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Koncert és díjátadás
orús hangulatú új évet kezdtünk: világméretû gazdasági
válság, munkanélküliség, gázstop a csikorgó hidegben,
szmogriadó borzolják nap mint nap kedélyünket. Nagyon
vágyunk igazi, szívet-lelket melengetõ ünnepi pillanatokra.
Amilyenekkel az idei újévi koncert is megajándékozott minket,
szentendreieket.
Sok éve annak, hogy az új év kezdetén a város elsõ embere
vendégül látja a Városháza dísztermében a polgárokat egy szép
hangversenyre, majd egy pezsgõs koccintásra. Néhány éve a
program részévé vált a Szentendre Város Mecénása Díj átadása
is, annak a várostársunknak, aki anyagi támogatásával és
tevékenységével hozzájárul Szentendre értékeinek megõrzéséhez, gyarapításához, jó példát mutatva ezzel másoknak is.
A 2009-es évet köszöntõ koncert mûsorvezetõje Kertész József
volt, aki a Himnusz közös eléneklése után Nagy László: Adjon
az isten címû versét szavalta el.
Folytatás az 5. oldalon

B

Magyar Judit

Puhl Antal

Az újévi hangverseny elõtt átadták a Mecénás-díjat is. Képünkön az idei jelöltek:
Wasilewski Maciej, Szamos László, Mészáros János, Szigeti Zsolt (Rotary Club Szentendre),
Hörömpõ Zoltán, Izmajlov Szergej, Bíró Krisztina(Ericsson Magyarország Kft.)

Papadimitriu Athina

Képviselõk félidõben sorozatunkban ezen a héten Magyar Juditot szólaltattuk meg (4.
oldal). Puhl Antal építész a közelmúltban újjáépített Régi Mûvésztelep tervezõi
munkájáért Pest megye építészeti nívódíját kapta (7. oldal). A Városházán január 23án a magyar kultúra napja tiszteletére ünnepi mûsort adnak népszerû mûvészek, köztük
Papadimitriu Athina (9. oldal). Újságírói munkájáért Junior Prima Díjat vehetett át
Szlankó Bálint (6. oldal). Az újévi koncerten nagy sikert aratott a Szentendrei
Kamarazenekar és vendégeik, köztük Szegedi Csaba operaénekes (1-5.)

Meghívó az

I. Szentendrei Jótékonysági Bálra

PORTRÉ
Írásaink
a 6-7. oldalon

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

Szlankó Bálint

Szegedi Csaba

arcok
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
Megjelenés: nõknek estélyi ruha, férfiaknak öltöny
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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

ÉRTESÍTÉS
1997 évi LXXVIIII. tv. (Étv.) 9 § (3) bekezdése szerint értesítjük
a tisztelt lakosságot, érintetteket, érdek-képviseleti szerveket
társadalmi szervezeteket, hogy Szentendre Város Önkormányzata megbízásából készülõ
– Bükkösparti K-SP2 övezeti besorolású terület
(Szentendre, K-SP2 övezet déli határa – Bükkös patak – József
u. – Anna u. – Szegély u. – Lke-07, -08 lakóövezetek déli határa
K-SP3 övezet északi határa - K-T övezet északi határa – Mária
u. – Bükkös patak déli határa – 2961/1 hrsz-ú ingatlan déli
határa, meglévõ belterületi határszakasz) településrendezési
tervének módosítása – elõzetes értesítés: 2008. június
– OMV benzinkúttal szembeni terület
(11. számú fõút – Dera patak – Duna belterületi határ által
határolt terület) településrendezési tervének módosítása –
elõzetes értesítés: 2008. június
– Kõzúzó utcai sportcentrum területe
(Vasúti villasor – Kõzúzó utca – Kõzúzó köz – Kõfaragó köz által
határolt terület) településrendezési tervének módosítása –
elõzetes értesítés: 2008. június
– Kálvária úti nem szabályozott terület településrendezési tervének készítése – elõzetes értesítés: 2008. június
véleményezési szakaszba jutott. A véleményezési anyagok az
érintett államigazgatási szerveknek megküldésre kerültek
véleményezés céljából és megtekinthetõk Szentendre város
honlapján a www.szentendre.hu/rendezési terv/folyamatban
lévõ településrendezések.
A véleményezési anyaggal kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a fõépítész gyûjti. Az érintett témákban tematikus
fórumot szervezünk, melyek pontos idõpontjáról és helyszínérõl
a késõbbiekben adunk tájékoztatást
Polgármesteri Hivatal
További információ: Alföldiné Petényi Zsuzsanna, fõépítész
Tel: (26) 503-313, foepitesz@ph.szentendre.hu
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Zöld Szentendréért
Az utóbbi hetekben sok nyilatkozat látott napvilágot, mely egy
„zöld, élhetõ“ Szentendréért lobbizik. Aláírásgyûjtésbe is
kezdtek, melynek félreérthetõ felhívása éppen a zöld és élhetõ
Szentendre alakulását, építését igyekszik meggátolni. Mi szentendreiek sokan szeretjük a zöld élõhelyet, fákkal, virágokkal,
madárcsicsergéssel. Sajnos ez már a belsõ városrészen nem
jellemzõ a tömbös beépítések elszaporodása következtében.
Zöld élõhelyet szeretnénk biztosítani gyermekeinknek, unokáinknak mi, szentendreiek. Ott, ahol apáink, nagyapáink szõlõt
mûveltek, földet szántottak. Ez egy természetes folyamat eredménye: fejlõdik a város, nõ a népessége a betelepülõkkel és a
szaporulattal. Ezért hoztuk létre 2003-ban a Pismány Mezõõrtorony Területfejlesztõ és Környezetvédõ Egyesületet. Ahogy
a nevünkben is benne van, lehet a kettõt együtt is csinálni.
A város képviselõ-testülete és a szakhatóságok által elfogadott,
szerkezeti tervben meghatározott városszéli mezõgazdasági
területen, Pismány aljában szabályozási terv készítése van
folyamatban. Nem kisebb, mint 1000 nm-es telkek alakulnak
ki, széles, 10-12 méteres utakkal, fasorokkal, sétálókkal. Nem
kutyafuttató lesz a terület, hanem gyermekek fognak szaladgálni, játszani. Igazi élõ környezet lesz, egészséges élettér gyermekeinknek. Az EMBERÉRT teremtõdött a természet, hogy azt
okosan használja. Így szeretnénk fákkal, virágokkal, vadvirágokkal beültetett, védett, zöld lakókörnyezetet. Ugyanakkor
területet kapna a város a tulajdonosoktól, illetve pénzt
középület, akár óvoda, iskola építésére. Közmûvek és utak
kiépítése is a tulajdonosokat terheli.
Ugye egy a célunk, nekünk szentendrei természetvédõknek:
– ne akadályozzuk egymást!
Dr. Vásárhelyi Gyöngyvér
biológus, agrármérnök, a Pismány Mezõõrtorony
Területfejlesztõ és Környezetvédõ Egyesület elnöke

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

Tisztelt Szerkesztõség!
Felháborodva vettem észre,hogy a patakparton vandál módon
több, ház elõtt lévõ fenyõfának levágták a tetejét, feltehetõen
karácsonyfának.

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. – Derapatak által határolt terület)
II. ütem: január 24.
Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdûlõ – Pap-sziget – Szarvashegy
városrészek, valamint az Ady Endre út
Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés út –
Napos sétány által határolt terület)

Vajon az ilyen vandál a karácsonyi ajándékot is így szerezte be
szeretteinek?
Hopka Károly

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

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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Két gyöngyszem Mesél a temetõ…
lett fényesebb… M

„Omnes ad maiorem Dei Gloriam!“, azaz „Mindent Isten nagyobb
dicsõségére!“ – szól a régi kódexlapok aljára elhelyezett,
elmaradhatatlan O. A. M. D. G. mozaikszó feloldása. A századokkal ezelõtt élt és alkotott szerzõk üzenete magától értetõdik:
akármit is tegyünk, azt az égiek dicséretére kell, hogy tegyük,
felekezettõl függetlenül, hiszen minden, ami a Földön található, õt, az õ keze munkáját dicséri szüntelenül.
Kisvárosunkban, amelyet – helyesen vagy ma már túlhaladottan, voltaképpen mindegy is – a hét torony városaként aposztrofálnak, most az Istennek két háza is új köntöst kapott, megerõsítve a fenti jelmondatot. Akármilyen szemszögbõl nézzük e
tényt, nem lehet nem örülni neki. Fogalmazhatnánk úgy is:
végre két szégyenfolttal kevesebb, amelyet eddig a turisták
elõl kellett volna valahogyan takargatnunk, de a profán megfogalmazáson túllépve is akad öröm bõven.
A szentendrei református gyülekezet a magyarországi református egyház és a
szentendrei önkormányzat segítségével, illetve közadakozásból újította fel az
év második felében teljes egészében a Rákóczi
Ferenc
utcai
templomot,
amelyet annak
idején a szerb
ortodoxoktól vásároltak meg, miután a szentendrei szerbek rohamosan csökkenõ lélekszáma nagy kihívássá tette egyes templomok fenntartását. A meszelt falak már megkapták végleges
sárga színüket, s a tetõcserepek is új fényben ragyognak.
A Fõ téri ortodox templom, a Blagovesztenszka is megújult.
A barokk stílus nagymestere, Mayerhoffer András által 1752ben épített mûemléképületen – megfelelõ anyagiak híján –
hosszú-hosszú
évtizedekig csak
kisebb, zömmel
állagmegóvó
célzatú
javításokat végeztek.
Idén az önkormányzati segítséget pályázat,
valamint a hívek
adakozása egészítette ki, ennek
köszönhetõ, hogy
végre új fényben
pompázik a Fõ tér
egyik
legszebb
gyöngyszeme.
Bár a falfirkák és az
öncélú rongálások
miatt lehet egy
kicsit aggódni, a
lényeg és az
üzenet sérthetetlen: válság ide vagy oda, emblematikus
épületeink, amelyek a természeti világon túli kapcsolatainkat,
lelkünk és szellemünk tisztaságát biztosítják, nem válhatnak az
enyészet áldozatává. Ahogy Reményik Sándor intett: „Ne hagyjátok a templomot, | A templomot s az iskolát!“.
-t-

