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Szentendrén 2009. a beruházások éve
Újévi beszélgetés dr. Dietz Ferenc polgármesterrel
Szentendre uniós pályázatai célegyenesben vannak, és pozitív elbírálás esetén még
idén elindulhatnak az ezekhez kapcsolódó beruházások – mondta lapunknak adott
interjújában dr. Dietz Ferenc polgármester. Ahogy a városvezetõ fogalmazott, 2009.
a beruházások éve lesz, hiszen a pályázatokhoz kapcsolódó építkezéseken kívül több
nagyvállalkozás is fejlesztésekbe kezd a városban, valamint a szentendrei lakosok
birtokba vehetik az újonnan felépült uszodát is.
– Tett újévi fogadalmat?
– Nem hiszek a fogadkozásokban, sokkal inkább bízom a kitartó és tervszerû munkában, mert
annak fogadalmak nélkül is megvan az eredménye. A ciklus elején ezért tartottam fontosnak egy
részletes városfejlesztési koncepció, a Dumtsa-terv kidolgozását, amiben a városlakókkal együtt
megfogalmaztuk a céljainkat. A tavalyi esztendõt nem véletlenül neveztük a „pályázatok évének“,
hiszen csaknem hárommilliárd forint uniós támogatásra pályáztunk, amelyekbõl már több mint
300 millió Ft-ot el is nyertünk. 2009-ben pedig a beruházások éve következik, és ünnepeljük
Szentendre 1000 éves fennállását, ami kellõ lendületet adhat közös céljaink eléréséhez.
Folytatás a 4. oldalon

Bordán Irén

Pitti katalin

Pacskovszky József

Január 23-án Bordán Irén színmûvésznõ és Pitti Katalin operaénekes is fellép a Városháza
dísztermében a magyar kultúra napjára rendezett ünnepi mûsorban (3. oldal). A P’Art
moziban látható lapunk megjelenésének napján Méhes Csaba világhírû pantomim- és
mozgásmûvész, aki különleges humorával a szentendreieket is meghódítja majd (11.
oldal). Városunkban forgatja A vágyakozás napjai címû legújabb filmjét Pacskovszky
József Balázs Béla-díjas filmrendezõ és stábja (3. oldal). Jakab Péter, a MÉSE elnöke
foglalja össze az Éjszakai Sportbajnokság legutóbbi eredményeit (12. oldal).

Méhes Csaba

Jakab Péter

arcok
Újévi koncert a Városházán

VISSZANÉZÕ
Összeállításunk lapunk
5-8. oldalán olvasható

Szentendre Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit a
Szentendrei Kamarazenekar újévi koncertjére a Városháza
dísztermébe január 10-én, szombaton 18 órára, melynek
keretében kerül sor a Szentendre Város Mecénása Díj átadására
Újévi köszöntõt mond: dr. Dietz Ferenc polgármester
A mûsort vezeti: Kertész József
Az újévi koncert programja: Mozart, Beethoven, Rossini, J.
Strauss, Kreisler, Huszka, Lehár mûveibõl játszik a Szentendrei
kamarazenekar. Meghívott vendégek: Bálint Fruzsina, Szegedi
Csaba (ének), Kiss Zsuzsanna (hegedû). Vezényel: Fenyõ Gábor
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

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

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

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 7 órától
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11/c (26) 505 779
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken
Vasvári Patika,
Sas u. 10. (26) 312 825
Szombat-vasárnap
Január 10-11.
8-16-ig nyitva a Vasvári
Patika, utána ügyeletes a
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11/c
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

A pályázati kiírások az Erdei
Iskola Alapítvány és a KINCS
Egyesület „Kulturális sokszínûségünk mint helyi termék“
nyertes projektje keretében
az NCTA „Kulturális örökségvédelem“ címû támogatásának felhasználásával valósul
meg. A pályázat kiírója:
KINCS Egyesület

GRAFIKAI PÁLYÁZAT
Helyi Érték arculat
megjelenítésére
A pályázat célja, hogy a Helyi
Érték arculatának grafikai megjelenítésére olyan logót és védjegyet hozzunk létre, ami kifejezi a
Helyi Érték fogalmát, figyelemfelkeltõ és könnyen megjegyezhetõ. A pályázatokat mindazoktól várjuk, akik a szentendrei
kistérségben (Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi,
Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád) élnek,
vagy itt dolgoznak.
Pályázni lehet egy védjegy és a
hozzátartozó logó grafikai tervezésével.

ZENEI PÁLYÁZAT
Helyi Érték arculat
megjelenítésére
A pályázat célja, hogy a Helyi
Érték arculatának zenei megjelenítésére olyan zenemû szülessen, ami kifejezi a szentendrei
kistérség sokszínûségét, valamint televíziós, rádiós programajánlókban, reklámokban is felhasználható.
A pályázatokat mindazoktól várjuk, akik a Szentendrei Kistérségben élnek, vagy itt dolgoznak.
Pályázni lehet egy legalább 3
perces zenemûvel, aminek el kell
készíteni a 30 másodperces és
szignál változatát is.
A pályamunkákat jeligésen kérjük beküldeni a következõ címre:
NAPÓRÁSHÁZ
2000 Szentendre, Halász u. 1.
Beadási határidõ: február 14.
A nyertes díjazása:
100 000 Ft (bruttó)
Kapcsolattartó:
Vajda János, 06-30-962-0376
A részletes pályázati kiírások az
alábbi honlapon olvashatóak:
www.szentendreikisterseg.eu

Barcsay-díj
átadása
és kiállítás
A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Barcsay
Jenõ Képzõmûvészeti Alapítvány tisztelettel hívja az
érdeklõdõket a 2008-ban
Barcsay-díjjal kitüntetett mûvészek kiállítására a Barcsay
Gyûjteménybe (Szentendre,
Dumtsa Jenõ u. 10.) január
14-én, szerdán 17 órára
Kitüntetett mûvészek: Miklós
Hajnal és Székely Annamária
A kiállítást megnyitja dr.
Kálnoki-Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgató
Az elmúlt húsz év díjazottjait méltatja Feledy Balázs
mûvészeti író
A díjazottakat köszönti és a
díjakat átadja Balogh László
festõmûvész és Kónya Márta
jogutód
Közremûködik: Szabó Enikõ
(ének) és Madarász Gábor
(gitár)
Támogató: Eckensberger
Attila, Korona Étterem
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FENYÕFA BEGYÛJTÉS
A Városi Szolgáltató Zrt. az alábbi ütemezés szerint gyûjti
be a fenyõfákat. Kérik, hogy a fenyõfákat legkésõbb a
begyûjtés elõtti pénteken helyezzék ki az ingatlanok
elé.
I. ütem: január 17.
Püspökmajor-lakótelep és környéke (László telep
- Kovács L. u. - Dunakanyar krt. - Vasúti Villasor
által határolt terület)
Pannónia-telep (Vasúti Villasor - Pannónia
u. - Telep u. - Dera-patak által határolt
terület)
II. ütem: január 24.
Boldogtanya - Petyina - Tyúkosdûlõ Papsziget - Szarvashegy városrészek,
valamint az Ady Endre út
Pismány (Sztaravodai út Dunakanyar krt. - Cseresznyés út
- Napos sétány által határolt
terület)
III. ütem: január 31.
Belváros (Dunakanyar krt.
- Duna által határolt terület)
Izbég (Kovács L.u. - Füzespark Vasvári ltp. - Sztaravodai út Dömörkapu által határolt terület)
További információ: www.vszzrt.hu, (26) 501-026

Tûzoltósági hírek
Az elmúlt ünnepek alatt tûzesetek, balesetek
és egy haláleset is történt, amelyhez parancsnokságunk tûzoltóit riasztották.
December 23-án a budakalászi felüljárón két
személygépkocsi ütközött össze. Egy személyt
feszítõ-vágó segítségével szabadítottunk ki,
akit kórházba szállítottak.
Karácsonykor káreset nem történt, de 27-én
egy háromszintes családi ház kéménye gyulladt be. A begyulladt kormot és egyéb alul
összegyûlt égõ anyagot eltávolítottuk.
28-án, Leányfalun, egy nagytestû kutya aknába esett, ahonnan kiemeltük. Este egy faház
gyulladt ki Dunabogdányban. Szerencsére
személyi sérülés nem történt.
29-én, Szentendrén, a volt Tüzép-telepen
szemét, lom égett, parázslott.
30-án hajnalban a Péter-Pál templom egyik
ablakában lévõ koszorún égõ gyertyát felejtettek, amely az ablakkeretet meggyújtotta. A
templomban szerencsére nagyobb kár nem
keletkezett, csak az ablakkeret égett meg.

30-án Dömörkapunál egy holttestet találtak
a patakban. A patakból kiemeltük, majd a helyszínt a rendõrségnek átadtuk.
Január 1-jén, hajnalban Szentendrén két
személygépkocsi ütközött, egy súlyos sérült
volt, akit feszítõ-vágó segítségével szabadítottunk ki, valamint három könnyû sérült.
A mentõk kórházba szállították õket.
január 4-én Budakalászon két személygépkocsi
frontálisan ütközött. Egy személyt feszítõ-vágó
segítségével emeltünk ki, õt a mentõk újraélesztették.
Tisztelt Olvasóink!
A fenti káresetek szinte csak az ünnepek alatt
történtek. Elmondhatjuk, hogy éves szinten is
majdhogynem ez az arány a tûzesetek és a
mûszaki mentések között. Nagyon sok a baleset, amit csak kellõ odafigyeléssel, az útviszonyoknak megfelelõ sebesség megválasztásával tudunk elkerülni.
Végi Csaba
tûzoltó százados

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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Meghívó az

I. Szentendrei
Jótékonysági Bálra
január 17-én (szombaton) 18 órai kezdettel
a Városháza Dísztermébe.
A RENDEZVÉNY BEVÉTELÉT JÓTÉKONYSÁGI CÉLRA FORDÍTJUK:
a beteg gyermekek sürgõsségi ellátásához szükséges
életmentõ készülék,
nagy teljesítményû légúti szívókészülék,
valamint egyéb gyerekgyógyászati-diagnosztikai eszközök
beszerzésére.
Belépõjegyek: 12 000 Ft-os és 6000 Ft-os áron igényelhetõk.
További információ kérhetõ: Kammerer Zsófia
(06-26/503-371; szentendreph@gmail.com)
DR. DIETZ FERENC
Szentendre város polgármestere, a bál fõvédnöke

Amennyiben a jótékonysági est fenti céljaival egyetért,
kérem fogadja el meghívásomat, és a belépõjegy megvásárlásával
járuljon hozzá a gyermekgyógyászati készülékek beszerzéséhez.
A rendezvény költségét szponzori felajánlásokból finanszírozzuk
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Az est háziasszonya NOVODOMSZKY ÉVA,
házigazdája DÖRNER GYÖRGY
Program:
18.00 Vacsora a Díszteremben
20.00 Ünnepi mûsor
KOVÁTS KOLOS, Kossuth-díjas operaénekes,
MOLNÁR ANDRÁS, Kossuth-díjas operaénekes,
ROZSOS ISTVÁN, Kossuth-díjas operaénekes, kiváló mûvész,
VÁGHELYI GÁBOR, Kossuth-díjas operaénekes,
a Magyar Állami Operaház tagjai,
PAPP NIKOLETTA énekmûvész.
Zongorán kísér: HOLLÓ MARIANN, zongoramûvész,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára.
20.30 A Szentendrei Református Gimnázium végzõs
diákjainak nyitótánca
21.00 Felgördül a függöny – zene, tánc;
a zenét szolgáltatja az Aranyláng Tánczenekar
22.00 Tombola

Készülõben: A vágyakozás napjai
Filmforgatás a Fõ téren
Készülõben egy új magyar alkotás, amelyet mi, szentendreiek is
kicsit magunkénak érezhetünk. Egy filmforgatás kellõs közepén
találhatta magát, aki december 30-án a Fõ téren járt. Pacskovszky
József, Balázs Béla-díjas filmrendezõ A vágyakozás napjai címû
legújabb televíziós filmjének forgatási helyszínéül ugyanis
Szentendrét és Pomázt választotta. A történet fõszereplõje egy
18 éves, intézetben nevelkedett néma lány, aki házvezetõnõnek
áll egy hasonló korú gyermekét balesetben elvesztett házaspárhoz. Az érzelmek, az érzések, a szerepek összezavarodnak.
Pótolhatja-e az elvesztett gyermeket egy ismeretlen, lehet-e
egy család az egymáshoz sodródott hármasból – boncolgatja a
kérdést a film.

