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Meghívó
Intézményünk a Dunakanyari Kistérségi Szociális
Intézmény épülete (volt Gondozási Központ)
az elmúlt idõszakban akadálymentessé vált. Ezzel egy régi
vágyunk vált valóra.
Szeretettel várjuk Önt
szeptember 28-án, kedden 10 órakor
tartandó átadó ünnepségünkre.
Az intézmény dolgozói

Idõsek Világnapja
Az Idõsek Világnapjának Pest megyei rendezvénye október
1-jén 10 órakor kezdõdik a Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.).
Program
• Köszöntõt mond: dr. Szûcs Lajos, Pest Megye
Közgyûlésének elnöke és Dr. Dietz Ferenc polgármester
• „Pest megye egészségügyi mutatói, különös tekintettel az
idõskorúakra” – dr. Homor Zsuzsanna tiszti fõorvos, az
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete
vezetõjének elõadása
Moderátor: Gerõcs Katalin, a szentendrei Egészséges
Városért Közalapítvány elnöke
Klubok mûsora: egészségügyi szûrések; számítógép használata segítséggel; kiállítás; szentendrei séta
Klubok fellépése: Apaj, Valkó, Tápiószecsõ, Leányfalu, Tura,
Veresegyház, Szentendre Kistérségi Idõsek klubja, Sülysáp,
Szentendre Kék Duna Klub, Tápiószele, Törökbálint, Bag,
Szentendre HEMO Nyugdíjas Klub
Egészségügyi szûrések: vérnyomásmérés, vércukormérés,
koleszterinmérés, PSA-szûrés (prosztata-szûrés vérvételbõl),
allergia-szûrés

Rendezõk: Pest Megyei Könyvtár, Szentendrei Kulturális Kft.,
Egészséges Városért Közalapítvány
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Szeretettel várunk mindenkit
Bükkös-parti rendezvényünkön
szeptember 25-én, szombaton
(esõnap szeptember 26.) Találkozás 9-kor a
Mókus hídnál.
Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület
Érdeklõdni lehet: 06-20-967-6820, Zakar Ágnes
szervezõnél

Konferencia a Helytörténeti
Múzeumról és a Szentendrei
Monográfiáról
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a
Szentendrei Önkormányzat szeptember 29-én,
szerdán 16 órától konferenciát szervez
a Városháza dísztermében, amelynek témája
a Szentendrei Helytörténeti Múzeum létrehozása
és a Szentendrei Monográfia lesznek.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

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:
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET
FELÜGYELET
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 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

LAKOSSÁGI FÓRUMOK
Szeptember 24. (péntek)
17.00 Lakossági Fórum
a HEMO-ban
Szeptember 27. (hétfõ)
18.00 Lakossági Fórum
a Petõfi Egyesületben
Szeptember 28. (kedd)
18.00 Lakossági Fórum
a Vasvári Óvodában
Szeptember 29. (szerda)
18.00 Lakossági Fórum
az Izbégi iskolában
Szeptember 30.
(csütörtök)
18.00 Lakossági Fórum
a Barcsay iskolában

Helyreigazítás

Útátadás

Elõzõ lapszámunkban a Zebra a Barcsaynál címû
hírünkben dr. Pázmány Annamáriáról mint a
körzet képviselõjérõl írtunk.
A doktornõ viszont – aki jelenleg az izbégi körzet
képviselõje – az 5. választókörzetben, ahol
az iskola található, képviselõ-jelölt. A tévedésért
elnézést kérünk. A szerk.

Szeretettel várunk minden
lakost szeptember 29-én,
szerdán 17 órakor a felújított
Egres-Barackos út ünnepélyes
átadására.
Helyszín: Barackos út, új buszforduló
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ORVOSI ÜGYELET
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 8 órától
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
(Püspökmajor, uszoda) Kálvária
u. 26., 310-828
Minden kedden Városi Gy.,
Kanonok u.3., 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u.11.,
505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. u.
20., 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gy., Attila u. 23.,
319-354
Szombat vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16ig NYITVA, ügyelet:16-tól
reggel 8-ig
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
SZENTENDREI
KÖZTEMETÕ
(26) 303 015
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ÜLÉSTERMI HÍREK

Tourinform-váltás
Október 1-jei hatállyal a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit
Kft. veszi át a helyi Tourinform
Iroda mûködtetését. A szervezet,
amely eddig a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-hez
tartozott, ezentúl összetettebb
feladatot lát el: az új üzemeltetõ
elképzelésének megfelelõen az
információszolgáltatáson kívül
aktívabban végzi a város turisztikai népszerûsítését. (A kft.
vezetõjével készített interjút
a következõ számunkban jelentetjük meg.)

Megújulhatnak
az utcanévtáblák
Formatervezési pályázatot ír ki
a szentendrei önkormányzat az
utcanévtáblák megjelenítésére. A
bruttó 200 ezer forint összértékû
pályázat célja, hogy Szentendre
belvárosi és a belvároson kívüli
területeinek utcanévtáblái megújuljanak. A pályázóknak a betûtípusra és a megjelenésre vonatkozóan is javaslatot kell tenniük.
Az új táblák az elõzetes elképzelések szerint a külsõ városrészeket is megnevezik majd:
Pannónia, Belváros, Püspökmajor, Izbég, Pismány, Szarvashegy, Tyukosdülõ, Boldogtanya.
(A pályázat részletes szövegét
következõ számunkban
közöljük.)

„1956” eseményei
PAULOVICS LÁSZLÓ festõ és grafikus
kiállítása szeptember 28-án, kedden
16 órakor nyílik a Városháza Polgármesteri Galériáján. Megnyitót mond
Szakolczay Lajos irodalom- és mûvészettörténész, a megjelenteket üdvözli
dr. Dietz Ferenc polgármester.
A vendéglátást biztosítja a Korona
Étterem. A kiállítás megtekinthetõ a hivatal
ügyfélfogadási idejében november 1-jéig.

Bõvül a MûvészetMalom is

Szentendre
2010 õszén
A Szentendre 1000 év+ városfejlesztési program beruházásai
közül számos projektet a Pro
Szentendre Kft. bonyolít, természetesen szoros együttmûködésben a város képviselõ-testületével és az önkormányzattal. A
Pannónia-telep csapadékvíz gyûjtése és elvezetése már befejezõdött, és a gyakorlatban is megmutatta, hogy jól mûködik a rendszer, hiszen 2009. novembere óta
többször özönvízszerû esõ áztatta
Szentendrét, ám egyetlen alkalommal sem érkezett a tûzoltósághoz vagy akár a Pro Szentendre irodájához bejelentés az
elõzõ évekre jellemzõ panaszokkal.
A négy szentendrei óvodát érintõ
felújítási munkálatok szintén a
végéhez közelednek, ez a pályázat
és megvalósítás is a Pro Szentendre koordinálásával történt. A
Kálvária úti, a Püspökmajor-lakótelepi, a Vasvári és a Hold utcai
óvodákat már birtokukba vették a
gyerekek. A külsõ munkálatokkal
is hamarosan végeznek, és bizonyára a kicsik nagy örömmel és
otthonosan mozognak majd a
megújult épületekben, udvarokon.

„Városrehab“
Jelenleg talán a legnagyobb érdeklõdésre számot tartó pályázat
a köznyelven csak „városrehabnak” becézett fejlesztés. Azt
szinte már minden szentendrei
tudja, hisz a SzeVi-ben is többször
írtunk róla, hogy e beruházással

megújul a Fõ tér és környéke, átalakul a Dumtsa Jenõ és a Malom
utca, valamint a Bogdányi utca
egy része, és a Bükkös-patak egy
szakasza is megszépül. Három
épület, a Fõ tér 12., a Tourinform
iroda és a MûvészetMalom is
tovább épül.
Hogy most hol tart a projekt? A
KÖH elõírásainak, követelményeinek megfelelni nem könnyû
feladat. Nemcsak magas szintû
szakértelmet kíván, hanem meglehetõsen idõigényes folyamat is –
ez a szépsége, és nehézsége is egyben annak, ha egy olyan páratlan
szépségû, mûemlékekben gazdag
városban történnek felújítások,
mint amilyen Szentendre! Jelenleg
a MûvészetMalomban zajlik a
szondázó és roncsolásos falkutatás, a Tourinform épületében
már végeztek, a Fõ tér 12-ben
pedig rövidesen befejezik a mûvészettörténészek a vizsgálatokat.
A közbeszerzési eljárások a kivitelezési feladatokra, a mérnöki
felügyeletre, illetve kommunikációra már folyamatban vannak. A
belsõ munkálatok decemberben
elkezdõdnek, az idõjárás függvényében, kora tavasszal a fagyok elmúltával indul a közterek
felújítása. Sikerült elérni, hogy a
DMRV még a munkálatok megkezdése elõtt, októberben és novemberben elvégezze az érintett
szakaszokon a vízvezetékrendszer
rekonstrukcióját.
Ezek a beruházások a pályázati
elszámolás elõtt az önerõ biztosítása miatt valóban teherként
jelennek meg az önkormányzat
számára. Ugyanakkor olyan értékek teremtõdnek, melyek a város
jelenlegi vagyonának nemcsak
milliókban, milliárdokban mérhetõ
gyarapodásához vezetnek, hanem
az itt élõk, dolgozók és tanulók
életkörülményeiben történõ fejlõdéséhez. Ez a munka egy olyan
plusz turisztikai attrakció lesz,
ami az itt lévõ kisvállakozókra is
pozitívan hat majd. A fejlõdés
mértéke, amely ugyan számokban
nem kifejezhetõ, mégis a jövõ
szempontjából egy rendkívüli tõke:
jóérzéssel, szeretettel élnek és
tartják sajátjuknak Szentendrét,
ahol törõdnek és vigyáznak a
város meglévõ és új értékeire.
Útnak indítunk egy új sorozatot,
amelyben részletesen bemutatjuk
a városrehabilitációs munkálatok
során megújuló közterületeket és
épületeket.
FEHÉR JULI

A polgármester
programja
Szeptember 24. (péntek)
11.00 Vas István emlékkonferencia a
Díszteremben
12.00 KMRFT ülés
14.00 Kommunikációs egyeztetés
Szíjjártó Péterrel
17.00 Lakossági Fórum a HEMO-ban
Szeptember 25. (szombat)
10.00 Izbégi mûfüves pálya átadása
11.00 Bükkös parti õszi nagytakarítás
15.00 Magyar Nótaest és Operett
mûsor a PMK-ban
16.00 Kolping Egyesületben
Szentendre jövõjérõl elõadás
19.00 Kistérségi beszélgetés a
Budakalászi Faluházban
20.30 Szentendre Gyökerei Baráti
Társaság Szüreti bálja
Szeptember 27. (hétfõ)
15.00 Babautalványok átadása
17.00 SZSZB eskütétel
18.00 Lakossági Fórum a Petõfi
Egyesületben
Szeptember 28. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
10.00 A felújított Gondozási Központ
átadása
15.00 Szentendrei Kulturális Központ
ügyvezetõjével egyeztetés
16.00 Paulovics László kiállításának
megnyitója a Polgármesteri
Galérián
17.00 Török Katalin elõadása P’Art
Moziban
18.00 Lakossági Fórum a Vasvári
Óvodában
Szeptember 29. (szerda)
08.30 SZSZB eskütétel
09.00 Projekt megbeszélés
14.00 Testületi anyagok egyeztetése
16.00 Szentendre Monográfiájáról és
Helytörténeti Múzeumról fórum
a Díszteremben
17.00 Barackos és Egres utak
átadása
18.00 Lakossági Fórum az Izbégi
iskolában
Szeptember 30. (csütörtök)
09.00 Rendkívüli testületi ülés
13.00 Polgármesteri fogadóóra
16.30 SZSZB eskütétel
16.45 Dunai közlekedésrõl
egyeztetés a MAHART-tal
17.15 Egyeztetés a szentendrei
Kajak-kenu Sportegyesülettel
18.00 Lakossági Fórum a Barcsay
iskolában
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Tornacsarnok-avatás és kápolnaszentelés
a Református Gimnáziumban

fotó  KOLOS EMÕKE

A NEGYEDMILLIÁRD FORINTOS UNIÓS BERUHÁZÁS A KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉLETÉRE IS HATÁSSAL LEHET