ég a múlt évben kezdõdött
a szerb temetõ rendbetétele, amelyet idén tavaszszal a tervek szerint folytatna a
Szerb Kisebbségi Önkormányzat. Az
intézmény saját forrásait tavaly
kisebb összegû pályázati pénzek
egészítették ki, amelyek arra voltak
elegendõk, hogy kiemeljék és
szintbe hozzák a bedõlt, besüllyedt
sírköveket, valamint olvashatóvá
tegyék a rajtuk lévõ feliratokat.
A föld olykor ritka kincseket rejt:
az egyik besüllyedt sírkereszt elõtt,
néhány centiméterrel a föld alatt lapult például egy vörös
márvány lap, amely a felirat tanúsága szerint az 1830-as évekbõl származik. Egy másik, szintén besüllyedt sírkereszten
a kiemelés után az 1710-es évekbõl származó vésést találtak –
elképzelhetõ, hogy ez a legrégebbi kiolvasható síremlék
a temetõben.
„Nincsenek információink arról, mikor futnak be az újabb pályázatok eredményei, de kora tavasszal, március környékén kellene
folytatni a munkákat, mielõtt mindent benõ a fû. Amit õsszel
elvégeztünk, az csak a munka kezdete. Most az elsõdleges célunk
a besüllyedt sírkövek és keresztek kiemelése, szintbe helyezése és
kutatható állapotba hozása, ugyanis a restauráció jóval nagyobb
összegeket igényelne, mint ami rendelkezésünkre áll. A helyreállítási és kiemelési munkákkal párhuzamosan elkezdõdött a
sírkövek és a síremlékek történeti feldolgozása. A munka a Magyar
Tudományos Akadémia és a Szerb Tudományos Akadémia csereprogramjának keretében zajlik, a felszínre került anyagok
kutatását a szerb nyelvtörténeti intézet két munkatársa végzi.
A szerb kollégák a legmagasabb szinten támogatják a kezdeményezésünket, maga az akadémia fõtitkára is felfigyelt rá.
Szeretnénk elérni, hogy minél több legyen a kutatható anyag, és
hogy tavasszal folytathassák a kutatók a munkát. A feldolgozott
anyag a szerb egyháztörténeti gyûjteménybe kerül“ – számolt be
a temetõ tereprendezésérõl Vukovics Koszta, a Szentendrei Szerb
Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
A sírkövek kiemelése mellett persze égetõ szükség lenne a
restaurálásra is, de legalább az állagmegóvásra. Mindegyik sír
történeti értékkel bír, de ha hagyjuk õket az idõ karmaiba kerülni, késõbb még nehezebb lesz a megszépítésük. Úgy hírlik,
Szentendre elsõ polgármesterének, Dumtsa Jenõnek a sírja is
igencsak romos állapotban van, a bedõlés határán van, s a
munka idén sem fejezõdik be: még évek vannak hátra, mire
megfelelõ állapotba kerül a sírkert.
Bokor Tamás

A fenyõfa halálára
A szépséges, sudár fõtéri karácsonyfa sajnos nem bírt várni az
ortodox újévig, pont a szerb karácsony másnapján felaprították.
Tudom, hogy tradicionálisan a boróka volt autentikus, úgy a szerbeknél, mint a dalmátoknál. De ez elmúlt. Zárójelbe kívánom
mondani, hogy a háború után fenyõt sem lehetett kapni – errõl
Rákosi pajtás gondoskodott. Arzén pátriárkáról, kivel a szerbek
ideérkeztek, nekem most csak az arzén jut eszembe. A Városházán
sajnos senkinek eszébe nem jutott, hogy kik építették a Fõ teret,
a belvárost és környékét.
Egy vendéglõi székbõl végignéztem az exmittálást, aztán, hogy
könnyítsek magamon, betértem a Blagovestenszkával szembeni
léleksüllyesztõbe, ahol magamhoz vettem egy felest, de ahogy
ismerem magam, lehet hogy kettõt is. De nem hungarikumot ám,
hanem Jägermeistert. Gondolom, német szótár ehhez sokaknak
nem kell. Hristos se rodi.
E pár sort közreadta:
dr. Kromofág

A polgármester

naplója
Január 16. (péntek)
10.00 egyeztetés az I.
Szentendrei Jótékonysági
Bállal kapcsolatban

Január 17. (szombat)
18.00 I. Szentendrei
Jótékonysági Bál a
Városháza Dísztermében

Január 18. (vasárnap)
13.00 Sajtótájékoztató a
Posta udvarán a hibrid
autóik üzembehelyezésérõl

Január 19. (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 20. (kedd)
10.00 Egyeztetés befektetési
lehetõségekrõl
16.00 „Szentendre 1000
éves“ munkacsoport
megbeszélése

Január 21. (szerda)
11.00 Endre Tv-vel
évértékelõ interjú
13.30 ISO minõségbiztosítási rendszerrõl
megbeszélés
17.00 Testületi anyagok
egyeztetése a képviselõkkel

Január 22. (csütörtök)
13.30 Iskolák vezetõivel
megbeszélés
15.00 Képviselõ-testületi
ülés
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Képviselõk félidõben

Civil erõvel a gumimaciktól a Hungaroringig
Képviselõként módja van a város fejlõdését véleményével formálni, civil emberként pedig a civilszervezetek adta
eszközökkel tenni is tud az itt élõk egyes csoportjaiért – fogalmaz Magyar Judit, a Szentendréért Frakció képviselõje, a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság vezetõje. De hogyan látja a kötvényfelhasználás kérdését, és milyen hatással
van a válság városunkra? Errõl is kérdeztük õt sorozatunk következõ részében.

Magyar Judit
– Amikor legutóbb tavaly
hosszan értekeztünk Önnel,
mint a Pénzügyi Ellenõrzõ
Bizottság vezetõjével, nagyon hiányolta a megtérülõ
beruházások terveit. Milyen
állapotokat tapasztal azóta,
ha a kötvénykibocsátásból
származó pénz sorsát tekintjük?
– Valóban hiányoltam a bevételt hozó beruházások terveit, és hiányolom a mai napig
is. Nemcsak azért, mert úgy
gondolom, hogy nem szabad
a kötvénybõl származó pénzt
másra költeni (ez a vélemény
egyébként visszaköszönt a
tavalyi költségvetési koncepcióban is, amit akkor üdvözöltem), hanem azért is, mert az
uniós pályázati pénzek forrása
is egyre szûkül. Két évvel ezelõtt, amikor megnyílt a lehetõség az uniós források elnyerésére, tudtuk, hogy a rendelkezésre álló pénzmennyiség nagyobbik részét az elsõ
két évben, vagyis 2007-ben és
2008-ban lehet pályázatok
útján elnyerni. Sajnos ez a
„csap“ lassan elzáródik, így a
városi fejlesztésekre jószerivel nem marad más, mint a
kötvénybõl származó, illetve
a privát pénz. A város az uniós
források nyújtotta lehetõséget
nem tudta saját javára fordítani. Bár több kisebb értékû
pályázaton nyertünk, igazán
nagy összegû pénzt csak az
ovi-suli pályázat hozott.
A Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság bizottsági ülésein állandó
napirendi pontként szerepel a
kötvény aktuális helyzetérõl
szóló tájékoztatás. A novem-

beri tájékoztató szerint a
kötvény szabad felhasználású
részének terhére (1 milliárd
Ft) ez ideig 805 303 000 forint
kötelezettséget vállalt. A tartalék keret terhére (2,5 milliárd Ft) több pályázat önrészét biztosította, amely
akkor válik kötelezettséggé,
amikor a pályázat sikeresen
lezárul.
A 2,5 milliárd forintos, le nem
hívott szabad felhasználású
keretet és az ebbõl keletkezõ
kamatot is leköti az önkormányzat a jelenlegi pénzügyi
bizalmi válságból adódó kedvezõ kamatozással. Úgy érzem, a kötvényt biztonsági
tartalékként és mindenféle
kötelezettségvállalás forrásaként kezeli a városvezetés.
Szerintem más funkciót kell
betöltenie, hiszen a pár év
múlva kezdõdõ és 25 évig tartó
törlesztést ennek a pénznek
az ésszerû felhasználásából
illik kitermelni, azért, hogy
más önkormányzati forrásokat
ne használjunk fel a törlesztésre.
– A testületben több mint hat
éve ül bent, kamatoztatva
közgazdasági ismereteit. Mit
tart az utolsó fél ciklus, azaz
az elmúlt két év legnagyobb
eredményének?
– Ha a város fejlõdésére gondolok, igazán nagy, kiemelkedõ eredményt nem látok.
Több dologról lehet beszámolni, ami még az elõzõ polgármester sikerének számít, mint
pl. a bölcsõde felújítása, a gát
és kerékpárút keserédes története, a Barcsay iskola bõvítése, vagy Pismány csatornázásának megkezdése. Ezek
a beruházások ebben a két évben zárultak le, de a pénzt még
az elõzõ ciklusban, az elõzõ
polgármesternek köszönhetõen nyerte el a város.
A gazdálkodást nézve elmondható, hogy 2008-ra érte el a
város a mûködtetés pénzügyi
egyensúlyát. Mindehhez szükség volt állami támogatásra,
saját és külsõ forrásokra,
hitelre és persze a kibocsátott
kötvényre. Erre utaltam az elsõ
kérdésnél, hogy a kötvénykibocsátás által biztonságba

került a város, persze, ha nem
megfelelõ beruházásra használjuk a pénzt, hanem mûködésre, akkor ennek nagy ára
van.
Ha a saját tulajdonú cégeink
mûködését, eredményeit nézzük, akkor a kezdeti idõszak
ballépéseit (Kriaszter Attila
vezetése az Új Kulturális Kht.nál, a VSZ Zrt. élén történt
vezetõváltások) kiküszöbölték
a személyi változásokkal. Sajnálatos ugyanakkor, hogy
pénzt – nem is keveset – és
idõt veszítettünk a korábbi
rossz döntésekkel. A városvezetés nem a próbálkozások
mûfaja. A szakmai tudás fölé
nem emelhetõ pillanatnyi
baráti érdek a megfelelõ
vezetõ kiválasztásánál.
– Ha már a pénzügyeknél tartunk: talán nem gondoljuk
rosszul, hogy aki belelát a
város költségvetésébe, másképpen ítéli meg a körülöttünk zajló válság hatásait,
mint aki csak a sajtóból szerzi
értesüléseit. Valóban olyan
rossz a helyzet, mint hallani?
– A városi költségvetés csak
februárban kerül a testület elé,
tehát hogy konkrétan miként
érinti a várost a gazdasági válság, a parlament által elfogadott költségvetési törvény
önkormányzatokra vonatkozó
szabályozásán túl egyelõre
nem látom. Az biztos, hogy a
pénzügyi bizalmi válság után
a gazdaságot sújtó recesszió
rányomja bélyegét az egész
2009-es gazdálkodási évre.
– Gyakran tapasztalhatók a
képviselõ-testületben ideigóráig tartó, párttól független
összefogások, például az
iskolák megmentése érdekében, de a politika természetébõl adódóan inkább a törésvonalak fennmaradása
jellemzõ. Hogy érzi: közeledik egymáshoz lassanként
a két oldal, ha a célokat, a
szándékokat és a gondolkodást nézzük?
– Nagyon jól mondta: a politika természetébõl adódóan a
felek másként és másként gondolkodnak ugyanarról a kérdésrõl, de nem is igazán a politika, hanem inkább az értékeik

