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CIVIL OLDAL
összeállításunk  

a 6-7. oldalon olvasható

arcok
Vészabó Noémi festõmûvész és Vadász György építész közös kiállítását nyitot-
ta meg a Városházán november 24-én dr. Dietz Ferenc polgármester és felesége, 
dr. Szántó Csilla. A kiállítás január 11-i látható (8. oldal). Nagy Sándor kép-
keretezõ mestert kérdeztük állandóan megújuló családi mûhelyérõl (7. oldal).
Kulturális programok szervezésébe fogott számos új ötlettel Fekete Gyula, 
az ismert szaxofonmûvész (9. oldal).

Vészabó Noémi Vadász György Dr. Szántó Csilla Nagy Sándor Fekete Gyula

Advent a Fõ téren
Akarácsonyi készülõdés méltó megünnepléseként a négy adventi vasárnapon délután négy

órakor közös ünnepi gyertyagyújtásra várnak minden városlakót Szentendre városának
nagy adventi koszorújánál, a Fõ téri Pestiskereszt körül.

November 30-án dr. Dietz Ferenc polgármester és családja gyújtja meg az elsõ gyertyát. 
Az ünnepségen részt vesznek a Polgármesteri Hivatal munkatársai és az önkormányzati képviselõk,
valamint a MH Központi Kiképzõbázis vezetõi, a rendõrség és a polgárõrség vezetõi.
Advent második vasárnapján, december 7-én Szentendre pedagógusai és egészségügyi dolgozói,
14-én a város iparosai, kereskedõi, vendéglõsei, végül 21-én az utolsó gyertyát neves mûvészek,
építészek és sportolók gyújtják meg. A gyertyát gyújtó közösségek karácsonyi süteményekkel, a
Korona Étterem pedig forralt borral és pogácsával kedveskedik a térre látogatóknak. Köz-
remûködnek a Szentendrei Fúvószenekari Egyesület zenészei, a helybéli óvodák és iskolák gyer-
mekei és a Filibili Népdalkör, valamint a Pedagógus Énekkar, akik karácsonyi énekeket tanítanak
az egybegyûlteknek.
Immár negyedik éve öltözik ünnepi díszbe advent idejére a Dumtsa Jenõ utca. A december 5-tõl
január 4-ig tartó adventi vásárra változatos programokkal várják a szervezõk a látogatókat. 

Adventi programösszeállításunk a 9. oldalon
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

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

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

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

Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 0066  8800  220044  772255

Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

Polgárõrség
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 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

SSOOSS
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Évezredes Szentendre
1009-bõl származik az az oklevél, amely történeti forrásaink
közül elsõ ízben említi Visegrád és Szentendre létezését – állít-
ja Györffy György történész nyomán Zsoldos Attila, a Magyar
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének osztály-
vezetõje. Ha az állítás igaz – márpedig a szakmabéliek több-
sége emellett áll ki – akkor városunk jövõre ünnepli fennállásá-
nak (legalább) ezeréves évfordulóját. A millennium és a hozzá
kapcsolódó ünnepség szolgáltatta a Városfejlesztõ Egyesület
novemberi ülésének fõ témáját a hónap közepén.
A résztvevõk egyetértettek abban, hogy Szentendre nagy
lehetõség elõtt áll. Az oklevél keltezésével kapcsolatban máig
folynak a viták, hiszen akadnak olyan kutatók, akik 1002-re
datálják a keletkezését. Ezért is fordulhatott elõ, hogy 2002-
ben már volt egy ezredéves megemlékezés városunkban. Ha
jövõre a családi programok mellett tudományos konferenciát is
lehetne rendezni e témában, a meghívott szakértõk segítségé-
vel a dátumot illetõen talán tiszta vizet önthetnénk a pohárba.
Az egyesület tagjainak felvetései nyomán az már bizonyosnak
látszik, hogy egyebek mellett gyermekprogramokkal, kosztümös
történelmi felvonulással, valamint könyvtári kiállítással
emlékezhetnénk az ezeréves városra. A megannyi más, zömmel
nyári program miatt valószínûleg 2009 szeptemberében ér majd
célegyenesbe az ünnepségsorozat, de a tervezést nem lehet
elég korán elkezdeni.                                                      - bt -

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

November 11-tõl cégünk, a DMRV Zrt megbízásából, az Egres
úton szennyvízcsatorna építést végez. Az építés során az aláb-
bi ütemezésben történik forgalom korlátozás:
A II. építési ütemben – november 17. és december 17. között
– az Egres útnak a Török-völgyi út és Jázmin utca közötti sza-
kasza kerül lezárására. Ez idõ alatt a gépkocsi és autóbusz for-
galom mindkét irányban a Barackos úton folyik majd. 
A III. építési ütem alatt az Egres út – Törökvölgyi utca
keresztezõdése is lezárásra kerül, december 15. és 19. között,
3 napra. 
Az Egres út ideiglenes helyreállításának és a forgalomkor-
látozás megszüntetésének határideje: december 20.
Az út aszfaltburkolatának végleges helyreállítását április 15-ig
elvégezzük. A szennyvízcsatorna építési munkák alatt a forga-
lomkorlátozás miatt megértésüket és szíves türelmüket kérjük!

TUNEL Mélyépítõ Kft.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Társaságunk, a VSZ Zrt. végzi az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelõen Szentendre város téli útüzemeltetését.
Kérem, hogy a síkosságmentesítés és a gépjármûveik védelme
érdekében a parkolást úgy szíveskedjenek megoldani, hogy az
a munkánkban fennakadást ne okozzon.
A téli útüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentéseiket disz-
pécsereinknél tehetik meg az alábbi telefonszámokon:
december 31-ig: Tóth Ferenc, (26) 501-026, 06-20-569-0137,
06-20-915-6854, január 1-jétõl: Pálinkás Attila, (26) 501-026,
06-20-569-0137, 06-20-454-9512
Megértésüket és együttmûködésüket megköszönve:

Horváth József  vezérigazgató

Új járda a Szmolnyica sétányon és a Mûvész téren,
a Tüdõgondozó akadálymentes rámpát kapott

A biztonságosabb gyalogos, a babakocsival és a kerekesszékkel
közlekedõk könnyebb közlekedésért készült el a mai napon áta-
dott járda és rámpa – emelte ki köszöntõjében dr. Dietz Ferenc,
polgármester. A lakók, illetve az egészségügyi dolgozók által
korábban jelzett problémákat sikerült megoldani. 

E héten fejezõdött a Szmolnyica sétányon a biztonságos köz-
lekedést biztosító járdaépítés. A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégia megújuló város fejezete között említi a gyalogos
közlekedés biztonságos feltételeinek kialakítását. Ezzel 
a felújítással az ott lakók régóta húzódó problémája került
megoldásra. A Tüdõgondozó munkatársai jelezték, hogy 
a babakocsival és kerekesszékkel közlekedõk nem tudják biz-
tonságosan megközelíteni az épületet. Ennek megoldására egy
rámpát alakítottak ki, amely lehetõvé teszi az épület akadály-
mentes megközelítését. A Mûvész téren is elkészült az új járda,
jelenleg folyamatban van a korlát és világítás kialakítása.

Érkezik Szentendre
fenyõfája

December 2-án érkezik a város
karácsonyfája, hogy elfoglal-
ja helyét a Fõ téren. A fa szál-
lítására a délelõtti órákban
kerül sor a Szent István utca
és a Rákóczi Ferenc utcák
idõszakos lezárásával. 

Kiégett fa
a Duna-korzón

November 18-án a Duna-korzó
lezárására is szükség volt,
hogy biztonságosan el lehes-
sen szállítani egy korábban –
valószínûsíthetõen egy eldo-
bott csikk miatt – kigyulladt
fát. Bár kívülrõl egészséges-
nek tûnt, kivágására – a tûz-
oltói szakvélemény szerint –
az életveszély elhárítása miatt
volt szükség. Elszállításáról az
önkormányzat gondoskodott.

Civil 

kerekasztal-beszélgetés 

két témában

December 2-án, kedden 15
órakor a Városházán civil ke-
rekasztal-beszélgetést szer-
vezünk, amelynek témái „Va-
dász-kápolna ihlettõl a meg-
valósításig“ és „Zrínyi utca 20.
megmentése“. Résztvevõi
azon civil szervezetek, ame-
lyek korábban már jelezték
részvételi szándékukat. 
Amennyiben a témákhoz kap-
csolódó javaslata van, kérjük,
ossza meg velünk a dala@ph.
szentendre.hu e-mail címen
vagy a 26-503-337 telefonszá-
mon. 
Továbbra is várjuk megtisztelõ
jelentkezésüket, csatlakozá-
sukat.

Polgármesteri Hivatal



ÜLÉSTERMI
HÍREK

ZÖLD ÚT A FELSÕFOKÚ
SZAKKÉPZÉSNEK
Szabad út nyílt egy felsõok-
tatási és szakképzési központ
létesítéséhez az ÉMI Szent-
endre Ipari Parkban. Az Épí-
tésügyi Minõségellenõrzõ In-
novációs Kht. vezérigazgató-
ja, Karikás György és a Szent
István Egyetem rektora, dr.
Solti László kezdeményezett
tárgyalásokat annak érdeké-
ben, hogy a Szentendre Ipari
Parkban felsõoktatási szak-
képzõ központ létesüljön. A
Szent István Egyetem Ybl
Miklós Mûszaki Fõiskolai Kara
olyan, a Pilis-Dunakanyari
Kistérséget és Szentendre
érdekeit is figyelembe vevõ
képzést biztosítana itt, amely
közremûködhetne a termé-
szeti és épített környezet, a
kulturális, szellemi értékek
megõrzésében, fejlesztésé-
ben, a fenntartható ÖKO épí-
tészet széleskörû elterjesz-
tésében. A központ létesí-
tésében állami források mel-
lett az ÉMI Kht., a Szent István
Egyetem valamint Szentendre
Város Önkormányzata mûköd-
ne együtt. A szándéknyilat-
kozatot jegyzõ intézmények
reményei szerint az új képzési
hely az öko-építésügy egyik
központjává, innovációs park-
ká, tudásközponttá változ-
tathatja az ÉMI Szentendre
Ipari Parkot.

TÁMOGATJÁK 
A HÕMENNYISÉGMÉRÕK 
FELSZERELÉSÉT
Új remény csillant fel a táv-
fûtési költségek miatt szen-
vedõ lakótelepiek számára: az
állam mellett az önkormányzat
is támogatja a lakásonkénti
hõfogyasztást mérõ és szabá-
lyozó berendezések besze-
relését. Az ún. ökoprogram-
pályázaton induló lakóközös-
ségek segítésére 80 millió
forintot különített el a város a
2009-es költségvetésbõl. 
A részletes feltételek hama-
rosan az önkormányzati támo-
gatásra vonatkozó pályázati
felhívásban lesznek olvasha-

tók. Az állami támogatás egy
kormányrendelet értelmében
egyébként 54 ezer Ft-ról 77
ezer Ft-ra emelkedett, a támo-
gatási intenzitás maximuma
35%-ról 50%-ra nõtt. A pá-
lyázatok elsõ szakaszának be-
adási határideje 2008. október
31-rõl 2009. június 30-ra vál-
tozott.

KOMPOSZTHAJRÁ
Ösztönözni szeretné az önkor-
mányzat a lakossági zöldhul-
ladék komposztálását. A
Városi Szolgáltató Zrt. már
vizsgálja, milyen feltételekkel
lehetne komposztáló edénye-
ket elhelyezni a csoportos hul-
ladékgyûjtõk mellett, a szám-
lalevél mellé adott tájékoztató
kiadvány, a Hulladékhíradó
következõ számában pedig az
ügyfelek részletes ismertetõt
olvashatnak a komposztálás
elméletérõl és gyakorlatáról.
Tervezik továbbá azt is, ho-
gyan lehetne a szelektív hul-
ladékgyûjtést egyenesen a
házaktól megoldani, valamint
rendeletmódosítás készül,
amely szerint január 1-jétõl a
korábbi kettõ helyett évente
csak egy alkalommal lehetne
hulladékot égetni.

KIHASZNÁLÁSRA VÁRVA
Januárban tárgyal újra a kép-
viselõ-testület a Görög utca 1.
szám alatti épület haszno-
sítási lehetõségeirõl. Addigra
elkészülnek a felújításra, a
bérbeadásra, illetve az eladás-
ra vonatkozó gazdaságossági
számítások. Az ingatlan át-
építési költségét a városve-
zetés a kötvénybõl különíti el.