Szeptember 18-án számos egyházi- és állami vezetõ – köztük
Szászfalvi László egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkár,
valamint dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere – részvételével az uniós projekt zárásaként ünnepélyes keretek között
avatták fel a Szentendrei Református Gimnázium multifunkciós
tornacsarnok-színháztermét, a díszudvart, valamint az ezzel egyidejûleg saját egyházközségi forrásból és
adományokból elkészült 450 férõhelyes, speciális akusztikus borításának köszönhetõen hangversenyek megrendezésére is alkalmas
kápolnáját. Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében elnyert
250 millió forintos európai uniós
támogatás a tornacsarnok építésén
túl akadálymentesítésre, továbbá
infokommunikációs-,
valamint
sport- és speciális mozgásfejlesztõ
eszközök beszerzésére is irányult. A
most megvalósult projektegyüttes
nemcsak az egészséges életmódra
nevelésre és az oktatásfejlesztésre,
hanem az esélyegyenlõség megvalósításán túl Szentendre és a
kistérség kulturális lehetõségeire is
hatással lehet.
Szombaton a környékbeli gyülekezetek lelkészei és meghívott
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egyházi vezetõk ünnepélyes bevonulásával vette kezdetét a
Református Gimnázium immár
tizenhárom esztendeje zajló építkezési munkálatait ünnepélyesen
is lezáró kápolna-szentelés és az
uniós forrásból elkészült tornacsarnok avatása.
„Az új generációban látjuk reményünket, hogy az ország, ahol
élünk, magára talál, és a ma
fiataljainak sikerül majd egy jobb
hazát felépíteni. Ezért az evangélium indítására úgy döntöttünk,
hogy életünk legjobb erõit a közösség megteremtésére és építésére fordítjuk. Ennek szenteltük
életünket, és bár a falak épülése
önmagában mindig csak a kereteket teremti meg egy élõ közösség
számára – templomban és iskolában egyaránt –, mégis végtelen
hála és öröm látni, hogy nem volt
hiábavaló az igyekezetünk” – köszöntötte az egybegyûlteket dr. P.
Tóth Béla, a Szentendrei Református Egyházközség lelkésze a
gimnázium kápolnájában. A most
megépült speciális akusztikus
burkolatú terem nemcsak a hétkezdõ áhítatok és iskolai ünnepségek gyönyörû helyszíne lesz,
hanem különleges adottságainak
köszönhetõen
hangversenyek
megrendezésére is alkalmas,
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ahogy ezt a Szentendrei Református kórus által elõadott Goudimel-zsoltár, valamint Bársony
László és Bársony Péter nagyszerû
hangzású brácsajátéka is igazolta.
A kápolnaterem városra nézõ
frontján a csodálatos kilátás
„megõrzésére” üveg panorámafal
készült, amelyet Deim Pál festõmûvész Pünkösdi lángnyelvek
címû ólomüveg ablaka ékesít.
A Szuromi Imre építész tervei
alapján immár befejezett gimnázium díszudvarral és újabb mûalkotásokkal is gyarapodott:
átadásra került az iskola napórája, saját harangja, valamint Farkas Ádám szobrászmûvész „Univerzum”- díszkútja is, egy vízben
forgó gránitgömbbel.
A tornaterem avatása Händel
Halleluja címû mûvének gyönyörû elõadásával kezdõdött,
amelyet Bokorné Forró Ágnes
vezényletével az Egyesített Református Kórus és Kamarazenekar elõadásában hallgathatott meg a több száz fõs közönség. Ezt követõen pedig Földi
János, a gimnázium igazgatója
vehette át az új termek kulcsát az
építtetõ egyházközség lelkészétõl.
Az uniós projekt zárásaként most
átadott 542 nm-es, teljes mértékben akadálymentesített torna-

csarnok a környezetvédelem és az
energiatakarékosság figyelembe
vételével, rendkívül korszerû
fûtési és világítási rendszerrel
épült meg. Mivel az intézmény
sportoktatásra és aktív sportolásra alkalmas eszközök beszerzésén
túl speciális mozgásfejlesztõ
eszközök vásárlását is megpályázta, így a létesítmény nemcsak
az itt tanulók magas szintû testnevelés-oktatására, sportegyesületekkel való együttmûködésre,
iskolák közötti sportesemények
megrendezésére, hanem sérült
gyermekek mozgásfejlesztésére is
lehetõséget nyújt majd. Sõt, színpadának, hang- és fénytechnikájának, speciális mobil padlóburkolati elemeinek, valamint emeleti lelátójának köszönhetõen
magas színvonalú kulturális eseményeknek is otthont adhat.
Ezt bizonyította a Török Levente
elõadásában elhangzott nagysikerû Debussy-prelûd, valamint az
iskola diákjainak látványos,
fénytechnikai elemekkel fûszerezett színpadi produkciói is.
A jeles nap emlékezetére pedig
dr. Dietz Ferenc, Szentendre város
polgármestere nyújtotta át Vetró
András kézdivásárhelyi szobrászmûvész Barcsayt ábrázoló
dombormûvét a gimnázium vezetõinek a következõ szavakkal:
– Szentendrét az itt élt és a jelenleg is alkotó mûvészek után joggal nevezzük a festõk városának.
Az egyik legnagyobb festõfejedelmünk Barcsay Jenõ, akit ez a
dombormû is ábrázol. Úgy érzem,
méltó helyre kerül ez az alkotás
ennyi gyönyörû mûvészeti munka
és épülõ lélek között. Vetro András, a dombormû elkészítõje egy
kézdivásárhelyi szobrászmûvész,
és a munkája utal a kárpát-medencei magyarság közötti eltéphetetlen kötelékekre is.
A Szentendrei Református Gimnáziumban most megvalósult beruházások várhatóan jelentõs elõrelépést jelentenek majd nemcsak
az iskola sport- és kulturális
életének fejlõdésében, hanem a
város és a kistérség lehetõségeinek bõvülésében is.
KOLOS EMÕKE

1000ÉV+

Szentendre egy évtizede

Lépések a jövõ felé – turisztika,
felsõoktatás, közlekedés

fotók  MISER ISTVÁN

Gyorsabb közlekedés
Budapestre

Corvinus Egyetem
Szentendrén
A Budapesti Corvinus Egyetem
rektorával, dr. Mészáros Tamással tartott megbeszélést a múlt
hét folyamán dr. Dietz Ferenc
polgármester, a Teátrum területén megvalósítandó egyetemi
létesítményrõl. Dr. Mészáros
Tamás kijelentette, hogy a Corvinus Egyetem elkötelezett
amellett, hogy a nyertes pályázatoknak köszönhetõen a
köztisztviselõk és közalkalmazottak részére hiánypótló képzéseket indítsanak – például városfejlesztés és projektmenedzsment – a Teátrum területén. A
tárgyaláson elhangzott, hogy a
Teátrum épületének átépítési
tervei folyamatban vannak, az
oktatandó tananyagok pedig
kidolgozás alatt állnak, ugyanis
2011. szeptemberétõl szeretnék
a képzéseket városunkban elindítani.

Kulturális
és idegenforgalmi
együttmûködés
Szerbiával
Dr. Dietz Ferenc polgármester
meghívására Szentendrére látogatott szeptember 16-án Sahovic Dejan, Szerbia magyarországi nagykövete, aki felaján-

lotta segítségét a településnek a
Krusevaccal való testvérvárosi
kapcsolat erõsítésében. A találkozón szó esett városunk
szerb gyökereirõl, a szerb búcsúról, az önkormányzat és a
helyi kisebbség közötti együttmûködésrõl, az EU-csatlakozás
elõkészítésérõl, illetve idegenforgalmi- és kulturális kérdésekrõl. A nagykövet örömmel
fogadta és támogatta dr. Dietz
Ferenc polgármester javaslatát
arra vonatkozóan, hogy 2011
tavaszán a Városháza dísztermében kerüljön megrendezésre
az elsõ szerb-magyar testvérvárosi találkozó, ahová az
összes olyan magyarországi
települést meghívják, amelynek
van szerb testvérvárosa, ezzel is
erõsítve a turisztikai és idegenforgalmi kapcsolatot egymás
között.

Dr. Dietz Ferenc polgármester
meghívására Schulek János, a
FÕMTERV Zrt. elnök-vezérigazgatója és munkatársai látogattak Szentendrére. A közlekedési
szakemberek a találkozó keretében ismertették a Szentendre
és Budapest közötti közösségi
közlekedés forgalom meggyorsításával és a városon belüli forgalom mérséklésével kapcsolatos javaslataikat. Ezek között
szerepelt a 11-es út mellett egy
új nyomvonal kialakítása Békásmegyerig, amelyen helyenként a jármûvek akár 80 km/hval is közlekedhetnének, jelentõsen csökkentve ezzel a menetidõt.
Elhangzott lehetõségként a
Szentendrét kettészelõ Dunakanyar körút részben felszín alatti
vezetése is, ezáltal csökkentve a
belváros elválasztását a többi
résztõl és jelentõsen növelve a
lakosok biztonságát. Felmerült
kidolgozási javaslatként egy
Szentendrén belüli új kötöttpályás nyomvonal létesítése is a
HÉV-állomás, valamint a Püspökmajor-lakótelep és Pismány
között. Schulek János vállalta,
hogy a javaslatokat olyan szinten kidolgozzák, hogy azok alkalmasak legyenek a szakminisztérimoknál való bemutatásra is a megvalósítás érdekében.

Játszótér-építés,
felújítás
Önkormányzati költségvetésbõl,
illetve önkormányzati támogatással

2000
2000
 Átadták a Szûcs József utcai és a
Postás-strandi játszóteret
 Pannónia-telepi játszótér átadása
2002
2002
 Erdélyi fafaragók játékaival megújul
a Postás-strandi játszótér
 Új játékok és padok a patakparti
játszótéren
2003
2003
 Felújították a püspökmajori
játszóteret
 Új játékok a bölcsõde udvarára,
a Püspökmajori és a Bükkös-parti
játszótérre
 Új fakerítés a Bükkös-parti
játszótéren
2004
2004
 Átadták az új Kondor Béla úti
játszóteret
 Felújították a Vasvári játszóteret
 Új játékok a püspökmajori játszótéren
 Új játszótér a Kerényi parkban
2008
2008
 Felújították a Pannónia-telepi játszóteret
2009
2009
 Hét játszóteret újítottak fel az EUszabványoknak megfelelõen: Postásstrand, László-telep, Széchenyi tér,
Kerényi park, Bükkös-patak, Szûcs
József utca, Szmolnyica sétány

Könyvek, kiadványok,
katalógusok
2000
2000
 Sin Edit: Egy évszázad krónikája
 Szentendrei Arcképcsarnok
2006
2006
 1956 Szentendrén
2007
 Szociális Füzet
 A Szentendrei Régi Mûvésztelep
 Bernády gyûjtemény

2008
2008
 Szeretettel vár Szentendre
 Szentendre az EU-ban
 Régi Szentendrei Mûvésztelep
története
 Korniss Dezsõ katalógus
 Barangoló
2009
 Szentendre sajtótörténete (18832009)
 Aknay János katalógus
 Kassai Modernek: a két világháború
közötti képzõmûvészet Kassán

2010
 Városi Házirend
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VÁLASZTÁS

Önkormányzati választások
Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választására október 3-án, vasárnap
kerül sor. A választással kapcsolatban szeretném felhívni
néhány tudnivalóra a figyelmüket!
1. A lakosságszám emelkedése
miatt, a jogszabályban foglaltak
biztosítása érdekében a választókerületek a korábbi választásoktól eltérõen jelentõs változtatásokkal kerültek kialakításra.
Ezért a választás napi kellemetlenségek elkerülése érdekében
kiemelten fontos alaposan tájékozódniuk arról, hogy lakcímük
melyik szavazókör területén található, és ne megszokásból induljanak el szavazni. A szavazókör
címét, ahol szavazataikat leadhatják, megtalálják az értesítõn.
2. A választáson való részvétel
feltétele a személyazonosságot és
a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságukat és a lakcímüket a
következõ érvényes igazolványok
bemutatásával tudják igazolni:
• lakcímet tartalmazó, érvényes,
„régi típusú” személyazonosító
igazolvánnyal vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal
és érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal
és érvényes útlevéllel, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal
és 2001. január 1-jét követõen
kiállított kártya formátumú
érvényes vezetõi engedéllyel.
Lejárt érvényességû okmányokkal
rendelkezõk nem szavazhatnak,
ezért kérjük a tisztelt Választópolgárokat, hogy a választáson
történõ részvételük érdekében
ellenõrizzék okmányaik érvényességét, és idõben gondoskodjanak
az érvényes dokumentumok beszerzésérõl.
Folyamatban lévõ személyigazolvány-csere esetén az Okmányirodától kapott adatlap nem fogadható el a személyazonosság
igazolására a szavazás napján.
Ezért felhívjuk a tisztelt Választópolgárok
figyelmét,
hogy
amennyiben nem rendelkeznek
érvényes útlevéllel, vagy 2001.
január 1-jét követõen kiállított
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kártya-formátumú
érvényes
vezetõi engedéllyel, akkor csak
abban az esetben szavazhatnak,
ha okmányuk cseréjekor ideiglenes személyigazolványt kértek
az Okmányirodától.
3. Ha Ön lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a
lakóhelyén, vagy – igazolással –
bejelentett tartózkodási helyén
gyakorolhatja. Csak abban az
esetben szavazhat a tartózkodási
helyén, ha azt június 16-át megelõzõen létesítette, és a szavazás
napján is érvényes az adott
tartózkodási helyre történõ bejegyzése.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazottjuk útján október 1jén 16 óráig kérhetnek a lakóhelyük szerinti helyi választási
iroda vezetõjétõl (azaz a település
jegyzõjétõl). Ha meghatalmazott
útján nyújtják be kérelmüket, a
meghatalmazást is csatolni kell.
Amennyiben ajánlott levélben kérik az igazolást, akkor a kérelemnek szeptember 28-ig meg kell
érkeznie a lakóhelyük szerinti
helyi választási irodába.
Az igazolás kiadását követõen
nincs lehetõségük arra, hogy
meggondolják magukat, és mégis
a lakóhelyük szerinti szavazóhelyiségben szavazzanak!
4. Ha Ön mozgásában gátolt, és
emiatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben,
kérheti,
hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát.
Mozgóurna csak írásban kérhetõ
adatai pontos feltüntetésével és
aláírásával ellátott bejelentésben!
Mozgóurnát a szavazás napja
elõtt a helyi választási irodától, a
szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet. Mozgóurna igény bejelentésére használható nyomtatvány a www.szentendre.hu honlapon az „Önkormányzati választási 2010.” menü alatt található.
Aki igazolással rendelkezik és
mozgóurnával szeretne szavazni,
akkor mozgóurna iránti igényét a
szavazás napja elõtt a helyi választási irodától, a szavazás
napján a tartózkodási helye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a 26/503-397-es
telefonszámon érhetik el Szent-
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endre Helyi Választási Iroda (HVI)
Névjegyzéki Csoportját, illetve a
Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:
dr. Molnár Ildikó HVI vezetõje
(címzetes fõjegyzõ)
Munkahelyi szám: 06 (26) 503-365
e-mail: dr.molnar.ildiko@ph.szentendre.hu
Szûcs Imréné HVI vezetõ általános helyettese (Önkormányzati
és Szervezési Iroda vezetõje)
Munkahelyi szám: 06 (26) 503-348
dr. Kammerer Judit Szavazatszámláló Bizottságok tagjaival
kapcsolatos ügyekben (Önkormányzati és Szervezési Iroda
testületi referens)
Munkahelyi szám: 06 (26) 503-352

Tájékoztató a kisebbségi
önkormányzati
képviselõk választásáról
Október 3-án, vasárnap Szentendrén kisebbségi önkormányzati képviselõ-választás a cigány, a horvát, a görög, a román
és a szerb kisebbség vonatkozásában kerül megtartásra.
Szavazókör címe: II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Rákóczi F. u. 6.)
A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán
az szavazhat, aki a kisebbségi
választói jegyzékben szerepel,
melyre július 15-ig kérhették a
felvételüket. A szavazás feltétele
továbbá, hogy a választópolgár
érvényes okmányokkal rendelkezzen.
Fontos szabály továbbá, hogy igazolással nem lehet szavazni!
Amennyiben olyan választópolgár
szeretné leadni a szavazatát, aki
mozgásában gátolt, írásbeli kérésére mozgóurnát igényelhet.
Mozgóurna csak írásban kérhetõ
adatai pontos feltûntetésével és
aláírásával ellátott bejelentésben!
Mozgóurnát a szavazás napja
elõtt a helyi választási irodától, a
szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet. Mozgóurna igény
bejelentésére használható nyomtatvány a www.szentendre.hu
honlapon az „Önkormányzati
választási 2010.” menü alatt
található.