különbözõségébõl adódóan.
Ezért lehetséges, hogy amikor
a városban olyan ügyért kell
szót emelni, ami mindkét politikai fél értékrendjében azonosan szerepel, mint pl. az ön
által említett iskolák megmentése, összefogunk a cél érdekében. De mondhattam volna az ovi-suli pályázaton elnyert 238 millió forintot is. A
pályázaton való részvételt
nemcsak mi, baloldali képviselõk szavaztuk meg, hanem
befolyásával támogatta Szabó
Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter, a KözépMagyarországi
Regionális
Fejlesztési Tanács korábbi
elnöke is.
A Szentendréért Frakció minden olyan ügy mellé odaáll,
amely a város fejlõdését, az itt
élõ emberek jobb életminõségét ésszerûen szolgálja. Erre
az elmúlt kétévi ténykedésünk
a példa. Nem vagyunk mindent
csak azért is negligáló, megakadályozó ellenzék. Igaz, a
totális jobboldali többség
szavazatunk nélkül is bármit
játszva keresztülvihet a testületen, mint ahogy ez idõnként
– az érveink ellenére – meg is
történik.
– Mit tart civil mûködése legnagyobb eredményének az
elmúlt két évbõl?
– Közösségi emberként a civil
közösségek által elért eredményeket tartom valós értékeknek.
Nem véletlen, hogy két éve pár
hozzám hasonló gondolkodású társaimmal együtt létrehoztuk saját alapítványunkat,
a SZ.I.A Szentendre (örök)

Ifjúságáért Alapítványt, emellett még alelnöke vagyok egy
másik civil szervezetnek is, a
Dunakanyar Nõszirom Egyesületnek. Fõleg a gyermekek
és az idõsek számára szervezünk programokat. Ilyen volt
például a Gumimaci teremverseny – amelyet novemberben rendeztünk meg a szentendrei iskolák alsó tagozatosai számára a Barcsay Jenõ
Általános Iskola tornatermében –, vagy az óvodásoknak szervezett Mikulás-délelõtt sok-sok ajándékkal, bábszínházi elõadással a Pest
Megyei Könyvtárban, de akár
említhetném a nyugdíjasok
karácsonyi teadélutánját a
városi ebédlõ épületében. Az
idén nyáron a Barcsay iskolások kerékpáros táborából a
biciklik az alapítványunk
segítségével kerültek haza, az
õsszel kistérségi akadályversenyt rendeztünk Tízen
Túliak Tízpróbája címmel a
térségünk településein található általános iskolások
számára, amelynek fõ célja a
környezettudatos életmódra
való nevelés volt. Immár
második éve segítjük a Barcsay
iskola májusi gyermeknapi
programját anyagilag és tevékenyen, és a mi kezdeményezésünkre kaptak az idén
elsõs diákok hasznos ajándékokat az évnyitón. Nagy örömet szereztünk nyáron a Bárczi
iskola diákjainak, akik általunk juthattak el a Hungaroringre egy kis „száguldozásra“. Hogy a saját korosztályom
se maradjon ki, minden évben
megrendezzük az Írisz Bált,
amelynek bevétele jótékonysági célokat szolgál.
A már lezajlott események sora
hosszú, de még hosszabb a tarsolyunkban lévõ tervek sora,
amelyeket a jövõben szeretnénk megvalósítani. Ezekrõl
inkább a megvalósulásuk után
beszélnék, ahogy eddig, a
Szentendre és Vidéke hasábjain.
- bt -

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.
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Koncert és díjátadás
zétett felhívásra több személyre,
cégre érkezett jelölés – az õ
munkájukat díszokirattal és
Szentendre Város Borával köszönte meg a város nevében a
polgármester.

Folytatás az 1. oldalról
Dr. Dietz Ferenc polgármester
köszöntõjében az elmúlt évek
sikereit és gondjait egyaránt
érintette. Egy 2006-ban elültetett kék-sárga virág, amely
2008-ban virágozni kezdett és
a fejlõdés és a remény hírnöke
lett Szentendrén – ezzel a metaforával mutatott rá a városvezetõ, hogy kizárólag a fejlõdés, az együttmûködés és a
tervszerû munka viheti sikerre
a várost.
Ezt támasztja alá a sok-sok
eredmény: új létesítmények
átadása, az úthálózat javulása, a nagysikerû rendezvények mellett nem lehet megfeledkezni a nagy pénzügyi
válság hatásairól, a drasztikus
elvonásokról sem, amely városunkat is sújtja. „Felelõsségünk és kötelességünk segíteni a városlakókat, hogy
ebbõl ne sokat érezzenek“ –
hangsúlyozta. A takarékosság,
a pályázatokon való fokozott
részvétel mellett a polgármester kiemelkedõen fontosnak tartja a lakosság kezdeményezéseit, szellemi és anyagi hozzájárulását is, amely
Szentendrén különösen kiemelkedõ. Éppen ezért a város
képviselõ-testülete minden
évben gondban van, hogy kit
is válasszon a sok kitüntetésre
érdemes intézmény és lakos
közül. Idén Hörömpõ Zoltán,
Mészáros János, Pap Lajos,
Szergej Izmajlov, Wasilewski
Maciej, Szamos László vállalkozók, valamint a Rotary
Club Szentendre és az
Ericsson-cég kapott díszoklevelet a városnak nyújtott
kiemelkedõ jelentõségû támogatásáért. Ezek után következett ez évi mecénás meg
nevezése. Asszonyi Tamás
szobrászmûvész Isten báránya
szobrát idén Wasilewski Maciej
vállalkozó kapta, aki hosszú
évek óta segíti a város közintézményeinek bútorbeszer-

zését. A Telmex cég tulajdonosa meghatottan köszönte
meg az elismerést: huszonöt
éve, amikor Magyarországra
költözött, döntötte el, hogy
Szentendrén fog élni, s ennek
a negyed századnak minden
napja azóta is szép, örömteli
volt itt számára. „Büszke
vagyok arra, hogy Szentendrén
lakom“ – mondta.
A hivatalos program után
következett az újévi koncert
az immáron megszokott résztvevõkkel: Fenyõ Gábor karnaggyal és az általa vezetett
Szentendrei Kamarazenekarral. Nehezen tudnék objektív
kritikát írni errõl a koncertrõl,
hiszen olyan maradandó, szép
élményt adott. Fenyõ Gáborról
újra és újra meg kellett állapítanom, hogy nemcsak kiváló
karmesteri erényekkel rendelkezik, hanem varázslatosan
kedves, szellemes és okos
mûsorvezetõ is. A hangverseny
legnagyobb zenei élményét
Szegedi Csaba operaénekes
nyújtotta, aki Figaróként vagy
Bob hercegként egyaránt azt
bizonyította, hogy egy nagyszerû hangi- és színpadi adottságokkal rendelkezõ ifjú tehetség debütál most a magyar
operaszínpadon.
A jó hangulatú koncert mûsorának zárószáma üzenetértékûnek számít az új évre:
Johann Strauss, Gondok nélkül
címû polkáját játszotta el a
zenekar az ütemes tapssal búcsúzó közönségnek.
Rappai Zsuzsa
Szentendre Város Mecénása
díj 2008. évi jelöltjei
Szentendre Város Önkormányzat
2006-ban alapított rendelete
szerint Szentendre Város Mecénása Díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, csoportoknak, akik
anyagi hozzájárulással kiemelkedõ módon támogatják Szentendre város jó hírnevének öregbítését, értékeinek növelését,
megõrzését. A 2008-ban köz-

Ericsson Magyarország Kft.
Bíró Krisztina
A vállalat 2008-ban városunk területén folytatott szélessávú hálózatkiépítést.
A cég mind világszerte,
mind Magyarországon fontosnak tartja a
társadalmi
szerepvállalást, ezért az
önkormányzat
játszótér felújítási projektjébe
beszálltak: a pannónia-telepi játszótér felújítási munkálatait saját
költségükre elvégeztették. A cég
vezetõi több napon át személyesen is közremûködtek a faültetésben, a játékok festésében és felvállalták a védnökséget. A
Gyöngyvirág és Levendula utca
sarkán lévõ Ericsson játszótér
nagyon népszerû a gyerekek
körében. A díszoklevelet a cég
nevében Bíró Krisztina vette át.
Hörömpõ Zoltán vállalkozó
A 2008. január 31-én megalakult
Szentendre Város Sportegyesületbe három
szakosztály
lépett be: a
férfi kézilabda, a labdarúgás és a küzdõsport szakosztály. Az üzleti terv alapján a szakosztályok mûködtetéséhez 19,8 millió forintra van szükség. Hörömpõ
Zoltán hárommillió forinttal támogatta az SE mûködését.
Izmajlov Szergej vállalkozó
A közel 10 éve Szentendrén élõ
vállalkozó hamar bekapcsolódott
a város közösségi életébe különféle
felajánlásaival. Nagy segítséget nyújtott a hagyománnyá lett
Angyalmamák
Karácsonya
ünnepségen, ahol a rászoruló
családok gyermekeit ajándékozták
meg. Támogatta a Barcsay iskola
gyermeknapi programjait, a szentendrei óvodák Mikulás-ajándékozását, a kisiskolásoknak szervezett akadályversenyt és tavaly
az új elsõsök iskolakezdését. Az
általa szponzorált ajándékok
összértéke több százezer forint.
Mészáros János vállalkozó
Több millió forinttal támogatta a
Pap-sziget fejlõdését, ezzel hozzájárulva a sziget infrastrukturális
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fejlõdéséhez.
A termálkútfúrás megkezdését 30 millió
forinttal támogatta. A pismányi és izbégi buszmegállók felújítására
jelentõs
anyagi forrást biztosított. A város
testvérvárosi kapcsolatainak keretében hozzánk érkezõ vendégek
elhelyezését több alkalommal kedvezménnyel biztosította.
Pap Lajos vállalkozó
A kõfaragó mester már több éve
támogatja, hogy az itt élt fontos
személyiségek
tiszteletére
emléktáblát
állítson a város. Az õ segítségével készült el a Dumtsa Jenõ egykori házán elhelyezett emléktábla, a Ferences Gimnázium
falán található Fulco deák, a 2006ban felavatott Denijs Dille professzornak emléket állító tábla,
illetve díszpolgárunk, dr. Katona
Gyula orvos Gõzhajó utcai házán
felavatott emléktábla. Tavaly a
Café Rodin Galéria tulajdonosa
Kanyó Erika és Szentendre Város
Önkormányzata közösen szervezte
az I. Nemzetközi Budapesti Költõtalálkozót, melynek megörökítése céljából embermagasságú
kõoszlopot állított a Czóbel parkban. Ezen a világ 10 országból
érkezett 12 költõ neve és országa
is rajta van.
Szentendrei Rotary Club
Szigeti Zsolt
A klub több mint tíz éve jótékonykodik a városban. Ebben az
idõszakban
feljárót építtettek a postahivatalnál a
mozgássérültek részére, a
vakok és gyengén látók tájékoztatására
tapintható
térképet adományoztak a skanzennek, örökbe fogadták a Pestis
kereszt és környékét, melynek
felújításában is részt vettek, a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolának
új zongorát ajándékoztak, támogatták a püspökmajor-lakótelepi,
EU-s elõírásoknak megfelelõ játszótér kialakítását. A csontvelõ
transzplantáción átesett gyermekek kezelésére steril szoba
létrehozásához támogatták a
Déméter Ház Alapítványt, látásvizsgáló készüléket adományoztak a Szakorvosi Rendelõintézetnek, támogatták még a
szentendrei gyermekélelmezést, a
hajléktalan-ellátást, az AGY Mûvészeti Iskolát, a Bárczi Gusztáv
Általános Iskola eszközbeszerzését, az árván maradt szentendrei gyerekek családjait, részt vállaltak a sebességkorlátozás betartását célzó kampányban. A
díszoklevelet a klub nevében
Szigeti Zsolt elnök vette át.