SZOCIÁLIS CHARTA:
CSATLAKOZTUNK
Közösen, nyilvánosan írta alá
a Szociális Charta „Emberi
Méltóság – Korlátok Nélkül“
címû dokumentumot a Haj-
léktalanokért Közalapítvány
kuratóriumának elnöke, Vecsei
Miklós, és az állampolgári
jogok országgyûlési biztosa,
dr. Szabó Máté szeptember 22-
én Budapesten. A kezdemé-
nyezéshez a helyi önkor-
mányzás szereplõi és magán-
személyek egyaránt csatla-
kozhatnak, amennyiben a
dokumentumban foglalt alap-
elvekkel egyetértenek. A Szo-

ciális Charta szociálpolitika
alapelvei több ponton is egy-
becsengenek a Szentendre
képviselõ-testülete által idén
szeptember 9-én elfogadott
Szociális Szolgáltatástervezé-
si Koncepciójában foglaltak-
kal, így a város november 11-
én csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez.

FOGORVOSOK: 
JÖVÕRE ÚJ HELYEN
Egy tavalyi döntés értelmében
a város a Duna-korzó 18. sz.
alatti épületben rendelõhelyi-
ségeket biztosít a szentendrei
alapellátást biztosító fogor-
vosok részére. A megállapodás
alapján a tervezést és a kivi-
telezést a fogorvosok hitelbõl
finanszírozzák, amelynek
összege várhatóan kb. 24 mil-
lió forint lesz. Az önkormány-
zat a hitel visszafizetésére
készfizetõ kezességet vállal,
amelynek fedezete a fogorvosi
praxis. Jelenleg folyamatban
van a szükséges szerzõdések
aláírása, amelyet majd a ren-
delõk kialakítására kiírt köz-
beszerzési eljárás követ. Re-
mélhetõleg a jövõ év elsõ
hónapjaiban megnyílhatnak a
praxisok az új helyen – nyi-
latkozta dr. Dietz Ferenc pol-
gármester.

ELKERÜLÕ ÚT: AZ ÁLLAM
FIZETI A TERVEKET
A Nemzeti Infrastruktúra-fej-
lesztõ Zrt. 100%-ban finan-
szírozza a nyugati tehermen-
tesítõ út tanulmánytervének
elkészíttetését – derült ki
nemrég. Így nem a város zse-
bébõl kell kivenni a terv-
készítéshez szükséges 150
millió forint önrészt.
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A polgármester 

naplója
November 28. (péntek)

09.00 M0-ás híd kapcsán
egyeztetés a közlekedési
szakállamtitkárral
12.00 KMRFT ülés
13.00 Komposztáljunk! 
kiállítás a Napórásházban
17.00 Pistyur Gabriella 
kiállítása a Püspökmajori
Klubkönyvtárban

November 29. (szombat)

18.00 Levente-gála 
a díszteremben
19.00 Szentendre Gyökerei
Baráti Társaság bálja
19.00 Szent András
Általános Iskola
Jótékonysági Gálaestje

November 30. (vasárnap)

15.30 Adventi
gyertyagyújtás a Fõ téren

December 1. (hétfõ)

09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Raiffeisen Bankkal
egyeztetés
13.00 VSZ Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés 
14.00 Vajda Lajos és Korniss
Dezsõ emléktáblák avatása
15.00 DPÖTKT iroda-
vezetõjével megbeszélés
16.00 Szentendrei
Városfejlesztési Kulturális
Kht. ügyvezetõjével
egyeztetés
17.00 Közmeghallgatás 
a díszteremben

December 2. (kedd)

09.00 DMRV és ÁNTSZ
megbeszélés
10.30 MH Központi Kiképzõ
Bázis parancsnokával
megbeszélés
14.00 Pro Szentendre Kft.
tulajdonosi bizottsági ülés
15.00 Civil kerekasztal
beszélgetés a Vadász
Kápolnáról
16.00 Informális képviselõ-
testületi ülés

December 3. (szerda)

13.30 DPÖTKT ülése

December 4. (csütörtök)

09.00 Pest Megyei Közgyûlés
elismeréseinek átadása
17.00 „Városháza házhoz
jön“ a Petõfi egyesület
székházában 

KÖZMEGHALLGATÁS
Szentendre Város önkormányzata

december 1-jén, hétfõn 17 órakor
a Városháza dísztermében közmeghallgatást tart.

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 díszter-
mében, amely nagyon sok gyermeknek és felnõttnek szerzett egy
életre szóló élményt, örömet. Az idei évben is szeretnénk – immár
hagyományként – december 17-én, szerdán emlékezetessé tenni 
a gyermekeknek a szeretet ünnepét.
Ha segíteni szeretnének, és szívesen lennének egy kisgyermek
ajándékhozó „angyala“, kérem, keressenek meg engem a Pol-
gármesteri 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 rész-
letek 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

Tûzoltósági hírek
Megérkezett a tél – a hóesés
miatt fennakadások voltak a
jármûforgalomban. Több autó
megcsúszott, illetve kicsú
szott közlekedés közben. 
A csúszásveszély nem csak a
személygépkocsikat fenye-
geti, hiszen kaptunk riasztást
közforgalmú autóbusz bale-
setéhez, amely a Pilisszent-
lászló felé vezetõ úton tör-
tént, illetve kicsúszott kami-
onhoz Tahitótfaluba is. Sze-
rencsére személyi sérülések
nem történtek. Kérünk min-
denkit, hogy mindig az útvi-
szonyoknak megfelelõen ve-
zessenek!
Tûzesetekhez szintén kaptunk
riasztás. Az elmúlt szomba-
ton, illetõleg a megelõzõ
szombaton – szinte egy idõ-
ben – gyulladt ki faház Leány-
falun. A tüzet eloltottuk,
személyi sérülés nem történt.

Végi Csaba 
tûzoltó százados

Emléktábla-avatás
Vajda Lajos és Korniss Dezsõ

születésének 
100. évfordulója tiszteletére

készített emléktáblák
ünnepélyes felavatása:

december 1-jén hétfõn 14
órakor a Dumtsa Jenõ u. 4.
és Bogdányi út 41. számú 
házaknál lesz (találkozó a

Dumtsa J. u. 4. elõtt)
A jelenlévõket köszönti 

dr. Dietz Ferenc polgármester
Az emléktábláknál méltató

beszédet mond 
dr. Török Katalin 
mûvészeti író
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FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS :

• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3

• billencs
• darus,
• építõanyag

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

Tisztelt
Szerkesztõség!

Lapjuk november 21-i számá-
ban Nyereségbe fordulva címû
interjúban több esetben valót-
lan tényeket állít Horváth
József interjúalany, a VSZ Zrt.
vezérigazgatója. Ezen állítá-
sok egy része sérti jó híremet,
ezért helyreigazításként ké-
rem az alábbiak közlését.

HULLADÉKSZÁMLÁK
Nem igaz az az állításuk, hogy:
Horváth Gusztáv volt cégve-
zetõ a hulladékszámlázás egy
részét leállíttatta. Ezzel szem-
ben visszatérõ vád, a felügye-
lõ-bizottság és a vezérigaz-
gató immár két éve próbál a
cég 2003-2006 közötti mûkö-
désében (ekkor voltam cég-
vezetõ) valamiféle vissza-
élésre bukkanni. Legutóbb a
képviselõ-testület is tárgyalta
(volna) ezt a vádpontot, de
érdekes módon még bizottsá-
gi szinten sem kérdeztek meg.
Kérésemre Fülöp Zsolt javasol-
ta, induljon számonkérés, de
nem indult, marad a suttogó
híresztelés. Horváth József
írásban azt ígérte, a felügyelõ-
bizottság a jelenlétemben tár-
gyalja majd a kérdést – Molnár
Katalin akkori fõkönyvelõvel
együtt várjuk az idõpontot.

TÁVHÕVÁSÁRLÁS
Korábbi cégvezetõi tevékeny-
ségemet kifogásolja a cikk
azon állítása: „leállítottuk az
indokolatlan távhõvásárlá-

sokat, ezzel jelentõs meg-
takarítást értünk el“. Talányos
mondat, vajon miért vásá-
roltak eddig indokolatlanul
hõt, ha vásároltak? És hová
tették? Kifizettették a lakos-
sággal? Errõl ki tehet? Ki nyert
rajta, miért nem indul eljárás
ellene?

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
Ez azt jelenti, hogy a gázár
növekedésével együtt nõnek a
fûtõmûre osztott költségek,
tehát az alapdíj. Ha nõ a gázár,
több munka van vele? Több
számlát bocsátanak ki? Vagy a
magasabb árat drágábban
nyomtatja a díjkönyvelés? 

GPS, KÚT
A GPS-re azért volt szükség,
hogy minden kocsi útját követ-
ni tudjuk. Megszûntek a fekete
fuvarok, volt is felháborodás
a sofõrök közt. Medveczki Imre,
a hulladékgazdálkodás akkori
vezetõje óriási munkával
drasztikus üzemanyag-meg-
takarítást ért el. A cikk szerint
„korábban két hét alatt fogyott
6-7000 liter gázolaj“. Az állítás
nyilván nem az én cég-
vezetésem alatti idõre vonat-
kozik, hiszen akkor ennek csak
kb. a fele fogyott. 

Az általunk elért csökkenés,
forintban:
Évek Üzema. fogy. (M Ft)
2002 28
2003 17,7
2004 16,1
2005 19,8
2006 18.2

POTI BT.
Nem igaz az az állítás, mely
szerint „2005. május 19-én
Horváth Gusztáv (…) szerzõ-
dést kötött a Poti Bt.-vel,
amelynek alapján lényegében
a befolyt bevételek egy részév-
el egy magáncég tevékenységét
finanszírozták elõre“. Zûrzava-
ros mondatok. Milyen bevétel-
bõl mit finanszíroztunk?
Szerintem, aki elmondta, az
sem érti. A cikk állításával
szemben igaz az, hogy a Poti
Bt. vállalta, hogy a lerakási díj
fejében átveszi a VSZ Zrt. által
begyûjtött lomot, sittet, más
konténeres hulladékot, így
megtakarítottuk a fuvarkölt-
séget. Ezen kívül területbér-
leti díjat is fizetett, évi 6-8
millió Ft-ot nyert a cég ezen
az üzleten. Ám ha a vezérigaz-
gatónak igaza van, ismét csak
azt kérdezem: Miért nem indul
eljárás?

HÕELADÁS
Nem igaz az az állítás, mely
szerint „(újratárgyaltuk) a
Horváth Gusztáv (…) által
megkötött mellékszolgáltatási
szerzõdést, mely az uszoda-
üzemeltetõ Aquapalace Kft. és
a VSZ Zrt. között született. E
szerint cégünknek 50-80 mil-
liós veszteséget jelentene“. Ez
a téma is megjárta már a
képviselõ-testületet, de en-
gem, aki állítólag „elkövet-
tem“ ezt a szerzõdést, nem
kérdeztek, eljárás nem indult.
A cikk állításával szemben az
igazság az, hogy az a szerzõdés
is elõnyös lett volna a cégnek.
Ettõl függetlenül a dokumen-

tumok szerint az igazgatóság
(elnöke akkor Kun Csaba volt)
és a testület hagyta jóvá, és
kötelezett az aláírására. 

FELÚJÍTÁSOK
Nem igaz az az állítás, mely
szerint „Ami a primer rendszert
illeti, 2003-ban az akkori
cégvezetõ felmondta a karban-
tartási szerzõdést, azóta csak
kisebb javítások történtek itt“.
Milyen karbantartási szerzõ-
dést mondtam fel? Esetleg
néhány „csókos“, átalány-
díjast, ráfizetésest? A cikk
állításával ellentétben az
igazság az, hogy 2003 és 2006
között a primer rendszer kor-
szerûsítésére fordítottuk a
gázmotor bérleti díját, ami
azóta eltûnt. Kicseréltünk 260
méter vezetéket és rengeteg
tolózárat, biztosítva a rend-
szer jobb szakaszolhatóságát,
és támogattuk az egyedi
mérést kiépítõ társasházakat.
Az elmúlt két évben ugyan mi
történt? Most elindult a kor-
szerûsítés, de hitelbõl, amit ki
fog, és fõleg mibõl vissza-
fizetni?