A választáson a választópolgár legfeljebb 4 jelöltre szavazhat, kevesebb jelöltre (1, 2 vagy 3) lehet, többre nem lehet érvényesen szavazni.
Képviselõ az a 4 jelölt lesz, aki a
legtöbb szavazatot kapta.
DR. MOLNÁR ILDIKÓ
a HVI vezetõje
Az október 3-i helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek
választásán mûködõ szavazókörök:
1. EVK:
1. szavazókör: Hold utcai Tagóvoda,
Hold u. 10.
2. szavazókör: Szakközépiskola és
Szakiskola, Római Sánc köz 1.
2. EVK:
3. szavazókör: HEMO, Dózsa Gy. út 8.
4. szavazókör: HEMO, Dózsa Gy. u. 8.
3. EVK:
5. szavazókör: Református Óvoda,
Vasúti Villasor 15.
6. szavazókör: Református Óvoda,
Vasúti Villasor 15.
4. EVK:
7. szavazókör: Móricz Zs. Gimnázium,
Kálvária út 16.
8. szavazókör: Barcsay J. Ált. Iskola,
Kálvária út 18.
5. EVK:
9. szavazókör: Szivárvány Tagóvoda,
Kálvária út 22.
10. szavazókör: Szivárvány Tagóvoda,
Kálvária út 22.
6. EVK:
11. szavazókör: Szakorvosi Rendelõ,
Bükköspart 36. (Fogorvosi épület)
12. .szavazókör: Vasvári úti Tagóvoda,
Vasvári Pál u. 39.
7. EVK:
13. szavazókör: Gondozási Központ,
Sztaravodai u. 2.
14. szavazókör: Jázmin utcai üdülõ,
Jázmin utca 2.
8. EVK:
15. szavazókör: Izbégi Ált. Iskola,
Szentlászlói út 94. (A. épület)
16. szavazókör: Izbégi Ált. Iskola,
Szentlászlói út 94. (B. épület)
9. EVK:
17. szavazókör: Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Fõépület, Sztaravodai út
18. szavazókör: Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Fõépület, Sztaravodai út
10. EVK:
19. szavazókör: Danubius Hotel, Ady E.
út 28.
20. szavazókör: Danubius Hotel, Ady E.
út 28.

A következõ négy oldalon az
önkormányzati választáson
induló polgármester-jelöltekkel
készített interjúkat olvashatják
Bokor Tamás szerkesztésében,
az utána következõ háromoldalas összeállításban bemutatjuk a kompenzációs listát
állító szervezõdéseket,
a független jelölteket, valamint
a cigány, a görög és a román
kisebbségi önkormányzati
képviselõ-jelölteket.

VÁLASZTÁS

Dr. Dietz Ferenc: Életminõség a célunk

 Polgármesterségbõl jutott már
önnek négy és fél év, hiszen 2006
tavaszán idõközi választáson
került ebbe a székbe. Városvezetõ-aspiránsként milyen reményekkel fut neki az október 3i helyhatósági választásoknak?
Jobban hiszek az elvégzett munkában, mint a választási jóslatokban, ezért biztosat csak október 3án este 10 óra körül tudok majd
mondani. Az viszont tény, hogy
sokat dolgoztunk és jelentõs eredményeket értünk el, ezt igazolják a
független szakértõi szervezetek
véleményei (Állami Számvevõszék,
British Council, Image Factory stb.)
és az országos díjakat jelentõ
szavazatok (Origo, Nagycsaládosok Egyesülete stb.). Természetesen rengeteg a folyamatban
lévõ és az új feladat, tennivaló ma
is akad bõven. Bízom abban, hogy
a lakosság az eddigi munkánk és a
közös terveink alapján továbbra is
együtt akar velünk mûködni, ezért
újabb négy év bizalmat szavaznak
a Fidesz jelöltjeinek, azaz nekem
és a 10 körzetben induló képviselõjelöltjeinknek, hiszen a városvezetés csapatmunka.
 Szentendre fejlõdése – többek
között az európai uniós pályázatoknak köszönhetõen – halad,
és van remény a fejlesztések folytatására is. Melyeket tartja ezek
közül a legfontosabbnak?
Ma már kevéssé emlékszünk rá,
hogy 2006 márciusában a városunknak háromszáz milliós mûködési hiánya volt, és kevesen láttak reális lehetõséget a fejlõdésre.
Akkor elmondtuk, hogy a növekedéshez hosszú és göröngyös út
vezet, de bevallom, nem számítottunk arra az erõs ellenszélre,
amelyben a munkánkat végezni
kellett. A nagyprojekteket a lakossággal közösen választottuk ki,
mindegyik közös gyerekünk, mindet óvnunk kell a településünk
jövõje érdekében. Ahogyan egy
igazi szülõ sem tud a gyermekei
között rangsort felállítani, így én

sem tudok. A lakosok védelmének
érdekében nélkülözhetetlen az
árvízvédelem, a térfigyelõ rendszer, a defibrillátor, a betegek
miatt a rendelõ-korszerûsítés, az
idõsek miatt a Gondozási Központ
felújítása, a gyerekek érdekében a
korszerûbb óvodák, az új játszóterek, az uszoda és a sportpálya,
az autósoknak az új utak, a P+R
parkoló, a járókelõknek és a kismamáknak az akadálymentes
járda. Már elõkészítés és egyeztetés alatt vannak a további projektjeink, mint a Dunakorzó felújítása, a Corvinus Egyetem kihelyezett oktatásának beindítása, a
Budapest felé történõ közösségi
közlekedés megújítása stb. A kérdéshez kiegészítésként az is hozzátartozik, hogy most van utoljára lehetõség pályázni EU-s forrásokért,
ezért minden lehetõséget most kellett megragadnunk a beruházásokra.
 Amennyiben újraválasztják
önt, mi lesz az elsõ intézkedése?
Lehet, hogy hétköznapian hangzik,
de elõször koccintok a képviselõtársaimmal és a barátaimmal
Szentendre város borából, majd
egy nagyot alszom. Másnap, remélem, a feleségem megfõzi a kedvenc ételemet, és megnézünk otthon egy jó filmet. Komolyra fordítva a szót, elõször is köszönetet
mondok a választóknak a támogatásért, ami azt jelentené számomra, hogy hisznek a kijelölt
irányban, a városunk fejlõdésében
és a közös munkánkban. Rengeteg
az új kihívás – hosszú pihenésre
nincs idõ – ezért folytatnám a megkezdett munkánkat, továbbra is
figyelve a lakossági visszajelzésekre, hatékonyabb képviselõtestületi és hivatali mûködéssel. A
Dumtsa Városfejlesztési Stratégiában az irányt kijelöltük, ezt kell a
napi munkával valóra váltanunk.
Az alpolgármesteri, a bizottsági
hatáskörök áttekintése, a hivatal
megújítása, a 2011. évi költségvetési koncepció az elsõ feladatok
között lesz. De szinte biztos az is,
hogy már az elsõ napon újabb döntéseket kell hoznom a folyamatban
lévõ pályázataink ügyében, és
többek között fogadnom kell hazai
és külföldi vezetõket, hogy tájékoztassam õket Szentendre céljairól.
 Mit tervez ezután, hogyan
folytatná a vezetést?
Úgy gondolom, az elmondottakból
is látszik, hogy a közeledõ önkormányzati választások ellenére
folyamatosan dolgozunk. Ismerjük
a városunk értékeit, lehetõségeit,
és tudjuk, mit kell tennünk Szent-

endre fejlõdésének érdekében.
Minden javaslatra változatlanul
nyitottak vagyunk, a civilek véleményét meghallgatjuk, de a döntéseket és az értük való felelõsséget én vállalom. Sikeresen
befejezzük pályázatainkat, és
újakat készítünk elõ. Az életminõség növelése – a Dumtsa-tervvel egyezõen – kiemelt célunk. A
lakossági elvárások alapján a
képviselõi feladatköröket, a hivatal
mûködését átalakítjuk, különösen
a városüzemeltetés, a köztisztaság
és a kapcsolattartás, internetes
elérhetõség területén. Átfogó koncepciókat készítünk a városrészek
fejlesztésére, természeti és kulturális értékeink megõrzésére. A
tervszerû építkezés a célunk,
Pannónia-telepen is elõször a gáttal orvosoltuk az árvízveszélyt,
majd következett a csapadékvízelvezetés, végül az útépítések.
Fejlesztjük a közlekedést, növeljük
a közbiztonságot, óvodákat és
iskolákat bõvítünk, felsõoktatást,
sportberuházásokat és új rendezvényeket indítunk el. Létkérdés
továbbá az itt élõk és a minõségi
turizmus fejlesztése érdekében a
Dunakorzó megújítása, a tehermentesítõ út és a szállodák építése.
 Talán ritkán kérdeznek rá
ennyire nyíltan és látszólag udvariatlanul, de a választók
szempontjából fontos a kérdés,
hiszen a politikus egyben közszolga is: konkrétan miért érzi
úgy, hogy alkalmas Szentendre
vezetésére, az itt lakók életére
nagy befolyással bíró döntések
meghozatalára?
Ezt a kérdést nem nekem, hanem a
választóknak kellene feltenni, mert
az értékelés az õ kezükben van.
Azt azonban el tudom mondani,
hogy polgármester-jelöltté választásom során mit mondtak a Közgyûlésen a támogatóim. Jogi, közgazdasági végzettségem és gyakorlatom, valamint polgármesteri és
több országos szervezetbeli választott tisztségembõl eredõ tapasztalatom van. Feleségem szerint
„szerelmes vagyok Szentendrébe”,
mert egyrészt a családomnak és
tanáraimnak köszönhetõen mindig
fontosak voltak számomra a hagyományaink és az itt élõ emberek.
Másrészt mindennél jobban érdekel településünk és a térség
sorsa, fejlõdése. Motiválnak a
folyamatos kihívások, például az
elmúlt években sajnos több rendkívüli helyzetre is sor került;
áradások, hatalmas esõzések, ahol
minden másodpercért meg kellett
küzdenünk. Nagy felelõsség volt a
2006-2007-es árvízi helyzet és az

idei patakáradások, ahol gyorsan
kellett jól dönteni. Az igazsághoz
az is hozzá tartozik, hogy az
állandó pörgés, az azonnali reagálás, a városunk élbolyban tartása nagyon nagy terheket ró a
családomra és a közeli munkatársaimra. Támogatásukat nem tudom elégszer megköszönni nekik.
Úgy érzem, továbbra is nyitott vagyok az új helyzetekre, kellõ vízióval és lendülettel rendelkezem a
közös terveink megvalósításához.
 A város jelenlegi állapotát tekintve mivel elégedetlen, mit érez
a legnagyobb problémának?
Eredményeink ellenére bõven van
mit javítanunk a lakosaink életminõségén. Jobb közlekedésre,
szebb és tisztább utcaképre, a
közbiztonság javítására, korszerûbb egészségügyi ellátásra, több
kulturális programra, további óvodai és iskolai férõhelyekre stb. van
szükség. Azt szeretnénk elérni,
hogy elsõsorban ne a Szentendrére
költözõk száma nõjön, hanem a
már itt élõk és növekvõ gyermekeik
lehetõségei sokasodjanak: bõvíteni
akarjuk a vállalkozók lehetõségeit,
az infrastrukturális, az óvodai,
iskolai férõhelyeket – azaz egyfajta
„városstop”-ot akarunk életbe
léptetni. A feladatokat tudjuk, a
tervek egy része már készen áll, a
pályázati és egyéb forrásokat kell
megtalálnunk a megvalósításukhoz.
 Ön a jelenlegi kormányzó párt,
a Fidesz színeiben méreti meg
magát. Milyen reményekre jogosíthatja Szentendrét a válság
közepette, ha az országgyûlési és
a helyhatósági pozíciókban
ugyanolyan nézetû, azonos pártállású emberek ülnek?
Már az elmúlt 100 nap alatt lefolytatott miniszteri és egyéb tárgyalásokból is látszik, hogy könnyebb a
kommunikáció, kevesebb a zárt
ajtó, azaz jobb az együttmûködés.
A kitûzött céljaink sikeres megvalósításához pedig egyre több
támogatót találunk. Fontos a jó
kapcsolat, hogy ne csak megismerjék, hanem meg is értsék azt,
amiért dolgozunk. Legyen az egész
ország büszke Szentendrére, erre a
csodálatos helyre. Szeretném a jövõben a város adottságait minél
jobban kiaknázni, és ezzel együtt a
lokálpatrióta tudatot erõsíteni az
emberekben, hogy mind az itt
lakók, mind pedig az ide látogatók
érezzék, hogy különleges helyen
vannak. Közös jelmondata legyen
az itt élõknek: „Szentendre, Szentendre, Szentendre, csak a város
számít!”

