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Nyereségbe fordulva
– Néhány hónap elteltével
valószínûleg már átfogóan
tudja jellemezni a helyzetet:
milyen állapotban vette át a
céget, amikor idén február 1jén elfoglalta az irodáját?
– Amikor megkezdtem a mun-

kát, a szállítói tartozás 120
millió forint körül volt, ebbõl
a gázszolgáltató EMFESZ Kft.
felé fennálló tartozás 98 millió forintos tételt tett ki. A
kintlévõség az összes szállítói
tartozás nagyságrendjét érte

el. A cég bevételeinek 100%-a
szolgáltatás, így minden egyes
számlát elõfinanszírozunk:
elvégezzük a szolgáltatást, az
ügyfél pedig utólag fizet. Az
egyetlen kivétel az ingatlanok
bérbeadása, de mivel ezeknek

is vannak fenntartási költségei, lényegében itt is elõfinanszírozásról beszélhetünk.
A VSZ Zrt. éves árbevétele körülbelül egymilliárd forint,
azaz minden tizedik forint
kintlévõségként jelentkezett
a mérlegben. A tartozások kezelése érdekében a város, mint
cégtulajdonos tudomásul vette, hogy a cég 40-rõl 80 millió
forintra emelte a folyószámla
hitelkeretét. Ezt az összeget
nagyrészt a gázszámlák törlesztésére fordítottuk. Ahhoz,
hogy egyensúlyban legyünk,
mindenkor legalább a kintlévõség nagyságrendjével azonos mértékû folyószámlahitelkeretre van szükség.
Folytatás az 5. oldalon

Horváth József

Dr. Gémesi György

Gyurkovics Tibor (1931-2008)

Szvorák Katalin

Befejezõdött a felülvizsgálatok sorozata
a Városi Szolgáltatónál
Jelentõsen csökkent a Városi Szolgáltató Zrt. (VSZ) kintlévõsége az elmúlt hónapokban, ezt mutatják a havi eredmény- és mérlegkimutatások. A kontrolling tevékenység
erõsítésével a tavalyi 34,6 millió forintos hiányt idén a harmadik negyedév végére 4,8
millió forintos nyereség váltotta fel. A pozitív változás részleteirõl és miértjérõl
Horváth József vezérigazgató számolt be olvasóinknak.

Radványi G. Levente

Képviselõk félidõben sorozatunk e heti vendége Radványi G. Levente (4. oldal). A VSz
Zrt. vezérigazgatója, Horváth József összegzi a cég utóbbi hónapokban elért eredményeit (1-5. oldal). A Szentendrén megrendezett árvízvédelmi konferencián részt vett
dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is (1-2. oldal).
November 16-án elhunyt Gyurkovics Tibor, József Attila- és Kossuth-díjas író (8. oldal).
Szvorák Katalin Liszt-díjas népdalénekes november 28-án Csillagoknak Teremtõje címmel adventi koncertet ad az evangélikus templomban (9. oldal).

arcok

Árvízvédelmi konferencia Szentendrén
FIATALOK
Összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Szentendre Város Önkormányzata és a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége
közös szervezésében rendezték meg november 13-án az I.
Országos Árvízvédelmi Konferenciát, melyen részt vett
Szabó Imre környezetvédelmi
és vízügyi miniszter, dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Szolnok polgármestere
és Szeged alpolgármestere,

valamint számos katasztrófavédelmi és vízügyi szakember.
A konferencia célja elsõsorban
az volt, hogy konstruktív párbeszéd induljon meg a kormányzat, a hatósági szervek és
az árvízben érdekelt települések
között, amellett kiemelt témaként szerepelt a városunk szempontjából is jelentõs gát megújítása.
„A konferencia célja, hogy már
most felhívja a figyelmet az

árvízre, a várható veszélyekre“
– kezdte köszöntõjét dr. Dietz
Ferenc polgármester. „Nekünk
gondoskodnunk kell arról, hogy
az árvízzel fenyegetett lakosság ne kerülhessen életveszélybe, és a gát megvédje a
lakosságot az emelkedõ víztõl.
A gát megerõsítése azonban
állami hozzájárulás nélkül
elképzelhetetlen.“ A polgármester a továbbiakban elmondta, hogy Szentendre

több önkormányzati szövetségben, több fejlesztési tanácsban is jelen van, hogy felhívja a figyelmet az önkormányzatok fajsúlyos kérdéseire országos szinten is, közremûködjön a megoldásokban.
Ennek fényében az elmúlt két
évben városmarketing, pályázati, civil konferenciákat rendeztek, idén pedig M0 és roma
konferenciát.
Folytatás a 3. oldalon
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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

A mai rendezvény a megelõzés fontosságára hívja fel a figyelmet, hiszen ne

A konferencián több elõadó is a preventív gondolkodásra hívta fel a figyelmet,
hogy az igazi megoldás a vészhelyzet
hatékonyabb megelõzése lenne. Dr.

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
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11/c (26) 505 779
Szombat-vasárnap
November 22-23.
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
November 29-30.
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3.
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
06 30 594443

Szabó Imre, dr. Dietz Ferenc és dr. Gémesi György
csak akkor törõdjünk az árvízzel, ha már
elöntött egy utcát, hanem gondoskodjunk a megelõzésrõl – ennek módja elsõsorban a gátépítés és -felújítás. Ha a
korábbi évek védekezési költségei összeadódnak, akkor már megvalósulhatott
volna egy új védmû.

Gémesi György a belvíz veszélyére is felhívta a figyelmet, Szabó Imre miniszter
elmondta, hogy a Környezet- és Energia
Operatív Program (KEOP) keretein belül
150 milliárd Ft van árvízvédelemre
elkülönítve. Dr. Muhorai Árpád, az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazga-

Kedves
Szentendreiek!
Közeledik a karácsony, a
szeretet ünnepe, amikor minden ember egy kis meghitt
együttlétre, odafigyelésre
vágyik. Sajnos azonban egyre
több olyan család van Szentendrén, akinek nem áll módjában karácsonyfát állítani és
ajándékot adni szeretteinek.
2006-ban mi, közéleti szerepet vállaló emberek megrendeztük az „Angyalmamák“
karácsonyi ünnepségét a
Városháza dísztermében,
amely nagyon sok gyermeknek és felnõttnek szerzett egy
életre szóló élményt, örömet.
Az idei évben is szeretnénk –
immár hagyományként – december 17-én, szerdán emlé-

kezetessé tenni a gyermekeknek a szeretet ünnepét.
Ha segíteni szeretnének, és
szívesen lennének egy kisgyermek ajándékhozó „angyala“, kérem, keressenek

tóság Veszélyhelyzet Kezelési fõigazgatóhelyettese az irányítási rendszer kiépítésérõl számolt be, továbbá felhívta a
figyelmet az EU Szolidaritási Alapra,
amelybõl a tagállamoknak lehetõsége van
támogatást lehívni árvízi védekezési és
helyreállítási költségekre.
Dr. Lukovich Tamás, a Pro Régió ügyvezetõ
igazgatója elmondta, hogy a közép-magyarországi régióban 2009-2011 között
110 milliárd Ft-ot lehet lehívni pályázat
útján. Egyik lehetõségként kiemelte a
Duna mint közlekedési folyosó címû
pályázati felhívást.
Felhívta a figyelmet, hogy honlapjukon
(www.proregio.hu) a közeljövõben megjelenik egy „Hogyan írjunk jó pályázatot“
címû útmutató.
A Transinvest Kft. fõmérnöke a mobil
árvízvédelmi fal üvegfal felépítésérõl és a
gyors reagálásról beszélt, összefoglalta a
hazai és nemzetközi tapasztalatokat. A
mobilfal kültéren való megépítési bemutatója nagy sikert aratott.
Polgármesteri Hivatal

Az elõadások a www.szentendre.hu honlapon megtekinthetõek és letölthetõek.

meg engem a Polgármesteri
Hivatal titkárságán (Városház tér 3., I. emelet) minden
nap 15-tõl 18 óráig. Amenynyiben a személyes találkozásra nincs lehetõség, kérem,
hívjanak a 06-70-250-4062
telefonszámon a részletek
megbeszélése érdekében. Ha
nincs idejük vagy ötletük az
ajándék kiválasztására, úgy
pénzadománnyal is hozzájárulhatnak a rendezvény
költségeihez.
Elõre is köszönöm a segítségüket, és nagyon számítok
Önökre, de még jobban számít Önökre közel 200 szentendrei kisgyermek!
Üdvözlettel
dr. Szántó Csilla
dr. Dietz Ferenc polgármester
felesége

Szoborfelújítás
után
„Szentendre a festõk városa“ arculatot erõsítve,
pályázati támogatásból
felújították Farkas Ádám
szobrászmûvész „Köszöntõ“ címû festett betonplasztikáját.
Ünnepélyes átadása november 21-én, pénteken
15 órakor lesz a „Köszöntõ“ szobor elõtt, a
Duna-korzón. A jelenlévõket Kun Csaba alpolgármester köszönti, a
megújult szobor átértelmezésének gondolatait
átadja Farkas Ádám.

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, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 •
HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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Aktuális ügyek, hosszú távú hatások
Tárgyalások a Petzeltért, parkolóbõvítés, levél az Állami Számvevõszéknek, megszületett a költségvetési koncepció, elkészült a következõ két évre a cselekvési program, csökken a játszóház díja, indulunk az ÖKO-programon.
któber 28-án és november
12-én több, a város életét
nagyban meghatározó
kérdésben született döntés
a képviselõ-testület ülésein.
Dr. Dietz Ferenc polgármestert
kérdeztük a döntésekkel kapcsolatban.

O

– Úgy látszik, a megyei önkormányzat szûkös költségvetése
sorozatos intézmény-átalakításokat és megszorításokat
eredményez: elõbb a zeneiskola, majd a Bárczi, s most
a Petzelt. Pontosan mi a probléma, és hogyan léptek fel a
megoldás érdekében?
– A Pest Megyei Közgyûlésnek
egy augusztus végén hozott
határozata értelmében a Petzelt
József Szakközépiskola és
Szakiskolában a 2009. szeptember 1-jétõl induló tanévben
mindössze egyetlen szakiskolai
osztályt indíthatnának a jelenlegi kettõ helyett, harmincfõs
maximalizált
létszámmal.
Dr. Molnár Ildikó jegyzõvel,
dr. Dragon Pál képviselõvel,
Légrádi József megyei képviselõvel és Dragon Józseffel, az
Ipartestület elnökével tárgyalásokat kezdeményeztünk a Pest
Megyei Közgyûlés alelnökével,
amelynek során felhívtuk a
figyelmét a szakképzés fontosságára. Ígéretet kaptunk tõle
arra vonatkozóan, hogy megfelelõ létszámú gyermek jelentkezése esetén végiggondolják,
hogy indítsanak még egy osztályt.
– A bölcsödei játszóház díjai
miért kerültek módosításra?
– A bölcsödei szolgáltatások
területén tavasz óta több változás is történt. Májusban átadtuk a felújított bölcsöde épületét, a férõhelyek számát 20
fõvel növeltük, valamint megépült az új játszószoba is. Az
októberi testületi ülésen döntöttünk a játszócsoport, valamint az idõszakos gyermekfelügyeleti díjak mérséklésérõl (700
Ft/óra helyett 500 Ft/óra lett
meghatározva). A díjcsökkentésre azért volt szükség, hogy
minél többen igénybe tudják
venni a szolgáltatást, s ezzel is
segítsük a szülõket.
– A Szentendrei Uszoda és
Szabadidõ Központ alapkõletétele óta sokszor hallhattuk, hogy az iskolák és óvodák
is használják majd az ott
felépítendõ medencéket. Hogyan áll az ügy?
– Az üzemeltetõt kértük, vizsgálja meg, hogy a gyerekek és a
nyugdíjasok
kedvezményes
uszodahasználatára milyen lehetõségek vannak. Fülöp Zsolt
képviselõ több indítványa között önálló elõterjesztésben
kérte a városvezetés és az

