45

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP • ALAPÍTVA 1899-BEN
MEGJELENIK PÉNTEKEN • ÁRA 158 FT
XXII. ÉVFOLYAM • 45. SZÁM • 2008. DECEMBER 5.

Dugó dugó hátán
– Kezdjük egy aktuális kérdéssel! Zakar Ágnes körzeti képviselõ egy november 25-i lakossági fórum alkalmával kiállt a
Bükkös-parti lámpás csomópont fontossága mellett. A gyalogosok örülnek a november
utolsó napjaiban próbaüzem-

ben mûködõ és december 11-én
átadásra kerülõ lámpának, az
autósokat és a közlekedési
szakembereket megosztja a
kérdés. Mit gondolnak róla?
Horváth Frigyes: – A közlekedési
lámpa azért épült, hogy biztonságosabb és kényelmesebb le-

gyen az átkelés. Meg kell gondolni viszont, hogy az autósok szemszögébõl a lehetõ legrosszabb
helyen van, két domb között egy
völgyben – elég egy kis vízátfolyás, és máris könynyen belecsúsznak a zebrába, még ha
tartják is az ötvenet, nem be-

szélve a téli idõszak veszélyeirõl.
Ahhoz, hogy még kényelmesebb
és biztonságosabb legyen arrafelé közlekedni, le kellene
szoktatni a gyalogosokat az
aluljáróba. Ezért szorgalmazom
három éve folyamatosan, hogy
újítsák fel teljesen a nagyhíd
alatti átkelõhelyet: legyen még
vonzóbb a gyalogosoknak!
Hidegkuti Gergely: – Már maga
a lámpa vonzóbbá fogja tenni,
hiszen most meg kell várniuk a
gyalogosoknak a zöld jelzést.
Egy párhuzamosan javított
aluljáróval és egy hosszabb
várakozási idõvel pedig tovább
vezethetõk a gyalogosok az
aluljáróba. Persze én is félek
egy kicsit a lámpától, mert egy
csomó probléma lehet vele.
Folytatás az 5. oldalon

Horváth Frigyes

Erdõs Katalin

Bartha Gábor

Dr. Bartha Zsolt

Felszámolható-e valahogyan a rendszeres reggeli torlódás?
Lassanként képtelenség közlekedni Szentendre belvárosában a 11-es fõúton hétköznap
reggelenként. Aktuálisan az óriásira duzzadt forgalom, a közlekedési lámpák rossz
hangolása és a forgalmi rend sajátosságai tetézik a bajt. A problémákat ezúttal Hidegkuti
Gergely, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke, önkormányzati képviselõ, valamint
Horváth Frigyes, a helyi Magyar Közút szervezet vezetõje járta körül, olykor egyetértve,
olykor vitatkozva.

Zakar Gergely

Zakar Gergely képviselõvel folytatjuk Képviselõk félidõben címû sorozatunkat (4. oldal).
A Magyar Közút szervezet vezetõje, Horváth Frigyes válaszol a helyi közlekedésre
vonatkozó kérdéseinkre (1-5. oldal). Erdõs Katalin, a „Zene mindenkié“ egyesület
vezetõje segíti a korábban Szentendrén is bemutatkozott Parafónia együttest (9.
oldal). Bartha Gábor, a Móricz Zsigmond Gimnázium matematika-fizika tanára Ericssondíjat kapott (6. oldal). Ingyenes visszér-szûrõprogramot vezetnek be Szentendrén. Az
új kezdeményezésrõl dr. Bartha Zsolt háziorvos beszél (8. oldal).

OKTATÁS
Összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

arcok

2 önkormányzat
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104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941
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Érvényt a szabályoknak!

105 Tûzoltóság

Lakossági fórum – száguldástól a túlpakolt teherautókig

107Rendõrség

A zord idõjárás ellenére szép számmal vettek részt a lakók a november 25-i „Városháza
házhoz jön“ fórumon, amelynek fõ témáit a 4. számú választókörzet (a Római sánc
utca, a Vasúti villasor és a Pomázi út által határolt területrész) lakóinak javaslatai
alapján vették napirendre a szervezõk.

(26) 500 017, (26) 500 018

(26) 310 233

Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós

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

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 7 órától
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken
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

Zakar Ágnes, a fórum házigazdája, a 4. számú választókörzet képviselõje röviden
összefoglalta a közelmúlt sikereit. Beszámolt róla, hogy
jövõre tervezik az alsó Pomázi
út és a Radnóti Miklós utca
keresztezõdésében lévõ bevehetetlen kanyar átalakítását,
amellyel párhuzamosan valószínûleg megoldódna a járdaprobléma is. Már 20022003-ban szó volt arról, hogy
megindulhat a nyugati tehermentesítõ út tervezése. A
Nemzeti Infrastruktúra-Fejlesztõ Zrt. teljes egészében
állja a terveztetés költségeit,
így remény van arra, hogy néhány éven belül elkezdik építeni az új utat, amely a város
déli határában Pannóniatelepet megkerülve a Pomázi
út érintésével a Kálvária út
felsõ végébe csatlakozna be,
ez az elkerülõ út jelenthetné a
terület közlekedési problémáinak megoldását.

ÚTON-ÚTFÉLEN
Néhány éve elkészült a Harkály
utcai lépcsõ és járda, amely
összeköti a Vasúti villasort a
lakóteleppel. Friss hír a Harkály utca egyirányúsítása,
amelyet az ott lakók kezdeményeztek, és a Közlekedési
Munkacsoport támogatott.
A szomszédos zöldterületen a
képviselõ asszony elképzelése
szerint egy játszótér lenne.
A teherforgalom behajtását
tiltó táblák ellenére a Vasúti
villasoron éjszaka is járnak az
esetenként 40-60 tonnásra
felpakolt teherautók. A lakók
nyugalma érdekében ezért
több helyen súlykorlátozó
táblákat szereltek fel. Mint a
felsorolásból megtudtuk: a
Vasúti villasor és a Pomázi út
is 1+1-es rendszerben 2006ban újult meg, de problémát
jelent, hogy az út elkészültével a járdához nem nyúltak
hozzá. – Nagyon szorgalmazzuk a járdaépítést, és reméljük,

a közeljövõben sikerül is –
fogalmazott Zakar Ágnes. Az
Ászok utca felújítása 2004-re
fejezõdött be, a Muskotály
utcáé 2008-ban. A Pipacs utcai
szelektív
hulladékgyûjtõ,
amelyet még az elõzõ ciklusban telepítettek, méltán viselhetné „a város legrendezettebb gyûjtõszigete“ kitüntetõ címet. A Szatmári utca
burkolatát 2006-ban, a Tómellékét 2007-ben újították
fel. Új járda készült idén a
katolikus kálvária mellett, de
emellett a Kálvária téren régóta meglévõ járdát is kijavították. Ugyanitt 2006-ban a magasfeszültségû vezetékeket a
föld alá fektették, a vandalizmus azonban igen sok kárt
okoz - a városüzemeltetési referensek már megrendelték az
emlékmû körül kitört lámpaburák utódait. A Mathiász utcában és keresztutcáiban a
kötelezõ elsõbbségadás figyelmen kívül hagyása miatt sok

baleset történik, sajnos már
halálos is akadt köztük, ezért
itt szükséges lesz újragondolni a forgalmi rendet. Emellett
az Acél és a Vitéz utcák egyirányúsítása is szerepel a tervek között. Ez utóbbi ügyekrõl
a Közlekedési Munkacsoport
dönt december elején.
Elkészült és beüzemelésre vár
az új közlekedési lámpa a
Bükkös-patak nagyhídjánál.
– Bár az autósoknak ez nehézséget fog okozni, de vállalom,
hogy szükség van rá, mert minden lehetséges eszközzel védetté kell tenni a gyalogátkelõt. Azért harcoltam évekig a
lámpáért, mert a gázolások
után a gyalogos közlekedést a
polgárõrökkel, civilekkel biztosítva meggyõzõdtem róla,
hogy az ott lévõ aluljáró, még
ha felújítanánk is, akkor sem
jelentene megoldást az áthaladó nagyszámú gyalogosnak .
Elsõsorban az idõsek, a rendelõbe igyekvõk azok, akiknek
szükségük van a biztonságos
felszíni átkelésre – foglalt
állást Zakar Ágnes az autósok
és gyalogosok között zajló
vitában. A képviselõ asszony
kérésére még tavaly a nagyhíd
alatti aluljáróban kicserélték
a kishidat, amely a patak fölött
ível át. Most a világítás okozza a legnagyobb gondot. Mint
hallhattuk, tervbe vették a tel-

Ingatlan bérbeadás

SEGÍTSÉGET KÉRÜNK!

Szentendre Város Önkormányzata „Versenytárgyalást“ hirdet
az önkormányzati tulajdonú, Bükköspart 34. sz. alatti 27 m2
ingatlan határozatlan idejû bérbeadására.
Induló ár: 1700 Ft/ m2/ hó.
A versenytárgyalásra való jelentkezés helye és határideje
(írásban: névvel, címmel, elérhetõséggel, tevékenységi kör és
megajánlott összeg megjelölésével):
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala
2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet, iktató
december 18. 14 óra

Bajban van a Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatmenhely!

A licittárgyalás idõpontja és helye: december 18. 14 óra,
I. emeleti tárgyaló.
Érdeklõdni lehet az alábbi telefonszámokon:
26/503-377, 503-364.

Az eddigi gyakorlat szerint október elején esedékes, a pártoló
civil lakosság által felajánlott 1% adótámogatás összegét az
APEH a mai napig nem utalta át egyesületünknek! Egyelõre ígéret
sincs rá, hogy az összeg átadása mikorra várható.
Az 1% támogatás összege az a forrás, ami nagy részben fedezi a
menhely befogadott állatainak élelmezését, napi gondozását és
orvosi ellátásának költségeit. Október vége óta hitelekbõl élünk,
tartozásaink folyamatosan nõnek!
Kérjük a pártoló lakosságot, hogy lehetõségeikhez mérten segítsenek! Minden adomány – konzervek, gyógyszer, készpénz – sokat
jelent számunkra!
KÖSZÖNJÜK!
Számlaszámunk:
Dunakanyar Takarékszövetkezet 64700076 - 10006234

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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jes világítási rendszer korszerûsítését. November 25-én
kialakítottak egy rámpát a régi
egészségháznál, hogy az idõsek, a kerekesszékkel vagy babakocsival közlekedõk könynyebben megközelíthessék az
épületet.
A környéken a Nagyváradi utca
az egyetlen, amelyikben nincs
csatornázás. Kiépítéséhez
csak néhány lakó társulna,
mert a legtöbben be tudnak
kötni a Mathiász utca felé.
LOPJÁK A TÁBLÁKAT
Dr. Dietz Ferenc polgármester
elmondta: idén pontosan 18
726 000 forintot költöttek a
4. körzetre, de akár az összeg
10-20-szorosát is elkölthetnénk, ha a város polgárai által
fizetett magas SZJA adónak a
mostani 8%-nál nagyobb része
maradhatna helyben. A Vasúti
villasoron a szelektív hulladékgyûjtõk áthelyezésével
és gyakoribb takarításával
próbálják biztosítani a rendet,
de emellett a Városi Szolgáltató Zrt. Szabadkai utcai
hulladékudvara is fogadja a
szelektív hulladékot, sõt, mint
Kondacs Krisztián fõkertésztõl
megtudtuk, ugyanitt évente 3
m3 zöldhulladék lerakása ingyenes. Az évi egy alkalomnál
gyakoribb háztartási és zöld
lomtalanítás erõsen megemelné a hulladékszállítási díjakat.
Megtudhattuk még, hogy a
vízelvezetõ árkokat rendszeresen takarítják a VSZ Zrt. munkatársai, a VUK csoport.
A közlekedési táblákat rendszeresen lopják – ez sajnos
nagyon jellemzõ a környéken,