Szamos László cukrászmester
Nagyon aktívan tevékenykedik
a város közéletében, amióta a
D u m t s a
utcában megnyitotta
cukrászdáját.
Az üzlete nemcsak színvonalas, minõségi cukrászda,
de olyan közösségi hely is,
amely helyet biztosít a városi
kultúrának is: hangversenynek,
kiállításnak, költészet napi ünnepségnek, fórumoknak. Támogatja a városban mûködõ civil
szervezeteket: a Bükköspart Baráti
Körének nyújtott segítséget számos rendezvényük alkalmával,
jelentõs támogatást nyújtott a
városunkban megrendezett országos rajzversenyhez is. Kezdeményezõje volt a Dumtsa Jenõ utca
sétálóutcává történõ átalakításának. Minden évben részese az adventi idõszakban megrendezésre
kerülõ Dumtsa Jenõ utcai programsorozatnak, kirakodóvásárnak, amit az utcai vendéglõsök közösen szerveznek, koordinálnak.
Wasilewski Maciej, a TELMEX Zrt.
elnök vezérigazgatója
Wasilewski Maciej igazi lokálpatriótaként támogatja a város
érdekeit szolgáló kezdeményezéseket. A Telmexnek köszönhetõen valósulhatott meg az Art
Mozi kistermi székeinek beszerzése, hozzájárult az Új Kulturális
Központ helyiségeinek színvonalas berendezéséhez, valamint
jelentõs kedvezményt biztosított
a városháza irodáiban és az ügyfélváró folyosókon történt bútorcserékhez. Hozzájárult az izbégi
sportpálya felújításához, ajándékokkal segítette a két éve elkezdõdött Angyalmamák Karácsonya rendezvényt és a városi
gyereknapot.

A Szentendre Város Mecénása díj
Asszonyi Tamás szentendrei szobrászmûvész Vujicsics téren felállított köztéri szobrának, az Agnus
Dei-nek kicsinyített másolata.
A díjat minden évben felajánlás
alapján, ellenszolgáltatás nélkül
készíti el Asszonyi Tamás szobrászmûvész, Pap Lajos kõfaragómester, a Szentendrei Szobor
Öntöde munkatársai és a Gravolini
Kft.
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Unióról könnyedén

„Szlankó Bálint kamaszos
gúnnyal és éleslátással mutat
rá az ellentmondásra, a képmutató hamisságra, leleplezi a
valódi indítékokat. Roppant
színesen ír, egyszerre tudósít
és magyaráz, még a múltat is
úgy tárja elénk, mintha maga
is jelen lett volna az európai
integráció születésénél. Könyve
azt az uniós világot eleveníti
meg, amelyhez Magyarország
csatlakozott. Izgalmas olvasmány!“ – vélekedik Balázs
Péter, Magyarország volt európai uniós biztosa Az elnök, a
képviselõ és a diplomata címû,
nemrégiben napvilágot látott
könyvrõl, amelyet egy mindössze huszonkilenc esztendõs
fiatalember jegyez. A szerzõ,
Szlankó Bálint a Junior Príma
Díj legújabb tulajdonosa, aki
a londoni Brunel Universityn
diplomázott 2000-ben, majd
az Index hírportál és a Magyar
Narancs brüsszeli tudósítója,
valamint a Bruxinfo munkatársa lett. Eközben nem maradt
hûtlen szûkebb pátriájához,
Szentendréhez sem, hiszen
idõrõl idõre ide jár haza nagypapájához és édesanyjához,
Gaján Évához, aki egykor a
Szentendre és Vidéke szerkesztõjeként tevékenykedett.
A fiatal újságírót kérdeztük
díjazása után a könyv megszületésének körülményeirõl.
– Mióta tart a külpolitika, a
politika iránti szerelmed?
– Gyerekkoromban leginkább
a történelem érdekelt: az Egri
csillagok, a várak, a csaták, és
minden ilyesmi. Aztán informatikát tanultam, végül egy
szép kanyarral visszacsapódtam az újságíráshoz. A mostani

könyvem megírása és a közvetlen kutatómunka körülbelül háromnegyed évet vett
igénybe, de a tapasztalati
anyag, amire épül, az írást
megelõzõ négy évembõl származik, amikor brüsszeli tudósítóként dolgoztam.
– A kötetben számos prominens uniós tisztségviselõt
szólaltatsz meg, nem kevés
lélektani érzékrõl téve tanúbizonyságot. Hogyan kerültél
ilyen közel az interjúalanyokhoz?
– Meghatározó újságírói alapállásnak érzem mostanában a
már-már rosszindulatba hajló
cinizmust: mi, újságírók legtöbbször azt feltételezzük,
hogy minden politikus csaló,
tolvaj, és minden európai
bürokratának van rejtegetnivalója. Az unió vonatkozásában ehhez még hozzátevõdik,
hogy maguk az újságírók is
idegenkednek ettõl a bonyolult szervezettõl, és tartanak
tõle, mert nem látják át a
mûködését. Én személy szerint
fantasztikusan jó ötletnek tartom, ezért az interjúalanyaimat – a diplomatákat, a képviselõket és különbözõ vezetõ
tisztségviselõket – olyan attitûddel közelítettem meg, hogy
az újságírói hivatáshoz elengedhetetlenül szükséges professzionális szkepszisemet
még meg tudjam tartani, de
ugyanakkor ne döngöljek
földbe senkit. Ez a hozzáállás
sokaknak tetszett, ettõl hajlandóak voltak megnyílni.
Igaz, ha valaki belpolitikai
riporter, az más helyzetben
van. Tõlem, mint külpolitikai
újságírótól távol estek a
klasszikus politikai csatározá-

sok. Brüsszelben, a nemzetközi politika színterén kevesebb félelem van a levegõben,
mint mondjuk a magyar belpolitika porondján.
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– Mit üzensz azoknak az olvasóknak, akik maguktól nem
vennék rá magukat, hogy
belemélyedjenek az uniós
ismeretekbe?
– Óriási félreértés, hogy az
unió unalmas. Rendszeresen
tapasztalom, hogy a politika a
legtöbb embert a felfordulás
és a dráma miatt érdekli. Olyan
ez, mint a Barátok közt. Ott is
személyiségek csapnak össze
egymással, folyamatos izgalom és pörgés van, de ez csak
akkor tapasztalható, ha az
ember átássa magát a bürokrácián és a politika technikai
vonatkozásain.
– Milyen a kapcsolatod Szentendrével?
– Gyerekkorom egy részét itt
töltöttem: alsó tagozatos koromban egy évig a Barcsayba,
majd két évig a Templomdombi
Általános Iskolába jártam.
Nagypapám és a mamám a
városban laknak, néha, amikor
itthon vagyok, meglátogatom
õket, s amikor csak tehetem,
a Magyarországra látogató

barátaimat is kihozom, mert
gyönyörû hely.
– Lesz következõ könyv?
– Igen, remélem hamarosan.
Nehezen gyûlik az anyag, de
már látom a fényt az alagút
végén. Elõtte viszont a gázai
övezetbe szeretnék kijutni.
Most éppen arra várok, hogy
abbahagyják a lövöldözést
és megnyíljanak az átjárók.
– Mennyire ért meglepetésként a Junior Prima Díj?
– Nem tudtam, hogy létezik
ilyen, korábban csak a Prima
Primissimáról hallottam. Engem Friderikusz Sándor jelölt
az újságírók kategóriájában,
mert korábban az ATV-ben az
õ híradójába is bedolgoztam
külföldi tudósítóként. Nagy
meglepetés volt, amikor felhívott és értesített róla.
A következõ hívás az Erste
Banktól, a díj alapítójától és
szponzorától érkezett, amikor kiderült, hogy megnyertem.
Bokor Tamás
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A Puhl
Puhl Antal építész neve évek óta fogalom számomra, nemcsak elismert, és sokszor
nagy vitát kiváltó lakó- és irodaházai, hanem Szentendrén sorra megvalósuló és
gyakorta díjazott épületei kapcsán is. A közelmúltban Pest megye építészeti nívódíját
vehette át munkatársaival, Dajka Péterrel és Füzesi Katalinnal együtt a Régi
Mûvésztelep átépítéséért.
– A legtöbb kisfiú arról álmodik, hogy tûzoltó, mozdonyvezetõ vagy építész lesz.
Gyermekkori vágy volt ez
utóbbi Puhl Antalnál is?
– Szó sincs róla. A Móricz gimnáziumba jártam itt, Szentendrén. Magyar-filozófia szakra szerettem volna jelentkezni
érettségi után. Amikor megtudtam, hogy ide tízszeres a
túljelentkezés, inamba szállt
a bátorság. Mivel évek óta
Somodi Laci bácsinál tanultam
rajzolni, matematikából és
fizikából pedig mindig ötös
voltam, no meg az épületek is
érdekeltek, tehát úgy döntöttem, hogy a Mûszaki Egyetem
építészmérnöki karára jelentkezem.
– Felvették, s innen már –
gondolom – egyenes út vezetett az 1993-as Ybl-díjhoz.
– Azért nem volt ennyire sima
az út. Két évig állandóan volt
bennem egyfajta elégedetlenség, hogy mégsem ezt kéne
csinálni. Harmadévben aztán
megnyertem egy építészhallgatóknak kiírt pályázatot, s
ezzel megnyugodtam. Lediplomáztam – diplomamunkámmal
is elsõ díjat nyertem. Ezáltal
bekerültem az Építõmûvészek
Szövetségébe, majd a Mesteriskolába is. A végzés után
tanársegéd, majd adjunktus
lettem az egyetemen. Tíz évig
tanítottam itt. Közben azt láttam, hogy minden kollégám
önállóan tervez, miközben én
itt hirdetem az igét. Felálltam.
– Hová ment?
– Finta József, akinek akkoriban önálló mûterme volt a Lakótervben, hívott, hogy menjek hozzájuk dolgozni. Szeptember elsején az egyetem
helyett itt kezdtem. Részt vettem a Kempinski szálloda
engedélyezési terveinek elkészítésében 1990-ben, majd
kaptam egy önálló mûtermet
a kivitelezési tervek megvalósítására.
– Meddig maradt a Lakótervnél?
– 1992-ben határoztam el,
hogy csinálok egy saját építészeti irodát. Ugyanis arra
gondoltam, hogy ha nekem