Horváth Gusztáv

Tisztelt
Szerkesztõség!

Horváth Gusztáv a VSz Zrt. volt
cégvezetõje által Önökhöz
küldött helyreigazításával
kapcsolatban az alábbiakat
szeretném az objektív tájékoz-
tatás érdekében közölni:

HULLADÉKSZÁMLÁK
A Városi Szolgáltató Zrt. felü-
gyelõ bizottsága 2008. szep-

tember 1-jén tárgyalta a 2005.
évben a hulladékdíjak egy
részének leállított számlázá-
sainak ügyét. Idézve a jegyzõ-
könyvet: „Ad 3. A képviselõ-
testület határozatában foglal-
takat nem volt lehetséges
maradéktalanul teljesíteni,
mivel a VSz Zrt. helyiségeiben
nem található írásbeli nyom a
számlázások leállításáról.“
Tényként állapította meg a fel-
lelhetõ dokumentumokból a
leállítás tényét, a könyvvizs-
gáló a leállítás körülményeirõl
tájékoztatta a felügyelõ bi-
zottságot. FB felkérte Horváth
Gusztávot, hogy vegyen részt
egy rendkívüli ülésen, melyet
õ elfogadott. Az idõpont
egyeztetése folyamatban van.
Megjegyezni kívánom, hogy
2008. február 1-jétõl töltöm
be a vezérigazgatói posztot,
így „immár két éve“ nem tudok
visszaélésre rábukkanni Hor-
váth Gusztáv tevékenységével
kapcsolatban. Egyébként más
személyiségi, sajtó és jogi
ügyekben bírósági perkezde-
ményezések vannak folyamat-
ban a volt cégvezetõvel kap-
csolatosan.

TÁVHÕVÁSÁRLÁS
Az indokolatlan távhõvásárlás
ügyét miért vette magára, ez
érthetetlen, hiszen ez nem rá
vonatkozik. A hõtárolásra
szükségtelen mûszaki megol-
dást alkalmaztak, és ezt szün-
tettem meg.

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
A cégen belüli divíziók át-
látható, hiteles, a költségeket
a valós helyükön szerepeltetõ
kimutatását az elmúlt 5 év
cégvezetése nem tette meg.
Így a tulajdonos nem látha-
tott tisztán akkor, amikor

Részvételi demokrácia

szervezõdik Szentendrén
Mi az a részvételi demokrácia? Miért jó, ha így történik a közigaz-
gatás? Mely városokban mûködik és milyen tapasztalatokkal?
Nekünk szentendreieknek mit kell tudnunk, ha szeretnénk, hogy
városunkban is részvételi demokrácia mûködjön?
Ezekre és a jövõnket érintõ sok más kérdésre kapunk választ a
Civilegyetem beszélgetésekkel egybekötött elõadásain. Az elsõt
a Stratégiakutató Intézet igazgatója, Varga Csaba tartja decem-
ber 13-án,szombaton 10 órai kezdettel az Ipartestület nagyter-
mében (Bercsényi u. 3.), melynek témája: Milyen világban élünk
és mi a dolgunk? Ezt még tíz elõadás követi kéthetente, melyet
ismert szakértõk tartanak.
Mindenkit, aki városunkért felelõsséget érez és tenni akar érte,
szeretettel várunk.

A szervezõk nevében
Hargitai Katalin

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

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

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

ISO-THERMO Kft.

Támogatókat keres 
a polgárõrök csapata 

a Budapest-Bamako Ralihoz
Három szentendrei illetõségû polgárõr utazik az afrikai állam,
Mali fõvárosába január közepén, méghozzá nem is akárhogyan.
Mozsgai Endre, a Polgárõrség Szentendre vezetõje, Svigelj Sándor
polgárõr és Szabó Tamás tiszteletbeli polgárõr a Budapest-
Bamako Rali keretében jótékonysági céllal kel útra körülbelül
620 másik versenyzõvel együtt, hogy Mauritánia és Mali falvai-
ba és elmaradott térségeibe különféle javakat vigyenek. A verse-
ny központi céljai között szerepel többek között a napelemes
energiaellátás kiépítése és napenergiával mûködõ víztisztító
berendezés felszerelése két mauritán és két mali faluban, isko-
laszer-adományozás egy mauritán iskolában Kiffa környékén,
illetve egy bamakói iskolában, valamint egészségügyi felsz-
erelések adományozása a bamakói nyomornegyed ingyen-
klinikájának. A jótékonykodás szándéka mellett természetesen
a kalandvágy is fûti az indulókat: a megannyi veszéllyel dacol-
va pontversenyben mérik össze tájékozódási és vezetési tehet-
ségüket. Az induló polgárõrcsapat egy Mitsubishi mikrobusszal
vág neki a csaknem 9000 kilométernek. Számos támogatójuk
akadt már, de egymillió forint még hiányzik a nyugodt célba
éréshez, így aki szívesen segítené a nemes célt, a
www.bamako.polgarorseg.net weboldalon további informá-
ciókra lelhet. Ugyanitt lehet tájékozódni a támogatás miként-
jérõl is.                                                                           - t -

díjemelésekrõl döntött. 
A bevételarányos költség-
felosztás üzemgazdaságilag
aránytalanságot eredményez,
célszerûbb a jellemzõ költ-
ségek alapján kell felosztani a
közvetett költségeket. 
A távhõ-divízióban 2005-ben
14 556 000 Ft veszteség, 2006-
ban 463 000 Ft nyereség, míg
2007-ben 33 769 000 Ft vesz-
teség jelentkezett. Látható,
hogy követhetetlen a divízió
költségelszámolása, mert nem
történt olyan esemény 2006.
évben, mely pozitív ered-
ményt hozott volna. Megje-
gyezni kívánom, hogy a távhõ
alapdíjának semmi köze nincs
a gázáremeléshez, azt nem
tartalmazza. A gázár-változás
a távhõ hõdíját befolyásolja.

ÜZEMANYAGKÚT, GPS
A tárgyi eszközkimutatásban
2005. évi beszerzésként szere-
pel a GPS vásárlás, melyet 2006.
évi beszámolóban foglaltak
szerint leselejteztek. Tehát arra
nem kaptunk választ, hogy ezt
egy év után miért kellett lese-
lejtezni. Továbbá arra sem, hogy
miért nem történt meg az üzem-
anyagkút hitelesítése 2005.
évtõl. A 2002. évtõl felsorolt
évi összegek ellenõrizhetet-
lenek, mert elért megtakarítás-
ként említi, majd utána üze-
manyag fogyasztást ír a táb-
lázat címsorában, a meg-
takarítás csak fajlagos értékek
alapján állapítható meg (L/Km,
L/Tonna).

POTI BT.
A Városi Szolgáltató Zrt. 2005.
május 19-én kötött terület-
bérleti szerzõdést ismeretlen
(a szerzõdésben ez nem szere-
pel) tevékenység folytatására.
A Poti Bt. ezek után 2005.
május 23-án folyamodott hul-
ladékszállítási engedélyért a
Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Felü-
gyelõséghez. Majd 2005. de-
cember 19-én a Városi Szolgál-
tató Zrt. szerzõdést köt a Poti
Bt.-vel újabb területbérletre,
hogy ott a Poti Bt. részére
átadja az általa beszállított
lomot és építési törmeléket,
úgy, hogy a mindenkori le-
rakási költséget elõzetesen
megtéríti a Poti Bt.-nek.

A VSZ Zrt. által a Saubermacher
Bicske Kft.-vel kötött hul-
ladéklerakási szerzõdés sze-
rint az ártalmatlanítás díját
átutalással, a havi elszámolást
követõ 8 napra kell kifizet-
nünk. Tehát likviditás szem-
pontjából ez sokkal kedvezõbb
az elõre fizetésnél. Továbbá
az átadott lom kezelését végzi
a Poti Bt., tehát a visszanyer-
hetõ és hasznosítható anya-
gokat kiválogatja. Ezt csak
nyereségesen teheti, mert
veszteségesen ezt a tevékeny-
séget nem végezné. Nem ér-
tem, hogy ha ez közgazdasági-
lag belátható, akkor ezt miért
nem szervezte meg VSZ Zrt.
saját maga.

HÕELADÁS
Az Aquapalace Kft.-vel kötött
„Megállapodás a mellékszol-
gáltatás teljesítésérõl“ 2006.
május 29-én úgy írta alá
Horváth Gusztáv akkori cég-
vezetõ, hogy ezt a képviselõ-
testület nem tárgyalta, a jegy-
zõ asszony feljegyzése alapján
bizonyítható, hogy 2003.
évtõl napjainkig bezárólag
nem található olyan dokumen-
tum, mely felhatalmazta volna
a cégvezetõt a „Megállapodás
a mellékszolgáltatás telje-
sítésérõl“ aláírására. Továbbá
az Igazgatóság sem tudott a
szerzõdésrõl, melyet az alábbi
határozatok igazolnak:
az Igazgatóság 2006. május
2-án megtartott rendkívüli
igazgatósági ülés jegyzõ-
könyvének 2. pontja: 
„Az Igazgatóság megtárgyalta
a szentendrei uszoda és
szórakoztató centrumról ké-
szült üzleti tervet és az abban
foglaltakkal egyetért azzal a
kitétellel, hogy csak abban az
esetben tudja támogatni, ha
az új uszoda és szabadidõ 
centrum a hõszolgáltatást a
VSz Zrt.-tõl vásárolja. Erre
vonatkozóan kéri az igazga-
tóság, hogy a cégvezetõ az
üzleti tervben szereplõ társasá-
gi szerzõdést egészítse ki mel-
lékszolgáltatásként a hõszol-
gáltatást szabályozó résszel,
ill. ha ez nem lehetséges jogi
szempontból, akkor külön szer-
zõdést készítsen elõ, melyet a
társasági szerzõdéssel együtt
kell majd aláírni. Ezeket vég-
legesen május 8-i ülésén hagy-
ja jóvá az Igazgatóság. Az
Igazgatóság kijelenti, hogy az
üzleti tervben szereplõ telek
vételárral egyetért. Az Igazga-
tóság a 12/2006.sz. határoza-
tát egybehangzóan elfogadta.“
Idézem a 2006. május 8-án

megtartott rendkívüli igaz-
gatósági ülés 3. bekezdését:
„Az uszoda és szabadidõ-
központ létesítésével létre-
hozandó társaság alapító ok-
iratának, valamint a társasági
szerzõdés tervezetével, mivel
az általa kért mellékszolgál-
tatás szerepel az anyagban,
ezért azzal egyhangúlag
egyetért.
Az Igazgatóság a 19/2006. sz.
határozatot egybe hangzóan
elfogadta“.
Tehát szó sem volt „Megálla-
podás a mellékszolgáltatás
teljesítésérõl“ címû dokumen-
tum elfogadásáról, és annak
aláírásáról szóló felhatal-
mazás megadásáról Horváth
Gusztáv akkori cégvezetõ ré-
szére, mivel az Aquapalace Kft.
társasági szerzõdés terve-
zetében a 8.2 pontban a mel-
lékszolgáltatás mint tevé-
kenység (hõszolgáltatás) sze-
repeltetésével értett egyet az
Igazgatóság.
Ezt bizonyítja az Igazgatóság
2006. június 27-i ülésének 1.
és 2. pontja: „Az Igazgatóság
kérésére a cégvezetõ bemutat-
ta az Aquapalace Kft. társasá-
gi szerzõdését. Ebbõl szerzett
tudomást az Igazgatóság arról,
hogy a cégvezetõ által aláírt
szerzõdés szerint Kanev László,
a felügyelõ bizottság elnöke
lett az Aquapalace Kft. kin-
evezett ügyvezetõje. Az Igaz-
gatóság tagjai emlékezetük
szerint arra kérték a cégvezetõt,
hogy a testületi döntést kö-
vetõen a társasági szerzõdést,
annak végleges aláírása elõtt,
terjessze az igazgatóság elé,
csak azután kerüljön végleges
aláírásra. A VSZ Rt. által alapí-
tott új cég társasági szerzõ-
dését a cégvezetõ az Igazga-
tóság tudta nélkül írta alá,
ezért az Igazgatóság egy-

hangúan úgy dönt, hogy az
ezzel kapcsolatos a felelõsséget
nem tudja vállalni.      
Az Igazgatóság a 27/2006. sz.
határozatot egybe hangzóan
elfogadta.
Az Igazgatóság kéri, hogy
amennyiben a továbbiakban
bármilyen döntés születik  az
uszoda beruházás ügyében, a
Cégvezetõ soron kívül tájékoz-
tassa az Igazgatóság tagjait,
az ezzel kapcsolatosan szüle-
tendõ új szerzõdéseket, mint
pl. a várható telek adásvételi
szerzõdést szeretné, termé-
szetesen aláírás elõtt, látni. 
Az Igazgatóság a 28/2006. sz.
határozatot egybe hangzóan
elfogadta.

