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Áthidalva
elyére emelték Újpest határában az M0 autópálya részét képezõ,
300 méter pilontávolságú, ferdekábeles Megyeri híd utolsó
elemét is június 12-én reggel. A Hídépítõ Zrt. 2006-ban kezdte
el a híd építését. A 100 méter magasságú pilonokból induló kábelek
50 hídelemet tartanak, az utolsó, 51. elemet már csak hegesztették
a két szomszédjához. A hídszerkezet összesen 1862 méter hosszú, a
Megyerinek nevezett fõ-Duna-ági híd ebbõl 591 métert tesz ki. A hídszerkezetet tartó, két „A”-betût formázó vasbeton pilon egymástól
300 méter távolságra van. A pilonok egyik szárában ferde lift, míg a
másikban lépcsõ vezet a kereszttartókig, onnan pedig függõlegesen
lehet feljutni a csúcsig. A tervezõ Céh Zrt. számításai szerint a teljes
objektumhoz 100 ezer köbméter betont és 12 ezer tonna acélszerkezetet használtak fel. A hídépítõknél szokásos hordógurításra –
amikor egy söröshordót gurítanak át az immár egybefüggõ hídon –
múlt pénteken délután került sor.

H

Így néz ki oldalról a beemelés

Závodszky Zoltán

Györe Zsófia

Rokob Orsolya

Závodszky Zoltánnal, a Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht. ügyvezetõ
igazgatójával beszélgettünk a kinevezése óta eltelt idõszakról, terveirõl, az induló Szentendrei
Nyár programsorozatról (11. oldal). Június 22-én Shakespeare Szentivánéji álom címû örökzöldjét mutatja be a SNASZ társulata Györe Zsófia rendezésében a MûvészetMalomban. Rokob
Orsolya Kisorosziban megálmodta és létrehozta a „Régi idõk házát“ (8. oldal). Móriczos diákok
– köztük Maknics András – sikereirõl számolunk be lapunk 12. oldalán. A tragikus hirtelenséggel elhunyt „pingpongdokira“, Faragó Sándorra emlékezünk a 13. oldalon.

Maknics András

Itt még nincs bent az utolsó elem

Faragó Sándor (1945-2008)

arcok

KISTÉRSÉG
Összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Június 14-én Leányfalun, a Karinthy sétány közelében a járdán – feltehetõleg ittas állapotban – motorkerékpárjával nekicsapódott egy
férfi a korlátnak, melynek következtében súlyos felkar-, illetve bordatörést, valamint zúzódásokat szenvedett. Életét a bukósisak
mentette meg, mely alaposan összetört, de így is megvédte a sofõr
életét. Miután sem a szentendrei, sem pedig a csillaghegyi mentõállomás nem tudott segítséget nyújtani, mivel sérülteket szállítottak,
Budaörsrõl érkezett a „mentõangyal”, az Országos Mentõszolgálat
mentõhelikoptere, amely a lakóházak elõtt szállt le bravúrosan
manõverezve – néhány méterre a Duna-parttól – az ott lakók nem kis
megdöbbenésére.
Hivatásos elsõsegélynyújtóként és mentõs secundánsként kapcsolódtam be a mentésbe. A súlyosan sérült férfit az OBSI-ba szállította a helikopter. Az eset érdekessége, hogy a baleseti helyszíneléshez
„vízrõl szálltak ki” a vízirendõrök, akik éppen a Dunán járõröztek.
Tarr Erika

Foto: Oskar - FÚSZ

Mentõhelikopter Leányfalun
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SOS
104 Mentõk

(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

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet
okmányügyi ügyintézõi
feladatok ellátására.
Feltételek:
középfokú iskolai
végzettség; okmányügyi
ügyintézõi szakképesítés,
vagy középfokú
számítástechnikai szakképesítés; magyar állampolgárság; cselekvõképesség;
büntetlen elõélet; felhasználói szintû MS Office;
vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása
A jelentkezéshez csatolni
kell:
szakmai önéletrajzot;
motivációs levelet; három
hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány; iskolai és egyéb szakképesítések másolatát; egy
évnél nem régebbi mukaalkalmassági igazolást.
A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent: okmányügyi
ügyintézés területén
szezett szakmai tapasztalat, közigazgatási alapvizsga megléte. A munkakör
határozatlan idõre szól
(próbaidõ hat hónap).
A munkakör betölthetõ:
október 1-jétõl.
Bérezés: a Ktv. Szerint.
Leadási határidõ:
június 30.
Ellátandó feladatok:
okmányok kiadásával,
ügyfélkapu-regisztrációval
lakcímnyilvántartással
kapcsolatos feladatok
A pályázatot zárt borítékban kell eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal
címére (2000 Szentendre,
Városház tér 3.) okmány-

ügyi ügyintézõ jeligével
ellátva. Pályázattal kapcsolatos szakmai információt
dr. Gerendás Gábor nyújt az
503-361-os telefonszámon.

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala pályázatot ír
pénzügyi ügyintézõi
álláshely betöltésére
Ellátandó feladatok:
gazdasági események
kontírozása, számviteli
rendszerben való
könyvelése, kisebbségi
önkormányzatok pénzügyi,
számviteli feladatai
Munkakör betöltéséhez
elvárt végzettség: közgazdasági szakközépiskolában
szerzett pénzügyiszámviteli szakképesítés;
mérlegképes könyvelõi
vizsga
Munkakör betöltéséhez
elvárt informatikai ismeret:
Microsoft Office, Microsoft
Office Excel
Munkakör betöltéséhez
a közigazgatási vizsga
megléte és önkormányzati
költségvetési tapasztalat
elõnyt jelent.
A pályázathoz csatolandó
iratok: szakmai önéletrajz,
három hónapnál nem
régebbi erkölcsi
bizonyítvány, iskolai és
egyéb szakképesítések
hiteles másolata
A pályázatot zárt borítékban „pénzügyi ügyintézõ”
jeligével július 1-jén,
16 óráig lehet benyújtani.
A pályázattal kapcsolatos
információ: Puhl Márta
irodavezetõ, 503-373
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AUTÓSZERVIZ

GRIMALDI

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

ÜGYVÉDI IRODA
Szentendre,
Muskotály u. 8.

06 20 330 36 40
• jogi tanácsadás,
• szerzõdések készítése,
• kártérítési, biztosítási,
ingatlan- és építésügyek,
• öröklési jog,
• házassági perek és
családjog,
• társasági jog (cégjog),
• munkajog,
• szabálysértési ügyek

Nyitva: H-P: 7-18-ig, 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!

Készüljön
Ön is a
nyárra
a Kaiser
Optikával!

TRANSITIONS SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ!
-30% árkedvezmény a Transitions
(fényre sötétedõ) szemüveglencsékre
illetve a multifokális (progresszív) lencsékre is!
Vagy: egy pár Transitions lencse mellé
egy pár napszemüveg lencsét adunk
ajándékba!
RÉSZLETEK AZ ÜZLETBEN

Kaiser Optika Szemüvegszalon
Szentendre, Dunakanyar krt. 12.
tel.: 26/303 325, 30/9666 156
www.kaiseroptika.hu

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120,
fax: (26) 312 647, 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: Miser István, Széles Nóra, Varga Borbála • Lapzárta: hétfô, 12 óra
• Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig. 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 • www.szevi.hu
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Másfél milliárdra pályázunk
Szentendre városa megbízásából a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. hétfõn beadta
a belváros felújítását, funkcióbõvítését célzó, mintegy másfél milliárd forintos támogatást igénylõ pályázatát a
Közép-Magyarországi Operatív Program kiírására. A június
16-i beadási határidõvel meghirdetett pályázatot Pest megyei településközpontok fejlesztésére írták ki.
A projekt elemeit képezik a Fõ
tér és környékének rehabilitációja, a közterületek megújítása, a középületek homlokzatának felújítása és a város
életébe való bekapcsolása,
valamint a Templomdomb egy
részének rekonstrukciója. A
belváros rehabilitációjának
kiemelt része a MûvészetMalom hiányzó szárnyának
megépítése, valamint a félig
kész épületszárnyak befejezése, azok kiállítóterekké
alakítása. Ezzel a beruházással a város egy egyedülálló
multifunkcionális összmûvészeti közösségi teret birtokolhat majd, amely még színesebb, európai minõségû
kulturális életre ad lehetõséget a szentendreiek és a
környékbeliek számára.
A „zöldprogram” is fontos
része a tervnek: a zöldfelületek arányát és minõségét kívánják javítani a

belvárosban, a célok között
egyebek mellett a Bükköspatak torkolat-közeli, jelenleg elhanyagolt szakaszának
rehabilitációját jelölte meg a
pályázat.
A közbiztonság helyzetének
javítását és a felújított értékek
megõrzését egy tervezett térfigyelõ rendszer kialakítása
szolgálná, valamint egy modern
info-kommunikációs
rendszer kiépítése a lakosság,
és a turisták könnyebb tájékozódásáért.
A szentendrei pályamû elsõ
ütemének megvalósításához
másfél milliárd forintnyi uniós
támogatásra pályázik a város,
melyet 300 millió forint saját
forrással egészít ki. A második
ütemben (2009-ben és 2010ben) ugyancsak 1,5 milliárd
forintot szeretne elnyerni,
amelybõl a fenti beruházásokat folytathatnák, valamint
megvalósulhatna a Dunakorzó rehabilitációja is.
A kétfordulós EU-s eljárásban
elsõ körben – várhatóan nyár
végén – arról döntenek, mely
pályamûveket kell részletesen
kidolgozni. A kért összeget
csak azok a települések kaphatják meg, akik a második
fordulón is sikeresen teljesítenek. 2008-ban összesen
mintegy 8 milliárd forintért
versengenek a Pest megyei
városok.
A. K.
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ELTÛNT SZEMÉLY UTÁN
KUTATNAK

Még mindig keresi a rendõrség
Tóth Orsolyát. A huszonnégy
esztendõs szentendrei illetõségû lány június 2-án dél
körül tûnt el a városból, azóta
nem adott életjelt magáról.
Utolsó ismert tartózkodási
helye a Kucsera Ferenc utca
volt, ahol ikertestvérével, Tóth
Krisztinával találkozott.
Orsolya édesanyjának elmondása szerint a lány depresszióra hajlamos, többször állt
orvosi kezelés alatt. Öngyilkosságra hajlamos, de eltûnése elõtt ilyen jellegû kijelentést nem tett. Antidep-

resszáns gyógyszereit nem
vitte magával. Eltûnésekor
viselt ruházata: középkék színû, márkátlan melegítõ alsó,
fekete póló, sárga színû vászoncipõ, homokszínû hátizsák. Személyleírása: kb. 165
cm magas, kb. 55 kg, vékony
testalkatú, feltûnõen vékony
karú, vékony kezû. Szeme világosbarna, haja szõkére festett, félhosszú, kiengedve
viselt. Várható felbukkanási
helyei: vidéki nyaralóhelyek,
wellness szállodák, strandok,
aquaparkok.
Aki bármi információval rendelkezik Tóth Orsolya hollétérõl, jelentkezzen a Szentendre Rendõrkapitányság (26)
310-233-as számán, vagy a
107-es, illetve a 112-es segélyhívó telefonszámon!

ORSZÁGOS CSALÁSSOROZAT SÉRTETTJEIT
KERESIK
Ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást a Körmendi
Rendõrkapitányság június 5én, miután május folyamán
országszerte több napilapban
„Autóhitel bárosoknak” jeligével hirdetés jelent meg,

amelyben a hirdetõ kedvezõ
hitellehetõséget kínált olyan
személyeknek, akik BAR-listán
szereplésük miatt nem tudnak
banki hitelt felvenni. A törlesztést három hónapos csúszással kellett volna visszafizetni 0%-os kezdõrészlettel.
A kiszolgáltatott magánszemélyekkel, akik a felhívásra
jelentkeztek, adategyeztetést, illetve a pozitív hitelbírálat ígéretét követõen a
megvásárolandó gépjármû átírásával és forgalomba helyezésével kapcsolatos összegeket utaltattak át a hirdetõk
által nyitott bankszámlákra,
míg a hitelbõl semmi nem lett.
A hitelezõkkel a kapcsolattartást Tóth Norbert és Király
Csaba álneveket használó személyek végezték, valamint a
bank nevében egy nõ beszélt
a sértettekkel a befizetés
mikéntjérõl. A jelentõs országos felháborodást és sajtóvisszhangot kiváltott bûncselekmény-sorozat ellenére nagyon kevés sértett tett feljelentést. A sértettek a Körmendi Rendõrkapitányságon,
a 06-94 410-023 telefonszámon jelentkezhetnek.
-b-

ÜLÉSTERMI
HÍREK
Tovább nõtt az érdeklõdés a
szentendrei óvodák iránt.
Emiatt a megengedett összlétszámot összességében 30 fõvel meg kellett emelni, a teljes óvodai férõhelyszám városunkban így a következõ tanévtõl 930 fõre emelkedett.
•
Egyhangú szavazással újra
Stomp Ferencnét választotta a
képviselõ-testület az Izbégi
Általános Iskola igazgatójává
a június 10-i ülésen. A lejárt
mandátumot egyedül az eddigi igazgatónõ pályázta meg,
újbóli kinevezése a 2013-as
tanév végéig szól.
•

Járda a Pannónia utcában
Szentendre Város Önkormányzata újabb járdát újított fel saját
beruházásban a Pannónia utcai óvoda elõtt a biztonságosabb
közlekedés érdekében.

Lemondott a Pro Szentendre
Városfejlesztési Kft. ügyvezetõ igazgatói tisztségérõl
Simon Péter. A kéttagú vezetés
így egytagúvá vált, a továbbiakban az egyedüli ügyvezetõ
Bornemisza Miklós lesz.
B. T.

Új járda a Kálvárián
Zakar Ágnes képviselõ asszony és a helyi civilek, elsõsorban
Winkler Zsuzsanna keramikus kezdeményezésére új járda épült a
Kálvária tõszomszédságában. A mûtárgy rendeltetése az, hogy
segítse a környékbeliek, fõként a kisgyermekes családok és az
idõsek akadálymentes közlekedését. A kivitelezés Szentendre
Város Önkormányzata és a Római Katolikus Plébániahivatal
anyagi együttmûködésében valósult meg. Köszönet illeti még
Kun Csaba alpolgármestert és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportját.
A képen középen Zakar Ágnes körzeti képviselõ, Blanckenstein
György plébános, Kun Csaba alpolgármester, kétoldalt Virágh
János és Tõkés József városüzemeltetési referensek.
-t-

4 város
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Térfigyelõ kamerák a városban?
Figyelnék a köztereket a közbiztonság fokozása érdekében
Mint korábbi lapszámunkban beszámoltunk róla, térfigyelõ rendszer kiépítésérõl döntött Szentendre Város
Önkormányzata az év elején.
A rendõrség és a polgárõrség
sikeres felderítõ, illetve megelõzõ akciói folytán komolyabb bûncselekmények nem
történnek a városban, de a
vandalizmus nyomaival rendszeresen szembesülnek a
városban sétálók. Csak néhány
példa a belvárosból: a Polgármesteri Hivatal elõtti díszcserjék és virágok edényeinek
felborítása, szétzúzása, padrongálások, a telefonfülkék
összetörése, a Szakorvosi
Rendelõintézet tetejének és
szellõzõrendszerének állandó
rongálása.
A sajnos korántsem új keletû
jelenség hatékony ellenszerén
már régóta gondolkodtak a
téma szakértõi. 2004-ben
elkészült a város bûnmegelõzési koncepciója, egy évvel
késõbb létrejött a Szentendre
Közbiztonságáért Közalapítvány, 2006-ban felállt a Köz-

lekedési Munkacsoport, s
végül tavaly megszületett a
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégia, illetve a „Biztonságos város” program. Az évek
folyamán több olyan felmérés
és tanulmány készült, amely a
város közbiztonságának javítási lehetõségeit kutatja.
A kamerák által rögzített digitális felvételek kinagyíthatók,
visszanézhetõk. A kamerák
többsége mozgatható, és a
tervek szerint mindegyik „lát”
éjszakai világítás mellett is. A
központi egység és az alállomások a kamerák melletti
dobozban elhelyezett rádiós
egységeken keresztül közvetítik az információkat a központba. Egy fix kamera telepítése bruttó 821 822 forint,
a mozgatható kamerák darabja 1 208 894 forintba kerül.
További költséget jelent azonban a rendszer üzemeltetése,

Vélemények a kamerákról
BIZTONSÁG…
Konkrét elképzelésekben a lakosság részérõl már most sincs
hiány. Vetési Kálmán a Szentendre Közbiztonságáért
Közalapítvány képviseletében azt javasolta, hogy a Café Rodin
fölött található játszótér védelme érdekében oda is telepítsenek kamerákat. Ezek pontos helyét szerinte nem taktikus
közölni, mert könnyen rongálás áldozatául eshetnek. A felvetésére adott válaszból kiderült: a berendezéseket több
méter magasban helyezik el, így csak létrával lehet elérni
õket, s ha valaki meg is próbálja „hatástalanítani“, a rendszer az elkövetõ képét is rögzíti a központban.
Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnok felszólalásában kifejtette:
bár ez nem közismert tény, de a közbiztonsághoz a tûzbiztonság is hozzátartozik. A tûzoltóság, mint szakhatóság támogatja a kamerarendszer felállítását, mert hatékony mûködése
esetén a tûzesetek okai is könnyebben kideríthetõk, és a beavatkozás is gyorsabb lehet.
Dr. Beregnyei Józsefné, a Templomdombi Általános Iskola
igazgatónõje elmondta: örül neki, hogy az õ intézményük
környékén az elsõ körben helyezik ki a kamerákat, mert arrafelé
különösen gyakoriak az ablakbetörések, rendszeresen lopnak
el postaládákat és rongálják meg a közterületi bútorokat.
Regõs István, a Palmetta Design Galéria tulajdonosa szerint
nincs olyan szentendrei vállalkozó, illetve kereskedõ, aki
ellenezné a kamerák telepítését. Arról biztosította a jelenlévõket, hogy saját házának falára is engedi felszerelni a
berendezést.
…ÉS JOGSZERÛSÉG
Börcsök László rendõrkapitány rövid felszólalásában jelezte:
a rendõrség is közremûködik a térfigyelõ rendszer kiépítésében

a kapcsolódó tárgyi és személyi kiadások, ezek azonban
csak a rendszer elindítása után
lesznek pontosan tervezhetõk.
A következõ lépés a mûködtetés költségeinek kiszámolása lesz, valamint a bõvítési
lehetõségek és az együttmûködési hajlandóság feltér-

képezése, majd a kamerák pontos helyének kijelölése. Február 12-i ülésükön szavaztak a
képviselõk a telepítés pontos
költségvetésérõl. A közbeszerzési eljárást a jogszabályi háttér végleges tisztázása után –
a Parlament errõl szeptemberben dönt – indítják meg.