XXIV. ÉVFOLYAM 34. SZÁM  2010. SZEPTEMBER 24.  SzeVi

7

VÁLASZTÁS

Dr. Filó András: Rossz irányt vett a város

 Már a 2006-os helyhatósági
választásokon is indult polgármester-jelöltként, ezúttal a Jobbik aspiránsaként vág neki a
megmérettetésnek. Milyen reményekkel indul?
A kérdésfeltevés azt tükrözi, hogy
meglehetõsen tájékozatlanul vágott bele az interjúba, ugyanis
már 1998-ban ringbe szálltam a
polgármesteri címért, és akkor
36%-kal ezüstérmes lettem, bár
ezt a díjat nem osztják ki. 2700
szavazatot kaptam, a gyõztes
3000-t. 2006. március 19-én is
indultam az idõközi polgármester-választáson, mint a MIÉP-JOBBIK a HARMADIK ÚT jelöltje,
mivel ez az összefogás azóta felbomlott – és egyedül maradt a
Jobbik –, értelemszerûen ugyanazokban a nemzeti színekben
indulok most is, mint akkor,
vagyis a Jobbikban.
2006 tavaszán nagy fölénnyel
gyõzött a Fidesz jelöltje, ezért az
õszi önkormányzati választáson
nem állítottunk dr. Dietz Ferenccel szemben ellenlábast, megadva neki a bizalmat ahhoz, hogy
a rövid fél év után további négy
évig vezesse a Várost. Utólag elmondhatom – visszatekintve az
elmúlt idõszakra –, hogy a polgármester (és vele együtt az önkormányzat) négy és fél éves mûködése arról gyõzött meg bennünket, hogy ezt a fajta bizalmat nem
érdemelte meg. Ez nem kizárólag
a helyi Jobbik véleménye, hanem
nagyon sok szentendreié. A kérdésre visszatérve: amennyiben ki
lehetne zárni pártpolitikát, akkor
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kifejezetten jó eséllyel szállnék
harcba.
 Szentendre fejlõdése – többek
között az európai uniós pályázatoknak köszönhetõen – halad, és van remény a fejlesztések folytatására is. Melyeket
tartja ezek közül a legfontosabbnak?
Már az elõzõekben utaltam arra,
hogy elégedetlenek vagyunk az
önkormányzat és a vezetõje tevékenységével, vagyis mi nem látjuk azt a fejlõdést, amit ön látni
vél, sõt, inkább a visszafejlõdést.
Nagyon rossz irányt vett a Város.
A politikai kinevezettek a pályázatoknál nem a Város érdekeit
nézték, hanem egészen egyedi
érdekeket és véleményeket képviseltek. Ezért áll most minden.
Kezdenek rájönni a jelenlegi vezetõk, hogy „nem jó irányba mennek a dolgok”. A fejlesztések
közül azonnal leállítanám a
„mobilgát”-projektet. Nem értek
egyet a Castrum megvalósításával
sem – nekünk nem a Római Birodalom mûemlékeire kellene
százmilliókat költeni. (Nem beszélve arról, hogy a tervezett
Castrumon? belül sorba épülnek a
családi házak, miközben a Belvárosban pl. nincs nyilvános WC.)
Az egészet pénzlehúzásnak tartom. A szakorvosi rendelõ beruházás azonnali folytatását viszont kifejezetten támogatom.
Kiemelt stratégiai feladat a Szentendrét elkerülõ út megépítése, de
a Kis-Duna-híd projekt is hasonló.
 Amennyiben megválasztják
önt polgármesternek, mi lesz az
elsõ intézkedése?
Át fogom vizsgálni a most folyó
és a közelmúltban lezajlott beruházások dokumentumait. Túl sok
pénz folyt el, véleményem szerint
indokolatlanul, ráadásul a következményeit még hosszú évekig
fogjuk nyögni. Megtalálom a
felelõsöket.
 Mit tervez ezután, milyen
irányban folytatná a vezetést?
Azonnal fölszámolnám a politikai
komisszárok mûködését az önkormányzatban. Túlzottan jelen van
az országos politika, ami megkérdõjelezi a döntések szakmaiságát. Ebbõl adódóan kifejezetten
szakmai irányba terelném a folyamatokat. Az mégis nonszensz,
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hogy a kinevezéseknél, megbízásoknál, álláspályázatoknál nem a
szakmai hozzáértés, a rátermettség, hanem a politikai lojalitás a
döntõ tényezõ.
 Talán ritkán kérdeznek rá
ennyire nyíltan és látszólag udvariatlanul, de a választók
szempontjából fontos a kérdés,
hiszen a politikus egyben közszolga is: konkrétan miért érzi
úgy, hogy alkalmas Szentendre
vezetésére, az itt lakók életére
nagy befolyással bíró döntések
meghozatalára?
Úgy gondolom, hogy megfelelõen
képzett vagyok erre a feladatra.
Mérnöki, közgazdász és jogi diplomáim vannak, vagyis mûszakilag, gazdaságilag és jogilag is felkészültnek tartom magam. Két
cikluson keresztül voltam képviselõ a Városban, vezettem a Városüzemeltetési Bizottságot, voltam tanácsnok, de négy évig a
Pest Megyei Közgyûlésnek is tagja
voltam, ahol frakcióvezetõ-helyettesként is dolgoztam. Tehát
ismerem a „dörgést”.
 A város jelenlegi állapotát
tekintve mivel elégedetlen, mit
érez a legnagyobb problémának?
Elég sokat járom az Országot, és
csak ámulok-bámulok, milyen
tiszták a települések a Dunántúlon. Nincsenek kátyúk, ápoltak
az utak és útpatkák, virágok vannak még a villanyoszlopokon is,
rendezettek a parkok. Nem hiszem, hogy több pénzbõl gazdálkodnak, mint Szentendre. Ezekhez a településekhez képest
Szentendre egy koszfészek. Egész
más lenne a hangulatom, ha tiszta és rendezett lenne a Város, de
oldalakon keresztül sorolhatnám
a további gondokat és problémákat.
 A Jobbik a Dunakanyarban
ugyan vélhetõen nem rendelkezik olyan nagyszámú biztos
választóval, mint az ország keleti felén, de a prognózisok szerint második vagy harmadik
helyre térségünkben is mindenképpen esélyes. Mit gondol,
miért elõnyös Szentendrének,
ha a párt erõsödésével párhuzamosan a városvezetésben is
erõsödne a konzervatív vonal?

Úgy gondolom, egyre több ember
számára válik világossá, hogy a
liberalizmus féktelensége óriási
veszélyeket hordoz magában. Az
egyéni szabadságjogok korlátok
nélküli elõtérbe helyezése a nemzeti (közösségi) jogokkal szemben, a közösség (Ország, Város)
halálát jelentheti. Szentendrén
különösen nagy ennek a veszélye,
hisz az egyéni szabadságjogok
mindenhatóságát hirdetõ SZDSZ,
aki elutasított mindent, ami
nemzeti (a Szent Korona = svájci
sapka, a Himnusz, a Turul gyalázása és sorolhatnánk), de feltétlenül támogatott mindent, ami
nemzetellenes (kettõs állampolgárság megtagadása, a piac mindenhatósága az emberrel szemben…), aberrált és gusztustalan
(meleg felvonulások….), Budapest után itt volt a legerõsebb. Az
országgyûlési választások során
tapasztalhattuk azt is, hogy az
SZDSZ megszûnésével, annak
édes gyermeke, az LMP is Szentendrén a legerõsebb, a fõváros
után.
Az SZDSZ, bár sosem volt többségben a Városban – kivéve 1990
és 1994 között (eredmény: az
„orosz laktanya” elajándékozása)
– mégis döntõ befolyással bírt
szinte minden kérdésben. A
károkozásukat oldalakon keresztül lehetne sorolni, de õk uralták
az oktatás és a kultúra területét
is. Még 2010-ben is (korábban is)
az SZDSZ-es Szegõ Andrástól függött, hogy megrendezhetõ-e a
Turul fesztivál. Az 50-es években
nem volt olyan cenzúra, mint
ezen idõszak alatt. Egy külön
bizottság elõre kérte a nemzeti
rockegyüttesek
zeneszámait,
majd annak meghallgatása után
döntött arról, hogy azok sérteneke nemzeti, etnikai vagy vallási
kisebbséget, vagyis engedélyezike azok eljátszását. Egész egyszerûen tragikomikus.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom szeretné visszahelyezni
méltó helyére nemzeti szimbólumainkat is. Ennek érdekében
már 2008-ban létrehoztuk a
Szentendrei Turul Szoborért Alapítványt. Ami viszont örvendetes,
a szentendrei fiatalok tömegesen
érdeklõdnek a nemzeti rendezvényeink iránt, sõt a Jobbik helyi
tagságának és pártoló tagjainak
többsége 30 év alatti fiatal.

VÁLASZTÁS

Ligeti Imre: Pártkormányzat helyett Önkormányzat!
 Mérnökemberbõl politikus – a
Társaság az Élhetõ Szentendréért színeiben gyakorlatilag új
emberként tûnt fel nemrégiben
a helyi politika porondján. Milyen reményekkel fut neki az
október 3-i helyhatósági választásoknak, mint városvezetõ-aspiráns?
Igaz, alapszakmám gépészmérnök, de a Budapesti Mûszaki
Egyetemen gazdasági mérnöki
tanulmányokat is folytattam. A
rendszerváltás idején nehéz volt
távol tartani magunkat a politikától, én is így voltam evvel, de
mára már elszakadtam a pártpolitikától.
A korábbi önkormányzati választások során szomorúan tapasztaltam, hogy a választók alig-alig
tudtak elszakadni a parlamenti
választások esetében érthetõen
megnyilvánuló pártkötõdésüktõl.
Éppen ezért kíváncsian és reménykedve várom a mostani választásokat: elgondolkodtatja-e
Szentendre lakóit a TESZ vezetõ
gondolata: „Pártkormányzat helyett önkormányzat”. Az elõzetes
kilátások nemhogy nem kedvezõtlenek, hanem kifejezetten biztató elõjel, hogy alig tíz nap alatt
a szükséges 411 helyett több mint
700 ajánlószelvény gyûlt össze a
nevemre, annak ellenére, hogy a
TESZ nem rendelkezett választásokon edzõdött, rutinos „gyûjtõbrigáddal”. Ez arra enged következtetni, hogy sokan szeretnék
leváltani azt a városvezetést,
amelynek tevékenysége Szentendre eladósodásához vezetett.
 Szentendre fejlõdése – többek
között az európai uniós pályázatoknak köszönhetõen – halad, és van remény a fejlesztések folytatására is. Melyeket
tartja ezek közül a legfontosabbnak?
Mindenekelõtt: nem szeretném
összetéveszteni a fejlõdést a növekedéssel. Azokat a fejlesztéseket tartom a fejlõdés elemeinek,
amelyek révén a lakosság közérzete is javul, és a város gazdasági
helyzete sem rokkan bele. Ilyenek
lehetnek például a csatornázási,
árvízvédelmi, közlekedésszervezési, városképet javító beruházások, de ilyen lehetne az egészségügyi ellátás javítását szolgáló
rendelõintézet fejlesztése is, ha

már nem kerülne eddig is 400
millió forinttal többe, mint
amennyit a város az EU-tól
pályázati úton erre a célra kapott.
A felelõtlen számításból eredõ
többlet Szentendre költségvetését
terheli, azaz az Önök adóforintjaiból kell kifizetni. Ebbõl az
összegbõl akár óvodát lehetett
volna építeni Pismányban. Az
uszoda-beruházás is felhõtlen
örömet szerezhetne a város lakóinak, ha a méretek és a költségek
nem lettek volna aránytévesztõek.
 Amennyiben megválasztják
önt polgármesternek, mi lesz az
elsõ intézkedése?
Szét kívánom választani a technikai jellegû és a hosszabb távú, a
hatékony városvezetést megalapozó intézkedéseket. Az elsõ
csoportba tartozik, hogy hivatalba lépésemet követõen azonnal
összehívom a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozóját, hiszen
õk lesznek az én munkatársaim
is, meg kell ismernünk egymást.
Bizalmamról kívánom õket biztosítani, ugyanakkor világossá
teszem, hogy hatékony munkát,
lakosságbarát hivatali ügyvitelt
várok tõlük.
A második csoportba tartozik
elõször is a költségvetés részletes
áttekintése. Természetesen nem
számviteli, számszaki szempontból, hiszen ezt most is megteszem
a város honlapjának adatai alapján. A háttértartalmakat szeretném pontosan megismerni, a
választásokat követõen ugyanis
haladéktalanul elõ kell készíteni
a 2011. éves költségvetést.
 Mit tervez ezután, hogyan
folytatná a vezetést?
Ha csak egy szóval válaszolhatnék, azt mondanám, hogy következetesen. Kicsit részletesebben:
a TESZ programját magaménak
érezve, úgy vélem, fontos feladatom lenne egyszerre biztosítani a
városrészek önállóságát és Szentendre egységét. Meg akarom teremteni a város lakói és a városvezetés közötti állandó kapcsolatot. Nem szeretném, ha a
viccbeli helyzet következne be,
amikor a kiscserkész jótettként
számol be arról, hogy négyen
átvezették a vak embert az út
másik oldalára, amihez azért kel-

