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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: 

Ivancsics Ilona mb. 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.

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest, 

Székely Elek u. 11. 
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold
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Szentendrei
Kistérségi 
Ipartestület
Szentendre,
Bercsényi u 3.
26/312 067, 06-
20-526 1609
www.szkit.hu, info@szkit.hu 
INFORMÁCIÓVAL A SIKERÉRT

MEGBÍZHATÓ 
IPAROST KERES?
VÁLASSZON 
A SZENTENDREI
KISTÉRSÉGI
IPARTESTÜLET
TAGJAI KÖZÜL!
Legyen a tagunk! Miért?
• Mert összefogva könnyebb;
• mert több mint 100 éves ez az
érdekvédelmi szervezet;
• mert lakossági érdeklõdésre
tagjainkat ajánljuk;
• mert az ipartestületi tagságom
referenciát jelent;
• mert hasznos szolgáltatást
nyújt;
• mert az ipartestület honlapján
is megtalálnak;
• mert tájékoztatást kapok ar-
ról, ami a vállalkozásomat érinti;
• mert ipartestületi tagként ked-
vezményeket kaphatok;
• mert a vállalkozásommal sik-
eres akarok lenni
Legyen az ügyfelünk,
legyen a tagunk! Segítse
Ön is elõ, hogy települé-
seinken a kistérségben
helyi vállalkozók, iparosok
kaphassanak munkát!

AZ ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ
ISKOLÁK

Izbégi Általános Iskola
Szülõi tájékoztató: március 18., 16 óra, 14-16
óra között nyílt játszóház; beiratkozás: március
30. 12-17 óra, március 31. 8-17 óra.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és Gimn.
Beiratkozás: március 30. 12-17 óra, március
31. 8-17 óra.
Templomdombi Általános Iskola
Tájékoztató fórum: március 2. 17 óra;
beiratkozás: március 30. 12-17 óra, március
31. 8-17 óra.
Barcsay Jenõ Általános Iskola
Iskolába csalogató: február 25. 16.20-kor.
Nyílt órák: március 21. 8-tól 11-ig;
beiratkozás: március 30. 12-17 óra, március
31. 8-17 óra.

ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ
ÓVODÁK
Nyílt napokat tartanak a tagóvodákban
egységesen április 4-tõl 7-ig, 8.30-tól 11 óráig.
Beiratkozás:
Hold utcában április 18-án, 8-12 óra között; a
Vasvári utcaiban április 21-én, 8-12 óra
között; az Izbégiben április 20-án, 8-12 óra
között; a Bimbó utcaiban április 18-án, 8-12
óra között; a Püspökmajoriban április 20-án
8-12 óra között; a Szivárvány tagóvodában
április 19-én, 8-12 óra között; a Hétszínvirág
tagóvodában április 19-én, 8-12 óra között.

NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ
INTÉZMÉNYEK

„AGY” Tanoda
Beiratkozás folyamatosan, (26) 311-387.
Dunakanyar Általános Iskola
Folyamatosan adnak tájékoztatást telefonon:
06-30-499-9381. Beiratkozás március 15-ig.
Szent András Óvoda
Személyesen, illetve telefonon lehet érdeklõd-
ni: 311-608. Jelentkezési határidõ március 4.
Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda
Nyílt nap május 20.. Beiratkozni folyamatosan
lehet: 302-835.
Napsugár Magánóvoda
Tájékoztató fórum, illetve beiratkozás elõre
egyeztetett idõpontban: 319-092.
Mary Poppins Óvoda
Tájékoztató fórum, illetve beiratkozás folya-
matosan: 313-957
Szentendrei Waldorf Óvoda
Tájékoztatás mind nap 14-tõl 17-ig: 06-30-
448-3495, 06-20-537-1241.
Református Óvoda
Nyílt napok március 3-4. Beiratkozás március
7-8-9. Tel. 310-345.
Napháza Magánóvoda
Folyamatosan lehet érdeklõdni, illetve
beiratkozni: 06-20-428-3280.
Kis Kópé Kuckó családi napközi
Nyílt nap február 24., március 1. Tel. 06-20-
258-9806, 06-20-985-1686.

Beiratkozás a városi nevelõ-oktató intézményekbe

Ajánlattételi felhívás
A Városi Szolgáltató Zrt. nyilvános ajánlattételi felhívást tesz eseti megbízási szerzõdés

keretében többek között az alábbi tevékenységek elvégzésére:
• KÉZIMUNKAERÕ FELADATOK

• ÚTFENNTARTÁSI MUNKÁLATOK
• TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS

• FUVAROZÁS, ANYAGMOZGATÁS
• INERT HULLADÉK ÁTVÁLOGATÁSA, DARÁLÁSA

• PARKFENNTARTÁSI MUNKÁLATOK
• MUNKAERÕ-KÖLCSÖNZÉS

A felhívás részletei megtekinthetõk a www.vszzrt.hu weboldalon 
a Közlemények rovat 10. és 11.pontja alatt.

„A Víz, szerepe a környezetünkben"

Fotó- és képzõmûvészeti alkotópályázat
A Víz Világnapja alkalmából a DMRV Zrt. fotó- és képzõmûvészet alkotópályázatot hirdet óvodások,
általános iskolák alsó és felsõ tagozatos diákjai részére. A benyújtandó alkotások témája: „A Víz, szerepe a
környezetünkben"!
• A képzõmûvészeti alkotások technikája és mûfaja szabadon választható (rajz, festmény), mérete maximum
50x70 cm, óvodásoktól, és az általános iskolák alsó-felsõ tagozatos diákjaitól várjuk.
• A Fotópályázatra maximum 2 képpel lehet benevezni, és csak a felsõ tagozatos diákoktól várjuk.
Minden pályázó maximum két képzõmûvészeti alkotással, vagy két fotóval (maximum: A/4, minimum: A/5
méret) pályázhat. Mûvészeti áganként minden kategóriában 1-3. díjak kerülnek kiosztásra.
A pályázat kétfordulós. Kérjük, hogy az intézményen belül elõzsûrizett, és a legjobbnak ítélt három pálya-
munkát legyenek szívesek megküldeni. Csak az így beérkezett pályamunkák vehetnek részt a döntõben. 
A díjazott pályamunkákat rajz, festmény, fotó kategóriában a DMRV Zrt a központi székházában kiállítja,
továbbá a társaság lapjában megjelenteti.
A pályázatok beérkezési határideje: 2011. március 11. (péntek)
Az ünnepélyes eredményhirdetésre, 2011. március 22-én, a Víz Világnapján kerül sor.

A pályamunkákat postán, vagy elektronikusan a DMRV Zrt Titkársági Osztályára kérjük megküldeni: DMRV
Zrt. 2600 Vác Kodály Zoltán u. 2., e-mail tko@dmrvzrt.hu.
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A polgármester 
programja

Február 21. (hétfõ)

10.00 Tréneri találkozó TÖOSZ
14.00 Testületi anyagok

egyeztetése

Február 22. (kedd)

09.00 Vezetõi megbeszélés
13.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
14.00 VSZ Zrt. ügyvezetõjével

megbeszélés
14.30 Kulturális Nonprofit Kft.

megbízott ügyvezetõjével
megbeszélés

15.00 Pro Szentendre tulajdonosi
bizottsági ülés

Február 23. (szerda)

09.00 Projekt megbeszélés
13.00 Álláspályázók meghallgatása

Február 24. (csütörtök)

09.00 Álláspályázók meghallgatása
13.00 Polgármesteri fogadóóra
18.00 Hölgystaféta a P’Art mozi-

ban

Törölt szabályozási ütemek
A helyi szabályozási tervrõl tartottak lakossági fórumot február 8-án a Városházán. Az utób-
bi években már megszokhattuk, hogy a téma mindig heves vitákat vált ki, s most sem volt ez
másként.