Bõvíthetõ figyelem
A képviselõ-testület által
január 22-én meghatározott
ütemezés szerint elsõ körben
a Városház tér, a Templomdomb és a Fõ tér kapna összesen hét kamerát. Második
ütemben a Dumtsa Jenõ utca,
a Bercsényi utca és a Gomba
étterem térségében szerelnének fel négy „õrszemet”,
2009 elején a Bogdányi utcában, a Lázár cár téren és
a Bolgár utcában folytatódna
a telepítés, majd másfél év
múlva a Hév-végállomáson,
a Piactéren és a Kossuth Lajos
utcában is figyelnének a kamerák – ekkorra már 21 darab
állna szolgálatba.
Hosszú távon a Püspökmajor
lakótelepre, a 11-es fõút problémás keresztezõdéseibe, valamint a Pest Megyei Könyvtár
elé, a Szoborkertbe, a Rodin
kávézóhoz és a Kálvária térre
is jutna belõlük. Végül, de nem
utolsósorban a jövõben a Barackos útra, Izbégre, a temetõk környezetébe, a Kõzúzó
utcába, a Vasúti villasorra, a
Füzesparkba, és Boldogtanya
bevezetõ útjaira is szánnak
kamerákat.
Bokor Tamás

és üzemeltetésében. A kezében nyolc jogszabályt és négy
ombudsmani állásfoglalást tartva kijelentette: információi
szerint csak a rendõrség kísérheti figyelemmel jogszerûen a
kamerákból beérkezõ képeket, és ha nem történik bûncselekmény, háromnapos hatállyal meg kell semmisítenie a
felvételeket.
Dr. Gerendás Gábor közigazgatási és népjóléti referens a
Polgármesteri Hivatal részérõl így reagált az elhangzottakra:
a tapasztalatok szerint más településeken a közterület-felügyelet ügyel a térfigyelõ rendszerre. Egy másik ombudsmani
állásfoglalásra hivatkozva úgy nyilatkozott: ez a megoldás is
törvényes és mûködõképes.
A vitázó felek - beleértve a bankok képviselõit is – abban
egyetértettek, hogy a jogszerûség feltételeinek megteremtése
elsõdleges, mert a közterületi felvételekkel vissza is lehet
élni.
CSATLAKOZÁSI LEHETÕSÉGEK A RENDSZERHEZ
Az önkormányzat felajánlja az együttmûködés különbözõ formáit: szponzoráció révén (adókedvezménnyel leírható
tevékenységként), a rendszerbe való bekapcsolódással (kameránkénti költség megfizetésével) és a fenntartás költségeihez való hozzájárulással lehet segíteni a rendszer
kiépítését, illetve üzemeltetését. Ehhez szándéknyilatkozat
kitöltése szükséges, amelyben a Szentendréért Közalapítvány
és a szerzõdõ fél megállapodik a felsoroltak közül választott
támogatási forma részleteirõl.
Ha Ön vagy vállalkozása szívesen támogatná környezetében vagy a város problémás pontjain újabb kamerák
telepítését, üzemeltetését, kérjük, jelezze csatlakozási
szándékát a titkarsag@ph.szentendre.hu e-mail címen,
vagy a 06-26 503-347-es telefonszámon!
Ugyanitt van mód arra is, hogy kérdéseket, javaslatokat vagy
észrevételeket fogalmazzon meg a cikkben vázolt elképzelésekkel kapcsolatban.

„Fordítsd az arcod a nap felé
és minden árnyék mögéd kerül”

EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
és FLORANCE NÕVÉRSZOLGÁLAT
a Szentendrén és környékén élõ daganatos
betegek segélyszolgálata
szeretné átadni Önnek mindazokat a
hasznos ismereteket, melyek egy orvosbeteg találkozó során is felmerülhetnek.
Szakemberek segítségével
megtanítjuk, hogy ne a félelem,
a reménytelenség és a magány
érzése uralkodjon el Önön,
amikor szembekerül betegségével.
Megtanítjuk, hogyan lehet Ön is aktív
részese gyógyulási
folyamatának.

Tanácsadás
telefonos megbeszélés alapján:
06 20/995 71 67
Cím: 2000 Szentendre
Paprikabíró u. 4.
email: emberelet@gmail.com
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám
64700076-10027343
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Kérdések és válaszok az uszodáról
Terítéken a magasság, a zajvédelem, az árak és a kihasználtság
Nagymedence, tanmedence, wellness-medence, vendégtér, tematikus játszóház, konyha, 60-80 fõs konferenciaterem, tetõterasz és gépészeti
egységek - ezek körvonalai mind-mind láthatók már a Kálvária úti uszoda- és szabadidõközpont építkezésén. A környékbelieket azonban több
kérdés és probléma aggasztja a projekt kapcsán. Ezekre kerestük a választ Horváth Gyõzõ körzeti képviselõvel együtt Kanev Lászlónál, az
uszodát építtetõ és mûködtetõ Aquapalace Kft. ügyvezetõjénél.

Horváth Gyõzõ: – Köztudottan sok hátrányos anyagi
helyzetben lévõ ember él a
Püspökmajorban, a komplexum közvetlen környékén. Vajon õk megengedhetik majd
maguknak, hogy élvezzék az
uszoda szolgáltatásait?
Kanev László: – Sajnos az
árképzésben nem lehet mindenki szociális helyzetéhez
egyformán alkalmazkodni,
mert ha ezt tennénk, az intézménynek nem lenne bevétele.
Így bizonyára lesz olyan, aki
önerõbõl nem tud majd bejutni ide, de sokan vannak a
lakótelepen, akik megtehetik,

hogy használják. Kedvezmény
jár majd a szentendreieknek,
a diákoknak és a nyugdíjasoknak is.
Bokor Tamás: – Mit lehet tudni jelenleg a konkrét árakról,
és mi lesz a leghangsúlyosabb
szolgáltatás?
K. L.: – Még nem tartunk abban
a szakaszban, hogy számokról
beszéljünk. Természetesen figyelembe kell vennünk a környékbeli uszodák árait, hogy
nálunk is legyen vendég. Konkurenciaelemzést végeztünk,
és az árainkat megpróbáljuk
ennek eredményei szerint
kialakítani. A legnagyobb ér-

deklõdést az uszodától várjuk,
de az elõzetes piacfelmérésbõl kiderült, hogy a fitnesz
iránt is nagy kereslet várható.
A többi szolgáltatás – vendéglátás, konferenciaterem,
játszóház és a többi – szintén
mûködõképesnek ígérkezik, de
ezek nem tartoznak a komplexum húzóágazatába.
H. Gy.: – Közös a felelõsségünk a jövõ nemzedékek
egészségéért és sportolási
lehetõségeiért. Az elõzetes
megbeszéléseken éppen ezért
kikötöttük, hogy az iskolák
a délelõtti idõsávban használhatják a medencéket.

Hogyan biztosítják ezt számukra?
K. L.: – Komolyan gondoljuk,
hogy a kistérségi iskolákra,
óvodákra és más intézményekre számítani kell. Ez a sportolási lehetõség biztosítása
mellett gazdasági szempontból is elõnyös, hiszen az iskolák és más intézmények
bevonásával a délelõtti kiesõ
idõben sem lesz holtidõ a
medencékben. Nem tárgyalunk viszont szakosodott úszóiskolákkal.
B. T.: – Milyen érdemi segítséget ad az önkormányzat
ahhoz, hogy kihasznált legyen a létesítmény?
K. L.: – Nem a városvezetés
feladata, hogy megtöltse az
uszodát. Ugyanakkor nagy
szükség van arra, hogy a háttérben rendszeresen egyeztessen egymással az önkormányzat és az üzemeltetõ,
vagyis az Aquapalace Kft. A
két intézménynek azért is kell
együttmûködnie, mert vannak
olyan források – például sportcélú pályázati támogatások amelyeket csak az önkormányzat tud lehívni, mi, az
üzemeltetõk nem.
B. T.: – A projekt engedélyezési tervében az a kikötés
szerepelt, hogy az uszodakomplexum nem lehet magasabb a fûtõmû épületénél.
Igaz ugyan, hogy a tetõterasz

éppen ugyanolyan magas, de
valami még készül a tetején.
Mi ez, és lesz-e még magasabb?
K. L.: – A csúcson a liftakna
teteje látható, amely körülbelül két-három méterrel haladja meg a terasz szintjét. Ez
viszont kész állapotban még
mindig alacsonyabb lesz, mint
a fûtõmû tetején lévõ torony.
H. Gy.: – Beszéljünk végül egy
aktuális kérdésrõl! Most, az
építkezés során óriási a zaj,
ez még érthetõ és átmeneti
állapot. Mi garantálja viszont, hogy a majdani tetõteraszról leszûrõdõ lárma
nem fogja zavarni a lakókat?
Volt már, aki erre való hivatkozással eladta a lakását
a szomszéd utcában.
K. L.: – A terasznak lesz egy
fedett és egy nyitott része. A
nyitott rész három oldalról fallal lesz körbevéve, zaj csak a
fennmaradó egy oldalról szûrõdhet le. Nagy hangsúlyt
helyezünk arra, hogy megfelelõ hangszigeteléssel lássuk
el az épületet, beleértve a
teraszt is. Az esetek többségében fitneszfoglalkozások
zajlanak majd a tetõn, de
amikor más típusú rendezvényeket bonyolítunk le, természetesen a városi zajrendelet elõírásainak megfelelõen fogunk eljárni.
Bokor Tamás

Humanista
Mozgalom
A Fáklyás Békejel egy
esemény, ha tényleg
fontosnak érzed a változást, kapcsolódj be a
Folyamatba!
A Mi Városunk: Szentendrei
Humanista Fórum
Meghívunk, hogy vegyél
részt egy széleskörû összefogás megteremtésében.
Egy olyan szentendrei
fórum megszervezésében,
amely konkrét megoldásokat dolgoz ki, évek vagy
évtizedek megoldhatatlannak tûnõ problémáira.
70/ 3239-337

FUVAROZÁS –
FÖLDMUNKA
• konténeres sitt szállítás,
• építõanyag kereskedelem,
• zsalukövek, betontermékek
akciós áron!
• töltõ és termõföld megrendelés
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326,
Fax: 06-26-301-537
Sztraka Attila 06-30-9617-789
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Az Oktatási Minisztérium kitüntetettjei
Lapunk elõzõ számában beszámoltunk a pedagógus-napi ünnepségrõl és az ott ünnepelt díjazottakról. A cikk folytatásaként ezúttal a miniszteriális szinten kitüntetett pedagógusokat mutatjuk be.

TÓTHNÉ ÁDÁM ZSUZSANNA
Az oktatási miniszter által
adományozható szakmai elismerésekrõl szóló rendeletek
értelmében több, városunkban
munkálkodó kollégának is kérte
a városvezetés a kitüntetéseket. A Szentendre Város Óvodai Intézményébõl e tanév
végeztével kis neveltjeivel kiballagó, már nyugdíjas óvó
néni, Tóthné Ádám Zsuzsanna
részére Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet adományozott
dr. Hiller István Oktatási és Kulturális miniszter.
Zsuzsa néni 41 éven keresztül
szentendrei gyermekeink nevelése érdekében értékes,
kiemelkedõ pedagógiai munkát végzett, tevékenysége kollégái számára példaértékû.
Óvónõi pályafutását 1967-ben
kezdte. 1977-ben a Vasvári Pál
úti Óvoda vezetõje, majd az
óvodai összevonásokat követõen – 2000-tõl – a tagintézmény vezetõje lett. Mint
magasabb vezetõ és középvezetõ dolgozta végig pedagógusi évei nagy részét. A Vasvári
Pál úti óvodát õ indította be,
és szakmai jó hírnevét is megalapozta. Az óvodában hosszú
ideje együtt dolgozó óvodapedagógusokat és a pedagógiai munkát segítõ közalkalmazottakat õ választotta ki,
és „nevelte“ a pályára, hogy
tevékenységük minden mozzanatával a nevelés szolgálatába álljanak. Sok fáradozással fejlesztette munkatársait
harmonikus közösséggé. Magas szintû szakmai felkészültsége, óvodája iránti elkötelezettsége, kollégái iránti tisztelete, az új ismeretek iránti
fogékonysága, a pályázati le-

hetõségek megragadása, az
óvoda felszereltségének folyamatos bõvítése, a gyermeki
jogok szem elõtt tartása és
ennek megkövetelése a nevelõtestülettõl eredményezte
óvodája folyamatos fejlõdését. Aktívan részt vett a
helyi nevelési program létrehozásában. Kezdeményezése
következtében kiemelt szerepet kapott a programban a
gyermekek testi nevelésének
fejlesztése. Városunkban az
általa irányított óvodában
vezették be elõször az úszást
és a gyermekek vízhez szoktatását, ezzel kis neveltjeit az
edzett, egészséges életmód
felé terelte. Mindennapi munkája mellett szívesen képezte
magát, és olyan többletismeretek megszerzését tûzte
célul, amelyekkel a különleges
ellátásra szoruló gyermekek
nevelésének megsegítését
tudja elérni, így napjainkban
Ayres terapeuta képzettséggel
is rendelkezik. Igényessége a
vezetõi munkája színvonalas
végzése közben is érvényesült,
ezért óvodai menedzser végzettséget is szerzett. Alapos
emberismerete hozzájárult,
hogy körültekintõen segítse
kollégáit szakmai fejlõdésükben és személyiségük kibontakoztatásában. Minden dolgozóját önképzésre, továbbképzésre ösztönözte. Beindította az óvodája mûködéséhez segítséget nyújtó „Mosolygós Gyermekekért Alapítvány” tevékenységét, amely a
folyamatosan elhasználódó
óvodai játékok pótlásában sok
segítséget jelentett az intézménynek. Ebben a nevelési
évben a nyugdíj mellett még
egy évig tovább dolgozik
azért, hogy az általa nevelt
óvodai csoport fejlesztését be
tudja fejezni, és a három éve
nevelgetett gyermekeit õ bocsáthassa iskolába. Év végén
csoportjával õ is elballag
szeretett óvodájából.