lettek négyen, mert az illetõ nagyon nem akart átmenni. De komolyra fordítva a szót: naprakész
ismeretekkel kell rendelkeznünk
arról, hogy melyek azok a legsürgetõbb tennivalók, amelyek
elvégzését a lakosság joggal várja
el tõlünk.
 Talán ritkán kérdeznek rá
ennyire nyíltan és látszólag
udvariatlanul, de a választók
szempontjából fontos a kérdés,
hiszen a politikus egyben közszolga is: konkrétan miért érzi
úgy, hogy alkalmas Szentendre
vezetésére, az itt lakók életére
nagy befolyással bíró döntések
meghozatalára?
Elõször a közszolga kifejezésre
szeretnék reagálni. Máshol már
elmondtam, hogy meghatározó
gondolataim egyikét Máté evangéliumából vettem: „aki naggyá
akar lenni közöttetek, az legyen
szolgátok, és aki elsõ akar lenni
közöttetek, az legyen mindenki
rabszolgája”. Alkalmasságom
tekintetében úgy gondolom, hogy
mérnöki pályám a rendszerezett
gondolkodásra szoktatott, gazdasági mérnöki tanulmányaim
pedig arra késztettek, hogy minden feladat megoldása során
érezzem a megvalósíthatóság
gazdasági felelõsségét is.
Elõéletem során a Budai Várkerületben már szereztem polgármesteri gyakorlatot (tevékenységemet belügyminiszteri aranygyûrûvel ismerték el). A képviselõ-testület tagjaival és a hivatali
dolgozókkal mindig korrekt volt a
kapcsolatom, élettapasztalatom
pedig segít abban, hogy nagyobb
megértést tanúsítsak környezetem iránt.
 A város jelenlegi állapotát tekintve mivel elégedetlen, mit érez
a legnagyobb problémának?
Szentendrei lakosként az ember
sok mindennel elégedetlen. Akár
gyalog megyek, sétálok a városban, akár autóval közlekedem,
számos visszássággal találkozom. Az utak állapota szinte mindenütt rémes, de különösen a 11es úton kívül, a reklámtáblákat
rendezetlenül, össze-vissza helyezték ki, a házak vakolata
omladozó, az utcanévtáblák rossz
állapotúak, sokszor hiányoznak.
Ha azonban a legsúlyosabb gon-

dot kell megneveznem, akkor az a
város eladósodottsága és az ebbõl
fakadó kamatterhek.
 Ön számos civil egyesület
háttértámogatásának birtokában száll ringbe. Mit gondol,
miért jó Szentendrének, hogy a
lakóközösségek
élénkebben
részt vehetnek a közéletben?
Egyáltalán: a gyakori ellenérdekek és a széthúzás ellenére
mûködõ megoldást jelent Szentendre problémáira a civilszervezetek erõsítése?
A szomszédommal ellentétesek a
politikai nézeteink. Nem folytatunk egymással politikai vitákat,
hanem inkább kellemes beszélgetés keretei között megállapodunk a közös kerítés rendben
tartásáról, az elõttünk haladó út
tisztántartásáról, sõt segítünk
egymásnak, ha a másiknak erre
van szüksége, és a munka végeztével megiszunk együtt egyegy pohár sört. És azt is meg kell
jegyeznem, hogy egyikünknek
sem szebb a kertje attól, hogy õ
éppen kormánypárti vagy nem.
Nem hiszem, hogy Szentendre
életét befolyásolná, lakói kormánypárti önkormányzatot választanak-e vagy saját civil szervezeteikbõl alakult szervezetet
bíznak meg a város vezetésével.
Egyetlen kormány sem fogja átvállalni a város milliárdos nagyságrendû adósságát.
Hiszem azt, hogy ha az izbégiek
vagy a pismányiak egyaránt igazi
szentendreieknek érzik magukat,
nem fogják ellenérdekûnek tekinteni egymást, hiszem, hogy a
civilszervezetek erõsítése Szentendrét erõsíti. Ezért is vallja a
TESZ, hogy „Pártkormányzat helyett Önkormányzat”.
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Magyar Judit: Mert Szentendre többre hivatott!
 Radványi G. Levente 2006-os 2.
helyezése után ebben az évben ön
áll rajthoz az MSZP színeiben, mint
polgármesterjelölt. Milyen reményekkel vág neki a megmérettetésnek?
Úgy gondolom, csak az induljon a
helyhatósági választáson, aki hisz
abban, hogy alkalmas a feladatara, és
hisz abban is, hogy meg tudja nyerni
azt. Természetesen én is a nyerés
szándékával mérettetem meg magam,
még akkor is, ha az országos párteredmények nem ezt sugallják. Az
önkormányzati választás más, mint
az országgyûlési. Sokkal jobban érvényesül a jelölt személye, mint a parlamenti választás alkalmával. Tapasztalataim jók. Számos kedves biztatást kapok az emberektõl, ismerõsöktõl és ismeretlenektõl egyaránt.
 Amennyiben megválasztják önt
polgármesternek, mi lesz az elsõ intézkedése?
Az elsõ feladatom a gazdasági-pénzügyi helyzetünk felmérése lesz, és
ennek állapotától függ az elsõ és
további intézkedésem. Tisztán kell
látni, hogy valójában mekkora adósságállomány halmozódott fel az elmúlt 4,5 évben. A jelenleg ismert
számadat 8 milliárd forint körüli
összeg, amely csak a korábbi években
felvett hiteleket, a kötvényt és az
uszodaberuházás összegét tartalmazza. Ebben még nincs benne az idei év
hiánya és a meg nem valósult ingatlanbevételek összege. Akkora adósság
halmozódott fel az elmúlt években,
amely kivétel nélkül minden szentendrei lakosra több mint 300 000
forintnyi kötelezettséget jelent. Ezen
adósság törlesztése már a 2011-es
évben közel 400 millió forint lesz, ami
a saját adóbevételünk 40-50%-a. Vagyis a lakosok adóforintja hiteltörlesztésre, és nem a város fejlesztésére
fordítódik.
 Mit tervez ezután, milyen irányban folytatná a vezetést?
Elérendõ cél nélkül nincs bejárható
út. A célom pedig az, hogy Szentendre
értékeit és hagyományait megõrizve
modern, európai kisvárossá váljon,
ahol szeretnek élni az emberek, és jól
érzik magukat az idelátogatók.
Szentendre sem Magyarországon,
sem az unióban nincs azon a helyen,
amely megilleti. Ezért elsõdleges
feladat a város profiljának megtalálása. Valamikor a ’70-es években
kialakult hírneve az elmúlt években
megkopott. Nem húzható tovább egy
olyan fejlesztési irány megvalósítása,
amely Szentendrét visszaállítja régi
fényébe. Ennek kialakításához két, ez
idáig nem megfelelõen kiaknázott
területet említek. Az egyik az idegenforgalom és a turizmus kérdése, amivel profi módon gazdálkodva a város
anyagi helyzete is stabilizálható.
Ehhez rendelkezésre áll az idegenforgalomért, a turizmusért felelõs szer-
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vezet
(Turisztikai
Desztinációs Menedzsment), amely az e
területen dolgozó civilek véleményét figyelembe véve koordinálja az elképzeléseket. Az idegenforgalommal összefüggésben és elkülönülten is a másik nagy
terület a mûvészeti
élet fellendítése. Olyan érték halmozódott fel településünkön, ami
máshol
nem
található
meg.
Szentendre nemcsak a festõk, hanem
a mûvészetek, a kultúra városa.
Valóban legyen a mûvészetek, a
kultúra városa, minõségi turizmust,
vonzó kulturális életet és vonzó
környezetet kínálva az idelátogatóknak.
Én a kultúrában, a mûvészetekben
gazdasági elõnyöket is látok. Terveink között szerepel egy, a szellemi
tõkére alapuló „ipari park” létrehozása, amely hírnevet és adóforintokat jelent a városnak.
A város mûködését illetõen azt szeretném elérni, hogy rendben menjenek a dolgok. Elsõsorban a kiegyensúlyozott gazdálkodást, álmok helyett
reális célok megvalósítását tartom
megfelelõnek. A fejlesztéseket és a
mûködést is a fenntartható fejlõdés
jegyében valósítanám meg. Ez azt
jelenti hogy gyermekeink, unokáink
jövõjére is gondolunk döntéseink
során. Szakértõkbõl álló fejlesztõ társaságot hoznék létre, amelynek
feladata a városfejlesztési tevékenység ellátása lenne a fenntarthatósági
szempontokat figyelembe véve a tanácsadástól a megvalósításig. Lakosbarát Polgármesteri Hivatalt mûködtetnék. Kis odafigyeléssel Szentendre parkjai, közterületei virágosak
és tiszták lennének. Az oktatási
intézményhálózat fejlesztésénél cél
lenne, hogy az összes itt élõ kisgyermek, ha szükséges, felvételt nyerjen.
Új városi kommunikációs rendszert
alakítanék ki, ahol bárki megtalálhatná a számára fontos információkat. A
közlekedési rend átszervezését szorgalmaznám oly módon, hogy elõtérbe
kerülne a közösségi, kerékpáros,
illetve a gyalogos közlekedés a város
egyes szakaszain. Ösztönözném a
helyi terméket elõállító, vagy termelõ
cégek létrehozását, mûködését, és termékeik, terményeik fogyasztását,
védve ezzel a környezetet és öregbítve
Szentendre hírnevét. Csak néhány
elem az elképzelésekbõl, de talán
ezekbõl is látszik, hogy komplex,
átgondolt mûködést tervezek, amelynek szeletei harmonikus egésszé
állnak össze. A városban található
óriási civil szellemi potenciált nemcsak az elõkészítésben hasznosítanám Szentendre javára, de a döntéshozatalban is.
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 Talán ritkán kérdeznek rá ennyire
nyíltan és látszólag
udvariatlanul, de a
választók szempontjából fontos a kérdés, hiszen a politikus egyben közszolga is: konkrétan
miért érzi úgy, hogy
alkalmas Szentendre
vezetésére, az itt
lakók életére nagy befolyással bíró
döntések meghozatalára?
Nem tartom a kérdést udvariatlannak, sõt! Fontos, hogy a jelölt pontosan tisztában legyen azzal, miért is
alkalmas a feladat betöltésére. Ez
számára segítséget ad a munkában.
Egyetértek azzal is, hogy a politikus
közszolga, mindig is ezt vallottam a
képviselõségem során. Nem tartom
magam a klasszikus értelemben vett
politikusnak. Olyan embernek tartom
magam, aki érzékenyebb a közösség
ügyei iránt, mint az átlag, és megvan
benne a megfelelõ tettvágy, hogy
tegyen is ezekért az ügyekért. Az
elmúlt nyolcévnyi képviselõi munka
megfelelõ tudást, tapasztalatot adott
az önkormányzatiságban. Megismertem Szentendrét a döntéshozók szemszögébõl, és mára elmondhatom, jól
ismerem a várost, annak gondjait,
elõnyeit. Közgazdászként szakmailag
alkalmasnak tartom magam a polgármesterségre, hiszen egy város mûködését, fejlõdését irányítani nagymértékben gazdasági feladat. Nõként
pedig megvan bennem az az empátia,
gyakorlatias, praktikus gondolkodásmód, amely elengedhetetlen egy ilyen
poszt betöltéséhez. Úgy gondolom,
eljött az idõ, hogy más hozzáállással,
más vezetõi stílussal gondoskodjanak
az itt élõkrõl, mint az elmúlt húsz
évben. Remélem a lakosság is partner
lesz ehhez.
 A város jelenlegi állapotát tekintve mivel elégedetlen, mit érez a legnagyobb problémának?
Legnagyobb problémának a város
eladósodottságát tartom. Ez az alfája
és omegája mindennek, a megfelelõ
mûködésnek, a további fejlesztéseknek, a céljaink elérésének. Olyan
nagyszabású, erõltetett fejlesztésbe
kezdett a jelenlegi városvezetés, amelyet Szentendre anyagilag nem bír el.
Több utat is látok, amellyel racionalizálni lehet a pénzügyi helyzetünket.
Az elsõ egy megfelelõ vagyongazdálkodás. 2008-ban megszületett a Vagyonkoncepció, amely csak nagyon
kis részben került alkalmazásra.
Sokkal nagyobb potenciál van e
területen, mint amit most használunk
belõle. Másodikként említeném a feladatracionalizálást. Végig kell gondolnunk, hogy mely nem kötelezõ feladatokat vállalja fel az önkormányzat.
Meg kell vizsgálni azt is, hogy intézményeinkben, önkormányzati tula-

jdonú cégeinknél és magában a Polgármesteri Hivatalban milyen lehetõségek vannak még a racionalizálás
területén.
Meglehetõsen sok pénzt visz el évente
az uszoda mûködése. Az idei évben
337 millió forintot (!) költ rá az önkormányzat. Ez akkora összeg, mint a
városi fenntartású óvodák egész éves
támogatása. Sürgõsen megoldást kell
találni a kialakult helyzetre! Néhány
megoldás terv, már körvonalazódott a
fejünkben. Rossz döntésnek tartom a
kötvény 2,5 milliárd forintos részének
nem jövedelemtermelõ beruházásra
történõ felhasználását. Ha nem lesz
olyan fejlesztés, amely visszatermeli
legalább a törlesztõrészlet egy részét,
akkor más forrásból, saját bevételekbõl kell finanszírozni az adósságot,
amely hosszú távra megszabja a város fejlõdési képességét. El kell kezdeni az intézményeink, cégeink mûködtetés-racionalizálását. (gondolok
itt például az intézmények energiaháztartásának felülvizsgálatára),
és számos konkrét intézkedést sorolhatnék még. Összegezve: a rendelkezésünkre álló tényleges pénztõl
függ minden.
 A Magyar Szocialista Párt az
országgyûlési választásokon ugyan
fontos hídfõállásokat veszített, de
mint tudjuk, a helyhatósági voksoláson nem mindig pártállás szerint dõl el a szavazatok sorsa. Mit
gondol, milyen elõnyökkel jár
Szentendre számára, ha a kampányban önmagát ellensúlyként
hirdetõ párt adja a következõ polgármesterét?
A 2006-2010-es önkormányzati ciklusban fideszes polgármestere volt a
városnak, miközben az MSZP irányította az országot. Mégis soha nem
látott mértékû pályázati pénzt nyert el
a település a különféle fejlesztésekre.
Úgy gondolom, hogy egy kormány
rosszul jár el, ha a polgármester párthovatartozásától teszi függõvé, hogy
melyik települést részesíti fejlesztési
pénzekben, és melyiket nem. Az országos politikát figyelve nem tartom
jónak a korlátlan hatalmat egyetlen
párt részérõl sem. A XXI. század elején elavult irány ez, és csak ideigóráig fenntartható.
A Szentendréért Frakció mindig a
város érdekeit tekintve hozta meg
döntéseit, függetlenül a polgármester
pártállásától. Amennyiben én leszek a
polgármester, ezt a magatartást
várom el a testületbe kerülõ összes
képviselõtõl. Ahogy mi lobbiztunk a
város érdekeiért az elõzõ kormánynál,
úgy fideszes képviselõtársaink is
megtehetik ezt a városért a jelenleginél. Szentendre kisváros ahhoz,
hogy a nagypolitikát bevigyük a
testületbe. Mindannyian a városra, az
itt élõkért való munkára esküszünk
fel, és nem arra, hogy végvárként
magasabb érdekeket szolgáljunk ki.

