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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: 
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 mell.

ORVOSI ÜGYELET 
Bükkös-part 27. (26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig. 

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Ügyelet: este 20 órától reggel 
7.30-ig. Ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda, Kálvária
u. 26., T. 310-828)
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár (Paprikabíró u.
1/A., T. 310-868)
Minden szerdán Vasvári
Patika (Sas u.10., 312-825)
Minden csütörtökön
Pannónia Patika (Dózsa Gy. u.
20., T. 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gyógyszertár, Attila u.
23. Tel. 319-354
Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-
ig NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-óráig

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

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit Kft.
felelôs kiadó: 

Závodszky Zoltán igazgató

Szerkesztôség: 
Szentendre és Vidéke hetilap 

2000 Szentendre, 
Duna-korzó 18. II. emelet 

Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647

mobil: +36 20 260 4642 
e-mail: ujsag@szevi.hu

felelôs szerkesztô: 
Németh Erika 

tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra

szerkesztõségi titkár: 
Maros Emõke
címlap: Krizbo

Lapzárta: hétfô, 12 óra  

Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100

szevi.ibolya@gmail.com

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó

18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában

(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti

keddig fogadunk el.
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DEMAX Kft. 1151 Budapest, 

Székely Elek u. 11. 
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold
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Gazdasági Ellátó
Szervezet Szentendre
pályázatot hirdet pénz-
ügyi elõadói munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek: érettségi, közép-
fokú szakirányú  szakképesítés, fel-
használói szintû számítógépes
ismeret (Word és Excel), magyar
állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség. Elõnyt jelent: költ-
ségvetési területen, (illetve) pénz-
ügyi, gazdasági, számviteli munkakör-
ben szerzett gyakorlat, felsõfokú 
szakirányú szakképesítés.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL: 
iskolai végzettséget, szak-
képzettséget igazoló 
iratok hiteles másolata, szakmai
önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány
Feladatkör: pénzforgalmi mûveletek
lebonyolítása, banki kommunikáció,
számlázás, analitikus nyilvántartás
JUTTATÁSOK: közalkalmazotti ki-
nevezés, jogállására, illetményére és
juttatásaira a Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben, valamint a
77/1993.(V.12.) kormányrendeletben
foglaltak az irányadók. A kinevezés
határozatlan idõre szól, 4 hónap
próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának
határideje: január 31. 
Gazdasági Ellátó Szervezet
Szentendre, Kálvária út 18. 
E-mail: borbala@dunakanyar.net
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni
lehet: (26) 311-624; 500-624, 
Szabóné Klement Borbála igazgató

Ingatlanbérlet pályázat
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati
tulajdonú ingatlanok bérbevételére

• Szentendre, 3732/2 hrsz-ú, természetben Ady Endre u. 6. szám alatt található, 329 m2

alapterületû, múzeum megjelölésû ingatlan (beépített terület 243 m2, hasznos alapterület 195
m2) helyiségként történõ bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a  Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át. A pályázatokat a hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I.
emelet) február 3. 8.30 óráig kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377. 

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére

CÍM HRSZ M2 BRUTTÓ ÁR LEÍRÁS

Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Cseresznyés u. teteje 9188/2 1127 13.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/9 7084 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft/m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok 7299 1898 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Tegez u.- Vesszõ u. 6723 4549 10.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Tegez-Táltos u. 6758 2165 11.000 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Táltos u. 6757 1763 11.000 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Barackos út 6995 7146 11.730 Ft/ m2 Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. 
és a Barackos út találkozásánál. Örök
panorámás.

Nyerges u. és Táltos u. találkozása 6996 1515 11.270 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs
területen található. Legnagyobb beépíthetõség
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek.

Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6698 6258 10.350 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs 
területen található. Legnagyobb beépíthetõség 
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek

Szélkerék utca 3575/3 448 20.000 Ft/m2 Az ingatlan a Szélkerék és az Egres utca között 
belterületen, lakóövezetben fekszik. 

Cserkész utca 7282 300 10.000 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 
10%-a beépíthetõ.

Vándor utca 9157 1277 8.800 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.

Fõ tér 14. 2333/ 85,24 25.500e Ft Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb 
2/B/1 részén a mûemlékvédelmi belvárosban 

helyezkedik el, közel a Duna-parthoz. Az ingat-
lan bejárata a Jankó János u. felõl van.

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni.
További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon  a  26/503-377 telefonszámon kaphatnak.
Versenytárgyalás és a pályázat bontás következõ idõpontja: 2011. január 25.

Az Alkotó Gyermekmûhely 
és Kulturális Iskola Egyesület 
2009. évi adatai

EGYSZERÛSÍTETT MÉRLEG     Befektetett 
eszközök

5908
Forgóeszközök 11113
Eszközök összesen 17021

Saját tõke 10362
Tartalék 4053
Kötelezettségek 2606
Források összesen 17021

KÖZHASZNÚ EREDMÉNY LEVEZETÉS

Pénzügyileg rendezett árbevétel 77502
Közhasznú tevékenység ráfordításai 78401
Tárgyévi pénzügyi eredmény 461
Tárgyévi eredmény -804

Szentendre Város Önkormányzata  pályáza-
ti felhívást tesz közzé önkormányzati  tulaj-
donú ingatlanok bérbevételére: 

• Szentendre, 400/17 hrsz-ú, természetben HÉV
hátsó parkolónál 42 m2 területû helyiség;

• Szentendre, 927 hrsz-ú, Kossuth L. u. 30/B 32
m2 területû helyiség;

• Szentendre, 1795 hrsz-ú, Duna-korzó 18. sz. alatt
található irodaház I. emeletén 44 m2, a II.
emeletén 32m2 területû irodák;

• Szentendre, 8634/3 hrsz-ú, Károly u. 2-14. G-6
36 m2 területû garázs;

Szentendre, 1075/2 hrsz-ú, Paprikabíró u. 14. sz.
alatt található 80 m2, 38,3 m2 és 74,3 m2 területû
raktárak.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján vehetõ át. 

Tájékoztatás telefonon: 26/503-377



ÜLÉSTERMI HÍREK

Adóváltozások
A 2007 óta változatlan helyi
adómértékek 2011-tõl megemel-
kednek, mivel 4 év alatt jelentõ-
sen leértékelõdtek az infláció
hatására. A következõ négy évre
tervezett adómértékek a követ-
kezõek: a magánszemélyek kom-
munális adója 17 240 Ft/év/ingat-
lan, az idegenforgalmi adó 420
Ft/fõ/vendégéjszaka, az épít-
ményadó pedig a táblázat szerint
alakul.

Temetési díjak emelése

1011. január 1-jétõl átlagosan
3,6%-kal emelkedtek a temetési
díjak városunkban. A legnagyobb
mértékû áremelkedés a koporsós
temetést érinti, ebben az esetben
50%-kal kell többet fizetniük a
hozzátartozóknak, az urnák
üzemeltetõi díja pedig 6000
forint+áfa lett.

Költségvetés

A képviselõ-testület megtárgyalta
és elfogadta a 2011. évi költség-
vetési koncepcióról szóló elõter-
jesztést. 

Kistérségi csatorna- 
beruházás

A térség 5 települése által beadott
csatornázás kiépítési pályázat kb.
700 millió forintos beruházást
jelenthet Szentendre esetében. A
csatornázásban érintett telkek
tulajdonosainak fejenként 240
ezer forint fejlesztési hozzájá-
rulást kell kifizetniük, azonban
csak akkor és abban az esetben,
ha valóban nyerni fog a pályázat.

V8 uszoda
üzemeltetése
Az AquaPalace Kft. által üzemel-
tetett uszoda és szabadidõköz-
pont hosszú távú hasznosítása
érdekében az Önkormányzat szol-
gáltatási koncessziós közbe-
szerzési eljárást kíván lefolytatni,
amelynek értelmében a teljes
létesítményt haszonbérletbe kí-
vánják adni.

B. T.
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A polgármester
programja

JJaannuuáárr  2211..  ((ppéénntteekk))

08.00 Tervtanács ülés

18.00 Magyar Kultúra Napja

JJaannuuáárr  2255..  ((kkeedddd))

09.00 Vezetõi értekezlet

13.30 Megbeszélés Szakács Imrével

EuroArt témakörben

14.00 DPÖTKT  irodavezetõjével

megbeszélés

15.00 Kulturális Kft. ügyvezetõjével

megbeszélés

16.00 Vis maior témában megbeszélés

JJaannuuáárr  2266..  ((sszzeerrddaa))

09.00 Projektmegbeszélés

13.00 Megbeszélés a városi fogorvosokkal

13.30 DPÖTKT ülés

18.00 Csatornázási közgyûlés

JJaannuuáárr  2277..  ((ccssüüttöörrttöökk))

10.00 Megbeszélés a Belügyminisztérium

és a Pestterv Kft. munkatársaival

13.00 Polgármesteri fogadóóra

17.00 Városfejlesztõ Egyesület ülése

  Fizetendõ adó Ft/m ²) törvényi maximumhoz képest  
lakás 300 19% 
ipari ingatlan  235 15% 
belvárosi üzletek  1290 82% 
egyéb épület  610 39% 
üdülõ övezeti 
gazdasági épület  1350 85% 
üdülõ ingatlan  1350 85% 
üdülõ, ha állandó 
lakos van 300 19% 

Kisorsolták 
a nyerteseket

Január 10-én a Városháza kis
házasságkötõ termében a
megjelent válaszadók és
érdeklõdõk jelenlétében kisor-
solták a lakossági turisztikai
kérdõívek visszaküldõi között
a meghirdetett ajándékokat,
melyeket az alábbi szerencsés
válaszadók nyertek meg.

8 alkalmas uszodabérlet 
nyertesek:
Szilágyi Csaba, dr. Patkó
György, Szirony Erzsébet
10 000 Ft-os vacso-
rautalvány nyertesek:
Bubla János, Papp László

A Szentendre és térsége TDM
iroda munkatársai gratulál-
nak a nyerteseknek, és ezúton
szeretnék megköszönni min-
denki másnak is a vissza-
küldött kérdõíveket. A válas-
zokat hamarosan összegzik,
és a Szentendre és Vidéke
hasábjain is közzéteszik majd
a kutatás eredményét.

Szentendre Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja 

Önt és családját
a 

Magyar
Kultúra

Napja
alkalmából megrendezésre kerülõ 

városi ünnepségre

2011. január 21-én, pénteken
18 órára

a Polgármesteri Hivatal 
dísztermébe

Ünnepi köszöntõt mond:
Dr. Török Balázs
alpolgármester

Vízszentelés a Dunán

Görög katolikus hagyomány
szerint tartott városunkban múlt
hét vasárnap vízszentelést Ve-
reczki András lelkész. A hívek a
Péter-Pál templomban tartott
szentmise után vonultak le a
Dunához, ahol a szertartás ke-
retein belül elvégezték a vízszen-
telést.

Tájékoztatás

Dr. Gombás Katalin háziorvos
kérésére ezúton hívjuk fel az érin-
tett lakosok figyelmét, hogy a
doktornõ mobil telefonszáma az
alábbira változott: 20-251-7854.
Dr. Gombás Katalin kéri betegeit,
hogy a fenti telefonszámon ke-
ressék.

Forgalmirend-változás

Január második hetétõl a szakor-
vosi rendelõ felújítása miatt for-
galmirend-változás lesz a Bük-
kös-part bal partján. A forgalom
kétirányú lesz az óvoda gazdasá-
gi bejáratánál kialakított lezá-
rásig, de onnan tovább hajtani

nem lehet. A Bükkösparttól, a
Bajcsy-Zsilinszky úton – onnan
pedig a Kanonok utcán keresztül
– engedélyezett az autós köz-
lekedés.  
A Bükkös-part bal oldalán a
lezárástól a gyalogosforgalom
szintén megszûnik a Kanonok
utcai hídig, és a közlekedést a
Bükkös-patak jobb oldalán, a két
gyalogos híd valamelyikén átkel-
ve lehet folytatni. 
A parkolási lehetõség a Kanonok
utca jobb oldalán megmarad,
ugyanúgy, mint a mozgássérültek
számára kialakított parkolóhe-
lyek közül a Kanonok utcával
szemben kialakított – a másik a
háziorvosi rendelõ udvarán kerül
kialakításra.
Mindemellett a szakorvosi ren-
delések ideiglenes áthelyezése
miatt a Jókai utca és a Kert utca
teljes hosszában a III. zóna fizetõ
várakozóhelyei közül a II. zónába
került át.
Ez a forgalmi rend a rendelõin-
tézet átépítésének befejezéséig,
várhatóan 2011. augusztus vé-
géig lesz érvényben.