DÉRI GYÖRGYNÉ
Városunkban az iskolákban is
színvonalas, eredményes pedagógiai munka folyik, így a
miniszteri kitüntetés ott is
adományozható. Ezzel az elgondolással maga az oktatási

miniszter is egyetértett, és Déri
Györgyné Éva, az Izbégi
Általános Iskola tanítója részére Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet adományozott.
Éva néni 37 éven keresztül
városi gyermekeink neveléseoktatása érdekében értékes,
kiemelkedõ munkát végzett,
tevékenysége kollégái számára példa értékû, neveltjeinek pedig nagy hasznára
vált. Városunk szülöttje, általános iskolai tanulmányait
az õt most nyugállományba
bocsátó iskolában végezte.
Pályája kezdete óta – 1971 –
Szentendrén, az Izbégi Általános Iskola tanítója, a városrész lakói így jól ismerik
tevékenységét. Ez volt egész
életében egyetlen munkahelye, hûséges egyéniség. Szakmai, pedagógiai munkássága
az elmúlt 37 évben kiemelkedõ
és töretlen. Az órákra igen
lelkiismeretesen, igényesen
készült, készül. A gyermekek
munkáját folyamatosan javította, ellenõrizte, segítve fejlõdésüket. Az iskolaotthonos
tanítási forma egyik bevezetõje. Az iskolaotthonos tanítási
formában is sikeresen alkalmazta módszertani tapasztalatait, különösen a matematika és környezetismert tantárgy
esetében. Módszertani kultúrája sokoldalú, gyakorlatcentrikus. Újszerû, oktatást
segítõ eszközöket alkot és
alkalmaz a tanításban. Szívesen vett és vesz részt a mai
napig továbbképzéseken, új
módszerek elsajátításában.
Szívesen vállalt bemutató tanítást mind a városi, mind a
helyi munkaközösségek számára.
Az iskola telephelyeként mû-

ködõ Kisbán házban valósította meg az óvoda és az iskola
közti átmenet szakmailag
tökéletes kivitelezését, mely
a mai napig is mûködik. Tanítói
hatásának öszönhetõen több
tanítványa lett pedagógus.
Rendszeresen táboroztatott,
szabadidõben aktívan mozgatta, mozgatja tanítványait,
kerékpározni, túrázni, futni
viszi õket. Munkája elismeréseként 1974-ben Dicsérõ
Oklevelet, 1979-ben Érdemes
Társadalmi Munkás címet,
1988-ban Miniszteri Dicséretet kapott. 1984-tõl-1993ig munkaközösség és városi
munkaközösség-vezetõ. Sokat
tett az új tantervi felkészítés
magas szintû gyakorlati megvalósulásáért. Segítette a
szakfelügyelet munkáját, az
oktatás korszerûsítésének
folyamatát. 1994-tõl tanácsosi, 1996-tól fõtanácsosi
címet kapott. 1997-tõl-2003ig igazgatóhelyettesként dolgozott. 2003-tól kollégái megválasztották a Közalkalmazotti Tanács vezetõjének. Felelõsséggel tesz, tett eleget a
megbízatásának, munkatársai
problémájára érzékeny, segítõkész a megoldásban.

GACSÁLYI LÁSZLÓNÉ
Nem véletlen, hogy az iskoláink, óvodáink mérési és verseny eredményei büszkeségre
adnak okot, hisz nagyon sok jól
felkészült, lelkiismeretes kolléga dolgozik tanítványaikkal,
neveltjeikkel. Még a speciális
nevelési igényû tanulókat nagyobb arányban nevelõ intézményeink is hozzák az országos és városok átlaga feletti
eredményeket. A velük foglal-

kozó pedagógusokra is kiterjesztették a kitüntetési lehetõséget, és Hiller István az idén
elõször adta ki a „Teleki BlankaDíj az Esélyt Teremtõ Pedagógusoknak” kitüntetõ díjat.
Városunkból ezt Gacsályi Lászlóné Margitka, a Barcsay Jenõ
Általános Iskola tanára, igazgató-helyettese kapta.
Margit néni a Tanítóképzõ
Fõiskolát Kaposváron, a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolát Budapesten végezte.
1973. augusztus 27-e óta dolgozik. Eddigi munkahelyei:
Ötvöskónyi Általános Iskola,
Kisegítõ Iskola Nagyatád, Izbégi Általános Iskola, Barcsay
Jenõ Általános Iskola. Oktatónevelõ munkáját akár kisegítõ
iskolában, vagy korrekciós,
illetve kis létszámú osztályban
látta el, a sérült, hátránnyal
küszködõ gyerekeknek mindig
osztotta a szeretetét, önzetlenül segítette õket és szüleiket. Kedves modora, egyszerûsége, kiegyensúlyozott
kedélyállapota, munkafegyelme példaként állítható a gyerekek és a kollégák elé egyaránt. Nagy hozzáértéssel,
szívesen végzi a halmozottan
hátrányos helyzetû, beilleszkedési, tanulási nehézséggel
küzdõ, sajátos nevelésû igényû tanulók megfelelõ kezelését, fejlesztését, felzárkóztatását. Minden lehetõséget
megragad, hogy a fejlesztéshez és a korszerû oktatáshoz
szükséges megfelelõ taneszközök rendelkezésre álljanak.
Tanítói munkájára, vezetési
stílusára a nagyfokú empátia
a jellemzõ, amely szakmai tudással, céltudatossággal párosul.
A tanulásfejlesztésre szoruló
gyerekeknek mozgásfejlesztésen alapuló gyógytestnevelést tart, amelynek hatására
jelentõs elõrelépés mutatkozik a tanulók haladásában.
Anyanyelvi-zenei helyesírásjavítást, diszgráfia-kezelést
végez az alsó tagozatos tanulók részére. 19 éve igazgató-helyettesként két intézményi feladatot irányít, a
napközis és az alsó tagozatos
feladatellátást. A vezetéssel
járó konfliktusokat felvállalja,
és körültekintõen, bölcsen
dönt. Számos tanfolyamon,
továbbképzésen, konferencián bõvítette, frissítette tudását. A hátránnyal küszködõ
gyerekek érdekében megannyi továbbképzésen vett
részt.
Bokor
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Gázos ügyek, hideg-meleg helyzetek
Horváth József, a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója számol be olvasóinknak a fûtési rendszer korszerûsítésében tett elõrelépésekrõl, a gázmotor-kérdés alakulásáról és arról, hogyan veheti fel a harcot a cég a
gázárak drasztikus emelkedése ellen.
– Hosszú, átpolitizált és komoly gazdasági megfontolásokat igénylõ tárgyalások
zajlottak a képviselõk június
10-i testületi ülésén a Városi
Szolgáltatóval kapcsolatban. Mire jutottak?
– Még a cég átvilágítása során
hamar eljutottunk az Aquapalace Kft.-vel kötött szerzõdés kérdéséhez, a gázmotor, a
bérleti díj és a hozzá kapcsolódó hõszolgáltatási szerzõdés ügyéhez. A lakóktól
folyamatosan érkeztek a megkeresések a hõfogadó állomások megteremtésének lehetõségével kapcsolatban. Sokan
érdeklõdtek továbbá, hogyan
lehet az emelkedõ gázárak
miatti hõdíjemelkedést mérsékelni. E három téma egyetlen komplex rendszert alkot,
errõl szóltak most az idevágó
napirendi pontok.
– A bajok egyik gyökere a VSZ
Zrt. és az uszodaberuházást
jegyzõ Aquapalace Kft. között kötött mellékszolgáltatási szerzõdésnél keresendõ, amelynek értelmében
a fûtõmû hõenergiát ad át az
uszodának. Milyen problémákat tártak fel a szerzõdés
körül?
– 2006. május 29-én a képviselõ-testület elfogadta a cég
társasági szerzõdését. Ebben
szerepelt egy mellékszolgáltatási kötelezettség is a hõellátás biztosításáról. A néhány
soros szöveg meglehetõsen
laikus megközelítést tükröz,
ráadásul nem a szerzõdés
szerves részeként, hanem csupán mellékletként jelent meg,
amelyet sem a képviselõ-testület, sem a cég igazgatósága
nem látott és nem hagyott
jóvá, ellenben az akkori cégvezetõ ellenjegyezte. A megállapodás pongyola megfogalmazása azt eredményezte,
hogy az Aquapalace Kft. ügyvezetõje 2007 végén megkereste a Városi Szolgáltatót, és
jelezte, hogy a szerzõdésben
hideg- és melegenergia-szolgáltatás egyaránt szerepel, s
az uszoda számít is erre, hiszen
nem építenek külön gépészeti
helyiségeket e célra, hanem a
fûtõmûbõl várják a hideget és
a meleget. A mellékszolgáltatási szerzõdés szerint ráadásul akkor is megmarad a

Horváth József
fûtõmû hõellátási kötelezettsége az uszodával szemben, ha
a város esetleg nem marad
tulajdonosa az Aquapalace
Kt.-nek. Azonban nem csak a
megfogalmazások voltak pongyolán összeállítva, hanem az
a képlet is, amelynek alapján
az üzemelés során majd az átadott hõ díjazását megállapítanánk. Röviden: egy hibás
képlet és egy homályos szöveg
alapján egyéni értelmezés
kérdése lett volna, hogy az
uszodaüzemeltetõ Aquapalace
Kft, mint vevõ, és a hõt kibocsátó és értékesítõ Városi
Szolgáltató, mint eladó milyen
tarifákat számít ki.
– Hogyan lehetett tisztázni
az elmosódott részleteket?
– Az önkormányzat a kibocsátott kötvénybõl 150 millió
forintot különített el a fûtéskorszerûsítés céljára. Öt
induló közül a Városüzemeltetési Bizottsággal és a
Felügyelõ Bizottsággal közösen a Meteor Bt.-t bíztuk meg
ennek a feladatnak a végrehajtásával. Az õ kitûnõ szakembereik besegítettek a tarifákkal kapcsolatos tárgyalásokban. A legpesszimistább
számítások szerint – a 2008.
április 1-jei gázárakkal számolva – mintegy 42 millió
forint veszteséget jelentene a
cégnek, ha e képlet szerint
adná át a fûtõmû a hidegmeleg energiát az uszodának.
E számítás azonban csak akkor
igaz, ha mintegy 100 millió
forintból megépül az abszorpciós hûtõrendszer, amely biztosítja, hogy a fûtõmû gázmotorjának hulladékhõjét ne csak
fûtésre, de hûtésre is használhassuk, és így a nyári, alacsonyabb
kihasználtságú
idõszakban is a folyamatos
mûködést, hatékonyságot biztosítsuk.

– Miben egyeztek meg végül
a többértelmû képlet használhatóvá tétele érdekében?
– A jelenlegi állapotot figyelembe véve egy olyan kompromisszumos megoldás születetett, amelyben egy állandó
és egy változó díj is szerepel.
Az Aquapalace Kft. képviselõi
és a mi szakembereink egyaránt elégedettek a megállapodással.
– Miért lenne jó nekünk,
szentendreieknek, ha a VSZ
Zrt. megépíti az említett hûtõberendezést?
– Ha megépítjük, 15 éven belül
megtérül a 100 milliós költség. A mûködéshez biztonságot jelentene az a tény, hogy
a hûtõberendezés a hõtermelõ
egységünknek biztos piacot
jelentene.
– Hosszasan vitatkoztak már
képviselõink arról, hogy el
kell-e adni a fûtõmûvet, vagy
sem. Ön azok véleményét
osztja, akik szerint önkormányzati tulajdonban kell
tartani. Miért?
– Akkor mûködik tökéletesen
egy energiatermelõ egység, ha
a részei egy tulajdoni kézben
vannak. Ezért az Aquapalace
Kft. és az Energiablokk Kft.
tulajdonosai tettek egy vételi
ajánlatot a fûtõmûre, másrészt
felajánlották az önkormányzatnak megvételre a tulajdonukban lévõ gázmotort. A hazai viszonyokat nézve azt tapasztaljuk, hogy sok helyen
nem önkormányzati kézben
van a hõtermelõ egység, de
ahol így van, a településvezetésnek semmilyen ráhatása
nincsen a felmerülõ költségekre, és így a nyereségre sem,
mert azt egy magántulajdonú
cég mûködteti és a megtermelt nyereséggel gazdálkodik.
Amennyiben tehát az önkormányzat, pontosabban a Városi Szolgáltató Zrt tulajdonába jut a gázmotor, az annak
üzemeltetésébõl adódó megtakarítás hosszabb távon enyhíti a lakosság terheit. Célunk
a veszteséget megszüntetni
úgy, hogy a képzõdõ megtakarítás egy részét a hõtermelõ és -szállító primer rendszer fejlesztésére tudjuk fordítani, miközben egy része az
emelkedõ hõdíj kompenzációjára szolgál. A távhõdíj

tehát nem csökkenni fog,
hiszen sajnos mi is a drága gázt
égetjük el, hanem azt érjük el,
hogy nem emelkedik majd
meredeken. A jelenlegi szerzõdés szerint a gázmotor bérleti díja nem nyereségként
realizálódik, hanem a gázmotor üzemeltetõjének fizetendõ
hõdíj összegét csökkenti. A
bérleti díj a termelõi árindexszel növekszik, a hõdíj
pedig a gázáremelkedéssel.
Hat év alatt a termelõi árindex
34%-kal nõtt, míg a gázár
körülbelül tízszeresével, vagyis 340%-kal. A megoldás az,
ha megpróbáljuk csökkenteni
ennek az ollónak a drasztikus
nyílását. Vagy megveszi az
önkormányzat a gázmotort, és
akkor ez sikerül, ha nem, akkor
ráhatása sem lesz a késõbbi
folyamatokra.
– Mi lett a végeredménye a
június 10-i testületi ülésnek,
és hogyan tovább?
– 15 igen és 2 tartózkodás mellett elvi döntés született arról,
hogy a VSZ Zrt. a június 26-i
testületi ülésre nyújtsa be a
beruházási számításokat, benne a költségszámításokkal, a
felelõsökkel és a határidõkkel.
A bankoktól ajánlatot kérünk,
mert 323 millió + áfa, illetve
további 100 millió forint + áfa
összeghez nincs megfelelõ
önerõnk. A számításokat a
Meteor Bt. készíti el. A szakértõi csapat szakvéleményét
annyival egészítenénk ki,
hogy tömbönként meg kell
teremteni azokat a mérési
lehetõségeket, amelyeket a
szolgáltatónak biztosítania
kell ahhoz, hogy a lakáson
belüli mérés és szabályozhatóság kiépíthetõ legyen. Ez
egyébként a 2005. évi távhõtörvény értelmében a szekunder rendszerben a lakó,
azaz a tulajdonos feladata. A
fûtéskorszerûsítés hármas
finanszírozásban valósul meg:
állami pályázati támogatásból, önkormányzati pénzbõl és
a lakók önerejébõl. A Panel
Plusz Program pályázati kiírása szerint egy lakótömb
pályázása során legalább a
lakások 90%-ának részt kell
vennie, s az önkormányzat
ezen felül alapfeltételként
szabja majd, hogy a lakóknak
ne legyen hõdíjtartozásuk.

Ezzel is szeretnénk csökkenteni a jelenleg 24 millió forintos lakossági kintlévõséget.
Szentendrén 31 olyan lakótömb van, amelyben önálló
hõmennyiségmérõt kell felszerelnünk.
– Mi most a lakók teendõje?
– Szebeni Lajos, a Püspökmajor
Lakótelep Baráti Körének elnöke már érdeklõdött konkrét
árajánlatok után, de a fûtéskorszerûsítési pályázatok beadásához meg kell várni a
június 26-i testületi ülést,
amelyen várhatóan elfogadják
a primer rendszerhez kapcsolódó hõmennyiségmérõkrõl, a
hûtõrendszer finanszírozásáról és a gázmotorról szóló
elõterjesztést és beruházási
terveket. A lakók pályázaton
történõ részvételhez konkrét
segítséget a Pro Szentendre
Kft. fog adni, az önkormányzat
nekik szabta feladatul, hogy
figyeljék és koordinálják a
panelházakkal kapcsolatos
pályázatokat. Most megvan a
város lehetõsége arra, hogy a
hosszú távú szentendrei energetikai koncepcióhoz az energiatermelés egy kézbe vételével egyrészt kezében tartsa
a fûtés mûködtetését, másrészt adott a lehetõség, hogy
a különbözõ alternatív energiaforrásokat bevonó pályázatok segítségével komplex
energiagazdálkodási rendszert alakítson ki. Harmadrészt
a villamosenergia-termelés
egy részét saját céljaira – a
közmû- és intézményhálózat
számára – használhatja fel,
vagyis saját termelésû energiahálózatot mûködtethet a
késõbbiekben, természetesen
a megfelelõ szakmai háttér
biztosításával. E lépéseket további energiatermelõ egységek beruházása követhetné.
- bt A VSZ Zrt. telephelyén
az alábbi helyiségek
BÉRELHETÕK:
260 m2 csarnok
36 m2 raktár
94 m2 mûhely
30 m2 mûhely
70 m2 mûhely
70 m2 mûhely
Ár:
1064 Ft/m2/hó+áfa+ rezsi
Érdeklõdni
a 26/501-021-es
telefonszámon lehet,
7-tõl 15.30-ig
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Nincs új a Nap alatt…
Beszélgetés a kisoroszi „Régi idõk háza” megálmodójával
Ülök szemben a kisoroszi Fenyves Étteremben Rokob Orsival, ezzel a csinos, fiatal
lánnyal, és próbálom õt megfejteni: miért érdekli a múlt most, amikor minden az
újdonságokról szól. Ahogy mesélni kezd, megállapítom, élete éppúgy kezdõdött,
ahogyan sok kortársáé. Budapesti óvoda, iskola, szeretetteljes család, zenetanulás,
sportkörök. No és hát itt van ez a hagyományõrzés, elcsépelt szó, veti közbe, de nem
talált még õ sem jobbat.
– Hetedikes lehettem, amikor a
barátnõmmel az egyik nõi
újságban megtaláltuk egy nomád tábor hirdetését. Azt hiszem, ezen múlt az életem. A
táborozásból barátság lett és a
lovaglás, az állatok, a természet
szeretete. Évrõl évre több dolog
kötött a Szentendrei-szigethez.
A tanyán ismerkedtem meg én
is az õshonos állatokkal, az
állattartással és a hagyományõrzéssel. Azután az idõ múlásával egyre több könyvet,
cikket is olvastam a magyar népi
kultúráról.
– Hogyan jutottál el a kisoroszi Régi idõk háza ötletéig?
– Pár év óta Kisorosziban lakom. Talán a szépségénél is
nagyobb erénye, hogy itt még
– a kis lélekszám és a viszonylagos elzártság miatt – sok
olyan hagyomány él, amely a
legtöbb helyen kiveszõfélben
van. Családias az egész település és a falu vezetése is nyitott a javaslatokra. Az elmúlt
évben már sikerült néhány
múltidézõ programot szerveznünk.
– Érdekli ez a ma emberét?
– Akik eljöttek, nagyon jól
érezték magukat, és meglepõdve mesélték, hogy micsoda ereje van ezeknek az évszázados szokásoknak. Amikor
tavasszal a lángoló kiszebabát