A
helyi szabályozási terv
felülvizsgálatáról még
2007-ben született tes-
tületi döntés. Az elõké-

szítõ munkák után 2009. október-
novemberében a képviselõ-testü-
let jóváhagyta azt a munka-anya-
got (a felülvizsgálat egyeztetõ
anyagát), amely a terv módosítá-
sának elemeit tartalmazza, s
amely a város honlapján jelenleg
is megtalálható (www.szentend-
re.hu). A szabályozás folyamata
tavaly-tavalyelõtt részben leállt a
magukat „városfejlesztõkként”,
illetve az átminõsítéseket ellenzõ
„városvédõ koalícióként” megn-
evezõ csoportok közötti „egyezte-
tés” miatt. Az utóbbi idézõjelek
talán szokatlanok, de indokoltak:
mint emlékezetes, heves viták
robbantak ki akkor is, amikor a
részvételi demokrácia kezdemé-
nyezés keretében a lakosság aktív
bevonásával próbálták rendezni a
kérdést egy kísérleti egyeztetõ
projekt keretében, s a vélemény-
különbségek más esetekben is
nehezen összeegyeztethetõnek
bizonyultak.  Hosszas folyamatot
követõen ez év januárban meg-
született a döntés: a testület üte-
mezetten kívánja jóváhagyni a
módosítást. E döntésnek megfele-
lõen meghatározták az I. ütem

módosítási anyagait, amelyek
részletei szintén a honlapon talál-
hatók meg.
– A képviselõ-testület határozat-
ban rögzítette, hogy nem kíván
elkészíttetni hatástanulmányt.
Folytatja az I. és II. lakóterületi
fejlesztési ütemben az Egres úti 2.
számú fejlesztési terület és a
Csicserkó elkezdett településren-
dezési eljárásait. Törlés vár a
Radnóti út alatti, az Egres úti
második szakasz (Egres utca alat-
ti 1. számú fejlesztési terület), és
a Csicserkó második felét (Szta-
ravoda út menti fejlesztési te-
rület) érintõ ütemre – értelmezte a
januári testületi döntéseket Alföl-
diné Petényi Zsuzsanna városi
fõépítész.
A szabályozási terv felülvizsgála-
tának ezek a fejlesztések nem tár-
gyai, de mivel a szabályozási terv
folytatásáról is januárban szüle-
tett friss döntés, a fórumon a té-
mák egybemosódtak. A fentiek
alapján jól látható, hogy a kijelölt
területek 2/5-e kerül lakóövezetbe
vonás alá, ám magára a tényleges
beépítésre ezeken a területeken
csak a teljes infrastruktúra kiépí-
tése után kerül sor. A lakossági
fórumon elhangzott, hogy a város
célja változatlanul az, hogy egy
szigorúan ellenõrzött, kézben tar-

tott városfejlesztés valósuljon
meg. Fontos az élhetõ, család-
barát telekméretek kialakítása a
jelenlegi családiházas övezet mel-
lett, a szentendreiek helyben
tartása érdekében.
A másik téma, ami nagy vissz-
hangot váltott ki, az a Kõhegy és
a nyugati tehermentesítõ út
közötti mezõgazdasági területre
vonatkozó módosítási szándék,
amely egy elsõsorban tájképvédel-
mi szempontokat figyelembe ve-
võ, meglehetõsen szigorú szabá-
lyozás – ezt az érintett tulajdono-
sok kifogásolták, és kártalanítási
igényüket is jelezték, amelyet a
szabályozási tervet készítõ cég
képviselõi az építési törvény alap-
ján a helyszínen jogtalannak
minõsítettek.
A következõ lépés a szabályozási
terv elsõ ütemének továbbvitele.
Február 16-án, lapzártánk után
szakhatósági egyeztetõ tárgyalás
lesz az ügyben, majd egy hónapra
kifüggesztik a dokumentumot, és
az észrevételezés után jóvá lehet
hagyni. Ha a tárgyaláson felme-
rül, hogy a korábbi testületi dön-
tésekkel nincs összhangban a
jóváhagyható szabályozás-módo-
sítás, újabb testületi ülésre lehet
szükség a kifüggesztés elõtt.

- BT -

TESTÜLETI HÍREK

Eredményes volt 
a közbeszerzési eljárás
A képviselõ-testület a „Szentendre belvárosá-
nak innovatív, funkcióbõvítõ rehabilitációja”
címû projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési
eljárás eredményeképpen a kivitelezési szer-
zõdést az ÉPKAR ZRt.-vel kívánja megkötni.

Védõnõk elhelyezése

A képviselõ-testület február 11-i ülésén a vé-
dõnõk elhelyezésének kérdésénél felmerült a
Provincia hasznosításának lehetõsége is.

Újabb tervek a Sportcélú Kft. 
új ügyvezetõjétõl
A legutóbbi ülésen további hárommillió forin-
tos támogatást szavazott meg a képviselõ-
testület a szentendrei Sportcélú Kft.-nek,
amelynek új ügyvezetõje, Dombay Zsolt egy

alapos tervezetet dolgozott ki a kft. jövõbeni
tevékenységével kapcsolatban. (Dombay
Zsolttal készített interjúnk a 16. oldalon)

Megszavazták a költségvetést

A képviselõ-testület 11 igennel, 4 nemmel meg-
szavazta a 2011. évre vonatkozó költség-
vetését. (A témával következõ lapszámunkban
bõvebben foglalkozunk.)

Kedvezmények a kereskedõknek
és vállalkozóknak
Amennyiben a belváros-rekonstrukció vagy a
gátépítés munkálatai miatt bármely vendég-
látó vagy kereskedõ az engedélyezett közte-
rületet használni nem tudja, úgy a kiesõ idõ-
szakra és területre jutó arányos díj vissza-
térítésére jogosult. Ugyanúgy kedvezmény
illeti a kereskedõket és vendéglátókat az idõ
alatt, amíg a felújítási munkálatok közvet-
lenül érintik õket. 

Pályázati kiírások 

A testület pályázati kiírást tesz közzé a majá-
lis és az advent ünnepek megrendezésére,
amelynek leadási határideje 2011. március 1.
lesz. (Pályázat a majálisról a 4. oldalon.)

Újabb lépés a TDM ügyében

A Városfejlesztõ Egyesület üzletrészt szerez a
TDM Nonprofit Kft.-ben azzal a céllal, hogy az
egyik szekcióján belül meghatározott tagdíj
fizetése mellett a helyi kereskedõket és ven-
déglátósokat összefogva elérhetõvé tegye a
TDM szolgáltatásait.

Döntés a Görög u. 1-rõl

A képviselõ-testület döntése alapján az 1854.
hrsz. ingatlan azon része, ahol a Görög kancsó
Étterem található nem kerül értékesítésre, az
ingatlan többi részét pedig megosztják, és 
eszerint kerül értékesítésre pályázati kiírás
útján.
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Az oldal az elsõ hónapban – amíg
a folyamatos feltöltések és adat-
egyeztetések folynak – még úgy-
nevezett teszt üzemmódban mû-
ködik, majd elindul a széleskörû
országos kommunikációja. Ennek
részeként többek között fotó- és
mesepályázat indul majd a face-
book közösségi portálon, illetve a
www.szentendre.hu felület nyitó-
oldala is módosulna, hogy min-
den városunk iránt érdeklõdõ
rátalálhasson a számára leg-
fontosabb utazási informáci-
ókhoz. 
A honlap most még csak magyar
nyelven üzemel, melyet várha-
tóan áprilisra követ az angol és
szerb nyelvû változat, majd  újabb
és újabb nyelv – folyamatosan az
év végéig. A jelenlegi tervek sze-

rint német, orosz, francia és japán
nyelven lennének elérhetõek 
még a legfontosabb információk
Szentendrérõl, de a végsõ döntést
csak  a márciustól a városban ter-
vezett folyamatos felmérések
alapján hozzák majd meg a cég
munkatársai. 
Az oldal mögött további technikai
fejlesztéseket is terveznek: így
például egy olyan átfogó turisz-
tikai adatbázisprogramot, mely
minden lényeges információt le-
tölthetõvé tesz egy gombnyomás
segítségével az okostelefonokra,
vagy egy navigációs segédprog-
ramot különbözõ megadott tema-
tikus sétaútvonalak letöltéséhez.
Ezen felül várhatóan õsztõl egy
olyan speciális TDM-szoftver is
fut majd rajta, mely lehetõvé teszi

az on-line szállásfoglalást. 
Mint megtudtuk, a helyi lakosok
számára is szeretne a TDM ked-
veskedni, terveik között szerepel
ugyanis egy olyan informatikai
rendszer kidolgozása, mely révén
wifi lefedettséget kapna a teljes
Fõtér, valamint sikeres pályázat
esetén szeretnék elindítani a
szentendre.hu végû e-mail szol-
gáltatást is.
A TDM munkatársai örömmel vár-
nak mostantól minden olyan in-
formációt, fényképet, történeti
leírást, programbemutatót, úti
beszámolót, szóval bármilyen,
turisztikához kapcsolódó anya-
got, amellyel tovább gazdagítható
az oldal. Elérhetõségeik megtalál-
hatóak a weboldalon.

Új turisztikai portál
Elkészült a Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. gondozásában Szentendre város új 
turisztikai portálja, amely több hónapos fejlesztõ munka után február 15-tõl elérhetõ az
www.iranyszentendre.hu cím alatt. 

Adománykérés
Az idõseket ellátó Dunakanyari

Kistérségi Szociális Intézmény (volt
Gondozási Központ) akadály-

mentesítve lett az elmúlt évben, 
viszont kerti bútorok beszerzésére
már nem volt anyagi forrás, ezért
szívesen elfogadna intézményünk 
kerti székeket, padokat, asztalt 

gondozottaink részére.