FELÚJÍTÁSOK
A Szett Kft.-vel fennálló fû-
tõmû karbantartásáról szóló
szerzõdést 2003. április 29-én
mondta fel Horváth Gusztáv,
mert a továbbiakban csak eseti
megrendelésekkel kíván a cég-
gel tovább dolgozni. Ezek után
nem találtam olyan szerzõ-
dést, mely ezen veszélyes
üzem tervszerû megelõzõ kar-
bantartására valakit is meg-
bíztak volna. Véleményem
szerint ez igen veszélyes játék,
hiszen a hiba nem megfelelõ
idõben történõ észlelése és
javításának idõbeli elmaradá-
sa miatt akár tragédia is be-
következhetett volna. Egyéb-
ként ezt a „csókos“ céget bízta
meg Horváth Gusztáv 2006.
szeptember 25-én egy kazán
felújításával.

Tisztelettel:
Horváth József

vezérigazgató
Városi Szolgáltató Zrt.

Szerkesztõségünk a vitát ezzel 
lezártnak tekinti.



KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 44. SZÁM • 2008. NOVEMBER 28.

6 civil oldal

Felnõttkori tanulás ünne-
peinek megrendezésére
került sor októberben

országszerte a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium tá-
mogatásával, amelybõl a
Szentendrei Kistérség is ki-
vette részét. 
A Szentendrei Kistérségi Ipar-
testület, a Makkai Sándor
Protestáns Népfõiskolai Egye-
sület és a Budapest Környéki
Népfõiskolai Szövetség
együttmûködésével A mûve-
lõdés hete – a tanulás ünnepe
címû rendezvénysorozat ke-
retében október 13-19-ig az
Ipartestület CÉH Galéria ter-
mében, valamint október 27-
31-ig a PIMM Alapítvány
Kisoroszi Ifjúsági Házban volt
látogatható egy kiállítás.
A szinte Európa összes orszá-
gából bemutatott életutak
rendkívül színesek, változa-
tosak, egy azonban közös ben-
nük: a felnõttkori tanulás bár-
milyen nehéz sorsban, kilá-
tástalan helyzetben is új
reményt, lehetõséget ad az
embereknek. 
A bennünket is motiváló élet-
utakon túl az érdeklõdõk tá-
jékozódhattak a Szentendrei
Kistérségi Ipartestület egész
életen át tartó tanulásra
ösztönzõ programjaival, szol-
gáltatásaival, konkrét képzési
lehetõségeivel. Az Állami

Foglalkoztatási Szolgálat te-
vékenységi köreivel kiemelten
foglalkoztunk: pályaválasztási
tanácsadás, szakmák ismer-
tetése, képzési, ellátási rend-
szerek stb. Tájékoztattunk az
EUROPASS-ról és IPOSZ szak-
mai útlevelérõl, szakmai gya-
korlati oktatásban való részvé-
tel lehetõségekrõl, támoga-
tási rendszerekrõl és az
Ipartestület által alapított
díjakról.
Október 27-én Kisorosziban a
kiállítás keretében a „Meg-
tanulni tanulni“ címû 11 per-
ces film vetítésére (Kerényi
Mihály, Kõrösi András, Mohácsi
Szilvia és Naszada János mun-
kája) és azt követõen kerek-
asztal-beszélgetésre került
sor. A résztvevõk saját életta-
pasztalataikat osztották meg
egymással, szót ejtve a je-
lenkor kihívásairól, melyeket
a civilek, vállalkozók és mun-
kavállalók elé állít az „infor-
mációs társadalom“, a bürok-
rácia útvesztõivel és egyre
nehezebben elviselhetõ adó-
terheivel. A civilszervezetek
társadalmi felelõsségválla-
lását tartották a legfonto-
sabbnak a résztvevõk a fel-
nõttkori informális és nonfor-
mális tanulás tükrében. Példa-
ként említve, hogy az Ipartes-
tületnél sok évvel ezelõtt
pályázati rendszerek híján is

Dragon József elnök veze-
tésével speciális továbbkép-
zéseket szerveztek, mint pél-
dául a kõmûvességgel foglal-
kozók részére a mûszaki rajz
értelmezési, szerkesztési is-
meretterjesztõ napok.
A kiállítás nagy sikerére való
tekintettel a tárlat megte-
kinthetõ december 15-31.
között, munkaszüneti napok
kivételével az Ipartestület CÉH
Galéria termében (Bercsényi u
3.). Kérésre lehetõség van a
film levetítésére.
A kiállítás ünnepélyes megnyi-
tóján adták át az Ipartestület
által alapított díjakat, melyek
alapítását azért tartotta fon-
tosnak az Iparterület, hogy a
Szentendrei Kistérség iparo-
sai, vállalkozói és lakossága
elé példaképeket állíthasson,
és ösztönözze õket az egész
életen át tartó tanulásra.
Dragon József elnök adta át a
Botz Yvette üvegmûves ipar-
mûvész által készített díjakat.
2008. év felnõtt oktatója a
Szentendrei Kistérségben
Hortobágyi Ottóné lett, aki egy
a hazánkban újszerû kézmû-
iparos szakmát honosított
meg. A kávépörkölés mester-
ségének megtanulására az
egész országból érkeznek vál-
lalkozásához a tanulni vágyók
Tahiba, Budakalászra kávé-
pörkölõ mûhelyeikbe.
2008. év felnõtt tanulója a
Szentendrei Kistérségben
Kurkó Katalin, aki példamutató
szorgalmával, önképzéssel sok
olyan képességet sajátított el,
amelyek elengedhetetlenek
voltak ahhoz, hogy vál-
lalkozását Leányfalu és a
térség egyik mintapéldájává
tegye a falusi vendéglátás
területén.
2008. év friss-nyugdíjasa a
Szentendrei Kistérségben An-
dó Györgyné Magdika, aki a
Szentendrei Kistérségi Ipar-
testület irodavezetõjeként
éveken keresztül szervezte a
térség iparosainak, vállalko-
zóinak kötelezõ és fakultatív
továbbképzéseit, ügyviteli-
szakmai információs napokat
szervezett, melyen az évek
alatt több százan vettek részt.
2008. év kezdõ vállalkozója
a Szentendrei Kistérségben
Halper Attila, aki a helyi igé-
nyeket felismerve innovatívan
megalapította számítástech-
nikai vállalkozását, amely tin-
tapatronok, tonerek töltésé-
vel foglalkozik. A lakosság és
a vállalkozók nagy örömére, és
elégedettségére példás szor-
galommal, magas színvonalon
végzi tevékenységét.       S. Sz.

A mûvelõdés hete 
– a tanulás ünnepe

Andó Györgyné Halper Attila

Kurkó KatalinHortobágyi Ottóné

Köszönjük az 1%-ot!
A Templomdombi Alapít-
vány (2000 Szentendre,
Alkotmány u. 12. adó-
szám: 19176518-1-13)
tájékoztatja az adófizetõ
polgárokat, hogy rendel-
kezõ nyilatkozataik alap-
ján 2007-ben 1 197 000 Ft
támogatásban részesült.
Az összeget a Templom-
dombi Általános Iskola fiú
mosdójának felújítására
fordítottuk.
Az alapítvány kuratóriuma
ezúton is köszöni a szülõk,
támogatók felajánlásait.

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 ben-
neteket 9-11-ig!

Az iskola tanárai és diákjai

Quo usque…? 
Ugyan meddig…???

„Quo usque tandem abutere (…) patientia nostra? quamdiu
etiam furor iste tuus nos eludet, quem ad finem sese effrenata
iactabit audacia? O tempora, o mores! senatus haec intellegit,
consul videt, hic tamen vivit. Vivit? immo vero etiam in senatum
venit, fit publici consilii particeps, notat et designat oculis ad
caedem unumquemque nostrum.“ (Marcus Tullius Cicero)
(Ugyan meddig élsz vissza (…) még a türelmünkkel? Meddig ûz
még eszeveszett dühöd gúnyt belõlünk? Mely határig hányja-
veti magát zabolátlan vakmerõséged? Óh idõk, óh erkölcsök! A
szenátus mindezt tudja, a konzul is látja, ez itt mégis tovább
él. Él? Sõt, még a szenátusba is eljön, részt vesz az üléseken, és
szemeivel egyenként választ ki, jelöl meg minket legyilkolásra.)

A Ferences Öregdiák Egyesület a közelmúltban szerény kiál-
lítással és szép ünnepséggel emlékezett meg a gimnázium
egykori polihisztor latintanáráról, P. Pintér Ernõrõl. Akkor
felidézõdött bennem kevés kamaszkori kilengéseim egyike. Ha
latin, akkor memoriter. Elhatároztam, hogy márpedig nem ta-
nulom meg a feladott szövegeket, kivéve egyet: „Quo usque…“.
Minden óra elején kérte Ernõ atya a memoritert, mondtam,
hogy nem tudom, mire õ azt válaszolta, akkor mondjak egy
olyan szöveget, amit tudok. Ezt tudtam. Mondjam. Jó. És min-
den órán elmondatta velem. Amit gondolt, gondolnia kellett,
mert iszonyú arcátlanság volt ez részemrõl, de saját szavaival
soha nem minõsítette a helyzetet. Volt ennek a játszmának
valami félelmetes szépsége. 
Nem úgy, mint a szentendrei közlekedésnek. Úgy tartják, semmi,
amit megtanultunk, nem hiábavaló. Nem ám! Különösen hasznos
a latinos mûveltség annak, aki reggelenként Szentendrén próbál
átevickélni, Budapest irányába. Araszolunk-araszolgatunk a
Dunakanyar körúton, a gyalogosoknál alig néhányszor lassab-
ban, miközben a Duna-korzón csak a szélfútta levelek és teg-
napi zsíros szalvéták keringenek az úttesten. Igen, tudom, ezt
úgy hívják: közlekedési koncepció, és azt is hallottam már,
hogy ez mindenkinek nagyon jó így. (Esetleg: rajtam kívül?
Bárha így lenne!). Tényleg jó? De tényleg?
Ülök reggel az autóban, és mély hálával gondolok Ernõ atyára
és a latin nyelvre. Ha nem lennének a fejemben Cicero fenti
díszes mondatai, rágondolni is kínos, ugyan milyen cifrákat
mondanék helyettük…                                

Lindner Monika

Következõ lapszámunkban a Magyar Közút Kht. Pest Megyei Igaz-
gatóságának vezetõjét és a városi közlekedési munkacsoport
vezetõjét kérdezzük a 11-es úton kialakult rendszeres forgalmi
dugó okairól és lehetséges ellenszereirõl. (Szerk.)