Aquapalace Kft. között a tárgyalások felgyorsítását az uszoda megnyitásáig. Elkezdõdött a
szentendrei oktatási intézményekben az igényfelmérés, melyik óvoda, illetve iskola miként
szeretné használni a nagyközönség számára várhatóan
tavasszal megnyíló intézmény
szolgáltatásait. Az igények
ismeretében a tárgyalások folytatódnak, hogy milyen költségvonzattal jár a város számára, ha a tanintézmények a
délelõtti idõsávban használják
az uszodát.
– A növekvõ lakosságszám
miatt egyre növekvõ gondot
jelent a parkolás a városban.
Most úgy néz ki, bõvülhet a
parkolók száma. Hogyan?
– Bár a Biztonságos Város
Közlekedési Program jelentõs
parkolóhely-bõvítéssel számol,
ennek megvalósulása éveket
vehet igénybe, miközben a forgalom egyre gyorsabban nõ a
budapesti agglomerációban.
Ezért a testület belevette a
belváros közlekedési rendjének
felülvizsgálati tervébe a Kaiser's
áruház mögötti parkoló ideiglenes bõvítését is, amelyhez a
BKV területének egy részét is
igénybe kellene venni. A felmérés alapján derül ki a parkoló
kialakításának mennyiségi és
pénzügyi igénye.
– Országos szinten is jelentõs
lépésre szánta el magát városunk, amikor úgy döntött, teljes képet akar az önkormányzati kasszát megilletõ személyijövedelemadó-befizetésekrõl. Mit sikerült elérniük e
téren?
– A jelenleg hatályos törvény
értelmében a helyi önkormányzatokat együttesen a személyi
jövedelemadó 40%-a illeti meg.
Ebbõl az önkormányzatot a
személyi jövedelemadó 8%-a
illeti meg közvetlenül, a fennmaradó 32% pedig csak közvetett módon, kötött felhasználással.
Szentendrén a problémát az
okozza, hogy – a városlakók
magas SZJA befizetésére való
tekintettel – a 32%-nak csak a
töredékét kapjuk meg. A TÖOSZ
elnökségi ülésén pár hónappal
ezelõtt Veres János pénzügyminiszternek, az elmúlt ülésen
pedig dr. Kovács Árpádnak, az
Állami Számvevõszék elnökének
személyesen is felvetettem ezt
a problémát, és írásban is megkerestem mindkettõjüket. Sajnos érdemi választ nem kaptam,
ezért következõ lépésként újra
a szentendrei országgyûlési
képviselõk segítségét kérjük a
helyzet tisztázására, ha szükséges törvénymódosítás kezdeményezéséhez.
– Elkészült a költségvetési kon-

cepció. Hogyan jellemezné a
2009. évre kitûzött pénzügyi
célokat?
– A pénzügyminiszter a jövõ évi
költségvetés tervezetét a parlament elé történt benyújtásakor
még így jellemezte: „a biztonság és a gyarapodás költségvetése“. Ezt követõen a gazdasági
válságra hivatkozással újabb két
költségvetési tervezet került
benyújtásra, amelyben a korábbi 1427 Mrd Ft-ból kevesebb,
mint 1300 Mrd Ft maradt az
önkormányzatoknak a kötelezõ
feladataik (iskolák, óvodák, bölcsödék mûködtetése, közvilágítás stb.) ellátására.
Szentendre Város Önkormányzat
feladatellátása és finanszírozhatósága az elmúlt három évben
biztosított volt. Célunk továbbra is egy kiegyensúlyozott, stabil költégvetés megteremtése a
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégia öt kiemelt pontja mentén. Szentendrén a pénzügyi
válság következményeként sem
az iskolák, sem az óvodák bezárását, sem a közalkalmazotti,
köztisztviselõi elbocsátásokat,
sem az erõltetett fejlesztéseket
nem támogatjuk, hanem egy
vegyes megoldásban gondolkodunk, ami a kötelezõ és vállalt
feladatok újragondolását és
ésszerû beruházásokat jelent.
– Elfogadták a 2009-2010
közötti idõszak cselekvési
programját. Mi terveznek ebben a két évben?
– A képviselõ-testület 2006-ban
pártállástól függetlenül egyhangúan tûzte ki a Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégiában
városunk távlati céljait. Csak
céltudatos, következetes munkával tudunk versenyképes, világos jövõképpel bíró várost
teremteni az itt élõknek. Az
elkövetkezõ két év kitûzött céljai között szerepel az árvízi
védmû megerõsítése, a szakorvosi rendelõintézet felújítása, a
Pannónia-telep csapadékvíz
ellátásának javítása, a belváros
rehabilitációja, a csatornázás
folytatása, valamint további
útfelújítások, járdaépítés, játszótérépítés, a Kõzúzó utcai
sportcsarnok megépítése, csónakház építése, civil és ifjúsági
ház, a központi ebédlõ felújítása. A cselekvési program
elérhetõ a város hivatalos honlapján: www.szentendre.hu.
– Kiírásra került az Öko-program. Hogyan tervezik ennek
megvalósulását?
– Az Önkormányzati Minisztérium 2008. február 1-jével
hirdette meg az Ökoprogramot
a távfûtött lakások fûtés-szabályozásának kialakítására, amelyet most megújított. Az Ökoprogramban nyújtható támogatás 54 ezer Ft-ról 77 ezer Ft-

ra emelkedik, a támogatási
intenzitás a maximum 35%-ról
50%-ra nõ. A pályázatok elsõ
szakaszának beadási határideje
2008. október 31-rõl 2009. június 30-ra változott. Az önkormányzat a magas távhõdíjak és
a lakosság nagy terheire tekintettel, mint támogató, a legfeljebb 50%-os, de a 77 000 Ft/
lakás összegû központi támogatáson felüli költséget teljes
egészében felvállalja, így a
lakóközösség részérõl további
hozzájárulás, saját erõ biztosítása nem szükséges. Az
érdeklõdõk további kérdéseikkel az alpolgármestert kereshetik meg.
– Hogyan áll a köztemetõ tervezése?
– A tervpályázati eljárás és az
azt követõen lefolytatott közbeszerzési eljárás nyerteseként,
az A4 Stúdió Kft. elkészítette a
temetõkoncepció terveit, a
továbbtervezéshez szükséges
koncepciót a képviselõ-testület
elfogadta. A temetõ kivitelezésének várható befejezése a
hatósági és közbeszerzési eljárások, valamint az építõi
kivitelezés függvényében 2010
vége.
– Hogyan áll a szentendrei
tehermentesítõ út kérdése?
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. szeptember 18-án
közbeszerzési eljárást indított
Szentendre nyugati elkerülést
biztosító út tervezõjének
kiválasztása tárgyában. Ennek
kapcsán 2009-re elkészül a
Szentendrét elkerülõ út terve,
amelyet reményeink szerint
követ a kivitelezés is.

A polgármester

naplója
November 21. (péntek)
09.00 Adventi program
egyeztetése
11.00 Szentendre 1000 éves
programjának megbeszélése

November 22. (szombat)
17.00 Jeges Ernõ és
Rozgonyi László festõmûvészek emlékkiállítása
a MûvészetMalomban

November 24. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei
Városfejlesztési Kulturális
Kht. ügyvezetõjével
egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
17.00 Vészabó Noémi festõ
és Vadász György építész
kiállítása a Polgármesteri
Hivatalban
November 25. (kedd)
08.00 E-közigazgatás
mûködésével kapcsolatos
egyeztetés
17.00 „Városháza házhoz
jön“ a Polgármesteri Hivatal
dísztermében

November 26. (szerda)
13.30 DPÖTKT ülése

November 27. (csütörtök)
13.00 Polgármesteri
fogadóóra

Bokor Tamás

VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖN
ÉS KÖZMEGHALLGATÁS
Ezúton tájékoztatjuk elõzetesen az érdeklõdõket, hogy
Szentendre Város önkormányzata
november 25-én, kedden 17 órakor
a Városháza dísztermében
a Római sánc utca, Vasúti villasor, a Pomázi út által
határolt terület és környékének lakói számára a Városháza
házhoz jön keretében lakossági fórumot,
valamint
december 1-jén, hétfõn 17 órakor
a Városháza dísztermében
közmeghallgatást tart.
Részletesebb információ a következõ számban olvasható,
valamint a www.szentendre.hu honlapon található.
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KÉPVISELÕK FÉLIDÕBEN (5. rész)

Csomóponti kérdések
A négyéves ciklus elsõ két évét értékelõ sorozatunkban ezúttal Radványi G. Leventét,
a szocialista képviselõcsoport tagját kérdeztük bosszúságairól, véleményérõl egyebek mellett pályázat-, kishíd-, tehermentesítõ út- és parkolás ügyben.

Radványi G. Levente
– Képviselõ-testületi munkája
kapcsán úgy ismerik önt, mint
aki rendszeresen felemeli a szavát az óriásprojektek ügyében,
hiányolva a részletek kidolgozását. Mi a problémája a gátépítési és közlekedésicsomópont-fejlesztési tervekkel?
– Szép, de túl nagy elképzelésnek tartom a korzóról szóló
álmokat. Mivel vannak életveszélyes mûszaki állagú pontok a
gáton, a Dunával pedig nem
lehet megbeszélni, hogy mostanában ne öntsön ki, azon a

véleményen vagyok, hogy elõször a révtõl a belváros felé esõ
életveszélyes 80-120 métert kellene feltétlenül újraépíteni.
November 20-án, csütörtökön
rendkívüli képviselõ-testületi
ülés lesz, amelyen az egyik elõterjesztés az életveszély mûszaki elhárítására – februári döntés
alapján – elkülönített összeget
visszavonni tervezi, arra hivatkozva, hogy az ehhez szükséges
összeget majd a pályázat útján,
a teljes korzóval együtt teremti
elõ a város. Véleményem szerint
az életveszélyes gátszakasz
megújítása elsõdleges kérdés.
Külön kell kezelni a korzó
szépítését és a mûszaki helyrehozatalt, vagyis el kéne dönteni
végre, hogy mit valósítunk meg
kicsiben, ha nem sikerül a „nagy
álom“, azaz a mobil gát kiépítése
és a teljes városképi korzó-átalakítás.
Hasonló a problémám az intermodális csomópont ügyével is:
e két nagy terv egyaránt pályázatra vár, de vajon mi történik a
gáttal és a HÉV környékével, ha
mégsem sikerül megnyerni az
uniós támogatást? A városnak

ekkora pályázatok sikeres megcélzásához igazolnia kell, hogy
olyan elképzelése van, amely
illeszkedik az országos elképzelésekhez. Ha csupán saját
problémáinkat akarjuk megoldani, arra nem kapunk pénzt,
azt önerõbõl kell végrehajtani,
erre pedig természetesen nincs
forrás. Az intermodális csomópont eredeti tervei jól körül
voltak bástyázva, hiszen megvalósításuk az egész kistérség
közlekedését segítené. Miután
azonban a városvezetés különbözõ nehézségek miatt lemondott eredeti, nagy ívû terveirõl,
azok helyébe nem tett kisebb,
de reálisan megvalósítható alternatívákat. Nem látom, hogy
a vezetés keresné ezeket.
– A legutóbbi testületi ülésen
két ügyben is fontos döntések
születtek: az épülõ SPAR üzletközpont környékének szabályozásáról, illetve a ciklus cselekvési programjával kapcsolatban.
– November 11-én született egy
szabályozási terv a volt VOLÁN
telephely környezetérõl. Az
elõterjesztés szerint mindenki