VÁLASZTÁS

Képviselõ-jelöltek
FÜGGETLENEK
Bodó Tibor vagyok, 46.
éve élek Szentendrén édesanyámmal, leányommal és
feleségemmel. Már 21. éve
mûködtetem üzletemet,
ahol az emberek nap mint nap elmondják a
hiányosságokat, ezért is indulok az önkormányzati képviselõi-választáson a belvárosi 1. számú kerületben függetlenként.
Véleményem szerint szomszédaimat,
lakótársaimat érintõ megoldandó feladatok
kapcsán a véleményüket elfogadva és
képviselve érdekeiket lehet csak a
képviselõ szót büszkén viselni.
Szarka Károly vagyok,
1960-ban születtem, több
mint 30 éve élek Szentendrén. Párt-, csoport- és
személyes érdekek mellõzésével indulok 7. választási körzetben.
A várost érintõ döntéseket folyamatosan
figyelem, és társadalmi alapon segítem
ezek létrejöttét. Jelenleg is a Városvédõ
Koalíció aktív tagja vagyok.
Ifj. Papp Ferenc vagyok,
a 7. választókerületben
indulok (13-14-es
szavazókör). Nem pártot
képviselek, csak a
szentendrei lakosok érdekeit. Programom
röviden: útfelújítás, szentendrei vállalkozások támogatása, belváros felújítása, játszóterek, parkok létrehozása, a sportélet
fellendítése, kulturált szórakozóhelyek
teremtése, közbiztonság fejlesztése stb.

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK
GÖRÖGÖK
Görög Ifjúsági Egyesület
Örömteli változás a magyarországi
görögök életében, hogy a 2010-es
választások után Szentendrén is megalakul
a görög kisebbségi önkormányzat. A
Görög Ifjúsági Egyesület (GIE) képviselõjelöltjei több mint 10, 20, 30 éve élnek
Szentendrén, van köztük orvos,
képzõmûvész-zenész, pénzügyi elõadó és
banki szakember.
A jelöltek céljai: • a görög identitás,
kultúra és hagyományok megõrzése,
átadása a következõ generációknak •
a görög nyelv ápolása, fejlesztése •
képviselni a görög közösséget • helyi
közösségépítés, szigorúan pártpolitikamentesen • -a Szentendre környékén
szórványban élõ görögök felkutatása,
bevonása a görög közösségi életbe •
együttmûködés más helyi kisebbségekkel
• együttmûködés a szomszédos (pl. a
szintén újonnan alakuló váci) görög kisebbségekkel • az elsõ görög diaszpóra
kutatása, megismertetése a magyar társadalommal is • a szentendrei kulturális és
egyéb rendezvényeken megmutatni
kultúránkat, hagyományainkat, új színfoltot
hozni Szentendre életébe.
Elõre is köszönjük a támogatást: Arvanitidu Sztamatula, Dr. Hajimichael
Panayiota, Margaritisz Marta
Tzortzoglou Georgios

Magyarországi Görögök
Kulturális Egyesület
Intzoglu István 47 éves közgazdász vagyok. Nõs vagyok, két felnõttkorú gyermek édesapja. 1998 és 2002
között a Ferencvárosi Görög
Kisebbségi Önkormányzat alelnöke voltam.
2005-tõl az E.T.N.O.L.A - European Thematic Network Of Local Authorities - európai
helyi szervekhez megválasztott görögszármazású politikusok hálózatának tagja.
Siragakisz Alexisz 36 éves
közgazdász vagyok, évek
óta Szentendrén élek kislányommal és feleségemmel.
15 évesen kiköltöztem
Athénba, 12 év múlva, villamosmérnöki
tanulmányaim befejezése után visszajöttem, hogy másoddiplomám a Miskolci
Egyetem Gazdaságtudományi karán
megszerezzem. A kint eltöltött évek alatt
megismert görög kultúra, szokások, hagyományok és barátok erõs nyomokat hagytak
bennem. Ezt szeretném a szentendrei
lakosokkal megismertetni és megosztani.

ROMÁNOK
Budapesti Románok Kulturális
Társasága (Societatea Culturalã a

románok körében, különbözõ kulturális rendezvények szervezõi és támogatói. Az eddigi tevékenységükkel jelentõsen hozzájárultak a magyarországi román nyelv és
kultúra terjesztésében, úgy Magyarországon mint Romániában.
A Budapesti Románok Kulturális
Társaságának jelöltjei:

Bácsiné Pántya Éva
tanár

Nemes Aurélia Ildikó
képzõmûvész

Nemes Lászlóné ny.
élelmezési üzemmérnök

Vaskóné Pántya Júlia
tanár

Românilor din Budapesta)

CIGÁNYOK
Lungo Drom

1992-ben alakult a Budapesti Románok
Kulturális Társasága. A tízennyolv éve
mûködõ egyesület célja: a hazai román
kultúra és nyelv megõrzése, ápolása,
fejlesztése és értékeinek népszerûsítése.
Szentendrén a román kisebbségi önkormányzati választáson társaságunk négy
aktív tagját jelölteti. Ezek a jelöltek
ismertek a szentendrei és a magyarországi

Országos szinten új cigánypolitikát
szeretnénk, helyi szinten legfontosabb
célunknak azt tartjuk, hogy az önkormányzati pályázati, illetve az egyéb
munkák elvégzésére a helyben élõk kapjanak lehetõséget, a korábbi gyakorlattól
eltérõen.
Németh Levente, Németh Rajmund,
Németh Zsolt, ifj. Németh János
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VÁLASZTÁS

Pártkormányzat vagy Önkormányzat?
A TESZ JELÖLTJEIT TÁMOGATÓ CIVIL SZERVEZETEK: Pismány Barátainak Egyesülete, Izbégi Baráti Kör, Püspökmajor Lakótelep Baráti Köre (4., 5. evk), Ózon Szamárhegyi
Környezet és Természetvédõ Egyesület, Élõ Táj Egyesület, Szeresd Szentendrét Egyesület, Lovasíjász Hagyományõrzõ Egyesület, Rosa Lutheri Alapítvány, Emberélet Alapítvány...
és sokan mások.
A sok-sok kisvárosi civil szervezet között sajátos elkötelezettségünket a tevékeny helyi közéleti szerepvállalásban látjuk. Támogatóink és partnereink azok a helyi civil szervezetek,
spontán közösségek és magánszemélyek, akik az országos politikától tudatosan távol, a helyi közéleti cselekvésben látják annak esélyét és lehetõségét, hogy családjuk, kenyerük,
boldogulásuk abban a városban és abban a közösségben teljesedjék ki, ahol élünk.
AZ ELÉRNI KÍVÁNT LEGFONTOSABB CÉLKITÛZÉSÜNK: a meglévõ központosított városgazdálkodás helyett a városrészek, mint természetes egységek
kapjanak a hivatalban felelõs gazdát, önálló költségvetést.
AMI SZÁMUNKRA FONTOS: • pártoktól nem függõ tiszta közélet • érték és nem érdek melletti döntéshozatal • civil kontroll és nyilvánosság: hiteles
és folyamatos tájékoztatás • helyi korrupció felszámolása • szolgáltató önkormányzat, a városlakók valódi érdekképviselete.
Célunk az élhetõ, szerethetõ Szentendre: • erõltetett beruházás-központú városfejlesztés helyett takarékos, minõségi városfenntartás • a meglévõ zöld környezet megóvása,
fejlesztése, a környezetszennyezés (vizuális is!) megakadályozása, tisztaság, rendezett közterületek • a város épített értékeinek megóvása, a belváros épületeinek felújítása,
kulturális és mûvészeti hagyományainak megõrzése, hangsúlyozása • helyi szolgáltatások és termékek bevonása a város közellátásába • minõségi idegenforgalom elõsegítése
• a sport/tömegsport fontosságának hangsúlyozása • a jobb közbiztonság érdekében szorosabb együttmûködés megteremtése a rendõri szervekkel, a polgárõrséggel.
A mi társaságunk nem csak beszél a feladatokról, hanem TESZ is érte!
A TESZ jelöltjei, programja, hírei a társaság honlapján olvashatók.

TÁRSASÁG AZ ÉLHETÕ SZENTENDRÉÉRT

JELÖLTJEINK (a képen balról jobbra): Maholányi Pál (8. evk.), Némethné Tóth Ágota (2. evk.), Fülöp Zsolt (5. evk.), dr. Széles Katalin (9. evk.), Ligeti Imre (7. evk.
és polgámester-jelölt), Fülöpné Molnár Marian (6. evk.), Fekete János (3. evk.), Hidvégi Krisztina (10. evk.), Kis Imre (4. evk.), ifj. Lator László (1. evk.)

www.tesz2000.hu
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Képviselõ-jelöltek
JOBBIK
1. evk. Belváros:
dr. Filó András
Születésem, azaz több mint
52 éve Szentendrén élek,
már a nagyszüleim is itt
laktak. Nõs vagyok, két fiunk van. 1997ben idõközi képviselõ-választáson kerültem
be a képviselõ-testületbe, és a
városüzemeltetési bizottságot vezettem.
1998-2002-ig tagja voltam a Pest Megyei
Közgyûlésnek. 2006-ban alapítottam meg
a Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kört.
2. evk. Pannónia:
Cimbula Péter
1979-ben Szentendrén
születtem. A Szentendrei
HÉV-nél dolgozom.
Lakóhelyemen, Pannónia-telepen
szeretném jobbá és élhetõbbé tenni
lakókörnyezetünket. Az úthálózat felújítása
mellett szükséges lenne több helyen
fekvõrendõrök elhelyezésére. A Stromfeld
utcai szelektív hulladékgyûjtõt át kell
helyezni az állandósult szeméthegyek
miatt.

7. evk. Alsó-Pismány és
környéke:
Szklenka Miklós
1967-ben születtem,
kétéves koromtól
lakom Szentendrén.
Célom a Keresztény Nagy Magyarország
õsi határának visszaállítása és azon
belüli rend helyreállítása.
Választókörzetemben fontosnak tartom
néhány helyen az utak helyreállítását és a
csapadékvíz elvezetését, valamint rendõrjárõr gyakoribb jelenlétét.

8. EVK. IZBÉG:
Csentõs Balázs
Szentendrén születtem,
jelenleg a Budapesti
Corvinus Egyetem és a
Zsigmond Király Fõiskola hallgatója vagyok,
és a Vizes Nyolcas uszodában dolgozom.
Azért indulok a választáson, mert nem értek
azzal egyet, hogy Izbég kapja a
legkevesebb figyelmet és pénzt. A meglévõ
utakat fel kell újítani, újakat kell építeni, a
buszok útvonalát is újra kell gondolni stb.
Röviden: szeretném elérni, hogy Izbég szép,
nyugodt és lakható kertváros legyen.
9. evk. Felsõ-Pismány és
Szarvashegy:
Holló István
1962-ben születtem. 1993tól mûködtetem 20 fõt foglalkoztató szállítást és gépi földmunkát végzõ egyéni vál-

lalkozásomat Szentendrén. Nõs vagyok,
két felnõtt korú gyermekem és egy
unokám van, akik szintén Pismányban
élnek. Életem kulcsmomentuma a harmónia, minden viszonyomban erre törekszem.
Optimista jövõképem van, mert ez mindig
megoldást hozott az életemben.
10. evk. Hátsó-Pismány és
Pap-sziget:
Zimits Béláné
Budapesten születtem, a
Testnevelés Fõiskolán
szereztem diplomát. Két gyermekem van
és egy unokám. Jelenleg nyugdíjasként
egy alapítványnál vagyok utógondozója
tizenkét felnõtt fiatalnak. A Jobbik programja áll legközelebb hozzám, és úgy gondolom, ha számítanak az évek alatt felszedett tudásomra, tapasztalatomra, talán
segíteni tudok.

3. evk. Vasúti villasor és
környéke:
Berkesi Attila
58 éves vagyok, 58 éve
élek Szentendrén ugyanabban a választókörzetben. 1984-óta egyéni
vállalkozóként teherszállítással foglalkozom. Nõs vagyok, két lányom van. A
választási ígéretek nem az én világomhoz
tartoznak. Egyet biztosan tudok ígérni:
munkát! Erre feljogosít közel 44 év
munkában töltött életem.
4. evk. Püspökmajorlakótelep:
Hopka Károly
Született szentendrei
vagyok, 10 éves korom óta
lakom a lakótelepen, 3,5 éve pedig ez az
otthona feleségemnek és másfél éves
kisfiamnak. Pont ez, hogy már nekem is
családom van, késztetett rá, hogy még
jobban odafigyeljek arra, ahol élek, és
tegyek is azért, hogy Szentendre méltó
otthona legyen a fiamnak is.
5. evk. László-telep és
angol házak:
Gyenes András
1976-ban Szentendrén
születtem. 9 éve saját kárpitos vállalkozást mûködtetek
Szentendrén. Teljes mértékben tisztában
vagyok a körzet problémáival, nap mint
nap magam is megtapasztalom azokat. A
hangzatos ígérgetések helyett azt mondhatom Önöknek, hogy kellõ erõvel és
kitartással fogom képviselni a körzetben
lakók érdekeit az önkormányzatban.
6. evk. Patakpart, Vasvárilakótelep:
Szatmári László
1971-ben születtem régi
szentendrei családban.
Tagja vagyok a Szentendrei Konzervatív
Körnek, alelnöke a Szentendrei Jobbik
Alapszervezetnek. Általános céljaim, hogy
a törvények mindenkire egyformán
vonatkozzanak, és ne legyenek az egyenlõk között egyenlõbbek! Áttekinthetõ és
korrupciómentes önkormányzati mûködést
szeretnék. A 6-os választókörzetben
fontos célnak tartom, hogy a Vasvári Pál
utcában újra buszjárat legyen.
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

ÁLLÁST KERES

Eladó jó állapotú, 55 cm átmérõjû
LG tv 15 ezer Ft-ért. Tel. 06-20214-8626.