Szíves türelmüket és megértésü-
ket kérjük a munka lezárultáig!

POLGÁRMESTERI HIVATAL



D
ecember 10-én „rend-
kívüli szülõi értekezlet-
re” várták a szakképzés
iránt érdeklõdõket a Vá-

rosháza dísztermében. A Közép-
magyarországi Régiós rendezvény
több szervezet összefogásával
valósult meg, és célja volt a hall-
gatóság figyelmének felkeltése a
szakképzés változó, javuló ten-
denciái iránt. 
A szép számmal megjelent érdek-
lõdõket Trombitás Gábor, az
országos hatókörû Európai Civil
Koordinációs Egyesület elnöke és
dr. Török Balázs, Szentendre al-
polgármestere köszöntötte. Trom-

bitás Gábor bevezetõjében ismer-
tette a Duna Stratégiában érintett
országok civiljeinek aznapi ta-
nácskozásán elhangzottakat,
mely szerint a 2013-2020 közötti
idõszakban Magyarországon el-
végzendõ nagy volumenû munká-
latokhoz kellõ számú és meg-
felelõ végzettségû szakmunkásra,
szakemberre lesz szükség, a fel-
készülést a feladatra pedig 2011-
ben már célszerû elkezdeni! 
Ezután Kajos László, az Ipartes-
tületek Országos Szövetségének
országos oktatási koordinátora
tartott közvetlen hangú, gyakor-
latias elõadást a hiányszakmák-
ról, a különbözõ képzési formák-
ról, a képzések támogatási felté-
teleirõl és az ösztöndíj rendszer-
rõl. 
Az elõadás kiegészítéseként Gás-
pár Szilvia, a Lungo Drom alelnö-
ke, Pest megye kisebbségi tanács-
noka ismertette a szakképzési
törvény tervezett változásaiból
adódó lehetõségeket, valamint
szólt az érdekképviseletrõl, a
segítségnyújtás különbözõ for-
máinak igénybevételi lehetõsé-
geirõl.
Dragon József, a Szentendrei Kis-
térségi Ipartestület elnöke a szak-
ma, a szakemberek, mesterem-

berek munkájának megbecsülé-
sérõl, a szakmák szeretetérõl,
fontosságáról beszélt. Szavai lát-
hatóan elismerést és egyetértést
váltottak ki a hallgatóság so-
raiban.
Raffael László, a Pest Megyei
Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
aki helyettesével, Balogh Rezsõ-
vel együtt vett részt a rendez-
vényen, hozzászólásában üdvö-
zölte a kezdeményezést, mely
szerint a felek együttesen készül-
nek fel a szakképzés területén
várható változásokra. Egyben
érdeklõdött, hogyan lehetne a
módszert kiterjeszteni más kis-

térségekre is, hiszen az érdek-
lõdés nagy, a résztvevõk körében
megjelentek a gödöllõiek, Eger-
környékiek is!
A jelenlegi tanulási, képzési
lehetõségekrõl Papp Andrea a
Csobánkai Közösségi Mûhely
igazgatója beszélt. Rugalmas,
támogató-befogadó szolgáltatá-
sokról, szakmai képzésekrõl
egyénre szabott tanulási for-
mákról esett szó, melyeket kellõ
számú érdeklõdõ esetén máris

igénybe lehet venni.
A családias légkörben lezajlott
eseményen a hallgatóság részérõl
számos kérdés érkezett, melyek
megválaszolásában az elõadók
közösen vettek részt. Végül Német
Vince, a Szentendrei Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke
megköszönte a szervezõk mun-
káját és biztosította az egybegyûl-
teket a párbeszéd folytatásáról, a
feladatok koordinálásáról. 
A gyakorlati munka már a hely-
színen elkezdõdött, Dévai Éva, a
Szentendrei Kistérségi Ipartes-
tület ügyvezetõje, irodavezetõje
kérdõíves felmérést végzett a
különbözõ szakmák iránti érdek-
lõdésrõl. Az információk birto-
kában a szervezõmunka már
kezdetét is vette! A feladatok
koordinációját a kistérségi okta-
tási referens segíti.
A téma fontosságát és aktualitá-
sát a szervezõk áldozatkész és
rugalmas együttmûködése, össze-
fogása is mutatja. A kezdemé-
nyezésben részt vett Szentendre
Város Önkormányzata, az
Európai Civil Koordinációs
Egyesület, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, a Szentendrei
Kistérségi Ipartestület és a
Kistérségi Iroda.
A programmal kapcsolatosan
felvilágosítást Német Vince, a
Szentendrei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke ad.
A szervezõk nevében Trombitás
Gábor köszönte meg a részvételt,
és biztatott minden felet a továb-
bi aktív együttmûködésre, mely a
siker záloga!

KUDETT MAGDOLNA
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Géza, kék az ég!
Mit összehisztizik a nép, ha kibil-
lentik a megszokottból! A minap 
a Pap-szigetnél sétáltam, a fúró
már nem volt sehol. Szerencsétlen
szomszédok miket álmodhattak,
amíg zúgott! Én biztos fogfúrásra
ébredtem volna az éjszaka
közepén, vagy a Péntek tizen-
háromban ültem volna az udvari
mellékhelyiségben, miközben a
horror láncfûrésze akar felszeletel-
ni. Mindegy, én nem lakom 
a közelben. Bár hallottam, hogy
azért megkapták a magukét
Fúróék! Feljelentõs barátunk
alájuk tett egy kicsit. Elõször,
amikor megérkezett a nyaralójá-
ba, és rájött, hogy egész nyáron
nem tud majd úgy elfogyasztani
egy jegesteát a teraszán, hogy
közben meghallja anyósa segély-
kiáltását a konyhából – bár ez
engem nem zavart volna.
Másodszor meg akkor, amikor
végre vége lett a zajongásnak,
megtalálták, amit kerestek, de
arra látszólag nem volt tervük,
hogy hirtelenjében mit kezdjenek
vele, és az egész ment egyenesen 
a Dunába. Persze Fúróéknak a
zajra is, meg a Dunára is volt
engedélyük! Úgy kezdték, hogy jó
elõre zajengedélyt is szereztek a
helyi fõnököktõl. Másodszor meg,
õk már rögtön számítottak arra,
hogy a víz egyszer csak megje-
lenik, és akkor jön csõstõl, min-
denestõl, így már az elején
kitalálták, hogyan fogják elzárni.
Aztán meg mi a Dunának egy kis
meleg víz! Október tájt már a
halaknak is jólesik felmelegedni...
De nem mindenki viselte nehezen
a fülhasogató lármát! Voltak, 
akik fület csuktak elõtte, hiszen
jövõjük hozadékát látták benne.
Mert mit is kezdhetnek ezzel 
a vízzel? Nyilván valami turista-
megfogós hely kéne! A polgi évek
óta szeretné, hogy a Külföldi ne
csak térüljön-forduljon Szent-
endrén, hanem IDÕT töltsön el.
Tehát egy leányfalui stranddal
biztos nem elégedhetünk meg,
legalább ötcsillagos házacska kell,
ahol masszíroztathat is, pihenhet
is, ehet-ihat is a külföldi,
miközben észre sem veszi, hogy
már eltelik egy hét vagy kettõ.
Mi meg majd költhetjük vígan a
pénzüket új macskakövekre vagy
Duna-sétányra, vagy amire akar-
juk, mert akárkié is lesz az ötcsil-
lagos, az biztos, hogy gátat épít,
parkot rendez, munkát ad, meg
adót fizet.
Csak nézz föl Géza! Kék az ég!

VADADI

Szakképzéssel a szegénység felszámolásáért

BOTÁR EMIL
Területi 

Képviseleti Iroda
2000 Szentendre,
Kisforrás utca 19.
Tel.: 0626315387

Mobil: 
06209584389

E-mail: 
emilbotar@t-online.hu
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2008 szeptemberében adták át a Megyeri-hidat, amely jelentõs mértékben megkönnyítette a közlekedést a Pest megyében közlekedõk számára.
Ám mindez nemcsak elõnyökkel, hanem – a megnövekedett forgalom miatt – hátrányokkal is jár. Szentendrén hét 11-es fõút menti fejlesztést
sikerült az önkormányzatnak „kiharcolni” a város területén, „kárpótlásként” a megnövekedett autós forgalomért. 
Ezekbõl a fejlesztésekbõl a közelmúltban hármat fejeztek be annak érdekében, hogy a közlekedést mind a gyalogosok, mind pedig a gépjármû-
vel közlekedõk számára biztonságosabbá tegyék.

11-es út menti fejlesztések
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A Barackvirág úttal egy vonalban a fõúton
lévõ gyalogátkelõhelyet átalakították, az
átkelõnél lévõ járdaszegélyt süllyesztették,
és miután a megfelelõ megvilágítást is meg-
kapta, teljes biztonsággal használhatják a
gyalogosan közlekedõk.

A Református Gimnáziumnál szintén át-
alakították a belvárosból kivezetõ utat, ahol
új kihajtósávot hoztak létre a forgalom
gyorsabbá és egyszerûbbé tételének érde-
kében. 

A Sztaravodai úti csomópontnál új, balra
kanyarodó kihajtósáv gyorsítja a közle-
kedést.
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A
z idei bál méltó utódja
volt az eddigieknek: 
a prominens vendégek, a
különleges ételek, az

értékes tombolák, a színvonalas
mûsorok, a bor- és csokoládé-
kóstoló és persze a közös beszél-
getések mind hozzájárultak ahhoz,
hogy a jelenlevõk valóban egy
különleges este részesei legyenek.  
Az eseményen dr. Dietz Ferenc
polgármester köszöntõje után két
kiváló mûvész, Koós Réka és
Bardóczy Attila szórakoztatta a
közönséget rövid zenés mûsorá-
val, majd a négyfogásos vacsora
után az Aranyláng tánczenekar
járult a vidám hangulathoz. A
Református Gimnázium nyitótán-
ca után a házigazdák, Novo-
domszky Éva és Dörner György
gondoskodtak arról, hogy a tom-
bola közben is megmaradjon a
vidám hangulat.

A szervezõk  köszönetet 
mondanak a bál megvaló-

sulásáért szponzorainknak: 
a Raiffeisen Banknak, 
a Wentech Holding Kft.

Szentendrének, a Törley Kft.-
nek, a Visegrádi Ásványvíznek,

a Dúzsi Pincészetnek és a
Szamos Marcipán Kft.-nek.

Az esten nyújtott segítséget
köszönjük a Ferences Gimnázium
diákjainak, a nyitótáncot a Re-
formátus Gimnázium gimnazis-
táinak.
A tombola ajándékokért szintén
ezúton fejezzük ki köszönetünket
a következõ személyeknek, cégek-
nek és intézményeknek: 
Ábrahám Péter, Aknay János,
Balogh Béla, Benkovits György,
Bihon Gyõzõ, Eckensberger Attila,
Edmund – Varga Ödön Tibor,

Farkas Ádám, Kósa Klára, Kutlán
András, Losonci Lilla, Lukács
Tibor, Máhr Attila és Fia, Marga-
ritovits Milenkó, Molnár Bertalan,
Novák Gábor, Paulusz Györgyi,
Pirk László, Pistyúr Imre, Ries

Zoltán, Szalai Péter, Tamás
Mária, Vészabó Noémi;
Caprice, Lián Kft., Mahart Pass-
nave Kft., Surányi Cukrászda,
Szentendrei Kulturális Nonprofit
Kft., Szentendrei Skanzen, Tel-
mex Kft., Thermál Hotel Visegrád,
Vizes Nyolcas Uszoda-és Szabad-
idõközpont;
Söndörgõ Együttes, Vujicsics
Együttes.
A bevétel összegérõl a két hét
múlva megjelenõ Szentendre és
Vidékében számolunk be. 