Köszönettel
DUNAKANYARI KISTÉRSÉGI

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Szentendre, Sztaravodai út 2.

Tel.: (26) 311-964

Kedves Pedagógus!
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 12 éves hagyományához híven az
idei alkotónapi gyermek-képzõmûvészeti pályázatára is 6-18 év
közötti gyerekek 

és fiatalok alkotásait várja. Önt kérem arra, hogy a Tükör-kép címmel fémjelzett
témához segítsen tanítványainak életkoruknak megfelelõ olvasmányt választani,
hogy abból ihletést nyerjenek, és a képzõmûvészet eszközeivel meg tudják
fogalmazni, ami annak hatására bennük visszatükrözõdik.
A gyerekek legyenek most olyan tükrök, akik a múlt és jelen, a képzelet és
valóság, az irodalom és képzõmûvészet között töltenek be fontos közvetítõ
szerepet! A témaválasztás megkönnyítésére irodalmi ötletek olvashatók a hon-
lapon: www.skanzen.hu

Beküldési határidõ: április 15.
Beküldési cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2001 Szentendre, Pf. 63.,
Kustánné Hegyi Füstös Ilona
Információ kérhetõ: (26) 502 554, 06-30-748-8550, khf.ili@sznm.hu

Szentendre Város 
Önkormányzata 
pályázatot hirdet 
a SZENTENDREI MAJÁLIS 
elnevezésû rendezvény 
megszervezésére

A pályázat 5 éves vállalkozói
szerzõdés megkötésére irányul, 
2011., 2012., 2013., 2014., 2015.
május 1-jéhez kapcsolódó városi
majális megrendezésére. 
A rendezvény helyszíne: 
a Postás-strand belterületi, 
25/3 hrsz-ú területe.

A rendezvények megtartásának
feltételei: 

• a közterületeken kizárólag a
kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeirõl szóló jogsza-
bályban meghatározott termékek
árusíthatók 
• a rendezvények során valamennyi
hatósági elõírást be kell tartani, a
várható létszámtól függõen a
sürgõsségi betegellátás biztosításáról,
a rendõrséggel, mentõkkel,
tûzoltókkal való egyeztetésrõl, és
valamennyi egyéb feltételrõl a
szervezõnek kell gondoskodnia 
• a pályázó a rendezvény megszer-
vezésével kapcsolatos valamennyi
költséget saját magának kell állnia, 
az illemhelyek, áramvételezési pontok,
szerzõi jogi díjak és minden egyéb
költség vonatkozásában 
• a rendezvény a látogatók számára
ingyenes kell legyen, a pályázó 
legfeljebb évenként egy este fõ 
színpadi produkciója látogatására és
annak idõtartamára állapíthat meg
belépõdíjat 
• a szervezõnek be kell mutatnia,
hogy a más hasonló rendezvényekhez
képest milyen, szentendrei sajá-
tosságként megjelenõ programokat
terveznek 
• a pályázó a kulturális 
programtervezetet a TDM Kft.
jóváhagyása mentén alakíthatja ki 
• a pályázónak közterület-használati
díjat kell fizetnie 
• a pályázaton való indulás feltétele 
a pályázati részvételi díj, 20 000 Ft
megfizetése készpénzben vagy 
átutalással az önkormányzat 
számára.

A pályázatokat március 1.
(kedd) 10 óráig írásban 
a részletes pályázati felhívásban
megjelölt tartalommal kell
benyújtani Szentendre Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Központi Iktatójába zárt borítékban
„Szentendrei Majális” jelzéssel. 
A részletes pályázati felhívás átvehetõ
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán vagy megtekinthetõ a
www.szentendre.hu oldalon.
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KÖRNYEZETÜNK

G
yakran elõfordul, hogy
az utcákon sétálva, vagy
akár az ablakon keresz-
tül is kellemetlen füst-

szag terjeng a levegõben.
Rengetegen panaszkod-
nak arra, hogy a füst
miatt sokszor
lehetetlen a
s z a b a d
levegõn
tartózkodni,
ráadásul a min-
denbe beleivódó
szag mellett a kör-
nyezetünknek is
sok kárt okoz az
égetés. 
Amint arról a városunkban meg-
rendezett III. Klímacsúcson is
beszámoltunk, Szentendre Város
Önkormányzata – a Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégia alapján
– kiemelt figyelmet fordít a kör-
nyezetvédelemre. Mindennek je-
gyében a fenti problémákra meg-

oldásként az önkormányzat olyan
programot dolgozott ki, amellyel
a lakosokat és a városi oktatási
intézményeket segíti a környezet-
tudatosabb élet elérésében, rá-

adásul díj-

mentesen.
A február 3-án indult program
lényege, hogy a jelentkezõ la-
kóknak/oktatási intézményeknek
az önkormányzat 2 db komposz-
táló ládát ad át, ingyenesen. A
ládák átvételekor a hivatal sza-
kemberei elmagyarázzák az esz-
közök szakszerû használatát,
ismertetik az alapvetõ tudni-
valókat a sikeres komposztálás
érdekében. A programban résztve-

võknek ezután – a www.szenten-
dre.hu honlapról letölthetõ hasz-
nálati szerzõdés keretein belül -
vállalniuk kell azt, hogy az áta-
dott komposztládákat rendelte-
tésszerûen használják minimum

3 évig, majd – a megfelelõ
kezelés függvényében – a

4. évtõl azok a részt-
vevõk tulajdonába ke-

rülnek.
A program így nem-

csak a lakók éle-
tét teszi kön-

nyebbé – hi-
szen így ége-
tés helyett 

más módon „használják fel” az
összegyûlt kerti, konyhai hul-
ladékot –, hanem a komposztálás
során létrejövõ humusz fontos
tápanyagot jelent a talajnak is.

A III. helyi komposztálási program-
ról és annak feltételeirõl 

bõvebben a www.szent-
endre.hu honlapon

olvashatnak,
ahol a jelent-
kezési lap is

elérhetõ.

A program eddig milliónyi em-
bert mozgatott meg 20 ország-
ban, akik a program végére
átlagosan 43%-al kevesebb hul-
ladékot dobtak a kukába, 12%-al
csökkentették energiafogyasztá-
sukat és 21%-al kevesebb vizet
használtak. 
Mi a siker titka? A csoportmun-
ka mellett az, hogy az ÖkoKörök
résztvevõi nem áltatják magukat
azzal, hogy egyik percrõl a má-
sikra minden problémát meg
tudnak oldani. Ehelyett lépésrõl
lépésre haladnak, apránként 
változtatva életvitelükön, kör-
nyezetükön. 

Csak könnyedén

A program kulcseleme a köny-
nyedség. A résztvevõk, miköz-
ben sokszor maguk számára is
meglepõen sokat érnek el, még

jól is érzik magukat. A program
célja nem a világmegváltás;
„ökonak”, „zöldnek” lenni egy-
szerûen jó! 

A kis lépés is nagy

Az ÖkoKörök nagy hangsúlyt
fektet az eredmények követésére.
A résztvevõk a program elején és
végén is felírják mérõállásaikat,

vagy épp megmérik, mennyi
szemetet dobnak ki. Összeha-
sonlítva aztán az eredményeket,
maguk is meggyõzõdhetnek
róla, mit jelent ténylegesen az,
hogy odafigyelnek életmódjukra. 

Mindez persze nemcsak arra jó,
hogy tükröt tartsanak maguk
elé. Az eredményekkel mások-
nak is megmutatható a változás

és változtatás lehetõsége, õk is
ösztönözhetõek, tegyenek vala-
mit. Mert van mit; mert már
egészen kis változtatásokkal is
sokat lehet elérni.

Vigyázat, fertõzõ!

Az ÖkoKörök résztvevõi szem-
mel láthatóan élvezik a közösen
vállalt kalandot, így másokat is
sikerül „megfertõzniük”. Ezért
tudott az ÖkoKörök mára a világ
egyik legnagyobb közösségi
részvételen alapuló környezet-
védelmi akcióprogramjává válni.
Február végén, március elején új
csoportok alakulnak Budapesten
és Pest megyében – ha szívesen
vállalod a kihívást, kapcsolódj
be te is! 

(x)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

WWW.OKOKOROK.HU

ÖkoKörök – Életmód-zöldítés jókedvûen
A Tudatos Vásárlók Egyesülete új, közösségi részvételen alapuló környezetvédelmi akcióprogramot indít Budapesten és
Pest megyében a Közép-Magyarországi Operatív Program támogatásával. Az ÖkoKörök lényege a kiscsoportos, személyes
élményeken keresztüli tanulás. Öten-nyolcan állnak és járnak össze két-három hónapig, hogy hétrõl hétre különbözõ
környezettudatos fortélyokat tanuljanak meg és gyakoroljanak be. 