A 120 éves Jancsó-ház a régi idõké lett Kisorosziban
a Dunába hajítottuk, az egész
nap ömlõ esõ után egy percen
belül kisütött a nap. Véletlen,
de nem akármilyen pillanat
volt. Emellett Béres Gabival és
a párjával együtt, akik kiváló
népihangszer-készítõk, elkezdtük szervezni a Vasárnapi
Vásárnapot. Évek óta bántott,
hogy szinte mindenki a nagyáruházakba jár élelmiszert
vásárolni, mert már faluhelyen
sem ismerik, kitõl lehetne házi
készítésû dolgokat venni. Innen indult az ötletem, és Gabiékban nagyszerû szervezõtársakra leltem. Ez a vásár idén
augusztusban lesz harmadszor
Tahitótfaluban. Eddig jó
visszajelzéseket kaptunk.
– Ezek szerint komolyan

hiszel a világ megváltoztathatóságában?
– Annyira gyönyörû ez a mi
kultúránk – és most nem csak
a népzenére, néptáncra, tárgyi emlékekre gondolok, hanem a régi köznapi kultúrára
–, borzasztó volna, ha mindez
néhány évtized múltán veszendõbe menne. Mert lassan
meghalnak a mai öregek, és
ha nem kérdezzük meg tõlük,
mit hogyan csináltak, egy idõ
múlva senkitõl sem tudhatjuk
majd meg.
– Miért érdekel mindez téged,
amikor a legtöbb fiatalnak
ilyesmi eszébe sem jut?
– A Kodályba jártam Budapestre. Négyéves korom óta
népzenében, népzenével élek.
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Amikor alsós voltam, minden
délután végigénekeltem az
összes népdalt, amit abban az
évben az iskolában tanultunk.
Mindennap volt énekórám,
tehát a tanév vége felé már
ijesztõen sok dalt tudtam. Talán ez volt az alap. No meg az
állatok szeretete. A kutyáim
is régi magyar fajtájúak. Egy
mudi, egy vizsla. Vannak fodros libáim, de más õshonos
háziállatokat is találhatsz
nálunk.
– A „Régi idõk háza” is egy
olyan ötlet, mint a Vasárnapi
Vásárnap Tahiban?
– Nem egészen. Van a faluban
egy 120 éves régi ház, amely
Jancsó Miklós filmrendezõ
nyaralója. Gyönyörû és épp
üresen áll. Kisorosziban nem
volt még olyan ház, amelyben
a régi tárgyakat bemutatták
volna. Egyszer csak valahogy
összeállt bennem a kép, hogy
létre kellene hozni egy idõszaki kiállítást, kölcsönkérve
korabeli tárgyakat, kiállítva
néhány levéltári emléket itt,
ebben a régi szép házban.
Elmentem a rendezõ úrhoz, és
nagylelkûen kölcsönadta az
épületet. Fenn jártam a Skanzenben, ahol dr. Kemecsi Lajos
tudományos igazgató felajánlotta szakmai segítségét. Több
helyrõl, itt a faluból és máshonnan is, kölcsönkaptam
régi, XIX. századi és XX. század
eleji tárgyakat. A falu vezetése
is támogatja a megvalósulást.
A Kisoroszi Civil Egyesület,
amelynek vezetõségi tagja
vagyok, szintén segít, hogy

június vége felé megnyithassuk a házat.
– Honnan az elnevezés?
– Ezt véltem a legtalálóbbnak
és a legszebbnek is. Lesznek
itt tárgyak más tájegységekrõl
is. A közös bennünk a távoli
idõ. No meg azt is szeretném
sugallni ezzel, hogy a régi idõk
fontosak. Azt tervezzük, hogy
alkalmanként lesznek itt a
hely szelleméhez méltó programok is. Péntek, szombat,
vasárnap tartunk majd nyitva
szeptember-október végéig.
– Egy ilyen lány, mint te, mi
szeretne lenni?
– Jelenleg a Magyar Hagyomány Mûhelyben tanulok.
Szeptembertõl kezdem emellett a budapesti Hagyományok
Házában a népi játszóház oktatói tanfolyamot, amelyet
terveim szerint a bõrmûves
képzéssel együtt folytatok
ugyanott. Közben pedig még
gondolkodom a néprajz szakon.
Az idõ közben borúsra fordul.
Vajon miért nem figyelünk a
természetre? Miért nem tanulunk tõle? Miért hiszünk jobban annak, amit elhitetni szeretne velünk ez a világ? Olyan
elcsépelt a szó, hogy leírni is
alig merem. Elidegenedés. Eltávolodunk a múltunktól, eltávolodunk egymástól és a természettõl. Ez a régi falusi ház,
remélem, egy lépéssel közelebb
hozza majd reménybeli látogatóit egymáshoz, a múlthoz
és a valósághoz.
LK

2000 Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 22.
Tel./Fax: 26/317-965, 26/317-966 • e-mail: szentendre@tourinform.hu

Idegenforgalmi munkatársat keresünk a szentendrei TOURINFORM irodába
augusztus elsejétõl. Feltétel: angol nyelvismeret és egy másik európai nyelv ismerete
(elsõsorban német). Számítógépes gyakorlat szükséges. Szentendrei helyismeret elõny.
Rokob Orsi magyar fajtájú háziállatokat tart
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Dunakanyar Nyári Játékok

Házépítési program Pomázon
Változatok bárlakásra
Elsõ ütemben a Bem József utca 4-6., második ütemben a Mártírok utca 7. alatt építtet fel Pomáz város
önkormányzata egy összesen 78 lakásos társasházi
komplexumot az Elsõ Magyar Bérlakásépítõ Kft.
közremûködésével, amelybe elõreláthatólag 2009.
júniusában lehet majd beköltözni.
Az építkezés a pomázi bérlakás-problémát hivatott megoldani:
a lakások mindaddig bérlakásként üzemelnek majd, amíg az
önkormányzat által kiválasztott lakóknak így kényelmesebb.
A bérlõ minden év végén nyilatkozhat, hogy megvásárolja-e
a bérleményt, és saját tulajdonba veszi, vagy továbbra is bérelni kívánja. Elõbbi esetben a befektetõ cég igény szerint kedvezõ hitelt biztosít, utóbbi esetben továbbra is bérleti díj
fejében használhatók az 53-54, illetve 61-64 négyzetméteres
lakások.
Ha a bérlõ nem tudja fizetni a bérleti díjat, vagy nem kívánja
megvásárolni a lakást, az önkormányzat kijelöl egy új lakót.
A 13 éves futamidõ két részre osztható: az elsõ három évben
a lakásokat a bérlõk csak bérlik – várhatóan bruttó 950 Ft/m2
havi bérleti díjért –, majd a negyedik évtõl a hátralévõ 10 éves
futamidõ alatt évente egyenlõen elosztva vásárolhatják meg.
Ennek alapján a bérlõ és az önkormányzat megállapodása alapján
lesz olyan bérlõ, aki a 4. évben és lesz olyan aki a 13. évben
vásárolja meg a bérleményét. A vételár a vásárlás évétõl
független, tehát az évek során nem változik. A lakásokat
közvetlenül az átadás után, azonnal is meg lehet vásárolni és
minden évben a lakók minimum 10%-ának meg kell vennie. 13
év alatt így az összes lakónak saját tulajdonává válik a lakás.
Az Elsõ Magyar Bérlakásépítõ Kft. a projekttervvel Vicsi László
polgármestert kereste meg, aki azonnal igent mondott. A konstrukciót sikeresnek mondják, hiszen már több város is építtetett velük így lakásokat. Az önkormányzat garanciát vállal,
így õ maga választotta ki a bérlõket – elsõsorban nem szociális
alapon, hiszen a lakásokat ki kell majd fizetni (fizetõképesnek
kell lenni), hanem úgy, hogy „a nyertesek között egyedül élõ
lakosok éppúgy megtalálhatóak legyenek, mint kisgyermekeiket
nevelõ családok, idõsebbek, vagy középkorúak, mint ahogy egy
átlagos házban is így élnek együtt különbözõ korú és családi
állapotú emberek. Nem volt szándékukban sem pozitívan, sem
negatívan diszkriminálni egyik társadalmi csoportot sem” – tudtuk
meg Vicsi Lászlótól.
- bt -

Aláírásgyûjtés
Aláírásgyûjtési akciót indított a Budakalászi Polgári Körök
Szövetsége, hogy kikényszerítse az elõrehozott választásokat –
tudósított a Magyar Távirati Iroda. Eddig 12 civil szervezet
csatlakozott a felhíváshoz – közölte a szövetség szóvivõje.
Novotny László elmondta: az öt helyi polgári kört tömörítõ
szervezet tagjai azért indították el a civil kezdeményezést,
mert megítélésük szerint a politikai pártok valójában nem akarnak változtatást, jól érzik magukat a „langyos vízben” és ragaszkodnak a sok, személyes elõnyt jelentõ parlamenti székhez.
Az aláírásoknak ugyan nincs törvényi következménye, de erkölcsi nyomást gyakorolhat a döntéshozókra.

Július 12-én szombaton (esõnap: július 13. vasárnap) 20 órától
a Teleki-Wattay Kastély parkjában (Pomáz,Templom tér 3.)
Csokonay Vitéz Mihály: Özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak
darabját adja elõ a Fregoli Színészegylet. Özvegy Karnyóné
szerepében Magyar Attila, a két szeleburdiak: Hajdu Steve és
Szakács Tibor. Info: 20/432-2208. Jegyárak: 2200, 2000 Ft,
diákoknak (lépcsõjegy): 1500 Ft. A jegyek megvásárlásával a
Pilis-Dunakanyari Lisztérzékenyek Klubját is támogatja!
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(június 1. - augusztus 31.)

VISEGRÁD
Július 5.
Fõ utca
ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYNÉK
ÜNNEPE
19 órakor (Mátyás király nagyszínpad)
CSILLAGSZEMÛ TÁNCEGYÜTTES
Táncos történelem palota udvar
(belépõs)

POMÁZ
Július 5.
Magyar Vár Tábor,
Majdán u. 1.
ÁRPÁD EMLÉKNAP
Napközben
CORVINÁS ALKOTÓ TÁBOR
A Mátyás kori hagyatékot, az
udvari kultúrát játékos formában
ismerhetik meg a gyerekek és
családok. A foglalkozásokon
résztvevõk ajándékokat nyerhetnek. Fõdíj: egy valódi korona és
egy valódi kard (sorsolás az esti
táncmulatságon)
15 óra
ITT JÁRT MÁTYÁS KIRÁLY
Pilis-Dunakanyar életre kel(l)õ
népmesesorozata: Az igazságos
Mátyás – Olasz Etelka
18 órakor
A Corvinás Alkotó Tábor táncmulatsága
Fellép az Ifjú Muzsikás Együttes,
közben tombolasorsolás
21 órakor (Mátyás király
nagyszínpad)
FELVIDÉKI ROCK SZÍNHÁZ:
A NAPBA ÖLTÖZÖTT LEÁNY
(rockopera)
A fesztivál ideje alatt:
Pilisi-Dunakanyar Az élõvizek
kincsestára, valamint a Reneszánsz motívumok ma élõ népmûvészetünkben címû fotókiállítás

VISEGRÁD
Július 12-13.
Fõ utca, Mátyás szobornál lévõ
park

12-13-án 18 órakor
A CORVINÁS ALKOTÓ TÁBOR
TÁNCMULATSÁGA
Fellép a Budai Tomboló Zenekar,
közben tombolasorsolás
A fesztivál ideje alatt: PilisiDunakanyar Az élõvizek kincsestára, valamint a Reneszánsz
motívumok ma élõ népmûvészetünkben címû fotókiállítás

Leányfalui Szekérszínház elõadásában
A Pilis-Dunakanyar életre kel(l)õ
népmesesorozata:
2-án 18 órakor
CORVINÁS ALKOTÓ TÁBOR
TÁNCMULATSÁGA
Fellép a Kontáros együttes,
közben tombolasorsolás
2-án 20 órakor
(Mátyás király nagyszínpad)
HOT JAZZ BAND

SZENTENDRE
Július 26-27.
Duna-korzó
(kivéve az elõadást, amely a
Városháza udvarán lesz)
ISTER NAPOK IX. DUNAKORZÓ VIGASSÁGOK
26-27-én 11 és 17 óra között
CORVINÁS ALKOTÓ TÁBOR
A Mátyás kori hagyatékot, az
udvari kultúrát játékos formában
ismerhetik meg a gyerekek és
családok. A foglalkozásokon
résztvevõk ajándékokat nyerhetnek. Fõdíj: egy valódi korona és
egy valódi kard (sorsolás az esti
táncmulatságon)
27-én 15 órakor
ITT JÁRT MÁTYÁS KIRÁLY
Mátyás király bolondos bolondja – Maszk Bábszínház
A Pilis-Dunakanyar életre kel(l)õ
népmesesorozata
26-27-én 17 órakor
CORVINÁS ALKOTÓ TÁBOR TÁNCMULATSÁGA Ister királynõ
érkezésével
Közben tombolasorsolás
25-én 20.30 órakor
(Mátyás király nagyszínpad)
SZIGLIGETI EDE: LILIOMFI a
Beregszászi Illyés Gyula Színház
elõadásában
(Városháza udvara, belépõs)
A fesztivál ideje alatt a PilisiDunakanyar Az élõvizek kincsestára, valamint a Reneszánsz
motívumok ma élõ népmûvészetünkben címû fotókiállítás

PÓCSMEGYER
Augusztus 1-2. Surány II.