Megjelenés:
nõknek estélyi ruha, férfiaknak öltöny

Kultúra napja a Városházán
Január 23-án, pénteken 19 órakor szeretettel
várnak mindenkit a Városháza dísztermébe
a magyar kultúra napja alkalmából
Programelõzetes
A prózai összeállításban Kölcsey Ferenc, Petõfi
Sándor, Ady Endre, Karinthy Frigyes, Kosztolányi
Dezsõ, Mester Attila, Wass Albert, Gyurkovics
Tibor mûvei hangzanak el.
A zenei blokkban felcsendül az Ómagyar Mária
siralom, Ez az én hazám, részlet az István, a
király rockoperából, valamint opera- és operettrészletek
Fellépõ mûvészek: Bordán Irén, Pitti Katalin,
Tolnai Miklós, Faragó András, Ivancsics Ilona,
Egyházi Géza, Papadimitriu Athina, Arany Tamás,
Szabó Tünde, Hetelyi László.
Belépõ: 1800 Ft (jegyek a Tourinform Irodában
megvásárolhatóak)

Testületi a fitneszteremben
Informális testületi ülést tartott a képviselõ-testület december 15-én az épülõ Szentendrei Uszoda- és Szabadidõközpontban. A rendezvénynek a létesítmény 90%-ban
elkészült fitnesz-részlege adott helyet. Jelen volt városunk
vezetõsége, a képviselõ-testület, a beruházást finanszírozó
Raiffeisen Bank Zrt. képviselõi, valamint a kivitelezõ Arcadom
Zrt. képviselõje is.
Az ülést dr. Dietz Ferenc polgármester nyitotta meg, ezt
követõen Kanev László, a beruházást bonyolító Aquapalace
Kft. ügyvezetõje vezette végig a vendégeket a teljes épületen.
A bejárás után rövid prezentációra került sor a kivitelezésrõl,
a létesítmény tervezett szolgáltatásairól és hasznos alapterületének tulajdonságairól, továbbá a résztvevõk választ
kaptak feltett kérdéseikre.
Kanev László tájékoztatása szerint a beruházás a kitûzött
ütemterv szerint halad, a létesítmény – amely 50-60 új munkahelyet teremt városunkban – elõreláthatólag 2009 márciusában nyitja meg kapuit a nagyközönség elõtt. A megnyitót megelõzõen azonban még számos feladat vár az Aquapalace
Kft.-re. A létesítmény bevezetéshez kapcsolódó marketingkampányt jövõ év januárjában kezdik meg. Az uszoda és
szabadidõközpont árképzése folyamatban van, a szentendrei
lakosok az uszoda jegyeinek és bérleteinek tekintetében üzletpolitikai kedvezményekre számíthatnak.

A polgármester

naplója
Január 9. (péntek)
08.00 Tervtanács ülése
10.00 Kommunikációs
megbeszélés

Január 10. (szombat)
18.00 Újévi koncert és
Mecénás díj átadása a
Városháza Dísztermében

Január 12. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei
Városfejlesztési Kulturális
Kht. ügyvezetõjével
egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés

Január 13. (kedd)

A francia-magyar koprodukcióban készülõ film még hátralévõ,
közel egy hónapos forgatási munkálatai február elején folytatódnak Szentendrén és Pomázon, részben egy, a történet
központjául szolgáló családi villában, részben pedig a szentendrei utcákon, a Duna-parton, a Fõ téren, a Templomdombon, a
Pest Megyei Könyvtárban, de egy csobánkai lovarda is a tervezett helyszínek között szerepel. A forgatást a Szentendrei
Polgármesteri Hivatal és a Pest Megyei Könyvtár is támogatja.
A filmet a nagyközönség várhatóan elõször jövõ februárban, a
Magyar Filmszemlén láthatja majd, de a város lakói számára a
rendezõ külön vetítést is tervez. A készülõ filmrõl Pacskovszky
Józseffel, a film írójával és rendezõjével hamarosan bõvebb
interjút is olvashatnak majd lapunk hasábjain.
Kolos Emõke

09.00 Továbbképzés
a közbeszerzési eljárási
rendrõl
19.00 Szentendrei
vállalkozókkal megbeszélés

Január 14. (szerda)
10.00 Ingatlan fejlesztési
megbeszélés
11.00 Gomba tulajdonosával
megbeszélés

Január 15. (csütörtök)
14.00 Pro-Szentendre tulajdonosi bizottsági ülés
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Folytatás az 1. oldalról
– A Dumtsa-program közreadása
óta eltelt két esztendõ. Az ország
gazdasága romokban, nagy cégek kényszerülnek súlyos lépésekre, sorra szûnnek meg a munkahelyek. Mennyiben lehet ez
hatással a megfogalmazott célokra?
– Világosan megfogalmazott céljaink vannak, amelyek mentén
haladva reálisan és nyomon követhetõen végezzük feladatunkat.
Kiemelném a városfejlesztési törekvéseket megalapozó Dumtsatervet, valamint a korábban megvalósított sikeres nagyberuházásokat, mint pl. új Duna-parti
kerékpárút, Barcsay iskola felújítása, felújított bölcsõde. És ami
mindennél fontosabb, hogy magunk mögött tudhatjuk a lakosság
támogatását.
A válság jeleit mi is érezzük, a
központi költségevetésben közel
150 milliárddal csökkentették az
önkormányzatoknak jutó állami
finanszírozást. Kevesebb pénzt
kapunk az államtól kötelezõ feladataink ellátására, ennek ellenére
nekünk kötelességünk és felelõsségünk ebben a helyzetben
is segíteni az embereket. Ezért
fontos az új munkahelyek teremtése, régi munkahelyek megtartása, óvodák-iskolák minõségi
fenntartás, a szentendreiek
életminõségének javítása, az
oktatás, egészségügy, a közszolgáltatások és az idegenforgalom
fejlesztése. Fel van adva a lecke,
de közös terveinkbõl nem engedünk. Amit eddig közösen
elértünk, azt továbbra is szeretnénk megõrizni. A babautalvány, ingyenes tankönyv, ösztöndíjak továbbra is a szentendreiek számára elérhetõ támogatások maradnak.
Nem várhatunk arra, amíg a pénzügyi válság véget ér. A válság
lehetõség terveink végrehajtásának átgondolására, a vállalkozókkal és a civilekkel való együttmûködés további formáinak kimunkálására.
– Adódik a kérdés, hogy mindezt
hogyan és mibõl valósítják meg.
Szakértõk szerint a válság igazi
hatásai csak idén várhatók.
Milyen lehetõségei vannak az
önkormányzatnak, hogy tompítsa a recesszió hatásait?
– A gazdasági válságra általában
kétféleképpen válaszolnak az
önkormányzatok. Az egyik út a
megszorításoké: emelik az adóbevételeket, befagyasztják a kiadásokat, elvonják az intézmények
tartalékforrásait, végsõ esetben
pedig bezárják õket. A másik
lehetõség, hogy nagyberuházásokba fektetnek, illetve elõrehozzák beruházásaikat, ami növeli a
foglalkoztatást, és többlet adóbevételt teremt. Mindkét út komoly kockázatokkal jár, és önmagában egyik sem jelent igazi
megoldást a gondokra, ezért az
idei költségvetésben a kettõ
közötti egyensúly megteremtésére törekedtünk. Intézményeinket felkértük, hogy tekintsék át,
mik a kötelezõ feladatok, hogyan
tudnak saját maguk a mûködésükhöz szükséges forrásokat
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2009. a beruházások éve

bevonni akár pályázatok, akár
alapítványaik segítségével. A
másik oldalon pedig azt néztük
meg, hogy a pályázati támogatást
élvezõ, önkormányzati nagyberuházások megfelelõ ütemezésével, új vállalkozások városba
telepítésével, saját vállalkozóink
lehetõségekhez
juttatásával,
az idegenforgalom ösztönzésével,
az adóbehajtás szigorításával hogyan pörgethetjük fel a város gazdaságát, hogyan teremthetünk új
munkahelyeket, és többletbevételeket.
Racionális jövõképet fogalmaztunk meg, amelyben szeretnénk
Szentendrét újra helyzetbe hozni
és versenyképessé tenni. A legtöbb városnál szerencsésebb helyzetben vagyunk, hiszen tudjuk,
mit akarunk (Dumtsa-terv), és ennek érdekében megtettük és
tesszük továbbra is a szükséges
lépéseket (pályázatok, kötvények,
konferenciák, lobbi munka,
együttmûködés a városlakókkal).
– Új munkahelyek létrehozása
leginkább a helyi kis- és közepes
vállalkozásoktól várható. Õk viszont koránt sincsenek kedvezõ
helyzetben.
– Ezzel tisztában vagyunk, és
lehetõségeink szerint igyekszünk
mindent megtenni azért, hogy
támogassuk õket. Folyamatban
van egy helyi vállalkozói adatbázis
kialakítása, melynek segítségével
mind az önkormányzati, mind
pedig a lakossági megrendelések
esetében a szentendrei vállalkozók közül lehet kivitelezõt találni. A nagyobb önkormányzati
beruházásoknál keressük a helyi
vállalkozókkal a minél szélesebb
együttmûködés lehetõségét Januárban vállalkozói fórumot
rendezünk, ahová meghívjuk a
legnagyobb adófizetõket, a legjelentõsebb cégek vezetõit és a kulturális területen tevékenykedõ
szponzorokat, hogy meghallgassuk a jövõre vonatkozó javaslataikat, elképzeléseiket. A szentendrei vállalkozók érdemeit kívánjuk elismerni a Mecénás Díj átadásával, hitelhez jutás segítésével.
– A 2009-es esztendõt a beruházások éveként emlegette.
Milyen beruházások várhatóak
az idén?
– Szentendre uniós pályázatai célegyenesben vannak, és pozitív
elbírálás esetén még idén elindulhatnak az ezekhez kapcsolódó
beruházások, amik új munkahelyeket is jelentenek.
A szakorvosi rendelõintézet tervezett felújítása korszerû rendelõintézetben való ellátást, új
szakrendelések helyben történõ
elérését teszi lehetõvé nemcsak
szentendreiek, hanem a kistérség
lakossága számára is. A 800 milliós
beruházás a rendelõ teljes körû
felújítását és új mûszerekkel való
felszerelését foglalja magában.
A Pannónia-telep csapadékvíz
elvezetését is pályázati pénzbõl
szeretnénk megoldani, itt egy 400
milliós beruházás van kilátásban.
A városrész csapadékvíz-elve-