Tisztelt Pekli Ferenc Vezérigazgató Úr, tisztelt Volán Zrt. Vezetõség!
Október 1-jét követõen, az M0 autóút részeként megépített Megyeri híd átadása után a Volánbusz Zrt.
11-es úton Szentendre érintésével közlekedõ elõvárosi járatainak útvonala megváltozott. Az eddigi
Budapest, Árpád-híd végállomás helyett mostantól – a hídon áthaladva, egy kivételtõl eltekintve –
Újpest, Városkapu megállóig közlekednek.
Az átalakítás ezen része a társaság elõtt nyilvánvalóan
jól ismert. A változások viszont – néhány objektív aggály mellett, amit most nem tisztem kifejteni – kimondottan hátrányosan érinti a kistérség azon lakóit, akik
mozgásukban korlátozottak.
Nagy örömmel és széles sajtóvisszhanggal érkezett 2008
februárjában Szentendrére és környékére az a 13 alacsonypadlós, vadonatúj jármû, amely azóta is szinte 100%-ban fedi a fõbb dunakanyari járatokat. Ezzel
a környék mozgáskorlátozottainak egyik legnagyobb problémája oldódott meg, hiszen minden egyéb
segítség nélkül érhették el Buda és Pest nagy részét, mindezt csak egy kicsivel több idõ alatt, mint
egészséges társaik.
A járatok átszervezése után mindez szinte lehetetlenné válik. A Volánbusz már hivatalos sajtóközleményében is a BKV-val és a MÁV-val való összehangolásról szól, aminek értelmében három átszállási
lehetõséget említ: az Újpest, Városkapu metrómegállót, az Újpest vasútállomást és – egy szentendrei
lakóteleprõl érkezõ járatukhoz – a Békásmegyer HÉV-megállót. Az új menetrend kitalálói és megalkotói
nyilvánvalóan nem is sejtik, hogy a három közlekedési jármû a mozgáskorlátozottak számára teljesen
megközelíthetetlen és használhatatlan.
Így tehát egy Szentendrérõl vagy Leányfaluról Budapestre tartónak két lehetõsége marad: jókora
gyaloglás az újpesti metróállomástól az elsõ alacsonypadlós buszjáratig, vagy kétszer annyi átszállás a
budai oldalon Békásmegyer felé, ami szintén megnöveli a menetidõt. Mondjuk hétköznap reggel, csúcsforgalomban négyszer átszállni nem praktikus dolog.
Megfontolás tárgyává tehetné tehát a Volánbusz Zrt., hogy más járatokat is elvisz az új békásmegyeri
végállomásra, lehetõvé téve ezzel a könnyebb budai bejutást a Dunakanyar lakóinak.
ifj. Sergõ András
A levéllel megkerestük a Volánbusz Zrt. vezetõségét telefonon és e-mail-ben is, de lapzártánkig nem
kaptunk választ. (Szerk.)
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kellõen tájékoztatott, fórumok
rendben, kifogást senki nem
emelt. Igaz, minden anyag – a
testületi is – a 2007-es elképzeléseket és nem a most élõ
és az elõterjesztés által lehetõvé
váló elképzeléseket mutatta.
Módosító javaslatom elõtt feltettem a kérdést a testületnek:
akarják-e, hogy a 11-es 2x3
sávos legyen a városban egy
adott szakaszon, akarják-e még
egy csomópont kiépítését a
Telep utcánál, amely hátrányosan érinti a közvetlen szomszédokat, ráadásul balesetveszélyes is? Akarja-e a testület
és vajon a lakosság akarja-e ezt?
A várost vezetõ koalíció részérõl
– közöttük a terület egyéni
képviselõje, Dicsõ Zoltán részérõl is – szavazáskor egyöntetû,
tartózkodó szavazat volt a válasz. Ez végszavazásnál az igent
jelentette.
Ugyancsak november 11-én
döntött a testület a ciklusra
vonatkozó Dumtsa Jenõ Cselekvési Programról. A „Dumtsa“
hívószó lassan olyanná válik,
mint az egyszeri kuruzsló gyógyszere: mindenre jó, következésképpen igazából nem jó semmire. Minden belõle származik,
még akkor is ha idõben jelentõsen megelõzte a program
2007. szeptemberi 11-i elfogadását. A cselekvési programból nem derül ki világosan, mit
kell tenni az elkövetkezõ években. Kibocsátottunk 3,5 milliárd
forint kötvényt, de úgy tûnik,
nincs hozzá megfelelõ felhasználói elképzelés, terv, így
kérdéses, mennyi haszon jön be
a befektetett pénzbõl. Pedig a
ciklust követõen el kell kezdeni
a részletek törlesztését.
– Hogyan látja a saját szûkebb
pátriája, Pannónia-telep állapotát?
– A körzet képviselõje szerint
kátyúzásra sem jutott pénz az
elmúlt években. Ezzel szemben
2006-ban megvalósult a Rózsa
utca teljes felújítása. Igaz, a
szalagot már dr. Dietz Ferenc
polgármester vágta át, de a
beruházás még az elõzõ ciklusban valósult meg. Természetesen történt kátyúzás és földútkarbantartás is, de komolyabb
fejlesztésnek feltétele volt-van,
a vízelvezetés.
Minél elõbb ki kellene építeni a
csapadékvíz-elvezetést is, amelyre a pályázatírás tudomásom
szerint már folyamatban van. Az
elsõ tervektõl nem voltam elragadtatva, csak remélni tudom,
hogy a második körben már
átdolgozták õket.
A Kõzúzó és a Rózsa utcában
megnõtt az ipari termelés, emiatt minél elõbb szükség lenne a
nyugati tehermentesítõ útra és
amíg ez nem épül meg, óvatosabban kellene bánni az új vállalkozások
betelepítésével.
A 11-es fõút forgalmának
négyötöde Szentendrén belül
generálódik. Ha a tehermen-

tesítõ utat sikerülne megépíteni
a Dobogókõi úttól a Püspökmajorig és a Sztaravodai útig,
enyhíthetõ lenne a fõút zsúfoltsága.
– Különösen sarkos véleményt
képvisel a Pannónia-telepi gát
ügyében. Tartja még az álláspontját?
– Természetesen. Továbbra sem
a mostani városvezetés sikerei
közé sorolnám az árvízi védekezés fejlesztését, a déli gátszakasz megépítését. A gát már
a 2006-os kampányban készen
volt. Akkor, a mostani városvezetõ már át is adta. Nem a
gáttest tehet arról, hogy két
évet kellett várni, hogy minden
okmány rendben legyen és így
idén ismét fel lehessen avatni.
Szintén nem a gát tehet róla,
hogy a 2006-os árvíz idején
tönkrement utak rendbetételére
az államtól megigényelt vis
major keret 50 millió forintjából
csak 2008-ban újultak meg az
utak. Ráadásul az e körben
elvégzett úthelyreállítások színvonalára egyetlen helytálló,
minõsítõ kifejezést tudok mondani: „Bogdányi utca“.
– Enyhén szólva nem volt jó
véleménye a parkolási rendrõl
sem: e téren ugyancsak átgondolatlanságról beszélt. Kifejtené bõvebben?
– Nem látom feltétlenül és minden szempontból racionálisnak
a pollerek – a köznyelvben
Demszky-karónak hívott oszlopok – kihelyezését. Kétségtelenül látványos és gyors intézkedés, de az ilyen mûtárgyak
feladata eredendõen az, hogy
a gyalogosokat megvédjék a
mozgó jármûvektõl. A belvárosban inkább a parkolóhelyeket
veszik el az autóktól, miközben
a gyalogosok mozgásterét is
szûkítik, továbbá városképi
szempontokat sem szolgálnak.
Hozzátenném: a parkolási rendszer hosszú évek múlva lesz csak
nyereséges, mert az órák telepítése óriási pénzt igényelt,
volt képviselõtársunk, dr. Kiss
László elképzeléseihez képest
igen-igen sokba került. Emellett folyamatosan javítani kell
a berendezéseket, mert sajnos
nem vandálbiztosak. Tömören
összefoglalva: nem egy sikertörténet.
– Ellenzéki képviselõ létére mit
tanácsolna zárszóként a testület jobbszárnyának?
– A város olyan, mint egy
nagyüzem: folyamatosan biztosítani kell a zavarmentes
mûködését úgy, hogy közben a
lakóit ne traktáljuk folyamatosan a problémákkal. Egy
szolgáltató – egy városvezetés
– akkor mûködik jól, ha szinte
észrevétlen. S végül, de nem
utolsósorban ideje lenne végre
a gõz egy részét átvezetni a
hajókürtbõl a lapátokra.
Bokor Tamás
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Nyereségbe fordulva
Folytatás az 1. oldalról
– Mit tettek még a kintlévõségek kezelése érdekében?
– 2005 óta a cégvezetõk nem
foglalkoztak kellõképpen az
adósságok behajtásával. Horváth Gusztáv volt cégvezetõ a
hulladékszámlázás egy részét
leállíttatta. 2008 januárjában
és februárjában elsõ intézkedéseim eredményeképpen kimentek a felszólító levelek a közületeknek, késõbb
a magánszemélyeknek a hulladékszállítási díjakra vonatkozóan is. Miután rendeztük a legégetõbb adósságot, az EMFESZ Kft.-nél jegyzett tartozásunkat, április 9re a 98 millió forintos tartozás
46 millióra apadt. Ezután
következett az Egres úti volt
kertészeti telep értékesítésének megkezdése: a képviselõ-testület már 2007-ben
az eladás mellett döntött.
Áprilisban közérdekre hivatkozva kezdeményeztük a telek
besorolásának megváltoztatását: gyümölcsösbõl belterületi ingatlan lett. Az 5436
m2-es telek jelenleg vevõre
vár. Az általam szignált jognyilatkozat szerint amint eladjuk, az árából a fennálló tartozásunkat rendezzük. Így elkerülhetõvé vált, hogy jelzálogjog terhelje az ingatlant.
Ezzel a lépéssel jelentõsen
javult a telek eladhatósága.
– Milyen eredménye lett a
cégszerkezet felülvizsgálatának?
– Tavasszal elindult a cég
átvilágítása. Ez a munka olyan
bizalmi beosztást feltételez,
amelyben minden fizikai folyamat és a teljes humán erõforrás átvizsgálásra kerül.
Éppen ezért egykori kollégámat kértem fel kontrolling
vezetõnek. A fizikai folyamatok átvilágítása annyira sikeres volt, hogy a Városüzemeltetési és a Pénzügyi
Bizottságok által jóváhagyott
anyag szerint idén az elsõ hat
hónapban 4,8 millió forintos
plusszal zárt a cég. Összehasonlításul: 2007 végén 34,6
millió forint mínusz jelentkezett.
Leállítottuk az indokolatlan
hõvásárlásokat, ezzel jelentõs
megtakarítást értünk el. Szétválasztottuk a hulladékszállítási és a köztisztasági diví-

ziót. Átstrukturáltuk az önköltségszámítást:
minden
munkafolyamat önálló munkaszámot kapott, így a közvetlen és a közvetett költségek
ott jelentkeznek, ahol ténylegesen felmerülnek, az általános költségek pedig az
üzemgazdasági jellemzõ költség, azaz az anyagköltség
dominanciája alapján a közvetlen költségek arányában
kerülnek felosztásra. A korábbi cégvezetések idején a
közvetett és az általános költségeket bevételarányosan
osztották fel, ami aránytalanságokat eredményezett. Ehhez
mindent újra kellett könyvelni a megelõzõ hónapok anyagában. Most már ott tartunk,
hogy havi szintû eredmény- és
mérlegkimutatásokkal rendelkezünk, ennek köszönhetõen nem egészen egy hónapon belül közbe tudunk
lépni, ha kedvezõtlen eredményeket kapunk.
– Hogyan tudták leszorítani
a fizikai folyamatok végzésekor keletkezett hiányokat?
– Felülvizsgáltuk az üzemanyag-használatot, és kiderült, hogy a VSZ Zrt. saját
üzemanyag-kútja 2005 óta
nincsen hitelesítve, így nem
tudjuk, valóban annyi gázolaj
kerül-e bele, mint amennyit a
szállító leszámláz és leszállít.
Megtörtént a hitelesítés, és
szigorítottunk az üzemanyagfelhasználás elszámolási rendszerén is, hogy az adatokhoz
tényleges fogyasztás társuljon. Így sikerült elérni,
hogy míg korábban 2 hét alatt
fogyott el 6-7000 liter gázolaj,
júniustól kezdve 4-6 hétre elég
ugyanez a mennyiség. Ehhez
nem kellett GPS-rendszer,
mint néhány éve, csak némi
odafigyelés. 2005-ben, Horváth Gusztáv cégvezetése idejében 12 db mûholdas követõrendszert vásárolt a cég
négymillió forint körüli áron,
amelyeket egy év múlva leselejteztek. Nagy kérdés, vajon
miért volt erre szükség, hiszen
megtakarítást nem értek el
vele. A jelenlegi üzemanyagvásárlási szisztéma szerint
literenként három forint kedvezményt kapunk, de ennél is
fontosabb, hogy nem kell kauciót fizetnünk, és 30 napos
fizetési határidõt kapunk – így
legalább az üzemanyag-vásárlás utófinanszírozott lett.