A fesztivál ideje alatt:
Pilisi-Dunakanyar Az élõvizek
kincsestára, valamint a Reneszánsz motívumok ma élõ népmûvészetünkben címû fotókiállítás

DUNABOGDÁNY
Augusztus 17.
Duna part - Strand út
17-én, 20 órakor
(Mátyás király nagyszínpad)
M. H. Fúvószenekara, Tisza Bea és
barátai: Kék Duna Musical Gála

PILISSZENTKERESZT
Augusztus 23-24.
Klastrom kert
PILISI KLASTROM FESZTIVÁL
24-én 10 és 18 órakor
CORVINÁS ALKOTÓ TÁBOR
A Mátyás kori hagyatékot, az
udvari kultúrát játékos formában
ismerhetik meg a gyerekek és
családok. A foglalkozásokon
résztvevõk ajándékokat nyerhetnek. Fõdíj: egy valódi korona és
egy valódi kard (sorsolás az esti
táncmulatságon)
23-án 14 órakor
ITT JÁRT MÁTYÁS KIRÁLY:
Pázmán lovag – Maszk Bábszínház
A Pilis-Dunakanyar életre kel(l)õ
népmesesorozata
24-én, 16 órakor
A 120 000 Ft értékû családi
kerékpár nyereményjáték sorsolása

Napsugár tér
Napközben
CORVINÁS ALKOTÓ TÁBOR
A Mátyás kori hagyatékot, az
udvari kultúrát játékos formában
ismerhetik meg a gyerekek és
családok. A foglalkozásokon
résztvevõk ajándékokat nyerhetnek. Fõdíj: egy valódi korona és
egy valódi kard (sorsolás az esti
táncmulatságon)
12-én 18 órakor
ITT JÁRT MÁTYÁS KIRÁLY
Kuckó Bábszínház – A táltos
galamb
A Pilis-Dunakanyar életre kel(l)õ
népmesesorozata

SURÁNY 75 FESZTIVÁL
2-án 10 és 18 óra között
CORVINÁS ALKOTÓ TÁBOR
A Mátyás kori hagyatékot, az
udvari kultúrát játékos formában
ismerhetik meg a gyerekek és
családok. A foglalkozásokon
résztvevõk ajándékokat nyerhetnek. Fõdíj: egy valódi korona és
egy valódi kard (sorsolás az esti
táncmulatságon)
2-án 15 órakor
ITT JÁRT MÁTYÁS KIRÁLY
András kovács királysága

a

24-én 18 órakor
CORVINÁS ALKOTÓ TÁBOR TÁNCMULATSÁGA
Fellép a Nagyölved Zenekar,
közben tombolasorsolás
24-én 20 órakor
(Mátyás király nagyszínpad)
PILISSZENTKERESZTI
KLASTROM SZÍNHÁZ:
ISTVÁN, A KIRÁLY
A fesztivál ideje alatt a PilisiDunakanyar Az élõvizek kincsestára, valamint a Reneszánsz motívumok ma élõ népmûvészetünkben címû fotókiállítás
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SZENTENDREI NYÁR
SZENTENDREI TEÁTRUM
2008. június 21.
– augusztus 31.
Június 21. szombat,
15.30-tól éjfélig

A SZENTENDREI NYÁR
NYITÓNAPJA ÉS IVAN DAN

Szent Iván-napja a szentendrei dalmátság hagyományos
ünnepe, a templomdombi
plébániatemplom búcsúja. Ezt
a közösségi ünnepet több mint
egy évtizede a Szentendrei
Horvát Kisebbségi Önkormányzat rendezi meg a Daru
piacon.
A program 15.30-kor a dalmát
misével kezdõdik a plébániatemplomban a Templomdombon. A szertartáson a szentendrei Szent Cecília Kórus és a
Stari Grad-i Farnski Kantaduri
énekkar (klapa) énekel. A mise
után az ünneplõk a dalmát
zászlóval a polgármesteri hivatal elé vonulnak, ahol a legidõsebb és a legfiatalabb
dalmát felkéri a polgármestert
a szentendrei Iván nap és
Szentendrei Nyár fesztivál
megnyitására. 17 órakor a Fõ
térre vonul a polgármester az
ünneplõkkel együtt, ahol a
Stari Grad-ból érkezett klapa
énekel és Kricskovity Antal
Dalmát szvit címû tánckoreográfiáját adja elõ a Fáklya Horvát
Nemzetiségi Táncegyüttes. A
polgármester megnyitó beszéde után a MûvészetMalomban
18.30 órakor nyílik meg három
zágrábi képzõmûvész (Petar Barisic szobrász, Vatroslav Kuliš
festõmûvész és Andrea Bassi
keramikus) kiállítása.
20 órától a Daru piacon folytatódik az ünneplés. Éjfél elõtt
meggyújtják Szent Iván tüzét,
hogy aki ezen az éjszakán átugorja, megvédje magát a betegségektõl, szerelmét felforrósítsa, s a párokat Szent
Iván tüze egy életre összekapcsolja.

SZENTENDREI TEÁTRUM
Június 22. vasárnap, 21 óra
MûvészetMalom
SHAKESPEARE:
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
a Szentendrei Nagyon Amatõr
SZínjátszók próbálkozásában.
Rendezõ: Györe Zsófia
Helyettes rendezõ és díszlet:
Kyrú
A belépés ingyenes.
Röviden a darabról: szerelmesek összekeverednek + mesterek próbálkoznak + félreértés
+ tévedés + féltékenység némi
bûbájjal fûszerezve és happy
enddel tálalva.
A Társulat az elõadást megismétli június 23-án, hétfõn 21
órakor a Kõhegyi menedékház
elõtti réten.
www.kohegyihaz.hu
Támogatja az Ulcisia Castra (a
Szentendrei Sör), Mediator Kft.
Június 22. vasárnap, 20.30
Városháza udvara
GOLDONI: KÉT ÚR SZOLGÁJA
– komédia két részben
A Szolnoki Szigligeti Színház
elõadása
Fordította: Magyarósi Gizella
Pantalone: Karczag Ferenc
Clarice: Sánta Annamária
m.v.
Lombardi: Mészáros István
Silvio: Dósa Mátyás
Beatrice: Sárvári Diána
Florindo: Barabás Botond
Brighella: Petridisz Hrisztos

Smeraldina: Gombos Judit
Truffaldino: Molnár László
Pincér: Horváth Gábor
Pantalone szolgája: Deme
Gábor
Hordár: Tárnai Attila
Díszlettervezõ: Veszely
Ferenc m.v.
Jelmeztervezõ: Hídvégi Éva
m.v.
A rendezõ munkatársa: Tóth
Krisztina
Játékmester: Kiss József
Rendezõ: Bodrogi Gyula m.v.
Goldoni a komédiaszínház
atyamestere és reformere, az
olasz vígjáték klasszikusa.
Rendkívül termékeny szerzõ,
mindent összevetve több mint
kétszáz darabot írt, melyek
közül jó néhányat a mai napig
játszanak világszerte.
Színháztörténeti fordulópontként számon tartott reformja
a commedia dell'arte hagyományaival való szakítást
jelentette: az állandó típusok
helyett hús-vér figurákat,
reális jellemeket ábrázolt, a
rögtönzés helyett teljes
egészében megírt darabokkal
újította meg a színpadi nyelvet és állította vissza a szerzõi
szöveg tekintélyét. Goldoni
ezt a mûvét egy híres
Arlecchino-színész: Antonio
Sacchi felkérésére írta 1745ben, egy francia cselekményvázlat alapján. A reform
jegyében fogant, merészen új,
játékos színdarab lelke
Truffaldino, az ügyes és egyszerû, naiv és ravasz,
életvidám szolga.
Belépõjegy: 2000 Ft
Június 28. szombat, 20.30
Városháza udvara
(esõ esetén: Pest Megyei
Könyvtár színházterme)
„SZÍVÜNK VÍGSÁGGAL…“ –
TÁNCMULATSÁG A HÍRES
KALOTASZEGEN
A Szentendre Néptáncegyüttes mûsora
Vendég: a Gyõri Lippentõ
Táncegyüttes
Koreográfus és mûvészeti
vezetõ: Kocsis Enikõ és Fitos
Dezsõ Harangozó Gyula-díjas
mûvészek, zenészek: Vizeli
Balázs, Gombai Tamás, Unger
Mátyás, Mester László, Doór
Róbert, Csávás Attila
„Bölcsnek mondják az öregek
ki vígan éli napjait, esztelen
az, ki gondjait, búját sorolja.
Legyen hát célunk a vígság, a
tánc és a jó muzsika.” (Kalló
Ferenc)
Belépõjegy: 500 Ft
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Június 29. vasárnap, 20.30
Városháza udvara
FÁBRY SÁNDOR ÖNÁLLÓ
ESTJE
Belépõjegy: 2000 Ft
Július 5. szombat, 20.30
Városháza udvara
CSEHOV - KISS CSABA:
SZERELMES HAL
A Vidám Színpad elõadása
Rendezõ: Kiss Csaba
Belépõjegy: 1500 Ft
Július 11. péntek, 20.30
Városháza udvara
WERNER SCHWAB:
ELNÖKNÕK
A Katona József Színház –
Kamra elõadása
Rendezõ: Ascher Tamás
Belépõjegy: 2000 Ft
Július 18. péntek,
19. szombat, 21 óra
Városháza udvara
TASNÁDI ISTVÁN:
MAGYAR A HOLDON
A Tatabányai Jászai Mari
Színház és a Kamara Savaria
közös produkciója
Rendezõ: Árkosi Árpád
Belépõjegy: 2000 Ft

A Szentendrei Teátrum és a
Wagner-Liszt Alapítvány
közös produkciója
Rendezõ: Horváth Zoltán
Vezényel: Kesselyák Gergely
Belépõjegy: 2000 Ft
Augusztus 10. vasárnap,
20.30 DMH udvara
BERECZ ANDRÁS ÉNEK- ÉS
MESEMONDÓ MÛSORA
FELNÕTTEKNEK
Belépõjegy: 1000 Ft
Augusztus 15. péntek
(fõpróba), 16. szombat, 17
vasárnap, 20.30 Fõ tér
MARIN DRZIC: DUNDO
MAROJE – bemutató
A Szentendrei Teátrum és a
debreceni Csokonai Színház
közös produkciója
Rendezõ: Vidnyánszky Attila
Belépõjegy: 2000 Ft (fõpróba:
1000 Ft)

GYEREKELÕADÁSOK
Vasárnap délelõttönként 10
órakor, a Városháza udvarán
Belépõjegy: 800 Ft

Július 25. péntek, 20.30
Városháza udvara
SZIGLIGETI EDE: LILIOMFI
A Beregszászi Illyés Gyula

Nemzeti Színház és a Gyulai
Várszínház közös produkciója
Rendezõ: Vidnyánszky Attila
Belépõjegy: 2000 Ft
Augusztus 8. péntek,
9. szombat, 10. vasárnap,
20.30
Szentendrei-sziget, volt
úttörõtábor
KURÁZSI PAPA - õsbemutató
A Le Phun és a Krétakör
utcaszínházi projektje, a
Szentendrei Teátrummal
közös produkciója
Rendezõ: Philippe Phéraille
Belépõjegy: 2500 Ft (kishajóra is
érvényes!) A nézõket a belvárosi
kishajó állomásról (RÉV) 20.30-kor
kezdi átszállítani a hajó a szigetre!

Augusztus 9. szombat,
20.30 Fõ tér
PUCCINI-VERDI OPERAEST bemutató

Július 6. Alma együttes
Július 13. Hamupipõke Fabula Bábszínház
Július 20. Pinocchio Trambulin Színház
Augusztus 3. Csipkerózsika Holle Anyó Színház
Augusztus 10. Ágacska Holdvilág Színház
Augusztus 17. Az egérmenyasszony - Ciróka
Bábszínház
Augusztus 20. Gyerekünnep
a Fõ téren (ingyenes)

KONCERTEK
A VÁROSHÁZA UDVARÁN
Július 17. csütörtök, 21 óra
NEO
Belépõjegy: 1500 Ft
Augusztus 1. péntek, 21 óra
PASO
Belépõjegy: 2000 Ft
Augusztus 2. szombat,
3. vasárnap, 19 óra
JAZZ FESZTIVÁL
Augusztus 2. Smárton Trió,
Borbély Mûhely, Juhász
Gábor Trió
Augusztus 3. For Tunes, Egri
János Combo, Dresch
Quartet
Belépõjegy: 1500 Ft/nap

kultúra 11
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JAZZ ÉS FOLK ESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
Szombatonként 19 órakor
Belépõjegy:1500 Ft

KIÁLLÍTÁSA:
PETAR BARIŠIC szobrászmûvész, VATROSLAV
KULIŠ festõmûvész, ANDREA
BASSI keramikusmûvész
Augusztus 19 - szeptember 7.
ÛRKOLLÁZSOK - A
Perfomance Fesztiválhoz
kapcsolódó kiállítás

FESZTIVÁL-HÉTVÉGÉK

Július 5. VUJICSICS
EGYÜTTES
Július 12. SZÁJRÓL SZÁJRA
projekt (Bognár Szilvia,
Herczku Ágnes, Szalóky Ági)
Július 19. TRIO
YENGIBARJAN
Augusztus 9.
PRÍMÁSTALÁLKOZÓ
Augusztus 16. SEBESTYÉN
MÁRTA - BOLYA - DONGÓ
(trió)

KOMOLYZENEI
HANGVERSENYEK
Július 19. szombat, 16 óra
Fõ tér
ONDARRETA KÓRUS
(Baszkföld)
(ingyenes)
Július 20. vasárnap, 20.30
Péter-Pál templom
TOLCSVAY LÁSZLÓTOLCSVAY BÉLA: MAGYAR
MISE
Vezényel: Tóthné Mózer
Annamária
Belépõjegy: 2000 Ft
Július 31. csütörtök, 20.30
MûvészetMalom
BOGÁNYI TESTVÉREK
KONCERTJE
Belépõjegy: 1500 Ft
Augusztus 20. szerda, 20 óra
Városháza udvara
A SZENTENDREI
KAMARAZENEKAR ÜNNEPI
HANGVERSENYE
Belépõjegy: 800 Ft
Augusztus 24. vasárnap,
20.30 óra
MûvészetMalom udvara
MAGYAR NEMZETI
CIGÁNYZENEKAR
ÉS A SZENTENDREI FÚVÓSOK
KONCERTJE
Belépõjegy: 2000 Ft
Augusztus 30. szombat,
16 óra Fõ tér
MEERSBURGI IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE
(ingyenes)

MÛVÉSZETMALOM KIÁLLÍTÁSOK
Június 21. - augusztus 10.
ZÁGRÁBI MÛVÉSZEK

TÁNCHÁZ A FÕ TÉREN
Július 5., 12., 19., augusztus 2., 9., 16., szombatonként 18 órakor
Július 26-27. szombat,
vasárnap, Duna-korzó és a
belvárosi Duna-szakasz
ISTER NAPOK IX. DUNAKORZÓ VÍGASSÁGOK
Augusztus 29-30-31.
SZENTENDRE belvárosa
SZENTENDRE ÉJJEL NAPPAL
NYITVA FESZTIVÁL
Augusztus 29-30-31.
MûvészetMalom
X. NEMZETKÖZI PERFOMANCE
ÉS NEHÉZ ZENEI FESZTIVÁL

Programszervezés, információ:
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing Kht.
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
Tel. : 26/312-657,
fax: 26/312-647, e-mail:
dmh@dunakanyar.net
www.szentendreprogram.hu ;
www.szentendreiteatrum.hu
www.szentendreinyar.hu
www.muveszetmalom.hu
JEGYÁRUSÍTÁS, INFORMÁCIÓ
SZENTENDRÉN:
• Teátrum Jegyiroda:
Dunaparti Mûvelõdési Ház
(Duna-korzó 11/A.), tel.: 301-088
(hétköznapokon: 11-18 óráig)
• Tourinform SZENTENDRE
(Dumtsa Jenõ u. 22.),
tel.: 26/317-965,
26/317-966
Nyitva: hétköznapokon 9-18 óráig,
szombat-vasárnap 10-19 óráig
• Az elõadások kezdése elõtt egy
órával a helyszíneken.
BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN:
Az INTERTICKET
országos hálózatában:
interneten, illetve személyesen
az Interticket partner
jegyirodákban: www.interticket.hu
Interticket központi
ügyfélszolgálat: 1/266-0000
hétköznapokon 9-20 óráig
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A startvonalnál
Beszélgetés Závodszky Zoltánnal, a Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális
és Városmarketing Kht. ügyvezetõjével
– Súlyos, emberi és anyagi
problémákkal terhelt örökséget kapott pár hónappal
ezelõtt, amikor megbízott
ügyvezetõként váratlanul
megjelent Szentendrén...
– Aki követte az eseményeket,
az tudhatja, hogy elõdöm
helyzete tarthatatlanná vált,
s a kht. mûködésében is zavarok léptek fel. Sürgõsen kerestek valakit a válság menedzselésére. Megkérdezték,
hogy elvállalom-e. Igent
mondtam anélkül, hogy teljesen tisztában lettem volna a
rám váró feladatokkal. Január
huszonharmadikán
álltam
munkába, egy gyönyörû szerdai napon.
– Menjünk vissza kissé az
idõben! Mivel foglalkozott
addig?
– Végzettségemet tekintve
bölcsész vagyok, az ELTE BTK
történelem szakán végeztem.
Nálunk családi hagyomány az
értelmiségi lét, édesapám is
történész, így szinte egy
könyvtárban nõttem fel.
– Miért esett önre a választás?
– Vélhetõen azért, mert barátaimmal évek óta sikeresen
mûködtetünk egy céget. Mindig is vonzott a közösségi élet,
s hét évvel ezelõtt kísérleti
céllal alapítottunk egy egyetemi klubot. Ebben – a NyugatEurópában bevált módszer
szerint – kortárs alkotómûvészetet integráló galéria mûködik, vasárnaponként pedig
kertmozi, színvonalas vendéglátással karöltve. Arra gondoltam, amikor a feladatot elvállaltam, hogy a kht.-t is cégként kell irányítani, de a
hangsúly itt a kultúrán van.
– Mi mindennel foglalkozott
az elsõ idõkben?
– Alapvetõen az öröklött
állapotok határozták meg ezt
az idõszakot, vagyis az elsõ
három hónap a válságmenedzseléssel telt el. Férfiasan
be kell vallanom, halálra dolgoztam ugyan magam, de
nagyon élveztem. Kollégáimmal közösen életet leheltünk
a cégbe. A kulturális misszióra
viszont alig maradt idõm.
Nagyon sok élményt jelentett,
hogy fantasztikus emberekkel
ismerkedtem meg. Úgy érzem,
jó viszonyt sikerült mindenkivel kialakítanom. Vélemé-

nyem szerint ez az év még rámegy a jogi, pénzügyi és szervezeti konszolidációra.
– Mi történt a próbaidõ
letelte után?
– A városvezetés pályázatot írt
ki erre a fontos pozícióra.
Sokáig gondolkodtam, hogy
induljak-e, de végül is az igen
mellett döntöttem. Rám esett
a választás, és május elsejétõl
hivatalosan is én vezetem a
kht-t.
– Milyen vezetõi elveket
követ?
– Az alapelvem, hogy ami jól
mûködik, hagyni kell, s ami
pedig nem, kíméletlenül meg
kell szüntetni. Mivel enyém a
teljes anyagi és erkölcsi felelõsség, fenntartom magamnak a döntési kompetenciát.
Mindenképpen támaszkodni
akarok munkatársaimra, akik
munkájukat szívbõl, szerelembõl csinálják, akik évtizedek
óta foglalkoznak az adott
területtel. Az õ felhalmozott
tapasztalataikat szeretném
felhasználni. Szerintem a legnagyobb tõkét a lelkesedésük,
a tudásuk és a kapcsolatrendszerük jelenti. Munkatársaimtól önálló, felelõsségteljes
munkát várok el. Mindenkinek
kikérem a véleményét, mindenkitõl szívesen tanulok, azt
azonban nem ígérem, hogy
feltétlenül megfogadok minden tanácsot.
– Tervez-e változtatásokat a
kht. közelmúltban kialakított szervezetében?
– Tarthatónak érzem az integrációt, amely jó mûködés esetén összességében többet
nyújt a közösségnek, mint az
egyes részek különállóan. Gazdaságilag pedig feltétlenül
hatékonyabb egy nagy egység.
Az egyik legfontosabb célom
a biztos anyagi háttér megteremtése. A tulajdonos, a város önkormányzatának anyagi
támogatása mellett jelentõs
saját bevételekre is szert kell
tennünk. Ennek elengedhetetlen eszköze a kölcsönös
elõnyökön nyugvó, minél szélesebb körû szponzoráció.
– E hét végén kezdõdik a
Szentendrei Teátrum. Milyen
elképzelései vannak ezzel
kapcsolatban?
– Élõ színházat akarunk csinálni egy eleven városban –
ahogyan ezt az alapítók meg-