Jótékonyság harmadszor
Január 15-én harmadik alkalommal rendezte meg a Szentendréért Közalapítvány a
Szentendrei Jótékonysági Bált a MûvészetMalomban, amelynek bevételét idén a Központi
konyha eszközeinek korszerûsítésére fordítják. 

A Református Gimnázium diákjainak nyitótánca

Polgármesterek asztala: Abonyi Géza, Pályi Gyula János, dr. Sajtos Sándor

FELHÍVÁS táncra… 
PINGPONG ASZTALOK KÖRÜL ÉS VÍZMOLEKULÁK

KÖZÖTT

Ha elmúltál 14, de nem vagy még 25, várod a tavaszt, 
a strandidényt, a mozgást, vagy egy jó társaságot, 

a V-8-ban a helyed.
Január 29-tõl minden második szombaton este 19-tõl 22-ig

asztaliteniszezhetsz, és január 23-tól minden vasárnap 
10-12-ig úszhatsz. Ha igényled, kapsz segítséget egészségi

állapotod felméréséhez, edzéshez, mozgástanuláshoz. 
Ha tetszett, hozz majd el másokat is! 

A foglalkozásokat, belépõket ingyenesen biztosítja az
EGÉSZSÉGES VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY.

Az Egészséges Városért Közalapítvány 
TÁMOP 6.1.2. projektje az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

Szamos László, Szentendre díszpolgárának és feleségének köszöntése



VÁROS

XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. JANUÁR 21. SzeVi 7

Koós Réka és Bardóczy Attila

Holló István, dr. Török Balázs és dr. Filó András eszmecseréje

Tánc Tánc: dr. Szántó Csilla

Fellegi Tamás miniszter átveszi a tombolanyereményt

Dr. Fónagy János államtitkár átveszi a tombola ajándékát
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Nyílt levél
A POLGÁRMESTERI
HIVATALHOZ, AVAGY
BIZTOSAN ÍGY KELL EZT?

Egy adventi estén a postáról siet-
tem  hazafelé, táskámban a Pol-
gármesteri Hivatal levelével. Fá-
zósan húztam össze magamon a
kabátom, minden hideg és szürke
volt. Hazaérve befordultam a
Szobrász utcába, és önkéntelenül
is elmosolyodtam. A házak, a ker-
tek, az utca ünnepi fényben
úszott. Nemcsak a fények derítet-
tek jó kedvre, hanem azok az
emlékek tódultak elém, amiket
együtt éltünk át az utca lakóival. A
közös adventi gyertyagyújtásaink
énekei, a finom sütemények íze, a
forralt bor illata és a meghitt
beszélgetések. 
Otthon kibontottam a hivatal leve-
lét, mely válasz volt egy köszönõ
levelünkre, melyben a Mûvész tér
környékén lakók megköszönték,
hogy segítettek nekünk a téren fel-
halmozódott zöldhulladék elszál-
lításában, és melyben azt is
megemlítettük, hogy tavasszal egy
pikniket szerveznénk a térre, mely
során közös munkálkodással fel-
virágoz(tat)nánk a területet. Erre
kaptuk a 3 oldalnyi levelet, mely
felsorolja az összes rendeletet,
melyet be kell tartanunk, illetve,
hogy hova, milyen irodához, hi-
vatalhoz kell beadvánnyal élnünk
22 munkanappal a tervezett
„akciónk” elõtt, no és persze mind-
ezt mennyi illetékbélyeggel kell
ellátnunk.
Elgondolkoztam azon, hogyha pár
édesanya összebeszélne, és egy
elõre meghatározott idõpontban
gyermekeikkel kimennének a ját-
szótérre, ott esetleg meguzson-
náznának vagy futóversenyt ren-
deznének a lurkók között, akkor
ahhoz is kellene a 13/2005. (IV.15.)
Önk. Sz. rendeletében meghatáro-
zott közterület-használati igény
bejelentése, az 1990. évi XCIII.
Törvény 29 §. (l) bek. szerinti
általános tételû illetékkel ellátva?
Továbbá a játszótéren elfogyasztott
élelmiszerekrõl kellene tájékoztatni
5 munkanappal korábban a Budai
Kerületi ÁNTSZ Hivatalát az
57/2010. (V.7.) FVM rendelet 17 § (l)
bek. alapján?  Ugye ez egyáltalán
nem életszerû és nem közösség-
teremtõ eljárás, elvárás lenne?
A levél vége felé az olvasható,
hogy ha az elõzõ két oldalon fel-
sorolt beadványokkal nem élünk,
és nem kapunk engedélyt, akkor
az engedély nélküli közterület-
használatért bírságot kell fizet-
nünk, illetve köteleznek minket a
terület eredeti állapotának vissza-

állítására. No, ezen már kínomban
hangosan felnevettem. Magam
elõtt láttam, ahogy visszaszórjuk a
felszedett szemetet, gondosan
visszahelyezzük a kutyapiszkokat,
visszadugdossuk a kihúzott par-
lagfüvet, és tövestõl kitépjük az
általunk ültetett virágokat.
Ugyanis most így fest az „eredeti
állapot”.
A levél az addigi hivatalos szak-
szövegtõl eltérõen egy szép, em-
beri mondattal zárul: „A lakókör-
nyezetük szépítéséért való igye-
kezetüket köszönjük, és sok sikert
kívánunk a megvalósításához.”
Én sem zárhatom másképp ezen
nyílt levelet, csak köszönömmel.
Köszönjük a jókívánságot, csak
kérjük, teremtsenek a környezet
szépítésének megvalósításához a
városlakók által is betartható
feltételeket.      

FÜLÖPNÉ MARIAN

Tisztelt Fülöpné Marian!

A közterületek rendeltetéstõl eltérõ
használatához közterület-hasz-
nálati engedélyt kell kérni. Évente
több tucat engedélyt adunk ki
különféle rendezvények megtar-
tásához, kezdve a nagy városi ren-
dezvényektõl (pl. adventi vásár) a
Postás-strandon megtartott év-
nyitóig. 
A hivatalnak megküldött köszönõ
levélben azt a rövid kérdést kap-
tuk, hogy kell-e valamilyen enge-
dély egy Mûvész téren tartandó
piknikhez. Mivel sajnos nem állt
rendelkezésünkre további infor-
máció arról, hogy pontosan milyen
méretû és milyen tevékenysé-
gekkel egybekötött piknikrõl van
szó, ezért tájékoztatást adtunk
arról, hogy általánosságban a
különféle rendezvényeken folyta-
tott egyes tevékenységekhez mi-
lyen (egy kivételével nem hivata-
lunk hatáskörébe tartozó) ható-
sági engedélyek szükségesek. 
Azóta a hölgy újabb levelébõl vilá-
gossá vált, hogy egy helyi közös-
ség által tartandó, virágültetéssel,
kertészkedéssel egybekötött piknik
szervezõdik, mely nem jár sem
árusítással, sem zeneszolgáltatás-
sal, sem közterület lezárásával.
Erre a tevékenységre természe-
tesen nem kell engedélyt kérni,
csak a fõkertésszel kell egyeztetni
a tervezett virágültetésekrõl. 
Ahogy azt az eredeti levelünkben
is írtuk, nagyon örülünk neki,
köszönjük és támogatunk minden
olyan lakossági kezdeményezést,
amely elõsegíti városunk környe-
zeti szépségeinek megõrzését.

DR. GERENDÁS GÁBOR
Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetõje

Még egyszer a vörösiszapról
Amint a Baptista Szeretetszolgálat felhívásában olvasható volt
(http://www.baptistasegely.hu/node/938), a budakalászi CORA áru-
házban is telepítettek gyûjtõasztalt a vörösiszap-károsultak számára
adományok fogadására. Az október 7-20-ig terjedõ idõszakban több-
ségében a Szentendrei Baptista Gyülekezet, valamint a Budapest Váci
úti, illetve a pócsmegyeri baptista gyülekezetek önkéntesei, aktivistái,
összesen ötvenheten vették
át a katasztrófa károsultjai
számára a tartós élelmisze-
reket. Tételesen: 510 kg
lisztet, 430 kg cukrot, 385 kg
rizst, 195 kg száraztésztát;
több mint 230 kg konzervet,
édességféléket, valamint
tisztítószereket. Az össze-
gyûjtött adomány súlya
meghaladta a két tonnát.
A karácsonyi cipõsdoboz-akcióhoz, amely november 4-tõl december 6-
ig tartott, az árvízkárosult és a vörösiszap-katasztrófa áldozatai gyer-
mekeinek gyûjtöttek új- és használt játékokat. Összesen 118 önkéntes
végezte a CORA áruház bejáratánál a gyûjtést. A szentendrei baptisták-
nak ezúttal a pócsmegyeri és a tahitótfalui gyülekezet önkéntesei
segítettek. A csaknem egy hónap alatt 120 db ajándékokkal, édes-
ségekkel bélelt cipõs doboz, illetve azon kívül kb. 1500 db különféle
játék gyûlt össze. Mindkét akció „termését” a Baptista Szeretet-
szolgálat juttatta el céljához.
Az ajándékozók együtt érzõ szeretetét, önzetlenségét utólag is köszön-
jük. Köszönet illeti még Lovas Vincét is, akire hárult mindennek a
megszervezése.                                                              ANTAL LÁSZLÓ
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Amikor a szentendrei kép-
viselõ-testület három éve
meg akarta választani önt a
Kulturális Kht. ügyve-zetõ-
jének, néhány órányi gondol-
kodási idõt kért, majd vissza-
tért az ülésterembe és igent
mondott. Mi játszódott le
önben azon a délutánon?
A megválasztásom körülményei
indokolták, hogy kicsit átgondol-
jam a dolgokat abban a rövid idõ-
ben. Beszéltem három emberrel,
akinek a véleménye számomra
fontos volt, többek között a pol-
gármester úrral is, és úgy talál-
tam, a feladat annyira szép, hogy
érdemes elvállalni a vele járó
kihívást. Segíteni jöttem, mert hív-
tak. A megválasztásomkor három
és fél hónap kõkemény, rendrakó
tevékenység állt elõttünk, de
ezután építkezõ, kreatív munka
jöhetett.

A tisztségbe lépéskor azt
mondta a munkatársainak:
minden szakmai ötletet szí-
vesen fogad, akár a Rolling
Stones is Szentendrére jö-
het, ha van rá elég pénz.
Milyen irányvonalat tûzött ki
maga elé az elején, és mi lett
az elhatározásból?
Félreértés ne legyen, az idézett
mondatot nem afféle kulturális
iránymutatásként fogalmaztam
meg, sokkal inkább a háttér-
feltételekrõl akartam szólni. Me-
nedzserként az volt a dolgom,
hogy megteremtsem a lehetõ-
ségeket a fantázia szárnyalásá-
hoz, közben viszont a korlátainkat
is el kellett fogadni. Nem az anya-
giak a legfontosabbak, de tudomá-
sul kell venni, hogy közvetve és
közvetlenül is az adófizetõk
pénzét költjük, bevételünk három-
negyede ilyen forrásokból érkezik,
csak a maradék egynegyed jön vál-
lalkozási bevételekbõl. Csak addig
nyújtózhatunk, ameddig a taka-
rónk ér. Az én feladatom a takaró
méretének növelése volt. Ha
messzebbre nyújtózunk, mint a ta-
karó engedné, kezelhetetlen hely-
zetbe hozom a cég tulajdonosát,
jelen esetben a várost. Egy nor-
mális menedzser nem várhatja el,
hogy bármilyen szinten dicséretet
kapjon a megfelelõ gazdálkodási
alapok megteremtéséért, kivéve
persze a tulajdonosoktól. Azt vi-

szont elvárja, hogy a döntéshozók
tisztában legyenek a döntések hát-
terével, indokaival, és azzal a
helyzettel, ami a cégben ak-
tuálisan elõáll.