ahogy Pismányban is. Pákh
Andor, a közterület-felügyelet
vezetõje felhívta rá a figyelmet, hogy hét fõvel mûködõ
szervezetük nem bír nagyobb
figyelmet fordítani az éjszakai teherfuvarozásra. Tetten
érés esetén 3-20 ezer forintig
terjedõ bírságot szabhatnak
ki. Hozzátette: a (26) 503329-es telefonszámon lehet
bejelentést tenni, ha a lakók
problémát észlelnek. A jövõre
kiépülõ térfigyelõ rendszer
nek remélhetõleg nagy visszatartó ereje lesz, így közigazgatási bírságot lehet majd
kiszabni a tettesekre. Az új
szolgálati rend szerint a kék
egyenruhások egész évben
ugyan nem tudnak kint lenni,
de kéthetente más-más körzetben fognak egész napos
ügyeletet tartani.
BETARTANI ÉS BETARTATNI
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
fõépítész elmondta: a szabályozási terv a legutóbbi testületi ülésen módosult a
Kõzúzó utca és a Rózsa utca
viszonylatában. A Kõzúzó
utcai tervezett sportcsarnok
fejlesztéséhez a szabályozási
terv kidolgozása még folyamatban van, de az már tudható: a beruházással egyidejûleg kiépül a Szabadkai út és
a Kõzúzó utca átkötése. A legnagyobb problémát érezhetõen a Radnóti és a Pomázi út
keresztezõdése, valamint a
Római sánc utca túlterheltsége jelenti. A tehermentesítõ
útra szükség lenne, mert már
most jelentõs a Pomázi úton a
zajszint-túllépés, s ez a jö-

võben csak fokozódik, hiszen
Pomáz felénk esõ szélén társasházak építését vették tervbe,
amely több ezer fõs lakosságszám-növekedést jelent – az
onnan érkezõ forgalom pedig
minden bizonnyal a legrövidebb
utat választja majd…
A lakók mindkét érintett szakaszon jogos kéréssel álltak
elõ: szerezzen érvényt a városvezetés az életbe léptetett sebesség- és súlykorlátozásoknak, s ez megszüntetné a Pomázi úti száguldást, és elejét
venné a Római Sánc utca és a
Vasúti villasor aszfaltrongálásának. A polgármester válaszában elmondta: a rendõrséget csak kérni tudja az intenzívebb ellenõrzésre, de utasítási jogköre csak a rendõrkapitánynak van. Igaz, a rendõri
létszám sem elegendõ, hiszen
gyakoriak az átvezénylések a
szentendrei állományban.
ZÁRÁSKÉNT
Több lakó kifejezte köszönetét
a városvezetésnek, a körzet
képviselõjének, és elmondták,
hogy láthatóak a körzetben az
eredmények, bár a fórum
mutatja, hogy megoldandó
probléma maradt még bõven.
Zakar Ágnes befejezésképpen
összefoglalta azokat a közlekedési, forgalmirend-változásokkal kapcsolatos javaslatokat, amelyeket a fórumon felszólalók megfogalmaztak, és amelyeket a Közlekedési Munkacsoport és a
Városüzemeltetési Bizottság
vitat meg a közeljövõben a
lakók és a területi képviselõ
bevonásával.
- bt -
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Lakossági fórum
Fülöp Zsolt és
Hidegkuti Gergely
képviselõk
szeretettel várnak mindenkit
december 8-án, hétfõn 18
órakor kezdõdõ lakossági
fórumra a Barcsay Jenõ
Általános Iskola ebédlõjébe
(Kálvária út 18.), melynek
témája a János és Jobbágy
utca közlekedési rendje

FELHÍVÁS SZENTENDREI
VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A polgármester

naplója
December 5. (péntek)
10.00 Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal megbeszélés

Szentendre Város Önkormányzata a város hivatalos honlapján
vállalkozói adatbázis létrehozását tervezi. Ebben az adatbázisban csak szentendrei székhelyû vállalkozások megjelenését biztosítjuk.
A kezdeményezés célja egy olyan
információs felület kialakítása,
ahol egy helyen megtalálhatók
a szentendrei szakemberek különbözõ területekrõl.
Egyrészt az adatbázis segítségével bármilyen szolgáltatást keresõ városi lakos gyorsabban rátalálhat helyi vállalkozókra,
másrészt az önkormányzat, mint
megrendelõ kiemelt célja a
munkákat szentendrei vállalkozókkal elvégeztetni, figyelemmel a közbeszerzési törvényre és
egyéb hatályos jogszabályokra.
Amennyiben Önt érdekli ez a felhívás, kérem, szíveskedjék emailben (kozerdeku-zoldmail
@ph.szentendre.hu) megküldeni vállalkozásának alapadatait, elérhetõséggel, cégvezetõ
nevével, és kulcsszavakban megjelölve a tevékenységi kört.

December 7. (vasárnap)
16.00 Adventi
gyertyagyújtás a Fõ téren
pedagógusokkal és
egészségügyi dolgozókkal

December 8. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Posta logisztikai
igazgatójával megbeszélés
hibrid autók használatáról
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei Kulturális
Kht. ügyvezetõjével
egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
18.00 Lakossági fórum a
Barcsay Iskolában a János
u. forgalmi rendjérõl

December 9. (kedd)

Az elsõ gyertya…

Adventi programok
Szentendrén

Megtörtént az idei elsõ közös gyertyagyújtás
a Fõ téren advent elsõ vasárnapján, november 30-án délután. Az adventi koszorú elsõ
gyertyáját dr. Dietz Ferenc polgármester
gyújtotta meg. A polgármester beszédében
kiemelte, hogy a Fõ téri gyertyagyújtás már
hagyomány, és a város lakóinak egymásra
figyelését, a közös ünneplést, valamint az
együttlét örömét jelenti. Az ünnepségen
részt vettek a Polgármesteri Hivatal munkatársai, az önkormányzati képviselõk,
valamint rendõrség, a polgárõrség és a
Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának vezetõi. A karácsonyi készülõdés méltó megünnepléseként a négy adventi vasárnapon délután négy órakor közös ünneplésre várnak minden
városlakót Szentendre városának nagy adventi koszorújánál, a Fõ téri Pestiskereszt körül.
December 7-én a pedagógusok és egészségügyi dolgozók gyújtanak gyertyát, 14-én a város
iparosai, kereskedõi, vendéglõsei kerülnek sorra, végül december 21-én Szentendre neves
mûvészeinek, építészeinek és sportolóinak jut a nemes feladat. A gyertyát gyújtó közösségek
karácsonyi süteményekkel, a Korona Étterem pedig forralt borral és pogácsával kedveskedik a
térre látogatóknak. Közremûködnek a Szentendrei Fúvószenekari Egyesület zenészei, a helybéli
óvodák és iskolák gyermekei és a Filibili Népdalkör, valamint a Pedagógus Énekkar, akik karácsonyi énekeket tanítanak az egybegyûlteknek.
-t-

Advent második hétvégéjén is
változatos programokkal, sok
helyszínen várják az érdeklõket: lesz gyerekelõadás,
betlehem- és ajándékkészítés, karácsonyi finomságok
készítése, betlehemes játék,
koncert. A részletes programok megtekinthetõk a
www.szentendreprogram.hu
honlapon, illetve keressék az
ingyenes mûsorfüzetet a Fõ
téri könyvesboltban, a Pest
Megyei Könyvtárban, a Dunaparti Mûvelõdési Házban vagy
a Tourinform Irodában.
A korábban megjelentettõl eltérõen a Filibili Népdalkör
karácsonyi ünnepi mûsora
december 19-én, pénteken 18
órakor lesz a Petõfi egyesület
Stéger közi székházában.

09.00 Testületi ülés

December 10. (szerda)
11.30 Pest Megyei Közgyûlés
elnökével megbeszélés
Castrum, Vujicsics, Petzelt
témában
14.00 Iskolások uszodahasználatáról egyeztetés

December 11. (csütörtök)
11.00 Bükkös-parti
csomópont jelzõlámpás
rendszerének átadása
14.00 1000 éves munkacsoport megbeszélés
16.00 Hivatali dolgozók
gyerekeinek Mikulás napi
ünnepsége
17.00 Városfejlesztõ
Egyesület ülése a PMK-ban
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Képviselõk félidõben (6. rész)

Hol lapul a felelõsség?
Beszélgetés Zakar Gergellyel, a szabad demokrata-frakció listás képviselõjével

– A képviselõk között kakukktojásnak számít, legalábbis
ha az elmúlt két évrõl kell
beszélnie, hiszen Ön a 2006os helyhatósági választásokhoz képest valamivel késõbb,
2007 áprilisában került be a
testületbe, a leköszönõ Gulyás József helyére. Azóta
Szegõ András társaságában
a szabad demokrata-frakció
tagjaként végzi a munkáját.
Mi volt az elsõ benyomása,
mikor elfoglalta az új helyét?
– Már rögtön a beiktatásomkor
felvetõdött bennem egy kérdés. Gulyás Józsefnek azért
kellett lemondania, mert az
országgyûlési képviselõi tisztségével együtt járó keddi ülésnapok ütköztek a szentendrei
képviselõ-testület szintén
keddenként esedékes ülésnapjaival. Többször indítványozta, hogy tegyék át más napra
a városi testületi üléseket, de
nem járt sikerrel. Végül – érthetõ okokból – a parlamenti

részvétel mellett döntött. Vajon megengedheti-e magának
a város azt a könnyelmûséget,
hogy ilyen dilemma elé állítson egy országos befolyással
bíró, lokálpatrióta politikust?
Nem kellett volna inkább olyan
helyzetbe hozni, hogy mindkét helyen végezhesse a munkáját, és több információ birtokában lobbizzon a nagypolitikában a szentendreiek érdekeiért? Most õsszel módosítottuk a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot, eszerint
2009 januárjától csütörtökönként lesznek az ülések. Nem
lehetett volna elõbb meglépni
ezt, hogy ne veszítsük el a
testületbõl Gulyás Józsefet?
– Végül nincs oka bánni ezt,
hiszen így ön is helyet foglalhatott a döntéshozói székben. A hangját mégse halljuk
túl gyakran…
– Próbálok nem beleszólni a
vitába, ha nincs mondanivalóm, vagy nincs is vita az
adott kérdésben… Sokszor azt
látom, hogy egyes képviselõk
a kamerába beszélnek, amikor
felszólalnak, s közben feltûnõen kevés érdemi információ
hangzik el. Éppen a rengeteg
önfényezõ megnyilvánulás
miatt lenne érdemes elgondolkodni azon, hogy SZMSZ-módosítás és a döntés-elõkészítések meggyorsítása ide
vagy oda, vajon tényleg pörgõsebbek lettek-e a testületi

ülések. Én egyelõre az ellenkezõjét tapasztalom.
– Egy téma különösen látványosan hozta ki önbõl és frakciótársából az ellenzéki magatartást: a Kulturális Kht.
ügye. Mi a problémájuk?
– A Kulturális Kht. körüli hercehurcával az a problémám,
hogy ez ügyben óriási fejetlenség volt tapasztalható a többségi oldal részérõl. A korábbi
fõ kultúrfelelõs eltávolítása
után három hónapra bizalmat
kapott az új ideiglenes ügyvezetõ. Miután nem egészen
negyed év alatt rendbe tette a
cég helyzetét, egy felsõbb
utasítás következtében majdnem elküldte a testület,
amikor az állandó megbízásra
pályázók között kellett dönteni. Závodszky Zoltánt így
tulajdonképpen az ellenzék
választotta meg. S még egy ide
tartozó gondolat: a város nem
képes pereket nyerni például
a volt szovjet laktanya ügyében, annál inkább nyerésre áll
Kriaszter Attila a város ellen.
– Ellenben nagy sikereket
könyvelhet el a város a saját
intézményeiért folytatott
harcban. Mit szól ehhez?
– A Pest Megyei Önkormányzat
számos intézményt tart fenn
Szentendrén, de ezek helyzetét a nehéz költségvetési viszonyokra hivatkozva sorozatosan nehezíti meg. Így végül
a városi önkormányzatra há-

rulnak a fenntartási feladatok,
amelyeket a sajtóban óriási
píársikerként könyvelnek el a
városvezetõk. A nagy lózungok helyett én azzal is elégedett lennék, ha a megyei
intézményekben a korábbival
azonos szinten mennének a
dolgok. Ezzel szemben az
alapfeladatok ellátása helyett
a város súlyos százmilliókba
kerülõ úszómedencét építtet
és készfizetõ kezességet vállal
arra az esetre, ha a beruházó
cég becsõdölne. A kötvénykibocsátásból származó három
és félmilliárd forint értelmes
elköltésére ilyen körülmények
között sajnos nem látok jó
esélyt. Hovatovább ott tartunk, hogy a „festõk városának“ hívjuk Szentendrét, de a
Petzelt József Szakközépiskola
és Szakképzõ Intézet szakképzési rendszerének tervezett megváltoztatása miatt
hamarosan nem fognak festõket képezni Szentendrén –
és itt most nem a mûvészekre
gondolok…
– Számos kemény kritika –
de hol van a bajok gyökere?
– Nincsenek felelõsök a városvezetésben: sem a múltbéli,
sem a jelenlegi döntések mögött nem látok felelõsségvállalást. Nagy kérdés, vajon
hogyan egyeztethetõ ez össze
a felelõs politizálás eszméjével? Csak egy példa a már
említett Kriaszter-peren kívül:

Mobil Internet karácsonyra!
Még nincs internete?
Van, de elégedetlen szolgáltatójával? Sokat utazik?
Otthonülõ, de elege van a kábelrengetegbõl? A laptopján
és a számítógépen is szeretne netezni? Kétlaki életet él?
Költözés elõtt áll? Most költözött? Szeretné meglepni
családtagjait, barátait vagy önmagát a lehetõséggel, hogy
a világhálón barangoljon? Mindezt olcsón, egyszerûen,
gyorsan, a legmodernebb technikával? Van megoldás!
Van öt perce?
Mindössze öt perc, és laptopjára, számítógépére telepítheti a Mobil Internet elérést. Nem kellenek hozzá
vezetékek, nem kell szerelni semmit, és a modem is díjmentesen jár a csomaghoz. Nem kell hozzá más, csak egy
USB csatlakozó, ami formára pont olyan, mint egy egyszerû pendrive.
Hogyan mûködik ez a gyakorlatban?
A számítógéphez csatlakoztatott és SIM-kártyával ellátott
adatkártya vagy USB-modem biztosítja az internet elérést,
a Pannon hálózatán keresztül. Mobiltelefonja nem a
Pannonnal szerzõdött? Nincs is mobiltelefonja? Vezetékes
telefonja sincs? Semmi gond, a 3G/HSDPA technológia
mindezektõl független.

Mit jelent a 3G/HSDPA rövidítés?
A leggyorsabb mobil-adatátvitelt biztosító technológia,
mellyel akár 7,2 Mbit/sec sebesség is elérhetõ, 90%-os
országos lefedettséggel. Gyors oldalletöltés (akár 1-2
másodperc), egy 3Mb-os zeneszám letöltése sem tart tovább
10-20 másodpercnél.
Sokba kerül a Mobil Internet?
Levelezzen, böngésszen szabadon, akár havi 1980 Ft-tól!
Kétéves hûségnyilatkozattal, csatlakozási díj nélkül a Mobil

elõször eladunk egy, a Városi
Szolgáltató tulajdonában lévõ
gázmotort egy magáncégnek,
majd visszavásároljuk drágábban. Hol rejtõzik az egyének
felelõssége?
– Most úgy tûnik, hogy hatalmas az ellenállás, nagyok a
feszültségek a testületben…
– Ellenzéki képviselõként az a
feladatom, hogy azokra a dolgokra hívjam fel a figyelmet,
amik megítélésem szerint nem
jól mûködnek a városban. Ez nem
jelent személyes rossz viszonyt.
A legtöbb városházi ügyben
létrejön az egyetértés a képviselõk között, a szavazások
többsége konszenzusos, hiszen
minden képviselõ a város érdekében végzi a munkáját.
Számos pozitívumot fel tudnék
sorolni a testületi munkából!
Nagyra értékelem a polgármester úr konszenzusra való
törekvését, vagy az idei szigorú
költségvetést, reméljük, a jövõ
évi is hasonlóan jó költségvetés
lesz. No de az eredményekrõl
bõségesen olvashatnak majd a
többségben lévõ képviselõk
félidei értékelésében…
– Hogyan tovább?
– Igyekszem változatlanul stabilan képviselni a városlakók
érdekeit és a liberális értékeket úgy, hogy ne szaporítsam feleslegesen a szót.
Egyúttal a szervezõk nevében
várunk szeretettel mindenkit
a Szentendrei Közéleti és Kulturális Egyesület rendezvényein, ahol a liberális és nem
csak liberális gondolkodók
konstruktívan
mûködnek
együtt, és izgalmas ismeretterjesztõ programok keretében töprengenek a világban
zajló folyamatokról.
Bokor Tamás

Internet 500 MB tarifacsomaggal. A csomaghoz ingyenes
e-mailcím tartozik 90 Mb tárhellyel és sms-értesítõ a
beérkezõ levelekrõl. Az 500 Mb-os csomag kb. 1000 db
weboldal megtekintésére vagy kb. 1000 db e-mail küldésére,
fogadására elegendõ.
Szeretne biztosra menni?
A Mobil Internet 500 MB csomagot most 30 napos visszavételi garanciával rendelheti meg.
Még többet szeretne internetezni?
A Pannon Internet Éjszaka-hétvége tarifacsomag 1 éves
hûségnyilatkozattal 3990 Ft korlátlan forgalmi kerettel az
esti órákban, illetve hétvégén, a Pannon Internet Éjjelnappal tarifacsomag 1 éves hûségnyilatkozattal, korlátlan
forgalmi kerettel 5990 Ft!
Sok a kiadása év végén?
Kétéves hûségnyilatkozat esetén mindkét csomag elsõ
három havidíja 0 Ft!
Meggyõztük?
Akkor mire vár? Jöjjön el üzletünkbe vagy hívja kollégánkat,
aki szívesen meglátogatja otthonában, hogy megismerked(x)
jen ezzel az új, modern technológiával.
PANNON ÜZLET
Szentendre, Vasúti villasor 5. (A HÉV végállomásnál)
Tel.: 06-20-31-00-333 (Csanádi Éva)
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Dugó dugó hátán
Folytatás az 1. oldalról
Ott van például a fals biztonságérzet: ha lámpa van, kevésbé figyelmesen kelek át az
úton. Olyan ez, mint amikor
annak idején bevezették a
légzsákokat: rögtön mindenki
bátrabban száguldozott, mert
a légzsák úgyis megvéd majd.
H. F.: – Lámpa nélkül a gyalogos tényleg körültekintõbb volt,
kisakkozta, hogy átfér-e még.
Az autók becsúszásveszélye pedig nemcsak télen áll fenn…
H. G.: – Körülbelül négy éve volt
már súlyos kimenetelû rácsúszásos baleset ennél a zebránál,
pedig lámpa még nem volt akkor.
– Az elmúlt napokban mintha
javult volna a 11-es fõút reggeli állapota. Mi történt? Csak
nem az interjú közelsége miatt kapta össze magát a Magyar Közút helyi szervezete?
H. F.: – November 22-én, szombaton egy teherautó kifordított a Papírgyárnál egy aknafedelet. A forgalmi sávot
lezártuk, ebbõl eredõen forgalmi torlódás keletkezett.. Az
általános reggeli forgalmi torlódás viszont nem emiatt az
egy eset miatt szokott elõfordulni, hanem az esetleges hibás lámpák miatt.
H. G.: – Nagyon jól tudom, hogy
a helyi Magyar Közút-szervezeten túlnyúló problémával
állunk szemben. Egy mûszaki
hibáról van szó, amelynek megjavítását nem a helyi Magyar
Közút, hanem egy alvállalkozó
végzi, ráadásul a javítást sem
a helyi, hanem a központi Magyar Közút Kht. rendeli meg.
Végül mégis a helyi szervezeten
csattan az ostor, pedig õk mindent megtesznek a javítás
érdekében. Mégis mi vagyunk
azok, akiknek ki kell mondania, hogy a mûszaki hibák nem
szoktak csak úgy maguktól
meggyógyulni.
– A Magyar Közút Pest megyei
szervezete arra hivatkozik,
hogy a Duna-korzó egyirányúsítása miatt borult fel a 11-es
fõút hétköznap reggeli forgalma. Hol van a kutya elásva?
H. G.: – Cinikusnak érzem a cég
hozzáállását, fõleg azért, mert
birtokunkban van egy levél,
amelyben elismerik, hogy rossz
a hangolás. A közlekedési jelzõrendszer egy iszonyú bonyolult konstrukció, amelyben a
hiba nem feltétlenül ott rejtõzik, ahol keressük. Mondok
egy példát: három lámpa mûködik egy egyirányú utcában,

szinkronban. Ha az elsõ és a
második folyamatosan zöldet
jelez, akkor a harmadiknál piros
jelzés esetén háromszor akkora forgalom torlódik fel, mint
amikor még a másik kettõ is
mûködött. Elsõ ránézésre a harmadik lámpát kiálthatjuk ki
bûnösnek, pedig az elsõ kettõ
a hibás, amelyek folyamatos
szabad jelzést adnak. Szentendre belterületén ez hatványozottan igaz a rengeteg lámpás csomópont miatt.
H. F.: – Ezt megerõsíthetem:
annyira bonyolult a rendszer,
hogy a mérnökök laptoppal járnak csomópontról csomópontra. A lámpahangolás javítása
helyi szinten nem oldható meg.
Új fejlemény mégis van az ügyben: az M0 Egyesület által dr.
Dietz Ferenc polgármester kezdeményezésére készült mûszaki tervezetben számos forgalombiztonságot fokozó intézkedés terve szerepel. Például
átalakulna a Római sánc úti
csomópont, valamint 2009ben felújítanák a 11-es fõutat
és helyenként a környezõ csomópontokat is a Plus áruháztól
a tahi hídfõig, a kétsávos szakaszon. Még nem lehet tudni,
hogy megvalósul-e a terv, de
ettõl függetlenül csak akkor
mûködhet jól a projekt, ha teljesen új rendszert alakítanak
ki 70-100 millió forintból
Szentendre átkelési szakaszán,
vagyis az összes lámpás csomópontot felújítják, és megváltoztatják a hangolást.
H. G.: – Nem szabad elfelejteni,
hogy a rossz lámpabeállításra
rárakódik egy aktuális jelenség: az M0 Megyeri hídjának
átadása miatt megváltoztak a
helyi közlekedési szokások.
Sokan késõbb indulnak el a híd
miatt, és bár a súlykorlátozások miatt tényleg kisebb lett a
teherforgalom – le a kalappal
az intézkedések kiagyalói elõtt
–, a személygépkocsival közlekedõk személyi preferenciáival
nem lehetett számolni. Leányfalun körülbelül 15-20%-kal
nõtt a forgalom mértéke.
H. F.: – Két alapvetõ változás
következett be a híd megnyitása után: egyrészt Pilisvörösvártól Csobánka felé, másrészt az ürömi csomóponttól
Budakalász felé jönnek be az
autósok. Így két, korábban
kevésbé használt mellékúton
jelentõsen megnõtt a forgalom. A megoldást az jelentené,
ha mielõbb megépülne a 10-es