Égetés vagy gyûjtés?
INGYENES LEHETÕSÉG A MINÕSÉGIBB ÉLETÉRT 
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Mi volt szentendrei láto-
gatásának a célja?
Január 1-jén neveztek ki a Pest
Megyei Kormányhivatal élére, és
nagyon fontosnak tartom, hogy a
helyszínen tájékozódjak a megye
ügyes-bajos dolgairól. Szentendre
az egyik legfontosabb város a
megyében, ezért is vezetett ide az
elsõ az utam. A polgármestertõl
tájékozódtam a helyi és a kistérségi
ügyekrõl, és nagyon jó tapaszta-
latokról számolhatok be. Ötgyer-
mekes családapaként a családbarát
környezet számomra különlegesen
fontos, és azt látom, hogy Szent-
endrén számos ilyen jellegû intéz-
kedést is hoztak, pl. a közlekedés
terén, és sok tekintetben az élen áll.
Azt látom, hogy Szentendre számos
családbarát intézkedést hozott,
például a  közlekedés terén is, és sok
tekintetben élen jár. A megyének is
van mit tanulnia Szentendrétõl. 

Ön szerint mennyire lesz jó
az együttmûködés a kor-
mányhivatal és Szentendre,
valamint a kistérség között?
Azt látom, hogy a polgármester és
a képviselõk ugyanazon értékrend
szerint politizálnak, mint ahogy
én is igyekszem végezni tevé-
kenységemet. A kormányhivat-
alok célja, hogy létrejöjjön az
egyablakos ügyintézés. Ez azt
jelenti, hogy az ügyfél egy helyen
beadja a papírjait – jogosítvány,
lakcímkártya stb. –, és két nap
múlva ugyanott meg is kapja,
vagyis minden egyes okmánnyal,
állami ellátással kapcsolatos igé-
nyét egy helyen tudja elintézni.. A
munka megkezdõdött, kormány-
ablakok néven jöttek létre a kon-
centrált ügyfélszolgálatok. 
Az ügyintézés el lesz választva a
hivataltól, ahol a szakmai munka
folyik. Az ügyfélszolgálati segítõk
viszik a papírokat a hivatalokon
belül, ahol nem lesz ügyfélfo-

gadás, csak és kizárólag hatá-
rozatokat hoznak, fellebbezést
bírálnak el, tehát végzik az érdemi
munkát. Ezt a célom országgyûlési
képviselõként is, és ez az ügyin-
tézésre váró emberek érdeke is. 

Milyenek az eddigi vissza-
jelzések Pest megyében?
Van egyfajta tanácstalanság.
Sokan még nem tudják, hogy mi a
különbség a Pest Megyei Köz-
gyûlés és a Pest Megyei Kormány-
hivatal között. Ezt legegyszerûb-
ben úgy tudom megfogalmazni,
hogy a kormányhivatal az álla-
mot jeleníti meg a megyében, a
közgyûlés pedig választott poli-
tikusokból álló testület.
Alapvetõ szemléletváltozást sze-
retnénk elérni. Ha pl. bemegyek a
közértbe, és egyfajta csokoládét
keresek, elvárom, hogy a pénzemért
megkapjam azt a minõséget. A
közigazgatásban ugyanennek az

elvnek kell érvényesülnie. Én, mint
adófizetõ polgár az adóforintjaim-
ból eltartom a közhivatalnokokat,
így elvárhatom, hogy megfelelõ
stílusban beszéljenek velem az ügy-
intézés folyamán, hiszen fizettem
érte. Az elmúlt évtizedekben a
közigazgatás nem ezt jelenítette
meg. Nekem is volt keserû tapasz-
talatom, ezért mondhatom, van
személyes elkötelezettségem is,
hogy ennek a világnak vége sza-
kadjon. 

Hány kormányablak mûkö-
dik jelenleg?
29 van az országban, három Pest
megyében. Azt szeretnénk, ha más-
fél éven belül négyszáz körülire
bõvülne a számuk. A kormányab-
lakok reggel 8 és este 8 között várják
az ügyfeleket. Az eddigi tapasztala-
tok nagyon jók, és Szentendre méltó
arra, hogy itt is elkezdhesse mûkö-
dését egy kormányablak.          N. E.

Szentendrén is lesz kormányablak
Mint múlt heti lapszámunkban megírtuk, hogy városunkba látogatott dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetõje. Õt kérdeztük a kormányablakok
mûködésérõl, az eddigi tapasztalatokról.

Pincér, fizetek!
Sógorom minden
hétköznap három sört
iszik meg. Szombaton
többet, vasárnap újra
hármat. Hétfõn, kedden,
szerdán, csütörtökön és pén-
teken kora este úgy hat óra
tájban ér haza fáradtan. Cipõ le,
hûtõ ki. Fotelbe le, nyitó ki.

Pohár tele,
sör be.
Hármat.
– Játsszuk
azt, hogy
egyszer
nem talál-
nál sört a
hûtõben. 

Mit csinálnál? – kérdezem tõle
nemrég. – Lemennék a boltba,
ha már így játszunk – mondta.
– Hármat? – kérdeztem. –
Persze, hármat – felelte. – Oké,
mondtam, zárva a bolt. –
Kocsma – mondta. – Az is zárva
– válaszoltam. – Te most
szórakozol? – kérdezte, és félre-
simított egy nem létezõ hajtin-
cset a homlokán. – Benzinkút –
súgtam. – Tényleg, az mindig
nyitva van. – Zárva van Zoli,
az is bezárt. Ki sem nyitott.
Amit erre mondott, azt könnyû
kitalálni. Beszélgettünk még
egy kicsit arról, milyen érdekes
ez. Ha valóban megtörténne,
hogy aznap kora este késõ
délután, elsején vagy harminca-
dikán, bármikor, nincs sör a
hûtõben, akkor az merõben új
és váratlan helyzet. Hirtelen
minden megváltozik. Nincs sör.
Minden más lett. Az este el van
rontva, a kedvenc tévésorozat
sem olyan, mint máskor. 
A hiány feszültséget szül, amit
megérez feleség, gyerek. Vita
apróságokon, veszekedés talán
nem lesz, de mindenki érzi,
valami más lett.
Abban maradtunk, elõrelátónak
kell lenni, és alaposan be kell
vásárolni sörbõl. Ne történ-
hessen meg ilyen gyalázat,
hogy üres a hûtõ, mert nincs
benne sör. Abban is egyetértet-
tünk, hogy a családi béke,
mivel ez a legfontosabb, megér
napi három sört, szomba-
tonként pedig még többet is.
Nem? 

CS. F.
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I. Dunakanyar
Kézmûves Kiállítás
és Vásár
Február 26-án  szombaton 
9-19 óráig a Szigetmonostor
Faluházban (Árpád u. 15.) a
Dunakanyarban élõ és alkotó,
természetes alapanyagokat fel-
használó kézmûvesek kiál-
lítása és vására nyílik.
Program: 10.00-12.00: Kézzel-
lábbal játszóház; 14.30: PETI-
MI Játékos Kalandpark; 15.30:
Csernik Szende székely lábbá-
bos – Lábita Színház; 17.00:
díjátadó ceremónia; 17.30:
Madárdal Zenekar Koncert és
Mese-táncház.

Momo

Március 11-én, pénteken 15
órakor kezdõdik a Momo címû
zenés játék két részben a Pest
Megyei Könyvtár színházter-
mében (Pátriárka u. 7.).
Elõadja: a pomázi Teleki-
Wattay Mûvészeti Iskola zenés
színpada. Michael Ende regé-
nye nyomán a szövegkönyvet
és a dalok szövegét Borbély
Ibolya, a darab zenéjét Borbély
Mihály írta, kifejezetten a Tele-
ki-Wattay Mûvészeti Iskola
zenés színpadának. Belépõ:
600 Ft. 

A Teremtés dicsérete

Szvorák Katalin lemezbemu-
tató hangversenye március 3-
án, csütörtökön 17.30-kor
kezdõdik a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudo-
mányi Karán az Együtt az
úton címû ökumenikus elõ-
adássorozat keretében. 
Az esten közremûködik:
Andrejszki Judit, Kórodi Júlia
és Pejtsik Péter. Az est házi-
asszonya: Kudlik Júlia. A
belépés díjtalan. A koncert
után lemezdedikálás. 

Új arcok

Gyõry Eszter kiállítása február
22-én, kedden 19 órakor nyí-
lik a Jászi Galériában (1056
Bp., Irányi u. 12., Váci utca
sarok). A kiállítást megnyitja
Feledy Balázs mûvészettörté-
nész, közremûködik Kincses
Veronika Kossuth-díjas opera-
énekes. A kiállítás megtekint-
hetõ március 22-ig.