A hulladéktömörítõ berendezés vizsgálatakor kiderült,
hogy a 10 m3-es tartályba csak
körülbelül 8 m3 hulladék került, ezt azonban 9 m3-re
növeltük, amelyet szigorúan
ellenõrzünk, így némi odafigyeléssel 10% szállítási költséget takarítunk meg.
– Befejezõdött a hulladékszállítási szerzõdések felülvizsgálata. Milyen eredményt kaptak, és milyen
tanulságokat vontak le
belõle?
– Jó néhány szerzõdést találtunk, amelyek lényegesen
eltértek a többitõl, érdekes
módon nem a cég javára.
Ezeket – egy kivételével – a
többi szerzõdésben foglalt
árhoz tudtuk igazítani. Egyetlen elõnytelen szerzõdés maradt, amellyel jogi korlátok
miatt jelenleg nem tudunk mit
kezdeni. 2005. május 19-én
Horváth Gusztáv, a VSZ Zrt.
akkori cégvezetõje szerzõdést
kötött a Poti Bt.-vel, amelynek
alapján lényegében a befolyt
bevételek egy részével egy
magáncég tevékenységét finanszírozták elõre. A szerzõdés szerint a hulladékkezeléshez, -gyûjtéshez és megsemmisítéshez a VSZ Zrt. bérbe
adta a területet, és elõre
kifizette a Poti Bt.-nek a szolgáltatás díját. A probléma
abban áll, hogy a VSZ Zrt.-nek
semmilyen ráhatása nincs a
magáncég munkájára. Medveczki Imre ex-cégvezetõ nem
jelezte a Poti Bt.-nek 2007
szeptemberében, hogy nem
kívánja meghosszabbítani a
szerzõdést, így az hatályban
marad egészen 2009. december 31-ig.
– Mi a helyzet a többi divíziónál?
– A gyepmesteri telep - bár a
cég egészét nézve csak kis hányadát adja a tevékenységünknek – üzembiztosan és
nyereségesen mûködik, ezért
ott nem kellett átalakításokat
foganatosítani. A parkolási
divízióban azonban igen:
felülvizsgáltuk az elõnytelen
szerzõdéseket, s ahol kellett,
alakítottunk rajtuk. Így lehetõvé vált a bevétel ellenõrzése. A parkoló ellenõrök –
az ún. PEH-csoport – tevékenysége jó úton halad, amit
az is mutat, hogy a megváltott jegy nélkül parkoló autósokat elfogultság nélkül bírsá-
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golják – olykor képviselõk és
környékbeli polgármesterek is
fennakadnak a rostán. Április
elején vettük át a városüzemeltetési feladatok egy
részét, amelyeket azóta a
városi utakat karbantartó VUK
csoport végez el. Szeptember
30-ig befejezõdtek a kátyúzások, összesen 3660 m2 felületet kátyúztunk, de még
további 111 négyzetméternyi
felület kerül kijavításra a
napokban. Öt fõvel csökkent
az adminisztratív munkaerõk
száma, a megmaradt kollégák
fejenként több feladatért
felelnek, ugyanakkor bért is
tudtunk emelni számukra úgy,
hogy összességében mégis 22,5 millió forinttal csökkentek a személyi ráfordítások.
A cég egészére igaz, hogy 60
napon túli tartozásunk nincsen, s a 2008. évi 1-8. havi
eredményünk ugyanazt a 4,8
millió forintos pozitív eredményt mutatja, mint amit a
félévkor.
– Hamarosan átadják az
uszodát, amelynek mûszaki
mûködtetésében a Városi
Szolgáltatónak is szerepe
lesz. Hogyan állnak a tárgyalások?
– Februárban tárgyaltuk újra a
2006. május 29-én kelt, Horváth Gusztáv akkori cégvezetõ
által megkötött mellékszolgáltatási szerzõdést, amely az
uszodaüzemeltetõ Aquapalace
Kft. és a VSZ Zrt. között született. E szerint a cégünknek
évi 50-80 milliós veszteséget
jelentene, ha a dokumentumban megszabott áron kellene
adnunk a hõt, azaz 420 Ft/GJ
veszteségünk jelentkezne a
melegenergia-szolgáltatási
szerzõdésben rögzített árhoz
képest. A fûtési rendszer
átvilágítása során a Meteor Bt.
szakértõinek közremûködésével megállapodást kötöttünk a QualiTeam Consult Kft.-

vel, amely korábban megvásárolta a fûtõmû gázmotorját. Ennek értelmében a VSZ
Zrt. 7 évre lízingeli 323 millió
forintért a gázmotort, s mintegy 100 millió Ft-ért a megépítendõ hidegenergia központot. Az uszodaüzemeltetõ az
újratárgyalt energia szolgáltatási szerzõdésben foglaltak
szerint fizet a meleg- és hidegenergiáért. Természetesen az
ár tartalmazza a beruházás
várható 7 éves megtérülését.
Jelentõs költségmegtakarítást
jelent, hogy a fûtõmû és a gázmotor egy kézben van. Így
lényegesen olcsóbban kerül
elõállításra a melegenergia,
hiszen eddig annak ára 100%ban a hatósági gázárhoz volt
kötve.
– Hol tartanak a fûtési rendszer korszerûsítési tervei?
– Azon dolgozunk, hogy ezt az
évtizedek óta fel nem újított
és nem modernizált rendszert
korszerûvé tegyük, minimalizáljuk a veszteséget, és
szabályozhatóvá, mérhetõvé
tegyük a lakossági oldalt, azaz
a szekunder fûtési rendszert.
31 darab hõmennyiségmérõ
berendezés felszerelésével a
lakótömbönkénti mérés már
lehetõvé vált. Ami a primer
rendszert illeti: 2003-ban az
akkori cégvezetõ felmondta a
karbantartási
szerzõdést,
azóta csak kisebb javítások
történtek itt. Nemsokára
megtörténik a nagykazán teljes felújítása, amely biztonságos üzemet tesz lehetõvé a téli
idõszakban, és csökkenti a
hõveszteséget. Továbbá azáltal, hogy a gázmotor a cég
tulajdonába kerül, újabb energiamegtakarítási lehetõségek
adódnak, de ezekrõl a folyamatban lévõ tárgyalások miatt
egyelõre nem szeretnék többet elárulni.
Bokor Tamás

Munkában a Tiszta Szentendréért
Akciócsoport
A köztisztasági divízió kialakítása is megtörtént, így jött létre
egy négyfõs akciócsoport Szentendre belváros közterületeinek
tisztasága és rendjének fenntartása érdekében. Feladatuk a
köztéri szemét és hulladék leggyorsabb felszámolása, a közterületek seprése és karbantartási munkák elvégzése. A zöld
láthatósági mellényt viselõ rendfenntartók hatékony munkájával nemcsak Szentendre városképe változik, hanem idegenforgalmi szempontból is javul a a város megítélése.

KERTI ZÖLDHULLADÉK BEGYÛJTÉS
III. ütem: november 22-23. Belváros (Dunakanyar krt. – Duna
által határolt terület) és Izbég (Kovács L. u. – Füzespark – Vasvári
ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu által határolt terület)
További információk: www.vszzrt.hu, (26) 501-026

6 fiatalok
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Családi nap a Vasvári Oviban
A
kinek van háromévesnél
nagyobb gyereke, az
tudja, mit jelent a beszoktatás utáni elsõ önálló nap
az óvodában. Legalábbis nekünk, szülõknek. Hogy milyen
érzés, amikor a sok éves állandó együttlét után – amikor
mindig mindent együtt csináltunk, amikor pontosan tudtuk,
a nap melyik percében mit
mûvelt, jókedve volt-e vagy
sem, kacagott-e vagy éppen
egész nap duzzogott – egyszer
csak elbúcsúzunk tõle, még
integetünk az ablaknál, aztán
mennünk kell. Akkor is, hogyha könyörög, hogy maradjunk,
akkor is, ha halljuk a zokogását. És persze az is rosszul
esik kicsit, ha nem bánkódik
egy cseppet sem… Nehéz,
hiszen mostantól – hiába a mi
gyerekünk – az életének egy
jelentõs részében nem lehetünk mellette, nem foghatjuk
a kezét, és nem tudhatjuk,
hogy mit csinál…
Láttuk már õket karácsonyi
dalokat énekelni és verset
mondani, mókás jelmezekbe
öltözve táncolni, mûsort adni,
kézmûveskedni. Kaptunk tõlük
rajzokat és titkos meglepetésnek szánt, saját készítésû
ajándékokat, és néhány információmorzsát arról, hogy ma
ki volt a barátja, kivel játszott

vagy veszett össze, vagy éppen
hogy mi volt az ebéd. Azt azonban, hogy mi minden más
történik velük a hétköznapokon, hogyan telnek az oviban töltött délelõttök, hogy
olyankor is nyafognak-e, mint
otthon, vagy verekednek,
netán úgy viselkednek, mint a
kisangyalok, arról csupán
sejtéseink lehettek. Az óvó
nénik néhány dicsérõ vagy
elmarasztaló szava és egy-egy
szülõi értekezlet alapján
nehéz képet kapni arról, amit
nem láthatunk. Most azonban
végre, november 6-án, a
Családi délelõttön – ami vadonatúj kezdeményezés, és osztatlan sikert aratott – mi,
szülõk, nagyszülõk is beülhettünk a csoportszobába, játszhattunk, rajzolhattunk, és
részt vehettünk – persze csak

passzív szemlélõként – a
foglalkozásokon… Kiderült,
hogy milyen jól tudnak már
számolni, és hogy egy csomó
olyan verset is tudnak, amit
nem a nagyközönségnek, vagyis nekünk, hanem csupán a
saját örömükre tanultak. Láttuk, hogy pajkosak, de azért
sokkal fegyelmezettebbek,
mint ha velünk vannak, és azt
is, hogy milyen okosak.
Jó volt bekukkantani gyerekünk elõttünk eddig „titkos”
másik életébe. Így talán
könnyebben búcsúzunk tõle
reggelenként, délután pedig a
szokásos „Na, mi volt ma az
oviban?“ érdeklõdésre pontosabb válaszokat kaphatunk,
hiszen már tudjuk, mi mindenre kell rákérdeznünk…
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30 éves a Püspökmajorlakótelepi Óvoda

„Összejönni – jó kezdés. Együttmaradni – haladás. Együtt is
dolgozni – siker.“ Ezekkel a szavakkal kezdte köszöntõjét Fekete
Miklósné tagóvoda-vezetõ a november 7-én tartott ünnepségen, a Püspökmajor-lakótelepi Óvoda alapításának 30. évfordulójára emlékezve.

Pannonhegyi Katalin

Közös
referenciafilm
A szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum és a Petzelt
József Szakközépiskola és
Szakiskola közös referenciafilm elkészítésére vállalkoztak. Takács Zoltán, az iskola
egyik tanára a tanulók közremûködésével elkészített
néhány hagyományos magyar
ételt, a skanzen pedig biztosította a fõzéshez szükséges helyszínt, azaz a konyhát. A filmet az iskola – az európai uniós
Comenius Program keretein belül – angol nyelven is hozzáférhetõvé teszi, hogy a más országokban található testvériskolákhoz is eljusson a magyar gasztronómia.
A filmet a skanzen látogatói is rövidesen megtekinthetik. A múzeum célja továbbá egy országos
kapcsolati háló kialakítása a nevelési és oktatási intézményekkel, mely elõsegíti a kistérségi
ifjúság környezeti és honismereti nevelését.
T. Zs.

Értesítés
A Kentaur Hotel (Szentendre, Marx tér 3., pici tér az AGY Iskola mellett, a Duna-korzóról nyíló Erste
Bank mögött) 16 éves lett, ezért felújítás miatt 2009 márciusáig zárva lesz. Akkor a régi szívélyességgel, de megújult környezetben várjuk kedves visszatérõ és új vendégeinket.
Addig a jövõ évi szállás- és rendezvényfoglalásaikat a 06-30-280-1896 telefonszámon várhatom
csak, a tõlem ennyi év alatt megszokott tisztelettel: megköszönve eddigi és számítva jövõbeni
bizalmukra.
Üdvözlettel: Battonyai Gizella szállodavezetõ

A mûsor a gyerekek bemutatójával kezdõdött, amely egy õszi
játékfüzér volt (Mihály-napi vásárjáték, kukoricás játék, malmos játék és Márton napi libásjáték). Utána a Filibili népdalkör
énekeit hallhattuk, majd a Mesejáték felnõtteknek címet viselõ
rendkívül humoros és szórakoztató elõadást láthattuk. Az óvoda
hagyományõrzõ elveket követ. Csoportjaik rendszeresen részt
vesznek a falumúzeum kínálta foglalkozásokon, ahol a gyerekek
átélhetik õseik természetes környezetét, a népmesék világából
ismert kifejezéseket, eszközöket. 1991. óta mûködik az „Életfa
Gyermekeinkért Alapítvány“, fejlesztéseiket ebbõl a támogatásból és a szülõk egyéb adományaiból kivitelezik. Mostanra már
csak hárman vannak, akik 30 éve itt kezdték óvónõként: Fekete
Miklósné, Abdainé F. Ágnes, Magyariné M. Ildikó.
K. Zs.