zetésének megoldása mellett így
a korábban állandóan kátyúzásokkal helyrehozott úthálózat
fejlesztése is megvalósul.
A Duna-korzó melletti gátszakasz
a lakosság árvíztõl való védelme
miatt szükséges, erre a célra
csaknem egymilliárdnyi támogatást nyerhetünk el. A mobil
árvízvédelmi fal az ingatlanok
védelme mellett olyan újszerû
látvány lenne, amely turisztikai
szempontból is új vonzerõt jelentene. A pályázatok megnyerésétõl
függetlenül a védmû tervezési
munkálatait már elkezdtük, mivel
a gátszakasz állapota miatt nem
várhatunk a pályázat elbírálásáig.
A belváros felújítására beadott
pályázaton elnyerhetõ 1,6 milliárd
forintból megvalósulhat a Fõ tér
és környékének rehabilitációja, a
közterületek megújítása. A belváros leromló állapotban van, a
városközpontnak meg kell újulnia.
Ez nemcsak a turisták, de az itt
élõk számára is fontos. A MûvészetMalom hiányzó szárnyának
megépítése, valamint a félig kész
épületszárnyak befejezése is ebben a pályázatban kiemelt célunk,
hiszen a Festõk városának kulturális útvonalainak állomásait
bõvíteni szükséges a kulturálismûvészeti kínálattal együtt.
– Egy kicsit sok a feltételes mód.
Mi van akkor, ha a város pályázatai nem nyernek?
– Bízom abban, hogy a pályázataink pozitív elbírálásban részesülnek, hiszen sok tervezés,
egyeztetés, lobbi munka áll mögöttünk. De nem mindent tettünk
fel erre az egy pályázati lapra. Az
elmúlt években folyamatosan
azon dolgoztunk, hogy Szentendrét vonzóvá tegyük a vállalkozások számára, ahol érdemes
letelepedni. Elkezdõdött egy multifunkcionális bevásárlóközpont,
illetve egy több üzletbõl álló szakáruház tervezése, és nálunk talált
otthonra a Ford kelet-közép európai központja is, ami iroda,
logisztikai- és oktatóközpont is
egyben. Itt nyílt meg a Diego
áruházlánc századik üzlete is. Ezek
a vállalkozások jelentõsen növelik a város iparûzési adó bevételeit, és új munkahelyeket
teremtenek az itt élõk számára.
Csakúgy, mint az új uszoda, amelyet márciusban vehetnek birtokba a szentendreiek. Az M0
Érdekvédelmi Egyesület sikerrel
folytatott egyeztetéseket a közlekedési szaktárcánál, és elérte,
hogy közel 80 millió Ft értékben
új kihajtó sávok kerüljenek kialakításra a 11-es út mentén.
A pályázatoktól függetlenül, saját
erõbõl megkezdjük a városi köztemetõ építését közel 300 millió
Ft értékben. Fejlesztéseket szeretnénk elérni az idegenforgalom
területén, amelynek kapcsán pályázat benyújtása mellett egy turisztikát koordináló városi egyesület van kialakulóban. Emellett
folyamatban van egy a város arculatát, kitörési pontjait meghatározó egységes városmarketing
kidolgozása.

– Szentendre ezek szerint jelentõs bevételekre számíthat a
pályázati támogatásokból és az
idetelepülõ vállalkozások adóbefizetéseibõl is. Miért volt akkor
szükség a tavalyi 3,5 milliárdos
kötvénykibocsátásra?
– Ahhoz, hogy egy önkormányzat
uniós pályázaton indulhasson,
nem elég megírnia a pályázati
anyagot, hanem megfelelõ önrésszel is rendelkeznie kell. A magyar önkormányzatok, köztük
Szentendre is forráshiánnyal küszködnek, azaz az önerõ elõteremtése is megoldhatatlan gondot okoz. Erre kínál a hitelnél kedvezõbb megoldást a kötvénykibocsátás, ami forráshoz juttatja
a településeket: ebbõl fedezhetik
a pályázatokhoz szükséges önrészt, illetve saját beruházásokba
foghatnak. A múlt évben bekövetkezett pénzügyi válság csak
megerõsített abban, hogy jó és
legfõképp idõben megtett lépés
volt a kötvénykibocsátás. Jókor
és jó kondíciókkal jutottunk anyagi forráshoz, amivel áthidalhatjuk
a gazdasági válság idõszakát, és
még fejlesztésekre is tudunk fordítani. Vagyon- és ingatlangazdálkodásnál terveinknek megvalósításának megfelelõ forrása lehet
a kötvény.
– Ha már a vendégségrõl esett
szó... Idén is folytatják „A Városháza házhoz jön“ programot?
– Természetesen. Szép-szép, hogy
a város több tízmilliárdos pályázatokon igyekszik támogatást szerezni a fejlesztéseihez, ugyanakkor mindenkit inkább az érdekel, hogy ott, ahol lakik, jó
legyen a járda, és az utcában ne
kelljen a kátyúkat kerülgetnie.
Ebben az évben indítjuk útjára a
„Polgármester házhoz jön“ fórumot, amelynek keretében az egyes
városrészeket érintõ lakossági
problémák kerülnek elõtérbe. Egy
ilyen találkozás nagyon jó alkalom arra, hogy az önkormányzat
elsõ kézbõl értesüljön egy-egy
településrészt érintõ gondokról,
és orvosolja is azokat, valamint
hogy a városvezetés tájékoztassa
az érdeklõdõket elképzeléseirõl,
elért eredményeirõl. Fontosnak
tartom, hogy ne csak mondjuk,
hanem gyakoroljuk is az együtt
gondolkodást. Tavaly a helyiek
kezdeményezésére újítottunk fel
több kilométer útszakaszt és
járdát, és akadálymentesítettünk
néhány egészségügyi intézményt,
és új kerékpárutat építettünk.
Összefogással értük el, hogy a
Megyeri híd átadása után megnövekedett forgalom miatt több
területen súlykorlátozást vezettek
be, fokozódtak az ellenõrzések,
2009-ben elkezdõdik állami for-

rásból a szentendrei tehermentesítõ út tervezése is. Szentendre
sokat köszönhet a civil szervezeteknek, ezért is javasoltam,
hogy a város egy külön erre a célra
alapított Civil-díjjal ismerje el a
legkiemelkedõbb
szervezetek
munkáját.
– Az elismerés helyett egy polgármesternek leginkább a bírálatokból jut. Önt például gyakran
támadják a kistérségi szempontú megközelítés miatt, valamint,
hogy országos önkormányzati
szövetségekben végzett munkája helybõl vonja el az energiáját.
Mi errõl a véleménye?
– Azért elismerõ szavakat is kapok,
a jogos bírálatok pedig arra
ösztönöznek, hogy még jobban
végezzem a munkám. Igaz, hogy
számos kistérségi, illetve országos önkormányzati szövetségnek
vagyok tagja, alelnöke, elnöke,
viszont meggyõzõdésem, hogy
ezeken az önkormányzati fórumokon jelen kell lennünk, és hallatnunk kell a hangunkat. Nemcsak azért, mert az önkormányzatok közötti együttmûködés számunkra is számos lehetõséget tartogat, hanem azért is, mert itt
történik az önkormányzatokat
érintõ, jövõre vonatkozó koncepciók kidolgozása, törvénytervezetek, pályázati kiírások véleményezése is. Szentendre egy
határozott jövõképpel rendelkezõ
város, amelyik nem engedheti
meg, hogy feje felett döntsenek.
Ha hatékonyan akarjuk képviselni
az érdekeinket, ott kell lennünk a
döntéseknél.
A város mellett a kistérség, az
agglomeráció együttmûködésére
is szükség van, hiszen a város
önmagában nem lehet sikeres,
csak környezetével együtt. Az M0
Egyesülettel elértük, hogy a 11-es
mentén több milliós fejlesztés
induljon a szaktárca részérõl, a
Bárczi iskola és a Vujicsics
zeneiskola ügyében is együttesen
léptünk fel sikerrel. A Dunakanyar
Nyári Játékok, a Tavaszköszöntõ
Fesztivál és az Aquavity hagyományteremtõ céllal életre hívott
új rendezvénysorozatok sikeressége is az együttmûködés fontosságára hívja fel a figyelmet.
Tudjuk a célunkat, a hozzávezetõ
utat, de azért odafigyelünk más
véleményekre, hiszen csak megfelelõ támogatással tudjuk elérni
azokat. A város csak egységben
tud sikeres lenni, ezért fontos
különbözõ politikai oldalak
együttmûködése. Ahogy azt az
ellenzék részérõl Zakar Gergely
képviselõ is megfogalmazta:
„Számos pozitívumot fel tudnék
sorolni a testületi munkából!
Nagyra értékelem a polgármester
úr konszenzusra való törekvését
(...)“ – ezt a jövõben is így folytatom a közösségekért és a város
sikeréért.
Zsuppán Attila

Ezúton is köszönöm mindenkinek a Szentendre érdekében 2008ban nyújtott segítségét, és kívánok eredményes, békés új esztendõt! Remélem, hogy a problémák ellenére megtaláljuk majd
annak a módját, hogy többet és gyakrabban mosolyogjunk, hogy
felfedezzük az öröm valódi forrását, azokat a leleményes módszereket, amelyekkel egymást megtalálni és nem elkerülni, segíteni
és nem gátolni igyekszünk – Szentendrén és az egész kistérségben.
DR. DIETZ FERENC polgármester
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2008-ban történt
JANUÁR
Az újévi koncert keretében díszoklevelet kaptak azok a szentendrei polgárok, akik kiemelkedõen sokat tettek a városért:
Vasziljevszkij Macej, Mészáros
János, Surányi István és Pap
Lajos. A Város Mecénása díjjal
járó Asszonyi Tamás-szobrot
Surányi István vehette át.
Felszentelte a Péter-Pál templom új orgonáját Paskai László

bíboros, majd Koloss István
orgonamûvész adott koncertet.
Idén Horváth Levente és Sütõ
Róbert fiatal festõmûvészek
vehették át a Barcsay-díjat.

A képviselõ-testület rendkívüli
felmondással megszüntette a
Szentendrei Közmûvelõdési.
Kulturális és Városmarketing
Kht. ügyvezetõje, Kriaszter
Attila munkaviszonyát, egyúttal
megbízta Závodszky Zoltánt az
ügyvezetõi teendõk ellátásával.
A VSZ Zrt. új ügyvezetõjének
Horváth Józsefet választották
három pályázó közül.
FEBRUÁR
Új forgalmi rend lépett életbe a
belvárosban: a Duna-korzó egy
szakasza egyirányú lett, és
megváltozott a Bajcsy-Zsilinszky utca menetiránya.
A Volánbusz a korábbi csuklós
autóbuszokat lecserélte csökkentett károsanyag-kibocsátású, kihajtható rámpás jármûvekre.

A Szentendréért Frakció új frakcióvezetõjének Trenka István
képviselõt választották Benkovits György helyére.

Vis major pályázati alapból
útfelújításokat végeztek a vá-

A Rotary Klub Szentendre a
2007-es adventi vásár bevételébõl speciális mûszert ajándékozott a szakorvosi rendelõintézetnek.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést
kapta Szántó András, az MTI alelnöke, lapunk egykori felelõs
szerkesztõje. A Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze díjjal tüntették ki Péreli Zsuzsa képzõmûvészt. Regõs Anna textilmûvész Ferenczy Noémi-díjban
részesült.

A Szentendre Néptáncegyüttes
részt vett a Martin György
Néptáncszövetség által szervezett néptánc-antológián az
Operettszínházban, ahol hatalmas sikerrel szerepeltek.
Az új köztemetõre kiírt építészeti tervpályázat I. díját
Kendik Géza építész stúdiója
nyerte, a további öt pályamunkát rangsorolás nélkül megvette
a város.
MÁRCIUS
14-29. között rendezték meg a
Szentendrei Tavaszi Napokat,
melyen fellépett Bogányi Tibor
és Zászkalicky Ágnes, a Szentendrei Kamarazenekar, Eperjes
Károly, a Balkan Fanatic, a

Bükkös-partiak Baráti Köre, az
Izbégi Baráti Kör és a Szentendre
Kõhegyi Elektromos Közmûtársulás tagjai, illetve a boldogtanyai lakosok.

rosban, elsõsorban a belvárosban és a 2006. évi árvíz által
érintett utcákban.
Ismeretlen tettesek leverték és
elvitték a zsidó temetõ kapujáról a Dávid-csillagot.
Sólyom László köztársasági elnök a társadalmi és szakmai elismerés jeleként zászlószalagot
adományozott a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának.

endrei sportegyesület szervezésében.
Pest Megye Önkormányzata –
anyagi okokra hivatkozva – be
akarta zárni a Bárczi Gusztáv
Általános Iskolát, ahol 50 tanulásban akadályozott, és 15
értelmileg akadályozott gyermek tanul. Az iskola sorsa végül
rendezõdött: szeptembertõl a
váci Cházár András Többcélú
Közoktatási Intézmény tagintézményeként mûködik.
A szentendrei Café Rodin
Galériát beválasztották a „top
száz magyar kávéházak“ közé.