Elejétõl fogva harmonikus
viszonyt ápolt a munkatár-
saival, amelyet mindvégig
sikerült tartania, bár nem
éppen puhány vezetõként
ismerték, a véleményét sose
rejtette véka alá. 
Abban hiszek, hogy emberként kell
bánni az emberekkel. A cégben
egyszemélyi vezetés van, amely
mindenért felel – jogilag, gaz-
daságilag és erkölcsileg egyaránt.
Ezzel a munkatársaknak is tisz-
tában kell lenniük. Ezáltal – ha
nem akarsz egyenlõbb lenni az
egyenlõknél – bíznod kell bennük,
és hagynod kell dolgozni õket.
Kulturális területen különösen
igaz ez: az emberekre nem lehet
orwelli módon rátelepedni, mert
folyamatos kreativitás, szellemi
innováció szükséges. A vezetõ
ehhez pénzt, paripát, fegyvert ad,
de bizalom és kölcsönös tisztelet
nélkül nem megy.

A láthatóak mellett számos
észrevétlen fejlesztés is tör-
tént. Mire a legbüszkébb
ezek közül?
Az elõzõ ügyvezetõtõl örökölt
struktúrával dolgoztunk. Válság-
menedzsernek kerültem ide, min-
denki elõtt ismert volt a helyzet:
az ügyészség több ügyben perelte
a céget, a gazdálkodása az össze-
omlás szélén állt, átgondolatlan
lépések sorozatával kellett meg-
küzdeni. Elsõ körben rendet kellett
tenni úgy, hogy a szentendrei pol-
gárok számára zökkenõmentesen
biztosítsuk a kulturális prog-

ramokat. Három és fél hónap után
elindulhatott az építkezés is.
Ennek kapcsán rengeteg dolgot
említhetnék a teljesség igénye
nélkül is. A P’Art Mozi bejött a
cégbe, miután átvettük attól az
alapítványtól, amely addig üze-
meltette. Voltak ez ügyben szak-
mai jellegû viták köztem és a
város között, ezek azért voltak,
hogy elõrevigyék az ügyet. Ítélje
meg a közönség, mennyire sikeres
a mozi, de én úgy látom, részben
már kialakult és folyamatosan
fejlõdik az a kulturális agora, ami
miatt érdemes volt elvégezni a fú-
ziót. A Tourinform Iroda a TDM-
pályázat reményében kikerült a
cégbõl, a városnak és a TDM-
szervezetnek hála, nagyon gördü-
lékenyen sikerült végrehajtani ezt
a lépést. Megteremtettük a fel-
tételeit annak, hogy a SzeVi he-
tente 16 oldalon jelenjen meg. A
DMH-t, amelyben évente 50 ezer
látogató fordul meg, renováltat-
tuk, hogy ne legyen életveszélyes,
és beindult benne a Tizenegylet
kezdeményezésére az Eleven Kert
programsorozat. 
A MûvészetMalom másfél-két év-
vel dolgozik elõre, az õ esetükben
örökölt kiállításokat kellett meg-
tartani. A mozgástér itt volt a
legszûkebb, ráadásul az irányítás
és a felelõsségi körök teljességgel
tisztázatlanok voltak, a felelõsség
jogkör nélkül pedig nem mûködik.
Az elvárások és az igények a
közönség részérõl – és néha sajnos
a tulajdonosok felõl is – ritkán
voltak összhangban a realitások-
kal, de a nagy rendezvények
esetében szépen haladtunk elõre:
el tudtuk vinni Budapestre is a
reklámot, aminek következtében a
programok látogatottsága a nö-
vekvõ jegyárak mellett is emel-
kedett. 2009-ben a kirobbant gaz-
dasági válság ellenére is szép si-
kert ért el a jubileumi Teátrum, és
ugyanígy a Tavaszi Fesztivál.

A korábbi célkitûzés sze-
rint a kht. felügyelt volna a
városmarketing tevékeny-
ségre is. Nem sokkal ezután
határozottan elhárította az
önkormányzat felkérését. Mi
volt az oka?
Nem tisztem megítélni, miért vette
fel a nevébe a cég a „városmarket-
ing” jelzõt. Az örökölt feladat-

körök között szerepelt, hogy épít-
sünk marketingstratégiát a város
számára. Azonban ez egy önálló
szakma, amihez érteni kell: a
céget megbízni ezzel a feladattal
olyan, mint ha egy gépészmérnö-
köt beküldenénk a mûtõbe, hogy
agymûtétet végezzen, az agyse-
bészt pedig földmérésre kérnénk.
A városmarketing nyolc-tízéves
egyetemi képzést és továbbképzést
igényel, Nyugat-Európában ko-
moly múltja van. Én magam nem
tudtam belekezdeni, mert nem
értek hozzá. Ahhoz értek ugyan,
hogy megfelelõ embert találjak és
hívjak meg a feladatra, de végül a
város bízott meg ezzel egy ügy-
nökséget.

Ügyvezetõi mûködése so-
rán többször fogalmazott
meg kritikát a helyi kultúra-
felfogással szemben. Mit lát
különösen problémásnak?
Prioritásokat kell felállítani, nem
kell egyszerre mindent akarni. A
világ egyik leghíresebb, legna-
gyobb tekintélyû hadvezére, a
porosz katona, Clausewitz mond-
ta: „Aki mindent véd, az semmit
nem véd meg”. Ha mindent
akarsz, kifolynak a kezeid közül a
dolgok. Nemcsak a programokat,
hanem a humánerõforrást sem
szabad szétaprózni. Ez persze nem
jelenti azt, hogy a kisebb dolgokat
el kell felejteni. Nagyon fontos
lenne átgondolni a célokat és kon-
centrálni az erõket. Ha végigvit-
tem és mûködtetni tudom az egyik
projektet, jöhet a másik. A szent-
endrei kulturális életben a Malmot
és a Teátrumot tenném meg prio-
ritásnak, mert ennél több nagy célt
egyszerre nem bír el a város. Ez a
probléma kihat a szentendrei pol-
gárokra is. Nagyon sok az üzleti
jellegû és a civil magánkez-
deményezés. Ezeket akkor tudjuk
támogatni, ha hagyjuk õket élni,
hadd virágozzék ezer virág. Amibe
viszont városi forrásokat kell ölni,
abban mindenképpen kell egy
fontossági sorrend. Szentendrének
szerencsés adottsága, hogy sok
olyan kreatív, tenni vágyó értel-
miségi él itt, akik csodálatosan
különbözõek, éppen ezért alakul-
hat ki a kulturális sokszínûség,
ami néha érdeksérelmeket és 
konfliktusokat szül, de a városve-
zetésnek el kell simítania ezeket.

Februárig, az új ügyvezetõ
megválasztásáig még viszi az
ügyeket a cégben. Utána
hogyan tovább?
Az élet úgy hozta, hogy máshová
szólított a kötelesség, de maradok
a közszolgálatban.

BOKOR TAMÁS

Válságból építkezésbe
A gazdasági feltételek csak keretet adnak a munkához, a lényeg a kreativitás és a változa-
tosság – vallja Závodszky Zoltán, a Szentendrei Kulturális Központ leköszönõ ügyvezetõje, aki
lapunknak értékelte az elmúlt három esztendõt.



Gyöngyfûzés

G
yöngyöt fûzök. Elõttem
egy doboz, tele külön-
bözõ színû és formájú
gyöngyökkel, fonalak-

kal. Elsõ lépésként csomót kötök
egy fonal végére. Jó nagyot,
nehogy leessenek a felfûzött
gyöngyök. Gyöngyfûzés közben
remekül lehet gondolkodni az élet
dolgairól: Engem nem könnyû
megbántani. Nem vagyok egy
haragtartó típus.

Kiválasztom az elsõ gyöngyöt.
Sötét színû, jó nagy lyukkal. Na-
gyon könnyû felfûzni.
Na, de ez azért mégis csak sok!
Nagyon haragszom rá. Meg
tudnám ütni, bele tudnék rúgni.
Rá sem bírok nézni, nem bírom
elviselni, hogy a közelemben
legyen. Önzõ, hálátlan ember. Nem
tûröm, hogy így bánjon velem.

A második gyöngy is könnyen fut
végig a fonalon. Élénk, sárga
színe van.
Felháborító, hogy mások nem
látják, micsoda szörnyû ez az

alak. Hogy képesek a többiek
szóba állni vele? Biztos csak
velem akar kiszúrni.

Itt ez a piros gyöngy. Szépen
mutat, mindenki észreveszi.
Nem értem, még mindig idegesít.
Reggeltõl estig, estétõl reggelig
jár az agyam, miért tette ezt ve-
lem. Sehol a megkönnyebbülés.
Idegességem persze a környeze-
temre is kihat, feszültség, nyugta-
lanság vesz körül. Mondom is a
magamét, hadd tudják meg, ki is
õ valójában!

Kicsi, barna gyöngy, nem feltûnõ.
Eddig félretoltam, most mégis ezt
fûzöm fel. Szûkebb lyukán ne-
hezebben csúszik át a fonal. 
Nagyon szomorú vagyok. Csaló-
dottságom, megbántottságom
szinte fizikai fájdalmat okoz. Ezt
az érzést nem tudom másokkal
megosztani. Küszködöm a köny-
nyeimmel, majd végre sírva
fakadok. 

Most megint egy kicsi gyöngy
kerül a kezembe. Kék színe segít
az elmélkedésben.
Miért tette ezt velem? Mi lehetett

az oka annak, hogy így visel-
kedett? Harag, irigység, idegesség
váltotta ezt ki belõle? Szomorú,
csalódott valamiért? Nincs, akivel
megoszthatja érzéseit? 

Itt egy aprócska gyöngy. Eddig
észre sem vettem. Lámpafény,
szemüveg, gyöngyfûzõ tû és sok-
sok türelem kell hozzá, hogy
végre felfûzzem.
Mi az én felelõsségem? Lehet,
hogy én is oka vagyok annak,
hogy így viselkedett? Nekem kel-
lett volna jobban figyelnem rá?
Lehet, hogy miattam szomorú
vagy csalódott? Magára hagytam,
nem vettem észre, hogy segítségre
szorul? 

Az ormótlan csomó hirtelen
kibomlik. A gyöngyök leesnek a
fonalról, elgurulnak, össze-vissza
keverednek.
Kezdhetem a munkát elölrõl.
Most nem csomót, hanem egy cso-
daszép, értékes gyöngyöt kötök a
fonal végére. Nehezen találok rá a
megfelelõre. 
Belátom, hogy idõnként nagyon
meg lehet engem bántani. Van,
amikor rettenetesen haragszom.

A gyöngyfûzés nem könnyû tu-
domány. Nehéz a megfelelõ szí-
neket, méreteket összeválogatni
és néha nagyon hosszú ideig kell
dolgozni és rengeteg gyöngyöt
kell felhasználni ahhoz, hogy
meg legyünk elégedve az ered-
ménnyel.
A kész nyakláncot neki adom.
Talán örülni fog neki!

LUKÁCS MÁRTA
gyógypedagógus

GYEREKEK
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Anya, lépj
velem, 
lépj értem!
„Tudod-e, hogy mi a legszebb tánc-
lépés? Gyermeked, ha elsõt lép.
S tudod-e, hogy ez a legszebb tánc-
lépés, melyet nem felejtesz el, míg
élsz.”