November 29-én, szombaton 18 órakor
a Városháza dísztermében

Levente Gála

A szervezõk – Levente Alapítvány és a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola – szeretettel várnak mindenkit a 9. alkalommal
megrendezett gálamûsorra.
Belépõ 1000 Ft.

mozaik 7
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Márton napi tûzünnep

I. Gumimaci Teremverseny

November 11-én, Márton napján gyerekek,
szülõk, a Pismány-hegy és környékének lakói
gyûltek össze a Napháza Játszoda kertjében,
hogy részt vegyenek az elmúlt években egyre
népszerûbbé váló Márton-napi ünnepségen.
A hagyományra emlékezve a Napháza Játszoda
mécsesekkel kivilágított kertjében a gyerekek,
kicsik és nagyok egyaránt, maguk készítette
lámpásokkal vonultak fel, a kertben rakott
máglya fényénél Márton-napi dalokat énekeltek, rigmusokat skandáltak. A hangulatos
mûsort követõen szeretvendégség fogadta a
betérõket: forró tea, meleg kakaó, illatos
A naphoz kötõdõ népszokások Tours-i Szent Márton legendájához
fûzõdnek, aki a középkor legnépszerûbb szentje volt, kultusza
hazánkban is virágzott. A hagyomány szerint Márton, aki 317ben született a pannóniai Savariában, a mai Szombathelyen, a
császár katonája volt. Amikor egy hideg téli estén egy félmeztelen koldus kért tõle adományt, Márton megszánva a koldust,
kardjával kettévágta köpenyét és annak felét a koldusra terítette.
Miután álmában megjelent neki Jézus a koldus alakjában,
Márton megkeresztelkedett és misszionárius lett. Nagyon megszerették az emberek. A legenda szerint, amikor püspökükké
akarták õt választani, magát méltatlannak gondolva, a felszentelés elõl elbújt egy libaólban, ám a libák gágogásukkal elárulták.
Mártont, akinek életét csodák és gyógyulások kísérték, 371-ben
püspökké szentelték és halálát követõen is igen nagy tisztelet
övezte. Azóta minden évben - elsõsorban német nyelvterületen
– halálának évfordulóján emléknapot tartanak a tiszteletére:
fáklyás, lampionos felvonulásokkal és Márton-napi tüzekkel
emlékeznek meg a püspökrõl és jó cselekedeteirõl.

Jótékonysági felhívás
Közeledik a karácsony! Mindannyian tervezgetjük, milyen lesz:
kikkel töltjük az év legmeghittebb napjait, milyen ajándékok
kerülnek a karácsonyfa alá… És lehet, hogy valahol valakinek
már most elszorul a szíve, ha az ünnepekre gondol, hiszen nem
tudja megadni szeretteinek azt, amivel szíve szerint meglepné
õket. Ezért a Szentendrei Nõi Szalon Egyesület tagjaiként úgy
döntöttünk – már nem elõször –, hogy újra jótékonysági vásárt
rendezünk december 13-14-én a Dumtsa Jenõ utcában, a
Charlotte üzlet mellett. A vásár keretében karácsonyi dísztárgyakat, általunk készített ajándékokat kínálunk megvételre.
A WAMSLER SE jótékonysági akciónk támogatására felajánlotta
a képen látható gyönyörû, fatüzeléses
kandallót. A kandallót ezennel árverésre
bocsátjuk, hogy a befolyó vételárból
minél több rászorulót tudjunk támogatni. A jótékonysági vásárból és a licitálásból befolyt pénzbõl néhány, a városunkban élõ család teheti szebbé, értékesebbé, hangulatosabbá az ünnepi
perceket.
A kandallót megtekinthetik december 1.
és 10. között az Interspar Áruház
elõterében (Szentendre, Pomáz felé
vezetõ úton).
Az árverés december 10-én lesz a Surányi
Cukrászdában (Szentendre, Rózsa u. 2/A, a 11. sz. fõút mellett)
18 órakor, közjegyzõ jelenlétében.
A kandalló kikiáltási ára: 95 000 Ft. A vételárat a nyertes ajánlattevõnek a helyszínen kell kifizetnie.
Mindenkit szeretettel várunk adventi vásárunkon! Segítsenek,
hogy minden gyerek boldogan ünnepelhesse 2008 karácsonyát!
Információ: kurdicserika@t-online.hu
A Szentendrei Nõi Szalon Egyesület tagjai

sütemények, sült tök és természetesen ropogós libatepertõ
foszlós kenyérrel és lilahagymával.
A szervezõk évek óta megrendezik a Márton-napi ünnepséget, most már egyre szélesebb körben. A rendezvény
népszerûségén és különleges
hangulatán felbuzdulva szeretnének óvodákkal, iskolákkal, a
lakosokkal együttmûködve
olyan hagyományt teremteni,
ami Szentendre kedves színfoltja lehet, és ahogy a német
nyelvterületû városokban is,
talán nemsokára akár közös
óvárosi fáklyás felvonulás is
zárhatja majd a megemlékezést.
Kolos Emõke

GYEREKEKNEK
November 22. szombat,
10 óra,
DMH Barlang
(Duna-korzó, 11/a)
MOSONYI ALÍZ:
SZEKRÉNYMESÉK
Az ESZME Társulat bábjátéka
Belépõjegy: 500 Ft
(két gyereknek: 800 Ft)

ÁRUSOK JELENTKEZÉSÉT
VÁRJUK
A Szentendrei Adventi
Vásár idejére (december 5.
– január 4.) meglévõ
standjainkra árusok
jelentkezését várjuk.
Tel: 06-30-620-4170.

Az idén elsõ alkalommal került megrendezésre a Dunakanyar
Nõszirom Egyesület, az Észak-Dunántúli Ifjúsági, Sport és
Környezetvédelmi Egyesület és a S.Z.I.A Szentendre (örök)
Ifjúságáért Alapítvány megrendezésében a gumimaci teremverseny, ahol a szentendrei általános iskolák alsó tagozatos
tanulói mérhették össze ügyességüket. A szervezõk célja a rendezvénnyel a gyermekek környezettudatos életmódra való
nevelése volt. A gyorsaság és ügyesség mellet szükség volt a
szellemi tudásra is, hiszen a vetélkedõ fordulói között
környezetünk védelmével kapcsolatos villámkérdések révén
lehetett plusz pontokat szerezni.
A verseny fõvédnöke és fõszponzora Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter volt, akitõl a témával kapcsolatos sok
szép, újrahasznosított anyagból készült ajándékot kaptak a
gyermekek.

A Barcsay iskola, a Templomdombi iskola és a II. Rákóczi iskola csapatai közül az 1-2. osztályos kategóriában a gyõztes a
Barcsay általános iskola Villám csapata lett, míg a 3-4. osztályosok közül a Templomdombi iskola Frankó Gyerekek csapata
vitte a prímet.
Ezúton is gratulálunk minden résztvevõnek, és köszönjük a
felkészítõ pedagógusok munkáját!
Várunk minden kisdiákot jövõ novemberben a II. Gumimaci
Teremverseny vetélkedõn.
A szervezõk

Meghívó
Vészabónoémi festõ
és Vadász György építész
kiállítását
dr. Szántó Csilla
és dr. Dietz Ferenc
polgármester nyitja meg
november 24-én, 17 órakor
a szentendrei Polgármesteri
Hivatalban.
Jó szívvel várjuk!

Pistyur Gabriella
kiállítása
Pistyur Gabriella selyemfestményeibõl november 27-én,
csütörtökön 17 órakor nyílik

Hálás szívvel köszönjük a részvétnyilvánítás
minden formáját, mellyel szerettünk
id. Király László
elhunyta alkalmával gyászunkat enyhítették.
Király család
Köszönjük mindenkinek, akik részt vettek
Szentendrey Mária
temetésén, hogy utolsó útjára elkísérték,
és fájdalmunkban osztoztak.
Szentendrey és Bászler család

kiállítás a Tóth István Lakótelepi Klubkönyvtárban
(Hamvas Béla u. 6.; 314-585).
Megnyitja Szente Jánosné
Margó, a Szentendre Gyökerei
Baráti Kör elnöke. Verset
mond Végsõ Ildikó elõadómûvész.
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Jeges Ernõ és Rozgonyi László emlékkiállítása
MûvészetMalom, november 22.- február 15.

Gyurkovics Tibor emlékére
Adom a békémet minden lázadónak
tagadásom minden egyes kakasszónak
ha ma nem találkozhatunk akkor holnap

mmár, közel egy évtizede,
hogy a MûvészetMalom
emlékkiállításokkal tiszteleg a Szentendrei Mûvésztelep
alapítóinak és a telepen huzamosabb ideig dolgozó jelentõsebb festõk életmûve elõtt.
A november 22-én, szombaton 17 órakor nyíló emlékkiállítás anyaga közgyûjtemények, gyûjtõk és más magánszemélyek ismert és lappangó
mûtárgyainak kölcsönzött darabjaiból származik. A sikeres
kutatómunka eredményeként
az életmûvek elkallódott darabjaiból több, eddig nem ismert kép szerepel, s a nagyközönség által hosszú ideig
nem látott fõmûvek is bemutatkoznak a tárlaton.

I

Jeges Ernõ (1898-1956) mûvészete az elmúlt években felértékelõdött. A mûvész születésének századik évfordulóján
a Ferenczy Múzeum 1998-ban
rendezett grandiózus retrospektív kiállítást. A késõbbiekben a mûvész leánya, Viktória és fia, András aktív közremûködésével nyíltak további kiállítások. 2005-ben a
Volksbank Rt. Galéria, 2006ban a Kiscelli Múzeum, 2007ben a Nemes Galéria mutatott
be válogatást az eddig ismert
fõmûvekre fókuszálva, egyidejûleg megjelent egy impozáns
katalógus a kiállított képek
teljes reprodukció anyagával.
A mûvész méltatásáról az életmû szakavatott kutatója,
Bodonyi Emõke mûvészettörténész írt tanulmányt, amelyet egy monográfia bemutatása követ majd.
A nyolc alapító közül Jeges a
polihisztor, szinte minden
technikát mûvelt. Festõiségét
harsány színek és a plasztikus
formák jellemzik. Grafikáin a
virtuozitás észlelhetõ, amelyet kitûnõ rajziság, lendü-
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ott leszek az úton minden fordulónál
mikor a szél ezüst hajam között kószál
ha rossz nem lehetek jobb leszek a jónál
Minden szegénylegény vegye a békémet
mit ha-van ember ad ha-van istenének
amit puha éj ad a fényességnek.
Gyurkovics Tibor: Halotti zsolozsma
(részlet)

Jeges Ernõ: Pohárköszöntõ
(Festõmûvészek modellel), 1931.
letes improvizációs készség
jellemez. Az idõ múlásával festõi pályája érett korszakában
tervez bélyeget, könyvborítót,
plakátot. Vonzódik a monumentális, ezen belül is a történelmi és egyházmûvészeti
festészet iránt. Mûvészetét
nem lehet beskatulyázni – sem
stílus, sem technika vagy
mûfaj szerint.
Rozgonyi László (1894-1948),
a másik alapító feledésbe
merült alakját idézi föl ez a
kiállítás. Az életmû teljes
feltárása még hátravan. 1944ben kibombázták a lakását a
várban, sok mûve odaveszett,
a maradék nagy része szétszóródott. Özvegye, Érczhegyi
Irén ápolta hosszú ideig hagyatékát. Eddig nemigen
akadtak gyûjtõi, s a közgyûjtemények is hiányosan birtokolnak fontos mûveket, így festõi korszakai nehezen határozhatók meg.
Tanult Münchenben (1913),

Nagybányán (1914), majd Réti
István növendéke és tanársegédje Budapesten. A két
világháború között csatlakozott mûvésztársaságokhoz
(KÉVÉ, KUT, UME), részt vett
pályázatokon, díjakat is nyert,
amelyek párizsi utazást és
római (1929) ösztöndíjat biztosítottak számára. A nagybányai hatás, a francia kolorizmus és az újklasszicista irányzat csak megérintette, inkább
a pillanatnyi hatások, a környezet, a festõ kollégák befolyásolták. Szentendrén jelenik
meg festészetében a sajátos
lírai hangzás, érzékeny koloritjával örökítette meg a mûvésztelep kertjét, házait, s
környezetét. Életében egyéni
kiállítása nem volt. A háború
után 1945-46-ban a mûegyetemen tanított vízfestést és
alakrajzot. Mûvészetének igazi kiteljesedését az 1948-ban
bekövetkezett korai halála
törte derékba.
S. Nagy János

Mûvésztársalgó
az Új Mûvész Étteremben
A Vinkler Zsuzsanna képzõmûvész mozaik táblaképeit bemutató
kiállítás november 17. és december 4. között látható az Új
Mûvész Étteremben (Szentendre, Dumtsa Jenõ u.). December
3-án, szerdán 20 órai kezdettel beszélgetés lesz Vinkler
Zsuzsanna képzõmûvésszel és meghívott vendégével, Aknay
János festõmûvésszel az étteremben.