és 11-es út közötti átkötés.
H. G.: – Ez sokkal közelebb van,
mint egy éve volt - a hídátadás
óta meggyorsultak az események, legalábbis minisztériumi információk szerint.
– Ne kerüljük meg a lámpahangolás és a Duna-korzó forgalmi
rendjének
összefüggéseit!
Mennyire függ össze a reggeli
dugó és az egyirányú korzó?
H. G.: – Egyetértünk abban,
hogy a Duna-korzó mai környezetében, üzemszerû mûködésébe bele kell tartoznia
annak a tulajdonságnak, hogy
mindkét irányból kiszolgálja az
infrastruktúra elérését. Én úgy
látom, hogy ez a legtöbb, amit
nyújtania kell, de tranzitútvonallá válnia nem szabad. Elvileg
ideális lenne a forgalom levezetésére, de ez a turisták és
a fesztiválok miatt csak évente
kb. öt hónapra igaz, november
közepétõl március elejéig.
Tény, hogy a korzó elkerüli a
belvárosi lámpákat, de nem
igaz, hogy forgalmat vezet le,
hiszen a korzó végén a forgalom visszatér a fõútra.
H. F.: – A gond nemcsak a korzóval van, hanem azzal is, hogy
nincsenek igazi keresztirányú
közlekedési lehetõségek a város három nagy egysége –
a belváros, a Püspökmajor és a
pismány-boldogtanyai terület
– között. Emiatt szinte nem
lehet kikerülni a fõutat, ha
egyik egységbõl a másikba tartanak az autósok, a fõút agyonterhelt. A belváros felé balra
kanyarodó sor a Református
Gimnáziumnál reggelente olykor a skanzeni elágazásig ér.
egy nap alatt 33 ezer autó halad
át a 11-esen. Más helyeken 20
ezer fölött autópályát terveznek. Itt jön be a tehermentesítõ út kérdése, amelyet tíz
éve még tamáskodva fogadtam, de ma már reálisnak tartom – most már a minisztériumon múlik a minél korábbi megvalósítása. Dr. Dietz Ferenc
kezdeményezésére a NIF Zrt.
megindította a tehermenetsítõ
út tanulmánytervére vonatkozó
közbeszerzési eljárást, amely
jövõ év tavaszára készül el.
A Szentlászlói úttól a Pannónia-telepig húzódó út le tudná vezetni az M0 erre irányuló
forgalmának egy részét, és
alkalmas keresztirányú közlekedési kapcsolatot teremtene
a városrészek között a 11-es
fõúttal párhuzamosan, részben
kiváltva azt.
Bokor Tamás
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Pismányban hej, van
számos utca…
ezdem azt hinni, hogy böstörgõ típus vagyok. Olyan, aki
mindig hajszálat talál a levesben, aki a kákán is csomót
keres, akinek a méz is keserû. No, például most is.
Szentendrei polgárként nyilván örülhetnék annak a jótékony
mozgásnak, amely pár hete az Egres utcán zajlik. Laikusok
számára is nyilvánvaló: itt bizony valami jó fog történni. Kicserélnek, felújítanak, beruháznak, jobb lesz nekünk, az errefelé
lakóknak, jobb a városnak, mert javul az infrastrukturális
mutatója satöbbi. Ugyanis csatornázás folyik ezerrel.
Akkor miért vagyok mégis ellentmondásos hangulatban? Pár
„apróság“ miatt. Felsorolnám.
1. Nem emlékszem rá, hogy a környéken lakók alapos tájékoztatást kaptak volna arra nézve, mikor kezdõdik el, mikor
fejezõdik be várhatólag a munka – lehet, hogy felületes vagyok,
de semmilyen médiumban nem fedeztem fel az erre vonatkozó
információkat. Persze az egyik Egres utcai lakó azt állította,
hogy õket tájékozatták egy nappal a kezdés elõtt; a projekt
azonban nemcsak az Egres utcaiakat érinti, hanem a „helótákat“
is, mint amilyen én vagyok, aki egy zsákutcában lakik – ugyanott. Becsszóra, mi semmit nem tudtunk.
2. Érinti továbbá az ugyancsak nem az Egres utcán lakó pismányiak százait, akik tébolyultan keresték a menekülõ utakat
iskolás gyerekeikkel, mert a forgalmi rend változása és a lezárások mikéntje, no meg a táblázás napokig váratott magára.
3. Szemtanúja voltam, amikor az – amúgy egyirányú – Törökvölgyi utcában este majdnem egymásba rohant két autó, nem
tudva az utca ismét kétirányú forgalmáról.
4. A buszközlekedésrõl: a mostoha sorsú, irracionálisan hol
erre, hol arra közlekedõ pismányi busz ismét egy új útvonalon
halad, amely újabb megpróbáltatásokat jelent a használók
(vagyis leginkább az idõsebb és iskolás korosztály) számára.
A megálló keresgélése hovatovább helyi érdekû társasjátékká
válik. A tájékoztatás mértéke, úgymond, itt is kívánnivalókat
hagy maga után.
Gyengéd szorozgatás: a remélhetõleg rövid ideig tartó munkálatokban passzívan részt vevõk száma pár ezer. A napi teendõkben megzavart lakók száma biztosan szintén megvan ugyanenynyi. Az erre járó és eltévedõ idegenek száma lehet pár száz (ja,
és a taxik, az idegenekkel). A vélhetõleg valóban tájékoztatott
Egres utcaiak létszáma nagyjából ötven fõre tehetõ. Hab a
tortán a jobbára megoldhatatlan parkolás, s a váratlanul – több
ízben, fõ idõben – megszûnõ vízszolgáltatás.
Nem lehetne-e, hogy egy kicsit figyelmesebben, elõrelátóbban,
„lakófil“ módon történjenek az ilyesfajta munkálatok? Ha nem,
hát nem. Nem elõször… S ha nem, akkor vélhetõleg sokan
dühöngnek, zsémbeskednek, panaszkodnak, gúnyolódnak minden egyes alkalommal – ki-ki vérmérséklete szerint. Ismétlem:
némi körültekintés, és nem lenne hajszál a levesben…, lásd
fent. Vagy csupa hülyeséget beszélnék?
Post scriptum a jeges dágványban hazafelé csúszkálva: az e heti
Szentendre és Vidékében végre megjelent a tájékoztatás a
csatornázásról az alvállakozó, a Tunel Mélyépítõ Kft. aláírásával. Szemétszállítás második hete nincs. Remélem, a szállítók
nemcsak vita árán fogják majd a (jobb híján) zsákokban tovább
gyûjtött hulladékot elvinni? Vagy azért is külön fizetnünk kell?
Hm, hm…
-horváth-

K

Kistérségi klímanap
A Klímaébresztõ! filmhét keretében december 6-án, szombaton
9-tõl 14 óráig a pomázi Teleki-Wattay-kastélyban (Templom tér
3.) Mika János éghajlatkutató gondolatébresztõ elõadását hallgathatják meg az érdeklõdõk az éghajlatváltozásról Ismerd meg
Pomázt, a klímabarát települést! címmel. Utána beszélgetés
kezdõdik a cselekvés helyi lehetõségeirõl. Filmek az éghajlatváltozásról, ahogyan mi látjuk: Ideje észhez térni!; Tárgyaink
története; Tuvalu: Eltûnõ világok. Info: 06-20-5600-498.
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Minden nap matematika
Bartha Gábort, a Móricz Zsigmond Gimnázium matematika-fizika szakos tanárát
Ericsson-díjjal jutalmazták.
világhírû Ericsson cég
Kutatás-Fejlesztési
Igazgatósága évek óta
kitünteti azokat a tanárokat,
akik sokat tesznek a matematika és a fizika népszerûsítéséért. A hazai természettudományos és mûszaki képzés
világviszonylatban jelentõs
szellemi értéket képvisel, ennek köszönhetõen a magyar és
külföldi befektetõk elõtt még
mindig vonzó az itthoni munkaerõ szakmai színvonala.
Bartha Gábor 34 esztendeje
rendületlen kitartással oktatja szaktárgyait a Móricz Zsigmond Gimnáziumban, a matematika népszerûsítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett, és a Matematikatanárok
Országos Versenyének többszörös nyertese. Kollégái felterjesztése alapján lett idén a
négy díjazott egyike. A díjátadásra készülõdve válaszolt
kérdéseinkre.
– Mikor dõlt el, hogy a matematika tanításával foglalkozik egész életében?
– Elég késõn. Már negyedéves
voltam, amikor az elemi matematika elnevezésû gyakorlaton, ami a tanárképzés alapozását szolgálta, feltûnt,
milyen hihetetlenül érdekes
feladatokat szerkeszteni. A fix
gondolatoktól hogyan lehet
eljutni az elvont, tételszerûen
is megfogalmazható tiszta
törvényszerûségekig. Nincs
nap, hogy ne foglalkoznék
elméleti szinten is a matematikával. Feladatokat adok fel a
tanítványaimnak, amit nem
tudnak megoldani. Máris adott

A

Bartha Gábor
a lehetõség, hogy megvizsgáljam, melyek azok a pontok,
amelyek a megoldáshoz visznek, vagy éppen attól távolítanak. Az emberben természetes az igény, hogy általánosítson és következtessen.
– Számos matematikai feladatgyûjteménybe írt példákat az országos középiskolai
tanulmányi versenyekre, és
az Arany Dániel Matematika
Verseny elnökeként számos
feladatsort állított össze.
Milyenek a jó feladatok?
– Legyenek érdekesek, szépek
és nem könnyûek. A középiskolai anyag egy problémájából induljanak ki, de több
dolgot öleljen fel a kiszámításuk. A megoldás akkor szép,
ha többféle megközelítést tartalmaz. Például adott egy térgeometriai feladat: egy testet
különbözõképpen darabolunk,
változik a felszíne, a térfogata; s közben már a kombinatorika területére jutunk, azaz
mindezt hogyan és hányféleképpen lehet megtenni. A leg-

Junior Prima-díj fiatal
zenészeknek
A hazai zenei élet ifjú kiválóságait köszöntötték november 23-án a Magyar Tudományos Akadémián, ahol a Junior
Prima-díj zenemûvészeti kategóriájának gyõztesei vehették át az elismerést. Az idei díjazottak között Fenyõ László
Liszt-díjas gordonkamûvész és Bogányi Gergely Liszt- és
Kossuth-díjas zongoramûvész részesült többek között az
elismerésben. A díjazottak között volt még Boldoczki
Gábor trombitamûvész, Brickner Szabolcs tenor, az Ewald
Rézfúvós kvintett, Farkas Gábor zongoramûvész, Hajnóczy
Júlia szoprán, Héja Domonkos karmester, Kelemen
Barnabás hegedûmûvész és Seres Dóra fuvolamûvész.
Képünkön Fenyõ László gordonkamûvész

fontosabb az, hogy a megoldás
gondolkodásra késztessen.
Azt pedig, hogy érdekes-e a
példa, biztosan jelzik az órai
„benyögések“ és a szemek csillogása.
– Van-e feladványkészítési
rekordja?
– Néhány éve az Arany Dániel
Matematika Verseny feladatai
idõ elõtt nyilvánosságra kerültek, és egy pénteki napon kaptam a telefont, hogy a hivatal
megbíz az újak összeállításával. Ez a három kategóriában
háromszor tíz példát és egy
tartalék feladatsort jelentett.
Ezeket
szombat-vasárnap
egyedül állítottam össze,
szinte magam sem hittem el,
hibátlanul.
– A matematika mindig nehéz tantárgynak számított.
Mivel tudja erõfeszítésre
sarkallni tanítványait?
– A matematika nem lett könynyebb, a tanítása sem változott alapvetõen, csak a munkához való hozzáállás alakult
át. Nem direkt fordul el a mai
nemzedék a tudományoktól,
hanem mert rögtön akarnak
eredményt elérni, semmibõl.
Örök törvény, ha valamibe nem
izzad meg az ember, nem kíséri
erõfeszítés (hisz mindenhez
van már segédeszköz), akkor
nem is ér el sikereket. A mai
gyerekeknek kiveszik az ambíciójuk, még a közelébe se
kerülnek a megoldásnak, már
be is fejezik. De az ilyen papolással felesleges is próbálkozni náluk. Jutalmazással,
díjazással hatok rájuk, egyszer
saját pénzembõl finanszíroz-
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tam egy versenyt. Még humorba oltva is ösztönözhetõk.
– Szabad idejében mivel
foglalkozik legszívesebben?
– Természetesen matematikával. És újabban szõlészettel.
Örököltem az apósomtól egy
kis ültetvényt, és tiszteletbõl
folytatom azt, amit õ elkezdett: ültetek, oltok, metszek.
Akkor nincs matematika, majd
leszakad a derekam, csípi a
szemem a permetlé, de mindenért kárpótol, hogy saját
borom van. A feleségem az idegenforgalom területén dolgozik, ezért nyaranta a nagylányommal és a fiammal együtt
gyakran utazunk. Elébe vágok
a kérdésnek, magától értetõdik, hogy mindketten jó matekosok.
Õzi

Szentendre az országos
segélyezési programban
Szentendre Város Önkormányzata részt vesz a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által
szervezett EU Élelmiszersegélyprogramjában. Így a 1000 kg
élelmiszer (700 kg lisztet, 200
kg tésztát és 100 kg kekszet)
100 rászorult család részére
kerül kiosztásra. Az élelmiszercsomagokat a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye, a Gondozási Központ, a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat és a
Nagycsaládosok Egyesülete vette át, hogy megkezdjék a csomagok kiosztását.