Závodszky Zoltán
fogalmazták. A Teátrum negyvenéves múlttal bír, és nem is
akármilyennel. Az elmúlt
évtizedek alatt olyan rangot
vívott ki, hogy ajtók nyílnak
meg elõtte. Azonban túlzottan nagy elvárásokkal sem
szabad viseltetni, mert az
finanszírozási oldalról irreális.
Véleményem szerint vissza
kellene adni a teátrum karakterét, hiszen ez veszett el mára
a leginkább. Az egykori színjátszóhely, a Fõ tér sem talált
mindmáig méltó párra. Szentendre egyik alapvetõ problémája, hogy nincs nagy befogadóképességû elõadóhelye.
Színház-, koncert- és konferenciateremre egyaránt nagy
szükség van.
– Tervez együttmûködést
Szentendre többi kulturális
intézményével?
– Az összefogás feltétlen híve
vagyok. Hosszú távú együttmûködésre készülünk a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatóságával és a Skanzennal egyaránt. Jó kapcsolat alakul a
helyi egyházakkal is, amelyek
komoly
közösségszervezõ
erõk. A kht. feladata elsõsorban a szervezés, s nem telepedhet rá a város kulturális
életére. Nagyon fontosnak tartom a civil kezdeményezéseket. Örülnék, ha a különféle
vendéglátóhelyek, egyesületek, szervezetek által önálló
rendezvények sokasága jönne
létre, s ezáltal még nagyobb
élet lenne a városban. Nyitott
vagyok az egyéni ötletekre,
megpróbálok mindenben partner lenni. Azt mondom tehát
mindenkinek: hajrá!
Rappai Zsuzsa

12 oktatás
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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Természettudományos mûhely a Móriczban
Véget ért a tanév, és érdemes mérleget készíteni az elért eredményekrõl. Az idei tanulmányi versenyeken a természettudományos tantárgyakból született a legtöbb országos siker.

Maknics András, Tamás Zsolt, Török Marianna, Laczkó Dávid
gyre többször esik szó
társaságban, az oktatásirányításban, a tudományos életben is arról, hogy jó
mérnökökre, mûszaki szakemberekre lenne szüksége a
munkaerõpiacnak. A magyar
közoktatás létrejöttétõl kezdve egyik erõssége volt a képzésnek a természettudományos megalapozottság. Manapság azonban egyre ke-

vesebben vállalkoznak a nagyobb kitartást, önfegyelmet,
és valljuk be, tehetséget is
igénylõ tantárgyak, szakmák
tanulására. A Móricz Zsigmond
Gimnázium reál osztályainak
tanulói kivételt képeznek.
Rózsa Sándor, a kilencedikesek osztályfõnöke elégedett
tanítványaival: „Nagyon jól
megy a közös munka. Maximálisan ki tudtuk használni a

tagozaton adott plusz órák
lehetõségét. Tanítványaim –
különösen az országos fizika
verseny döntõjébe jutott két fiú
– ráéreztek a tudomány ízére,
és rengeteget fejlõdtek.”
Az idei tanév legeredményesebb versenyzõje Maknics
András (9.), aki három –
matematika, fizika és kémia –
versenyen is országos döntõs
lett. Andris „régi motoros”,

Elõttünk,
mögöttünk

akik nem hallják meg, ami
nekünk hallható. Azokat, akik
gondolataikat nem képesek
szavakba önteni. Azokat, akik
számára felfoghatatlan, ami
számunkra érthetõ. Lemaradnak a nálunk gyengébb értelmi
képességûek, a kevésbé szépek,
a bizonytalanabbak, a terhelt
lelkûek. Szeretnének ugyan
lépést tartani velünk, de mi
nem lassítunk. Talán kissé szánakozunk rajtuk, de gyorsan
rájövünk, ha nem nézünk hátra,
még azt is képzelhetjük, hogy
nem léteznek.
Nincs, aki megzavarja nyugalmunkat. Egyformák vagyunk.
Ugyanazt nézzük, halljuk,
mondjuk, gondoljuk, ugyanúgy
nézünk ki, ugyanannyi erõfeszítést teszünk, ugyanazt
érezzük. Sokan vagyunk, nincs
mitõl félnünk. Vagy mégis?
Mi lesz, ha meglátok valamit,
amit a Többiek nem látnak? Mi
lesz, ha nem látok meg vala-

mit, amit a Többiek meglátnak?
Mi lesz, ha meghallok valamit,
amit a Többiek nem hallanak?
Mi lesz, ha valamit nem hallok
meg, amit a Többiek meghallanak? Mi lesz, ha kimondok
valamit, ami a Többiek számára
kimondhatatlan? Mi lesz, ha
valamelyik gondolatomat nem
leszek képes szavakba önteni?
Mi lesz, ha felfogok valamit,
ami a Többiek számára érthetetlen? Mi lesz, ha valami
felfoghatatlan lesz számomra,
ami a Többieknek érthetõ? Mi
lesz, ha más leszek, mint a
Többiek? Mi lesz, ha nem hallgatnak hívó szavamra, ha eléjük vagy mögéjük kerülök?
Lesz-e valaki, aki meglátja,
meghallja, kimondja, felfogja,
hogy elõl haladva és lemaradva
is, mindannyian a Többiekhez
tartozunk?

E

Sokan lehagynak minket. Azok,
akik meglátják azt is, ami számunkra láthatatlan marad.
Azok, akik meghallják azt is,
amit a mi fülünk nem képes
felfogni. Azok, akik kimondják
azt, ami számunkra kimondhatatlan. Azok, akik felfogják,
ami számunkra érthetetlen.
Elhagynak minket a nálunk
okosabbak, szebbek, szorgalmasabbak, a becsületesebbek,
a jóságosabbak. Hívnak ugyan
magukkal minket is, de mi nem
gyorsítunk. Némi megkönnyebbüléssel vesszük tudomásul,
hogy lassan eltûnnek a távolban, végre megszabadultunk
tõlük.
Sokakat mi hagyunk el. Azokat, akik számára láthatatlan,
ami nekünk látható. Azokat,

Lukács Tiborné
gyógypedagógus

hiszen harmadikos kora óta
versenyez. Eddigi eredményeirõl így vall: „Kezdetben
elég nehéz volt rávenni magamat, de aztán már kedvemre
volt a versenyzés. Egyre bonyolultabb dolgokat értettem
meg, és azáltal szerettem meg,
hogy sokat foglalkoztam vele.
Alsós koromban nem ment mindenbõl olyan könnyen a tanulás, kellett ösztönözni, de
olyan érdekes feladatokat kaptam, hogy lekötöttek és aztán
jöttek a sikerek is. Hetedikben
– a Barcsay iskolába jártam –
szintén három tárgyból indultam: az Abacus levelezõ fizika
versenyen elsõ lettem, a Varga
Tamás matematikai versenyen
és a Curie kémia versenyen döntõs voltam. A fizika a kedvencem. Úgy érzem, a matekra
egy kicsit születni kell, az
elvont feladatok nem voltak
sohasem a kedvenceim, fizikából talpraesettebb vagyok,
szívesebben ülök neki a gyakorlatiasabb feladatoknak.”
Mindez jókora igénybe vételt
jelent, és ahhoz, hogy jó tanuló és eredményes versenyzõ
lehessen valaki, összpontosításra van szüksége. Mi a jó
teljesítmény titka? Andris
szerint: „Miután egész évben
versenyidõszak volt, sokat kellett dolgozni, szinte minden
szabadidõmet ennek áldoztam.
Mindent elõre kell tervezni, sokszor hetekkel elõre. Például
hiába jelent meg a Harry Potter
befejezése már februárban, a
versenyek második fordulója
miatt csak a tavaszi szünetben
tudtam az elolvasására sort
keríteni. De szívesen csináltam,
bár elég nehéz egyszerre három
tárgyból versenyezni. Jövõre
csak két tárgyból szeretnék
indulni. A Mikola Sándor fizika
verseny idei harmadik helyezése kötelez, de ehhez a matek
is szükséges, mert ezek a készségek kiegészítik egymást.
Egyébként mérnök szeretnék
lenni, és annak mindkettõt
tudni kell. A versenyzéstõl
megedzõdtem, régen képtelen
voltam koncentrálni, ha valamilyen zaj vett körül. Most már
ha csak egyszer olvasom el a
leckét, akkor is felfogom.”
Andris társa a versenyzésben
osztálytársa, Tamás Zsolt,
akivel közösen készülnek,
segítik és kihívják egymást.

Zsolt is a fizika és a matematika
versenyek
döntõseként így nyilatkozik:
„Mindig is szerettem a reál tárgyakat. A templomdombi
iskolában matekversenyeken
vettem részt, a fizikát most
szerettem meg. Jó, hogy mindent ki tud számolni az ember!
Leejtem az uzsonnámat, és
szabadesést végez. Igazából
nem tudom, miért lelkesít
ennyire, de jó érzés a körülvevõ
világ természeti folyamatait
érteni. És mindehhez nem kell
több, mint amit órákon megtanulunk.”
Maknics Gábor a Móricz Zsigmond Gimnázium kémia-fizika
szakos tanára. Andris édesapjaként és hosszú évek óta sikeres felkészítõ tanárként
összegzi a tapasztalatokat:
„Minél hamarabb felfedezzük
a képességet egy-egy gyerekben, annál jobb. Onnantól már
csak rendszeresen segíteni kell,
jól összeállított feladatsorokkal. Az országos szaklapok, a
KÖMAL (Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok) az Abacus és egyéb tanulmányi versenyek régebbi feladatlapjai
számtalan változatot kínálnak.
A természettudományok régi
hagyományokkal rendelkeznek
a versenyeztetésben. A versenyzõk legfontosabb tulajdonsága a koncentráló készség: ott és akkor (az idõtényezõ
is fontos) a feladott problémát
megoldani. Hogy a megoldás
szakszerû és elegáns is legyen,
gyakorlás és tanári vezetés
eredménye. A tagozatos órakeret és a rendszeres tanórán
kívüli felkészülés, általában
hetente 2 óra, meghozza az
eredményét. A 9. osztályosok
Curie kémia versenyében a fiam
is és a 10. osztályosok versenyében Laczkó Dávid egyaránt
hetedik helyezést ért el. A
tizedikesek közül Török Marianna is döntõs volt. Ígéretes
az a törekvés, hogy a természettudományos tantárgyak felé
bõvüljön a kötelezõ érettségi
tárgyak köre. Könnyen belátható, hogy egy ilyen erõsen
technicizált világban alapvetõ
és gyakorlatias természettani
ismeretek nélkül nehezebben
lehet boldogulni.”
Õzi

aktuális 13
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
Dr. Faragó Sándor gyermekpszichiáterként dolgozott a '70-es
években az Országos Ideg-és
Elmegyógyászati Intézet – mai
nevén Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet – gyermekpszichiátriai osztályán, ahol kábítószerfüggõ fiatalok kezelése
volt a feladata. Késõbb Budapesten, a III. kerületben gyermekorvosként praktizált, és
kezdte el a ma már országosan
is elterjedt éjszakai pingpongbajnokság szervezését. A nagyszerû ebben az ötletben az volt,
hogy a fiatalok ezt nem kábítószer-ellenes propagandának
fogták fel, hanem esti szórakozási lehetõségnek.
A Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok Egyesülete 2008ban már több mint 40 egyesület
mûködött együtt. Menetközben
a program nemzetközivé vált,
és Erdélyben, Ukrajnában, Szerbiában közel tíz testvérklub
mûködik.
Dr. Faragó Sándor egész életét
a gyerekek gyógyítása, és ennek
a mozgalomnak szervezése, elismertetése, bemutatása töltötte
ki.
Jakab Péter
Részlet a Népszavában 2000 szeptemberében megjelent írásból

Pingpongdoki
Elsõsorban azok a fiatalok szoktak rá a preventív éjszakai pingpongra, az ezzel járó dumcsikra
és közös programokra, akik nem
tudtak magukkal mit kezdeni,
s elõbb-utóbb törzsdiszkósokká és a drogárusok prédájává
válhatnak – mondja a kortalan
dr. Faragó Sándor, aki minden
bizonnyal egy új orvosi mesterséget honosít kis hazánkban. A
pingpong doki néven elhíresült
gyermekpszichiátert és -szakorvost akkor ismertem meg úgy
istenigazából, amikor egyszer
éjfélkor felhívott, s azt kérdezte, lenne-e kedvem Kaszásdülõn pingpongozni vele. Ma
sem tudom, hogy miért lett kedvem. Az alábbi vallomás azon
az éjszakán hangzott el.
*
„Négyéves korom óta gyermekorvos akarok lenni, pontosabban
gyermekpszichiáter. Édesapám
orvos volt Debrecenben, abban
nõttem föl, hogy várják, mint egy
Istent. Minden érdekelt, amit
csinált. Hatéves lehettem, amikor
megígérte, ha éjszaka hívják
beteghez, felkelt, és vele mehetek. Sose felejtem el, mikor az
elsõ ilyen alkalommal szekéren
mentünk a tanyára. Csodálatos
volt. Apám mindenféle orvosi
mesterséget ûzött, fogat húzott,
sérvet operált, mûtõ volt a lakásunkban. Akkoriban nem lehetett
küldözgetni a pacienst mindenhová, és nem csak a deklaráció
szintjén mûködött az úgynevezett befejezett ellátás.
Szegény apám nehezen viselte el,
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In memoriam dr. Faragó Sándor

(1945–2008)