Biztonsági õr – 52/183, megbízható,
intelligens – munkát keres. Tel. 06-30685-9606.

Játékbolt nyílt Leányfalun, az új CBA
üzlet mellett. Játékok 0-tól 99 éves
korig. Lego, Playmobil, társas-, bébi-,
fiú- és lányjátékok széles választéka.
Nyitási akció! Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 9- 18-ig, szombat: 9- 13-ig.

Fiatalos nyugdíjas hölgy elfoglaltságot
keres. Tel. 06-70-454-6696.

Különleges terítõ
(keresztszemes,
104x145 cm)
eladó. Ár: 100 000
Ft. Rendelésre is
készítek. Tel. 0621-202-6173, 0670-295-1209.

Középkorú, intelligens nõ házak és
lakások takarítását vállalja
Szentendre és környékén. Tel. 0670-616-5756.
Referenciákkal rendelkezõ, 31 éves,
gyakorlott bébiszitter igényes családok
gyermekeivel minden területen
fejlesztve foglalkozna. Tel. 06-70-5182755.
Adatrögzítést, gépelést vállalok internetes kapcsolattal. Tel. 06-30-3543946.

EGÉSZSÉG

ÁLLAT
8 hetes játékos kiscicák elvihetõk
(3 fiú és 2 lány). Tel. 06-20-2472157.
ÁLLATKÓRHÁZ – folyamatos éjjeli,
hétvégi ügyelettel Szentendre központjában, Római sánc u. 2/B. Tel. (26)
317-532, 06-30-937-0863. Ügyelet: 0630-662-6849.
Kutyasétáltatás, -panzió-, -napközi:
www.happypuppy.eoldal.hu, 06-20-2503005.

KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES
MEGSZÜNTETÉS 10 NAPOS
KEZELÉSSEL. Tel. (26) 300-419,
rögzítõ, visszahívjuk.
Nõi- és kismama-masszázs, frissítõ
svédmasszázs. Tel. 06-30-2508028

EZOTÉRIA
Ezoterikus szemléletû életvezetési
tanácsadás. Tel. 06-30-650-6490.
Polgár Edina

ÁLLÁS

KIADÓ LAKÁS

Stabil, nemzetközi háttérrel rendelkezõ
szentendrei székhelyû gazdasági társaság önálló munkavégzésre alkalmas,
pontos kollégát keres számviteli- pénzügyi területre. Elvárások: felsõfokú gazdasági végzettség, tárgyalóképes angol
nyelvtudás, szóban és írásban, számítógépes ismeretek. Elõny: kontrolling
területen vagy SAP alkalmazásban
szerzett gyakorlat. Jelentkezés önéletrajzzal, végzettséget adó dokumentummal és fizetés igény megjelölésével az
alábbi címen: 2000 Szentendre, Dózsa
György út 26. E-mail cím:
ringl.klara@emi-tuv.hu
Ékszer- vagy mûtárgybecsüst
felveszünk szentendrei ékszerüzletbe.
Tel. 06-30-949-9169.
Dinamikusan fejlõdõ ingatlaniroda most
megnyílt szentendrei irodájába
munkatársakat felvesz. Betanítást biztosítunk. Kötetlen munkaidõ, 200 ezer
Ft jövedelem. Tel. 06-70-370-7322.
Duna House szentendrei irodájába
ingatlanértékesítõ kollégát
keresünk. Fényképes önéletrajzokat a jablonszky.bea@dh.hu email címre várjuk. Tel. 06-30 6195653.
Szentendre belvárosi éttermébe szakácsot keresünk állandó munkára. Tel.
06-30-953-5111.
Kertépítõ cég kertgondozásban jártas munkatársat keres. Tel. 06-20665-3686.

Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es,
bútorozott, felszerelt lakás hosszútávra
kiadó 50 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-20-3149080.
Azonnali költözéssel lakás jó áron,
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-9181825.
Szentendre, Füzesparkban, egyedi
gázfûtéses, 2 félszobás-nappalis lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-9345539.
Kétszobás, bútorozott, különálló
házrész kiadó. Tel. (26) 316-555, 14
óra után.
Bükkös-pataknál 55 nm-es kétszobás
házrész kiadó. Tel. 06-20-939-3940.

Szentendrén egyszobás, összkomfortos
30 nm-es lakás, gázcirkó fûtéssel, alacsony rezsivel kiadó (45 ezer Ft+rezsi).
Tel. 06-30-444-5820.

Csendes környezetben 32 nm-es, villanyfûtéses lakás az Ady Endre út 30on eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Tel. 0620-255-3264.

35 nm-es lakás berendezve kiadó. Tel.
06-30-949-6456.

• Füzesparkban 57 nm-es, 2
szobás, erkélyes magasföldszinti
egyedi fûtéses lakás 14,5 millió Ftért;
• Füzesparkban 52 nm-es, 2
szobás, II. emeleti lakás 13,9 millió
Ft-ért;
• Füzesparkban 130 nm-es,
tetõtér-beépítéses, egyedi fûtéses,
1+4 szobás lakás 23 millió Ft-ért;
• Rózsakertben 52 nm-es, erkélyes, II. emeleti egyedi fûtéses
lakás 13,9 millió Ft-ért;
• Rózsakertben 52 nm-es, erkélyes, földszinti, egyedi fûtéses
lakás 14,5 millió Ft-ért;
• Otelló utcában 55 nm-es, 1+2
félszobás, egyedi fûtéses lakás
16,9 millió Ft-ért;
• angol házakban 61 nm-es, 1+2
félszobás, III. emeleti lakás 13 millió Ft-ért;
• Radnótin teraszos, 51 nm-es,
2+félszobás lakás 19,5 millió Ft-ért
eladó.
Tel. 06-30-876-7934.

85 nm-es Szentendre, Bolgár utcai
lakás garázzsal, belsõ udvari parkolási
lehetõséggel kiadó. A konvektor
gázfûtéses, az igényes lakás két 20-25
nm-es szobából (fürdõszoba, konyha,
mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300-080,
18 óra után.
Szentendrén vagy környékén keresek
30 nm-es lakást októbertõl egyedi
mérõkkel, saját részre. Tel. 06-20-8033192.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén, jó helyen, masszív,
de felújítást igénylõ nagy lakóház,
telekáron, 22 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
A Kisforrás utcában jó állapotú ház
23,5 millióért eladó. 06-30-620-9787.
Szentendrén, az óvárosban
mûvésztelep-közeli kis lakóház
mûteremmel, szuterénnel, romantikus belsõkerttel és teljes diszkrécióval járó ingatlan 30 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendre kertvárosi részén
összközmûves, panorámás, 90 nöl-es
telek eladó. Csodálja meg, szeressen
bele! 30%-ban beépíthetõ! 12 millió Ft.
Tel. 06-30-605-7199.

Leányfalun strandközelben, jó
helyen 570 nm-es udvarban kis
lakóház, ásott régi jó kúttal, 26%os beépíthetõséggel, telekáron, 10
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Gyakorlattal rendelkezõ pedagógus
furulyaoktatást vállal (alapfokú
szolfézs-ismeretekkel). Tel. 06-20-6653640.
Némettanítás. Tel. 06-30-229-0575.
Amerikai angolt anyanyelvi szinten
beszélõ nyelvtanár nyelvoktatást vállal
gyerekeknek Pismányban. Tel. 06-20362-3626.
Angol anyanyelvû tanár több éves
tapasztalattal órákat ad a belvárosban.
Tel. (26) 314-004, 06-20-538-9032.
Angol, spanyol, francia – pedagógus,
nyelvedzõ. Minden szintû, minden korú,
nyelvvizsgára felkészítés, beszélgetés.
Az elsõ óra ingyenes. Szentendre, Fõ
tér. Tel. 06-30-942-4409.
Matematika-korrepetálás nagy tapasztalattal. Tel. 06-30-487-8855.

RÉGISÉG
GYÛJTEMÉNYEMBE
MÛTÁRGYAKAT, festményeket és
régiségeket vásárolok készpénzért.
Több évtizedes gyûjtõi és szakértõi
gyakorlattal. Ingyenes becslést és
tanácsadást vállalok az alábbi szakterületekben: festmény, mûtárgy,
bútor, szõnyeg, ékszerbecslés, drágakõ-meghatározás.
Gyûjtõpartnerek jelentkezését is
várom. Tel. (06-1) 950-0995, 0630-322-5989, sekina2@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS

Sürgõsen eladó jó állapotú, 5 szobás,
kertes sorházi lakás 24,7 millióért
Pismány alján. 06-30-620-9787.
sasházban magas színvonalú, új építésû
lakások eladók. Ár: 450 000 Ft/nm. Az
ár tartalmazza a gépkocsibeállót,
klímát, riasztót, fa nyílászárókat. Tel.
06-20-514-3333, 06-20-934-9349.
www.2mbuild.hu

Egy havi gázszámla megtakarítás!
Szerzõdjön másik gázszolgáltatóval! Tel. 06-30-949-6456.
Lakatos munkák: kerítés, korlát,
lépcsõ – kovácsolt vasból is. Kerti
tavak építése, karbantartása. Tel.
06-20-430-1861.

Leányfalun, a legjobb helyen,
sorházi kétszintes, 3 lakóhelyes,
igényes 2 WC, 2 fürdõ stb., õsfás
környezetben, 14 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendre legszebb részén 1960-ban
épült társasházban sorház jellegû kétszobás teraszos elõkertes lakásom
nagy tárolóval, kocsi beállóval eladó:
21,5 millió irányáron. Tel. 06-30-5156544.

Dunakanyarban építési telkek,
nyaralók, már 4 millió Ft-ért is
kaphatók. Tel. 06-30-299-0376.

55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 millió Ftért. Tel. 06-20-983-5166.

TÁRSKERESÕ

OKTATÁS

TÁRSKERESÕ ÚJRAKEZDÕKNEK
A DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.

Bükkös lakóparkban nettó 118 nm-es
exkluzív lakás kiadó-eladó. Tel. 06-20935-2785.

Leányfalun, jó helyen, 320 nöl-es,
szép kertben, tágas nyaraló 20 millió Ft-ért telekáron eladó. Építési
övezet! Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, a HÉV- és a busz végállomásától 200 méterre külön bejáratú,
65 nm-es tetõtéri lakás kiadó. Tel. 0620-347-4002.

Ady Endre úton 20 és 25 nm-es egyedi
fûtéses garzonok eladók 3, illetve 3,5
millió Ft-ért. Tel. 06-30-876-7934.

Garzon újból kiadó szeptember 17tõl: Ady E. út 30. Tel. 06-20-4950144.

Szentendre belvárosában, frekventált
zöldövezeti helyen, 5 lakásos tár-

Matematika-korrepetálás. Tel. 06-30444-5820.

Keresek 20 millió Ft-ig eladó lakást
(panelt is) házat, telket. Tel. 06-30876-7934.

Szoba kiadó a Püspökmajorlakótelepen. Tel. 06-30-542-5008.

Püspökmajor- lakótelepen, Károly u.
16., IV. emeleti lakás eladó 11 millió Ftért. Tel. 06-70-579-9670.

A Püspökmajor-lakótelepen kétszobás
lakás hosszú távra kiadó bútorozatlanul
55 ezer Ft + rezsiért. Tel. 06-30-2335531.

Eladó Tahiban 120 nm-es családi ház
120 nm-es szuterénnel 26 millió Ft-ért.
Kisebb házat vagy lakást beszámítok
Szentendrén. Tel. (26) 385-387.

Némettanítást-korrepetálást vállalok,
szinte végtelen türelemmel. Lindner
Monika, 06-20-390-6629.
Dobtanítást vállal ismert dobos 25 éves
gyakorlattal - házhoz is megyek. Tel.
06-30-685-9606.
NÉMET: a kezdetektõl a nyelvvizsgáig. Egyéni, kiscsoportos, beszédközpontú, szakmai nyelvvizsgára
felkészítõ foglalkozások. Tel. 0620-589-0771.
Érettségire felkészítés, korrepetálás
történelembõl, magyarból,
mûvészettörténetbõl Szentendrén, a
belvárosban. Tel. 06-30-540-5639.

KÉPKERETEZÉS. www.adeko.hu,
(26) 327-881.
Kandallóépítés, vízfûtéses-légfûtéses
kandallók. Tel. 06-20-594-4458.

ÜZLET
Üzlethelyiségek kiadók a Kaiser’s
közelében, a Vasúti villasor 11/B. szám
alatt. Tel. (26) 319-957, este.

HATHA JÓGA FOGLALKOZÁS
a Püspökmajori Klubban hétfõn
17 órától. Info: 0620/981 9258
www.bit.ly/joga_szentendre
Folyamatosan csatlakozhatsz!