Kistérségi kézbe kerülhet
a szociális ellátás
A házi segítségnyújtást és a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, az idõsek klubját, valamint
a hajléktalanok nappali melegedõjét és éjjeli menedékhelyét,
mint szociális alap- és szakellátási feladatokat 2009. február
1-jétõl a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása útján kívánja
ellátni Szentendre Város Önkormányzata – döntöttek a testületben november 20-án. Ha a
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásának Társulási Tanácsa
átvállalja a feladatokat, a város
a Gondozási Központot 2009.
február 1-jei hatállyal hivatalosan megszünteti, feladatait
pedig a megalakítandó kistérségi intézménybe szervezik át –
kivéve a védõnõi szolgálatot és
az iskola-egészségügyi ellátást,
amelyek a továbbiakban Szentendre Város Szakorvosi Rendelõintézetéhez
tartoznak
majd.

Fáztam, és tüzelõt
hoztatok…
Ebben az évben különösen sok
és szép közös programja volt
a szentendrei keresztény
közösségeknek. Kezdõdött a
hagyományos januári ökumenikus imahéttel, majd ezt
követte a skanzenben megszervezett családi nap, májusban. Szervezõknek, résztvevõknek, szereplõknek egyaránt felejthetetlen élmény
volt a jó hangulat, a zökkenõmentes lebonyolítás, a finom
ebéd, a közvetlenség, a soksok kézfogás. Számomra a legemlékezetesebb a Biblia-írás
volt, merített papírra mindenki másolhatott egy részt az
evangéliumból.
A nyár végén a Szentendre
éjjel-nappal nyitva hétvégéjén voltak újra közös programok, meghallgatlak-sátor,
beszélgetések, éjszakai templomlátogatás négy templomunkban. Ezt követte októberben a Biblia-szabadegyetem, amikor egy szombati
napon neves biblikus professzorok tartottak elõadást
a Péter-Pál templomban. Az
elõadások közben fogalmazódott meg bennem, mi lehet
még az a pont, ami közösségeink közös célja lehet: a
szegénygondozás. De jó
lenne, ha ki lenne most téve
egy kosár: tüzelõre gyûjtünk… – fogalmazódott meg
bennem. Ez az ötlet akkor nem
volt alkalomhoz illõ, de késõbb megkerestem a lelkipásztorokat, és elmondtam,
hogy évek óta gyûjtünk a nélkülözõknek tüzelõre, de egyre
több az igény, és egyre kevesebb a pénzünk, nem csatlakoznának-e a gyülekezetük
tagjai is az adományozáshoz.
Kérésemet mindenhol szívesen és megértéssel fogadták. Azt hiszem, az adakozásnak szinte jobban örültem,
mint az adománynak, olyan
jól esett az újbóli összefogás
és a segíteni akarás. Ennek
következményeképpen a református, az evangélikus és a
baptista gyülekezett tagjai is
megsegítettek egy-egy családot két-három hónapra elegendõ tûzifával.
Minden adakozónak szól
Urunk Jézus szava: „Bizony
mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel
is tettetek, velem tettétek“!
(Mt 25,31-46)
Kovács Miklósné Mária
Római Kat. Karitász Szolgálat
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A nevelés és tudás szolgálatában
Díszokleveles pedagógusok köszöntése
Idén hat díszokleveles pedagógus köszöntésére került sor november 20-án, csütörtök délután. Dr. Dietz Ferenc
polgármester otthonaikban látogatta meg az arany-, gyémánt- és vasdiplomás óvónõket, tanítókat, tanárokat,
akiket az alábbiakban röviden bemutatunk olvasóinknak.

Takácsné Neuprandt Matild
Fél évszázada, 1958-ban kapta
kézhez óvónõi oklevelét Takácsné Neuprandt Matild, aki
harmincévi fõvárosi tapasztalattal a háta mögött 1988-ban
érkezett dolgozni Szentendrére. Itt 1993-ig a Bimbó
utcai és a Püspökmajor lakótelepi óvoda vezetõi teendõit
látta el, majd 1996-os nyugdíjazásáig csoportóvónõ lett.
Gondos, alapos és emberséges
vezetõként képviselte a két
óvoda dolgozóinak és gyermekeinek érdekeit. „A 38 éves
pedagógusi pálya ugyan anyagiakkal nem kényeztetett, de
annál több lehetõséget adott
a szakmai munkám elméleti és
gyakorlati megvalósítására“ –
vallja. Nyugdíjazása évében
Pedagógiai Szolgálati Emlékérmet kapott.
Gyémánt díszoklevélben részesült Monoki Lászlóné,
Rózsa néni, aki 2007-ben
Szentendre Város Pedagógiai
Díját nyerte el. 1989-ig a
Központi Általános Iskola
ének-zene tagozatos tanára
volt. 1955-ben a Szegedi
Tanítóképzõ Intézetben szerzett ének-zene szakos diplomát. Elõször Szegeden, majd
Pomázon tanított, 1959-tõl a
Bajcsy-Zsilinszky úti Általános
Iskola tanáraként dolgozott,
itt 1972 és 1977 között igazgatóhelyettesként is tevékenykedett. Megyei, majd
vezetõ szakfelügyelõ lett, a
Pest Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadója, a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. zenei
szerkesztõje. Részt vett a
Nemzeti Alaptanterv Mûvésze-

Monoki Lászlóné

Antalóczy Lászlóné
tek 5-10. évfolyamának részletes zenei alkotásaiban,
ezenkívül az ének- és zeneoktatás tantervének írója is õ
volt.
Szintén 60 esztendeje kapta
kézhez diplomáját Réthey
Prikkel Lajos nyugalmazott
középiskolai tanár. 1948-ban
fejezte be elsõ tanári és etnográfusi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen, s nyugdíjba vonulásáig, azaz 1985-ig negyvennégy év alatt mindvégig
kiemelkedõen végezte pedagógusi feladatait. A Pest
Megyei Gyermek- és Ifjúságvédõ Intézetnél végzett munkájáért Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet kapott, 1977-ben
Szentendre Város Pro Urbe
Díjasa lett, 2006-ban pedig,
az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján a Magyar
Köztársaság elnöke és kormánya A Szabadság Hõse
Érdemérem kitüntetésben részesítette õt.

Réthey Prikkel Lajos

Luyné Pálfalvi Borbála
Mócsai György az arany díszoklevelesek táborát erõsíti.
Miután 50 esztendõvel ezelõtt
a Táncsics Mihály Gyakorló
Tanítóképzõ Fõiskolán megszerezte tanítóképesítõ vizsgáját, környezetismeretet

Mócsai György
kezdett tanítani a Kutasói
Általános Iskolában. 1960-tól
a Béri Általános Iskolában dolgozik, majd 1962-ben átkerül
Leányfaluba, ahonnan a következõ esztendõben Szigetmonostorra igazol át. Itt
1975-ig egyszerre dolgozik
pedagógusként és a helyi
mûvelõdési ház igazgatójaként. 1975-1996 között a
Bajcsy-Zsilinszky úti Általános
Iskolában 3-4. osztályosokat
tanít, s 1991-1995 között
megbízott igazgatóként is
tevékenykedett.
Antalóczy Lászlóné, Baba néni
65 esztendeje vette át óvónõi
oklevelét. Öt évvel késõbb,
1948-ban elhelyezkedett a
Szentendre-Izbégi Állami Óvodában. Ennek az intézménynek

Kedves Szentendrei Kultúrabarátok!
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Pest
Megyei Könyvtár számtalanszor szembesült már
azzal a szomorú ténnyel, hogy a képzõmûvészeti-,
irodalmi-, régészeti-, néprajzi kiállításokra, programokra nyitott szentendreiek gyakran nem értesülnek rendezvényeinkrõl, vagy késõn szereznek
ezekrõl tudomást. Természetesen mindkét intézményben rendelkezésünkre állnak hagyományos
címlisták, melyek azonban – elsõsorban az egyre
magasabb postaköltségek miatt – már nem bõvíthetõk a végtelenségig. A XXI. században a leggyorsabb és leghatékonyabb információközlés az email. Ezért a két intézmény úgy határozott, hogy
adatbázisokat hoz létre, hogy az abban szereplõ
címekre minden esetben megküldhessük programelõzeteseinket, rendezvényeink meghívóját, valamint a tervezett kulturális eseménnyel kapcsolatos
bõvebb információkat is nyújtunk.
Mivel a magyar törvények szerint a hasonló adatbázisok más célokra/intézményeknek át nem

a vezetõjeként tevékenykedett
az 1971-es tanév végéig, majd
szeptembertõl a Vasúti Villasori
Óvodában folytatta óvónõi és
vezetõi tevékenységét, miközben a szentendrei járásban
óvodafelügyelõként is közremûködött a pedagógusi munkában, és vezette az óvónõk
továbbképzéseit. Bár 1975-ben
nyugdíjba vonult, még öt esztendeig nem vált meg szeretett
tanítványaitól, s 1980-ig óvónõként dolgozott tovább.
Vasdiplomás lett idén Luyné
Pálfalvi Borbála is. A tanítónõ
tízgyermekes Tolna megyei
család sarjaként 1943-ban
szerzett oklevelet. Ezután
elõször Bácsborsód-Kövesmajor tanyai iskolájában, késõbb
a Vaskút Állami Általános
Iskolában, ezután a veszprémi
II. számú Általános Fiúiskolában, majd Balassagyarmaton, illetve a Vas megyei Simaságon végezte kiemelkedõ
munkáját. 1960-ban került a
pomázi II. számú Általános
Iskolába, ahol húsz évet töltött el. – „1979-ben nyugdíjba
vonultam, a munkámat mindig
és maradék nélkül, gyermek- és
hivatásszeretetbõl igyekeztem
eskümhöz híven teljesíteni“ –
fogalmaz. Munkája elismeréseként 1976-ban miniszteri
dicséretben részesült, 1979ben pedig Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták.
Olvasóink nevében jó egészséget, pihenést és hosszú,
boldog életet kívánunk mind a
hat megjutalmazott nevelõnek!
Összeállította:
Bokor Tamás

adhatók, garantáljuk a névsor bizalmas kezelését.
Az új adatbázis(ok)ba való bekerülés nagyon egyszerû: küldjön egy e-mailt a
programajanlo@pmmi.hu és a
pmk@ella.hu
címekre (attól függõen, hogy mely intézmények
rendezvényeirõl kér tájékoztatást). A jelentkezés
napjától kezdõdõen internetes meghívóink, híreink
eljutnak Önhöz, legkevesebb 7-10 nappal az
események elõtt.
Ezzel a felhívással egyidõben – a Szentendrei Kulturális Kht. munkatársaival egyeztetve – jelezzük, hogy a
mmalom.program@dunakanyar.net
e-mail címen a MûvészetMalom, illetve a kht. internetes hírlevelére is fel lehet iratkozni.
Az e-mail címmel nem rendelkezõ látogatóink
részére rendezvényeinken íveket helyezünk el, amelyeken a postai úton érkezõ meghívók címlistájára
lehet feliratkozni.
Várjuk az e-maileket, hogy idõben eljuthassanak
híreink, programjaink Önökhöz!
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Figyeljünk oda a visszereinkre!
Ingyenes szûrõprogram Szentendrén
lábakon
jelentkezõ,
sokszor a laikusok
számára is feltûnõ viszszeresség rendkívül gyakori:
hazánkban minden második
felnõttnek vannak visszértágulatai. Ezek a bõrön át
kidagadó lilás érelváltozások
azonban nemcsak a lábak
összképét rontják, hanem a
kezdetben fájdalom nélküli
érduzzanatok az évek során
egyre kellemetlenebb panaszokat is okozhatnak, sõt
komoly veszélyforrást is jelenthetnek. Ugyanis ha a lábak
vérellátása hosszú távon nem
megfelelõ, az idõvel problémát okoz a bõr, a szövetek
és az izmok táplálásában, így
a bõr fekélyesedéséhez vagy
akár elhalásához is vezethet.
Míg egy átmeneti visszérgyulladás is – táppénzre kényszerítve minket – megkeseríti
napjainkat, addig egy krónikus visszérbetegség akár súlyos rokkantsághoz vagy trombózishoz is vezethet. Ezen kívül minden fennálló visszértágulat további tágulatokat
idéz elõ.
A lábakon a vénagyengeség
legtöbbször elnehezedõ, fáradt lábak, zsibbadás, éjszakai lábgörcsök, lábviszketés
formájában jelentkezik. A vénagyengeséghez – amely örökletes, alkati jellemzõ –gyakran
társulnak például aranyeres
problémák is, amelyek a medencében elõforduló vénapangás következményei.
A visszeresség gyakran laikus
számára nem is látható, hiszen
a mélyebb rétegekben jelentkezik elõször, ám ennek ellenére ugyanolyan fontos a
felderítése, mint a látható
problémáknak. Gyakran csak
például a boka körüli duzzanat, vagy az érhálózat bizonyos területeken való sötétedése jelzi a keringési elégtelenséget. Ezért rendkívül fontos a visszérbetegségek korai
szakaszban történõ felismerése és a megfelelõ gondozás
biztosítása, a minél korábban
megkezdett megelõzõ jellegû
terápia.
Ennek érdekében több szentendrei háziorvosi praxisban is
ingyenes szûrési-tanácsadói
program indult, amely elsõsorban a legveszélyeztetettebb korcsoportban, a 35-55
éves hölgyek körében végzi a
szûrést.