ÁPRILIS
Visszaállították Bajcsy-Zsilinszky és a Kanonok utcai forgalmi
rendet a régi irányba, amíg
lehetõvé nem válik a kikanyarodás a Bajcsy-Zsilinszky utca felõl
a 11-es útra.
Aláírták a Skanzen Örökség
Programot. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum az Új
Magyarország Fejlesztési Terv

A március 15-i ünnepségen
dr. Kedves Gyula alezredes mondott ünnepi beszédet, felléptek
a Barcsay iskola diákjai.

A Genua Cup elnevezésû tengeri
vitorlásversenyt a Szentendrei
Református Gimnázium csapata, az Adria Sport Club nyerte.
Döntés született arról, hogy
Szentendre átadja a megyének
a Földhivatal egykori épületét,
cserében a megye átadja a városnak a volt Kerényi Múzeum
épületét, illetve a Castrumnak
az õ tulajdonában lévõ részét.
Ennek értelmében a Ferenczy
Múzeum új otthona a Kossuth
Lajos utcai épület lesz, hiszen
2009/2010-ben át kell adni a
múzeum épületét a szerb egyháznak.
Letették a Ford Közép- és KeletEurópai Regionális Központ-

keretében több mint kétmilliárd
forintos európai uniós és állami
támogatásban részesül.
Ghymes együttes, a Szentendre
Néptáncegyüttes, Fassang László és Szokolay Dongó Balázs.
A szentendrei Vujicsics Tihamér
Zeneiskola adott otthont a VI.
Országos Zeneiskola Versenynek.
A kórházi napidíj, a vizitdíj és a
tandíj ügyében kiírt országos
választáson 10 496 (53,89%)
szentendrei választópolgár szavazott. Az elsõ kérdésre 81,9, a
másodikra 80, a harmadikra
79,72% volt az igen szavazatok
aránya.

Munkatársunk, Bokor Tamás a
Szabad Sajtó Napja alkalmából
vette át a Kék Toll elismerést az
Országos Rendõr-fõkapitányság
Teve utcai székházában.
Megtartotta elsõ vezetõségi
ülését a Szentendre Városi
Sportegyesület.
Megalakulásának 15. évét ünnepelte a Filibili Népdalkör.

Az országban másodikként
megkezdte mûködését egy ön-

A Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör a Magyar Bál bevételébõl videokamerát ajándékozott a Barcsay iskolának.
Megemlékezést tartottak Barcsay Jenõ Kossuth-díjas festõmûvész halálának 20. évfordulója alkalmából.
Kilépett a Polgári Koalícióból
Fülöp Zsolt képviselõ.
A Rotary Club Szentendre és a
Szeresd Szentendrét Egyesület
tagjai
sebességcsökkentési
akciót szerveztek szórólapok és
matricák szétosztásával.

jának alapkövét Szentendre déli
határában, a Budakalászi út
elágazásánál.
Az Izbégi Baráti Kör felhívására
5500 könyvet sikerült eljutatni
a zilahi könyvtárba.
A Szent András Általános Iskola
kötélugró csapata dobogós he-

Megrendezték a 12. Piramis –
Magyar Elektron Futás utcai
futóversenyt a Piramis SE szentÁrpád-napi megemlékezést tartottak az Attila és Árpád utcák
elõtti téren felállított kopjafánál.
kéntesekbõl álló egészségügyi
mentõcsapat a hivatásos tûzoltóság mellett.

Szemétgyûjtési akciót szerveztek lakókörnyezetükben a

lyezéseket ért el a nagykanizsai
országos diákolimpián
A Városi Szolgáltató Zrt. létrehozta az önkormányzat megbízásából a VUK csoportot,
melynek feladata a város-

6 város
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
üzemeltetési problémák (kátyúzás, takarítás, táblák pótlása)
minél gyorsabb megoldása.

Dr. Gaál Endre nagyprépost felszentelte egy hollandiai protestáns templomtól ajándékként kapott orgonát az izbégi
római katolikus templomban.

MÁJUS
A Szentendrei Tûzoltóság szervezte meg ebben az évben a
hagyományos nemzetközi tûzoltó-találkozót városunkban,
melyen német, francia, spanyol
és lengyel tûzoltóságok képviselõi vettek részt.

Emléktáblát avattak Balázs Árpád zeneszerzõ, nótaköltõ egykori, Barackos úti villájánál vitéz
Kiss Imre kezdeményezésére.
103. születésnapja alkalmából
köszöntette Makovics Rudolfnét
a polgármester.

Átadták a Püspökmajor-lakótelepi bölcsõde korszerûsített,
új szárnnyal bõvített épületét.

Ifj. Kovács Endre megnyerte az
Éva Menyhárt Sárkányrepülõ

Magyar Örökség Díj kitüntetést
kapott Vajda Lajos modern magyar festészetet megújító életmûve.
A Szentendrei Korfball Klub
magyar bajnok lett, immár
negyedik alkalommal.

JÚNIUS
Református Gimnázium tanulója nyerte el a diákpolgármester
címet, az alpolgármester Borbély
Brigitta, az Izbégi általános
Iskola diákja lett.
Elfogadták a képviselõk a NiklayRubovszky Kft. és a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.
együttmûködésében készült,
15-20 évre elõre gondolkodó
Dumtsa Jenõ Integrált Városfejlesztési Stratégiát, mely az
európai uniós pályázatok kötelezõen elõírt dokumentációja.
Átadták Pannónia-telepen, a
Gyöngyvirág és a Honvéd utca
sarkán lévõ, EU-szabványoknak
megfelelõ játszóteret, melyet az
Ericsson Magyarország munkatársai újítottak fel.

Sikeres évet zárt a Szentendrei
Kosárlabda SE: a serdülõ csapat
Pest megye bajnoka lett, a többi
négy korosztály is az élmezõnyben végzett.
Idén elsõ alkalommal rendezték
meg a Dunakanyar Nyári Játékokat, az egész nyarat átívelõ,
családokat aktív kikapcsolódásra hívogató programot. A térség

kilenc településének összefogásával létrejött fesztiválsorozat megálmodója dr. Dietz
Ferenc, a kistérség elnöke volt,
koordinátora a Dunakanyari és
Pilisi Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulásának Irodája.

Megkezdõdött az augusztus
végéig tartó, a mûvészet valamennyi mûfajában programokat
kínáló Szentendrei Nyár 49.
évadja.
Szentendre Város Pedagógiai
Díját idén Kovács Lászlóné Valika, a II. Rákóczi iskola tanítója kapta. Az Oktatási Minisztérium által adományozott
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták Tóthné
Ádám Zsuzsannát, a Vasvári Pál
úti óvoda óvónõjét és Déri
Györgyné Évát, az izbégi iskola
tanítóját. Teleki Blanka-díjban
részesült Gacsályi Lászlóné
Marika, a Barcsay iskola tanára
és igazgató-helyettese. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
kapott nyugdíjba vonulása alkalmából dr. Marsal Tamásné és
Gerlai Péterné.
Üzenet címmel nyílt kiállítás a
Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhelyben fennállásának 10. évfordulója alkalmából, amelyen
Kárpáti Tamás festõmûvész Nagy
Sándor-díjat kapott a Remsey
Jenõ Alapítványtól, Pistyur Imre
szobrászmûvész pedig a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesületének mûvészeti díját vehette át.

25. születésnapját ünnepelte a
Szentendre Néptáncegyüttes.

Átadták a Kelet- és KözépEurópai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) környezettudatos technológiával
épült új konferenciaépületét,
melynek éves energiaháztartása
nullszaldós.
Elsõ ízben ajándékozott utalványokat az önkormányzat a

szentendrei újszülötteknek egymillió forint értékben.
JÚLIUS

15 éves jubileumát ünnepelte
telt ház elõtt és nagy sikert arat-

Felújították a Pannónia utcai
óvoda elõtti járdát, illetve új
járdát építettek a Kálvária mellett.

Elsõ ízben avatták fel az újonnan levizsgázott tiszthelyettes
hallgatókat Szentendre Fõ terén

Elhunyt a „pingpongdokiként“
ismert dr. Faragó Sándor gyermekorvos, gyermekpszichiáter,
akinek ötlete alapján szervezik
lériáját. A most átadott épület
elsõ üteme annak a beruházásnak, mely a mûtermek felújításával, illetve további építkezéssel
folytatódik.
Felnõtt férfi NBI/B-s kézilabdacsapatunk gyõzelemmel zárta
a bajnokságot, így a tabella 6.
helyén végzett, Ezzel az eredménnyel a csapat fennállása óta
a legsikeresebb évet zárta. Az
ificsapat megnyerte a bajnokságot.
Roma konferenciát és kiállítást
szerveztek a Városházán a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével közösen.

Benke Donát szentendrei tûzoltó
megmentette egy öngyilkosságra készülõ fiatalember életét
civilben.

Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a Szentendre
Gyökerei Baráti Társaság.

Emlékversenyt, és egyúttal nemzeti bajnok lett.

A Prien am Chiemsee és Szentendre, két élõ mûvésztelep címû
kiállítással felavatták a Szentendrei Régi Mûvésztelep Bogdányi utcai, újjászületett ga-

A képviselõ-testület módosította az SZMSZ-t: a Pénzügyi,
Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság új elnöke
Tolonics Gyula lett, új tagként
Dicsõ Zoltánt választották meg,
aki egyúttal lemondott a Városüzemeltetési, Környezet- és
Mûemlékvédelmi
Bizottsági
tagságáról, helyére Fülöp Zsolt
került. Magyar Judit lemondott
a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottságban betöltött tagságáról, utóda Radványi G. Levente
lett.

szakma magas szintû mûveléséért miniszteri oklevelet
vehetett át Bajnai Gordontól.

Háromnapos gyermeknapi hétvégét tartottak a polgármester
felesége, dr. Szántó Csilla ötlete
alapján és szervezésével a
Czóbel parkban, hagyományteremtõ szándékkal. A gyermeknapon Lissák Domonkos, a

Salon de Provence-ba látogatott
egy szentendrei delegáció a
városunk és a francia települése
között 1997-ben kötött testvérvárosi szerzõdés 10. évfordulójának megünneplésére.
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Az építõk napján Pap Lajos
szentendrei kõfaragó mester kiemelkedõ munkásságáért, a

va a Diótörõ Balettiskola a Pest
Megyei Könyvtár színháztermében.

a hagyományos helyszín, a budapesti Hõsök tere helyett.

Mesteróvoda címet nyert a
Bimbó úti tagóvoda a néphagyomány-éltetõ nevelõmunkájuk
elismeréseként.
A thaibox országos bajnokságon
aranyérmet szerzett a szentendrei Scaursky Csilla, Albrecht Péter
pedig bronzérmes lett.
Benkovits Györgyöt, a Szentendréért Frakció (MSZP) önkormányzati képviselõjét a Pest
Megyei Közgyûlés tagjává választották.
10 éves születésnapját ünnepelte a Rotary Club Szentendre.

Testvérvárosunkat, Stari Grad-ot
a világörökség részévé nyilvánították kulturális kategóriában.
a ma már országos, sõt nemzetközi hírûvé vált éjszakai
pingpongbajnokságokat a fiatalok kulturált éjszakai szórakozása érdekében.
Megalakult az M0 Érdekvédelmi
Egyesület azzal a céllal, hogy az
önkormányzatokkal és az érintett hatóságokkal együttmûködve összehangoltan lépjen fel
a Megyeri híd átadását követõ
közlekedési problémák megoldása érdekében.

Városszépítõ nyári tábort szervezett a gyerekeknek a baptista
gyülekezet vezetõje, Dani Zsolt.

város 7
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
Városunk 238 millió forintot
nyert az ovi-suli pályázaton,
melybõl négy óvodát – Hold
utcai, Püspökmajori, Szivárvány
és a Vasvári úti – újítanak fel.