Gazdikeresõ
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

Gazdáját keressük
OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta
Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu

UDÓ
dog keverék kan augusztus 24-én került a
gyepmesteri telepre a Puskin utcából

WALTER
fajtatiszta németjuhász kan augusztus 25-én
került a telepre a Szentlászlói útról

Idén a gyepmester 124 kutyát fogott be, ami majdnem annyi, mint tavaly egész évben.
A telep 20 férõhelye már nagyon kevés. Kérjük az állatszeretõket, segítsenek!
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Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

PROGRAM
P'ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas,
diák: 650 Ft

FILM) (70’) kh.:B.A.
19:45 SZARUL ÁLLNAK
A DOLGOK (108’) kh.:16
szeptember 27. hétfõ
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 DRÁGÁN ADD AZ
RÉTEDET! (92’) kn.
20:00 EREDET (125’) kh.:16

20:15 SZELLEMÍRÓ (128’)
kh.12
október 1. péntek
18:00 AZ EMIGRÁNS – MINDEN MÁSKÉPP VAN (108’)
kh.:12
20:00 A DOBOZ (115’)
kh.:16

MOZIMÛSOR
szeptember 24. péntek
18:00 MUZSIKUSPORTRÉKSzéki Lassú (115’)
19:30 EREDET (125’) kh.:16

szeptember 28. kedd
17:00 VALAMIKOR
RÉGEN... Török Katalin
várostörténeti sorozata
19:30 SZARUL ÁLLNAK A
DOLGOK (108’) kh.:16

szeptember 25. szombat
14:00 NANNY MCPHEE ÉS
A NAGY BUMM (109’) kn.
16.00 TEENAGER FILMP’ART-I: JUNO (96’) kh.:12
17:45 DRÁGÁN ADD A
RÉTEDET! (92’) kn.
19:30 EREDET (125’) kh.:16

szeptember 29. szerda
18:00 DRÁGÁN ADD AZ
RÉTEDET! (92’) kn.
19:45 SZARUL ÁLLNAK A
DOLGOK (108’) kh.:16

szeptember 26. vasárnap
15:00 NANNY MCPHEE ÉS
A NAGY BUMM (109’) kn.
16:45 DRÁGÁN ADD
A RÉTEDET! (92’) kn.
18:30 BÛN ÉS
BÜNTETLENSÉG (BISZKU

szeptember 30.
csütörtök
17:00 HIHETETLEN UTAZÁS
(81’) kn.
18:30 MÛVÉSZSORSOK
SOROZAT: AZ EMIGRÁNS
- MINDEN MÁSKÉPP VAN
(108’) kh.:12

október 2. szombat
15:00 NANNY MCPHEE ÉS
A NAGY BUMM (109’) kn.
16:45 A
VARÁZSLÓTANONC (111’)
kh.:12
19:00 SZELLEMÍRÓ (128’)
kh.:12

szeptembertõl

2010. 09. 27-én 13.00-kor
Helyszín: ING Dunakanyar
Igazgatóság
Szentendre, Dózsa Gy. út 20.
(Betongyár épülete II. emelet)

KEDD 10:00 1000 Ft/alkalom
CSÜTÖRTÖK 18:00
Szentendre, Waterfront Hotel, a
rév-állomáshoz közel
több energia, rugalmasság,
türelem, mosoly
könnyû gyakorlatok • tartásjavítás
• légzés • összpontosítás • lazítás
tel: 20-972-7373, http://jogaszentendre.netlap.net

Feltétel:
diploma vagy minimum
érettségi
Munkakör:
ING PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
CSOPORTVEZETÕ
Munkakör:
piackutatás
szórólapozás
telefonos asszisztens
nyugdíjpénztári bedolgozó
Jelentkezés: 06-70-384-7-384
e-mail: dombovarybauer.maria@ing.hu

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
Szeptember 24. péntek
18 óra
MEGÚJUL SZENTENDRE
BELVÁROSA
Beszélgetés Tolonics Gyula belvárosi
képviselõvel

Október 1. péntek 18 óra
ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Szabó János elõadása
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Dunakorzó 16.
Október 1. péntek 18 óra
A világsztárok helybe jönnek
BODOKY GERGELY
FUVOLAMÛVÉSZ KONCERTJE

október 3. vasárnap
15:00 NANNY MCPHEE ÉS
A NAGY BUMM
(109’) k.n.
16:45 A
VARÁZSLÓTANONC (111’)
kh.:12
19:00 NAGYFIÚK (102’)
kh.:12
20:15 SZELLEMÍRÓ (128’)
kh.12

JÓGA INDUL
ÁLLÁSBÖRZE

ELÕADÁS

Felvételi elõkészítõ tanfolyam
A Szentendrei Református Gimnázium
(Áprily tér 5.) középiskolai felvételi
elõkészítõ tanfolyamot hirdet a most
8. és 4. osztályba járó általános iskolás
tanulóknak magyar és irodalomból
és matematikából
október 16-tól szombati napokon
A tanfolyam célja, hogy a diákok
felmérjék tudásukat; elsajátítsák
a felvételire való önálló felkészülés
módszereit; megismerkedjenek
a középiskolás követelményekkel;
próbatesztek megoldásával felkészüljenek az elõttük központi, kompetencialapú felvételi vizsgára.
A tanfolyam díja: 14 000 Ft (32 óra)

Tel. (26) 302-595

AZ EZOTÉRIA NAPJAINKBAN
Dunaparti Mûvelõdési Ház
(Duna-korzó 11/A)
Szeptember 29. szerda 18 óra
TAROT. Sorselemzés, útmutatás
(a Tarot eredete, a lapok jelentése,
a Szimbolikus Szellemi Piramis)
Október 13. szerda 18 óra
SZERETETNYELVEINK
Október 27. szerda 18 óra
PITAGORASZI NUMEROLÓGIA,
LETÜNK A SZÁMOK TÜKRÉBEN
November 10. szerda 18 óra
ALTERNATÍV GYÓGYÍTÁSI
MÓDOK
Bõvebb információ:
Polgár Edina, 06-30-650-6490,
info@afonya.hu, www.afonya.hu
Belépõdíj alkalmanként 800 Ft.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak

EGYIPTOMI
HASTÁNCTANFOLYAM
Õsztõl folytatódik az egyiptomi hastánc
tanfolyam a Dunaparti Mûvelõdési Házban
(Duna korzó 11/A.). Várjuk a korábbi
és új táncosok jelentkezését,
péntekenként 17.30-tól.
A hastánc olyan izomcsoportokat
és testrészeket mozgat meg, amely a nõies
megjelenést biztosítja, amellett, hogy
fittek és karcsúak lesznek a táncosok.
A mozgáskultúrát elsajátító és az azt
gyakorló hölgyek teljes megjelenésükben
pozitív változáson mennek át, mivel alakjuk
és mozgásuk nõiessé válik, ezáltal
önbizalmuk megnõ. Jelentkezni lehet
a helyszínen, vagy a 06-70-261-5522-es
számon Tóth Lilla hastáncoktatónál

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
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SPORT
VISSZAPILLANTÓ

II. Pilisi Tekerõ kerékpáros kalandtúra
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása szeptember 18-án ismét
megrendezte a Pilisi Tekerõ hagyományos õszi sportfesztiválját.
A tekerõ országos szintû rendezvénnyé nõtte ki magát, mivel a
térségbõl és vonzáskörzetébõl remélt sok résztvevõn kívül örömteli
módon az ország számos más pontjáról is érkeztek csapatok. A
kalandtúrára 700 résztvevõ jelentkezett, többek között Kaposvár,
Paks, Tatabánya, Veresegyház, Pápa, Várpalota, Ceglédbercel, Kecskemét, Budapest, és Miskolc városaiból. A reggeli zuhogó esõ ellenére
közel 400 kerékpáros sorakozott fel
a rajthoz, hogy végig kalandozza,
tekerje a Pilisben és a környéken
kijelölt tekerõ útvonalát és sportállomásait. A szentendrei rajtindítást
követõen kisütött a nap, és a csapatok napsugárszínû támogatói pólóban kalandozhattak az idõjáráselõrejelzõ Köpönyeg cégnek köszönhetõen.
A Pilisi Tekerõ a települések és a
térség erdeit nyitja meg a kalandtúra résztvevõinek. Célja, hogy
minél többen kapjanak kedvet a
rendszeres testmozgáshoz. A rendezvény célközönsége az ország és
a kistérség teljes lakossága, kicsik
és nagyok, a családok, az amatõr és
a profi sportolni vágyók egyaránt. A
tekerõ programjai is ezen céloknak
megfelelõen lettek kialakítva. Sajnos a heteken át tartó esõzés miatt
módosítani kellett az útvonalat,
mivel a pilisi erdõ számos területe
kerekezhetetlenné vált.
A résztvevõk három különbözõ útvonalon juthattak el a szentendrei
kiindulási ponttól a leányfalui
befutóig. A kalandtúrán a folyadékutánpótlást a Coca-Cola, a Visegrádi
Ásványvíz, a Pentaqua és a Tiszta
Víz Üzletház biztosította a résztvevõknek. A Családi Tekerõ 15 km útvonalán a családoknak és kisgyermeknek Szentendrérõl a Szabadtéri

Néprajzi Múzeum és a Szentendrei
Czóbel-parkon átvezetõ út könnyen
teljesíthetõ volt. A csapatoknak
útközben néhány próbát kellett teljesíteniük. Az elsõ állomás a
Skanzen által biztosított FelsõTiszavidék és az Észak-Magyarországi Falu tájegység volt. A csapatok keresztül-kasul bejárták a két
tájegységet, ahol Takách Zsuzsa és
csapata különbözõ kérdéssort adott
a résztvevõknek, melynek helyes kitöltése után tekerhettek tovább a
következõ állomásra. A második
állomáson a lovagi torna próbatételeit Pilisszentkereszt települése
biztosította a Czóbel-parkban, Csanádi József vezetésével. A lovagi öt
próba teljesítésével indulhattak
tovább a leányfalui befutóhoz a
csapatok.

A hosszabb útvonalat választók a
Családi Tekerõ 30 km-en, Budakalász településén résztvettek az
ügyességi-játékos próbatételeken is
a csapatok. A Kalandos Tekerõ 40
km-es útvonalán Budakalász, Pomáz, Csobánka, Pilisszentlászló,
majd a Skanzen és a Czóbel-park
érintésével értek a célba a résztvevõk Leányfalun. Budakalászon
Volosinovszki Mária vezetésével
ügyességi próbatételek, Pomázra
érve Kósa Anikó és Gáspár Sándor
segítségével a floorball élvezetes
sportjátékát próbálták, Csobánkán
Imre Gábor vezényletével autentikus zene, tánctanulás és kapura
rúgás, a Skanzenben és a Czóbelparkban a fent említett feladatok és

fotó  KRIZBO

Az Európai Autómentes Napon, szeptember 22-én Szentendrén
a Dunakorzón számos program várta az érdeklõdõket.
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kalandok várták a résztvevõket. A
sportállomások mindegyik településen izgalmasak és változatosak
voltak, a kistérségi partnerek kiváló
munkájának köszönhetõen.
Az egész napos kerékpáros sport-

fesztivált a Schwinn-Csepel által
biztosított ingyenes kerékpárok és a
Honi Bringa kerékpárbolt kísérte
végig. Papp László és csapata a
meghibásodott kerékpárokat szervizelte végig az útvonalon a résztvevõknek.
Kistérségi településeink közül Pomázról és Szigetmonostorról érkezett a legtöbb csapat, melyek
egyikében Kovács Attila, Szigetmonostor Faluház igazgatója és
csapata is részt vett. A Családi
Tekerõ 30 km-es útvonalán végigtekert a polgármesteri csapatban
többek között Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere, valamint
dr. Török Balázs, a DPÖTKT irodavezetõje és Pintér Ádám, a szentendrei Fidelitasz elnöke.
Leányfalun, a Petõfi sétány célállomásnál a csapatok leadták pontgyûjtõiket, és ki-ki – megmaradt
energiájához mérten – próbálhatta
ki a kézmûves kuckó foglalkozásait, a nyolcméteres, négyoldalú
mászófalat, a térség sportegyesületei által biztosított pingpong,
csocso, darts, célbalövés nyújtotta
lehetõségeket. A „Egészségére”
programok között megtalálható volt
az Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Intézet által
végzett magasvérnyomás-szûrés és
dietetikai/táplálkozási tanácsadás
Miháldy Kinga és a Pest Megyei

Vöröskereszt Szentendrei Szervezete által a vérnyomás- és testtömegmérések és szurdopedagógiai tanácsadás.
Mindeközben a színpadon többek
között a kistérségi sportegyesületek
– Welldance Szentendre, Piramis
Sport Egyesület Szentendre, Kriszvital Dunabogdány, Fitness Vital
Leányfalu, Déva Jógastúdió Tahitótfalu, Kisoroszi Judo és Kungfu
Klub és a 4 Évszak Sport Egyesület
Leányfalu – bemutatói voltak láthatók. Mindemellett a sportegyesületek tájékoztatást is nyújtottak
edzéseikrõl és programjaikról. A
bemutatók után az Apacuka zenekar interaktív gyerekmûsora
szórakoztatta az aprónépet.
Egy kis pihenõ után pedig kezdetét
vette a díjátadási ceremónia a rengeteg nyeremény-felajánlás által,
melyet a Skanzen, a Vizes Nyolcas
Uszoda és Szabadidõközpont, a
Leányfalu Termál- és Strandfürdõ,
a Pilisi Jégpark, a Cora Budakalász,
a Pentaqua és a Tisztavíz Üzletház
és a Balázs kerékpárbolt nyereményei biztosítottak. A négycsillagos ráckevei Kék Duna Wellness
Hotel felajánlása és a SchwinnCsepel MTB felnõtt és gyerek ke-

rékpár fõdíj tombolanyereményét
Nyíri Csaba, Leányfalu polgármestere adta át a támogatók nevében. A
díjátadót követõen a Pesty Party
Showband kiváló hangulatú koncerttel és táncmulatsággal zárta az
egész napos sportfesztivál.
A Kistérségi Társulás terve, hogy
jövõre harmadik alkalommal is
megrendezi a Pilisi Tekerõ kerékpáros kalandtúrát és kistérségi
sportfesztivált, a remények szerint
még gazdagabb programkínálattal
a még népesebb résztvevõi tábornak. A Pilisi tekerõrõl és a DPÖTKT
további rendezvényeirõl az érdeklõdõk a www.dunakanyar-pilis.hu
és a www.dunakanyar.org honlapról tájékozódhatnak.
ANTAL KATALIN
DPÖTKT kulturális referens,
fõszervezõ