A

„Nagyon fontos, hogy az érintettek ne csak esztétikai problémának tekintsék a visszerek
megjelenését, hanem még a
komolyabb problémák jelentkezése elõtt kezdjék el a megelõzést, különösen, ha a családjukban fordult már elõ visszérbetegség“ – tanácsolja dr.
Bartha Zsolt, az ingyenes
szûrõprogramban résztvevõ
háziorvosok egyike.
Az örökletes hajlamon túl számos egyéb tényezõ is elõsegítheti a visszér-problémák
kialakulását, amire érdemes
odafigyelni. A terhesség alatt
– elsõsorban a hormonok hatására – még jobban kitágulnak a visszerek, de a súlytöbblet, az általános kötõszövetgyengeség, a bélrenyheség,
az állómunka, a fogamzásgátlók szedése, a mozgásszegény életmód és a dohányzás is mind-mind hozzájárulnak a problémák súlyosbodásához.
A szûrõvizsgálatok során feltárt problémák sokfélék lehetnek. Van, hogy elegendõ az
életmódváltás vagy a konzervatív terápia – rugalmas pólya,
speciális gyógyharisnya viselése vagy a gyógyszeres
kezelés – de vannak, akiknél
sajnos már csak a mûtét jelenthet megoldást.
Mivel a vénákban a vér áramlását az izommunka lényegesen javítja, ezért a mozgás,
mint például az úszás, a kerékpározás, mindenképpen jó
hatású. „A rendszeres, napi
tempósabb séta vagy a lift
helyett a lépcsõzés választása
is jó kezdet a változtatásra“ –
tanácsolja a háziorvos.
A problémák elkerülésére sok
apró napi trükk is a segít-

ségünkre lehet. Például fõzés
közben ne álljunk sokáig egy
helyben, sorban állásnál ne
csak az egyik lábunkra helyezzük a testsúlyunkat, hanem
igyekezzünk mindkét lábunkat
egyformán terhelni. Lehetõleg
ne viseljünk túl szoros zoknit,
fehérnemût vagy nadrágot.
Üléskor ne tegyük hosszú ideig
egymáson keresztbe a két
lábunkat, mert így akadályozzuk a megfelelõ vérkeringést.
Ülõmunka végzése esetén, ha
módunk van rá, polcoljuk fel a
lábakat, és óránként álljunk
fel, mozgassuk, akár masszírozzuk át végtagjainkat. A vénákat mozgatással vagy hideg
vizes kezeléssel is edzhetjük,
de a szabályozott emésztés is
fontos jelentõséggel bír.
„Nagyon jó dolognak tartom
a szûrõprogram elindítását.
A jelenlegi tanácsadói program
kidolgozását és a szûrést dr.
Németh Ákos, visszérbetegségekre specializálódott érsebész fõorvos kolléga végzi itt
helyben, a Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézet Sebészetén“ – tájékoztat Bartha
doktor. „Háziorvos kollégámnál is nagyon jók voltak a
tapasztalatok. Ott, a már lezárult programban több százan
vettek részt, akik közül néhány
beteget már meg is operáltak,
illetve sokan részesültek konzervatív terápiában is.“
A legutóbbi visszérszûrés az
említett háziorvosi praxisban
októberben indult, és várhatóan december közepéig tart,
de ha az érdeklõdés továbbra
is ilyen magas marad, a programot a tervek szerint januárban folytatják majd.
Kolos Emõke

Ajándékozzon a püspökmajori óvodásokért!
A Püspökmajor-lakótelepi Óvoda is szerepel ama négy intézmény
között, amelyben az ovi-suli pályázat keretében jövõre
megtörténik az épületfelújítás. Mivel az udvari játszóeszközök
nem felelnek meg az uniós szabványoknak, azokat is le kellene
cserélni, ám a pályázat erre nem terjed ki.
Most Önnek is lehetõsége van, hogy segítsen a nemes ügyben
oly módon, hogy az óvoda logójával ellátott reprezentatív
ajándékokat vásárol, amelyek ideálisak karácsonyi ajándéknak
is. A kínálatban szerepel a Surányi István cukrászmester
készítette bejgli, díszdoboz mézeskalács süteménnyel, illetve
kétfajta lekvár díszcsomagolásban, amelyek üvegét a gyerekek
rajzai díszítik. Emellett egyéb pénzbeli adományokat is szívesen
fogadunk.
A Püspökmajor-lakótelepi Óvoda számít mindazok segítségére,
akik a jövõben tervezik, hogy gyermekeiket ide íratják, illetve
azokra, akik régebben ide jártak.
Bõvebb felvilágosításért keresse Patocskai Évát a 06-20-4699039-es telefonszámon, vagy dr. Grimaldi Zsuzsannát a 06-20330-3640-es telefonszámon!
Köszönettel: az óvoda dolgozói, gyermekei és szülõi közössége

Izek és illatok
Közeleg a karácsony, meghitt gyertyafény világít az ablakokból, gyûlnek az apró ajándékok a fenyõfa alá. Sokan tanácstalanok, mi is legyen az? Nem tudják eldönteni, mivel tudnák
meglepni szeretteiket. Számukra remek ötletadó a néhány év
alatt népszerûvé vált kis üzlet a Kaiser's áruház mögött, ahol a
kávé- és teakülönlegességek mellett számtalan kedves
kiegészítõt választhatnak a frissítõ ital-alapanyagokhoz.
A húszféle frissen pörkölt kávétípusból mindenki ízléséhez
mérten választhat. A kis fahordókban a feketére pörkölt erõs
olasz kávétól a közepes francián át a lágy ízû, halványbarna
bécsi kávéig minden megtalálható. Összehasonlíthatatlan zamata van a frissen õrölt és fõzött kávénak, s ezt az üzletben
érdemes rögtön kipróbálni. Ugyanígy érdemes választani a több
száz fajta illatos teából, melyek a világ minden tájáról érkeztek,
hogy melegséget varázsoljanak az otthonokba. Van itt vörös,
zöld, fekete tea virággal, gyümölccsel, fûszerekkel ízesítve,
élénkítõ vagy éppenséggel relaxáló hatással.
Kiegészíti a választékot a Márton és Lányai szeszfõzdében
készült díjnyertes pálinka-sorozat, amely igazi hungarikum az
ínyenceknek.
Ideális ajándék egy szépen összeállított tea- vagy kávécsomag
míves fémdobozban, a hozzá illõ bögrével, kancsóval vagy
pohárkészlettel. Mellé választhatunk a színben harmonizáló
egyéb kiegészítõkbõl: a szalvétákból, alátétekbõl, méztartó
edénykékbõl. Praktikus ajándék lehet egy szépen megformált
teaszûrõ vagy fedeles csupor, melyben a legfinomabban lehet
elkészíteni a teát. A teázók és a kávézók egyaránt örülnek egyegy kandiscukor pálcának vagy belga csokoládé bonbonnak,
mellyel a karácsonyi összeállítást és a megajándékozottat még
jobban feldobhatjuk.
(x)

Ünnepi nyitva tartás: hétfõ-kedd-szerda 8-18-ig,
csütörtök-péntek 8-19-ig, szombat 8-13-ig, vasárnap 9-14-ig
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Adventi zenei ajándék
em mindennapi rendezvénynek adott otthont tavaly
õsszel Szentendre: a Pest Megyei Könyvtár színháztermében rendezték meg az Elsõ Európai Fogyatékos Zenekar
fesztiválját. A száztagú együttes magyar tagja, a Parafónia
zenekar az október 23-i városházi díszünnepségen is kirobbanó
sikerrel lépett fel. Talán ennek is köszönhetõ, hogy az idei
adventi mûsorfolyam részeként a zenekar a Péter-Pál templomban adhat ünnepi koncertet. A december 14-i ingyenes hangverseny mûsorát klasszikus zenemûvek alkotják – Mozart, Bach
és Vivaldi karácsonyi mûveinek átiratai.

N

Szeresd
Szentendrét

SÉTÁK
KÉPKERESÕ JÁTÉK
FELNÕTTEKNEK
öt szentendrei
múzeumban.
Részvételi díj a múzeumi
belépõkkel együtt
2000 Ft.
A játék nyertese
ajándékot kap.
Találkozunk
az evangélikus templom
elõtt december 7-én,
vasárnap, 1/2 4-kor

Tíz éve jött létre a Kodály ismert mondását idézõ „A zene mindenkié“ egyesület. Létrehozói, szellemi fogyatékkal élõ fiatalok szülei, akik a zene segítségével harcolnak hátrányos
helyzetû gyermekük elismertségéért. Õk ugyan önálló életvezetésre nem alkalmasak, nem tudnak rendesen írni, olvasni,
azonban rendkívül fejlett muzikalitással rendelkeznek.
A zene gyógyító erejû számukra. Az egyesület legjobb tizenhárom növendékébõl alakult meg a Parafónia Együttes, amely
alapvetõen klasszikus repertoárt játszik. A névválasztást egy
zenei szakszó, a középkori parafonális éneklés és a para szó
játékos összeötvözése adta.
Az egyesület vezetõje, menedzsere Erdõs Katalin, szentendrei
lakos, akinek középsúlyos szellemi fogyatékos nagyfia is a
zenekarban játszik. Az együttes zenészei speciális hangszereket
szólaltatnak meg. Az általuk elõadott mûvek átiratait az együttes
vezetõje, Fabényi Réka fiatal tanárkollégáival készíti számukra.
A zenekari tagok színeket alkalmazó speciális kottákból, segítõ
asszisztensek közremûködésével képesek a hangjegyeket
azonosítani.
A fiatal zenészek, látható és érezhetõ örömükön túl, nagyszerû
zenei produkciójuk révén különleges élménnyel ajándékozzák
meg hallgatóságukat. Ennek egyértelmû bizonyítéka az elmúlt
évtized számos elismerése és sikere. A Parafónia Együttes napjainkra jegyzett zenekarrá vált: évek óta fellépnek a kapolcsi
fesztiválon, koncerteket adnak országszerte, s gyakorta szerepelnek külföldön is. A legemlékezetesebb élményük talán a
Budapesti Fesztiválzenekarral közös tavaly karácsonyi titokkoncert a Zeneakadémián, amelyen hatalmas sikert aratott az
együtt eljátszott Mozart-mû.
Az idei szentendrei karácsony egyik legszebb zenei - és lelki ajándékának igérkezik a Parafónia Együttes koncertje.
Rappai Zsuzsa

Ismét Doszkocs Zsuzsa-tárlat
Doszkocs Zsuzsa képeibõl nyílik kiállítás és vásár a budakalászi
CORA Áruházban december 10-én 16 órakor. A Budai Légzésrehabilitációs Osztályon élõ szentendrei festõ- és költõnõ
tavaly Szekeres Imre honvédelmi minisztertõl vette át nívódíját,
s azóta is több alkalommal láthattunk tõle tárlatot a kistérségben. A képes-zenés meghívó a http://www.zsdoszkocs.
extra.hu/klipp/CORA.mpg internetcímen érhetõ el.