BOTÁR EMIL
Területi 

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

Mobil: 
06209584389

E-mail: 
emilbotar@t-online.hu

Séfek a ringben
12 fogásos 

gálavacsora a Fõ téri
Kereskedõházban !

február 25-én (péntek) 
18.30 órakor

Ételkülönlegességek 
Magyarország legjobb séfjeitõl, 

Csutorás Ferenc egri borász
boraival.

Részvételi díj: 14.500 Ft/fõ

Asztalfoglalás:

30-600 9709, 30-586 6422
asztalfoglalas@kereskedohazcafe.hu

POSTALÁDA

Nem igaz, hogy a város
megtelt: TÚLCSORDULT!

Mi bizonyítja ezt az állítást? A tapasztalás. Ha
megjön a jó idõ, városunkban a szirénázó autók
gyakorisága a „San Francisco utcáin” hallhatóhoz
hasonlít. Vajon a városfejlesztõknek van statisz-
tikájuk a balesetek növekedésének a számáról? (Hol
van már a nyugodt kisvárosi biztonság...) Van-e bir-
tokukban statisztikai kimutatás a növekvõ légúti,
asztmatikus megbetegedésekrõl, a légszennyezettség

mértékérõl különbözõ idõkben? Én tapasztalom gyalogosként,
kerékpárosként a kipufogógáz kellemetlen szagát, látom a füstjét és a
portól opálos levegõt. Nem mindig, de száraz, napos idõben így van.
A belvárosi iskolák zsúfoltak, udvaruk alig, gyerekeink nem játszhat-
nak tiszta levegõn, egészséges fejlõdésüknek rossz a feltétele. A város-
ban folyamatosan használható sportpálya nincs, a kerékpárutak
elhanyagoltak; kivétel a rövid gátszakaszon épült új út. A lakosság
száma rövid idõn belül 26 000-re nõtt – ennek megfelelõen emelkedett
az autók száma is, amit a hajdani kisváros ma már igen nehezen visel
el. Azoknak az utcáknak a lakói, akik szenvednek a zajtól, a rezgéstõl,
a légszennyezettségtõl, úgy gondolják, hogy egy „mentesítõ út” a
megoldás a bajukra. Pedig egy új út, amely köré már most ipari és
kereskedelmi terület van biztosítva, növeli a szentendrei forgalmat,
hisz a környezõ településekrõl is ide jönnek dolgukat intézni az
emberek.
Tapasztaljuk, hogy Földünk élhetõsége pusztul az emberi rossz dön-
tések miatt. Szentendre is részese ennek, hisz évekkel ezelõtti elõadá-
sokon hallottam, hogy a magyarországi „piszkos tizenkettõben” kapott
helyet a légszennyezettsége miatt. Ott, ahol eddig Szentendre tüde-
jének egy része volt, nyugalom és szépség, most ott is zaj, füst,
szirénázó autók, a természet pusztítása lesz. A városlakók nyugalma a
11-es út és a „mentesítõ” út harapófogójában veszik el. A „mentesítõ”
út bedugulását külföldi nagyvárosok példái vetítik elõre.
Másként kell megoldani a város ilyen gondjait. Gondolkodjunk
közösen, lakók, szakemberek, városvezetõk, hogy mindannyiunk
érdekét szolgálja a megoldás! Ha kell, egyéni érdekünket alakítsuk a
közösségéhez! Osszuk meg egymással errõl alkotott véleményünket
újságban, interneten, beszélgetéseinkben! A február 8-i lakossági
fórum bizonyította, hogy törõdünk városunkkal, de türelemre, higgadt-
ságra és sok beszélgetésre van még szükség a belátáshoz. Ehhez
kérünk a város vezetõitõl újabb lehetõségeket, ahol az õszinteség, a
terített kártyák, a valóságos adatok biztosítanák a legjobb határoza-
tokat.

HARGITAI KATALIN
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Úgy hírlik, ön volt az egyet-
len olyan pályázó a Városi
Szolgáltató megüresedett
vezérigazgatói posztjára, aki
„ismeretlenül” vágott bele a
megmérettetésbe. Mi vitte
rá, hogy jelentkezzen?
Hosszú éveken keresztül a vál-
lalkozási-gazdálkodási, az utóbbi
években pedig a finanszírozási
ágazatban dolgoztam, közvetle-
nül a vezérigazgatói kinevezésem
elõtt válságkezeléssel kapcsolatos
tanácsadást végeztem. A pályáza-
tomban azt tartottam fontosnak,
hogy a cégben új üzletpolitika, új
stratégia alakuljon ki, amelyben
fontos elem a workout, vagyis az,
hogy a lejárt követelésekbõl pénzt
lehessen elõteremteni. Piaci kör-
nyezetben azt tapasztaltam, hogy
ma válságkezelés helyett hatból
öt esetben vagyonmentés, vagyis
menekülés zajlik a vállalatoknál.
Korábbi menedzseri munkáim
során beleláttam a céltartalék-
képzés csökkentésének módszer-
tanába is, és félig-meddig halott
társaságokat stabilizáltam. Bár
az önkormányzat által készített
pályázati kiírásban érdekes mó-
don éppen a válságkezelés nem
volt artikulálva a követelmények
között, az én anyagomban mégis
ez volt a leghangsúlyosabb elem.
Valószínûleg ezért választottak
engem, kapóra jött a testületnek,

hogy e téren otthonosan mozgok.
A megbízásom 2012 májusáig
szól.

Elég rövid idõ. Tervezi a
hosszabbítást?
Szeretek egyenesen fogalmazni:
hacsak elõbb nem kell távoznom,
valószínûleg az lesz a zárópont. A
feladatomhoz, hogy a társaságot
stabilizáljam és lehetõség szerint
kihúzzam a bajból, ennyi idõ ele-
gendõ kell, hogy legyen.

Néhány hét munkaviszonyt
követõen, hogyan látja a tár-
saság gazdasági helyzetét?
Jelentõs cash-flow (a pénzforrá-
sok képzõdésének és felhaszná-
lásának folyamata egy meghatá-
rozott idõszak alatt – a szerk.)
gondokkal küzdünk, amelyet rög-
tön el kellett kezdeni megpróbálni
orvosolni, valamint elégtelen volt
az árbevételek nyilvántartása és a
kintlévõségek követeléskezelése,
mindkettõn változtatni kell tehát.
Sajnálatos módon az üzleti part-
nerek jelentõs része úgy gondo-
lkodik: a VSZ Zrt. az, akinek nyu-
godtan lehet tartozni, mert nem
lesz baj belõle. Pillanatnyilag a
távhõszolgáltatást igénybe vevõ
1480 szerzõdött partner mintegy
fele a cég adósa. Amikor a tar-
tozások nyilvántartásáról és a
behajtás rendjérõl szóló tájékoz-

tató levelet küldtünk ki, 1% alatt
volt a reagálók száma, vagyis ha-
tan-heten jöttek el, hogy rendez-
zék a tartozást, illetve kérjenek
részletfizetést. Ez a csekély reak-
ció rendkívül felelõtlen maga-
tartásra vall.

Kis- vagy nagy adósokról
beszélünk?
Akik jelentkeztek, zömmel sze-
gény kisnyugdíjasok, néhány na-
pos vagy hetes fizetési késedelem-
mel. Ebbõl látható, hogy még nem
sikerült megszólítani a legna-
gyobb tartozókat. Akad, aki több
éve nem fizet, esetükben milliós
kintlévõségekrõl beszélünk.

A januári számla mellé
csomagolt tájékoztató leve-
let sok fogyasztó értetlenül
fogadta.
Pedig semmi különös nem állt
benne. Tájékoztattuk a lakosokat,
hogy a cégnek mintegy 300 millió
forintos vevõi adósságállománya
van, amelyet haladéktalanul ke-
zelni kell, amelynek módszer-
tanát leírtuk a tájékoztatóban.
Emellett a távhõszolgáltatás
veszteségének csökkentése érde-
kében a távhõ alapdíjának eme-
lése is folyamatban van. Fontos
szétválasztani a hõdíjat és az
alapdíjat. A hõdíj, amely a gáz-
költség és a rendszerhasználati

díjból tevõdik össze, korrekt szin-
ten van: ha a forint-euró átlagár-
folyam tartósan 285 forint alatt
marad, akkor nem kell hozzá-
nyúlni, még annak ellenére sem,
hogy a rendszerhasználati díjak
15%-kal emelkedtek. Az alapdíj
más kérdés: ez a szolgáltatás
eszközigényébõl, igazgatási költ-
ségbõl, a gázmotor szervizelési
költségeibõl, valamint amortizá-
ciós költségekbõl tevõdik össze,
és mivel legfõképpen a helyi poli-
tika dönt róla, tavaly nem emel-
kedett a szakmailag indokolt
mértékben, sõt 2009-ben egy –
egyébként meg nem térülõ –
beruházás okán még csökkentet-
ték is. Ennek következtében 32
millió forintos hiány keletkezett a
cégnél. A kötelezõ áramátvételi
díjak csökkenése miatt 2011-ben
ez az üzletág változatlan árfo-
lyamok mellett 65 millió forint
veszteséget hozna. Az áramát-
vételi díjak csökkentése végsõ so-
ron a szolgáltatásokat teszi drá-
gábbá. Sajnos további árcsökken-
tés is várható az elkövetkezõ
idõszakban, ráadásul megszûnik
a kötelezõ áramátvételi rendszer,
emiatt elvész a gázmotor nyere-
ségessége, tehát várhatóan továb-
bi alapdíjemelésre lesz szükség
vagy egyéb megoldásra.