4 éves kisfiúról szól a történet. Csak
10 hónaposan kezdett kúszni, furán,
féloldalasan: bal lábával tolta magát,
míg jobb lába tónustalanul pihent a
talajon. Ez is csak 1-2 hétig tartott, a
mászás pedig teljesen elmaradt. He-
lyette a baba gyorsan felállt és elin-
dult. Örült a család: – De ügyes a ba-
bánk, már 11 hónaposan jár! Ma már
azonban aggodalommal keresik a pót-
lólagos segítséget. Igen, a kisfiú
mozgásfejlõdésébõl kimaradt valami
nagyon fontos. A szabályos és kellõ
idejû kúszás és mászás hiánya miatt a
két agyfélteke harmonizálódása, a
közöttük lévõ szükséges idegi kapcso-
latok, összeköttetések létrejötte. Egy
ilyen egyszerûnek tûnõ ok olyan
tünetegyüttest halmozott fel, hogy a

gyermek képességprofilja jelenleg
kétéves fejlettségi szinten áll. Hadd
emeljem ki: a kisfiú NEM értelmi sé-
rült! Azaz a folyamat nem visszafor-
díthatatlan, de több hónap, év fej-
lesztõ munkája vár most mindannyi-
unkra, gyermekre, családra, szakem-
berre, hogy a hibásan rendezõdött
beidegzõdéseket leépítsük, és a szük-
séges úton újrainduljunk. A mozgás-
fejlõdés súlyos zavarából következõen
a kisfiúnál megkésett beszédfejlõdést,
komoly figyelemkoncentrációs zavart,
s ebbõl fakadóan több – a jelen élet-
kori tapasztalatszerzéshez, illetve a
majdani iskolai tanuláshoz szükséges
– részképesség fejletlen voltát diag-
nosztizáltuk.
Részletesebben kifejtve a tüneteket: a
kisfiú 3 és fél évesen kezdett el be-
szélni. Nem ismeri a színeket sem
aktívan (– „Ez itt milyen színû?”), sem
passzívan (–„Dobd a babzsákot a piros
színre!”). Nem színtévesztõ, mert a –
„Dobd ezt a labdát az ugyanolyan
színû karikába!” már jól megy, azaz
színeket vizuálisan egyeztet. Formák-
kal (kör, négyzet, háromszög) ugyan-
ez a helyzet. Ezek a játékos gyakorla-
tok pár perc alatt elvégezhetõek,
nekünk mégis sok idõbe telt, mert a
fiúcska figyelme erõsen szórt, feladat-
tudata nem alakult ki, feladattartása

igen gyenge. A játékos kihívás nem
ébreszt benne érdeklõdést, nem épült
ki a természetes sikerorientáltság.
Szélvészként szaladgál a teremben, s
csak másodpercekre köthetõ le a
figyelme. Számfogalma nincs, számol-
ni még mechanikusan sem tud.

Kedves édesanyák! Figyeljünk, ébred-
jünk! A fenti leírás egy igen súlyos
tünetcsoport. Ennél kevésbé prob-
lémásnak tûnõ viselkedés is görgethet
maga elõtt egy iskoláskorra szilárdan
kiépülõ sorompót. Miért sírjunk és

szenvedjünk az iskolában, ha most,
bölcsõdés és óvodáskorban, heti 1,
maximum 2 alkalommal elmehetünk
egy fejlesztõ játékokkal, gyermekszere-
tettel, segítõ szándékkal és szakérte-
lemmel teli fejlesztõközpontba. Ne
halogassuk! Minden nap azt mondjuk,
most más dolgom van, majd holnap,
majd holnap... Õ a legfontosabb, a
kisfiunk, a kislányunk. Az Õ sorsa,
jövõje. Lépjünk, édesanyák! Ahogy
gyermekünk is lép, mikor eljön az
ideje.

ZEKE ANITA

Hívogató a Rákócziba!
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnáziumba január 29-én, szomba-
ton 9 órára a leendõ elsõs osztályos
szülõknek tartott tájékoztatóra. 
Míg a szülõk megismerkedhetnek iskolánk
profiljával és a tanító nénikkel, addig 
gyermekeik különbözõ érdekes játékos
foglalkozásokon vehetnek részt. 
Február 12-én, 9 órára ismét várjuk
Önöket és gyermekeiket egy sportos
szombatra, ahol csapatokban játékos
feladatokban vehetnek részt.
Szerezzen magának és gyermekének két
kellemes szombat délelõttöt. Reméljük
megtisztelnek bennünket jelenlétükkel! 

Szentendre, Vasúti villasor 3/B.
06-30-20-28-233
www.bonitagyermekcentrum.hu
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A
z évek múlásával járó
öregedési folyamat saj-
nos a szemünket sem
kíméli; idõvel minden-

kinél jelentkezik látásromlás,
olyanoknál is, akik korábban nem
szorultak semmilyen szemkorrek-
cióra. Bizonyos életkor után rossz
fényviszonyok között egyre ne-
hezebbé válik a mobiltelefonunk
kezelése vagy a boltban az árak
megállapítása, és lassan eljutunk
oda, hogy a karunk már nem elég
hosszú kedvenc írónk legújabb
mûvének elolvasásához sem.
Különösen nehéz megküzdeni a
közeli látás gyors és erõteljes
romlásával azoknak, akik például
autót vezetnek vagy rendszeresen
sportolnak. A probléma megol-
dására több-kevesebb kényel-
metlenséggel járó eszközök –
szemüvegek, speciális kontakt-
lencsék – korábban is léteztek,
most azonban egy világszinten
újdonságnak számító mûtéti el-
járásnak köszönhetõen végleges
szabadulást ígérnek a kellemet-
lenségektõl.
– Az életkor elõre haladtával a
szemlencse veszít rugalmassá-
gából, alkalmazkodóképessége
csökken, így a közeli látásélesség
romlani kezd, miközben a távol-
látás minõsége változatlan ma-
rad. Ez a presbiópia, az úgyneve-
zett „öregszemûség”, amelynek
kialakulása a bõr öregedéséhez
hasonlóan elkerülhetetlen folya-
mat – magyarázza a jelenséget dr.
Ratkay Imola szemész fõorvos, a
Dunakanyar Orvosi Centrum igaz-
gatója. – Míg 45 éves korban kö-
rülbelül 30 cm-es a fókusztávol-
ság, addig egy 50 éves páciensnél
ez az érték már 60 cm, 65 éves
korra pedig elérheti a 80 centimé-
tert is – teszi hozzá a szakorvos.

Az öregszemûségi panaszok
általában 40-45 éves korban
jelentkeznek elõször, és 50-55
éves korig gyorsuló ütemben
fokozódnak. A tünetek enyhí-
tésére eddig alkalmazott olvasó-
szemüvegek bár a közeli dolgokat
élessé teszik, a távoli tárgyakat
viszont elhomályosítják, így ezek

nem alkalmasak például autó-
vezetésre vagy televíziózásra.
Hogy ne kelljen állandóan cserél-
getni a szemüveget, kifejlesztet-
ték a bifokális-, illetve multifo-
kális lencséket, amelyek haszná-
latakor viszont problémát jelent-
het például a lépcsõn való köz-
lekedés. Speciális kontaktlen-
csékkel és lézeres mûtétekkel
pedig az egyik szemet távolra-,
míg a másikat közelre korrigálják,
ami a térlátásban, a kontraszt-
érzékenység csökkenésében
okozhat gondot.
– Az életkörülményeink megvál-
toztak. Sokan aktív életet élnek,
sportolnak, egyre több technikai
eszközt, mobiltelefont, laptopot
használunk, utazunk, így a sze-
müveg- és kontaktlencse-korrek-
ció korlátai miatt növekvõ igény
mutatkozott valamilyen korsz-
erûbb módszer alkalmazására –
támasztja alá az új eljárás idõsz-
erûségét az eddig több mint 10
ezer sikeres látásjavító mûtétet
végzett szakember, aki nem-
zetközi kutatások résztvevõjeként
maga is évek óta kereste azt az
elérhetõ megoldást, ami a legopti-
málisabb segítség lehet erre a
problémára. – Az öregszemûség
kezelésére ma az egyik legjobbnak
tûnõ mûtéti eljárásnak a Presby-
Lens technológia ígérkezik. Az
eljárás során a nem domináns
szembe lézeres eljárással készített
szaruhártyalebeny alá beültetünk
a pupilla közepére egy átlátszó, 2
mm átmérõjû, 30 mikron vas-

tagságú, azaz egy hajszál
vastagságának a felénél is kisebb
lencsét, amelynek a fénytörése,
oxigén- és tápanyag áteresztõ
képessége megegyezik a szaru-
hártyáéval. A lencse – kissé meg-
növelve a szaruhártya felszínének
görbületét – fokozza annak
törõképességét, így a közeli és a
köztes távolságokban egyaránt
helyettesíti a hiányzó alkalmaz-
kodóképességet. A 2 mm-es köz-
ponti tartományon kívül esõ rész
pedig továbbra is biztosítja a
távollátást.
Az amerikai Revision Optics által
kifejlesztett technológia valóban
forradalmian újnak mondható. A
rendkívül jó eredményekkel ke-
csegtetõ Vue+ lencsebeültetések
a tengerentúlon három éve,
Európában pedig mindössze tíz
hónapja kezdõdtek. Az új eljárást
Magyarországon jelenleg egyedül
Ratkay doktornõ végzi; október
óta a szentendrei DOC-ban és a
Margitszigeti Aura Klinikán van
lehetõség a bejelentkezésre.
A szemorvos szerint a korábbi
megoldásokkal ellentétben az új
eljárás legnagyobb elõnye amel-
lett, hogy a lencse a nem domi-
náns szembe kerül, észreve-
hetetlen és semmilyen kellemet-
lenséget nem okoz, hogy meg-
marad a kétszemes távollátás és
emellett az olvasást segítõ közel-
látás, és például a számítógé-
pezésnél használt köztes távolsá-
gokra látás képessége is javul.
Más mûtéti eljárásokkal szemben

ez a folyamat visszafordítható,
vagyis a lencse a páciens kérésére
bármikor eltávolítható. Egy ké-
sõbbi szemészeti beavatkozás –
például szürkehályog- vagy látó-
ideghártya-mûtét pedig minden
gond nélkül végezhetõ a lencse
jelenléte mellett. 
Mint megtudtuk, az amerikai
partner most fél évre, meghatáro-
zott betegszám erejéig ingyen
bocsátja rendelkezésre a lencsé-
ket, így a „csak öregszemû”
páciensek ebben a félévben
térítésmentesen végeztethetik el
ezt a Magyarországon egyedülálló
beavatkozást! Sõt, mivel ez a
megoldás kombinálható az Intra-
Lasik (ejtsd: intralézik) látás-
javító lézeres mûtétekkel is, így a
„rövidlátó öregszemû”, illetve
„túllátó öregszemû” páciensek a
látáskorrigáló mûtéttel egy
idõben, most kizárólag az Intra-
Lasik-mûtét árának térítése mel-
lett kérhetik a közeli éleslátás biz-
tosító Vue+ lencse beültetését is.
– Az érdeklõdõk elõször alapos
kivizsgáláson vesznek részt, hogy
kiderüljön, valóban alkalmasak-e
a beültetésre – tájékoztat a be-
avatkozás menetérõl a Duna-
kanyar Orvosi Centrum vezetõje. 
– Maga a mindössze negyedórás
mûtét lényegében fájdalommen-
tes, legfeljebb rövid ideig tartó
idegentest-érzéssel járhat, és a
páciensnek a beavatkozást köve-
tõen legközelebb csak a meg-
határozott idõközönkénti ingye-
nes kontrollvizsgálatokon kell
megjelennie. Mivel a szem nagyon
gyorsan alkalmazkodik, már a
mûtét utáni napon érezhetõ a lá-
tásélesség-javulás. A teljes éles-
látás eléréséhez pedig körülbelül
egy hónapra van szükség – állítja
a szakember.

KOLOS EMÕKE

www.presbiopiakezeles.hu

Bejelentkezés a kivizsgálásra, 
amelynek során kiderül, hogy 
Ön alkalmas-e Vue+ lencse 
beültetésére: 

Dunakanyar Orvosi Centrum
(DOC), 2000 Szentendre,
Dunakanyar krt. 30/a. 
Tel.: 06-26-302-946. 
Mobil: 06-20-2302-941,  
info@docszentendre.hu. 