kell a szerzõdéseket megkötni, a pénzt kihajtani, akkor
miért ne dolgozzak inkább
magamnak? Elõször Pesten
volt az irodám, majd 1996-ban
építettem át ezt az Angyal
utcai házat mûteremmé. Sokan mondták nekem akkor,
hogy a megrendelõk közül
senki sem fog kijönni ide.
Szerencsére nem lett igazuk.
Már itt Szentendrén írtam
A rész és az egész az építészetben címû disszertációmat, mellyel 1999-ben elnyertem a DLA (Doctor of
Liberty Art) fokozatot
– Miért választotta lakó- és
munkahelyéül Szentendrét?
– Az én életem a Dunakanyarhoz kapcsolódik. Dunabogdányban születtem, idõs
szüleim ma is ott élnek.
Gyerekkorom óta számomra
Szentendre volt a város. Nagyon kötõdöm hozzá. Ide jártam gimnáziumba is, mindenkit ismerek. Rájöttem,
hogy Pestrõl én csak észak felé
tudok menni.
– Melyik épületeket tervezte
itt, választott városában,
Szentendrén?
– A saját házamat természetesen én terveztem. Dajka Péter
készítette konzultációmmal a
Földhivatal épületének terveit, amely 2005-ben szintén
nívódíjat nyert. Ezen felül
saját irodaházunkat, meg a
most díjazott Régi Mûvésztelepi Galériát és a gondnoki
épületet is mi terveztük.
Mindkettõ nívódíjas lett. A
Duna-korzó tervpályázatán a

képviselõ-testület a mi tervünket fogadta el végül. Ennek
engedélyezési tervei már
elkészültek.
– A Régi Mûvésztelepi Galéria
épülete síma, fehér, nagy
falfelületeivel, anyaghasználatával, egyszerû megoldásaival a mediterrán és a
skandináv építészetet egyaránt idézi. Milyen szempontok vezették a tervezés folyamán?
– Munkatársaimmal mindenek
elõtt többször is végigjártuk a
Bogdányi utcát. Ez a rész mindig is a város széle volt. A
belvárosra jellemzõ zártsorú
beépítés a városközpontból
jõve itt némileg lazult, ún.
fésûs beépítés volt erre a szakaszra jellemzõ. Emiatt folytattuk ezt itt. Érdekes momentumként említeném, hogy
egykori egyetemi professzorom, Török Ferenc tervezte
valaha ezt az épületet. Az
egykori galériába nyugatról
jött a fény, a mostani északról
kapja a világítását. Általában
a kiállítási terek nem nagy belmagasságúak, így nagyobb
méretû mûtárgyak nem helyezhetõek el bennük. Az új
galéria impozáns magasságú
tere erre is módot ad. Alapvetõen mi egy jó értelemben
vett kultúrházat kívántunk
építeni, amelyben a képzõmûvészet mellett a klubéletnek is tere lesz, elõadásokkal,
találkozókkal,
filmvetítésekkel.
– Mikor folytatódik a mûvésztelep újjávarázsolása?
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– A jelenlegi tervek alapján két
év múlva. Öt új, fûthetõ, teljes komforttal rendelkezõ mûteremház épül majd a mûvészek számára.
– Száztíz nyertes pályázat –
ebbõl több mint harminc elsõ
díj – fémjelzi három évtizedes pályafutását. Mennyi
valósult meg ezekbõl?
– Körülbelül a tíz százaléka. A
tervpályázatok funkciója régebben inkább az ötletadás
volt, a rendszerváltás óta
azonban már nagyobb az esély
arra, hogy fel is épüljenek a
tervek.
– Melyik épületére a legbüszkébb?
– A 2003-ban épült várbeli
Anjou Residence-ra, és természetesen erre az új galériára.
– Min dolgozik most az
építésziroda?
– Az Andrássy úti egykori
Balettintézet helyén épülõ
ötcsillagos szálloda és az új
metróvonal egyik állomásának
tervein. Tervezés alatt áll egy,

az Aréna Plaza melletti telken
épülõ hetvenezer négyzetméteres irodaház is.
– Azóta, hogy elhagyta az
egyetemi katedrát, nem
tanít?
– Tavaly habilitáltam az Önéletrajz szerû építészet címû
disszertációmmal és A hely rabjai címû elõdással, és ettõl az
évtõl kezdve a Debreceni
Egyetem Mûszaki Karának
Építészet tanszékén tanítok
tervezési tárgyakat.
– Az eddigiekbõl egyértelmû,
hogy jól döntött, amikor
építész lett. Megmaradt az
életében az irodalom és a
mûvészetek iránti vonzalom?
– Szenvedélyesen gyûjtöm a
könyveket, több mint kilencezer kötetem van, ex librissel
ellátva, katalogizálva. Szabad
idõmben olvasok, nem nézek
televíziót. Nagyon szeretem a
zenét is, hetente többször
megyek koncertre. És amikor
csak tehetem, utazok.
Rappai Zsuzsa

MINDEN KEDVES RÉGI ÉS ÚJ PÁCIENSÜNKNEK
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK !
Dunakanyar Orvosi Centrum
2000 Szentendre, Dunkanyar körút 30/a
Tel.: 26-302-946
www.docszentendre.hu • info@docszentendre.hu
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Csillagfényben
Dúcz László (1944. július 03. – 2009. január 09.)
Kinyílt az ég kapuja és a Turul – a
velünk élõ Turulmadár – leszállt,
hogy magával vigyen egy lelket a
Fénybe. Egy lelket, ki itt a Földön
beteljesítette küldetését. Küzdött,
örült és szenvedett, boldog volt és
szomorú, zsörtölõdött és nevetett,
szeretett és szerették – látszólag
úgy élt, mint bárki más... De csak
látszólag, hiszen az õ feladata
a tanítás volt. Tanított a természet,
az élet szeretetére, bár vadász volt, de mégis, vagy éppen azért.
Tanított az emberségre, és elsõsorban arra, hogy a múltunk, a
gyökereink, hagyományaink nélkül nem élhetünk, nem lesz
jövõnk. Tanított a könyveivel, a beszélgetéseken, a táborokban,
az elõadásokon, mindenütt...
És ahhoz, hogy taníthasson, tanult, kutatott, gondolkodott
folyamatosan. Fáradhatatlan volt, építeni akart, jobbítani. Tele
volt a lelke csodálatos dolgokkal, és azt hiszem, sok ilyen csodát
magával vitt.
Szerettem hallgatni az okfejtését, vitatkozni vagy egyetérteni
vele. Néha csökönyösen ragaszkodott elképzeléséhez, máskor
csak úgy tett, mintha...
Karácsony elõtt jutott eszembe az az elõadása, amit az izbégi
templomban tartott a karácsonyi asztalról tavaly, vagy lehet
hogy már tavalyelõtt volt? Az idõ számára megszûnt, hiszen
ahová Õ ment, ott csak a fény van és a szeretet él. Csillagfényben
nézi a harmatcseppeket a szemünkön...
„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig.
Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz
a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban,
mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal
szemközt fogok veled állani.“ (Jókai)
Isten áldjon Dúcz Laci!
-dDúcz László temetésének idõpontja lapzártánkig nem dõlt el.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, aki szerették
és tisztelték, hogy életének 74. évében elhunyt

Takács Lajos
Temetési búcsúztatása
január 20-án 13 órakor lesz a Péter-Pál templomban.
Szeretõ felesége és családja

A Vajda Lajos Stúdió Zenei
Szekció januári rendezvénye:
KVARK (HU)
NEDELNI LIDÉ (CZ)
Január 17. szombat 19 órától
A koncertre a belépés díjtalan

Vajda Lajos Stúdió,
Szentendre, Péter-Pál u. 6.
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„Mert igaz
ember volt…“
Antal János
1945. október 23. – 2009 január 7.
Megint szegényebbek lettünk egy igaz
emberrel. A
Jóisten úgy
döntött, hogy
magához szólítja Antal Jánost, a békásmegyeri plébánost, volt szentendrei káplánt. Ilyenkor mindig eltûnõdök, milyen kiszámíthatatlan Isten akarata.
Magam egyszerû eszével csak
azt látom, mennyi feladata lett
volna még itt közöttünk, s
vajon ki tudja folytatni ezt a
fantasztikus életutat.
Lám, mennyire nem ismerünk
semmit, pedig pontosan tudhatjuk, hogy az Isten mindenkit akkor szólít magához,
mikor az üdvössége szempontjából optimális. És, hát nem is
ment el, csak éppen egy másik
létben folytatja, mert folytatja, hiszen aki egész életét
szeretettel és jókedvvel,
másoknak örömére és javára
szentelte, az úgysem pihen
meg soha. Bizton hihetem, ha
már így történt, akkor ott többet tud tenni értünk. Mármint
a hazánkért, mert igaz magyar
volt, mármint az itt kóborló
híveiért, mert igaz katolikus
volt, na és nem utolsósorban
a barátaiért, mert igaz ember
volt.
Ahová káplánnak került, hívei
mindig tovább vándoroltak
vele. Igazi életderûje mindenhol magával ragadta a környezetét. Ahol csak megjelent, vidámságot varázsolt,
harsogó kacagása már-már
legendaszerû volt. Ha kellett,
táncolt, éjszakákat mulatott
át a fiatalok körében, a köz-