Hosszabb távon mire szá-
míthatnak a lakótelepiek?
Az alapdíjat 610 forint környékén
látom reálisnak. Ha ahhoz viszo-
nyítok, hogy a gázár mennyivel
emelkedett a szabadpiacon
(amely minket nem érint, mert
2012-ig fix árú szerzõdésünk
van), meg kell állapítani, hogy a
lakásonkénti havi 2500 forintos
díjemelkedés elfogadható. Azért
is égetõ kérdés a bevételek
fokozása, mert ugyan kamatra 20
milliós tagi kölcsönt kaptunk az
önkormányzattól, de egyelõre
nem tudjuk, hogy a közel 210 mil-
liós lejárt vevõi tartozásból 
mennyi a valós, behajtható, és
mennyi a halott követelés. Ez
most még megállapíthatatlan,
csak alapos revízió után derülhet
ki. Ha normál számlaforgalom
esetén 100 milliót be tudunk
hozni a tartozásokból, a mûködés
kiegyensúlyozottá válhat. Ez az
összeg legjobb esetben a nyár
végére jön be, de a különbséget
most kell hozzátenni, különben
orra bukunk. Más kérdés, hogy a
százmilliós becslés nagyon opti-
mista – reálisan csak kb. 30-50

Behajtani kötelezõ
VÁROSI SZOLGÁLTATÓ: AZ ÁRBEVÉTELEK ÉS A KÖVETELÉSEK MEGFELELÕ KEZELÉSE 
A KULCS

A VSZ Zrt. új igazgatója gyorsan és nagy elánnal kezdte meg mûködését a cég élén, amelynek
véleménye szerint csak a gyors, átfogó és könyörtelenül határozott válságkezelés biztosíthat-
ja a jövõjét. A képviselõ-testülettel a január 20-i ülésen máris heves vitákba bocsátkozott a
nemrég kinevezett új vezérigazgató, Somogyi Zsolt.
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milliós behajtással számolha-
tunk.

A másik érzékeny és nagy
adósságokat felhalmozó te-
rület a hulladékszállítás. E
téren milyen módszerekkel
kezelik a tartozásokat? Itt is
a bevételnövelés, vagy in-
kább a hatékonyság fokozá-
sa a recept?
Jelenleg 35-40%-kal több hul-
ladékot hozunk be, mint ameny-
nyire a partnerek szerzõdnek a cé-
günkkel. Ha valaki végigmegy 
a kukák mellett, látja, hogy a
szerzõdött ûrtartalom sokszo-
rosát teszik ki a tulajdonosok.
Számításaink szerint ez 70 mil-
liós plusz kiadást jelentett tavaly
a cégnek. Külsõs partnerek közre-
mûködésével ellenõrzõ rendszert
tervezek kiépíteni, akik már-
ciustól ellenõrzik majd a szemetes
edényeket. Figyelmeztetõ matri-
cát helyeznek ki arra az edényre,
amelyik nagyobb, mint a szerzõ-
dés szerinti, majd levelet is kül-
dünk a tulajdonosnak. Ezután
vagy kikényszerítem a szerzõdés-
módosítást az érintettekkel, vagy
az önkormányzati rendeletekkel
összhangban a közterület-felü-
gyelettel együttmûködve helyszí-
ni bírságot szabunk ki rájuk. A
köztéri kukák megtömése ellen is
lehetne a közterület-felügyelettel
szorosabban együttmûködni, de
egyelõre a részükrõl nem tapasz-
taltam túl sok motivációt.

Az útüzemeltetésben is
akadnak gondok.
Jelenleg ezt a tevékenységet (mint
ahogy korábban is) szerzõdtetett
alvállalkozók végzik, ezért ne-
hezen ellenõrizhetõ a folyamat. A
két szerzõdött partner védelmében
el kell mondanom, hogy sok eset-
ben nem rajtuk múlik az ered-
mény, hanem a lakosok gátolják a
rendtartást, fõleg szabálytalan
parkolással. A 2011-es szerzõdött
partnerekre mûholdas követõ-
rendszert szereltetek, amelynek
adatait a lakók interneten kö-
vethetik, lehívhatják, és láthatják,
mikor merre mentek az úttisztító
gépek. Az elszámolásoknál így iga-
zolható lesz a teljesítés. Ugyanígy
a hulladékszállítást végzõ teher-
autókra is visszakerülnek a koráb-
ban már alkalmazott mûholdas
követõkészülékek.

Beszéljünk a legkénye-
sebb kérdésrõl, az uszoda és

a VSZ között fennálló üzleti
viszonyról!
A viszonyt alapvetõen megha-
tározza, hogy mindkettõnknek
ugyanaz a tulajdonosa, az önkor-
mányzat. Így végsõ soron min-
degy, tulajdonosi döntés, hogy a
három zseb között hogyan áram-
lik a pénz. Jelenleg azonban el-
mondható, hogy az AquaPalace
Kft. nyolc hónapja nem fizeti a
VSZ Zrt. számláit, mivel vesz-
teséges, de nekünk szolgáltatási
kötelezettségünk van feléjük.
Most 35 millió forinttal tartoznak.
Komoly veszteséggel gazdálkodik
az uszoda, mint ahogy majd’ min-
den hasonló intézmény az ország-
ban. Ugyanakkor Bacsa Csaba
ügyvezetõnek tagadhatatlan ér-
deme, hogy lehozta havi hatmillió
forintra a veszteséget, ez a
helyzethez mérten dicséretes tel-
jesítmény. Az uszodával kapcso-
latos elszámolás egyébként kor-
rekt: nem fizet alapdíjat, de közel
30%-kal magasabb hõdíja van,
mint a lakossági fogyasztóknak.
Így végsõ soron ugyanolyan
arányban fizeti meg a szolgál-
tatás eszközigényét, mint ez utób-
biak. A hûtési energia költsége
külön divízió, ez évi tízmilliós
veszteséget okoz nekünk, hiszen
a hûtõtorony nagyobb kapa-
citású, mint amekkora kellene, és
évente csupán három-négy hó-
napig van használatban. Ez a
beruházás nem térült meg, és
nagyon úgy néz ki, hogy nem is
fog.

Szavaiból csupa optimiz-
mus és rózsás jövõkép raj-
zolódik ki. Miért vállalta el jó
kamikaze módjára az össze-
ütközéseket a tulajdonos
önkormányzattal, na meg a
lakókkal?
Szép feladatnak látszott, bár a
pályázatom elkészítésekor nem
kaptam meg a korábbi mérlegeket
kiegészítõ kimutatásokat, ez már
talán jobb is így. Nem tervezek
hosszú távra, és tudom, hogy
minden válságkezelés során
folyamatos a konfliktus. Viszont
csak a követelések következetes
behajtása és a határozott haté-
konyságnövelés képes megakadá-
lyozni, hogy bedõljön a város-
üzemeltetést biztosító társaság.
Meglátásom szerint ebben az ügy-
ben a politika nem, csak a szak-
mai döntések kaphatnak szerepet.

BOKOR TAMÁS

Tisztelt Szentendrei Polgárok!
Szeretném köszönteni
Szentendre és a kistérség min-
den polgárát, mint a
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft. újonnan megbí-
zott igazgatója. Nem vagyok
átutazó, sem vendég. 
25 éve hívom otthonomnak 
városunkat. Sokan ismernek, 
de valójában csak kevesen
tudják, hogy ki vagyok. 
A kultúrára, a minõségre 
és a tisztességre tettem fel
életemet.
Egy új korszak új kulturális
kihívásai elõtt állunk.
Sikereimet életemben a különb-
ségek egyesítésével értem el.
Hasonló terveim vannak most
is. Az ábrázolt, a megformált,

a beszélt, a leírt, az énekelt, a táncolt és a játszott mûvészetek
gazdagságából kívánok különleges ötvözetet létrehozni, a város és az
egész kistérségi közösség közremûködésével, ahol a közmûvelõdés
minõsége legalább annyira fontos, mint a szórakozás, a mûvészeti
oktatás vagy a „magas” mûvészetek ápolása. 
Legyen az átalakulás és a megújulás mindenkié!
Hamarosan ismét találkozunk.