A történet 16 éve kezdõdött.
A pedagógus anya és az elekt-
ronikai mûszerész apa lányuk
születésekor elhatározták,
hogy – alkalmazkodva a bõvülõ
család igényeihez és a körül-
ményekhez – pályát módosí-
tanak, és közös vállalkozásba
kezdenek. Valami olyat sze-
rettek volna csinálni, amit a
város is szívesen fogad, és
amivel õk is szívesen fog-
lalkoznak. Körülnézve a mû-
vészek és mûvészetek városá-
ban, hamar körvonalazódni
kezdett a kép. A fiataloknak
volt néhány festménye, amit
nem tudtak sehol sem úgy be-
kereteztetni, ahogyan õk sze-
rették volna. Így gyorsan dön-
töttek: gépeket, alapanya-
gokat vásároltak, és keretezni
kezdtek. A mûvészbarátok
lelkes visszajelzéseire és a
saját tapasztalataikra támasz-
kodva nem sokkal késõbb
mûhelyük Szentendre belváro-
sába költözött, és hamarosan
egy mûvészellátó részleggel is
bõvült.
„Az óvárosi üzletünket 10 évig
mûködtettük, nagyon frekven-
tált helyen – emlékszik vissza
Nagy Sándor képkeretezõ mes-
ter, a mûhely tulajdonosa. Bár
törzsvevõi körünk hamar ki-
alakult, idõvel rá kellett jön-
nünk, hogy mivel a vásárló-
közönségünk elsõsorban kép-
zõmûvészekbõl, amatõr alko-
tókból, illetve a helyi mûvé-
szetbarát lakosokból áll, ezért
ha több vásárlót szeretnénk
elérni, találnunk kell egy olyan
üzlethelyiséget, ami még a bel-
város része, de amerre a vá-
roslakók gyakrabban megfor-
dulnak.“ Az ismerõsök õrült
ötletnek tartották a biztos
üzleti terep elhagyását, de
Nagy Sándor és párja, Musza
Györgyi mérlegelve a lehetõ-
ségeket, újra a változtatás
mellett döntöttek. A lépés si-
keresnek bizonyult: a Kossuth
utcában megvásárolt házuk-
ban megnyíló üzlet forgalma
hirtelen és ugrásszerûen meg-
nõtt; több mint 30%-os for-
galomnövekedést produkálva.
„Egyre többen kerestek meg
minket – meséli Nagy Sándor.
Sok galerista, mûvész, sõt, még
a külképviseleteken dolgozó
külföldi diplomaták keretezési
megrendelései is hozzánk ke-
rültek.“
A kiemelkedõ minõségben dol-
gozó „manufaktúra“ szélesedõ

vásárlói köre egyre komp-
lexebb feladatokat is hozott
magával. Teljes kiállítások
keretezési feladatai is a mû-
helytulajdonosok szárnyai alá

kerültek. Ma már a Skanzen,
vagy akár a Szerb Egyházi
Múzeum is a családi mûhely
referenciái között szerepel.
Fehér László vagy Kaponya
Judit festõmûvészek kiállítá-
sai, B. Müller Magda fotó-
mûvész alkotásai, vagy akár az
Apáti Abkarovics Béla-emlék-
kiállítás is magán viseli a
keretezõmûhely mesterének
munkáját. A családi vállal-
kozás mára számos belsõ-
építésszel is együttmûködik;
lakások, irodák kialakításán is
dolgoznak. 
„A bõvülõ vevõkör megint ma-
gában hordozta a változtatás
szükségességét, ami úgy lát-
szik, már az életünk része ma-
rad – mondja nevetve Sándor.
A régi üzletünkben már nagyon
szûkössé vált a hely, úgyhogy
idén egy házzal arrébb, a
Kossuth u. 8. szám alatt kialakí-
tottuk új, közel háromszor
akkora üzletünket.“
Itt már a mûvészkellékek és a
keretek is, sõt a raktár és a
mûhely is egy helyre kerültek.
A tulajdonosok a helyiség
lehetõségeit figyelembe véve
a jövõben választékbõvítést is
terveznek – elsõsorban a
mûvészkellékek terén. 
A boltban a mûvészeknek szóló
termékeken túl gyerekeknek
való – de természetesen profi
minõségû – festékek, ceruzák
is sorakoznak a polcokon,
amivel az „ifjú mûvészeknek“
is sikerélmény lehet az alko-
tás. Az ünnepekre mindig vál-
toztatnak egy kicsit a kínála-
ton. A vásárlási utalvány, a
különleges festékkészletek,

fadobozos ceruzakészletek is
megjelennek ilyenkor, de ké-
résre rendszeresen állítanak
össze festészeti kezdõcso-
magot is.

A vállalkozás kétségtelenül
halad a korral, és meghallja a
különleges igényeket is. Így
lett népszerû a dobozkeretezés
is, amellyel személyes emlék-
tárgyak – kiscipõk, csigagyûj-
temény, vagy például a nem-
rég egy whisky-szaküzlet meg-
rendelésére készített ital-so-
rozat – tehetõk falidísszé. És
ennek jegyében indult el a kö-
zelmúltban a folyamatos fej-
lesztés alatt álló webáruház is.
„Kétkedõen indítottuk el a web-
áruházunkat, hisz egy kiszol-
gálóportál mûködtetése rend-
kívül idõigényes és a megté-
rülése kétséges – mondja a tu-
lajdonos. Ennek ellenére meg-
lepetten tapasztaltuk, hogy
nagyon sok internetes vásár-
lónk lett, még eldugott borsodi
faluból is érkeztek már megren-
delések.“
A keretezõ mûhely rendszeres
workshop-okat is szervez, ahol
a tervek szerint a közeljövõben
ismert mûvészeket szeretné-
nek felkérni a mûvészettör-
téneti alapokat és technikákat
bemutató elõadásokra.
Nagy Sándor és felesége –
akiknek vállalkozása a város
jobb élhetõségéért életre
hívott Szeresd Szentendrét
Egyesület minõsített tagja –az
egyesület munkájában is aktí-
van részt vesz, sõt a jó célok
mellé akár anyagi áldozatokkal
járó segítséget is szívesen ad:
a Vajda Lajos Múzeumban
található alkotások paszpar-
tu-frissítése is a mûhely
nevéhez fûzõdik.
„Nagyon szeretjük Szentend-
rét! – vallja a feleség és társtu-

lajdonos, Musza Györgyi. Az
évek során sok jó ismerõsünk
lett a városban. Minden jó
kezdeményezésben benne va-
gyunk, hogy itt más is jól érezze
magát, hogy jobban megismer-
hessük a városunkat, hogy ne
elüzletiesedett turistaváros
legyünk, hanem ismerõs, barát-
ságos közeg, ahova érdemes
visszatérni, ahol jó élni.“
És hogy mi lehet a sikeres vál-
lalkozás titka? Egyrészt talán
az, hogy egy jó idõben elindí-
tott és egy piaci rést megtaláló
vállalkozás, ha szívvel-lélekkel
csinálják, hamar megtalálja a
maga pártolóit. Másrészt – bár
annak ellenére, hogy azóta
számos konkurens üzlet nyílt
a környéken – az igényesen
összeválogatott  kollekcióval,
kiváló minõségû anyagokkal
dolgozó, a minõséget min-
denek felett szem elõtt tartó
vállalkozók megõrzik vevõ-
iket.
„Nagyon fontosak, szinte meg-
határozóak számunkra a sze-
mélyes kapcsolatok – mondja
Musza Györgyi. Bár a meg-
növekedett munkát most már
szakképzett kollégák is segítik,
mégis minden nap személyesen
is bent vagyunk az üzletben,
legtöbbször mind a ketten. Sok
barátság, jó kapcsolatok ala-
kultak ki itt a boltban."

Az új üzlethelyiség kialakítása
alátámasztja a hallottakat. A
sarokban két hívogató fotel,
asztallal, ahol rajtakaptunk
már híres szentendrei képzõ-
mûvészeket is belefeledkezve
a beszélgetésbe, a szakmai
eszmecserébe.
„Az új üzlet berendezésekor
szerettük volna megvalósítani
egy régi álmunkat. Olyan hely
legyünk, ahova nemcsak a kel-
lékek beszerzése miatt szalad
be valaki, hanem ahol lehe-
tõséget adhatunk a találkozás-
ra is. Nem beszélve arról, hogy
egy keret kiválasztása sok idõt
és energiát igényel, amihez
most már jobb körülményeket
biztosítva, akár egy jó kávé mel-
lett foghatunk hozzá, közösen“
– teszik hozzá mosolyogva a
tulajdonosok.

Kolos Emõke
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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 dísztár-
gyakat, általunk készített ajándékokat kínálunk megvételre. 
A WAMSLER SE jótékonysági akciónk támogatására felajánlott
egy gyönyörû, fatüzeléses kandallót. A kandallót árverésre bo-
csátjuk, hogy a befolyó vételárból minél több rászorulót tudjunk
támogatni. A jótékonysági vásárból és a licitálásból befolyt
pénzbõl néhány, a városunkban élõ család teheti szebbé, értéke-
sebbé, hangulatosabbá az ünnepi perceket.
A kandallót megtekinthetik december 1–10. között az Interspar
Áruház elõterében (Szentendre, Pomáz felé vezetõ úton). 
Az árverés december 10-én lesz a Surányi Cukrászdában (Rózsa
u. 2/A, a 11. sz. fõút mellett) 18 órakor, közjegyzõ jelenlétében. 
A kandalló kikiáltási ára: 95 000 Ft. A vételárat a nyertes aján-
lattevõnek 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

Egy lokálpatrióta családi vállalkozás nyomában
Megújult a Nagy Sándor Képkeretezõ Mûhely

NAGY SÁNDOR 
KÉPKERETEZÕ MÛHELYE

Mûvészbolt
Képkeretezés

Mûvészkellékek

Kossuth Lajos u. 8.
Telefon: 26/301-363

www.nskeret.hu
info@nskeret.hu

www.muveszwebbolt.hu
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„Repüljetek angyalok, muzsikát indítsatok...“

„Angyalváró muzsikálás“
a PMK-ban

A szép hosszú napsütéses õsz után a bõrünkön is érezzük, hogy
közeledik a tél! Nem ette meg a farkas a telet, mint azt Móra
Ferenc meséjében, a Télapó haragjában olvashatjuk. Talán azért
is kell átélnünk a zimankós hideget, hogy tudatosodjon ben-
nünk, mennyire szükségünk van a melegségre, a szeretetre, az
egymás felé fordulásra.
Az adventi idõszakban a PMK gyermekkönyvtárában ismét
átrepülnek az angyalok! Zeneiskolás gyermekek muzsikálnak,
hogy lélekben készüljünk az igazi nagy ünnepre, Karácsonyra,
a kis Jézus születésére. 
Szeretettel várjuk az „Angyalváró muzsikálás“ programjára
azokat a gyermekeket, kisgyermekes családokat, akik még kezdõ
„koncertjárók“, hogy találkozzanak zenélõ gyermekekkel, hall-
janak szép dallamokat, lássanak hangszereket. Közös ének-
lésre, daltanulásra is sor kerül, hogy mindenki vigyen a kará-
csonyfa alá egy-egy ajándékot. 

A koncertek idõpontja: péntek 15.00
Az elsõ zenés délután: november 28. 
A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola tanulói muzsikálnak,
tanáraik: Bánk Zsuzsa hegedûtanár, Csáki Judit furulyatanár és
Gratzl Erika zongoratanár vezetésével.
A következõ adventi péntekek (december 5. 12. 19.) szereplõi
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Izbégi, Barcsay és a Duna parti
tagozatának növendékei.

-eni-

Búcsú Nemoda Attilától

Az október harmincadikán, ötven-
ötödik életévében tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Nemoda Attila kerami-
kus mûvészre, a Moholy Nagy László
Iparmûvészeti Egyetem tanárára
szentendrei kollégái emlékeznek. 

Miért mentél el Attila? – hiszen olyan tehetséged és tudásod
volt, mint keveseknek, volt feleséged, két csodás gyermeked,
barátaid és tanítványaid, kiknek fontos vagy.
Miért mentél el? – mikor elõzõ nap még viccelõdtél, és sütött
a nap, ahogy most is, és itt ülhetnél mellettünk. Hallgatnánk
zsörtölõdésedet, hogy semmi sem jó, ahogy csináljuk, de ez
nem baj, te ilyen vagy. És olyan is vagy, hogy minden szak-
mai problémánkkal felhívhattunk, mert mindig tudtad a
megoldást.
Mitõl ment tönkre a máz, miért repedt el az edény, miért
égett ki a kemence…?
Miért mentél el? – mikor augusztus végén a „Szentendre éjjel-
nappal nyitva“ programon olyan humorral és kedvességgel
árultad kerámiáinkat, még azt sem bántuk, hogy véletlenül
fél áron adtad el õket.
Miért mentél el? – mikor ott a helyed a kiállításokon és
találkozásainkon. Ki más tudná úgy kritizálni munkáinkat,
olyan kíméletlenül és mégis igazul?
Miért nem találkozunk reggel a pesti buszon munkába menet
az egyetemre, és késõn este hazafelé jövet?
Miért nem tudtunk segíteni neked, amikor láttuk, hogy segít-
ségre szorulsz?
És miért nem hitted el: mindened megvan a boldogsághoz.
Csak a békéd nem volt meg!
Nem tudunk búcsúzni tõled, mert itt hagytad ezt a sok miértet.
Csak hiányzol.