Az önkormányzat által kiírt
Lencsevégen Szentendre címû
fotópályázat nyertese Végh Károly lett, második Máté Szilvia,
harmadik dr. Szalai Zsolt. Különdíjasok: Szász Zita, Vigyázó Dorottya, Szalkai Jánosné, Szabó
Brigitta.
Nehéz anyagi helyzete miatt
Pest Megye Önkormányzata
csökkentette a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola támogatását, így az
iskola vezetése kénytelen volt
szigorításokat bevezetni a kiadások csökkentése érdekében.
Kilencedszer rendezték meg az
Ister napokat, a Szentendrei

Nyár egyik legnépszerûbb, kétnapos programját.
A Városházán köszöntötték Szalay Gábort, aki a Presto Egyesület
kajakozójaként korcsoportjában
több országos bajnokságot
nyert, illetve Csetneki Márkot,
aki 7 évesen ért el szép eredményeket a Magyar Nemzeti
Sakkbajnokságban.

Ünnepélyesen is átadták a
Casino melletti területen az
európai társfinanszírozásból
megépített kerékpárutat.
Szent István ünnepén adták át
a városi díjakat: Szentendre
Város Díszpolgára dr. Cseri Miklós, a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum fõigazgatója
lett, Pro Urbe-díjat kapott Göllner Aurélné, a Szentendrei Közmûvelõdés Kht. igazgató-helyettese és Háromszéki Gyuláné,
a napközi konyha vezetõje.
A július végén kigyulladt visegrádi Hotel Silvanus oltása során
tanúsított kiemelkedõ munkájukért Bátorság Érdemjelet és
miniszteri jutalmat kaptak
Hlatki László és Oláh Péter szentendrei tûzoltók.
A hónap utolsó hétvégéjén rendezték meg idén már a harmadik
alkalommal Szentendre éjjel-

nappal nyitva címû háromnapos
fesztivált, és ennek keretében a
Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivált.
Szigethy Ildikó óvónõ, a Bimbó
úti tagóvoda vezetõje a Magyar
Köztársaság ezüst érdemkereszt

szervezõi Dukay Krisztina (Élõ
Táj Egyesület) és Zakar Ágnes
(Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület) voltak.
Második alkalommal rendezték
meg a Sport-Expot, vagyis a
térség sportegyesületeit egy
helyen, egy idõben bemutató
napot a Barcsay iskolában, hogy
az érdeklõdõk megismerhessék
a különféle sportágakat, a versenyzési lehetõségeket.
Oviolimpiát rendeztek az izbégi
iskola tornacsarnokában Tóth

Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a Pismány Barátainak Egyesülete.
A XII. Pest Megyei Utcai Kosárlabda-bajnokságban a szentendrei lányok lettek az aranyérmesek, a nõi junior megyei
bajnokságon pedig II. helyezést
értek el.

A régi szõlõsgazdákra emlékeztek a Dézsma utca sarkán álló
emlékkereszt elõtt Szautner

Katalin, a Horvát Kisebbségi
Önkormányzat elnöke szervezésében.
Elsõ alkalommal tartottak információs napot a Városházán,
hogy az érdeklõdõ ügyfelek a
mindennapi ügyes-bajos dolgaikkal kapcsolatos kérdéseiket
önálló szakmai napon vitathassák meg a polgármesteri hivatal
munkatársaival.

kövezték a kocsiállásokhoz vezetõ kitaposott, sáros ösvényt,
illetve 9 millió Ft-ból elkészült
a Jobbágy utcai támfal.

Attila és Tóthné Mák Ildikó
szervezésében az önkormányzat
támogatásával.

Nagyszabású jótékonysági koncertet szervezett a Szentendrei

Testvérvárosi Kulturális Fesztivált rendeztek városunkban

SZEPTEMBER
Idén elõször az önkormányzat
támogatásának köszönhetõen
minden elsõ osztályos tanuló
ingyenesen jutott hozzá a
tankönyveihez.

Negyedik alkalommal vett részt
egy szentendrei küldöttség az

EU tagállamok kisvárosainak
rendezett European People's
Fesztiválon a lettországi Rezeknében.

Felújították az izbégi iskolához
vezetõ Mária utcai járdát, illetve
az autóbusz-végállomáson ki-
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A Városi Szolgáltató Zrt. Szabadkai utcai székhelyén kigyulladt mintegy 1500 köbméter
szemét. Az oltás 10 órát vett
igénybe.
Dunakanyar Aquavity néven
különleges, nagyszabású kalandtúrát szervezett a Pilisi
Dunakanyar Kistérségi Irodája.

Református Gimnáziumért és
Kollégiumért Egyesület az iskola kápolnájának továbbépítésére.
angol, német, francia és erdélyi
testvérvárosokból érkezõ delegációk részvételével.

Ünnepélyes keretek között
átadták a forgalomnak az ország

Létrejött a szentendrei sportingatlanok hasznosítását elõmozdító társaság, a Szentendrei
Sportcélú Ingatlanfejlesztõ és
Üzemeltetõ Kft. dr. Szieben
László vezetésével.
Magyar Örökség Díjban részesült
a Régi Szentendrei Mûvésztelep.

Emléktáblát avattak Szánthó
Imre (1925-1998) festõmûvész,
író, Szentendre díszpolgára

AUGUSZTUS
Tragikus baleset történt a 11-es
úton, az Egres utcai keresztezõdésnél: egy BMW típusú személygépkocsi nekiment az útszéli oszlopnak, majd egy kerítésnek. Két 15 éves szentendrei fiatal, Petrik Adrienn és Szabó Barnabás az életét vesztette,
ketten súlyosan megsérültek.
Megcsonkították a szamárhegyi
Nepomuki Szent János-szobrot.
Több alkalommal is bombariadót
rendeltek el a Városházán, melyek minden esetben vaklármának bizonyultak.
Városunkban rendezték meg az
I. Nemzetközi Költõtalálkozót
„Tenger és szó, ami elválaszt és
összeköt“ mottóval.

kitüntetést vehette át a Szépmûvészeti Múzeumban megrendezett állami ünnepségen kiemelkedõ pedagógiai munkájáért.
Budakalász díszpolgárává választották az õsi szentendrei
szerb családból származó
Margaritovits Vazult (19281994) az '56-os forradalomban
betöltött aktív szerepének elismeréseként.
Már nyolcadik alkalommal rendezték meg a Barcsay iskola
sportpályáján Horváth Gyõzõ
képviselõ szervezésében a Nyári
Foci Kupa Bajnokságot, melynek
gyõztese a II. Rákóczi iskola
csapata lett.

egykori mûteremházánál halálának 10. évfordulója alkalmából.
Autómentes napot tartottak
városunkban az Európai mobilitási hét keretében, melynek fõ

Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében vehette át dr. Dietz
Ferenc polgármester és Szakács
Imre festõmûvész, a mûvésztelep vezetõje.
Az Ars Pannonica Biennálén 80
kiállító közül Pistyur Imre szent-

endrei szobrászmûvész kapta az
elsõ díjat Mitikus kos címû szobráért.

leghosszabb Duna-hídját, a
Megyeri hidat, melynek megépítése 63,2 milliárd forintba
került.
OKTÓBER
Megváltozott a Volánbusz járatok közlekedése a Megyeri híd
átadása miatt: a 11-es úton
közlekedõ elõvárosi járatok
végállomása Újpest-városkapu
lett.
Keret-megállapodást írt alá tíz
szentendrei oktatási intézmény
a Szentendrei Szabadtéri Múzeummal, melynek értelmében
a skanzen ingyenes látogatási
lehetõséget, kedvezményes

8 város
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oktatási programokat kínál a
diákoknak.
Varga József a Plus Budapest
Maraton futóversenyen senior
magyar bajnok lett.

A Szentendrei Korfball Klub
kiharcolta a helyét a januári
Bajnokok Európa Kupájában való
részvételre.

(Szentendrei Református Gimnázium) és Nagy Anna Ágnes
(Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem) nyerték el.

A WUKO ifjúsági összkarate
világbajnokságon a szentendrei

A 2008-ban alapított „Szentendre 1956 Emlékérem“ városi
kitüntetést idén dr. Böröndy
László, a szegények ügyvédje
kapta posztumusz.
55. életévében meghalt Nemoda
Attila keramikus mûvész.
NOVEMBER

Szénási Gergely szerezte meg az
egyéni világbajnoki címet.
Néphagyományõrzõ
óvónõk
országos találkozóját szervezte

Hamvas Béla-emléknapot tartottak az író halálának 40. évfordulója alkalmából Margeschuné
Hunor Mária kezdeményezésére.
Új jelzõlámpás csomópontot
alakítottak ki a Bükkös-patak

Nemzeti gyásznapunkon koszorúzással egybekötött meg-
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Andó Györgyné, kezdõ vállalkozója pedig Halper Attila
lett.
Bartha Gábort, a Móricz Zsigmond Gimnázium matematikafizika szakos tanárát Ericssondíjjal jutalmazták.
Díszokleveles pedagógusokat
köszöntött dr. Ditez Ferenc polgármester: Pedagógiai Szolgálati Emlékérmet kapott Takácsné
Neuprandt Matild, gyémánt díszoklevélben részesült Monoki
Lászlóné és Réthey-Prikkel Lajos,
arany díszoklevelet Mócsai
György, vasdiplomás lett Antalóczy Lászlóné és Luyné
Párfalvi Borbála.
Az idén elõször megrendezett
Genua Cup – Training Race
versenyen a Szentendrei Református Gimnázium csapata, az
ASC elsõ helyezést ért el.
A Szentendre Táncegyüttes a
szakmai zsûri minõsítése alap-

meg a skanzenben a szentendrei
óvónõk által alapított SZÓNÉK.
emlékezést tartottak az új
köztemetõben, majd a Fõ téren.

Az izbégi Szent András templomot 60 évvel ezelõtt újraáldot-

A Magyar Tudományos Akadémia
Elnöksége kiemelkedõ tudományos életmûve elismeréseként
Eötvös-József-koszorúval tüntette ki a Szentendrén élõ dr.
Benedeczky István biológust.

Göllner Judit közmûvelõdési
vezetõ munkáját jubileumi
ezüstgyûrûvel jutalmazták a
Vármegyeházán.
Dokumentumfilmet forgatott az
MTV 1-es csatornája Móricz
Zsigmondról a szentendrei Móricz gimnázium 11. és 12. évfolyamos diákjainak szereplésével.
A Magyar Festészet Napja nyitóünnepségét a Szentendrei
Régi Mûvésztelepi Galériában
rendezték meg.

ta Mindszenty József bíboros,
melynek tiszteletére emléktáblát avattak.
Fennállásának 25. évfordulóját
ünnepelte a Hold utcai
Tagóvoda.

Ünnepélyesen is átadták a 7 millió Ft-os beruházásból felújított
Török Ignác utcát, melynek felét
az önkormányzat, felét az utca
lakói állták.

Sikerrel zárult a Tini Könyvtári
Napok rendezvénysorozat a Pest
Megyei Könyvtárban, amelyen
szakemberek tartottak elõadásokat tizenéveseknek az õket
foglalkoztató témákról.

Junior Prima-díjat kapott a
szentendrei, illetve Szentendréhez kötõdõ Bácsi Róbert fotómûvész, Fenyõ László gordonkamûvész, Bogányi Gergely zongoramûvész, Szlankó Bálint újságíró.
Megrendezték városunkban az I.
Országos Árvízvédelmi Konferenciát, melynek kiemelt témája a belvárosi gát felújítása volt.

Már nyolcadik alkalommal szervezte meg a Bükkös-partiak

Baráti Köre Egyesület az õszi
takarítást a Bükkös-patak partján.

melletti gyalogátkelõhelynél,
ahol korábban több súlyos baleset is történt.