Két éve írta a fenti verset Hernádi Gyulának.
Két éve, amikor már kínnal hordta életét, de még ünnepelni lehetett, írtam az alábbiakat.
Nem érdem – nagyszerûség, ajándék az a nagy Alkotótól
kapott 75 év, amit most együtt ünnepelhet az írópáros.
A Dunakanyarban – sokak számára – kedvelt és ismert író,
költõ, kulturális polihisztorok születésnapját köszönthetik tisztelõik, kedvelõik Csobánkán. Zord novemberben, meleg szívvel nem szellemet, hanem nagy szellemeteket idézem, amikor a Duna hullámain ringatózó kávéházi
hajón Szentendrétõl Visegrádig, kétszer is Veletek lehettünk. Hallgathattuk évõdéseteket, sütkérezhettünk
fényetekben. Amikor nem csak a kis asztal kávégõze fölé
hajolók hallhattak benneteket, hanem kihangosítva, minden utasa a hajónak.
Hogy a kedves olvasó ne törje tovább fejét: Gyurkovics
Tibor és Szakonyi Károly fejére tehetnénk dunakanyari
babérkoszorúnkat. Milyen jó, hogy a valamikor ezer szálból álló kötõdésetekbõl még mindig van jó néhány fonál,
ami összeköt. Nem csak itt lakásotok, idejárásotok, de
verseitek, novelláitok, kisregények és a mai életbõl annyira hiányzó új magyar drámák. Méltatás helyett dicsérjen
benneteket saját mûvetek.
Kívánja ezt sokakkal: Kertész József „erdész-matróz“

Emlékképek
a Magyar textilipar múltjából
Regõs Anna textilmûvész kiállítása nyílt meg ezzel a címmel
a Fészek Galéria Herman Termében november 11-én.
A Ferenczy Noémi-díjas mûvésznõ mindig elvarázsolja
nézõit alkotásainak szépségével, harmonikus színeivel,
amelyek azonban mindig rendkívül merészek a különféle
anyagok összepárosítása révén. Ezúttal legújabb textil-fém
kombinációs alkotásait állította ki.
Regõs Anna egykor a budakalászi Lenfonógyárban dolgozott,
és a gyár ösztöndíjasaként végezte el az Iparmûvészeti Fõiskolát.
A Lenfonó azonban a többi hazai gyárhoz hasonlóan bezárt. A
most megnyílt kiállításon bemutatott textilképei a Magyarországon nagy hagyományokkal rendelkezõ textilipar
felélesztésére irányuló nosztalgikus alkotások. A mûvésznõ
modern életünk rekvizítumait, a komputerek alkatrészeit,
valamint IKEA mûvirágokat applikált a különféle anyagokra,
játékos, szemgyönyörködtetõ együttest létrehozva ezáltal. A
meghökkentõ alkotások nemcsak a huszonegyedik század hidegrideg, racionális világának furcsa fintorai, hanem nosztalgikus
emlékképek is egyúttal.
A kiállítást Bajczár Éva, az INTERCOLOR Nemzetközi Színbizottságának tagja nyitotta meg.
R. Zs.
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Orgona és Áhítat
Különleges élményben lehetett része mindenkinek, akik részt
vett múlt hét pénteken este az evangélikus templom orgonazenés áhítatán. Zászkaliczky Tamás orgonamûvész, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola mûvésztanárai a zeneirodalom legszebb
darabjaiból adtak elõ. Bach, Mozart, Vivaldi és Handel mûvei
Béres Judit, Lakos Ágnes, Papp Dániel, valamint a zeneiskola
kamarazenekara és kamarakórusa ihletett tolmácsolásban hangzottak el.
Az igazi fõszereplõ azonban Zászkaliczky Tamás volt, aki elmélyült orgonajátéka mellett érdekes, pontos, magával ragadó
összekötõ szövegével lenyûgözte a hallgatóságot.
Az est házigazdája Horváth-Hegyi Olivér lelkész volt; szavai nyugalmat, örömet, méltóságot sugároztak. Bensõséges, felemelõ
este volt.
Barnás István

Az MTV 1 november 27-én, csütörtökön 13.58-kor mutatja
be Pistyur Imre szobrászmûvészrõl készült dokumentumfilmjét. A filmet december 1-jén, hétfõn 10.30-kor az MTV 2
csatornán megismétlik.

Ami késik, nem múlik
A zeneiskola igazgatója, Bokor György úr (aki mellesleg médiasztárként is kiváló lenne) meghívott múlt héten a szombaton tartandó, a száz éve született kiemelkedõ tanárokról szóló megemlékezésre. A megemlékezés legérdekesebb száma az elsõ és a jelenlegi igazgató „Méla maci a málnabokorban“ Mascagni interpellációnak – jól tetszett olvasni és érteni – megszólaltatása
volt. Remélem, az általam igen tisztelt igazgató urak intelligenciájuk és humorérzéküknek köszönhetõen nem fognak megorrolni erre a megállapításra.
A wagneri hosszúságú emlékezésen mellesleg szót ejtettek az
iskola alapítójáról is. Az általunk szeretett Mátyás Ivánné egykori zongoratanár csapongó celebrálásából megtudhattuk, hogy
néki a legnagyobb élménye Oltai Adriennel kapcsolatban az volt,
amikor is a HÉV-en Pap Tibor fúvóstanárral beszélgethetett. Ekkor
kultúrszomjam elfogyott és fizikaivá változott.
Úgy látom, hogy Oltai Adrienn újratemetésének ideje még nem
érkezett el. Kár hogy növendékei, akik neves tanárok, nemzetközileg elismert mûvészek, nem voltak jelen.
Volt zeneiskolai növendék, exmittált tanár
dr. Kromofág
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Csillagoknak
Teremtõje
A Karácsony közeledtével
sokasodnak az ünnepi
programok a városban.
Szvorák Katalin Lisztdíjas népdalénekes november 28-án Csillagoknak Teremtõje címmel
adventi koncertet ad az
evangélikus templomban.
Zeneiskolánk tanára, az
elmúlt harminc év alatt
2500 koncertet tartott 3
kontinens 33 országában.
Eddig 24 önálló lemezalbuma jelent meg.
– Hogyan született a koncert
ötlete?
– A Szentendrei Civil Szervezõdés részérõl Gyürk Dorottya
keresett meg, hogy az adventi mûsorok részeként én is
szerepeljek. Boldogan mondtam igent, hiszen eddig a
városban csupán két önálló
koncertem volt az elmúlt 16
évben. 1992-ben a református
templomban, majd Gulyás
József alpolgármesternek köszönhetõen 2000-ben a
Szentendrei Tavaszi Fesztiválon énekeltem. Igen örültem annak, hogy HorváthHegyi Olivér evangélikus lelkész otthont adott az elõadásnak. Jólesõ érzés, hogy Magyarország talán legjobb barokk énekesnõje – aki mellesleg orgonán és csembalón játszik – lesz a közremûködõm.
Andrejszki Judit egyébként
ötgyermekes családanya!
– A meghívón olvastam, hogy
ezen az estén középkori és
barokk egyházi zene, Máriaénekek, az advent és karácsony népénekei hang-

Szvorák Katalin
zanak el. Milyen forrásokból
állította össze a mûsort?
– Az énekek nagy részét az
Éneklõ Egyház címû római
katolikus népénektárból válogattam. Természetesen a
Jelenti magát Jézus, az Éneklõ Egyház és a Mondj, szívem
dalt címû albumaimról is sok
ének lesz hallható. A mûsor
házigazdájának nyitottságát
dicséri, hogy a katolikus
énekek az evangélikusoknál
csendülnek föl.
– Min dolgozik most?
– Jelenleg lemeztrilógiám harmadik részén ügyködöm,
amely jövõre jelenik meg.
Ezzel a sorozattal az igazán
értékes, s már-már feledésbe
merülõ énekeket szeretném
újjáéleszteni.
– Az az egyszerûség, természetesség, ahogy Szvorák Katalin ezeket az énekeket elõadja, félreismerhetetlenül
egyéni. Hol tanult énekelni?
– Úgy érzem, elõdeim rám
hagyott hozományát élesztem
újra, hiszen génjeimben hordozom az éneklés szeretetét.
Természetesen annak a felföldi, Losonc melletti pinci kis
dalos közösségnek is köszönhetem mindezt, ahol gyermek
voltam. Füleki gimnazistaként
a Palóc Táncegyüttes próbáira

hetente kétszer öt kilométert
gyalogoltam. Igazán itt éreztem rá jövõbéli hivatásomra.
Gyermek- és ifjúkoromnak két
kedves és fontos helyszíne volt
Pinc és Fülek. Mindkét település díszpolgári címmel ajándékozott meg. Ez nekem értékesebb a többi kitüntetõ címnél, mert ebben benne van az
otthoniak szeretete.
– Hogyan vezetett az út a
néptánctól a magyar-könyvtár szakon át az énekesi
pályához?
– A egykori Csehszlovákiából
Budapestre kerülve a néptánc
megszakadt, a dalolás megmaradt. 1980-ban elsõként
vettem át külhoni magyarként
a Parlamentben Pozsgay Imrétõl a Népmûvészet Ifjú Mestere címet, egy évre rá megnyertem a Röpülj pávát, majd
a Honvéd együttesnél lettem
magánénekes, ahonnan jó két
évtizeddel késõbb kirúgjtak.
Hál'istennek Bokor Gyuri közben meghívott a szentendrei
zeneiskolába, ahol növendékeimmel újraélem ifjúságomat. Méltán vagyok büszke
eredményeinkre, nem elsõsorban arra, hogy néhányan a
zenei pályát választják és az
országos versenyeken mindig
díjazottak, hanem a népdalnak köszönhetõen olyan lelkigyógyító útravalót kapnak,
melyet szülõként továbbadnak
majd. Így válnak õk is csodálatos kultúránk fontos láncszemeivé. Aki kíváncsi rájuk,
azokat szeretettel várjuk november 30-án a P'art Moziba
adventi koncertünkre. Vendégként közremûködik Tímár
Sára és a Sasvári testvérek. Az
elõadást szintén a Szentendrei
Civil Szervezõdés hívta életre.
Rappai Zsuzsa

Galambos József és Hopka károly kiállítása

Csembalóavató hangverseny

A mûvészetnek három forrása ismert: tehetség, állapot, elhatározás.
Sok festõ azért vergõdik, mert rongálódott lelkületében a belsõ
élmény, így neve, híre létezik ugyan, de a mûvek hiányoznak.
Hopka Károly és Galambos József azt festi, ami a mûfaj hiánya –
mindketten kitaláltak valamit. Új szépséget áhítanak, teremtenek.
Erõs az elhatározásuk is az alkotás kegyelmi állapotában – értékteremtõ mûvészek szeretnének lenni –, szilárd összpontosításuk
révén azok is lesznek.
Galambos József az õsmûvészet mágikus forrásaival gazdálkodik,
azt folytatja szellemes tömörséggel és fûszeres humorral. A
bálványok ösvényén járva új mitológiára törekszik – képei ebben nyernek tért és kibontakozást.
Hopka Károlyt madárszárnyak, kövek, gyökerek éltetik, képzelete ebben a közegben kap lendületet.
A titok így válik törvénnyé, a lét emberi kategóriává, az éjszaka, az álom színes reménységgé.
Jó úton járnak - fegyelmezett és szorgalmas rajzírásuk holnapot ígér.
Losonci Miklós

Mindenkit szeretettel várnak a Vujicsics Tihamér Zeneiskolába
december 2-án, kedden 18 órakor kezdõdõ hangversenyre,
melynek keretében felavatják az iskola új csembalóját. Mûsoron
Corelli, Bach, Rameau, Geminiani, Telemann mûvei. Közremûködnek: Papp Dániel és Zakar Katalin (hegedû), Pap Angéla
(brácsa), Négyessy Katalin és Mahdi Koussay (cselló), Kovács
Zsuzsanna (fuvola), Juhász Lívia és Lachegyi Imre (blockflõte),
Csizmadia Angelika és Oláh Aino (csembaló). A belépés díjtalan!

A két fiatal képzõmûvész tárlata november 22-ig tekinthetõ meg a Pest Megyei Könyvtárban
(Pátriárka u. 7.)

A képen látható hangszertõl csak
színében különbözik – zöld és arany –
az iskola új csembalója, mely a német
Merzdorf csembalókészítõ mûhely
alkotása, a híres Taskin típusú, XVIII.
századi csembaló kópiája. A 32 éves
hangszert Christian Kuhlmann brémai
mester újította fel.
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ÁLLÁST KERES

Eladó kifogástalan állapotú recepciós
pult (ívelt, cseresznyeszínû, üveg-

Takarítást vállalok. Tel. 06-20-203-0732.
Középkorú intelligens hölgy, házak és
lakások takarítását vállalja Szentendrén
és környékén. Tel. 06-70-616-5756.
Irodaház takarítását házaspár vállalja
délutáni órákban. Megbízható jeligére.
Érdeklõdni (26) 318-894. 16 óra után.
Nagy tapasztalattal rendelkezõ nõ, gyerek felügyeletet vállal délután és esti
órákban. Tel. 06-20-886-2197.

borítású), 110 cm magas, 320 cm széles,
120 cm mély. Érdeklõdni munkaidõben.
Tel. (26) 312-657.