Aura Klinika Margitsziget, 1138
Budapest, Danubius Thermal Hotel.
Tel.: 06-1-340-4486. 
Mobil: 06-20-340-4487, 
info@auraclinic.t-online.hu 

KORLÁTOZOTT SZÁMBAN INGYENES MÛTÉTI LEHETÕSÉG A DOC-BAN

Forradalmian új eljárás 
az öregszemûség kezelésére
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S
zõnyi Ferenc ultratriatlon
világbajnok a leányfalui
Faluházban január 29-én,
szombaton 16 órakor él-

ménybeszámolót tart versenyeirõl
és pályafutásáról. Az eseményre
minden érdeklõdõt szeretettel
várunk. Azok kedvéért, akik még
nem hallottak hihetetlen ered-
ményeirõl, néhány mondatban
összefoglaljuk pályafutását.
Amatõr magyar triatlonista,
hosszútávfutó, hossztáv-kerék-
pározó, vasember. Az IUTA (In-
ternational Ultra Triathlon Asso-
ciation) által szervezett, 2009-es
mexikói Deca Iron Triathlon verse-
ny elsõ helyezettje, és egyben a
verseny új rekordjának felállítója.
Szõnyi Ferenc a 40-es éveihez
közeledvén tette meg elsõ lépéseit
a sport területén. Fõleg a hosszú-
távfutásban és hosszabb kerékpár
távokon tudott jól teljesíteni.
Ennek okán triatlonozásba kez-
dett, azon belül is a vasemberek
közé kívánt bekerülni. Az elsõ
dupla ironman versenyén, 2008-
ban szinte már várakozásokon

felül szerepelt, 4. lett, és sportág
megdöbbenésére még ebben az
évben harmadikként ért célba a
Mexikóban megrendezett 10-
szeres ironman versenyen, ahol
'egyben' kellett teljesíteni a tá-
vokat. Következõ évben a hazai
sikerek után több külföldi ver-
senyen is dobogó közelbe került,
majd Mexikóba visszatérvén meg-
nyerte a versenyt, a megszerzett
pontok segítségével nem csak
rekorddöntõ lett, hanem világba-
jnok is egyben.
A 2009-es Mexikói 10-szeres iron-
man alkalmával megdöntötte a
világrekordot is: 115 órára javí-
totta a korábbi rekordot. A verse-

ny során a klasszikus ironman
táv tízszeresét kellett tel-
jesíteniük: Egymás után 10 iron-
man távot teljesítettek 10 nap
alatt. Összesen úsztak 38 km-t,
kerekeztek 1800 km-t, és futottak
422 km-t a vasemberek. Továbbá
a nevéhez fûzõdik egy korábbi
kerékpáros rekord is: 2000-ben
megdöntötte a 24 órás és az 1000
km-es kerékpározás rekordját is:
24 óra alatt 721 km-t tekert,
illetve 34 óra alatt teljesítette az
1000 km-t.
Különleges, hogy teljesítette az
egyik leghosszabb, legnehezebb
szárazföldi futóversenyt, a Spar-
tathlon-t (246 km), és az egyik leg-
hosszabb kerékpáros versenyt is, a
Race Across Amerika-t (4 800 km).
Mindezeket megkoronázva 2010
év végén Ironman-versenyek
távjának hússzorosát teljesítette
(76 kilométert úszott, 3600 kilo-
métert kerékpározott és 844 kilo-
métert futott). Elsõként szakította
át a célszalagot, és abban is elsõ
volt, hogy eddig egy magyar sem
volt képes erre. A világon is
mindössze csak négyen mond-
hatják el magukról ezt rajta kívül.

KÓPÉ-ÚVSE TRIATLON SZAKOSZTÁLY

Élõ legenda LeányfalunMadaras-kiállítás

Január 11-én nyílt meg a
Helyõrségi Klub Rendezvény-
termében Madaras László
fotográfus Szárnyjátékok címû
kiállítása. A nyugdíjas hivatá-
sos katona a dunaföldvári gim-
náziumi években ismerkedett
meg a fényképezéssel, azóta

121 kiál-
lítása
volt az
ország
egész
területén.
Témáit
elsõsor-
ban a
termé-
szetbõl
veszi,
magát

„vértelen vadásznak” nevezi,
aki a fényképezõgépével
vadássza annak különleges
pillanatait. Jelenlegi kiállítása a
madarak világát mutatja be. 
A kiállítás február végéig
látható a Helyõrségi Klubban
(Dózsa György út 8.) hétfõtõl
csütörtökig 8 és 19 óra között.

Átadták az új REXTRA Központot
2010. december 30-án ünnepélyes keretek között átadásra
került az új REXTRA Központ. 

A tavasszal elkezdett építkezés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
által menedzselt Közép Magyarországi Regionális Operatív Program 72
millió forintos támogatásával készült el. A REXTRA Kft., – mely az or-
szág egyik legnagyobb orvosi mûszerforgalmazó cége – 700 m2 alap-
területû ingatlant építetett, melyben egy új gyártósort is elhelyeztek,
amellyel az ország kórházainak, rendelõinek EKG gél szükségletét ter-
vezik ellátni. Az ugyanitt található 6 m belmagasságú állványrendsz-
errel ellátott raktár alkalmas a több mint  4 500 féle orvosi termék
tárolására. Szentendrén, a Rózsa u. 16. szám alatt, – ami egy hatalmas
ipari park – már régóta számos cég mûködik, ehhez  csatlakozott most
új épületével a REXTRA Kft. központja, itt 6 új munkahely került
kialakításra, amelynek betöltésénél a szentendrei lakosok elõnyt
élveztek. A kétszintes építmény földszintjén a raktározás és a gyártó-
sorok találhatók a felsõ szinten pedig az igényesen kialakított tár-
gyalók és irodák kaptak helyet, ahonnan a cég a további export, import
piacának bõvítését tervezheti majd.
Az év végi ünnepélyes át-
adásnál részt vettek a köz-
pontba kerülõ régi és új dolgo-
zók, a cég vezetése, az ipari
parkban mûködõ többi cég
képviselõi, valamint a szen-
tendrei közélet egyes szereplõi
is. A jó hangulatban zajlott
átadást friss pogácsával és
pezsgõvel ünnepelték meg a
résztvevõk.



A
Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Bar-
csay Jenõ Képzõmûvé-
szeti Alapítvány közös

rendezésében nyílt meg a Bar-
csay-díjjal kitüntetett Bánki Ákos
képzõmûvész kiállítása. 1989-ben
Barcsay Jenõ emlékére alapított
elismerés immár 22. alkalommal
került átadásra a róla elnevezett
gyûjteményben.

A Barcsay-díjról
Barcsay Jenõ mûvészete, magával
ragadó személyisége örökre nyo-
mot hagyott a modern magyar
képzõmûvészetben. A mûvész em-
lékére testvére, Barcsay Erzsébet
alapított díjat. A Barcsay-díj két
elismerést is takar. Az elsõ a
Barcsay-elismerés, amelyet a Kép-
zõmûvészeti Egyetem legkiválóbb
hallgatói kaphatnak meg. A má-

sodik maga a Barcsay-díj, melyet
végzett, fiatal képzõmûvészek
nyerhetnek el, akik tehetségükkel
kimagaslanak kortársaik közül.
Nem feltétel, hogy a díjazott mû-
vész látásmódjában kövesse Bar-
csay munkásságát, csak a mûvé-
szettel szembeni alázata lehet a
fiatal alkotók zsinórmércéje.

Bánki Ákos
A kazincbarcikai születésû Bánki Ákos
2006-ban fejezte be tanulmányait a
Képzõmûvészeti Egyetemen. Tanára
kezdetben Molnár Sándor volt, aki mellett,
a már korábbi érzelmi szálon magáénak
vallott fauve hatás, a lírai absztrakt megfo-
galmazással gazdagodott. Ezt követõen
megismerte Lossonczy Tamást, akinek - ha
csak rövid ideig is - segédje lehetett. A
kortárs nemzetközi festészettel szemtõl
szemben londoni ösztöndíja során találko-
zott, amelynek hatására mûvészeti látás-
módja egyfajta holisztikus látószöget
kapott.
Bánki Ákos az „absztrakció totalitására”
törekszik. Az alkotói folyamat elsõ
állomásaként formákból, színekbõl és
arányokból indul ki, hasonlóan Barcsay
Jenõ képépítõ logikájához. Ezt követõen
azonban folyamatosan absztrahálja a félig
elõre tervezett kompozíciót, hogy az a
látványtól és a való világtól függetlenné
válhasson. Az empíriától való teljes
elzárkózás eléréséhez az alkotói folyamat
pszichológiai rétegeit aknázza ki, ezáltal
egy félig ösztönös, de egyben félig tudatos
mû jön létre. Amolyan limitált diffúz me-
chanizmusként, amely által a káosz és a
rend közötti vákuumot maga a kép tölti be.

HERPAI ANDRÁS mûvészettörténész

Idõ az anyagban

S
zép hagyomány immáron sok éve, hogy a
Barcsay Jenõ Általános Iskola január
havában megünnepli névadója születés-
napját. Ez a jeles nap minden évben az

összmûvészet jegyében telik. Már a délelõtt is
ünnepi: szentendrei mûvészek és mûvészet-
pedagógusok dolgoznak együtt a tanulókkal, s a
közösen létrehozott alkotások késõbb a könyvtár
elõtti kis galériában kerülnek kiállításra. A fest-
ményeket, grafikákat és üvegmozaikokat mindig
fantáziadús, újszerû látásmód és friss színvilág
jellemzi. A remek alkotások láttán évek óta mindig
az a kérdés jut eszembe, hová tûnik felnõttkorukra
az a sok ötlet és kreatívitás, ami ezekbe a
gyerekekbe szorul? 
Annak az alkotónak, akinek a BIG-ben (Barcsay
Iskola Galéria) nyílt meg ezen a napon a tárlata,
mindmáig sikerült megõriznie ezeket. Idén a Vajda
Lajos Stúdió alapítója, a Munkácsy-díjas, érdemes
mûvész, efZámbó István festõmûvész játékos-
ironikus képeit állították ki. Az Idõ az anyagban
címû tárlatot Novotny Tihamér mûvészeti író nyitot-
ta meg. EfZámbó, népszerû nevén Öcsike, a nagy

fantaszta írásaiból készült az az abszurd játék, ame-
lyet az iskola tanulói adtak elõ Kertész Kata ren-
dezésében.
Ezen a Barcsay jegyében rendezett ünnepi napon a
zene is helyet kapott. A kiállítás megnyitása elõtt
Gacsályi Róbert és Pesti Szabolcs vibrafonon és
marimbán elõadott zenéjét hallhattuk, majd a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanárai, Bártfai
Zoltán, Gál Zoltán, Kovács Zsuzsanna, Knya-
zoviczky Zoltán és Völgyesi Zsuzsanna játszottak
ütõhangszeren.

RAPPAI ZSUZSA

KULTÚRA
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A Magyar Kultúra
Napja Leányfalun
A Leányfalu-Ház (Móricz
Zsigmond út 124.) tisztelettel
hív mindenkit Aknay János
Kossuth-díjas festõmûvész
kiállításának megnyitójára
január 22-én, szombaton 16
órára. Köszöntõt mond Nyíri
Csaba, Leányfalu polgármes-
tere. A kiállítást megnyitja
Kopin Katalin mûvé-
szettörténész, a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságának
munkatársa. Közremûködnek
Bendes Bettina fuvolán és
Mikola Éva zongorán. 

A képen látható személyek balról jobbra haladva: Kónya Ferenc és Kónya Márta Barcsay
jogörökösök, Nagy Gábor festõmûvész,  Kovács Judit megyei múzeumigazgató-helyettes,
Krizbainé Szabó Éva közönségkapcsolati csoportvezetõ, Bánki Ákos festõmûvész és
Herpai András mûvészettörténész.

2010 novemberében, 
62 éves korában elhunyt 
Kerényi Zoltán
mûgyûjtõ. Érdeklõdve és
barátsággal figyelte a szent-
endrei festészet, mûvészet
sorsát, az itt élõ mûvészek
munkásságát.
Mûvészetpártolói
tevékenysége és szenvedélye
példaértékû a mai világ
számára. A megbecsült
alkotások között megtalál-
hatók Deim Pál, feLugossy
László, Orbán Attila, Lukács
János, Lukács Tibor, Regõs
István, efZámbó István és
Tamás Mária mûvei is.

Tisztelettel megõrizzük
emlékét!

Bánki Ákos, Barcsay-díjas mûvész kiállítása
BARCSAY GYÛJTEMÉNY, SZENTENDRE, DUMTSA JENÕ U.10.
2010. JANUÁR 14. - MÁRCIUS 15.

Dr. Dietz Ferenc polgármester és efZámbó István képzõmûvész
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ADÁSVÉTEL

Chevrolet Aveo 1,2-s, 5 ajtós
tûzpiros autóm, 2 évesen, 20
ezer km-rel, sok extrával, 4 db
téli gumi felnivel 1,5 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-515-6522.

ÁLLÁS

A Rab Ráby vendéglõbe sza-
kácsot és felszolgálót (gyakor-
lottat) állandó munkára
felveszünk. Bérezés mege-
gyezés szerint. Tel. 06-20-980-
9274, 06-30-340-5706.