Az október 23-i ünnepségen
Szentendre Város Szolgálatáért
Díjat dr. Solymos Rezsõné,
Szentendre Város Közmûvelõdési Díjat Krizbainé Szabó Éva,
Szentendre Város Közegészségügyi Díjat dr. Hernádi Emil,
Szentendre Város Testnevelési
és Sport Díjat Dombay Rudolf,
Szentendre Város Tisztes Iparosa Díjat Simon László kapta.
A 2007-ben alapított „Talentum“ Szentendre Jövõjéért Ösztöndíjat elsõként Kugler Szilvia

Ünnepélyesen átadták a pályázati támogatásból felújított
Szentendrei Köszöntõszobrot,
Farkas Ádám szobrászmûvész
alkotását.

ján elnyerte a Kiváló Együttes
címet.
Idén dr. Pázmány Annamária
igazgató fõorvosnak ítélte a
Hippokratesz Emlékérmét a
Magyar Orvosi Kamara.
Közel két év után távozott dr.
Vámos Attila, a kistérségi iroda
vezetõje hivatalából, feladatkörét dr. Török Balázs vette át
megbízottként.

Új burkolatot kapott a Vasvárilakótelep járdája.
Pest Megyéért Emlékérem kitüntetésben részesült Tatai Tibor
olimpiai bajnok kenuversenyzõ,
Pest Megye Építészeti Nívódíját
Puhl Antal, Dajka Péter és Füzesi
Katalin építészek kapták, Pest
Megye Közbiztonságáért Díjat
Mozsgai Endre polgárõr-vezetõnek ítélték, Pest Megye Katasztrófavédelméért Díjat pedig
Jámbor Ferenc tûzoltó parancsnok vehette át.

Jubileumi
örömtánc
Ismét telt ház elõtt és ismét
nagy sikerrel szerepelt a fennállásának 25. évét ünneplõ
Szentendre Néptáncegyüttes
december 19-én és 20-án a
Pest Megyei Könyvtár színháztermében. A nézõk nemcsak a gyermekek és a felnõt-

Új járdát adtak át a Szmolnyica
sétányon és a Mûvész téren,
valamint rámpát alakítottak ki
a Tüdõgondozó biztonságos
megközelítése érdekében.
A karácsonyi készülõdés jegyében nagy adventi koszorút

Alapításának 30. évfordulóját
ünnepelte a Püspökmajor-lakótelepei Óvoda.
állítottak fel a Pestiskereszt
körül, amelyen a négy adventi
vasárnap közismert személyiségek gyújtották meg a gyertyákat.
DECEMBER
A Szentendrei Kistérségi Ipartestület által idén alapított
díjakat Dragon József elnök adta
át: 2008. felnõtt oktatója Hortobágyi Ottóné, felnõtt tanulója
Kurkó Katalin, friss nyugdíjasa

Harmadik alkalommal rendezték
meg a Városházán a nehéz sorsú
gyerekek számára az Angyalmamák karácsonyát a polgármester felesége dr. Szántó Csilla
szervezésében.

Emléktáblát avattak Vajda Lajos
és Korniss Dezsõ születésének
100. évfordulója tiszteletére a
Dumtsa Jenõ u. 4. szám és a
Bogdányi u. 41. számú házaknál.

tek színvonalas elõadásának
örülhettek: a jubileum alkalmából színpadra léptek az
együttes egykori, alapító tagjai: önállóan, illetve a jelenlegi tagokkal közös mûsorszámokban is.
Az est sikeréhez természetesen a zenészek remeklése is
nagyban hozzájárult: Pál István Szalonna, Gombai Tamás,
Unger Balázs, Karacs Gyula,
Doór Róbert, Makó Péter, Tóth
József és Pál Lajos.
Ezúton is gratulálunk az
együttes minden tagjának,
vezetõinek, Kocsis Enikõnek és
Fitos Dezsõnek, a mûvészeti
titkáruknak, Göllner Juditnak
az eddigi elért eredményekért, a 2008-ban újból elnyert
Kiváló Együttes minõsítésnek.

karácsony 9
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Izbégen már december 20-án
karácsony volt!

Nyugdíjasok
karácsonya

egalább is annak a kb. 80 embernek, akik az Izbégi Baráti
Kör szokásos Izbégi idõsek karácsonyi ünnepségén megjelentek az iskola ebédlõjében. Az igen változatos és színvonalas ünnepségen az idõs embereken és a baráti kör tagokon
kívül jelen volt még dr. Pázmány Annamária izbégi képviselõ
asszony, aki aktívan részt vesz úgy a Baráti Kör munkáiban,
mint a városrészért való munkálkodásban. Megjelent és fellépett az ifjúkori karácsonyát megelevenítõ Losonci Miklós professzor, Pest megye díszpolgára, örökös Izbégi Baráti Kör tag,
és kedves felesége, Losonci Lilla festõmûvésznõ is. Õk többek
között saját könyveik kisorsolásával tették még hangulatosabbá az estet. Kállay Péter volt polgármester a tálaláson kívül egy
rekesz pezsgõvel fokozta az ünnepi hangulatot. Pismány városrészt képviselte megjelenésével dr. Dragon Pál képviselõ is.

December 19-én, immár ötödik alkalommal
került megszervezésre a városban élõ nyugdíjasok számára a karácsonyi délután a BajcsyZsilinszky utcai napközikonyhán. A rendezvény
célja nem a jótékonykodás volt, mint karácsony
táján az szokásos, hanem a közelgõ ünnep
megünneplése, kellemes élmény szerzése
idõsebb korú társainknak.

L

A szépen feldíszített ebédlõ csordulásig
megtelt az érdeklõdõkkel, visszatérõ és elõször
erre a rendezvényre látogató nyugdíjasokkal,
akiket a szervezõk finom bejglivel, pogácsával,
gyümölccsel és borral kínáltak. A karácsonykor
szokásos ajándékozás sem maradt el. Minden
résztvevõ kapott csekély ajándékot a szervezõktõl, a legnagyobb sikert Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter ajándéka aratta. Mészáros Árpád Zsolt, az Operettszínház ifjú
mûvésze dalra fakasztotta, sõt táncra perdítette a közönséget, és örökifjú társaink a
Hair címû musical dalára úgy kapkodták az asztalról a poharakat, tányérokat, ahogy azt a
filmben láthattuk.
A délután további részében a táncé volt a fõszerep: az ebédlõ kövén sok-sok lépés követte
egymást a régebbi és kevésbé régi dallamokra.
A szervezõk, a Dunakanyar Nõszirom Egyesület
tagjai ezúton mondanak köszönetet a GESZ
vezetõinek a helyiségért, Izmajlov Szergejnek
az ajándékokért és Szabó Imre miniszter úrnak
a szponzorálásért. Jövõre is várjuk a város
nyugdíjasait délutánunkra.
Magyar Judit
IRISZ Egyesület

Népek Karácsonya Izbégen
j, kedves esemény
megrendezésével
gazdagodott az Izbégi Általános Iskola: Majnekné Horváth Katalin Népek
Karácsonya címmel mûsorral egybekötött kiállítást
szervezett. A tanárnõ megkereste az iskolában azokat
a szülõket, akik más kultúrába születtek vagy külföldön
éltek. Öt család vállalkozott
arra, hogy karácsonyfát állít
az iskola aulájában, és mesél
saját vagy választott hazája
karácsonyi
szokásairól.
Dr. Pázmány Annamária
képviselõnk tisztelt meg
minket azzal, hogy megnyitotta a rendezvényt, és Zakar
Ágnes fûzte egybe kedves
szavakkal, idézetekkel a mûsort. A helyi tanulók zeneszóval tették emlékezetesebbé az estét, a helyi televízió pedig mindezt megörökítette.
Elsõként az amerikai beszámolót hallottuk az ottani szokásokról. A Mogyorósi családot az édesanya rendkívül felkészülten képviselte. Megtudtuk tõle, hogy náluk a Mikulás hozza az ajándékot
a kéményen át, és 25-én reggelre rejti el azokat a kandallópárkányra kiakasztott harisnyákba.
Ennek tiszteletére sok családban díszes piros pizsamát öltenek. Másodiknak az angol fát mutatta be a Molnár család, utalva a hasonlóságokra az amerikai szokásokkal, hiszen ezekben sok minden tõlük ered. Hollandiát az iskola egyik régi tanulója, Appelmann Pityke képviselte kedveskamaszosan. A Belgiumból érkezõ De a Decker család anyukája nem volt bõbeszédû a karácsonyfa mellett, viszont annál finomabb különlegességgel – a kétfejû kalácsbabával – kínálta a
vendégeket a mûsort követõ fogadáson. A lengyel karácsonyfa bemutatását a Csapó családból is
az édesanya vállalta, akitõl megható szavakat hallottunk a szeretetrõl és a befelé figyelésrõl.
Mesélt nekünk a megszentelt ostya szétosztásának szokásáról, amikor mindenki megbocsát
szeretteinek. Meglepetésként elhozta lengyel tanítványait is, akik anyanyelvükön szóló énekmûsorral kedveskedtek a közönségnek.
A mûsor után az iskola fogadással várta a vendégeket, ahol kötetlen beszélgetésben cserélhették ki ismereteiket a különbözõ kultúrákról, finom falatok kóstolgatása közben.
Reméljük, ezzel az estével hagyományt teremtenek a szervezõk, és jövõre is hasonló kedves-színvonalas mûsorral gazdagodhatunk az adventi készülõdés idején.
Kertész Réka és Labus Lili
8/B osztályos tanulók

Ú

Kertész Kata saját dalait adta elõ, majd két indiai legendát
ismertetett a szeretetrõl. Kertész József Áprily Lajos Ámulni
még, József Attila Betlehemi királyok, és Nagy László Adjon az
Isten címû verseivel lopta be ismét magát a jelenlévõk szívébe.
Horváth Csaba, Izbég kántora, János evangéliumából Jézus
születését idézte fel.
Végül Koncz János nyugalmazott ezredes, klubigazgató jelenlétében a Szentendrei Helyõrségi Klub Ezüstfény együttese
adott hangulatos és színvonalas mûsort Déri György nyugdíjas
zenetanár vezényletével és közremûködésével. (A kórus és kellékeik szállításában nagyon lelkiismeretes munkát végzett a
Volánbusz és Mága József fuvarozó.)
A kellemes hangulatot -- melyet sok jelenlévõ ez idáig a legjobbnak tartott -- csak tetézte a baráti kör vezetése és tagjai által
kínált sok finom étel és ital, melyhez nagyban hozzájárult a
Tasi házaspár áldozatkész munkája is.
Ez a kedves, jó hangulatú ünnepség sok lelkes ember munkája
eredményeképpen jöhetett létre, mellyel meghittebbé tették a
szeretet ünnepét, 2008. év karácsonyát! Hála és köszönet érte
minden fellépõnek és segítõnek. Adni talán nagyobb öröm,
mint kapni!?
Sikerekben gazdag Boldog Újévet Kívánok minden Kedves
Olvasónak, Szentendre lakosságának!
Maholányi Pál
az Izbégi Baráti Kör elnöke

10 aprók
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ADÁSVÉTEL

KIADÓ LAKÁS

LAKÁS, INGATLAN

OKTATÁS

Robotron márkájú professzionális, elektromos írógép ajándékként elvihetõ. Tel.
06-20-447-6926.

Pismány aljában, Cseresznyés út elején,
47 nm-es, körpanorámás, bútorozatlan,
új lakás, 30 nm-es terasszal, hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-362-3626.

Szentendrei családi házban felújított, 80
nm-es tetõtéri lakás, kertrésszel, 15,9 millió Ft-ért eladó, vagy 75 ezer Ft/hó
+rezsiért kiadó. Tel. 06-30-268-0204.

Matematikából, fizikából korrepetál okleveles mérnök-tanár eredménycentrikus
módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.

Szentendrén 44 nm-es lakás bérbeadó, 60
ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-454-4431.

Vasvári-lakótelepen eladó, 3. emeleti
lakás, 1+3 félszoba, beépített terasz, szép
panoráma. Irányár: 19 millió Ft. Tel. 0620-333-9186.

Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),

Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdohányzó, gyermektelen párnak, esetleg
nõnek. Tel. 06-70-389-2139, 06-70-3672645.
Elsõ emeleti, 1,5 szobás, bútorozatlan
lakás, téglaházban Szentendrén kiadó.
Tel. 06-30-651-2612.
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm
mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26)
312-657.

ÁLLÁS
Takarítónõt keresünk Csillaghegyi áruházunkba naponta 9-15 óráig.
Jelentkezés: 06-30-683-3480
Mûszerész, villanyszerelõ alkalmazottat
keresek Szentendrére és környékére. Tel.
06-30-952-7978.
Szentendrei varrodámba varrónõt keresek. Tel. (26) 316-503.

Budakalászi Corában mûködõ ingatlanirodánkba munkatársat keresünk felsõfokú végzettséggel, számítógépes ismeretekkel, jó kommunikációs képességgel, angol nyelvtudással (diák is lehet).
Fényképes önéletrajzot kérünk! ambrozia@ambrozia.hu. Tel. 06-20-405-1760

Rózsakerti, földszinti, kétszobás, bútorozatlan lakás kiadó. Tel. 06-30-9155090.
Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-558-6303.
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.
Szoba kiadó hölgynek, párnak. Tel.
06-30-949-6456.
Belvárosban, különálló szoba (zuhany,
WC), rezsivel 33 ezer Ft/hó kiadó,egy havi
kaucióval. Tel. (26) 3310-679.
Szentendrén, családi házban, leinformálható hölgy részére szoba kiadó, 35 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-311-9231.

ÁLLÁST KERES

Szentendrén, 3 szintes, 306 nm területû
irodaház 360 nm raktárcsarnokkal kiadó
vagy eladó. Érdeklõdni: Tel. 06-70-3342002.

Felsõfokú német-, Középfokú angol-nyelvtudással, számítógépes ismeretekkel munkát keresek. Tel. 06-20-914-9021.

Szentendrén, tetõtéri, 80 nm-es lakás 75
ezer Ft/hó+rezsiért bérbeadó. Tel. 06-30454-4431.

Ha azonos az értékrendünk és beenged az
otthonába, intelligens hölgy segíthet:
gyermekeinek, a teljes család mûködéséhez. Referencia: Szentendrén és
környékén. Tel. 06-30-484-3485.
Középkorú nõ részmunkát keres, adatrögzítés, WORD, gyorsírás, Internet,
közgazdasági közép és felsõfokú szakmai
végzettséggel, Budapesten is. Tel. 06-30495-1058 skype, mahragi@t-online.hu.
Takarítás, vasalás. Tapasztalt, dolgos,
leinformálható fiatalasszony, referenciákkal. Tel. 06-70-704-1152.

Kiadó felújított 30 nm-es garzonlakás,
részben bútorozott, azonnal költözhetõ.
Tel. 06-70-244-5700.
Szentendrei családi házban, különbejáratú
45 nm-es lakás 58 ezer Ft/hó+rezsiért bérbeadó. Tel. 06-30-331-8393.
Szentendre Duna-korzón igényesen felújított kétszobás lakás kiadó. Tel. 06-30218-6193.
Kiadó Szentendrén, forgalmas helyen, új
építésû lakás, akár irodának is alkalmas.
Somogyi: Tel. 06-20-398-5592.

Szentendrén 25 nm-es lakható horgászház
3,9 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-3318393.
Szentendrén, Pismányban 1108 nm, 10%os beépíthetõségû telek, 18 ezer Ft/nm
eladó. Gáz a telken, víz, villany beköthetõ.
Tel. 06-30-331-8393.
Szentendrén a Füzesparkban 2 szobás, 52
nm-es, egyedi fûtéses, 2. emeleti lakás
eladó. Tel. 06-20-310-7296, 06-20-2055826.
Leányfalun 60 nm-es társasházi lakás kis
kerttel, alacsony rezsivel eladó. Irányár:
13,5 millió Ft. Tel. 06-70-209-5587.
Eladó lakás a Fehérvíz utcában, 2. emelet,
2 szoba, 55 nm, nincs felújítva. Tel. 0630-915-5090.
Szentendrén a Rózsa utcában 48 nm-es,
két szobás, jó állapotú lakás eladó. Irányár
13,6 millió Ft. Tel. 06-30-682-4218.
Szentendrén, frekventált helyen irodának,
üzletnek is kiválóan alkalmas 163 nm-es
összközmûves sorház jellegû ingatlan
eladó. Irányár: 32 millió Ft. Érdeklõdni:
06-70-334-2002.
Szentendrén, a 11-es fõútvonalon a Jet
kúttal szemben 1167 nm-es (30% beépíthetõség) sarok telken 100 nm-es (belül
felújított) családi ház többféle hasznosítással 44 millió Ft-ért eladó. Tel. 0620- 928-0517.
Szentendrei 127 nm-es panorámás, saját
tulajdonú, fõúthoz, buszmegállóhoz közeli családi házunkat (+100 nm szuterén,
dupla fûtött garázs, gondozott kert) eladnánk. Irányár: 49,5 millió Ft. Szentendrei
vagy környékbeli ingatlant 30 millió Ft-ig
beszámítunk. Tel. 06-20-566-0600.

KISMAMA JÓGA a 14. héttõl, átmozgat,
ráhangol a babádra, ellazít, felkészít a
szülésre. Szentendrén szerdánként! Tel.
06-30-512-0051.

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

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

Hastánc-fitnesz Tel. 06-30-949-6456,
rögzítõ (26) 317-792.
Asztrológia tanfolyam kezdõ-haladó Tel.
06-30-389-2250 Laár Balázs.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.
Gyermekfelügyelet szentendrei kertes
házban vagy az ön otthonában. Tel. 0670-704-1152.

Munkavállalásra is
alkalmas
oklevelet adó

Angoltanítás. Egyéni – csoportos. Fordítás. Tel. 06-70-527-3879.

MASSZÕR
TANFOLYAM

SZOLGÁLTATÁS

indul

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
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.
Villany- és antennaszerelés. Házi-,
irodai- és kaputelefon rendszerek
telepítése, javítása. Villámvédelem
és túlfeszültség védelem. Számítógép
szerelés, telepítés garanciával. Tel.
0 6 - 7 0 - 5 0 3 - 0 0 6 9 ,
http://www.jonap.hu/greg.
Kõmûves-, ács-, hõszigetelési-munkákat,
kertépítést vállalunk. Kisebb megbízásokat is teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.

Szentendrén
2009. január 20-án
és Budapesten
2009. január 17-én
Ára: 45 000 Ft
Érd.: 06-30/30-21-487
(Nyilv szám: 14-0032-06)

ÜZLET
Szentendrén, Kõzúzó utcában irodák teljes infrastruktúrával bérbeadók. Tel. 0630-331-8393.
Szentendrén, iparterületen 60 nm mûhely/raktár, tusolóval, konyhával 79 ezer
Ft/hó+rezsi kiadó. Tel. 06-30-331-8393.

Pedikûr-manikûr Tel. 06-30-949-6456,
rögzítõ (26) 317-792.

Szentendrén, iparterületen 2800 nm
összközmûves szabad terület130 Ft/nm
kiadó. Tel. 06-30-331-8393.

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

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

Gazdikeresõ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340
www.astraszerviz.hu

Élõ angol nyelv tanítását vállalom angliai
és amerikai tanulmányi és munka háttérrel, szorgalmas tanulóknak. Beszéd, nyelvtan, nyelvvizsgára felkészítés. Szentendrén, Leányfalun, Pomázon és Budakalászon házhoz megyek. Kezdés: 2009.
januárban. Érdeklõdés: a 2009angol
@gmail.com email címen.

EGÉSZSÉG

AUTÓSZERVIZ
Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

Festõiskola – rajz, festés- Szentendrén. Laár Balázs Tel. 06-30-3892250.

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.

Minden kedves régi és leendõ partnerünknek boldog,
eredményes új évet kívánunk!

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

Dunakanyar Orvosi Centrum
2000 SZENTENDRE, Dunakanyar körút 30/a
www.docszentendre.hu

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

Közvetítõi díj nélkül!

GAZDÁJÁT KERESSÜK
BLACK JACK idõsödõ am. staff kan. December 29-én fogta be a gyepmester
a Casinónál. Jó állapotú, a vezényszavakat ismeri.
SZAMOJÉD fajtatiszta tetovált, 1994-ben született szuka, december 24-én szedte
össze a gyepmester a Határcsárdával szemben levõ utcából. Korát tekintve jó állapotú.
TIM fajtatiszta, idõs németjuhász kan. December 12-én fogta be a gyepmester
a Dunakanyar körúton. Keressük továbbra is a gazdáját, esetleg az örökbefogadóját.
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MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/300 946
www.partmozi.hu
Jegyek: 700 Ft, nyugd., diák: 600 Ft
január 9. péntek
18.30 KAMÉLEON
színes magyar szélhámosfilm, 103
perc, 2008, (12)
21.00 MÉHES CSABA ESTJE
január 10. szombat
16.30 MADAGASZKÁR 2.
színes magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 89 perc, 2008
18.15 KAMÉLEON
színes magyar szélhámosfilm, 103
perc, 2008, (12)
REPLAY-VISSZAJÁTSZÁS
20.15 GOYA KÍSÉRTETEI
színes feliratos spanyol filmdráma,
114 perc, 2006, (12)
január 11. vasárnap
16.30 MADAGASZKÁR 2.
színes magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 89 perc, 2008
18.15 MISS PETTIGREW NAGY NAPJA
színes feliratos angol romantikus
vígjáték, 92 perc, 2008, (12)
20.15 KAMÉLEON
színes magyar szélhámosfilm, 103
perc, 2008, (12)
január 12. hétfõ
18.00 MISS PETTIGREW NAGY NAPJA
(PETTIGREW LIVES FOR A DAY)
színes feliratos angol romantikus
vígjáték, 92 perc, 2008
20.00 KAMÉLEON
színes magyar szélhámosfilm, 103
perc, 2008, (12)
január 13. kedd
18.15 KAMÉLEON
színes magyar szélhámosfilm, 103
perc, 2008, (12)
IDEGENBEN
20.00 MÁRIÓ A VARÁZSLÓ
színes magyarul beszélõ magyarolasz filmdráma, 97 perc, 2007, (12)
január 14. szerda
IDEGENBEN
18.15 MÁRIÓ A VARÁZSLÓ
színes magyarul beszélõ magyarolasz filmdráma, 97 perc, 2007, (12)
REPLAY-VISSZAJÁTSZÁS
20.00 INTIM VALLOMÁSOK
színes feliratos francia filmdráma,
104 perc, 2004, (12)
január 15. csütörtök
REPLAY-VISSZAJÁTSZÁS
18.30 INTIM VALLOMÁSOK
színes feliratos francia filmdráma,
104 perc, 2004, (12)
DOCUART
20.15 CSILLOGÁS
magyar film, 60 perc, 2008 DVD
január 16. péntek
18.45 VICKY CRISTINA BARCELONA
színes magyarul beszélõ amerikaispanyol romantikus film, 96 perc,
2008, (12)
20.30 GOOD
színes feliratos angol-német filmdráma, 96 perc, 2008, (12)
január 17. szombat
14.15 MADAGASZKÁR 2.

színes magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 89 perc, 2008
16.00 HIGH MUSICAL 3.
színes magyarul beszélõ amerikai
zenés film, 112 perc, 2008
IDEGENBEN
18.15 ÚT A VADONBA
színes feliratos amerikai filmdráma,
140 perc, 2007, (12)
20.15 VICKY CRISTINA BARCELONA
színes magyarul beszélõ amerikaispanyol romantikus film, 96 perc,
2008, (12)
január 18. vasárnap
14.15 MADAGASZKÁR 2.
színes magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 89 perc, 2008
korhatárra tekintet nélkül
megtekinthetõ
16.00 HIGH SCHOOL MUSICAL 3.
színes magyarul beszélõ amerikai
zenés film, 112 perc, 2008
18.00 GOOD
színes feliratos angol-német filmdráma, 96 perc, 2008, (12)
IDEGENBEN
20.00 ÚT A VADONBA
színes feliratos amerikai filmdráma,
140 perc, 2007, (12)