„pingpongdoki”, gyermekorvos, gyermekpszichiáter

hogy orvos akarok lenni, ráadásul gyermekpszichiáter, amit akkoriban még úgy mondtam: gyerekcihológus. Nem igazán tudtam, mi ez a mesterség, inkább
csak éreztem, hogy a lelkileg
sérült, gyámoltalan gyerekekkel
akarok foglalkozni. (…)
Visszatérve a gyermekpszichiátriára: húszegynéhány évvel
ezelõtt nem volt kurrens orvosi
mesterség, most sem az. Mikor
abszolváltam, jó, ha húsz gyermekpszichiáter volt az országban,
s egyedül én büszkélkedhettem
gyermekorvos szakvizsgával is.
Akkoriban kezdtünk el kábítószerrel foglalkozni. A 70-es
években jöttek be a szipus
gyerekek, s õriztük õket a gyerekosztályon. Mást nem igazán
tehettünk. Ezerszer megkérdezték
már tõlem, tehettünk-e volna
értük valamit, mindannyiszor azt
válaszoltam, hogy semmit. Lenyugtattuk õket, bent voltak kéthárom hétig, aztán mehettek. Ez
egy zárt osztály volt, mi voltunk
az országos gyûjtõhelye a szipusoknak, idõnként jelenteni kellett
a létszámot. Sokat töprengtem
azon, hogy a mai tudásommal
jutottam-e volna valamire. A
válasz: nem. Ezért is adtam a fejem
a megelõzésre. Elõfordult, hogy
feltépték a linóleum padlót, hogy
a megkeményedett ragasztót szagolgassák. Nem volt pszichoterápia és semmiféle elõzménye
az ilyesfajta ellátásnak. Olyan,
hogy kábítószer, hivatalosan nem
létezett, így nem tehettünk semmit ellene. Beszélni nem lehetett
errõl a kapitalista mételyrõl, és
miután kiírtuk õket, sorra haltak
meg a fiatalok. Évente csaknem
húsz 18 éven aluli gyerek. Egyszer
bejött egy mama, hozta a második
gyerekét, hogy az is rászokott. Az
elsõszülött fia is a betegem volt,
egy tanulmányi kiránduláson
fagyott meg szipus állapotban.
Akkor határoztam el, hogy hagyom a fenébe az egészet, kinéztem magamnak a lakásomhoz
legközelebb lévõ gyermek körzeti

orvosi állást Óbudán, azóta is ott
vagyok. Tudják rólam, hogy „kurva” vagyok, mindenütt jól érzem
magam és imádom a gyerekeket.
A változás az volt, hogy míg a
pszichiátriai osztályon órákig
beszélgettem velük, a rendelõben
nonstop jöttek a kisebb-nagyobb
gyerekek, felhúzott inggel, azt
mondták, ááá, és közben arra
gondoltam, hogy én itt meg fogok
hülyülni.
Kínomban rajzoltam egy malacot
a receptre, hogy valami kapcsolat legyen, és odaadtam a gyerekeknek. Ebbõl aztán hagyomány lett, számos gyûjtõ van a
mamák között, akik még kislány
korukban kaptak malacot tõlem,
és most hozzám hozzák a gyerekeiket. Szerda este beállított a
rendelésre az egyik ilyen mama a
Zsuzsi lányával. Kérdeztem, mi a
baj, mire ezt mondta: hál' Istennek semmi, de a gyerek reggel
addig nem volt hajlandó óvodába menni, amíg meg nem ígértem
neki: este elhozom, hogy kapjon
egy malacot. Késõbb nyomdát
csináltam, bevittem az otthon
már ,,nemkell” játékokat egy
zsákban, leraktam a váró közepére. Délután jöttek az anyukák
a bölcsõdében belázasodott gyerekekkel, nem volt náluk semmiféle játék. A kulcslyukon figyeltem a fejleményeket. A kicsik
tudták a dolgukat, ha egyszer egy
hegynyi játék kínálja magát a
doktor bácsira való várakozás
közben. A jól nevelt mamák
próbáltak rendet tartani, hogy
„ne menj oda kisfiam”, „nem a
tiéd“, de mintha a pusztába kiáltottak volna. Mígnem egy rossz
gyerek áttörte a képzeletbeli kordont, és nagy örömömre elszabadult a pokol. Sok játéknak lába
kelt, ezért kiírtam, hogy a felesleges játékokat hozzák be, és
akkor volt megint mivel múlatni
az idõt.
A kollégák szent borzadállyal
lesték, hogy mit találok ki éppen.
Amikor például csúszdát csináltattam a váróban, annak óriási

sikere lett. Volt olyan gyerek, aki
kifejezetten csúszdázni jött be.
A rendelési idõ a játékterápia
révén nem hosszabbodott meg,
azért sem, mert váltáskor át kell
adni a rendelõt. Én különben is
gyors diagnoszta vagyok, elég
hamar tudok dönteni, így jut idõm
a partnerkapcsolatok ápolására,
amelyek során, biztos ami biztos,
minden óvodás lánynak megkérem a kezét. Ha az ember
öregszik, és pár évet eltöltött a
szakmában, el tudja dönteni,
hogy a napi hetven paciensbõl
tíz gyerek és húsz anyuka azért
jön, mert engem akar látni, mások
a piacra mennek, útba esik a
gyerekrendelõ, amikor éppen az
õrült doki van bent. Így könnyen
kiszûrhetõ az az öt súlyos eset,
akire oda kell figyelni.
(…)
Hat évvel ezelõtt elindítottam
valamit, amibõl országos mozgalom lett. A lényege az, hogy
miközben javában fújdogáltak a
demokratikus szelek, megjelentek nálunk is a keménydrogok, s
arra gondoltam, itt csak a megelõzés segíthet. Valaki mondta,
hogy az Egyesült Államokban
mûködik az éjszakai kosárlabda
liga. Egy Standyfar nevû szociális
munkás arra a megállapításra
jutott 1986-ban, hogy a fiatalkori bûnözés és a kábítószerkereskedés este kilenc és hajnali
három óra között virágzik a
legjobban, ezért ebben az idõintervallumban elkezdett kosárlabda-meccseket szervezni csellengõ fiataloknak. Egy év alatt
felére csökkentek a bûnözési
mutatók a különbözõ régiókban.
Azóta ez már az amerikai kormány
által támogatott program, a
különbözõ klubok repülõvel
mászkálnak az éjszakában, hogy
megmérkõzzenek egymással.
Baromira megtetszett nekem ez
a dolog, azonmód elhatároztam,
hogy én leszek a magyar
Standyfar. Azzal a különbséggel
– bár imádom a kosárlabdát –,
hogy az éjszakai pingpong mellett döntöttem. Három oka is volt:
ez tûnt a legolcsóbbnak, kitûnõen
játszom, és volt egy asztalom
otthon. A helyszín nem okozott
problémát, a rendelõben hatalmas várók vannak, ahol este
nyolctól reggelig nem történik
semmi. Gondoltam, behozom a
pingpongasztalt, s uccu neki fakereszt. Az akció hosszas huzavonával kezdõdött, miután valóban óriási probléma, hogy lehet-e éjszaka egy üres teremben
bármit is csinálni. Végül a saját
szakállamra belevágtam, mint
utóbb kiderült: Európában elsõként. Tudtam, hogy semmi baj
nem lesz belõle, aláírattak velem
egy papírt, miszerint a vagyonommal vagyok felelõs, ha törté-

netesen beszivárognak éjnek
évadján a gengszterek.
Elkezdtünk a védõnõkkel pingpongozni péntek és szombat éjjel,
az ablakon át egyre többen
nézték, hogy ugrálunk az asztal
körül. Az elsõ alkalommal nem
jött be senki, a második hétvégén
négyen csatlakoztak, azóta átlag
30-40-en, de voltak már százan
is. Elsõsorban azok a fiatalok
szoktak rá az éjszakai pingpongra, az ezzel járó dumcsikra, közös
programokra, akik addig nem
tudtak magukkal mit kezdeni, s
elõbb-utóbb törzsdiszkósokká és
a drogárusok prédájává válhatnak. Egy ideje új helyen nyomulunk, az országban számos településen pingpongoznak megannyi személyiség- és egészségkárosító tevékenység helyett.
Több hazai és nemzetközi éjszakai bajnokságon vagyunk túl, s
úgy tûnik, hogy az aktuálpolitikától függetlenül rokonszenv
nyilvánul meg az ügy iránt. Egyetlen példa erre: egy ízben Demszky
Gábor fõpolgármester mérkõzött
meg a zöld asztal mellett Deutsch
Tamás, akkor még leendõ ifjúsági és sportminiszterrel. Nem emlékszem, hogy ki gyõzött akkor,
de szívesen adnánk lehetõséget
akár évente többször is a két
érdemes férfiúnak a visszavágóra.
Az elsõ három évben minden este
kilenctõl hajnali kettõ-háromig, de
volt, hogy reggel hatig a gyerekekkel voltam, akik között szép
számmal elõfordulnak felnõttek is.
A feleségem és a kislányom eléggé
megszenvedte a tartós távollétemet. A hétvégi éjszakázásokkal
végül azért hagytam fel, mert
kitûnõ munkatársaim lettek, akik –
bár továbbra is én vagyok a „bandavezér” – nélkülem is boldogulnak. Standyfar meghalt már hat
éve, de a fiatalok ugyanúgy kosaraznak éjszakánként Amerikában,
mint az õ idejében.
(…)
Hiszek abban, hogy lehetséges a
fiatal generáció éjszakai szórakozási kultúrájának a megváltoztatása. Ezért lett leküzdhetetlen
mániám, hogy mozgalmasítom az
éjszakai pingpongozást. Évekig
jártam az országot egy videókazettával, amelyen a különbözõ
televíziós felvételeket rögzítettem. Minden olyan rendezvényre
betoppantam, ahol fiatalokkal
foglalkoztak, és lejátszottam a
negyedórás felvételt. Bárki meggyõzõdhetett róla, hogy ugyanolyan srácok püfölik a labdát,
mint õk, meg egy öreg bohóc.
Általában olyan emberek harapnak rá, hogy a pátriájukban éjszakai pingpong klubot hozzanak
létre, akiknek ugyanazt az õrületet látom a szemükben, mint
borotválkozás közben reggel a
tükörben.
Kertész Péter

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL

KIADÓ LAKÁS

Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm
mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26)
312-657.

Szarvas-hegyen új, 120 nm, kertes családi ház hosszú távra kiadó július 1-tõl. Tel.
06-20-994-0668. Különálló lakrész kiadó.
Tel. (26) 301-080.
Szentendre belvárosában, most épült új
házban, garzonlakás hosszú távra kiadó.
Tel. (26) 314-166.
Angol házakban 60 nm-es lakás kiadó. Tel.
(26) 302-890, 06-30-586-1715.
Szoba-konyha kiadó. Tel. 06-30-9496456.
Bútorozatlan lakás hosszú távra (azonnal)
kiadó. Tel. 06-20-918-1825.

ÁLLÁS
A szentendrei „AGY Tanoda“ Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola pályázatot hirdet
angol tanító, valamint angol, fizikakémia, testnevelés (angol nyelvtudás
elõny) szakos tanári állásra, 2008. augusztus 25-i kezdéssel. Tel. 06-30 620-4171,
e-mail: zs.toth@agytanoda.hu.
Szentendrei munkahelyre asztalost felveszünk. Tel. 06-30-914-0739.
CallMix Kft, (1144 Budapest, Ond vezér út
23.) gyakorlattal rendelkezõ lakatost,
hegesztõt keres pomázi kezdéssel, az
ország területén. Munkakör betöltésének
feltételei: minimum 3 éves szakmai gyakorlat, „B“ kat. jogosítvány elõny. Érdeklõdni: Nagy László Tel. 06-20-3888-654,
(26) 301-104.
A szentendrei „AGY Tanoda“ Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola 6 órás takarítói
állást hirdet augusztus 1-tõl délutános
(13-19 óra) idõbeosztásban. Tel.: 06-30620-4171, e-mail: zs.toth@agytanoda.hu
Szentendrei étterembe keresünk gyakorlott konyhalányokat. Tel. 06-30-8534376, 06-20-369-7008.
Pultos hölgyet keresek a Mónika vendéglõbe. Tel. 06-20-962-4940, 06-20-2233098.
Megbízható, kedves hölgy, takarítást vállal 1000 Ft/óra, Szentendrén és környékén. Tel. 06-70-277-6064.
Bogdányi utcai népmûvészeti üzletünkbe
fõállású, szorgalmas, angolul, németül
beszélõ alkalmazottat azonnali kezdéssel
felveszünk. Tel. 06-30-437-5394.
Pizza-szakácsot és kézilányt keresünk. Tel.
06-20-488-3949.
Idegenforgalmi munkatársat keresünk a
szentendrei TOURINFORM irodába augusztus elsejétõl. Feltétel: angol nyelvismeret
és egy másik európai nyelv ismerete (elsõsorban német). Számítógépes gyakorlat
szükséges. Szentendrei helyismeret elõny.
2000 Szentendre Dumtsa Jenõ u. 22.,
Tel./Fax: (26) 317-965, (26) 317-966,
szentendre@tourinform.hu.
Szentendrei étterembe fiatal felszolgálókat keresünk német és/vagy angol
nyelvtudással. Bejelentjük! Tel. 06-70417-3679.

SPORT
Hastánc, arab fitness, vízi torna, gyógyvizes hõfogyasztás. Tel. (26) 300-419

Szentendrén lakás kiadó. Tel. 06-30-4588411.
Szentendrén kis ház kiadó. Tel. 06-30290-6742.
Kiadó Szentendrén a Károly utcában egy
50 nm-es, 2 szobás, 1. emeleti lakás 50
ezer Ft/hó + rezsi. Tel. 06-30-321-5965.
Belvárosi garzonlakás kiadó. Tel. 06-20250-1638.
Szoba kiadó Kondor Béla 5. Tel. (26) 313114.
Szentendrén 35 nm-es lakás alacsony rezsivel bérbeadó. Ár: 53 000 Ft/hó+rezsi.
Tel. 06-30-454-4431.
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összköznûves, nyeles telek (nyél kb. 30
nöl), 50 nm-es lakóingatlannal 21 millió
forintért eladó. Tel. 06-20-517-2117.

Kõmûves és mindennemû famunkák végzése. Kisebb megbízásokat is szívesen teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.

Szentendre óvárosában ház eladó 533 nm
telek + 100 nm ház. Irányár 24 millió Ft.
Tel. 06-20-450-1652.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.

Szentendrén a fõút mellett kitûnõ
helyen, 2000 nm-es ingatlan vállalkozás céljára is kiváló, 60 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

Leányfalun összközmûves kétgenerációs öt szobás kõház szuper panorámával 24 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Tahiban a Duna-parton 3 lakóhelyiséges
ház, szép udvarral, romantikus környezetben, 19 millió forintért eladó. Tel. 0630-299-0376.
Tahiban a legkitûnõbb helyen 230 nöl
õsfás, szuper építési telek fõúttól 200
m-re 12 millió forintért eladó. Ritka
lehetõség! Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén társasházi garzonlakás plusz
erkély, jó helyen, 9 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Püspökmajor-lakótelepen eladó 55 nmes, második emeleti lakás. Irányár: 11,9
millió Ft. Tel. (26) 310-367.
Leányfalun, fõúttól 300 m-re 160 nöl
építési telek elvi építési engedéllyel 8,5
millió forintért eladó. Tel. 06-30-2990376.

LAKÁS, INGATLAN
OKTATÁS
Óbudai önkormányzati garzonlakást
szentendrei önkormányzati lakásra cserélnék. Tel. 06-70-334-0541.
Sürgõsen eladó Izbégen fõút mellett egy
100 nöl telken 100 nm alapterületû ház,
80 nm lakótérrel, 3 szoba, konyha, fürdõszoba, veranda, (kazánház, mûhely), kamra + garázs. Tel 09-70-244-5700.
Szentendrén a Püspökmajor-lakótelepen
3. emeleti, örökpanorámás felújított 45
nm-es lakás eladó. Irányár: 11,1 millió Ft.
Tel. 06-20-482-1249.
Tahiban 120 nm-es ház eladó vagy cserélhetõ kisebbre. Az egész alápincézve, a
tetõtér beépíthetõ. Ár: 32 millió Ft. Tel.
(26) 385-387.
Szentendrén, családi házban 44 nm-es
felújított egyszobás összkomfortos lakás
kertrésszel eladó, ár: 10,9 millió Ft. Tel:
06-30-454-4431.
Püspökmajor-lakótelepen, 3. emeleti 55
nm-es lakás eladó. Irányár: 11,9 millió Ft.
Tel. 06-20-346-0603.
Szentendrén a Derecskei utcában 1012
nm-es telken, 140 nm-es átalakítás alatt
lévõ családi ház eladó. Tel. 06-20-5588380.
Szentendre-belvárosi kétszobás önkormányzati lakásunkat garzonra vagy kisebb
házra cserélnénk. Tel. 06-30-252-2621.
Szentendre Fõterén lévõ 60 nm-es, emeleti, önkormányzati lakásomat kisebb
önkormányzatira vagy ingatlanra cserélem. Panel kizárt. Tel. 06-20-594-3063.
Pismányban, déli lejtõn, 250 nöl-es,

Mûvésztelep a Szentendrei szigeten július
21-27. Rajz, festés 14 éves kortól. Laár
Balázs Tel. 06-30-389-2250.
Matematika, fizikatanítást, pótvizsgára
felkészítést, a következõ tanévre való
elõkészítést vállalok, általános, közép és
fõiskolai szinten. (Házhoz megyek!) Tel.
06-30-347-8843.
Jazzfõiskolás hallgató gitároktatást vállal. Tel. 06-70-334-5717.
Javítóvizsgára (érettségi is) felkészítést
vállalok matematikából és fizikából.
Középiskolába felvetteknek intenzív szintre hozás. 06-30-855-3543.
Gimnáziumi magyar- és történelemtanár
pótvizsgára felkészítést vállal bármilyen
szinten. 06-30-201-0962.
Matematikatanítás, pótvizsgára felkészítés, számítástechnika oktatás eredménycentrikus módszerrel, nagy gyakorlattal.
Tel. 06-30-330-0554.
Matematikatanítás lelkes és türelmes
tanárnõnél. 06-20-571-2950.