életben olyan tiszteletet vívott ki magának, hogy igencsak megtisztelve érezhette
magát az a „méltóság“, aki társaságát élvezhette. Mondott
misét a Parlament elõtt, aktívan beleszólt a választásokba,
nyár elején végre kapott egy
méltó kitüntetést: Óbuda
díszpolgára lett, de ott volt
velünk Szent Karácsony elõestéjén az akolban, vagy
Pünkösd napfelkelte várásakor
a szentléleki romok között.
Már a szemináriumban akadtak problémái, volt, hogy
eltávolították, de aztán csak
visszakerült, és mindhalálig
pap maradt. Rajongásig tisztelte és szerette a szüleit, a
testvérét, a falujabelieket.
Október 23-án született, igaz,
tizenegy évvel megelõzve a
forradalmat, de ez a dátum is
kötelezte. Fantasztikus testi
erõvel rendelkezett, sportolt,
kiválóan birkózott, na és persze volt szerelmes is. Talán
innen is volt több megértés
benne felénk.
84-ben úgy döntött a bíboros,
hogy õt bízza meg a békásmegyeri lakótelepen a templom építésével. Ez volt az elsõ
templom a kommunizmusban,
amit nem más helyett, hanem
újonnan lehetett építeni,
ráadásul egy lakótelepen. És
akkor János megjelent, felhúzott egy barakkot és elkezdett
templomot építeni. Elõször a
lelkek temploma épült, aztán
elkészült Csaba László terve
alapján az építmény is. A tervezõ építész porainak már jó
néhány éve a templom ad
otthont, s idekerül János atya
földi maradványa is, egy-egy

Játék

Látogatás

A Szentendrei Keramikusok Egyesülete Játék címû kiállítása
január 23-án, pénteken 18 órakor nyílik a Barcsay Iskola
Galériában (Kálvária út 18.)
A kiállítást – melyen 12 alkotó közelíti meg eltérõ módon a
játék témáját – Szondy Andrea nyitja meg. A megnyitót követõ
fogadáson köszöntõt mond Konok Tamás festõmûvész.
Közremûködik Gacsályi
Róbert (ütõhangszerek)
és az iskola tanulói. A
kiállítás megtekinthetõ
február 7-ig.
(Illusztrációnk a nemrégiben elhunyt Nemoda
Attila keramikusmûvész
Játék a formákkal címû
alkotása)

Pistyur Imre szobrászmûvész
és Pistyur Gabriella képfestõ
kiállítása január 22-én, csütörtökön 18 órakor nyílik a
Magyar Kultúra Napja alkalmából Solymáron, az Apáczai
Csere János Mûvelõdési Házban (Templom tér 25).
Megnyitja: Lukács Tibor festõmûvész, közremûködik Végsõ
Ildikó elõadómûvész (vers) és
Bendes Beatrix elõadómûvész
(szakszofon).
A kiállítás megtekinthetõ
február 5-ig.

szép táblával, de örök emlékeztetõül az utókornak,
együtt a templom megálmodója és építõ plébánosa.
Az utóbbi két évben már súlyos
beteg volt, de küzdött a végletekig. Na, jó, adj egy cigarettát, ez még belefér – mondta legutóbb, amikor a katyni
mártírok emléktáblájának avatásán találkoztunk –, de tudod,
már vigyázni kell.
Hát már nem kell. Az örök világ
fényeskedjék neki!
Csallóközi Zoltán
Antal János atya temetése
január 24-én, 11 órakor lesz
a Boldog Özséb templomban.
Cím, térkép:
http://boldogozseb.extra.hu/index.
php?page=elerhetoseg

A Regionális
Környezetvédelmi Központ
(nemzetközi szervezet,
Szentendre) gyakorlott
kertész-karbantartószolgáltatók (számlaképes
személy vagy vállalkozás)
jelentkezését várja.
Az alkalmazott növényvédelmi és kertészeti megoldások
kiválasztásánál különös
tekintettel kell lenni
a környezetbarát megoldásokra.
A pályázatokat
2009. február 6-ig várjuk
a recruitment@rec.org
e-mail címre.
További információt, illetve
a helyszín elõzetes megtekintésére idõpontot
András Ferenc úrtól
(Mûszaki Osztályvezetõ) az
FAndras@rec.org e-mail
címen, illetve 06 26 504 000
telefonszámon kérhet.
A pályázatban kérjük cége,
vállalkozása adatainak
részletes bemutatását,
korábbi referenciáit,
valamint a fenti feladatokra
vonatkozó ismeretekre,
szaktudásra, képességekre
vonatkozó információkat.
A pályázatokat beérkezési
sorrendben értékeljük,
melynek eredményétõl
függõen vesszük fel a kapcsolatot a jelentkezõkkel.
A feladatok részletes
leírását, valamint a terület
bemutatását a honlapunkon
a következõ eléréssel lehet
megtekinteni:
http://www.rec.org/REC/
Announcements/
2009_gardener.html
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MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
– GÁLAEST
január 23-án, pénteken 19 órakor
a Városháza dísztermében
Közremûködõ mûvészek
Arany Tamás, Bordán Irén, Egri Kati,
Egyházi Géza, Faragó András,
Hetelyi László, Ivancsics Ilona,
Papadimitriu Athina, Pitti Katalin,
Szabó Tünde, Tolnai Miklós

Belépõdíj: 1500 Ft
Jegyek kaphatók az elõadás elõtt
a helyszínen, és elõvételben
a Szentendrei Tourinform irodában
(Dumtsa Jenõ u. 22., tel.: 317-965)

Mûsor
Ómagyar Mária siralom – Pitti Katalin (ének)
Babits Mihály: Petõfi koszorúi
– Ivancsics Ilona
Petõfi: A nemzethez – Papadimitriu Athina
Légy jó mindhalálig (musicalrészlet)
– Arany Tamás (ének)
Mester Attila: Meg kéne ünnepelni
– Hetelyi László
Wass Albert: Gátak – Bordán Irén
István a király: Honfoglalás dal –
Papadimitriu Athina (ének)
Kosztolányi Dezsõ: Hajnali részegség
– Szabó Tünde
Karinthy Frigyes: Elkéstem – Egri Kati
Varró Dániel: E-mail szerelem
– Ivancsics Ilona
Tanulj meg fiam komédiázni...
– Faragó András (ének)
Márai: Füveskönyv (részlet) – Pitti Katalin
Máté Péter: Ez itt az én hazám – Egyházi Géza
Gyurkovics Tibor: Fecskék vissza... Szentendre
– Bordán Irén
Ady: Néhai Vajda János – Tolnai Miklós
Erkel: Honfi imája – Pitti Katalin (ének)
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Tárlatvezetés
a Szolidaritás kiállításon
1981-ben, amikor Wojciech Jaruzelski tábornok bevezette
Lengyelországban a katonai diktatúrát, a lengyelek egy (bátrabb) része betiltott Szolidaritás jelvénye helyett a régi rádiókban használatos ELLENÁLLÁST tûzött a ruhájára. A tévéhíradó
hazug propagandája elleni tiltakozásul az esti adás idején hatalmas tömegek korzóztak országszerte, a pártfõtitkár-miniszterelnök-diktátor jellegzetes, tekintetét mindenki elõtt eltakaró
fekete szemüvege pedig demonstrációk kelléke lett: a vezér
neve napján például egy kisvárosban mindenki – még a kisgyerekek is – fekete szemüvegben jelentek meg az utcán.

A gálaest háziasszonya: Kudlik Júlia

Paloma Negra
magyar kultúra napján
városunk vendége lesz
Papadimitriu Athina, s
mi, szentendreiek pedig az õ
mûvészetének vendégei leszünk néhány percre az ünnepi
mûsorban.
A görög származású színész énekesnõ változatos pályafutása során több mûfajban
bizonyította tehetségét.
Felejthetetlen alakításai hamar a legjobbak közé emelték.
A 25. Színház legendás színpadán kezdte pályáját, majd a
Nemzeti Színház tagja lett. A
Rockszínházban színészi-énekesi kvalitásait teljesíthette
ki a leghíresebb musicalek
szerepeiben. Temperamentuma, erõs egyénisége drámai
erõvel mutatkozott meg a
zenés darabokban is. Nem
véletlenül játszotta el Mária
Magdolna szerepét a nagy sikerû Csíksomlyói passióban és
Webber Jézus Krisztus szupersztárjában egyaránt. Különleges erejû alakítást nyújtott
az Elektra mindörökké címû
rockoperából forgatott film
fõszerepében. A sikereket díjesõ is kísérte. Rajz János-díjat
kapott 1988-ban, Farkas–Ratkó-díjat rá egy évre, és Emerton-díjat 1993-ban, azaz õ lett
az év musicalszínésznõje.
Jelenleg az Operettszínház

A

Papadimitriu Athina
elõadásaiban találkozhatunk
Athinával: a Menyasszonytáncban, a Mozartban, a Párizsi életben, a Mágnás Miskában, a Vígözvegyben és az
Abigélben. A Játékszín Bubus
címû elõadásában is láthatjuk.
A rengeteg szerep mellett
egyéni produkciókkal is járja
az országot. „Én így vagyok
én“ címû önéletrajzi ihletésû
összeállításában színészi korszakait rendezi sorba, s kendõzetlenül tárja fel egyéniségét a próza, a dal, a tánc
eszközeivel. „Balzsam a léleknek“ címû estjében lírai
oldalát mutatja meg Wass
Albert és Reményik Sándor
költeményein keresztül. „Ma-

gyarul a görög“ címû pódiummûsorában megrázó õszinteséggel és szenvedéllyel vall
magyarságról-magyarságáról
versben és dalban.
Családi produkcióban, a szellemes elnevezésû PapadimiTRIÓ-ban szerepel együtt
lányaival Athina. Az „almák“:
Trokán Anna és Nóra nem estek
messze a „fájuktól“, a színész
szülõk hiába óvták õket a pályától, mindketten e küzdelmesen szép mesterséget választották. A színinövendék
lányokkal örökzöld slágereket,
musicalrészleteket és természetesen eredeti görög dallamokat adnak elõ mûsorukban.
Február közepén kerül a lemezboltok polcaira Papadimitriu Athina legújabb zenei
albuma Latin Érintés – Historia
de un Amor címmel. A latin
örökzöld muzsikát egyedi
hangzással
megszólaltató
CD-n Athina társa Kutik Rezsõ
gitármûvész. Az albumon a
címadó Historia de un Amor
mellett olyan dalok pezsdítik
majd a hideg téltõl dermedt
lelkeket és testeket, mint
a Bésame mucho vagy a Manha
de Carnaval.
A múlt század húszas éveiben
élt szenvedélyes mexikói festõmûvésznõ, Frida Kahlo életét bemutató film betétdala,
a Paloma Negra is elhangzik a
lemezen.
- szn -