IVANCSICS ILONA
mb. igazgató
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2010. november 14-én múlt
öt éve, hogy eltávozott kö-
zülünk dr. Katona Gyula or-
vos, akirõl nyugodtan mond-
hatjuk, hogy mindenki ismer-
te és szerette. Sorozatunk
utolsó részét olvashatják
most, melyben életérõl be-
szél.

Család és gyerekek

Még egyre vagyok nagyon büsz-
ke: 1948-tól 52-ig egészségtant
tanítottam a Római Katolikus
Általános Gimnáziumban, amely
az elsõ gimnázium volt Szent-
endrén, az '50-ben vette át a fe-
rences rend. Többek között oktat-
tam Szentendre nagy festõmû-
vészét, Balogh László mestert, de
nem látszik rajta. Persze csak vic-
celek. Nagyon kedvesek, Laci meg
Czibulka Gyusziék osztálya min-
den évben meghívnak a talál-
kozókra. Az 50 éves találkozóju-
kon is ott voltam, most már a
tanári karból csak én vagyok. A
többiek – Krajcsovics Marci bácsi
meg a kollégái – már odaát élnek. 
A családomról annyit, hogy sze-
rencsés ember vagyok. Elsõsor-
ban azért, mert olyan feleségem
van, aki megértette a munkámat,
hiszen maga is medikának indult,
de politikai okok miatt abba kel-
lett hagynia. Megértõ feleség,
akinek soha, semmiféle ellen-
vetése nem volt a munkámmal
szemben. Igyekezett kiszolgálni,
amikor fáradt vagy álmos voltam.
Õ nevelte a gyerekeinket, nem én.
Otthon volt a gyerekek 14-15 éves
koráig. Ha valaki keresett, õ vette
át az üzenetet, hiszen nem volt
telefon. A munkámhoz úgy kellett
õ, mint a testnek a kenyér vagy a
víz. Nagy szerencsém volt, hogy
megtaláltuk egymásban azt, amit
kerestünk, és  nyugodt házaséle-
tet éltünk hosszú idõn keresztül.
1947-ben nõsültem, feleségem
akkor nagyon fiatal kislány volt,
majdhogynem kezitcsókolommal
köszönt. 28 éves úr voltam, õ
csak 20. Késõbb behozta õ is a
gyerekneveléssel eltöltött idõt,
mert ismert helytörténeti kutató
lett belõle. Meghívták a Ferenczy
Múzeumba, majd a Néprajzi Mú-
zeumba, és a mai napig a mun-
katársuk, írja a múzeum törté-

netét. Én abban segítek neki,
hogy az utasításait – „Eridj el a
boltba” – végrehajtom.

Élõ lelkiismeret

Izbégen van egy család – nevet
nem mondok, ma is élnek – akiket
öt generáción keresztül kezeltem.
Öt generáció! Nagy szó. Amikor
megkaptam a gyémántdiplomám,
akkor kaptam levelet egy másik
izbégi családtól, akik gratuláltak,
és úgy írták alá, hogy „Négy ge-
neráción kezelt család”. 
Hogy mi a tapasztalata hosszú
gyógyítói pályámnak? Az egyik: a
beteget meg kell hallgatni! Sõt,
néha még arra is választ kell
adni, amit a szemébõl olvasok ki.
A másik: a beteget meg kell vizs-
gálni. Ha nem vizsgáltam meg,
nem tudok semmit. Hiába van
óriási gyakorlatom! Beléptem egy
szobába, s nagyjából felmértem
az egészet. A beteg arca, a kifeje-
zése, a mozgása, a színe, a szag
rengeteget elárul. Azt mondom:
ha valakinek nincs élõ lelkiis-
merete, akkor az ne menjen
orvosnak.
Egy példa: a piacon összeakadok
a Sztaravodai erdésznével. Szóról
szóra ezt mondja: „Drága doktor
úr, ha arra jár, nézzen már be, fáj
a gyerek hasa.” Szerda volt, itt is
rendeltem, Pilisszentlászlóra is
kellett mennem, szorított az idõ.
Paprétnek mentem fel. Megnéz-
tem a gyereket. Perforált vakbele
volt, ha nem megyek ki, más-
napra halott. Aztán nézhettem
volna az eget. Kivel számolok el?
Mert ha azt mondja az erdészné,
hogy: Doktor úr, fáj a gyereknek a
hasa, jöjjön ki és nézze meg –
akkor egyértelmû a dolog. De ha:
„arra jár!” Hát mikor járok én az
erdészház felé? Szóval ilyen buk-
tatói is vannak a szakmának...
A beteg az beteg. Nem lehet kü-
lönbséget tenni. Mindenkivel egy-
formán szót kell érteni. Ehhez kell
bizonyos empátia, hogy megérez-
zem, hogy kivel, mit és hogyan
beszélek. Volt egy kedvenc idõs
betegem, aki nagyon szerette a
sikamlós vicceket, így neki sikam-
lós vicceket tálaltam. Egyszer
megállok a házuk elõtt, és látom,
hogy jön ki a plébános úr a ház-
ból, és mondja: „Gyuszikám, kér-
lek szépen, most adtam fel az

utolsó kenetet,  úgy beszélgesse-
tek.” Magam is hívõ lévén, ezúttal
nem viccelõdtem.

Kórházi háttér

Egy területen dolgozó orvosnál
még egyet tartok nagyon fon-
tosnak. Nemcsak azt, hogy továb-
bképezze magát, hanem hogy
tartson kapcsolatot a kórházzal,
ahová beutal. Büszkén merem
mondani, hogy mindegyik kór-
házba – a Margitba, az Irgalmas-
ba – bejártam. Utánamentem a
betegnek, végigjártam a kórter-
meket, mindenkivel beszéltem.
Nem vették rossz néven tõlem a
benti orvosok, sõt örültek neki. A
betegekrõl nem is beszélve. De
fontos volt, hogy csak indokolt
esetben küldjek be pácienst.
Nekem egyetlen betegrõl sem
mondták azt, hogy korán vagy
késõn küldtem.
Kell kapcsolatot tartani, de nem-
csak azért, hogy jó legyen a vi-
szony, hanem hogy tanuljak,  ha-
ladjak a korral. Új eljárások, új
metodikák, új szemlélet. Egy
félórás, órás beszélgetés során
rengeteg információt össze lehet
szedni.

A gyógyítás nem 
szolgáltatás, hanem
szolgálat

Emberrel foglalkozunk, és a beteg
emberre oda kell figyelni. Kétség-
telenül kell, hogy az ember rá-
érezzen ezekre a dolgokra. Ha az
orvos etikusan akar viselkedni,
azt részben lehet tanulni, de
igazából magával kell hoznia.
Ugyanúgy, minthogy valakinek
van rajztehetsége vagy énekelni
tud. Lehet fejleszteni, de kell
rátermettség is. Például nem is
olyan biztos, hogy nagy tudós
vagyok orvosi téren, csak tudok
bánni az emberekkel. És a biza-
lom, a hit, hogy elhiggye a beteg,
hogy tudok rajta segíteni. Életet
úgysem tudok adni, de segíteni
tudok rajta. A pillanatnyi szenve-
désétõl meg tudom szabadítani.
És ehhez emberszeretet is kell.
Nehéz ezt megmagyarázni. És
ahogy haladunk a korral, kez-
dõdik a baj. A fejlõdéssel egyenes
arányban mechanizálódik min-

den. Nem tudom, hogy ehhez az
uniformizálódáshoz hogyan jutott
a gyógyítás, mert ez a személyte-
lenség sem az orvosnak, sem a
betegnek nem jó. Szerintem az
orvosban hinni kell, mint ahogy
az orvos is hisz abban, hogy meg-
gyógyítja a beteget. Másképpen
nem megy. És teológiai értelem-
ben is szükséges a hit, fõleg az
orvosnál. Erkölcsi és etikai alapot
ad. Valamikor Hippokratészre
esküdtünk. 

Kitüntetések

A 60 év alatt nagyon sok kitün-
tetést és dicséretet kaptam. Eze-
ket az érdeklõdõk megtalálhatják
a rólam szóló hivatalos könyvek-
ben, cikkekben. De szeretném fel-
olvasni egy tisztiorvos vélemé-
nyét, amit a minisztériumba kül-
dött rólam. A kolléga nem tudta,
hogy valaha is megismerem e
sorokat. Számomra ezek a gondo-
latok a legbecsesebb kitüntetést
jelentik!
„Dr. Katona Gyula a lakosság el-
látásának a legnehezebb idõ-
szakban is folyamatosan, fárad-
ságokat nem ismerve áll a város
lakóinak a rendelkezésére és
ellátásának érdekébe.  Külön ki
kell emelni, hogy szolgálatát ak-
kor vállalta, amikor egy világégés
után Szentendre városból, és
szinte valamennyi városból szinte
valamennyi orvos eltávozott.
Amelynek következtében heroikus
munkát kellett végezni. Ezután,
és mindig mindenkor igen fejlett
orvosi hivatástudattal gyógyító.
Megelõzõ (prevenciós) és gyógyító
munkáját magas szinten köz-
megelégedéssel végezte, és végzi.
Fárasztó munkája mellett még
szeretett városa közéletében is, és
annak fejlesztése érdekében aktí-
van mûködik. 
Mindezeket figyelembe véve min-
iszteri jutalom adományozásával
egyidejûleg külön dicséretben ké-
rem részesíteni, és példaképül 
állítom valamennyi egészségügyi
dolgozó elé.”