40-es hölgy, takarítást, idõsek gondozását, házvezetõnõi állást keres. Sûrgõs!
Tel. 06-20-496-3739.

Szentendrei gyûjtõ szentendrei mûvészek alkotásait keresi megvételre. Tel.
06-70-660-4585.

37 éves, gyermekszeretõ hölgy gyermekfelügyeletet vállal Szentendrén és Pomázon. Tel. 06-30-365-4534.

ÁLLÁS
Az Erdész Galéria (Szentendre, Bercsényi
u. 4.) értékesítési munkatársat keres.
Elvárásaink: társalgási szintû angol
nyelvtudás, jó kommunikációs készség.
Jelentkezni lehet emailben fényképes
önéletrajzzal: art@galleryerdesz.hu,
vagy telefonon: 06-30-647-9414 telefonszámon.
Gyakorlattal rendelkezõ pultos-felszolgálót keresünk a Café Rodin-be. Fényképes önéletrajzot referencia helyek
megjelöléssel várunk a caferodin@
yahoo.com címre.
Szentendre fõ terén, decemberben nyíló
éttermünkbe keresünk felszolgálókat,
pultosokat, konyhai kisegítõket! Jelentkezni a 06-30-600-9709-es telefonszámon lehet!
A szentendrei karácsonyi vásárra keresek egy hónapra, megbízható, ügyes
eladót. Tel. 06-20-321-7030.
Dixie Csirke szendvics és salátabár keres
szakácsot/szakácsnõt. Munkaidõ heti 40
óra (8-16-ig). Fizetés megegyezés
szerint. Jelentkezni 06-30-991-4036
telefonon vagy a szabotamas300@temail.hu címen.
Kozmetikust keresek Szentendrére. Tel.
06-30-996-0919.
Ékszerboltba eladót keresünk. Tel.
06-30-949-9169, 17 óra után.
Szentendrei üzletünkbe, nyelveket beszélõ eladót keresünk heti 2-3 napra.
Tel. 06-30-946-2171.
Pomázon, lakótelepi, korszerû gyógyszertárba asszisztens munkatársat keresek fõ- illetve részmunkaidõben.
Idõszakos helyettesítés is érdekel. Tel.
06-30-824-7525.

SZENTENDREI REFORMÁTUS
GIMNÁZIUM
Szentendre, Áprily tér 5.
Tel: 06-26-302-595
Nyolcadikos vagy?
Vagy negyedikes?
Azon gondolkodsz, hogy hol
lenne érdemes tovább
tanulni?
Az jutott eszedbe, hogy
jó lenne már ötödikben
gimnazistának lenni?
Akkor gyere el november
29-én, szombaton
A NYITOTT KAPUK NAPJÁN
a Szentendrei Református
Gimnáziumba
és nézd meg, milyen a
diákélet a mi iskolánkban!
Sok szeretettel várunk benneteket 9-11-ig!
Az iskola tanárai és diákjai

Karácsonyi nagytakarítás! Családi házak,
lakások, irodák nagy- ill. normál-takarítását vállalom. Hívjon bizalommal.
Tel. 06-20-420-3377.

téren található szép kertes ház 90 nm
alapterületû, külön bejáratú, alagsori
lakrészébe. A hangulatos lakrészt nagy
ablakokkal építették meg, két egymástól
távol esõ szoba, konyha, étkezõ, fürdõszoba és külön WC található benne. Teljes
ár: 70 ezer Ft és rezsi költségek, ebbõl
35 ezer Ft és a rezsi költségek fele jutna
az új lakótársra. Tel: 06-20-355-4887.
Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdohányzó, gyermektelen párnak, esetleg
nõnek. Tel. 06-70-389-2139, 06-70-3672645.
Szentendrén garzon kiadó 45 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-30-445-3483.
Püspökmajor lakótelepen, a Hamvas B.
utcában, 2. emeleti, 55 nm-es, felújított
lakás, hosszútávra, 50 ezer Ft+rezsi
kiadó. Tel. 06-20-958-9494, 06-20-2850477.
Szentendrén a Füzesparkban 61 nm-es,
félemeleti, bútorozatlan, egyedi gázfûtéses lakás kiadó. Tel. 06-20-391-7250.

SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG

Bükkös-partnál, különbejáratú, félház,
90 nm, gépkocsi tárolókkal 100 ezer
forintért kiadó. Tel. 06-20-884-4221.

Gyógytorna, mozgásszervi panaszok
kezelése, mûtét utáni rehabilitáció,
fizikoterápia. Tel. 06-30-380-7572

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es
bútorozatlan lakás kiadó. Tel. 06-70211-5908.

Professzionális cellulitmasszázs Pismányban! Tel: 06-30-380-7572

Kiadó Szentendrén, forgalmas helyen, új
építésû lakás, akár irodának is alkalmas.
Somogyi: Tel. 06-20-398-5592.

Pedikûr-manikûr-mûköröm
otthonában is. Tel./rögzítõ: (26)
317-792, visszahívjuk.

Kertes házban garzonlakás kiadó a Papszigetnél. Tel. 06-30-854-2277.

Szépüljön novemberben is velünk!
Szenzációs arcátalakító kezelés, és fekvõ
infraszauna akció! Részletek a honlapunkon www.atalakitjuk.hu. Tel. (26)
301-364.

Lakás kiadó a Duna korzó, 54 nm-es, 1+fél
szobás, bútorozva, nagy terasszal, magasföldszinten. Ára: 70 ezer Ft+rezsi.
Garázs megoldható. Tel: 06-30-6253050.

Különféle aerobik az Európa Fitnessben (Püspökmajor-lakótelep). Hypoxitraining olcsón! Tel. 06-30-2526366.

Püspökmajor lakótelepen 72 nm-es lakás,
23 nm-es panorámás terasszal, felszerelt
amerikai konyhával, 2009. január elsejétõl hosszútávra kiadó 80 ezer
Ft/hó+rezsiért. Tel. 06-20-824-9034, 0620-824-3476.

Masszõr házhoz is megy! Nyugtató-, frissítõ, gyógy-masszázs akár az Ön otthonában. Tel. 06-20-591-6906.

KIADÓ LAKÁS
Püspökmajor-lakótelepen 56 nm, bútorozott, felszerelt lakás, hosszútávra
kiadó, 60 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-20-3149080.
Szentendrén 45nm-es, új lakás, alacsony
rezsivel kiadó. Tel. 06-30-454-4431.
Szoba kiadó hölgynek-párnak Tel. 0630-949-6456.
Kedves, vidám, értelmes nõ(i) lakótársat keresünk a szamár hegyi Daru Piac
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LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén a Füzesparkban 2 szobás, 52
nm-es, egyedi fûtéses, 2. emeleti lakás
eladó. Tel. 06-20-310-7296, 06-20-2055826.
Eladó Szentendrén a Vasvári-lakótelepnél a Deák Ferenc utcában, 70 nm-es,
felújított lakás, garázzsal. Irányár: 22
millió Ft. Tel. 06-20-449-6104.
Eladó Püspökmajor-lakótelepen 2.
emeleti, 55 nm-es, 2 szobás lakás. Tel.
06-30-233-5531.

Tahiban 230 nöl építési telek összközmûvel, régi villa udvarának a fele 12
millió forintért eladó. Nagyszerû
lehetõség. Tel. 06-30-299-0376

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

Belvárosban, mûvésztelep közelében a
Szamárhegy végén, kis lakóház külön
mûteremmel és vendégszobával, szuterénnel, romantikus belsõ kerttel, teljes
diszkrécióval 35 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-3353411.

Szentendrén, a legkitûnõbb helyen, fõút
mellett, 2000 nm-es ingatlan, 100 m
hosszan Duna-parttal, vállalkozás céljára
is szuper, 60 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Ház körüli munka, takarítás, karbantartási munka, festés, autómosás, polírozás. Tel. 06-30-443-7885.

Szentendrén, társasházban másfélszobás
40 nm-es átminõsíthetõ nyaraló, kitûnõ
állapotban 8,5 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376
Füzesparkban 56 nm-es, erkélyes, 1
emeleti lakás eladó. Tel. 06-30-670-2894.

OKTATÁS
Angol nyelvû korrepetálást vállal általános iskolások részére, kétnyelvû gimnazistalány Szentendrén. Tel. 06-20-5787313, 06-30-231-1424.

Garázs kiadó Szentendrén, a Vasvári
lakótelepen. Tel. (26) 316-867.

SZOLGÁLTATÁS

Külön lakrész kiadó. Tel. (26) 301-080.

Kõmûves- és mindennemû famunkák
végzését vállaljuk. Tel. 06-30-3119231.
A Kiskópé Gyermekfelügyelet várja jelentkezõit 0-5 éves korig. Bölcsi illetve
oviszerûen üzemel, de jöhet 1-2 órára is.
www.kiskope.mlap.hu, Tel. 06-30-3957957.

Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.

Szentendre Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, felújított lakás kiadó. Tel. 0620-982-0680.

Villany- és antennaszerelés. Házi-,
irodai- és kaputelefon rendszerek
telepítése, javítása. Villámvédelem
és túlfeszültség védelem. Számítógép szerelés, telepítés garanciával.
Tel. 06-70-503-0069,
http://www.jonap.hu/greg.

Leányfalun, 1,2 hektár panorámás,
zártkerti ingatlan, 2% (240 nm)
beépíthetõséggel, belterület szélén,
összközmû lehetõséggel, 24 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Központban, kisméretû szoba, egyéb
helyiségek, 2 bérlõvel megosztva, rezsivel együtt 28 ezer Ft-ért december 1.jétõl kiadó. Tel. (26) 310-675 (este).

Szentendrén a Bükkös-patakhoz közel,
130 nm-es, 5 szobás, társasházi lakás
garázzsal hosszú távra kiadó. Tel. 06-70336-5530.

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

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Felni- (alumínium, lemez), gumi-, kipufogó-, szélvédõ javítás Szentendre, Elõd
utca 2. Tel. 06-20-398-5592.
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.
Építõipari cég vállal zsaluzást (saját
anyaggal), gépi vakolást és egyéb
kõmûves munkát. Tel. 06-30-7465510.

ÜZLET
Iroda és raktár kiadó a Hungim irodaházban, a Kõzúzó utcában. Tel. 06-30400-3970.
Pomázon a Temetõ utca és Bem J. utca
sarkán 3000 m-es ipartelep bérbeadó. Tel.
06-20-919-0795.

EGYÉB
Fuvolakvartett rendezvényeken, kiállítás
megnyitókon, esküvõkön szereplést vállal. Tel. 06-70-944-5801.

ISO-THERMO Kft.
2000 Szentendre, Kõzúzó út 20.
Tel./fax: 26/310-882, 311-420, 318-516
Fax: 06-26/301-272, Nyitva tartás:
H-P: 7.00–16.00, Szo: 8.00–12.00
e-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu

2085 Pilisvörösvár, Csobánkai u. 28.
Tel./fax: 26/330-653, Tel: 26/331-981
Nyitva tartás: H-P: 7.00–16.00
Szo.: 8.00–12.00
e-mail: pilisvörösvár@iso-thermo.hu

2011 Budakalász, Szentendrei út 7.
Tel: 26/341-784
Nyitva tartás: H-P: 7.00–16.00
Szo.: 8.00–12.00
e-mail: budakalász@iso-thermo.hu

Az Ön Tondach márkakereskedõ Partnere!
KERÁMIA TETÕCSEREPEK NAGY VÁLASZTÉKBAN 33 ÉV GARANCIÁVAL!

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs
• darus,
• építõanyag

„AZ ÉVSZÁZAD TETÕJE!“

Kérje gyors és ingyenes ajánlatunkat:
www.iso-thermo.hu ajánlatkérés menüpontban!

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

program 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

MOZI
P’ART MOZI Duna-korzó
18. • tel. 26/300 946,
06 20/497 0202
www.partmozi.hu
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas,
diák: 500 Ft, kisterem: 300 Ft
November 21. péntek
18.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16) rendezte: Fazakas Péter
20.15 MAMMA MIA - színes magyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
November 22. szombat
14.30 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
95 perc, 2008 rendezte: Andrew
Stanton
16.30 KUNG FU PANDA - színes
magyarul beszélõ amerikai animációs film, 92 perc, 2008
rendezte: John Stevenson, Mark
Osborne
18.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 MAMMA MIA - színes magyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
November 23. vasárnap
14.30 KUNG FU PANDA - színes
magyarul beszélõ amerikai animációs film, 92 perc, 2008
rendezte: John Stevenson, Mark
Osborne
16.15 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
95 perc, 2008
rendezte: Andrew Stanton
18.15 MAMMA MIA - színes magyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
20.15 A NAGY CSEND - színes
német-svájci-francia dokumentumfilm, 162 perc, 2005
rendezte: Philip Gröning
Legjobb európai dokumentum-film,
2006

November 24. hétfõ
18.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 MAMMA MIA - színes magyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
November 25. kedd
18.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16) rendezte: Fazakas Péter
20.15 A NAGY CSEND - színes
német-svájci-francia dokumentumfilm, 162 perc, 2005
rendezte: Philip Gröning
Legjobb európai dokumentum-film,
2006
November 26. szerda
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16) rendezte: Fazakas Péter

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

December 5. péntek
16-20 óra
MIKULÁS-SZOLGÁLAT
A Mikulásokat félórás
idõszakokra lehet kérni.
Ára: 3500 Ft
Jelentkezni lehet a
312-657-es telefonon.