Szentendrei Keramikusok Egyesülete

Kettõs életmû-kiállítás a Malomban

A szentendrei Régi Mûvésztelep két alapítójának, Jeges Ernõnek és Rozgonyi Lászlónak a képeibõl
nyílt életmû-kiállítás november 22-én a MûvészetMalomban. A kiállítás érdekessége, hogy több
olyan képet is bemutat, melyet a nagyközönség eddig nem láthatott. A tárlat 2009. február 15-
ig látogatható, naponta 10-18 óra között.
Képünkön P. Szabó Ernõ mûvészettörténész, Závodszky Zoltán, a Szentendrei Kulturális Kht. igaz-
gatója és dr. S. Nagy János, a kiállítás kurátora a megnyitón.

MINDENKIT VÁR A MIKULÁS!

Mikulás ünnepség lesz kará-
csonyi vásárral egybekötve
december 6-án szombaton
9-12-ig a Pest Megyei Könyv-
tárban (Pátriárka u. 7.). Krea-
tív sarok a gyerekeknek, 10
órától a Déli Bánszínház Mi-
kulás és karácsonyváró elõ-
adása. A részvétel ingyenes.

ÕS-REZONANCIÁK-JELEK 

A Szentendrei Kistérségi Ipar-
testület Céh Galériájában
(Bercsényi u. 3. I. em.) Gondi
Magdi, Molnár Miklós, Velich
Teodóra Õs-Rezonanciák-Je-
lek címû közös kiállítása nyí-
lik december 6-án szombaton,
18 órakor. A kiállítás meg-
tekinthetõ: december 14-ig,
10-18 óráig.

„KOMPOSZTÁLJUNK!“

…címmel ünnepélyes kiál-
lítás megnyitó lesz a Nap-
órásházban (Halász u. 1.)
november 28-án, pénteken 13
órakor. A kiállítás megte-
kinthetõ december és január
hónapokban a Napórásház
nyitva tartási idejében. A kiál-
lítás a Szalamandra Egyesület
szervezésében és a Szent-
endrei Polgármesteri Hivatal
Környezetvédelmi Alap támo-
gatásával valósult meg.

Vészabó Noémi és Vadász György
szentendrei bemutatkozása

Sok festõ arisztok-
rata szeretné, ha
vele és általa fe-
jezõdne be a kép-
írás, csakhogy a
mûvészet megál-
líthatatlanul ter-
mõ folyamat. Új
hírt hozott a két-

személyes alkotóközösség: Vészabó Noémi és Vadász György.
Vészabó Noémi a festészet új hangja, új jele – ezoterikus alkat.
Könnyed légiessége áhítattal telített – a képi jelenséget lebegés,
suhanás hatja át –, a szerkesztés ritmusa, amit létrehoz: dallam
színekben. Fák, felhõk, égitestek, emberek anatómiája telítõdik
képalkotásában poézissé – a létezés egysége. Integrálja a
látványt erõs alapszínekkel, a dombhullámokban lélek rezdül,
miközben rajzai éteri harmóniával testesítenek hindu bölcset,
Barcsay mester jellegzetes fejhajtását, s folytatni képes a
kimeríthetetlen Mona Lisa leonardói finomságát.
Vadász György a valóság költõi átlényegítéséért méltán kapott
Kossuth-díjat. Megérti, tiszteli és továbbteremti a környezetet
határozott erõvonalakkal – így talál rá rajzaiban a napraforgó
szinte intellektuális belsõ mozgására, mely idõ, a természet
hálózatára, a formák ringására. Teremtõ ereje kifogyhatatlan –
a jövõ városát szerkeszti, a Dunakanyar méltóságteljes békéjét,
egy eszmévé sûrûsödött embercsoportot. Nem késhet Szent-
endre városának megbízása, hogy itt, a mi századunkban egy
általa létesített építmény növelje gyönyörködtetéssel szelle-
münket, ahogy ez a humánus elõrehaladás architekturális
tényezõkben Zalaegerszegen, Budapesten, Hannoverben és
annyi más helyen gyarapítja az emberi létminõséget.

Losonci Miklós

Vészabó Noémi és Vadász György kiállítása megtekinthetõ a
Városháza Galériában január 11-ig.
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November 28. péntek, 18 óra,
Evangélikus templom (Bükkös
part 2.)
„CSILLAGOKNAK TEREMTÕJE“ –
Szvorák Katalin Liszt-díjas ének-
mûvész adventi koncertje
Belépõ: 800 Ft 

November 28., december 5.,
12.,  19.  péntekenként 15 óra,
Pest Megyei Könyvtár Gyer-
mekkönyvtára (Pátriárka u. 7.) 
ANGYALVÁRÓ MUZSIKA
Vujicsics Tihamér Zeneiskola 
tanulóinak koncertje, majd közös
daltanulás

November 29-tõl december 21-
ig, péntek, szombat, vasárnap
10-18 óráig a Fõ téren 
ROTARY KLUB SZENTENDRE
ADOMÁNYGYÛJTÉSE
A hagyományos esemény célja
idén  a gyermekétkeztetés támo-
gatása, különféle konyhai
eszközök vásárlásával.  

November 29. szombat,  10
óra,  Püspökmajor
Klubkönyvtár (Hamvas B. u. 6.) 
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ 

November 29. szombat, 18 óra,
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
(Duna-korzó 16.)    
LEVENTE GÁLA – a Levente
Alapítvány, a Pirk János
Alapítvány, a Szentendrei
Mûvészeti Iskola közös
szervezése 
Közremûködnek: Vujicsics
Tihamér Zeneiskola gyermekkara
és hangszeres együttesei,
meghívott mûvészek 
A rendezvény védnöke: dr. Dietz
Ferenc polgármester 

November 30., december 7.,
14.,  21. vasárnap 10:30 óra,
P'Art mozi klubterme (Duna-
korzó 18.)
„KAKAÓS MUZSIKA“ címmel
óvodás és kisiskolás gyermekek
részére hangszerbemutató, tánc,
ének tanulás, körjáték - kakaó-
val. 
Belépõdíj: 600 Ft 

November 30. vasárnap,  10:30
óra,  P'Art mozi nagyterme
(Duna-korzó 18.)  
„ÖRVENDEZZÜNK“ - ADVENTI
KONCERT a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola Népzene Tanszakos
növendékeivel 
A mûsor házigazdája és
szerkesztõje: Szvorák Katalin
Kodály- és Liszt- díjas nép-
dalénekes 
Vendégként közremûködnek
Tímár Sára és a Sasvári testvérek 
Belépõjegy: 500 és 700 Ft, a
helyszínen kapható

November 30. vasárnap, 15:40,
Fõ tér 
FILIBILI NÉPDALKÖR  ÉNEKEL
az elsõ adventi gyertyagyújtás-
nál

December 1. hétfõ, 18 óra,
Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület
székháza (Stéger köz)
A FILIBILI NÉPDALKÖR
KARÁCSONYI ÜNNEPI MÛSORA
Házigazda: Jolanda Villendse 

December 2. kedd,  20 óra,
DMH Barlang (Duna-korzó 11/a)
JAZZ KLUB  - BORBÉLY MÛHELY
Vendég: Pocsai Kriszta (ének) 
Belépõ: 600 Ft 

December 4. csütörtök,  10
óra, Vujicsics Tihamér
Zeneiskola nagyterme
ZENEBÖLCSI A MIKULÁSSAL - a
Szentendrei Ifjúsági Alapítvány
rendezésében
A belépés díjtalan. 

December 4.  csütörtök,  20
óra,  Új Mûvész Étterem
(Dumtsa Jenõ utca 7.)
„ELKÉSNI SZÉPEN KELL“ - Moór
Bernadett (ének) és Cseke Gábor
(zongora) koncertje 
Belépõ: 700 Ft 

December 5. péntek,  16:30
óra,  Új Mûvész Étterem
(Dumtsa Jenõ utca 7.)
MIKULÁS KESZTYÛJE -
Mikulást váró bábjáték 
A Szentendrei Puszulyka mese-
játszó kör csoportjának
elõadása 
Érkezik a Mikulás! – szalon-
cukor, dió kerül elõ a Mikulás
zsákjából 
Belépõ: 200 Ft 

December 5. péntek,  18 óra,
Új Mûvész Étterem (Dumtsa
Jenõ utca 7.) 
ÉNEKLÕ VONÓKKAL - Salamon
Bea (hegedû, ének) és Nagy
Zsolt (kontra, brácsa) estje

December 5. péntek,  16-20
óráig 
MIKULÁS SZOLGÁLAT 
A Mikulásokat félórás idõsza-
kokra lehet kérni a Kulturális
Kht. 312-657-es telefonszámán
Díja: 3500 Ft 

December 5. péntek,  10 óra,
Pest Megyei Könyvtár szín-
házterme (Pátriárka u. 7.)
BARTÓK TÁNCSZÍNHÁZ: A
KISGÖMBÖC 
A csillagszemû juhász, A
kolozsvári bíró és a Kisgömböc
címû mesék a népmese és 
a néptánc nyelvén szólalnak
meg. 
Belépõ: 600 Ft 

December 6-7.,  13-14., 20-21.
Dumtsa Jenõ utca 
ANGYAL MÛHELY 
Új vagy megunt, de újszerû
gyerekjátékokat várnak az
angyallányok a Dumtsa Jenõ
utcában felállított Angyal
Mûhelyben! A helyszínen kará-
csonyi papírba csomagolják és
felmasnizzák az adományokat. 
A Máltai Szeretetszolgálat
szentendrei tagozata pedig segít
eljuttatni azokat a rászoruló
szentendrei gyerekeknek. 
Adományok átvétele, cso-
magolása a fent megadott szom-
bat-vasárnapi napokon 10-12 és
16-18 óra között.

December 6. szombat,  9-13
óráig, Pest Megyei Könyvtár
Barcsay terem (Pátriárka u. 7.) 
CSIPKEFA-MÛHELY:  AJÁNDÉK
KÉSZÍTÉS
Illatos zsákocska, kispárna -
közös dalolással

December 6. szombat,  10-12
óráig, Új Mûvész Étterem
(Dumtsa Jenõ utca 7.) 
SÜSSÜNK, SÜSSÜNK KI VALAMI
KARÁCSONYI FINOMSÁGOT! 
Karácsonyi bonbonok készítése
csokoládéból és aszalványokból 
A foglalkozást vezeti: Lénárd
Orsolya és Pelle Csilla 
Költség: 300 Ft / 10 bonbon

December 6. szombat,  16 óra,
Új Mûvész Étterem (Dumtsa
Jenõ utca 7.) 
ÁTVILÁGÍTHATÓ BETLEHEM
KÉSZÍTÉSE 
A foglalkozást vezeti: Krizbainé
Szabó Éva múzeumpedagógus 
Költség: 200 Ft/fõ 

December 6. szombat,  17 óra,
Új Mûvész Étterem (Dumtsa
Jenõ utca 7.) 
MIKULÁS NAP ÜNNEPÉN -
Salamon Bea (hegedû, ének) és
barátai 

December 7. vasárnap, 10:30
óra,  P'Art mozi nagyterme
GABONYI ESZTER ÉNEKES
ADVENTI KONCERTJE 
Zongorán kísér és játszik 
Forró Csengele zongoramûvész 
Mûsor: klasszikus mûvek, 
spirituálék, musical részletek 
és zongoramûvek
Belépõ: 1000 Ft, a helyszínen
kapható 

December 7. vasárnap, 15:30
óra, Fõ tér 
BETLEHEMES JÁTÉK 
A Szent András iskola 3/A osztá-
lyosainak elõadása 

December 7. vasárnap,  16:30
óra,  Új Mûvész Étterem
(Dumtsa Jenõ utca 7.)
DUNAKANYAR MESTERDAL-
NOKAI - KARÁCSONYI DESSZERT
GÁLA 
A leányfalusi Árvácska gyermek
színjátszókör elõadása 
A fellépõket vendégül látjuk
„Szentendre süteményével“ 
A rendezvény szervezõ partnere a
Dunakanyar-Pilis Kistérségi
Társulás 

December 7. vasárnap,  18 óra,
Új Mûvész Étterem (Dumtsa
Jenõ utca 7.)
CIMBALOM-VARÁZS
Salamon Bea (hegedû, ének) 
és Porteleki Zoltán (cimbalom,
kontra, tekerõlant) mûsora