SZOLGÁLTATÁS
Bútor- és egyéb szállítás, be-és kirakodás,
csomagolás, költöztetés akár éjszaka,
munkaidõ után, hétvégén is, gyorsan és
kedvezõ áron. Friss és kreatív egyetemisták várják hívását! Tel: 06-20-3470258 vagy 06-30-493-1553.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

Mérlegképes, regisztrált, számlaképes
könyvelõ, napi 6 órában, könyvelés, bér,
munkaügyi feladatok ellátását vállalja.
Tel. (26) 313-639.
A Papír és Nyomtatványbolt a Ferences gimnázium mellett (Fulco deák
u. 16.) értesíti minden kedves vásárlóját, hogy a tanítási szünet idején
nyitva tartása az alábbiak szerint
alakul: H-P.:9 órától 18 óráig, Sz.: 9
órától-13 óráig.
Takarítást vállalok. Tel. 06-20-575-5355.

Szakképzett szociális gondozó személygépkocsival, számlaadással, referenciával
ápolást, gondozást vállal. Tel. 06-30-5579782.
Bútorasztalos és kárpitos munkák.
Bõvebb információ: 06-70-263-4763,
www.otthon2000.gportal.hu
Építkezõk, vállalkozók mûszaki ellenõrzés.
Tel. 06-30-949-6456.
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.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

ÜZLET
Szentendre óvárosában, sétáló utcában
kávézó kiadó. Tel. 06-30-867-0877.
Szentendrén a Kõzúzó utcában iroda teljes infrastruktúrával bérbeadó 50 000
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-454-4431.
Szentendrén a Kõzúzó utcában 3 000 nm
szabadterület bérbeadó 350 000 Ft/hó.
Tel. 06-30-454-4431.

EGYÉB
Élettársat keresek 30-40 év között.
Keressen az Angyal Borozóban vagy a
Gombában. Pisti.

PÁLYÁZAT
általános gondnoki
feladatok ellátására
EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA –
KEDVEZÕ AJÁNLAT ESETÉN
ALKALMAZOTTKÉNT IS
Szentendre, Bükkös Lakópark Társasház
(Szentendre, Szentlászlói u. 78/B)
FELADAT:
takarítás, kertészeti tevékenység, kisebb karbantartási,
javítási tevékenységek, nyilvántartások vezetése.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– a vállalási díjat a felsorolt tevékenységekre,
– továbbá hogy a pályázó rendelkezik e számítástechnikai,
elektronikus levelezési ismeretekkel
– a pályázó elõzetes nyilatkozatát, hogy vele, vállalkozásával
szemben nincs büntetõ-, adó-, felszámolási-, csõdeljárás,
– nincs köztartozása.
Jelentkezési határidõ: 2008. 06. 30.
A tevékenység lehetséges kezdete: 2008. 07. 10.
Referencia lista csatolandó.
Az elbírálásnál a szentendrei lakos, vállalkozás elõnyt jelent.
A terület elõzetes idõpont egyeztetéssel megtekinthetõ,
feladatköri listát igény szerint megküldjük.
A pályázatot
IMMO BAU 98 Kft. 1251 Budapest, Pf.: 61
levelezési címre, vagy e-mailben kérjük megküldeni,
e-mail: immokft@enternet.hu
A borítékra kérjük ráírni: Pályázat
Telefon: 06 (1) 355 4276 Kovács László
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ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET, Stéger köz 3.
Június 20. péntek, 18 óra
A SZENT KORONA HOZOMÁNYA –
szkíta, hun, magyar ötvösmûvészet
hatása az európai kultúrára
V. Hunyadi László a Történelmi Vitézi
Rend fõkapitányának elõadása
Június 27. péntek, 18 óra
Helyszín: A Városháza díszterme!
MEGEMLÉKEZÉS A SZABADSÁG
NAPJÁRÓL
Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlése
elnökének elõadása
Közremûködik: a Kecskés Együttes

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft
Június 20. péntek
18.15 EGON ÉS DÖNCI MINDENÜTT JÓ, DE LEGJOBB
OTTHON - színes szöveg nélküli
magyar animációs film, 72 perc,
2007 rendezte: Magyar Dániel,
Magyar Ádám
19.30 KATYN - színes feliratos
lengyel történelmi dráma, 100 perc,
2007 (12) (kisteremben)
rendezte: Andrzej Wajda
20.15 LEPATTINTVA - színes
amerikai vígjáték, 112 perc, 2008
(16) rendezte: Nicholas Stoller
Június 21. szombat
14.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN színes magyarul beszélõ spanyolnémet-francia kalandfilm, 115 perc,
2008 rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier
16.30 LUCKY LUKE - Irány a vadnyugat - színes francia animációs
film, 90 perc, 2007 rendezte: Olivier
Jean Marie
17.00 KATYN - színes feliratos
lengyel történelmi dráma, 100 perc,

ZÁRVA LESZ A SKANZEN
A szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum ezúton értesíti arról, hogy az intézmény – zártkörû rendezvény
miatt – június 21-én,
szombaton egész nap
zárva tart.

Mobil Játszóház
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
ebben az évben is meghirdeti a már
hagyományossá vált Mobil Játszóházat a
következõ idõpontokban:
Leányfalu
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Pócsmegyer
Pilisszentlászló
Kisoroszi
Szentendre
Dunabogdány

június 25.
július 2.
július 9.
július 16.
július 23.
július 30.
augusztus 6.
augusztus 13.

Várjuk egy közös játékra a gyermekeket
és szüleiket. A rendezvény ingyenes!
Üdvözlettel a Szolgálat munkatársai.
Érdeklõdni: 26/ 312-605

2007 (12) (kisteremben)
rendezte: Andrzej Wajda
18.15 JUNO - színes feliratos
amerikai-kanadai-magyar vígjáték,
96 perc, 2007 (12) rendezte: Jason
Reitman
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
Június 22. vasárnap
14.30 LUCKY LUKE - Irány a vadnyugat - színes magyarul beszélõ
francia animációs film, 90 perc,
2007 rendezte: Olivier Jean Marie
16.30 EGON ÉS DÖNCI - Mindenütt
jó, de legjobb otthon - színes
szöveg nélküli magyar animációs
film, 72 perc, 2007 rendezte:
Magyar Dániel, Magyar Ádám
17.00 KATYN - színes feliratos
lengyel történelmi dráma, 100 perc,
2007 (12) (kisteremben)
rendezte: Andrzej Wajda
18.15 ASTERIX AZ OLIMPIÁN színes magyarul beszélõ spanyolnémet-francia kalandfilm, 115 perc,
2008 rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier
20.15 LEPATTINTVA - színes magyarul beszélõ amerikai romantikus
vígjáték, 112 perc, 2008 (16)
rendezte: Nicholas Stoller
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Múzeumok éjszakája
a Barcsay Múzeumban és a múzeum kertjében
Szent Iván ünnepe, az év leghosszabb napja közelében rendezik meg minden évben a Múzeumok Éjszakája programot,
melyhez hazánk 2003-ban csatlakozott. A múzeumok éjszakája
alkalmából nemcsak az állandó kiállításokkal és idõszaki tárlatok várják országszerte éjjel is a látogatókat, hanem számos
egyéb rendezvény – ének, zene, tánc, színielõadás – is gazdagítja a kínálatot.

Aknay János szentendrei festõmûvész kiállítása a Pozsony
melletti Somorja református
templomában június 28-án,
szombaton 17 órakor nyílik.
Az egy hónapig nyitva tartó
kiállításon a festõmûvész ún.
Angyalos képeirõl készült
nyomatok szerepelnek.

AZ ARTUNIÓ GALÉRIA
PROGRAMJA
Június 21-én, szombaton 18
órától hajnalig Szentivánéj a
galériában: Dorothea Nektárbüfé, Angyali Tündebolt, zene, tánc, tündék, koboldok,
Titánia, Oberon, Puck… Belépõ: 222 Ft. Június 22., vasárnap 16 órakor: Faber Kovács
Krisztián kiállításának megnyitója. A kiállítás július 6-ig
látogatható. Június 28, szombaton, 17-21 óráig: zeneudvar élõzenével, büfével. Belépõ: 500 Ft. Cím: Szentendre,
Bogdányi út 64. www.artunio.hu.

Június 23. hétfõ
18.15 NYOLC TANÚ - színes feliratos amerikai thriller, 90 perc,
2008 (16) rendezte: Pete Travis
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
Június 24. kedd
18.15 MÁSIK BOLYGÓ - színes
magyar dokumentum játékfilm, 95
perc, 2008 (12) rendezte:
Moldoványi Ferenc
20.15 LEPATTINTVA - színes
amerikai vígjáték, 112 perc, 2008
(16) rendezte: Nicholas Stoller
Június 25. szerda
18.15 KATYN - színes feliratos
lengyel történelmi dráma, 100 perc,
2007 (12) rendezte: Andrzej Wajda
20.15 NYOLC TANÚ - színes feliratos amerikai thriller, 90 perc,
2008 (16) rendezte: Pete Travis

Zenemágia
Június 28-án, szombaton
20 órakor a Barcsay udvarban (Dumtsa u. 10.) Oud –
Bass koncert lesz a Kobza
Vajk Group elõadásában.
Közremûködnek: Kobza
Vajk (oud, saz, perzsa tanbur, koboz), Lévai „Gaba”
Gábor (nagybõgõ), Malom
Dániel (darabuka, ütõgardon, ütõhangszerek), Varga „Laró” István (ney,
didgeridoo, basszusgitár),
valamint Tímár Sára és Márton Bernadett (ének).
Belépõdíj 1000 Ft, 14 év
alatt ingyenes. Fõképp
improvizatív, belülrõl építkezõ orientális zene klaszszikus elemekkel, érintve
az iráni-türk eredetû dallamvilágokat a magyar
archaikus népi hangzással,
ahol a csend egyenértékû
a hangokkal.

AKNAY-KIÁLLÍTÁS
SZLOVÁKIÁBAN

BRONZBA ZÁRT ÁHÍTAT

Stílusgyakorlatok
A Szentendrei Keramikusok Egyesülete Stílusgyakorlatok agyagra címû kiállítása június 20-án, pénteken 18 órakor nyílik a
Zikkurat Galériában, a Nemzeti Színház parkjában. A kiállítást
megnyitja: Laczkó Ibolya, a Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesületének titkára. A megnyitó után Szászvárosi Sándor és
Szekér Tamara viola da gambán játszanak.
Kiállítók: B. Bokor Zsuzsa, Bukor Zsuzsa, Gálffy Ildikó, Herceg
Zsuzsanna, Illés László, Kisfalusi Márta, Lantos Judit, Maholányi
Gabriella, Müller Krisztina Nünü, Nemoda Attila, Szilágyiné Rencz
Mariann, Sápi Zsuzsanna, Vinkler Zsuzsanna, Vízmathy Mária.
A tárlat augusztus végéig látogatható, naponta 11 és 19 óra
között.

Az Orosz fémikonok mûvészet
és teológiája címû kiállítás
június 22-én, vasárnap 16 órakor zárul a Szentendrei Képtárban (Fõ tér 2-5.). Vezetést
tart dr. Rúzsa György egyetemi tanár, majd ezt követõen
kötetlen beszélgetés lesz.

CSÁNYI TERÉZ ÉS KÓNYA
MIHÁLY KIÁLLÍTÁSA
Június 21-27. között naponta
10-18 óráig látható a Céh
Galériában (Bercsényi u. 3.)
Csányi Teréz festõmûvész és
Kónya Mihály szobrászmûvész
kiállítása.

A graffititól a mûvészetig
„A graffititól a mûvészetig“ címmel Persányi Nándor „street
art“ kiállítása nyílik június 27-én pénteken 18 órától a Café
Rodin szervezésében. Az esemény különleges helyszínen, a
szentendrei hajóállomás futurisztikus épületében és annak
környezetében kerül megrendezésre.
A kiállítást megnyitja Balázs Csaba „igazi-mû-gyûjtõ“.
A hajóállomáshoz való eljutást segítik a Duna-parton található
graffitis útbaigazító táblák, továbbá egy megfestett „retrofeeling Trabant“. A kiállítás-megnyitó záró eseménye: „DUNAPARTI-RODIN PARTY“ Dj Nemcsókkal, ugyanott 20 órától.
A mûvész munkái megtekinthetõek a RODIN GALÉRIÁBAN
és környezetében július 30-ig.

16 sport
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VÁR A VÍZITÁBOR!
NYÁRI KALANDSPORT
TÁBOROK
Várjuk a 7-14 éves korú gyerekeket a szentendrei Dunaparton. Romantikus környezet, igényes foglalkozások.
Naponta változó programok
(úszás, evezés, kerékpározás,
túrázás) teljes ellátással.
Idõpontok: június 16-20
(hétfõtõl péntekig), illetve
július 7-11.
Részvételi díj: sátorozással,
teljes ellátással 20 000
Ft/fõ/hét. Napközi jelleggel
reggel 8.30-tól 16.30-ig:
13 000Ft/ fõ/hét.
VELENCEI-TAVI EVEZÕS ÉS
KERÉKPÁROS TÁBOR
Kisiskolás kortól ajánljuk
olyan gyerekeknek, akik
szeretik a vizet, szeretnének
biztonságos környezetben és
feltételek között megismerkedni a vízi élet, az eve-

KAJAK-KENU
SPORTTÁBOR!

Lányok, fiúk figyelem!
Ha szeretitek a természetet,
szerettek jó levegõn lenni
és mindezt jó társaságban,
akkor várunk benneteket!
A tábor helye: Szentendre,
a volt hajóállomás mellett
Idõpontok:
I.
június 23-27.
II. június 30-július 4.
III. július 7-11.
IV. július 14-18.
V.
Július 21-25.
VI. Július 28-aug. 1.
A tábor költsége:
11 ezer Ft/fõ/hét
Program: 9-9.15 érkezés,
játékos gimnasztika, kajakkenu oktatás, ebéd
a kempingben, pihenõ,
úszás, strandolás, gyakorlás, túrák, uzsonna.
Tudnivalók: 200 m
leúszásáról úszópapír
kötelezõ!
Jelentkezni lehet:
06-30-416-9159 Hamar Ági
néninél

zés, túrázás alapjaival, akik
szeretnének egy jó csapatba
kerülni. A táborhely közvetlenül a tó partján, õrzött,
rendezett területen helyezkedik el. A táborozás során
megismerkedhetnek a tó páratlan nád- és madárvilágával, megtanulnak evezni,
kerékpáros túrákat tesznek
Pákozd és Sukoró területén.
Lehetõség van különbözõ
népi játékok megtanulására,
pecázásra, teniszezésre, röplabdázásra, focizásra, strandolásra és egyéb sportprogramokon való részvételre.
Utazás: vonattal. Szállás:
sátorban, polifoamon, hálózsákban. Ellátás: teljes ellátás
(napi háromszori étkezés).
Idõpont: június 22-28.
(vasárnaptól szombatig).
Részvételi díj: 25 000 Ft, mely
magába foglalja a fent leírtakat.

DUNAI VÁNDORTÚRA:
SZENTENDREI-SZIGET
KERÜLÉSE
Vízi vándortúra, napi 15-30
km evezéssel, sok fürdéssel,
csorgással, napozással, 4
személyes kenukkal gyerekeknek, családoknak, baráti
társaságoknak. Szentendrérõl
indulva, majd ugyanide érkezve megkerüljük a Szentendrei szigetet.
Idõpont: július 28 – augusztus 1. (hétfõtõl péntekig).
Ellátás: teljes (napi háromszori étkezés). Részvételi díj:
20 000 Ft, mely magába foglalja a fent leírtakat.

ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI
LEHET: 06-30-353-3315,

06-30-448-9015,
GÓLIÁT DIÁK- ÉS
SZABADIDÕSPORT EGYESÜLET

MÁTÉ
FOTO-OPTIKA
2000 Szentendre, Sztaravodai u. 54.

HOYA

fényresötétedõ
lencse akció
- 20%

Hölgyeim!
Elkezdõdött a futball EB. Nálunk nincs foci...
de európa bajnokok Önök is lehetnek 90 perc alatt. Érezzék jól
magukat Önök is a mérkõzések ideje alatt.

Az EB ideje alatt június 6. és 29. között, 2 személy
szépülhet 1 belépõ árárért.
Várjuk a kikapcsolódni vágyókat
a Spauza Wellnessbe, Szentendrén a Sas utca 11. szám alatt.
Ajánlatunkról érdeklõdjön a 26/303-673-as telefonszámon
Web: spauza1.com

Polaroid napszemüvegek
4990 Ft-tól
Nyitva: H-P: 9-17 óráig Sz: 9-13 óráig
Tel.: 26/311-841 Fax.: 26/315-844
email: matefotooptika@freemail.hu,
www.matefotooptika.hu
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