Készíts ajándékot!
Játszóház lesz a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületével
(NSZE), a KlubNext és a Szent András kegytárgybolt támogatásával. És természetesen Luca nap lévén, búzát is ültetünk.
Kedves Szülõk! A gyermekeket ott is lehet hagyni, illetve velük
együtt lehet ajándékot készteni. Az ajándékkészítés ingyenes!
További információ: http://anonymusgaleri.5mp.eu honlapon,
képekkel, vagy a kegytárgyboltban (Kucsera F. u. 2.), illetve a
06-70-369-7775 telefonszámon.

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 16-án
(kedden) emlékezetessé tenni a
gyermekeknek a szeretet ünnepét.
Ha segíteni szeretne, és szívesen
lenne egy kisgyermek ajándékhozó
„Angyala“, kérem, keressen meg
engem a Polgármesteri Hivatal
titkárságán (2000 Szentendre,
Városház tér 3. I. emelet) minden
nap du. 3-tól 6-ig. Amennyiben
a személyes találkozásra nincs
lehetõség, kérem hívjon a 70/2504062 telefonszámon, vagy Bíró
Bernadettet a 26/503-339-es telefonszámon a részletek megbeszélése
érdekében. Ha nincs ideje vagy
ötlete az ajándék kiválasztására, úgy
pénzadománnyal is hozzájárulhat
a rendezvény költségeihez.
Elõre is köszönöm a segítségét és
nagyon számítok Önre, de még jobban számít Önre közel 200 szentendrei kisgyermek!
Üdvözlettel:
dr. Szántó Csilla,
dr. Dietz Ferenc polgármester
felesége
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ra, aromaterápia-akció, kedvezményes
infraszauna bérletek! Gigi oxigénkrémek
decemberben 25% kedvezménnyel! Részletek honlapunkon www.atalakitunk.hu.
Tel. (26) 301-364.

XXII. ÉVFOLYAM • 45. SZÁM • 2008. DECEMBER 5.

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

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

LAKÁS, INGATLAN
KIADÓ LAKÁS

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

ÁLLÁS
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!
Ékszerboltba eladót keresünk. Tel. 0630-949-9169, 17 óra után.
Étkezde gyakorlott fiatal pultos hölgyet
és házias fõzõ asszonyt keres. Tel. 06-30922-8189.
Azonnali munkalehetõség! Férfi vagyonõröket keresünk Szentendrére 24 órás szolgálatra azonnali kezdéssel. Tel. 06-20779-0650
Munkatársakat keresünk! AEG-ELECTROLUX-ZANUSSI háztartási gépek értékesítésére keresünk szakképzett eladókat
budapesti üzleteinkbe, fényképes önéletrajzoddal jelentkezz a markabolt@markabolt.hu címen!
A Szentendrei Adventi Vásár idejére
(dec.5 - jan.4.) meglévõ standjainkra
árusok jelentkezését várjuk. Tel: 30620-4170.

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

SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG
Kozmetikai ajándékutalványok karácsony-

Belvárosi kertes ház szuterénjében kialakított 92 nm-es lakás hosszú távra kiadó.
Konyha, étkezõ, két hálószoba, zuhanyzó,
külön mosdó található a lakásban. Ár: 70
ezer Ft/hó+rezsi. Tel: 06-30-551-1543.
A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
pályázati úton kívánja bérbe adni, a
Szentendre, Fõ tér 20. szám alatti ingatlanát. Az ingatlan bemutatását és a
hasznosítás feltételeit tartalmazó pályázat letölthetõ a www.mak-alkoto.hu/
palyazatok címen.
Lakás kiadó a Duna-korzó, 54 nm-es, 1+fél
szobás, bútorozva, nagy terasszal, magasföldszinten. Ára: 70 ezer Ft+rezsi. Garázs
megoldható. Tel: 06-30-625-3050.
Garázs kiadó Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen. Tel. (26) 316-867.
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.
Külön lakrész kiadó. Tel. (26) 301-080.
Kiadó Szentendrén, forgalmas helyen, új
építésû lakás, akár irodának is alkalmas.
Somogyi: Tel. 06-20-398-5592.
Szentendrén 41 nm-es és 35 nm-es lakások (önálló fûtéssel és mérõórákkal) 55
ezer Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. 06-30-9484659.
Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdohányzó, gyermektelen párnak, esetleg
nõnek. Tel. 06-70-389-2139, 06-70-3672645.

Eladó Püspökmajor-lakótelepen II. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás lakás. Tel. 06-30233-5531.
Füzesparkban 56 nm-es, erkélyes, I. emeleti lakás eladó. Tel. 06-30-670-2894.
S.O.S. bonyolítás esetén (!) 40%-os árengedménnyel, szentendrei, 4 lakásos társasházban, 80+20 nm-es, új lakás 8,8 millió Ft + banki átvállalással, vagy anélkül
(21,9 millió Ft) azonnal birtokba vehetõ.
Tel./Fax: (26) 309-032, 06-20-533-0067,
e-mail: koordint@t-online.hu
Szentendrei sétálóutcai ingatlan (280 nmen, 90 nm-es ház: 2004-ben 20,4 millióra
értékelve) januári végrehajtási-eljárásban
10 millió Ft-ért elvihetõ, 50 millió Ft.
végrehajtási-jogosultságom engedményével (4 millió Ft-ért átadó, 2 héten belüli
bonyolítás esetén).
Tel./Fax: (26) 309-032, 06-20-533-006,
e-mail: koordint@t-online.hu
Belbudai 73+18 nm-es ingatlan – rekonstrukció alatt – (lakás, iroda, üzlet
funkciójú) december 15-ig fél áron, tehermentesen eladó, vagy üzletbe társulok
vele. Tel./Fax: (26) 309-032, 06-20-5330067.
Belváros közeli (HÉV-állomásnál) régi ház,
kis udvarral, telekáron, 10 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, társasházban másfélszobás
40 nm-es átminõsíthetõ nyaraló, kitûnõ
állapotban 8,5 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376
Szentendrén, Pismányban 1108 nm, 10%
beépíthetõség szabályos telek eladó 19,9
millió Ft-ért. Gáz van, víz, villany az
utcában. Tel. 06-30-331-8393.
Szentendrén, családi házban 80 nm-es
felújított tetõtéri, különbejáratú lakás
kertrésszel 15,9 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-454-4431.

Szoba kiadó hölgynek, párnak. Tel. 0630-949-6456.

OKTATÁS
Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es bútorozatlan lakás kiadó. Tel. 06-70-2115908.
Kétszobás lakás kiadó Szentendrén, a
Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 06-20351-0960, 06-1-258-0710 (este).

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

Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.
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.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:

Felni- (alumínium, lemez), gumi-, kipufogó-, szélvédõ javítás Szentendre, Elõd
utca 2. Tel. 06-20-398-5592.
Kõmûves- és mindennemû famunkák végzését vállaljuk. Tel. 06-30-311-9231.

ÜZLET
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 irodaházban, a Kõzúzó utcában. Tel. 06-30400-3970.
Fûtetlen, különálló garázs, gépkocsi
tárolás vagy raktározás céljára Szentendrén kiadó. Tel. (26) 316-448.
A szentendrei ipari parkban 250 nm-es
exkluzív, önálló irodaház, raktárral együtt
kiadó. Tel. 06-30-949-8922.

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

• 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

Szentendrén, iparterületen 2800 nm-es
összközmûves, szabad terület 130 Ft/nm
kiadó. Tel. 06-30-331-8393.
Szentendrén 16 nm-es iroda 25 ezer
Ft/hó+rezsi-ért kiadó. Tel. 06-30-3318393.

EGYÉB
Fuvolakvartett rendezvényeken, kiállítás
megnyitókon, esküvõkön szereplést vállal. Tel. 06-70-944-5801.
Szentendrén 35 nm-es helyiség havi-,
heti-, napi rendszerességgel 10-15 fõ
részére, foglalkozásokra kiadó. Tel. 0620-223-3098.
HITEL lakossági - vállalkozói. Tel. 0630-949-6456.
Biotermékek (világelsõ táplálék-kiegészítõk, pékáru, baromfi, mangalica-, szürkemarha termékek és sok minden más) a
termelõktõl. Tel/Fax: (26) 309-032, 0630-907-8242

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.

Gazdikeresõ

BETLEHEMES JÁSZOL
ÉLÕ ÁLLATOKKAL

Szentendrén, ipartelepen 60 nm-es mûhely/raktár, tusolóval, konyhával kiadó,
79 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-331-8393.

KERESSÜK A GAZDÁJÁT
BORZI kannak. Lakossági bejelentésre fogta be a gyepmester a Ribizli utcában
december 1-jén.
BRUMI 8 év körüli kannak. A Vasvári Pál utcában fogta be a gyepmester november
18-án.
FÉLIX-nek és a társának (kan kutyák) A Vitéz utcában fogták be november 18-án.

AJÁNDÉKOZZON NYELVTUDÁST
KARÁCSONYRA!
GYEREKEKNEK:
ET angol nyelvtan játszva – játékos
nyelvtani gyakorló program 8 – 14 éves
korig, népszerû filmjelenetek felhasználásával.
5600 Ft + áfa
MINDENKINEK:
Szótanító CD + CD Room - alapfoktól a
középfokú nyelvvizsgáig, angol, német
vagy olasz nyelven
angol - 4000 Ft + áfa
olasz - 4000 Ft + áfa
német - 4200 Ft + áfa
AKCIÓS - nyelvtanfolyamra vonatkozó
utalványok különbözõ értékben:
10 000 Ft
20 000 Ft
30 000 Ft
60 órás (5 fõs csoportban) tanfolyam
utalvány 56 000 Ft. Szintfelmérõ tesztek kiértékelése ingyenesen!!!
Az utalványok beválthatók 2009. május 31.
MOZAIK NYELVISKOLA Tel: 26/312-943
2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
Bejárat a Bükkös Part felõl
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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
December 5. péntek
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 A SÖTÉT LOVAG - színes
amerikai akciófilm, 2008 (16)
rendezte: Christopher Nolan
December 6. szombat
14.30 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
95 perc, 2008
rendezte: Andrew Stanton
16.30 MÁZLI - színes magyarnémet vígjáték, 88 perc, 2008 (12)
rendezte: Keményffy Tamás
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
December 7. 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 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12)
rendezte: Sipos József
20.15 MÁZLI - színes magyarnémet vígjáték, 88 perc, 2008 (12)
rendezte: Keményffy Tamás
December 8. hétfõ
18.15 MAMMA MIA - színes magyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
20.15 MÁZLI - színes magyar-

Szentendrei Országos
Bajnokság – Dr. Faragó Sándor
„Pingpongdoki“ Emlékverseny
Szeretettel meghívunk minden
éjszakai sportolót és érdeklõdõt
december 12-én, pénteken a Barcsay Jenõ Általános Iskolába
(Kálvária u. 16.) A versenyre nevezni 18-tól 19 óráig lehet, megnyitó 18.30-kor, a verseny 19 órakor kezdõdik.
Versenykategóriák
Asztalitenisz: alsós fiú és lány,
felsõs fiú és lány, középiskolás fiú
és lány, 18 év feletti kategória,
melyben indulhatnak a felnõtt
játékosok, és az egyesületi, illetve
leigazolt játékosok, kortól, nemtõl függetlenül
Csocsó: 14 év alatti páros, 14 év
feletti páros
Jakab Péter
06-304-888-322
familyjakab@t-online.hu

német vígjáték, 88 perc, 2008 (12)
rendezte: Keményffy Tamás
December 9. 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
December 10. 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