Adventi programok SzentendrénA rock and roll-tól a kamarazenéig
Fekete Gyuláról, a legendás Hun-
gária együttes szaxofonosáról
legutóbb nyáron hallhattunk,
amikor a Leányfalui Strand-
fürdõben fergeteges élõ rock-
'n'roll partyval tette még forrób-
bá az augusztus 20-i ünnepet.
Most hótól csendes és fehér a
környék, közeledik a karácsony,
Mikulás ünnepe, s a Nívó- és
Huszka-díjas mûvész vadonatúj
tervekkel készül az év végére. 
A zenész családból származó le-

gendás szaxofonost – édesanyja a MRT Szimfonikus zenekarában
hegedült, édesapja a Stúdió 11 baritonszaxofonosa volt – a Duna-
korzón a Jakabos Étterem hangulatos terei inspirálták új
elképzelések megfogalmazására. Olyan új kulturális színteret
szeretne az üzlet tulajdonosaival kialakítani és népszerûvé tenni,
ahol a különbözõ korosztályok egyaránt kedvükre találnak
szórakozási és gasztronómiai lehetõséget. 
Régóta probléma Szentendrén, hogy a városi ifjúság füstös pincék-
ben és kocsmákban vagy egyszerûen a korzón csapatba verõdve
tölti el a péntek-szombat estéjét, mert kevés lehetõségük adódik
a tartalmas szórakozásra. Az új helyszínen állandó programokat
szeretnének indítani számukra, élõ koncertekkel, egy-egy nép-
szerû, hazai zenekart vendégül látva, filmvetítéssel, táncházzal.
Ez utóbbit elsõsorban a szentendrei mûvészek, köztük a Vujicsics
és a Söndörgõ együttes meghívásával kezdenék el. A Jakabos
házban szeretnék ismét mûsorukra tûzni a nyár folyamán nagy
sikert aratott kamarazenés esteket, irodalmi beszélgetéseket,
elõadásokat is. Hétvégenként családi ebéddel egybekötött gyer-
mekmûsorokat, kézmûves foglalkozásokat szerveznek majd.
A 150-200 fõ befogadására képes terek fontos családi események
megünneplésén túl a városi középkorosztálynak kínálnak majd
élõzenés-táncos programokat, ahová akár az egész család együtt
érkezhet, s egy remek vacsora után a nosztalgiazenét a tovább-
maradó tizen-huszonévesek partizenéje váltja fel. A kulturális
rendezvényeket klubtagsági rendszerben képzelték el sok ked-
vezménnyel, és olyan baráti közösséggel, ahová „presztízs lesz
tartozni“ – ahogy Fekete Gyula fogalmaz. Hiszen jó, ha minden-
ki ismer mindenkit, s így a szülõk is nyugodtabban engedik el
gyerekeiket szórakozni. A zenész régóta támogatja a drog-
megelõzõ programokat, amit korábban a „Sztárok az életért“ c.
albummal is bizonyított. Folytatva a felvállalt kultúrmissziót,
Fekete Gyula tervei között szerepel egy szentendrei Ifjúsági Park
létrehozása és az Autósmozi ismételt életre keltése, amelyhez
jelenleg a partnereket és lehetõséget keresi. 

JAKABOS ÉTTEREM, Szentendre, Duna-korzó 10.

November 30-án, vasárnap 15 órától 
a családoknak és gyerekeknek a 

MAGYAR MESEZENEKAR – „TELE A HÓCIPÕ“ c. 
ingyenes ajándékmûsora

December 6. szombat, 20 órától
MIKULÁS BÁL – a legszebb Mikulás (krampusz) verseny díjakkal!

Élõzene: SZAXI MAXI MUSIC BAND 
Rock'n'roll party Fekete Gyula (Hungária) vezetésével

Asztalfoglalás: 06-26/309-504, 06-20/2-533-733
Belépõ: 2000 Ft, mely lefogyasztható 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Mûvésztársalgó az Új Mûvész Étteremben
A Vinkler Zsuzsanna képzõmûvész mozaik táblaképeit bemu-
tató 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 vendégé-
vel, Aknay János festõmûvésszel az étteremben. 



CAFÉ•CORSO

• olasz kávé-, tea különlegességekkel,
• házias süteményekkel,
• szendvicsekkel.

Családi, céges rendezvényekre 
asztalfoglalást felveszünk.

Péntek, szombat igény szerint 
hosszabbított nyitvatartással!

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

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

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

Festmények (nem kortárs) jó témák,
szépek, korrekt áron eladók. Tel. 06-30-
299-0376.

ÁÁLLLLÁÁSS

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@t-email.hu cí-
men.

Pomázon, lakótelepi, korszerû gyógy-
szertárba asszisztens munkatársat kere-
sek fõ- illetve részmunkaidõben. Idõ-
szakos helyettesítés is érdekel. Tel. 06-
30-824-7525.

Szentendre fõ terén, decemberben nyíló
éttermünkbe keresünk felszolgálókat, pul-
tosokat, konyhai kisegítõket! Jelentkezni
a 06-30-600-9709-es telefonszámon
lehet!

Kozmetikust keresek Szentendrére. Tel.
06-30-996-0919.

Ékszerboltba eladót keresünk. Tel. 06-
30-949-9169, 17 óra után.

Azonnali munkalehetõség! Férfi és nõi
takarítókat keresünk Szentendrére,
kezdés december 1. Érdeklõdni: 06-
20-779-0650.

A Szentendrei Adventi Vásár idejére
(dec.5 - jan.4.) meglévõ standjainkra
árusok jelentkezését várjuk. Tel: 06-
30-620-4170.

Gyakorlattal rendelkezõ pultos-felszol-
gálót keresünk a Café Rodin-be. Fényképes
önéletrajzot referencia helyek megjelölés-
sel várunk a caferodin@yahoo.com címre.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

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 órák-
ban. Tel. 06-20-886-2197.

40-es hölgy, takarítást, idõsek gondo-
zását, házvezetõnõi állást keres. Sürgõs!
Tel. 06-20-496-3739.

37 éves, gyermekszeretõ hölgy gyermek-
felügyeletet vállal Szentendrén és Po-
mázon. Tel. 06-30-365-4534.

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

Bármilyen munkát vállalok. Takarítást
is. Tel. 06-70-221-2058.

SSZZÉÉPPSSÉÉGG,,  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Különféle aerobik az Európa Fit-
nessben (Püspökmajor-lakótelep).
Hypoxitraining olcsón! Tel. 06-30-
252-6366.

P e d i k û r - m a n i k û r - m û k ö r ö m
otthonában is. Tel./rögzítõ: (26) 317-
792, visszahívjuk.

Masszõr házhoz is megy! Nyugtató-, fris-
sítõ, gyógymasszázs akár az Ön ott-
honában. Tel. 06-20-591-6906.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

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

Kedves, vidám, értelmes nõ(i) lakótársat
keresünk a szamárhegyi Daru piac téren
található szép kertes ház 90 nm alap-
területû, külön bejáratú, alagsori lak-
részébe. A hangulatos lakrészt nagy
ablakokkal építették meg, két egymástól
távol esõ szoba, konyha, étkezõ, fürdõ-
szoba és külön WC található benne. Teljes
ár: 70 ezer Ft és rezsiköltségek, ebbõl 35
ezer Ft és a rezsiköltségek fele jutna az új
lakótársra. Tel: 06-20-355-4887.

Szentendre belvárosában igényes családi
ház garázzsal, terasszal, pici kerttel kiadó.
Tel. 06-20-923-7427.

Lakás kiadó a Duna-korzón: 54 nm-es,
1+fél szobás, bútorozott, nagy terasz,
magasföldszint. Ára: 70 ezer Ft+rezsi.
Garázs megoldható. Tel: 06-30-625-3050.

Szentendrén a Bükkös patakhoz közel, 130
nm-es, 5 szobás, társasházi lakás garáz-
zsal hosszú távra kiadó. Tel. 06-70-336-
5530.

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

Szoba kiadó hölgynek-párnak Tel. 06-30-
949-6456.

Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es lakás
hosszú távra kiadó december 1-jétõl. Tel.
06-20-347-6848.

Rózsa közi, 2 és fél szobás, távfûtéses,
vízórás lakás garázzsal hosszabb távra,
bútorozatlanul kiadó. (Szükség esetén
bútor megoldható.) 70 ezer Ft/hó+rezsi.
Tel. 06-70-314-8100.

Szentendrén a Füzesparkban 61 nm-es,
félemeleti, bútorozatlan, egyedi gázfûté-
ses lakás kiadó. Tel. 06-20-391-7250.

Szentendre Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, felújított lakás kiadó. Tel. 06-20-
982-0680.

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

Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdo-
hányzó, gyermektelen párnak, esetleg
nõnek. Tel. 06-70-389-2139, 06-70-367-
2645.

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

A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
pályázati úton kívánja bérbe adni a
Szentendre, Fõ tér 20. szám alatti ingat-
lanát. Az ingatlan bemutatását és a
hasznosítás feltételeit tartalmazó pályá-
zat letölthetõ a www.mak-alkoto.hu
/palyazatok címen.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Eladó Püspökmajor-lakótelepen 2. eme-
leti, 55 nm-es, 2 szobás lakás. Tel. 06-30-
233-5531.

Füzesparkban 56 nm-es, erkélyes, 1 eme-
leti lakás eladó. Tel. 06-30-670-2894.

Pannónia-telepen eladó egy 37 nm-es,
felújított garzonlakás. Egyedi fûtésû, ala-
csony rezsivel, jó közlekedéssel. Képek:
www.tmarkt.hu/eladolakas. Irányár: 10,9
millió Ft. Tel. 06-20-955-5588.

Leányfalun, 1,2 hektár panorámás,
zártkerti ingatlan, 2% (240 nm)
beépíthetõséggel, belterület szélén,
összközmû lehetõséggel, 24 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

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

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.

Szentendrén, társasházban másfél szobás
40 nm-es átminõsíthetõ nyaraló, kitûnõ
állapotban 8,5 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376

OOKKTTAATTÁÁSS

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

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, vil-
lanytûzhely és mikrosütõ javítása su-
gárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

A Kiskópé Gyermekfelügyelet várja jelent-
kezõit 0-5 éves korig. Bölcsi, illetve ovi-
szerûen üzemel, de jöhet 1-2 órára is.
www.kiskope.mlap.hu, Tel. 06-30-395-
7957.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-
nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 240-
8113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

Bútor- és egyéb szállítás, be-és kirakodás,
csomagolás, költöztetés akár éjszaka,
munkaidõ után, hétvégén is, gyorsan és
kedvezõ áron. Friss és kreatív egye-
temisták várják hívását! Tel: 06-20-3470-
258 vagy 06-30-493-1553.

Felni- (alumínium, lemez), gumi-, kipu-
fogó-, szélvédõ javítás Szentendre, Elõd
utca 2. Tel. 06-20-398-5592.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

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

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy
üzletünkben föld-, hold- és csillag-
gömbök, asztali könyöklõk, wandik,
2009. évi naptárak nagy választék-
ban kaphatók. Papír- és nyomtatvány-
bolt a Ferences Gimnázium mellett,
Szentendre, Fulco deák u. 16.

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

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

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.

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén, Bogdányi u. 46-ban 2 db
üzlethelyiség január 1-jétõl kiadó. Tel.
(26) 314-203, 06-20-522-5981.

Iroda és raktár kiadó a Hungim iro-
daházban, a Kõzúzó utcában. Tel. 06-30-
400-3970.

50 nm-es helyiség kiadó Szentendrén,
Pismányban különbözõ szakmára, pl. res-
taurátor, asztalos vagy raktár részére.
Fûtés és ipari áram van. Érdeklõdni lehet
az esti órákban (26) 314-767.

EEGGYYÉÉBB

Fuvolakvartett rendezvényeken, kiállítás
megnyitókon, esküvõkön szereplést vál-
lal. Tel. 06-70-944-5801.

Szentendrén 35 nm-es helyiség havi-,
heti-, napi rendszerességgel 10-15 fõ
részére, foglalkozásokra kiadó. Tel. 06-
20-223-3098.

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 44. SZÁM • 2008. NOVEMBER 28.
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tel.: 26/718-094, 20/550-0553
Nyitvatartás: hétfõ - vasárnap 8-20 óráig

A Duna-korzó végén, a turistabusz-megállónál szeretettel várjuk egyedi hangulatú kávézónkba!