A Szentendrei Képtárban február 1-jéig látogatható a ma már
legendás SZOLIDARITÁS, a kelet-európai szocialista táborban a
magyar '56 utáni legjelentõsebb, lengyel ellenállási mozgalom
történetét feldolgozó tárlat, mely nem a történeti kiállításoknál
megszokott száraz dokumentumgyûjtemény. Mivel „a magyar
közönség nem szembesült a média, a filmmûvészet vagy személyes emlékek révén a korszak képi világával, ez a kiállítás elsõsorban a '80-as évek lengyel utcáit, templomait, a nyilvános- és a
privát szféra jelképeit idézi fel. Utal fontos eseményekre, de nem
szorítkozik eseménytörténetre, megjelenít fontos személyiségeket, de nem törekszik ellenzéki arcképcsarnok létrehozására,
hanem az ellenállás és a társadalmi összefogás megnyilvánulásait állítja középpontba“ – olvasható az ajánlásban.
Ennek megfelelõen a tárlatot olyan térberendezések – installációk – egészítik ki, melyek a hatalommal szembeni ellenállás
kezdeti szívszorító emlékeitõl elvezetik a közönséget a gyengülõ
rendszert gúnyoló vidám happeningekig, felidézve azt az utat,
amelyet a lengyelség 1980 augusztusától az 1989-es, a kommunisták hatalmi monopóliumát megtörõ választásokig
megtett.
Január 17-én, szombaton 14 órától a Szentendrei Képtárban
Kertész Noémi és Erdõsi Péter történészek, a kiállítás rendezõi
mutatják be a kiállítást a szentendreieknek.

IN MEMORIAM
MÁNDOKI PÉTER
(1957-2008)
„Ráncaim indái futnak az égbe,
szeretnék szeretni, nem félni – nevetni”
ezekkel a szavakkal búcsúzott
a halála elõtti éjszakán.
Válogatás Mándoki Péter festõmûvész alkotásaiból
az Új Mûvész étteremben. A kiállított képek megtekinthetõek
január 14–február 15. között.
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ÁLLÁST KERES

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

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

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

Referenciával rendelkezõ fiatal lány,
takarítási, gyermek-felügyeleti munkákat vállal. Tel. 06-70-305-5721.
Takarítás, vasalás. Tapasztalt, dolgos,
leinformálható fiatalasszony, referenciákkal. Tel. 06-70-704-1152.
Középkorú hölgy, takarítást, gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-20-499-1767.

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

ÁLLÁS
Szentendrei varrodámba varrónõt keresek. Tel. (26) 316-503.
Sétáló utcai ruhaüzletünkbe keresünk
nyugdíjas, kékkönyves bejelentéssel rendelkezõ eladót, beugró jelleggel, hétvégékre is. Tel. 06-30-280-1414.
Mûszerész, villanyszerelõ alkalmazottat
keresek Szentendrére és környékére. Tel.
06-30-952-7978.
Szentendrei éttermünkbe pultost, szakácsnõt, kézilányokat felveszünk. Tel.
(26) 311-175.
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. 06-20-4051760
Titkárnõt – ügyintézõt keres, szentendrei
mérnöki iroda, saját gépkocsival, számítógépes ismeretekkel. Kézzel írott, fényképes önéletrajzot kérjük megküldeni
GEOVIL Kft. 2001 Szentendre. Pf. 121.,
vagy geovil@geovil.hu email címre.
Tel./fax: (26) 319-368

Leinformálható, több éves gyakorlattal rendelkezõ, fiatal hölgy, takarítási, gyermek-felügyeleti munkákat
vállal. Tel. 06-70-526-1791.

Ft+rezsi, hosszútávra kiadó. Tel. 06-20314-9080, délelõtt 10-12-ig.

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

Visegrádon családi ház kiadó. Tel. (26)
310-755, 06-30-495-2086.

OKTATÁS

Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdohányzó, gyermektelen párnak, esetleg
nõnek. Tel. 06-70-389-2139, 06-70-3672645.
Pismány aljában, 2 szobás, amerikai konyhás, bútorozatlan, panorámás új lakás,
nagy teraszokkal (30 nm, 10nm), kocsi
beállási lehetõséggel, kertes házban,
kiadó, 80 ezer Ft/hó+rezsi+kaució. Tel.
06-20-362-3626.

LAKÁS, INGATLAN

Rózsakerti, földszinti, kétszobás, bútorozatlan lakás kiadó. Tel. 06-30-9155090.

Eladó lakás a Fehérvíz utcában, 2. emelet,
2 szoba, 55 nm, nincs felújítva. Tel. 0630-915-5090.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-558-6303.

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.

Szentendrén, 3 szintes, 306 nm területû
irodaház 360 nm raktárcsarnokkal kiadó
vagy eladó. Érdeklõdni: Tel. 06-70-3342002.
Szentendre Duna-korzón igényesen felújított kétszobás lakás kiadó. Tel. 06-30218-6193.
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.
Szentendrén, családi házban, leinformálható hölgy részére szoba kiadó, 35 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-311-9231.
Kiadó Szentendrén, forgalmas helyen, új
építésû lakás, akár irodának is alkalmas.
Somogyi: Tel. 06-20-398-5592.

Szentendre fõ terén, február végén nyíló
éttermünkbe keresünk felszolgálókat, pultosokat! Jelentkezni a 06-30-600-9709es telefonszámon lehet!

Elsõ emeleti, 1,5 szobás, bútorozatlan
lakás, téglaházban Szentendrén kiadó.
Tel. 06-30-651-2612.

Szentendre belvárosában nyíló ékszerüzletünkbe eladót keresek. Tel. 06-30-3806989.

Püspökmajor-lakótelepen, 55 nm-es,
bútorozott, felszerelt, 2 szobás, étkezõs,
légkondis, 3. emeleti lakás, 55 ezer

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 25 nm-es lakható horgászház
3,9 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-3318393.

Festõiskola – rajz, festés- Szentendrén. Laár Balázs Tel. 06-30-3892250.
Asztrológia tanfolyam kezdõ-haladó Tel.
06-30-389-2250 Laár Balázs.
Matematikából, fizikából korrepetál okleveles mérnök-tanár eredménycentrikus
módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.
Angoltanítás. Egyéni – csoportos. Fordítás. Tel. 06-70-527-3879.

Munkavállalásra is
alkalmas
oklevelet adó

MASSZÕR
TANFOLYAM
indul
Szentendrén
2009. január 20-án

Eladó Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen,
70 nm-es, cirkófûtéses, 1 szoba 2 félszobás, étkezõs lakás. Irányár 19,5 millió
Ft. Tel. 06-20-515-7119

és Budapesten
2009. január 17-én

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.
Vasvári-lakótelepen eladó, 3. emeleti
lakás, 1+3 félszoba, beépített terasz, szép
panoráma. Irányár: 19 millió Ft. Tel. 0620-333-9186.
A 11-es fõút mellett, 50 nm-es ház, önálló kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, melléképülettel hosszútávra kiadó. Buszmegálló, bolt 50 méterre. Tel. 06-30-9344957.

Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431
este 18 óra után 06 26/312-290

Ára: 45 000 Ft

(Nyilv szám: 14-0032-06)
Történelem, magyar, mûvészettörténet
felzárkóztatás, korrepetálás a belvárosban. Felsõ tagozatosoknak, középiskolásoknak. Tel. 06-30-540-5639.
Török, lengyel, orosz és szerb-horvát
nyelvtanfolyamok, valamint angol anyanyelvû tanárral, beszédcentrikus tanfolyamok indulnak a Nívó Nyelviskolában.
Tel. (26) 301-237, 06-30-319-9634.
Amerikai angolt anyanyelvi szinten beszélõ tanár nyelvoktatást vállal gyerekeknek. Tel. 06-20-362-3626.

SZOLGÁLTATÁS

GAZDÁJÁT vagy ÖRÖKBEFOGADÓJÁT KERESSÜK

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.
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, 06-30-493-1553.
Gyermekfelügyelet szentendrei kertes
házban vagy az ön otthonában. Tel. 0670-704-1152.
Kockázatértékelés, munka-, tûz-,
érintés-, villám-, környezetvédelem.
Fire-Work Safety Kft. Tel. 06-20-6653685, 06-20-954-1018.
Autóhitel ügyintézés, akár már meglévõ,
tehermentes autójára is, gyorsan, korrekt
feltételekkel. EUR, CHF, vagy forint alapon
is. Hívjon bizalommal. Tel. 06-20-4381304.
Gyermekfelügyeletet vállalok délután és
esti órákban, tapasztalt anya. Gépkocsival
rendelkezem. Tel. 06-20-886-2198.

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.
Szentendrén, iparterületen 2800 nm
összközmûves szabad terület130 Ft/nm
kiadó. Tel. 06-30-331-8393.
Szentendrén, Bogdányi u. 46-ban, 2 db
üzlethelyiség kiadó. Tel. (26) 314-203,
06-20-522-5981.

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

Pomáz iparterületen – frekventált helyen,
Budapest, Budakalász, Szentendre vonzáskörzetében – raktárak, asztalosmûhely
gépekkel, irodák, helyiségek, kiadóak,
szabad területek bérelhetõek. További
felvilágosítások az alábbi telefonszámon
kérhetõek: 06-30-932-4711,(26) 526217.

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

Szentendre, Vasúti villasoron 50 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-949-9890.

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

BLACK JACK idõsödõ am. staff kan. December 29-én fogta be a gyepmester
a Casinónál. Jó állapotú, a vezényszavakat ismeri.
JERRY 3-4 év körüli kan. Kedves, szófogadó kutya. Tavaly december 27-én fogta be
a gyepmester a Barackos út végén.
TIM fajtatiszta, idõs németjuhász kan. December 12-én fogta be a gyepmester
a Dunakanyar körúton. Keressük továbbra is a gazdáját, esetleg az örökbefogadóját.
Múlt heti hirdetésünk nyomán megkerült a gazdája egy fehér szamojéd kutyusnak.

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.

Érd.: 06-30/30-21-487

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

• 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

Gyerek-agykontroll tanfolyam Szentendrén, február 7-8-án a P'art moziban.
Jelentkezés: 06-20-260-6208.
http://gyerekagykontroll.mindenkilapja.hu

Szentendrén a Rózsa utcában 48 nm-es,
két szobás, jó állapotú lakás eladó. Irányár
13,6 millió Ft. Tel. 06-30-682-4218.