A szentendrei Skanzen felvételt
hirdet kiállításõr munkakörbe.
Jelentkezési határidõ január
28. A jelentkezés feltétele
fényképes önéletrajz, amit a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
2001 Szentendre, Pf. 63. címre
kérünk postázni. További infor-
máció: www.skanzen.hu hon-
lapon, az állásajánlatok
menüpont alatt, illetve Maucha
Katalintól kérhetõ:
katam@sznm.hu, (26) 502-516.

ÁLLÁST KERES

Fiatal, leinformálható szent-
endrei nõ takarítást, vasalást,
alkalmanként gyermekfelü-
gyeletet vállal. Tel. 06-70-679-
4330.

54 éves, megbízható nõ taka-
rítást vállal. Hétfõtõl szombat-
ig, 8- 13-ig.
Tel. 06-20-914-2713.

Építõmérnök szerkesztési
munkát vállal. Tel. 06-20-414-
2412.

EZOTÉRIA

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel.
06-30-605-7199.

KIADÓ LAKÁS

HÉV-nél kiadó 1 szoba
összkomfort. Tel. 06-30-266-
9201.

Egyedi mérõórákkal felszerelt,
gázfûtéses garzonlakás kiadó.
Tel. 06-30-647-4768.

Tetõtérben kis lakrész egy
fõnek kiadó. Tel. 06-70-301-
0948.

Pismány aljában, 2 szobás,
amerikai konyhás,
bútorozatlan, panorámás, új
lakás, nagy teraszokkal
(30nm, 10nm), kocsi beál-
lási lehetõséggel, kertes
házban kiadó, 80 ezer
Ft/hó+rezsi+kaució. Tel.
06-20-3625-3626.

Szentendrén Hévhez közel
lakás kiadó. Tel. 06-30-270-
1908.

Szentendrén, családi ház
emeleti részén külön bejáratú,
3 szoba összkomfort február 
1-jétõl kiadó. Tel. 06-20-594-
8648.

Szentendrén, a Füzesparkban,
2 szobás lakás kiadó. Tel. 06-
30-248-4274.

Bükkös-patak közelében két-
szobás lakás kiadó. Tel. 06-20-
939-3940.

Füzesparkban kétszobás lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-
425-9665.

LAKÁS, INGATLAN

Összközmûves 90 nöl-es
építési telek, vonzó
környezetben, 11 millió Ft-ért
igényesnek eladó. Tel. 06-30-
605-7199.

Eladó Szentendre
belvárosában új építésû tár-
sasház I. emeletén 100 nm-
es lakás 10 nm-es erkéllyel,
garázzsal, tárolóval tulaj-
donosától. Irányár: 34 millió
Ft. Tel. 06-20-594-4629.

57 nm-es, 2 szobás, I.
emeleti lakás, nagy
terasszal, tárolóval, csúszta-
tott zsalus társasházban
eladó. Irányár: 11,6 millió
Ft. Tel. 06-30-856-4100.

Eladó:
• Püspökmajoron 56 nm-es, 2

szoba+hallos, erkélyes lakás
9,3 millió Ft-ért;
• Püspökmajoron 49 nm-es, 2
szobás lakás 9 millió Ft-ért;
• Rózsakertben 55 nm-es, 2
szobás, erkélyes téglalakás
13,5 millió Ft-ért;
• Füzesparkban 57 nm-es, 2
szobás, erkélyes téglalakás
13,5 millió Ft-ért;
• Rózsa utcában 60 nm-es,
1+2 félszobás, távfûtéses
lakás 15,4 millió Ft-ért;
• Radnótin 60 nm-es, 2+fél-
szobás, teraszos, házközponti
fûtésû lakás 19,5 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-876-7934.

Eladó lakást és házat keresek.
Tel. 06-30-876-7934,
www.ingatlanma.eu

OKTATÁS

Stresszoldó tanfolyam
Szentendrén hétfõn esténként.
Bejelentkezés: 20-934-3470,
tancterapia@gmail.com.

Angol nyelvtanfolyamok,
magánórák, nyelvvizsgára
felkészítés (Euro, Telc, Ecl,
Origo, üzleti angol). Tel. 06-70-
527-3879.

Matematika korrepetálás nagy
tapasztalattal! Tel. 06-30-487-
8855. 

Történelem érettségire fel-
készítés. Korrepetálás magyar-
ból, történelembõl. Tel. 06-30-
540-5639.

Némettanítás minden szinten,
német tanári diplomával, és
egészségügyi szaktudással, eü.
dolgozóknak, orvosoknak is.
Tel. 06-30-229-0575.

Klasszikusgitár-tanár
tanítványok jelentkezését várja
Szentendre belvárosában. Tel.
06-20-591-1161.

SZOLGÁLTATÁS

Võfély. Tel. 06-70-527-3879.

Kandallóépítés-vízfûtéses.
Tel.  06-20-594-4458.

Veszélyes fák kivágása Alpin-
technikával, referenciával,

közületeknek, magánszemé-
lyeknek. Tel. 06-20-524-5200.

Hûtõgép, fagyasztó, mosó-
gép, mikrohullámsütõ javítá-
sa. Tel. (26) 311-847, 30-
950-4187, Mezei Sándor.

Zongoraszállítás, költöz-
tetés. Tel. 06-30-509-2284,
www.koltozesmaskepp.hu.

Villanyszerelés-hibaelhárítás
2 órán belül. Kaputelefon-
és garázskapu riasztás,
szerelés. Tel. 06-70-247-
9072.

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

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Gázkészülék, víz,- fûtés-
szerelõ gyorsszolgálat. Tel.
06-70-241-8999.

KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-
881.

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ ÚJRA-
KEZDÕKNEK A DUNA-
KANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-
823-2025.

ÜZLET

Céh utcában, 19 nm-es üzlet
kiadó. Tel. 06-30-394-2125.

Szentendrén, frekventált
helyen kávézó kiadó. Tel.
06-20-665-3686, 06-20-665-
3685.

Bogdányi utcában 40 nm-es
helyiség kiadó. Bérleti díj: 40
ezer Ft/hó. Tel.  06-70-386-
5821.

Szentendre belvárosában
étterem kiadó. Tel. 06-20-437-
1153.

Üzlethelyiség kiadó
Szentendre, Bogdányi út 44.
szám alatt. Tel. (26) 314-067.

Bogdányi utcában 40 nm-es
helyiség kiadó. Bérleti díj: 40
ezer Ft/hó. Tel. 06-70-386-
5821.

Szentendrén, forgalmas helyen,
a Kossuth Lajos utcában 20
nm-es üzlet kiadó. Tel. 06-20-
983-5166.

Szentendrén a belvárosban,
berendezett fodrászüzlet kiadó.
Tel. 06-20-914-2713.

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

EGYÉB

Közúti balesetet szenvedett
személyeket keresek.
Kártalanítás céljából. 
http://balesetert.freewb.hu

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

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

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

• BYRON 2 éves, nagyon mutatós, ivartalaní-
tott, oltott kan. Kiváló házõrzõ, gazdájához

mindenek felett kötõdõ.

• BOGYÓ 2-3 év körüli kan. Nagyon kedves,
jól kezelhetõ tacskó keverék.

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

Konténeres sitt 
szállítást 

és ömlesztett
anyagok

(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797

Egyéni
jóga 

MENEDZSEREKNEK
+36 20 232 0987

Nysz.: 13-0323-04
akkreditált programokkal 

FEBRUÁR ELEJÉN INDULÓ 
max. 5 fõs csoportos és magánórás 

tanfolyamok anyanyelvi tanárokkal is.
Gyerektanfolyamok, igény szerint korrepetálás.

Részletfizetési kedvezmény!!!

Általános és szakmai fordítás.

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükköspart felõl)

Telefon: 06-26-/312-943
Mobil: 06-30/231-4632

E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com



ELÕADÁS

Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Január 21. péntek, 18 óra
ÕSI TÖRTÉNELMI 
HAGYOMÁNYOK
Varga Tibor elõadása

PMK Színházterme
Pátriárka u. 7. 

Január 28. péntek, 10 óra
AZ IGAZMONDÓ
JUHÁSZLEGÉNY – zenés
mesejáték. A Tihanyi
Vándorszínpad elõadása 
Belépõjegy: 600 Ft
Jegyek elõvételben kaphatók:
26/312-657 

Dalmát Kávézó
Bartók Béla u. 8.

Február 5. péntek 17 óra
FÉNYBÕL SZÕTT SZÍNES
CSODÁK

Molnár Lídia erdélyi biológus,
madarász természetfotói
A kiállítást megnyitja
Szentendrey Géza ornitológus

Kolping Katolikus Akadémia
Kolping Ház, Török köz

Január 22. szombat 
16 óra
KIÚT! KILÁBALÁSUNK
LEHETSÉGES IRÁNYAI,
AZOK GAZDASÁGI ÉS
MORÁLIS
ELÕFELTÉTELEI
Dr. Kovács Attila egyetemi
docens elõadása

Gyerekeknek

PMK színházterme
Pátriárka u. 7.

Január 28. péntek, 10 óra
AZ IGAZMONDÓ
JUHÁSZLEGÉNY
Zenés mesejáték a Tihanyi
Vándorszínpad elõadásában
Belépõjegy: 600 Ft 
Jegyek elõvételben: 
26/312-657 

ELÕADÁS

GYEREKEKNEK

PROGRAM

15XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. JANUÁR 21. SzeVi

P'ART
MOZI

Duna-korzó 18.  tel. 26/777 010
www.partmozi.hu • Jegyár: 750
Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

MOZIMÛSOR

január 21. péntek
17:00 CLARA (107’) kh:12 – Clara

Schumann viharos szerelmi
élete…

18:30 BRIDZSTANFOLYAM 7/1.
(klubszoba)

19:00 CALL GIRL (90’) kh.:16
20:30 MAMUT (125’) kh.:16 – a

luxus bûntudata

január 22. szombat
14:30 A RÓKA ÉS A GYEREK (92’)

kn.
16:02 GYEREKEK A

NAGYVILÁGBAN (DunaP’Art
Filmklub) VESPA (85’) kh.:12

17:30 ILYEN AZ ÉLET (115’) kh.:12
19:30 MAMUT (125’) kh.:16 – a

luxus bûntudata
21:35 VESPA:12

január 23. vasárnap
14:30 A RÓKA ÉS A GYEREK (92’)

kn.
16:02 ALICE CSODAORSZÁGBAN
(101’) kh.:12
17:45 AZ ÜGYNÖKÖK A

PARADICSOMBA MENNEK
(91’) BA

19:20 ILYEN AZ ÉLET (115’) kh.:12
– vígjáték

21:15 NÖMADAK TX (89’)

január 24. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ – Lázár

Enikõvel
17:00 RASHEVSKI TANGÓ (90’)

kn.
18:30 WOODY ALLEN-SOROZAT

(DunaP’Art Filmklub)
BANÁNKÖZTÁRSASÁG
(81’) kh.:16

19:50 MAMUT (125’) kh.:16 – a
luxus bûntudata

21:55 NÖMADAK TX (89’) (BA)

január 25. kedd
17:00 NÖMADAK TX (89’) (BA)
17:00 VALAMIKOR RÉGEN… –

Török Katalin várostörténeti
sorozata (kisterem)

19:00 ILYEN AZ ÉLET (115’)
kh.:12-vígjáték

21.00 AZ ÜGYNÖKÖK A
PARADICSOMBA MENNEK
(91’) BA

január 26. szerda
17:00 MAGYAR

TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:00 AYURVÉDA, AZ

ÖNGYÓGYÍTÁS
TUDOMÁNYA (kisterem)

18:10 A VÁGYAKOZÁS NAPJAI
(106’) kh.:12
(szentendrei helyszíneken
forgatott film)