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Január 9. péntek 18 óra
A SZENT KORONA ESZME
Dr. Varga Tibor elõadása
Január 16. péntek 18 óra
MIKOR OLÁHORSZÁG HÁBORÚT
IZENE
Veres Emese könyvbemutató
elõadása
Január 23. péntek 18 óra
SZENT VINCÉS NÕVÉREK
Bottlik Ivánné Kárász Aranka
elõadása

KONCERT
ERMS ÉTTEREM
(Kossuth L. u. 22.)
Január 17. szombat 20 óra
FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM

WALDORFBEMUTATKOZÁS
A Kékvölgy Waldorf Iskola
felsõ tagozatának (9-13.
oszt.) bemutatkozása január
13-án kedden 18 órától
kezdõdik.
Témák: • Bemutatkoznak a
leendõ 9. osztály osztálykísérõi és a felsõ tagozaton tanító tanárok • A felsõ tagozaton folyó pedagógia munka
koncepcionális kérdései • Mi
a különbség egy állami középiskola és egy waldorf iskola között? • Miért tartjuk
fontosnak a mûvészi nevelés
szerepét a felsõ tagozaton? •
Miért igyekszünk minél több
iskolai programot az iskola
falain kívülre helyezni?
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Tisztelt Mozilátogató!
A P'Art mozi 2009. január 1-jétõl a Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális
és Városmarketing Kht. intézményeként mûködik tovább, az üzemeltetõváltással a mozi eddigi mûsorrendje is átalakul. A januári mûsorban három tematikus válogatást állítottunk össze, Docuart, ReplayVisszajátszás és Idegenben elnevezésekkel.
A Docuartban ezúttal egy nagyon személyes hangvételû filmet, a Neve:
Sabin-t mutatjuk be, amelyben a testvér kameráján keresztül kapunk
betekintést egy fiatal autista hétköznapjaiba. Szintén ebben a sávban
kerül bemutatásra Fliegauf Benedek legújabb filmje, a Csillogás, amely
nem más, mint három ember beszámolója a klinikai halál állapotában
tapasztaltakról. Van köztük híres ember (Nádas Péter fotográfus),
kevésbé híres (Gesztelyi Nagy Judit fuvolamûvész) és szinte ismeretlen
is (Dobronyai László).
A Replay-Visszajátszás sávban már régebbi, de a nézõk által kedvelt és
fontosnak tartott alkotásokat válogattunk össze, így januártól látható
lesz újból a Goya kísértetei, az Intim vallomások, a Papírsárkányok
címû filmek.
Idegenben címmel olyan alkotások kerülnek bemutatásra, amelyekben
az idegenség érzése adja a fõ motívumot, ez lehet egy idegen országba, egy más kultúrába való beilleszkedési probléma, de lehet az addig
megszokott környezetünkben, kapcsolatainkban való elmagányosodás,
elidegenedés életérzése is.
Mindenkinek tartalmas, élményt adó mozizást kívánunk!

Méhes Csaba estje január 9-én este 21 órakor a P'Art Moziban
Méhes Csaba pantomimes, komikus, mozgásmûvész 25 éves pályafutása
során mûsoraival megnevettette egész Európa közönségét, de a tengerentúlon, Mexikóban, Ausztráliában, Új-Zélandon is volt szerencséje
bemutatkozni.
Több díjat nyert különbözõ színházi és humorfesztiválokon, felléphetett
Németország legpatinásabb varietészínházaiban, de kipróbálta magát
cirkuszi porondon is.
A P'Art Mozi
színpadán látható mûsora válogatás eddigi
elõadásaiból.
Biztosak lehetnek benne: szem
nem marad szárazon!
Belépõdíj: 1000 Ft

A szentendrei
Emberélet Alapítvány
önkéntes segítõk
jelentkezését várja
Szentendrérõl
és a környékbeli
településekrõl
Az Alapítvány célja:
• A kistérségben élõ daganatos betegek szociális hálójának megszervezése.
• Daganatos betegeknek történõ, segítõ közremûködés a
kezelések folyamatában, a beteg és a családtagok részére.
Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik vállalják az
Alapítvány által finanszírozott képzéseket és lakóhelyükön szívesen segítenek a
betegeknek.
Érdeklõdni lehet:
06-20/515-09-57
06-20/99-57-167
Emberélet Alapítvány
Szentendre, Kör u. 6.
emberelet@gmail.com
Az Emberélet Alapítvány – az
Ökotárs, az Autonómia Alapítvány és a Norvég Civil Alap
támogatásával tudja megvalósítani pályázati programját. Köszönet érte.

HM. Honvéd Kulturális
Szolgáltató KHT
HELYÕRSÉGI KLUB
Szentendre, Dózsa Gy. u. 8.
Telefon/fax: 06 26 312-822;
Január 13-án, 17 órakor
Kacsó Lajos „160 éves Magyar
Honvédség“ címû fotókiállításának megnyitója.
A kiállítás január 31-ig
munkanapokon 10-20 óra között
tekinthetõ meg.
Helye: rendezvényterem

GOMBAISMERETI TANFOLYAM
A P'ART MOZIBAN
Február második felében nyolc
elõadásból és öt kirándulásból
álló gombaismereti tanfolyam
indul a P'Art Moziban Lukács
Zoltán gombaszakértõ vezetésével. A vetített képes elõadások
kéthetente kedden 17.30 órától
19 óráig tartanak, a terepgyakorlatok hétvégére esnek.
A tanfolyam ára 20 fõ jelentkezõ
esetén 6500 Ft/fõ. Részvételi
szándékukat, kérjük, mielõbb –
legkésõbb február 6-ig – jelezzék
a Kulturális Kht. 26/312-657-es
telefonszámán!
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Az Éjszakai
Sportbajnokság
hírei
Nagyon sûrû programja volt az éjszakai pingpongozóknak az év végén.
November 15-én Újpesten, 29-én
Salgótarjánban, december 6-án Gödön
találkoztak a fiatalok régiós, illetve
országos versenyeken.
Ezeknek a versenyeknek az eredményei
a www.holdsugar.hu oldalon megtalálhatóak.
Az évet a szentendrei klub és az országos szervezet (MÉSE) a Dr. Faragó
Sándor „pingpongdoki“ emlékversennyel zárta. A megemlékezés egy
rövid filmrészlettel kezdõdött, melyben a Doki mesélt magáról, majd Jenei
Zoltán, a Debreceni Széchenyi-kerti
Református Egyházközség lelkésze
beszélt a múltról és a jövõrõl.
Dr. Faragó Sándor gyerekorvosként,
gyermekpszichológusként, nemcsak
hagyományos módon gyógyított, hanem létrehozott egy olyan mozgalmat,
ami segített, segít megmenteni csellengõ fiatalokat attól, hogy rossz úton
járjanak.
Nem csinált mást, mint hogy a saját
pingpongasztalát levitte az óbudai
gyermekorvosi rendelõ várótermébe,
és késõ este, éjszaka játszott. Elõször
csak a munkatársaival, majd egyre több
fiatalt becsábított a labda pattogása,
a barátságosan hívogató fény, az
emberi szó. Aztán az ötletbõl mozgalom lett, egyre többen cselekedtek
hasonló módon, mint õ. Értelmes
elfoglaltságot, egészséges testmozgást kínálnak azoknak a tizenéves,
vagy akár idõsebb fiataloknak, akik

nem akarnak az alkohol, vagy egyéb
más bódító szerek függõivé válni.
Szentendrén, 2001 tavaszán egy
kábítószerüggyel összefüggõ újsághír
kapcsán merült fel, hogy milyen módon
lehet olyan programot biztosítani a
helyi fiataloknak, hogy ne az utcán
csavarogjanak, hanem legyen más
választásuk is. A Doki ekkor mutatta
be az õ általa létrehozott programot,
és ajánlotta fel, hogy szívesen segít
ennek megvalósításában Így 2001.
októbere óta minden pénteken (iskolai nyitvatartási idõben) nyitva van a
klub a Barcsay J. Általános Iskolában,
ahol lehet pingpongozni, csocsózni,
kosarazni, biliárdozni.
2008 nyara óta azonban már nincs
közöttünk dr. Faragó Sándor. Sem Õt,
sem azt, amit létrehozott nem lehet
elfelejteni. Most decemberben lett
volna 63 éves. Az Õ emlékének szenteltük a Szentendrei Országos Bajnokságot. A versenyre több mint 100an érkeztek Gödrõl, Újpestrõl, Csömörrõl, Törökbálintról, Leányfaluról,
Zagyvarónáról, Szarvasról, Debrecenbõl, Csepelrõl, Pesterzsébetrõl, Fülekrõl (Szlovákia), Szabadkáról (Szerbia)
PINGPONG EREDMÉNYEK:
Alsós fiúk:
1. Frost John, Szentendre
2. Melicher Zoltán, Szentendre
3. Fein Milán, Szentendre
4. Varga Dániel, Szentendre
Felsõs fiúk:
1. Várnagy Szabolcs, Szentendre
2. Szinánovity Denise, Szabadka
3. Veszely Dániel, Göd
4. Bogisics Nemanja, Szabadka
Középiskolás fiúk:
1. Csalov Alexander, Szabadka
2. Medek Richárd, Újpest
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3. Györgyi Krisztián, Csömör
4. Iván Gergely, Csömör
Középiskolás lány:
1. Jónás Kitty, Leányfalu
2. Urbancsek Nikola, Szarvas
3. Kiss Krisztina, Szarvas
Felsõs lány:
1. Dürgõ Bettina, Csepel
2. Lánczky Vivien, Szentendre
3. Alekszics Luna, Szabadka
4. Lánczky Lilla, Szentendre
18 év feletti nõ:
1. Litkei Angéla, Újpest
2. Szabó Zsuzsanna, Pesterzsébet
3. Kraviár Gyöngyi, Szentendre
4. Odler Szabina, Fülek
18 év feletti „amatõr“ férfi:
1. Kulcsár László Szentendre
2. Heincz Ferenc, Leányfalu
3. Dóra Attila, Zagyvaróna
4. Balsay József, Budapest
„Profi“:
1. Fodor Zoltán, Szentendre
2. Fodor István, Szentendre
3. Hegedûs Zoltán, Újpest
4. Lõrinc Gábor, Szentendre

Zagyvaróna
4. Rontó Dávid - Kéri Kiss Péter,
Törökbálint
Köszönjük az Önkormányzati Minisztérium, Nemzeti Civil Alapprogram, Pest
Megye Önkormányzata és a Szentendrei
Önkormányzat 2008. évi támogatását,
és a Surányi Cukrászda süteményeit.
A klub a karácsonyi szünet után január
9-én újra kinyit: szeretettel várunk minden sportolni vágyó fiatalt és idõsebbet.
Jakab Péter
MÉSE elnök
www.holdsugar.hu

Jóga
Január 13-tól
a HELYÕRSÉGI KLUBBAN
(Szentendre, Dózsa György út 8.)
kedden 9-tõl 10.30-ig,
csütörtökön 17.30-tól 19 óráig

CSOCSÓ EREDMÉNYEK:
14 év alattiak:
1. Várnagy Szabolcs - Csákvári
Norbert, Szentendre
2. Molnár Péter - Jakab Simon,
Szentendre
3. Jakab Gergely - Jakab Olivér,
Szentendre
4. Marton Lajos - Bundics Viktor,
Pesterzsébet
14 év felettiek:
1. Litkei József- Papp Dániel, Újpest
2. Fodor Zoltán - Fodor István,
Szentendre
3. Dóra Attila - Csík Nikolett,

Korhatár nélkül, folyamatosan be
lehet kapcsolódni. Kényelmes, meleg
ruházat, vastag zokni, törülközõ
vagy polifom ajánlott
Alkalmanként 800 Ft,
bérlet 10 alkalomra 7000 Ft
Markó Krisztina,
telefon: 06-20-972-7373
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