Gazdikeresõ
FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:

EGÉSZSÉG

Belvárosban, különálló szoba (zuhany,
WC), rezsivel 33 ezer Ft/hó kiadó, egy havi
kaucióval. Tel. (26) 310-675 (este).

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén 44 nm-es lakás bérbeadó, 60
ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-454-4431.
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Kõmûves-, ács-, hõszigetelési-munkákat,
kertépítést vállalunk. Kisebb megbízásokat is teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.
Felni- (alumínium, lemez), gumi-, kipufogó-, szélvédõ javítás Szentendre, Elõd
utca 2. Tel. 06-20-398-5592.

EGYÉB
Mobiltelefont találtunk Szilveszter
éjszakáján a Fõ téren. Tulajdonosa
érdeklõdhet a (26) 312-657-es telefonszámon.

program 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/300 946
www.partmozi.hu
Jegyek: 700 Ft, nyugd., diák: 600 Ft
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
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)
január 19. hétfõ
20.15 VICKY CRISTINA
BARCELONA
színes magyarul beszélõ amerikaispanyol romantikus film, 96 perc,
2008 (12)
18.30 GOOD
színes feliratos angol-német filmdráma, 96 perc, 2008 (12)
január 20. kedd
18.30 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 21. szerda
REPLAY - VISSZAJÁTSZÁS
18.00 PAPÍRSÁRKÁNYOK
színes feliratos amerikai filmdráma,
122 perc, 2007 (12)
IDEGENBEN
20.15 FALLAL SZEMBEN
színes magyarul beszélõ némettörök romantikus dráma, 123 perc,
2004 (16)
január 22. csütörtök
IDEGENBEN
18.00 FALLAL SZEMBEN
színes magyarul beszélõ némettörök romantikus dráma, 123 perc,
2004 (16)

REPLAY - VISSZAJÁTSZÁS
20.15 PAPÍRSÁRKÁNYOK
színes feliratos amerikai filmdráma,
122 perc, 2007 (12)
január 23. péntek
18.30 ÉGETÕ BIZONYÍTÉK
színes feliratos amerikai krimi,
96 perc, 2008 (16)
20.15 I'M NOT THERE - BOB
DYLAN ÉLETEI
színes feliratos amerikai filmdráma,
135 perc, 2007 (16)
január 24. szombat
14.30 BAMBI 2- BAMBI ÉS AZ
ERDÕ HERCEGE
színes magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 73 perc, 2006
16.00 FÖLD
színes feliratos német-angol
dokumentumfilm, 96 perc, 2007
17.45 I'M NOT THERE - BOB
DYLAN ÉLETEI
színes feliratos amerikai filmdráma,
135 perc, 2007 (16)
20.15 ÉGETÕ BIZONYÍTÉK
színes feliratos amerikai krimi,
96 perc, 2008 (16)
január 25. vasárnap
14.30 BAMBI 2- BAMBI ÉS AZ
ERDÕ HERCEGE
színes magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 73 perc, 2006
korhatárra tekintet nélkül
megtekinthetõ
16.00 FÖLD
színes feliratos német-angol
dokumentumfilm, 96 perc, 2007
IDEGENBEN
18.00 ÚT A VADONBA
színes feliratos amerikai filmdráma,
140 perc, 2007 (12)
20.15 HAZUGSÁGOK HÁLÓJA
színes feliratos amerikai filmdráma,
128 perc, 2008 (16)
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Ponyva
A Magyar Alkotómûvészek Házában (Budapest, Olaf Palme
sétány 1.) január 15-tõl
február 8-ig megtekinthetõ
kiállításon részt vevõ mûvészek: Aknay János, Bajkó Anikó, Baráth Hajnal, Bornemisza
Eszter, Gink Judit, Horváth
Kata, Kelemen Kata, Kiss Kati,
Lehoczky Krisztina. M. Novák
András, Mayer Berta, Orosz
Diána, Polgár Csaba, Simonffy
Márta, Sóváradi Valéria, Sz.

Varga Ágnes Kabó, Szakács
Imre, Szalontai Éva, Székelyi
Kati, Szily Géza, Szotyory László, Szyksznian Wanda, T. Doromby Mária, Vásárhelyi Katalin, Végh András, Velekei József Lajos. Február 6-án, pénteken 17 órakor mindenkit
szeretettel várnak a kiállítás
farsangi
záróünnepségén
Orosz Diána Mi is az a ponyva
– kulisszák címû elõadására.

Az év elsõ klubnapja
A Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság január
5-i klubnapján – kérésünknek eleget téve – megjelentek Kun
Csaba és Tolonics Gyula önkormányzati képviselõk, valamint
Balogh Zsolt Miklós a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Társulás képviseletében. A két képviselõ tartalmas, közérthetõ tájékoztatást
tartott, amelybõl megismertük a belvárosi Duna-part egy szakaszán létesítendõ mobil gáttal kapcsolatos mûszaki, gazdasági elképzeléseket, a pénzügyi lehetõségeket. Balogh Zsolt Miklós
értékes szakmai kiegészítéseket tett a képviselõk által elmondottakhoz.

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

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
Február 1. vasárnap 20 óra
BADÁR SÁNDOR ÉS SZÕKE ANDRÁS
HUMORESTJE
Február 6. péntek 20 óra
DOLÁK-SALY RÓBERT ÉS PETHÕ
ZSOLT TYÚKSZÍNHÁZA

SÉTÁK
MESTERSÉGEK

A kiállítás nyitva 10 és 17 óra
között, hétfõ szünnap.

ELÕADÁS

Január 16. péntek 18 óra
MIKOR OLÁHORSZÁG HÁBORÚT
IZENE
Veres Emese könyvbemutató
elõadása

Szeresd
Szentendrét

Tagságunk érdeklõdéssel hallgatta az elõadókat, majd meglehetõsen sok kérdést tett fel, amelyekre vendégeink türelmesen
és kimerítõen válaszoltak.
Ezúton is köszönjük a tájékoztatásukat.
Fábián Pál

Ötórai tea zenével
A Helyõrségi Klubban (Dózsa Gy. út 8., telefon 26/505-042)
január 29-én csütörtökön 17 órakor Ötórai teára várnak mindenkit. Közremûködik a klub Ezüstfény Együttesének „Mediterrán“ csoportja.

Látogatás
a Kósa Reneszánsz
Kerámia Stúdióba
Találkozunk
az evangélikus templom
elõtt január 18-án,
vasárnap, 15.30-kor

Köszönet!
A Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatmenhely köszönetet mond
a pártoló civil lakosságnak, és
azon belül mindenkinek, akik
bármiféle adománnyal vagy
önkéntes munkájukkal segítségünkre siettek az 1% adótámogatás késlekedése idején.
Egyúttal tájékoztatunk minden kedves támogatót, hogy
az átmeneti, adminisztratív
okok miatti késedelem után a
2007. évi 1%-os adótámogatás összesen 10,5 MFt összegben megérkezett bankszámlánkra. Az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan a támogatás összegét ezúttal is az
állatmenhely napi mûködésének, az állatok ellátásának
és a menhely mûszaki felújításának költségfedezetére
fordítjuk.
Számlaszámunk: Dunakanyar
Takarékszövetkezet
64700076 - 10006234

Részvételi demokrácia –
Civilegyetem
Január 24-én, szombaton
10-tõl 13 óráig Dienes István
tart elõadást Milyen az új
gondolkodás és az új tudat
címmel Szentendrén, az Ipartestület nagytermében (Bercsényi u. 3.)

Beszélgetés a szlovák-magyar kapcsolatokról
Szentendrei Közéleti és Kulturális Egyesület szeretettel hív mindenkit A Dunánál… címmel a
szlovák-magyar kapcsolatokról, a szlovákiai magyarság helyzetérõl rendezett beszélgetésre
január 29-én, csütörtökön 18 órakor a Szamos Marcipán Cukrászda Klimt-termében (Dumtsa
Jenõ utca 10).
Meghívott vendég: Katona Tamás történész, a Külügyminisztérium volt politikai államtitkára és
Szent-Iványi István, az Európai Parlament liberális frakciójának tagja, a külügyi bizottság tagja.
A beszélgetést vezeti: ifj. Lator László.

12 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Jóga
a HELYÕRSÉGI KLUBBAN
(Szentendre, Dózsa György út 8.)
kedden 9-tõl 10.30-ig,
csütörtökön 17.30-tól 19 óráig
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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MEGA Játszóház
a Móricz gimnáziumban
Január 17-én, szombaton MEGA Játszóház lesz a Móricz Zsigmond Gimnázium sportcsarnokában. A Kálvária út
16. szám alatt található terem erre a napra
hatalmas játszóházzá változik, ahová
szeretettel várják a környékbéli gyerekeket délelõtt tíz órától este hatig, de
a programokba folyamatosan be lehet
kapcsolódni.
A MEGA Játszóház gyermekeknek szóló nagyrendezvény, mely immár harmadik éve vándorol városról városra, feledhetetlen szórakozást nyújtva kicsiny vendégeinek. A játszóház keretében lehetõség nyílik önfeledt
játékra, mozgásra, szórakozásra, kalandra. Az
egyes játékoknál nem kell használati díjat
fizetni, a belépõ megfizetése után a játékok

korlátozás nélkül használhatóak. A légvárak,
csúszdák, akadálypályák, felfújható játszóterek, sportjátékok órákra elvarázsolják a
gyerekeket.
A színpadon mindeközben színes programok
peregnek: bûvészek, bohócok, énekesek, táncosok váltják egymást, színvonalas szórakozást
nyújtva a nézõknek. A mûsorok 11, 13.30 és 16
órakor kezdõdnek.
Lehetõség nyílik arcfestésre, lufi-figura hajtogatására, bûvész trükkök tanulására. A játszóházat már egyéves kortól érdemes látogatni. Az egytõl ötéves korig terjedõ korosztálynak külön sarkot állítanak össze, melyet csak
õk használhatnak: itt speciális játékok lesznek,
kifejezetten az õ korosztályuknak.
Belépõdíjak: gyermekjegy 500 Ft/megkezdett
félóra, felnõttjegy 400 Ft/nap. A sportcsarnok
környékén kényelmesen lehet parkolni a rendezvény ideje alatt. Mindenkit sok szeretettel
várnak a rendezõk.
A rendezvényrõl további információk:
www.megajatszohaz.hu

www.MIAOMEI.hu • hatékony fogyasztás • 30/996-0919