20:15 MAMUT (125’) kh.:16 – a
luxus bûntudata

január 27. csütörtök
17:00 MAGYAR

TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:10 VIGYÁZAT, EHETÕ! – a fran-

cia bioforradalom (112’)
kh.:12

20:15 4 ÉVSZAK KIS FALUMBAN
(97’ ) – egy provance-i
faluról…

21:55 RASHEVSKI TANGÓ (90’)
kn. – vígjáték

január 28. péntek
17:00 RASHEVSKI TANGÓ (90’)

kn. – vígjáték
18:30 ÜVEGTIGRIS 3 (100’) kh.:16
20:15 UTÓDOMRA ÜTÖK (98’)

kh.:12 – fõszereplõk: Robert
De Niro, Ben Stiller, Dustin

Hoffman, Barbara Streisand,
Owen Wilson

21:55 4 ÉVSZAK KIS FALUMBAN
(97’) – egy provance-i
faluról…

január 29. szombat
14:30 BAMBI 2 – BAMBI ÉS AZ
ERDÕ HERCEGE (73’)
16:00 NARNIA KRÓNIKÁI 3. – A

HAJNALVÁNDOR ÚTJA
(113’) kh.:12

18:00 UTÓDOMRA ÜTÖK (98’)
kh.:12 – fõszereplõk: Robert
De Niro, Ben Stiller, Dustin
Hoffman, Barbara Streisand,
Owen Wilson

19:45 ÜVEGTIGRIS 3 (100’) kh.:16
21:30 CLARA (107’) kh:12 – Clara

Schumann viharos szerelmi
élete…

január 30. vasárnap
14:30 BAMBI 2 – BAMBI ÉS AZ

ERDÕ HERCEGE (73’)
16:00 NARNIA KRÓNIKÁI 3. – A

HAJNALVÁNDOR ÚTJA
(113’) kh.:12

18:00 ÜVEGTIGRIS 3 (100’) kh.:16
19:45 UTÓDOMRA ÜTÖK (98’)

kh.:12 – fõszereplõk: Robert
De Niro, Ben Stiller, Dustin
Hoffman, Barbara Streisand,
Owen Wilson

21:30 NÖMADAK TX (89’) (BA)

január 31. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ – Lázár

Enikõvel
17:00 MAGYAR NÉPMESÉK

ÖSSZÁLLÍTÁS (70’)
18:30 MÛVÉSZSORSOK

SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
EGY NEHÉZ NAP
ÉJSZAKÁJA (85’) – Beatles

20:00 ÜVEGTIGRIS 3 (100’) kh.:16
21:45 AZ ÜGYNÖKÖK A

PARADICSOMBA MENNEK
(91’) BA

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre Kedvezményes árak, transzferdíjak
VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

06-26/311 111 Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft

MOZIMÛSOR

Bon-Bon matiné
2009-ben a város óvodás és általános iskolás gyermekeinek lehetõvé
vált, hogy a Lukácsházi Gyõzõ által szervezett, nagy sikerû Bon-Bon
matiné elõadás-sorozaton részt vegyenek. Óvodáink középsõ és nagy-
csoportos gyermekei is azon szerencsések közé tartoztak, akik önkor-
mányzati pályázati támogatás keretein belül e nagyszerû kulturális
rendezvény vendégei lehettek a Barcsay iskola elõadótermében.
A program hangulata, tartalma, minõsége, interaktív módszere, a gyer-
mekek és felnõttek számára egyaránt értéket átadó elõadás élményei
után nagyon örültünk annak, hogy a programsorozat folytatódik, és
még pályázati lehetõségünk is nyílik arra, hogy még több óvodásunk
számára elérhetõvé váljon a rendezvényen való részvétel.
A 2010-es évre tervezett részletes program megismerése után
különösen örültünk az újbóli sikeres önkormányzati támogatásnak.
Októberben a BA-LU társulat az opera világába varázsolta el a
gyerekeket Mozart muzsikája nyomán. A Vasvári ovisok Manó cso-

portjának azért is volt különleges ez az interaktív elõadás, mert a fel-
lépõ mûvészek a mi ovisunkat választották az operajáték egyik szerep-
lõjének.
Novemberben, a második elõadáson, a Katáng zenekar zenés mesejáté-
ka, ismert költõk versei és az óvodások számára még ismeretlen
hangszerek segítségével repítette el a gyerekeket Meseországba. A
csodálkozó, izgatott és boldog gyermekarcok mindent elárultak az
elõadás sikerérõl.
A programsorozat 2011 tavaszán folytatódik, amikor újból két elõadá-
son vehetnek  majd részt a gyerekek. Az elsõ alkalommal Kobzos Kis
Tamás „tarisznyája” a népzenéhez és a népi hangszerekhez tartozó
hagyományokat fogja megeleveníteni. Második alkalommal a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem növendékeinek elõadását hallhatják
majd a gyerekek.
Köszönjük az önkormányzat részérõl kezdeményezett pályázati
lehetõségeket és a támogatásokat!

HODOLI TÜNDE ÉS SZIGETHY MIKLÓSNÉ
tagóvoda-vezetõk



B
ár a Hertl család már a
19. század derekán meg-
építette az elsõ pályát, és
ezzel letette a sport alap-

kövét Szentendrén, azóta sincs
pezsgõ teniszélet a városban.
Nemrég a Polgári Tenisz Klub
tönkrement, a stafétát Korcsok
János vette át, hogy megalakítsa,
bejegyeztesse és fellendítse a
Szentendrei Dunakanyar Tenisz
Clubot. A labdát feldobta, csak
valakinek le kéne csapni.

Jelenleg ön üzemelteti
Szentendre összes önkor-
mányzati tulajdonú teniszpá-
lyáját, a Postás strandon és
az Ady Endre úton lévõt is,
de azt mondja, negatív bevé-
teli rekorddal büszkélked-
het. Hogy van ez?
Több sebbõl vérzik a dolog. Ami-
kor a Polgári Tenisz Klub tönkre-

ment, jeleztem az
önkormányzatnak ,
hogy ugyanolyan felté-
telekkel, mint amivel
az elõzõ klub, szívesen
tovább vinném a
Postás-strandon lévõ
teniszpályákat. Akkor
már két éve én üze-
meltettem a Teátrum
melletti három pályát, tudtam,
mibe fogok. Erre az önkor-
mányzat 2010 augusztusában
kiírt egy gazdasági pályázatot –
mivel több érdeklõdõ is volt –, és
azt hirdette gyõztesnek, aki a
legtöbbet ígérte érte. Így lettem én
Magyarország legdrágább önkor-
mányzati tulajdonú teniszpá-
lyájának bérlõje.
A másik probléma, hogy a Postás
strandon fekvõ pályák ártéren, a
Teátrum mellettiek belvizes te-
rületen vannak. Így ha jön az
áradás, be kell zárni mindkét
klubot. Sok idõ és bevétel esik ki
így. Ráadásul az elõzõ bérlési
jogát fél évre nyertem el, beruház-
tam tízmillió forintot, és nem
tudom, hogy a márciusi pályáza-
ton elveszítem-e. Az utóbbit pedig
nem lehet téliesíteni, ezért üresen
állnak tavaszig, ami nem csak
bevételkiesést, hanem kiadást is
jelent, hiszen a bérleti díjat most
is fizetni kell.

Ezeket hallva minimum a
tenisz szerelmese kell, hogy
legyen, különben biztos nem
áldozna ennyit!

Nagy játékos nem
vagyok, de szeretem
ütni a labdát. Nem olyan
régen, úgy négy éve, egy
fogyókúra kedvéért
léptem a barátaimmal
elõször pályára. Azóta
ha sportolni, mozogni
szeretnék, a tenisz jut
eszembe. Néhány edzõ-

vel közösen megalapítottuk a
Szentendrei Dunakanyar Tenisz
Clubot, ami most bejegyzés alatt
áll. Azt szeretnénk, ha felpezs-
dülne a teniszélet a városban, ha
megmozdulna az ifjúság, lennének
versenyek, visszajönnének, akik
idõközben máshol kerestek
teniszezési lehetõséget. A klub
szakmai munkájának irányítását
Makray Ferenc, a klub alelnöke és
felesége, Csokonay Nóra irányít-
ják, akik színvonalas edzõi múlttal
rendelkeznek, és jó érzékkel
kutatják fel a fiatal tehetségeket.

Hogy indul egy ilyen kam-
pány?
Már õsszel körbejártuk az isko-
lákat, hogy gyerekeket toboroz-
zunk. Kiderült, sokaknak volna
kedve a teniszhez. Gondolkodunk
a nyári táborokban, szeretnék egy
ütögetõfalat is építeni, amit
ingyen használhatna mindenki.
Nem tudom, mit hoz a jövõ, de ha
túl leszünk a télen, a fûtésbõl
adódó hatalmas rezsiköltségeken,
az öt pálya beindításával – persze
ha újra elnyerem a pályázatot –az
árakat is mérsékelni tudnám.

Gondolom, akciókból sem
lesz hiány.
Ezek már most is vannak. Éjjel-
nappal nyitva tudunk lenni, hi-
szen a sátor légtartásos elven
mûködik, úgyhogy a hõmérséklet,
a pályák adottak. Egyelõre este
nyolc után már nem szoktak
jönni, de el tudom képzelni, hogy
baráti társaságok, vagy kisgy-
erekes szülõk, akik miután lefek-
tették a kicsiket, és a nagy-
mamára bízták, esetleg az estig
dolgozó, de stresszt oldani vágyó
üzletemberek jönnek majd a késõ
esti idõpontokban is. Azokban a
napszakokban, amikor a leg-
többen dolgoznak, és nem száz-
százalékosan kihasználtak a
pályák, sõt, minden hónap elsõ
vasárnap délutánján a szenten-
drei családoknak nagy enged-
ményeket adunk. Lehetõség van
egyéni edzésmenetet követni,
vagy két-három-, esetleg négyfõs
minicsoportokban edzõvel teni-
szezni, akár egész családoknak,
különbözõ tudásszinten, órát
venni.

Most, így a téli idõszakban
milyen kihasználtságúak a
pályák?
Nyolcvan százalékon mûködünk,
de mondanom sem kell, hogy még
így is ráfizetéssel. Szeretnék az
önkormányzattal a jövõben
együtt mûködni, hátha ki tud-
nánk találni egy olyan konstruk-
ciót, ami mindkettõnknek jó.
Szeretném a fõszezonra beindí-
tani a büfét is, ami a bicikliút
mellett, Dunára nézõ tetõte-
rasszal, kerékpármûhellyel, lán-
gossal és frissítõkkel fogadná a
két keréken érkezõket. Terveim
vannak, csak legyen lehetõségem
valóra váltani!
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OVISOKNAK
TÁNCELÕKÉSZÍTÕ 
(4-7 ÉVES KORIG)

GYEREKEKNEK
JAZZTÁNC 
(8-12 ÉVES KORIG)

FELNÕTTEKNEK
JAZZTÁNC
(18 év felett)

Jelentkezés az órákon,
folyamatosan.

Info.: Pintér Andrea   

06-30/399-44-65

In memoriam
Döbbenetes volt a szomorú hír, amelyet karácsony
másnapján tudtunk meg: Puzder János 49 éves
korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tiszteltük,
becsültük, szerettük. Jani tíz évig védett a
Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kör SE teremlab-
darúgó csapatában. Emblematikus alakja volt a
csapatnak és a városi bajnokságnak. Õ volt az alap,
rá lehetett építeni a csapatot. Megbízhatósága,
profizmusa miatt a csapat mindig jól szerepelt.
Generációk jöttek és mentek, de õrá mindig számí-
tani lehetett. A futball szeretete meghatározta az
életét, életformájává vált. Minden hétvégén védett,
hol a nagypályán, hol a teremben. A városban a fut-

ballt szeretõ emberek a tizenévestõl az idõsebb gen-
erációig mind ismerték és egyben elismerték.
Tisztelték, becsülték, szerették. A Püspökmajor
lakótelepi csapatok nevében búcsúzom tõled,
emlékedet örökké megõrizzük!
A soron következõ két bajnoki fordulóban a Móricz
Zsigmond Gimnázium tornacsarnokában gyûjtést
szervezünk a teremlabdarúgó bajnokság szervezõje,
Nizák Péter segítségével a sportoló özvegyének és
hatéves kisfiának a megsegítésére. Január 22-én,
szombaton 8-14 óráig, illetve január 29-én, szom-
baton 8-14 óráig a Móricz Zsigmond Gimnázium
tornacsarnokában. Mindenkit szeretettel várunk!

HORVÁTH GYÕZÕ
Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kör SE

TENISZÉLET SZENTENDRÉN

Még magas a röpte 
a Dunakanyar Tenisz Clubnak

Korcsok János