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
December 5. péntek, 18 óra
LEGYEN A HÍD NEVE: ATILLA...
Szörényi Levente elõadása
Vendég: Horváth Frigyes, a Holdvilágárok kuratórium elnöke
December 12. péntek, 18 óra
MÁGUS PAPOK VIII.
Kiss Mao-Tun István elõadása
December 19. péntek, 18 óra
A FILIBILI NÉPDALKÖR
KARÁCSONYI ÜNNEPI MÛSORA
Vendégváró: Jolanda Willendse

KONCERT
DMH BARLANG
Duna-korzó, 11/a
December 6. szombat, 20 óra
SAJNOS BATÁR
KONCERT
Belépõ: 600 Ft

Szilveszteri Bál
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak december 31-én,
19-tõl hajnali 4 óráig
a Helyõrségi Klubba
(Dózsa Gy. út 8.)
Zene: Dalmadi-Magyar Duó
Vacsora 20.30-tól 21.30-ig
21.30-kor: Honvéd
Mûvészegyüttes mûsora
Belépõ a 4 fogásos
vacsorával: 6000 Ft/fõ
Belépõk kizárólag
elõvételben kaphatók
december 20-ig a klub
irodájában és a büfében
Telefon:
(26) 312-822, 505-042

RAJZPÁLYÁZAT,
PRÓZAMONDÓ VERSENY
A Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület november
18-án rendezte meg Hunyadi
Mátyás trónra lépésének 550.
évfordulójára a város fiataljainak meghirdetett rajzpályázat munkáiból készült kiállítást, melyre négy iskola 110
tanulója nevezett. A legtöbb
pályamunka a Templomdombi
Általános Iskolából érkezett,
és a legtöbb díjazott tanuló
felkészítõje Deli Gabriella
tanárnõ volt.
Díjazottak:
6-10 éves kategória: I. Márkus
Panna II. Orbán Tekla III.
Lakatos Márk
10-14 éves kategória: I.
Juhász Sára II. Csongrádi Luca
III. Vityi Petra
Mátyás az igazságos prózamondó verseny díjazottjai:
6-10 éves kategória: I. Török
Emma II. Bajna Dorottya Réka
III. Pintér Zita
10-14 éves kategória: I. Karajz
Villõ II. Szabó Fanni III. Király
Alexandra

2008 SZILVESZTER
Csak 3900 Ft!!!!
Szilveszterezz az Anoban
Svédasztalos, korlátlan ételitalfogyasztással!
Információ: http://
anonymusgaleri.5mp.eu,
Tel. 06-70-369-7776.
Jegyelõvétel Anonymus
étterem, Szentendre,
Kucsera F. u. 11.
17.00-24.00-ig vagy
a Szent András könyvesboltban, (Kucsera F. u. 2.)
kedd-péntek:
10.00-17.00-ig.
Csoportot csak 20 fõig
fogadunk.
Búcsúztasd velünk az évet!
MUZSIKUS CSALÁDOK
A Pest Megyei Könyvtár „Muzsikus családok“ címû sorozata december 9-én 19.00 órakor
kezdõdik.
Vendégünk: Oláh Aino csembalómûvész és Papp Dániel
hegedûmûvész. Szeretettel
várjuk az érdeklõdõket!
ANGYALVÁRÓ MUZSIKÁLÁS
A Pest Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárába (Pátriárka u.
7.) ebben az évben is szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, és szüleiket, akik részesei szeretnének lenni az
„Angyalváró muzsikálás“-nak.
Advent négy péntekén zeneiskolások adnak koncertet 15
órától. Az elsõ muzsikusok
Tahitótfaluból érkeztek, a
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Pollack Mihály Körzeti Általános és Zeneiskolából: Csicsay
Emese, Vaczó Zsuzsanna,
Gonda Rebeka, Csereklye Panni, Padlovics Natasa, Bor Kata,
Ecker Nóra, Juhász Lili, Rácz
Alexandra. Köszönjük tanáraiknak, Bánk Zsuzsának és
Gratzl Erikának, hogy elkísérték tanítványaikat, és
együtt örülhettünk a szép
zeneszónak!
MEGDERMEDT ROMANTIKA
Edõcs Márta üvegékszer kiállítása december 12-én, pénteken 18 órakor nyílik Szentendrén, a Bercsényi u. 4-ben:
Erdész Galéria & Design. A kiállítás megtekinthetõ
január 4-ig, hétfõ kivételével
naponta 10-18 óráig.
wwwgalleryerdesz.hu

MIKULÁS-BÁL
A Jakabos Étteremben (Dunakorzó 10.) remek hangulatban
telt az elmúlt hétvégi gyermekmûsor, melyet hagyományteremtõ jelleggel rendeztünk.
Szeretettel várjuk minden
vasárnap a családokat egy jó
ebédre, s utána, 15 órától a
gyerekeket a programokra.
December 6-án, szombaton
18 órától vacsora, majd 20
órától MIKULÁS BÁL felnõtteknek. Legszebb Mikulást
(krampuszt) választunk! Élõzene: SZAXI MAXI MUSIC
BAND – Rock'n'roll party Fekete Gyula (Hungária) vezetésével. Asztalfoglalás: 0626/309-504, 06-20/2-533733. Belépõ: 2000 Ft, mely
lefogyasztható. Mindenkit
szeretettel várunk!

AKNAY JÁNOS ANGYALAI
„…az angyalok természetükre nézve
emberek. Arcuk, szemük, fülük, mellük,
kezük, lábuk van. Egymást kölcsönösen
láthatják, egymással beszélnek, egyszóval semmi sem hiányzik belõlük, ami az
emberhez tartózik, azzal a különbséggel
azonban, hogy nem természeti testtel
felöltözöttek.”
Swedenborg

Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt az Új Mûvész Étterembe (Dumtsa J. utca), Aknay János Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítására, mely
december 6-tól január 6-ig
látogatható.
VAJDA LAJOS-KIÁLLÍTÁS
A Magyar Nemzeti Galéria és
az Erdész Galéria szeretettel
hív minden érdeklõdõt december 11-én, csütörtökön 18
órakor Vajda Lajos kiállításának V.I.P. bemutatójára a
Budavári Palotába (C. épület,
földszint). Megnyitja Alföldi
Róbert színész, rendezõ, a
Nemzeti Színház vezérigazgatója, tárlatvezetést tart
Pataki Gábor, a kiállítás kurátora. A kiállítás megtekinthetõ december 13-tól február
22-ig.
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asonlóan a tavaszi versenyhez (VII. Genua
Cup, cikk SzeVi 16. szám,
2008. április 25.) ez is amatõr
megmérettetés, de ennek ellenére igen komoly csatákat
vívtak egymással a hajók és
legénységük. Kilenc hajó szelte a habokat Murter és a kornati szigetek közti vizeken.
Három nap alatt négy futamot
rendeznek. A Training-Race is
navigációs verseny, meghatározott útvonalon kell szigeteket, földnyelveket, zátonyokat kerülni.
Az ASC-sek csütörtök hajnalban keltek útra, hogy kora
délután átvehessék a részükre
kisorsolt Bella-t, az ELAN 333
W vitorlás hajót, és áthajóz-

H
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Ismét a szentendrei vitorlázók
diadalmaskodtak
A Genua Cup - Training Race, amelyet idén elõször rendeztek meg az Adrián november 13. és 16. között, a Genua Cup sorozat közbensõ versenye. Az Adria Sport Club
(ASC), a Szentendrei Református Gimnázium vitorláscsapata is meghívást kapott a
regattára!
zanak Sukosanból Murterre.
Így a csapat az 5-6-os erõsségû, majdnem szembõl fújó
szélben jól begyakorolhatta a
manõvereket a másnap induló
versenyre! (Beaufort skála 012 osztályozza a szeleket szélcsendtõl az orkánig. A Beaufort 6-os: erõs szél, 22-27
csomós szélsebességgel – 40-

50 km/h.) Sötétedéskor eleredt az esõ, és még jobban
megerõsödött a szél. Az esõcseppek csaknem vízszintesen
szálltak. Este tíz óra volt, mire
a kikötõbe ért Bella a legénységével.
Másnap reggel kilenc órakor
volt a skipper-értekezlet, ahol
megkapták a kapitányok a ver-
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senyszabályzatot, a csapatzászlót és az útvonalat tartalmazó térképvázlatot. Az elsõ
futamban 11:10-kor rajtolt el
a mezõny. A szentendreieknek
ez nem sikerült túl jól, mert
csak 6-7.-ként keresztezték a
rajtvonalat. Az elsõ kis sziget,
Tuzbina megkerülésénél egészen összetorlódott a mezõny.
A refisek – bár odakoppintották a tõkesúly alját egy kisebb
sziklához – a negyedik helyen
jöttek ki a fordulóból. Ekkor
egy erõs széllökésre késve
reagáltak, és a hajó olyannyira megdõlt, hogy a fedélzet
széle is víz alá került. Mikor
visszabillentek, a fedélzet szélén lévõ kis peremen fennakadt egy sneci nagyságú
halacska. Bár nem aranyhal
volt, de azért biztos, ami biztos: kívántak hármat, és viszszadobták a tengerbe.
A második-harmadik helyen
hajózó csapatokat nagyon
nehéz volt utolérni, de spinakker (hátszélvitorla) húzás
után ez mégis sikerült, és
feljöttek a második helyre. Már
csak egy hajó (Zara) maradt
elõttük, azonban behozhatatlan elõnnyel. Így az esti eredményhirdetésen a második helyért járó kiskupát vehették át.
A második futam rajtja pont
ugyanott volt, mint az elõzõ
napi. A hibákból tanulva az
elsõ helyen rajtolt a lelkes
csapat. A mezõny a kornati
szigetcsoport felé vette az
irányt. Látszólag könnyûnek
tûnt a futam, mert végig sikerült megtartaniuk a helyezésüket, de mégis idegtépõ lehetett állandóan azt nézni,
hogy most feljön-e a többi
hajó, vagy csak tartja a távolságot, jó-e a taktika, beférnek-e adott tack-on stb…
Aznap az elsõ helyért járó
kiskupából ihatták a kölyökpezsgõt! (Zara a második helyen futott be.)
Vasárnapra tervezte a rendezõbizottság a harmadik és
negyedik futamot, de gyö-

ASC mindenki elõtt!
nyörû napsütéses idõre ébredtek a versenyzõk, szél meg
sehol sem volt. (Szokás arrafelé, hogy a bóra után szélcsendes, napos idõ következik.) Bár kihajózott a mezõny,
aznapra csak napozás, pihenés
jutott. Végül lefújva az aznapi
futamokat, a nyílt vízen került
sor az ünnepélyes eredményhirdetésre úgy, hogy a hajókat
egymáshoz kötötték. Bár a
szentendrei gimisek Bella nevû
hajója és a nagy rivális Zara
holtversenyben 3-3 pontot
szerzett, összetettben mégis
az ASC Köck Gábor vezette csapata lett az elsõ, feljövõ hajóként! (A versenyszabályzat kimondja, hogy pontazonosság esetén az utolsó futamban elõrébb
végzett hajó az erõnyerõ!) Az
eredményhirdetést rövid tengeri pancsolás, majd – szél híján
visszamotorozva Sukosanba –
ünnepi vacsora követte. Bella
legénysége: Takácsy Dorka,
Csomós Ákos, Sulyok András
Attila, Tolonics Dániel, Havadtõi
Szabolcs és Köck Gábor.
A csapat ezúton szeretné megköszönni a Porsche M5 kanyarlámpás egyterûjét, amivel leutazhatott a versenyre!
Az ASC csapatának jövõre két
tengeri vitorlásversenyen is
címvédõként kell képviselnie
Szentendrét!
Skipper

Karácsony Kupa 2008
Mindannyiunk örömére, sikerült neves focicsapatokat
Szentendrére csábítani egy
torna erejéig. Ennek köszönhetõen négy korcsoportban is
megmérkõzhetnek gyerekeink
a Karácsony kupa keretében,
az FTC, az Újpest és a Honvéd
utánpótlás labdarúgóival. Az
eseményre december 6-án,
szombaton kerül sor a szentendrei (Püspökmajor) Móricz
Zsigmond Gimnáziumban, 15
órai kezdettel.
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