December 13. szombat
9-14 óra
CSALÁDI DÉLELÕTT:
ócskapiac, filmvetítés,
játszóház
Asztalfoglalás
a 312-657-es telefonon
Ára: 1500 Ft

Mikulásra várva
Igazi örömre vágytok?
Hintóval jövök hozzátok!
Jöjjön el az egész család!
Várjátok együtt a Mikulást!
Hidd el, közösen szebben szól:
A Hull a pelyhes fehér hó…
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A Nagykovácsi Nemzeti Színház és a NAME
bemutatja
Tamási Áron: Énekes madár címû
székely népi játékát három felvonásban
november 29-én, szombaton 14.30-kor
a Pest Megyei Könyvtár színháztermében
(Pátriárka u. 7.)
a Magyar Színház, a Vígszínház és a Bárka Színház mûvészeinek
elõadásában
Szereplõk: Kubik Anna, Gábos Katalin, Bánfi Kata, Oberfrank
Pál, Gados Béla, Lajos András, Császár Angela, Oberfrank Mária,
Springer Márton, Murányi Bálint, díszlet Vladár Csaba, rendezõ
Juhász Róza.
Tamási Áron mûve a hamisítatlan székely humort közvetíti, a
szerelem és a hit erejének örökkévalóságát. Színházat, színjátszást újító darab, ezért különösen értékes a magyar kultúra
számára. „Tamási Áron színháza tündökletes, játékos,
szivárványos, boszorkányos és ördöngös, vaskos és sokszor tromfos villanata az idõnek, az igazságkeresõ létnek és az igazságot
rejtõztetõ halálnak“ – írta a darabról Juhász Ferenc.
Jegyárak: diák, nyugdíjas 1500, felnõtt 2500 Ft
KEDVES KATALINOK ÉS ERZSÉBETEK!
Szeretettel várunk benneteket és ismerõseiteket november
22-én, szombaton 20 órakor a Márka Fogadóban
(Szentendre, Szabadkai utca 9.). Zenél a Montana együttes.
Belépõ 1000 Ft.

ÖTÓRAI TEA ÉS ERZSÉBET-KATALIN BÁL
A HELYÕRSÉGI KLUBBAN (Dózsa Gy. u. 8.) november 27én, csütörtökön 17 órakor Ötórai tea. Közremûködik a klub
Ezüstfény Együttesének „Mediterrán“ csoportja.

November 21. péntek 18 óra
A MAGYAR KÖZÖSSÉG
Szekér Nóra elõadása
November 28. péntek 18 óra
A SZENT KORONA ESZME
Dr. Varga Tibor elõadása

November 29-én, szombaton 19-tõl hajnali 4 óráig
Erzsébet-Katalin bál
a Helyõrségi Klubban (Szentendre, Dózsa György. u. 8.)

KONCERT
DMH BARLANG
Duna-korzó, 11/a
November 22. szombat, 20 óra
KISTEHÉN TÁNCZENEKAR
Belépõjegy: 800 Ft
November 29. szombat, 20 óra
BRAINS
Belépõjegy: 800 Ft

S33 csatorna
399.25 Mhz
„G, mint Gondolat”
Média és Kommunikációs Kft.
H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 47/3.
tel/fax: +36-26/ 303-287
e-mail: info@gondolattv.hu
S33 csatorna
399.25 Mhz
November 21. péntek
Hétközben:
• Árvízvédelmi konferencia a Városházán
• Beszámoló az uszoda állapotáról
• Emlékkoncert a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában
Hétközben-Téma:
• Beszélgetés Dicsõ Zoltán képviselõvel az elmúlt
két év eredményeirõl
Magazinmûsorok:
• 187 a Pest megyében élõk magazinja
• Testületi ülés I. rész
• Kalászi kortárs tánctalálkozó – Juhász Zsolt:
Fosszíliák és Társulata – a férfi tánca
• Képviselõ-testületi ülés II. rész
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kérem a kedves szülõket, hogy
feltétlenül keressenek (Bubla
János fiákeres, tel.: 06-20-5775803), mert a Mikulás-ünnep Fõ
téri részletei titkosak!
Támogatók: Vujicsics Tihamér Zeneiskola, és a Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület.

Zene: Dalmadi - Magyar Duó
Vacsora: 19-tõl 20.30-ig
21 órakor a Honvéd Mûvészegyüttes mûsora
22 órától éjfélig: Jósda
Belépõ (vacsorával) 3000 Ft/fõ
Belépõk kizárólag elõvételben kaphatók november 1-jétõl a
klub irodában és a büfében.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Telefon: 06-26-312-822, 06-26-505-042.

TÁMOGATÓI KÖSZÖNET
A Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör vezetõsége és tagsága köszöni mindazon vállalkozásnak és magánszemélynek, aki támogatásával hozzájárult a III. Magyar Bál sikeres megrendezéséhez: Apáthy Pincészet, Szentendrei Egészség
Sziget – Drobilisch Joli és Práda Sándor, Dúcz
László, Forgó Travel Utazási Iroda, Geobook
Hungary Kiadó, Ikertáltos bolt – Szabó Andrea,
Jármû Kft. – Zsíros Kálmán, KÁI-X Divatáru –
Kispál Tiborné (Pomáz), Matskássy Ház Bt.
(Pilisvörösvár), Nemes Nedûk Borszaküzlet,
Parola Vendéglõ, Sarkadi Attila (Pomáz),
Schumiczky Gábor, Stark-Tech Kft., Vilsitz Antal,
Zilay László. Köszönjük a támogatást!
Köszönjük a szervezésben részt vevõk segítségét
is.
Dr. Filó András elnök
Berkesi Attila alelnök
Kosznovszki József alelnök

A NAPÓRÁSHÁZ PROGRAMJAI
Szentendre, Halász u. 1.
(a Duna-korzón, a révvel szemben)
Telefon: 26/300-089; www.naporashaz.hu
November 28. péntek 13 óra
„Komposztáljunk!“ címû kiállítás-megnyitója. Megtekinthetõ
decemberben és januárban a Napórásház nyitva tartási idejében. A kiállítás a Szalamandra Egyesület szervezésében és a
Szentendrei Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Alap támogatásával valósult meg.
November 28. péntek 14-17 óra
Cserebere börze. A „Ne vásárolj semmit!“ naphoz kapcsolódva
cserebere lehetõséget kínálunk, hogy a még szép és jó, csak
éppen feleslegessé vált holmik ne a kukában végezzék, hanem
új gazdára találva továbbra is használatban maradhassanak.
Holmik, amiket várunk: könyvek, CD-k, gyerekjátékok, dísztárgyak, szobanövények.
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Új természetes módszer: az Aviva

Kézilabda
Két hét szünet után újból elkezdõdött a pontvadászat
az NB/I-ben. A Szentendre KC férfi kézilabda csapat a
hétvégén Szigetvárra utazott, ahol nehéz mérkõzés elé
néztünk a középmezõnyben helyet foglaló csapat ellen.
Ennek megfelelõen alakult a mérkõzés: az elsõ félidõben
fej-fej mellett haladt a két csapat, majd a félidõ a hazaiak
egygólos vezetésével zárult, mivel hetest hibáztunk az utolsó másodpercben. A második félidõben két góllal elhúztunk, ennek ellenére a mérkõzés döntetlennel fejezõdött
be, ami idegenben megfelelõ eredmény.
Szigetvár - Szentendre 28:28 (14:13)
Legjobb góllövõk Duzsi 6, Kondor 6, Soproni 5, Nagy 4,
Révész 4.
Következõ mérkõzésünket 22-én, szombaton a budakalászi
sportcsarnokban játsszuk. Az ifik mérkõzése 16 órakor,
a felnõtteké 18 órakor kezdõdik. Szeretettel várjuk a
szurkolókat.
Tóth Lajos

S.O.S. nõknek és férfiaknak!
5. Rendszertelenül
menstruál?
6. A férfiasságát meg
szeretné õrizni, esetleg
szeretné viszszakapni?
7. Prosztataproblémái
vannak?

1. Nem fogamzóképes, bár
nincs semmi meghatározott orvosi oka?
2. A változás korának tünetei
okoznak szenvedést?
3. Erõs fájdalmai vannak
menstruáció elõtt vagy
alatt?
4. A menstruáció idõtartalma
több mint öt nap?

Az Aviva-módszer megalkotója, Aviva Gabriella Steiner
(Fazekas Gabriella). Szülei
Bicsérdi Béla tanítványai voltak, így nagy hangsúlyt helyeztek a táplálkozásra és a
mozgásra. Aviva gyermekkorától sportolt, tornázott.
Édesanyját és édesapját az
1940-es években megölték, az
árván maradt kislányt 1946ban Palesztinába vitték.
Késõbb itt szerzett diplomát
gimnasztika szakon. Az általa
megalkotott módszer 28 év
kutatási és gyakorlati munka
eredménye.
Elsajátítása
meghatározó lehet minden nõ
életében.
– Megfelelõ életmóddal és
a tornával lehetõség nyílik a
menzesz és a fogamzás szabályozására.

Nõknek
• A mozdulatok rendezik a havi
ciklust a nõ akarata szerint.
• A gyakorlatok által elõidézett vérbõség természetes
módon gyógyítja a cisztás és
miómás energia blokkokat is.
Férfiaknak
• A gyakorlatok a prosztata
problémákat csökkentik, egyben a potenciális gondokat is
megszüntethetik.
A nõknek szükséges gyakorlatok egyszeri 4 órás, a férfiak
számára egyszeri 2 órás foglalkozás keretében sajátíthatók el. A gyakorlatsort heti
kétszer, súlyosabb esetben
kétnaponként kell elvégezni.
A helyszín és az idõpont
változó, a csoportfoglalkozások elõzetes jelentkezés
alapján indulnak.
Oktató:
Fekete Veronika
Jelentkezés
és további információk:
06-30-2-333-548,
e-mail:
vfekete@t-email.hu

Visegrád Város Polgármestere
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A.§. alapján
pályázatot hirdet
a Visegrád, Fõ u. 18. sz. alatti Napközi Konyha
konyha- és élelmezés-vezetõi munkakör betöltésére
A pályázat benyújtásának módja és címzettje A pályázatot írásban - a munkáltatói jogokat gyakorló - Visegrád Város Polgármesteréhez címezve kell benyújtani
(2025 Visegrád, Fõ u. 81.) postai úton.
A borítékra rá kell írni, hogy : „Pályázat konyha- és élelmezésvezetõi állásra“
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshetõ: Eõryné dr. Mezei Orsolya jegyzõ
jegyzõi titkárság tel : 06-26/398-255 / 0 vagy 9-es mellék
A pályázat beadásának határideje: november 30.
A pályázat elbírálásának határideje: december 15.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
2009. január 1-jétõl határozatlan idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
Teljes munkaidõ, heti 40 óra
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz
- szakmai elképzelések (gyakorlat igazolásával)
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
- egészségügyi kiskönyv vagy háziorvosi által kiállított eü.-i alkalmassági igazolás
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata (eredeti bizonyítványokat a kinevezést megelõzõen be kell mutatni)
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet, cselekvõképesség
- egészségügyi alkalmasság igazolása
- élelmezésvezetõi képesítés
- középfokú végzettség
- felhasználói szintû számítógépes ismeret és jó kommunikációs készség
- legalább 2 év szakmai- és vezetõi gyakorlat
Az ellátandó feladat:
- HACCP rendszer mûködtetése
- Árurendelés, áruátvétel lebonyolítása, minõségi ellenõrzése
- Raktárkészlet nyilvántartása, készlet ellenõrzése, leltár felelõsséggel
- Dolgozók irányítása, munkaszervezés, munkáltatói feladatok ellátása
- Kalkulációk készítése
- Képviselõ-testület számára évente szakmai beszámoló készítése
Illetmény magállapítása és egyéb juttatások
Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról - vonatkozó szabályai
alapján
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhetõ az elbíráló bizottság
tagjain kívül más személlyel. A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzé kell tenni.
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