DECEMBER HÓNAPBAN 
LEGYEN ÖN IS 

A VENDÉGÜNK – 
AJÁNDÉK 

MEGLEPETÉSSEL VÁRJUK!

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20 93-16-948
Telep: 06 26 312-277 vagy 06 30 59-44-431 

este 18 óra után  26 312-290

KERESSÜK A GAZDÁJÁT
FRENKI 2 év körüli kannak. A Vitéz utcában fogta be a gyepmester november 18-án.
BRUMI 8 év körüli fajtatiszta kuvasz kannak. A Vasvári Pál utcában fogta be a
gyepmester november 18-án.
FÉLIX 2 év körüli kannak. A Vitéz utcában fogta be a gyepmester november 18-án.
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MMOOZZII

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 28. péntek
18.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16)
rendezte: Fazakas Péter
20.15 A SÖTÉT LOVAG - színes
amerikai akciófilm, 2008 (16)
rendezte: Christopher Nolan

November 29. 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 animá-
ciós film, 92 perc, 2008
rendezte: John Stevenson, Mark
Osborne
18.15 KALANDOROK - színes ma-
gyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 MAMMA MIA - színes ma-
gyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd

November 30. vasárnap
14.30 KUNG FU PANDA - színes
magyarul beszélõ amerikai animá-
ciós 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 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 MAMMA MIA - színes ma-
gyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd

December 1. hétfõ
18.15 MAMMA MIA - színes ma-
gyarul beszélõ angol-amerikai zenés

vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
20.15 A SÖTÉT LOVAG - színes
amerikai akciófilm, 2008 (16)
rendezte: Christopher Nolan

December 2. 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 dokumentum-
film, 162 perc, 2005
rendezte: Philip Gröning
Legjobb európai dokumentum-film,
2006

December 3. szerda
18.15 LEVÉL AMERIKÁBA - színes
bolgár-holland-magyar filmdráma,
2000 rendezte: Iglika Triffonova
20.15 A SÖTÉT LOVAG - színes
amerikai akciófilm, 2008 (16)
rendezte: Christopher Nolan

EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI    
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ 
EGYESÜLET

Stéger köz 3.

November 28. péntek 18 óra
A SZENT KORONA ESZME
Dr. Varga Tibor elõadása

KKOONNCCEERRTT

DMH BARLANG
Duna-korzó, 11/a

November 29. szombat, 20 óra
BRAINS 
Belépõjegy: 800 Ft
December 6. szombat, 20 óra
SAJNOS BATÁR KONCERT 
Belépõ: 600 Ft 

KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

DALMÁT KÁVÉZÓ, Bartók B. u.

December 4. csütörtök 18 óra
FINISSZÁZS
Szentirmai Zoltán és Tzortzoglou
Georgios kiállításának zárása
December 5. péntek 18 óra:
Rokonoknál -- Tallin, városfal, üveg,
acél. Bézsenyi Zsolt fotókiállítását
megnyitja Vereckei András

November 28. péntek
• Hétközben:
Rendkívüli testületi ülés össze-
foglaló
Vészabónoémi és Vadász György
kiállítása
Jeges Ernõ és Rozgonyi László
emlékkiállítása
III. Magyar bál
Szoboravató a Duna korzón
• Hétközben-Téma:
Beszélgetés Dr. Dragon Pál
képviselõvel, a Jogi, Igazgatási

és Ügyrendi Bizottság elnökével
az elmúlt két év eredményeirõl
• Magazinmûsorok:
187 a Pest megyében élõk 
magazinja
Biztonsági Zóna XIII/22
Szivárvány Sztármagazin: Tomi
Kalász Kortárs Tánctalálkozó:
Tranzdanz: Bankett
József Attila est: Hollós Máté
Szemünk fénye: Innen már senki
sem zavarhat el minket (doku-
mentumfilm)

tel/fax: +36-26/ 303-287
e-mail: info@gondolattv.hu 

ERZSÉBET-KATALIN BÁL

November 29-én, szombaton 19-tõl hajnali 4 óráig
Erzsébet-Katalin bál

a Helyõrségi Klubban (Szentendre, Dózsa György. u. 8.)

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.

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 

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, színját-
szást újító darab, ezért különösen értékes a magyar kultúra
számára. „Tamási Áron színháza tündökletes, játékos, szivár-
ványos, boszorkányos és ördöngös, vaskos és sokszor tromfos vil-
lanata az idõnek, az igazságkeresõ létnek és az igazságot
rejtõztetõ halálnak“ – írta a darabról Juhász Ferenc.

Jegyárak: diák, nyugdíjas 1500, felnõtt 2500 Ft
Jegyrendelés: (26) 312-958, 06-20-310-4142, Harmathék

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…

Kérem a kedves szülõket, hogy
feltétlenül keressenek (Bubla
János fiákeres, tel.: 06-20-577-
5803), mert a Mikulás-ünnep Fõ
téri részletei titkosak!
Támogatók: Vujicsics Tihamér Ze-
neiskola, és a Szentendrei Refor-
mátus Gimnáziumért és Kollégi-
umért Egyesület.

Csembalóavató
hangverseny

Mindenkit szeretettel várnak a
Vujicsics Tihamér Zeneis-
kolába december 2-án, kedden
18 órakor kezdõdõ hang-
versenyre, melynek keretében
felavatják az iskola új csem-
balóját. Mûsoron Corelli, Bach,
Rameau, Geminiani, Telemann
mûvei. Közremûködnek: Papp
Dániel és Zakar Katalin (he-
gedû), Pap Angéla (brácsa),
Négyessy Katalin és Mahdi
Koussay (cselló), Kovács Zsu-
zsanna (fuvola), Juhász Lívia
és Lachegyi Imre (blockflõte),
Csizmadia Angelika és Oláh
Aino (csembaló). A belépés díj-
talan!

Tesz-vesz 
délelõtt

Kézmûves foglalkozásra várunk böl-
csõdés, óvodás korú gyermekeket
szüleikkel (nagyszüleikkel) ked-
denként 9:30-tól 11:30-ig a püspök-
majori bölcsõde játszócsoportjában.
„Írjunk“ együtt a Mikulásnak! Festés
ujjal, szivaccsal, parafa dugóval,
ecsettel.
A korlátozott befogadóképesség
miatt bejelentkezés szükséges a
bölcsödében vagy a 06-20-251-0516
telefonszámon. (Váltócipõt vagy
vastag zoknit hozz magaddal!)
Alkalmanként 1000 Ft, testvérjegy
900 Ft, 5 alkalmas bérlet 4500 Ft,
fogyatékkal élõ gyermeket nevelõ
családok számára 50% kedvezmény.

Koncert 
a sószobáért

Szeretettel meghívjuk a kedves csalá-
dokat november 29-én, szombaton
10 órára a Szentendrei Barcsay Jenõ
Általános Iskola színháztermébe.
Fellépnek: kvARTett FORMÁCIÓ,
Angyal Linda Fruzsina, Kulánda
Anita, Lõrincz Veronika, a budapesti
Dr. Hetényi Géza Szakképzõ Iskola
színész tagozatának növendékei. A
mûsorban rajzfilmslágereket és
musical részleteket hallhatunk.
Belépõjegy: 1500 Ft/család, támo-
gatójegy 500 Ft (jegyek a helyszí-
nen és a gondozónõknél válthatók).
A teljes bevételt a szentendrei bölc-
sõde sószobájának kialakítására
fordítjuk!

Köszönjük!
a bölcsisek

Pistyur Gabriella kiállítása 
Pistyur Gabriella selyemfestményeibõl november 28-án, pén-
teken 17 órakor nyílik 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. 

A Gondolat Televízió minden héten, pénteken 18 órától 
új adással várja kedves nézõit.  Szentendre aktuális kérdéseivel,
hírekkel, információkkal. 
Adásaink a www.gondolattv.hu honlapon is elérhetõek.

S33 csatorna
399.25 Mhz
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Kosárlabda
November 15., szombat –
arany betûkkel kerül bejegy-
zésre a Szentendrei Kosárlabda
SE eredménynaptárába. A há-
rom hazai mérkõzésen szabá-
lyosan „átgázoltunk“ az ellen-
feleinken, 331 pontot dobtunk
és csak 142 pontot kaptunk.
Egyesületünk rövid történe-
tében ilyen nagyarányú gyõze-
lemsorozat még nem volt! Az
eredmény mögött nagyon sok
munka, küzdelem, gyõzni aka-
rás. és nem utolsósorban
edzõink részérõl komoly szak-
mai tudás áll.
Külön örömünkre szolgál, hogy
a szurkolótáborunk is hihe-
tetlenül jól „teljesített“. Si-

került áttörni a híres szent-
endrei közönyösség falán! Ha-
talmas szurkolás, karneváli
hangulat, és ami nem mel-
lékes, nagyon szép játék, való-
di kosárlabda várta a szép
számú érdeklõdõt a mérkõ-
zésen. 
Serdülõink és felnõtt csapa-
tunk is négy forduló után
veretlenül állnak a tabella
élén. 

Eredmények

Pest Megye Serdülõ Bajnok-
sága (94-95)
Leányfalu, Móricz Zsigmond
Általános Iskola 
Szentendrei KSE – Hernád SE
110 - 35

Pontszerzõk: Bodrogi Bálint
32; Perjési Dániel 22; Stomfai
Gergely 20; Kocsonya György
12; Zsigó Márk 10; Toldi Máté
6; Molnár Péter 6; Uzseka
Dániel 2.

Szentendrei KSE – Budaörsi
DSE   119 - 36

Pontszerzõk: Perjési Dániel 28;
Stomfai Gergely 24; Bodrogi
Bálint 20; Zsigó Márk 16;

Kocsonya György 8; Molnár
Péter 5; Kaszás Zsófia 4; Albert
Döme 4; Folkmann Ervin 4;
Varró Viktória 2; Uzseka Dániel
2; Toldi Máté 2.

Pest Megye Felnõtt „A“
Bajnokság
Leányfalu, Móricz Zsigmond
Általános Iskola

Szentendrei KSE – KÖZGÁZ ÖF
102 - 71

Pontszerzõk: Maljkovic Boris
30; Baján Domonkos 18;
Gulyás Roland 17; Karaicic
Bogdan 12; Réder Sándor 8;
Lontai Levente 7; Kovács Áron
6; Németh Kristóf 4.

Dr. Kovács Ferenc
a Szentendrei Kosárlabda SE

elnöke

Kézilabda
Hétvégén hazai pályán fogad-
ta a Szentendre KC férfi kézil-
abdacsapat Ercsi csapatát.
Fontos mérkõzés volt, mivel a
két csapat egyforma pont-
számmal a tabella nyolcadik
helyén áll jelenleg. A mérkõzés
úgy alakult, ahogy eltervez-

tük: a csapat eddigi legjobb
játékával, fegyelmezett, ösz-
szeszedett játékkal nagyon
simán nyertük ezt a fontos
mérkõzést.
Eredmény
Szentendre KC – Ercsi 32:16
(16:8)
A sok jó egyéni teljesítmény
közül kiemelkedik Duzsi 10,
Soproni 8, Nagy 3, Perényi 3
góllal.
A következõ két fordulót ide-
genben játsszuk: elõször Hort
csapatával mérkõzünk, majd
Nagyatádra utazunk.

Tóth Lajos

Kispályás foci
Elsõ osztály
A november 15-i, második for-
duló eredményei

Boka Junior-
Kéményseprõk 0:0
Magyar Alma-Mazda Mirai 0:0
Anonymus-Máj FC. 3:2
Mazda Mirai-
Kéményseprõk 2:5
Boka Junior-Máj FC. 3:0
Magyar Alma-
Kéményseprõk 2:3

Anonymus-Phoenix 3:0
Mazda Mirai-
Püspökmajor II. 0:2
Zsalu-Piramis 1:4
Magyar Alma-Máj FC. 1:2
Phoenix-Zsalu 0:0
Piramis-
Püspökmajor II. 1:1

A bajnokság állása a 2. for-
duló után:

H Csapat Pont
1. Anonymus 13
2. Boka Junior 11
3. Kéményseprõk 10
4. Mazda Mirai 7
5. Máj FC 6
6. Magyar Alma 5
7. Püspökmajor II. 5
8. Piramis 4
9. Phoenix 2
10. Zsalu 2