KOLLÁRNÉ BALLA ANNA

„Kérem példaképül állítani…” III. RÉSZ
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T
avaly kétszáznál több
mulatni vágyó várostár-
sunk bújt ötletesnél öt-
letesebb jelmezbe, és este

7 órától éjjel 2-ig szórakozott a
bálban. Izgatottan versengett
kosztümjével, nagyokat nevet-
gélt, jókat beszélgetett, korát
meghazudtoló módon ropta a tán-
cot és jóízüen eszegetett az asz-
talokra kirakott ínycsiklandozó
étkekbõl, leöblítve jófajta borral.
Elfelejtve a hétköznapok felhõs
pillanatait, remekül érezte magát
ezen a hajnalba nyúló mulatsá-
gon. Ezt az élményt szeretnék a
bál rendezõi reprodukálni 2011-
ben is. Ugyanazokkal a progra-
mokkal és szereplõkkel. És remél-
hetõen legalább ekkora számú
bálozóval.
Az idén új „bálszülõk” lesznek:
Nemesházi Beatrix újságíró, a
Bálanya, és Galambos Péter
(Galamb) mûsorvezetõ, a Bálapa
vezényletével zajlanak majd a bál
eseményei. Ezúttal is megren-
dezésre kerül a jelmezverseny –
megint lehetõséget kapunk arra,
hogy „más bõrbe bújhassunk”. A
verseny boldog gyõztesei idén is
értékes ajándékokat kapnak a
nagylelkû felajánlók jóvoltából.
Lesz tombolasorsolás sok-sok
nyereménnyel. A Malibu zenekar
a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas
évek ismert slágereit játssza ezút-
tal is. Méhes Csaba  pantomim-
mûvészen idén is jókat derül-
hetünk. A Bailar táncegyütes
bemutatója tavaly is tetszést ara-
tott, remélhetõen most is siker
lesz.
Aki mindezen programok után
vagy közben megéhezik, az a
Szentendrei Ízek utcájában válo-
gathat a finomabbnál finomabb
étkek között. A helyi éttermek és
cukrászdák a legjobb kínálatuk-
kal várják a résztvevõket. 
A második Szeresd Szentendrét
bál újra remek alkalom lesz arra,
hogy összehozza a város lakóit,

lehetõséget teremtve számukra,
hogy együtt szórakozzanak, poli-
tikai hovatartozásra, korra vagy
anyagiakra való tekintet nélkül.
Itt mindenki kiélheti játékos ked-
vét, önfeledten szórakozhat, na-
gyokat  táncolhat és nem utolsó-
sorban finomakat is ehet. 
Ahogy a Szentendreszeretõ ren-
dezõk állítják: ilyen mulatság
csak ebben a városban lehet.

RAPPAI ZSUZSA

Soha korábban nem jártam bálba.
Mert oda fel kellett öltözni, unal-
mas társalgások protokoll-út-
vesztõjében ténferegni, végigenni
egy drága vacsorát, megbámulni
a mûsort, a jó zenék pedig mindig
pont akkor érnek véget, amikor
belemelegedne az ember. Sznobok
mulatsága – gondoltam évtizede-
ken át. Házibuliba jártam, mert
ott voltak a barátaim, a mi ze-
nénk szólt, ettük, amit vittünk, és
ittunk, amit találtunk. Reggelig.
Egymás között voltunk, feszte-
lenül és õszintén. 
Tavaly télen minden megválto-
zott. Elsõbálos lettem. Minden
eddigi nyafogásom elõítéletnek
bizonyult. De jóvátehetõnek. A
Szeresd Szentendrét Egyesület
bálja volt 45 évesen életem elsõ
igazi bálja. Olyan, amilyenrõl a
régiek beszéltek. A vigalmi bizott-
ság táncba hívta a város apraját-
nagyját. A zenekar úgy játszott,
hogy a jó zenéknek nem lett
rosszkor vége. Ettük, ittuk, amit
kocsmáros, vendéglõs barátaink
hoztak, volt jelmez gazdagon,
szellemesen, tombola, tánc virra-
datig. Sok baráti szó, nevetés. Az
egy kisvárosban lakás okán
összeszokott nagy és nyitott tár-
saság. Akkor este igazán megün-
nepeltük magunkat, városunkat
magunkkal, lakóival együtt:
Szentendrét. Hetekig errõl sutyo-
rogtunk egymás konyháiban,
utcán, kávéházban. A polgár-

mester vámpírjelmezét sokan di-
csérték. Egyesek pedig látni vélték
még a kõhegyi remetét is, ahogy
félmeztelenül, csillogó angyal-
szárnyakkal legyezgeti a szép-
asszonyokat... Társasági esemény
volt, ahogy rég nem. 
Ez most már friss hagyomány.
Ropogós. Meg kell kóstolni.

K. R.

Vasárnap reggel arra ébredtem:
Jézusom! Mi volt ez tegnap este?
Totyiklub vén fószerekkel, anyó-
kákkal? Vagy egy eszméletlen
buli? Mert szombaton délután
még azt hittem, az elsõ. Amikor
pedig eljöttem éjjel kettõkor,
akkor pedig az utóbbi. A tánco-
lókat nézve nem lehetett tudni, ki
milyen korú, egyformán nyomta
mindenki.
Csak azt láttam, hogy sorra
érkeztek a vendégek, többségük
már jelmezben. Így volt szeren-
csém találkozni Mickey egérrel
(rögtön kettõvel), rendõrrel, or-
vossal, festõvel, festménnyel,
motoros hangyával, pingvinnel,
rengeteg hippivel és még több
kalózzal. Meg volt egy Playboy

nyuszi is (tök gáz). A zene
hihetetlen jó volt, egész este ját-
szott az együttes, ennek köszön-
hetõen a nagyterem rövid idõ
alatt táncparketté alakult. A
folyosón, a városi éttermeket
képviselõ asztalok rogyásig meg-
pakolva legfinomabb ételeikkel,
nem beszélve arról, hogy annyit,
annyifélét és annyiszor ehettünk
mindenbõl, amennyit csak akar-
tunk… persze csak addig, amíg
volt. Merthogy a sikerre való te-
kintettel elég hamar megcsappan-
tak a készletek. 
Nem vagyok egy pantomim fun,
de amit Méhes Csaba bedobott, az
valami csúcs volt! Állítólag az
idén is jön.
Néztem a sorra távozó, fáradt, de
elégedett, kipirult, mosolygós ar-
cokat, és a „kezdeti” és „végstá-
dium” között fellelhetõ óriási kü-
lönbséget. Úgy tûnt, nemcsak
nekem jött be a buli.
Ez a bál, remélem, nemcsak egy
alkalom volt, ahol Szentendre la-
kói végre protokoll-mentesen, jól
érezhették magukat, hanem egy
lehetõség új barátságok kötésére,
vagy csak azért, hogy bulizzunk
egyet.                                 F. L.

Újra áll a bál
Emlékeznek még a tavalyi nagy sikerû Szeresd Szentendrét
bálra? Errõl beszéltek a városban hetekig. Aki ott volt, az
nagyszerû élményeirõl, aki pedig nem jutott el, az meg arról,
hogy kár volt kihagynia. Február 26-án azonban bepótolhatja.
A Szeresd Szentendrét Egyesület ugyanis ebben az évben is
megrendezi jelmezes farsangi bálját – Szentendre Város
Polgármesteri Hivatalával közösen. A Városháza díszter-
mében. A bál fõvédnöke ezúttal is  dr. Dietz Ferenc polgár-
mester lesz.



Brácsakoncert 
Február 19-én, szombaton 18 óra-
kor a Magyar Rádió Márványter-
mében a japán Nobuko Imai, a
Genfi Egyetem brácsa professzo-
ra, világhírû brácsamûvész ad
koncertet három végzõs növendé-
kével Peijun Xu (Kína), Veit Her-

tenstein (Németország), Rozsos
Tamás (Magyarország), zongorán
közremûködik Tomoko Iimura
(Japán), Rozsos Tamás felesége.
Rozsos Tamás családja Szentend-
rén lakik, 23 éves koráig õ is itt
élt. Édesanyja oboamûvész, a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
tanára, ahol Tamás is évekig tan-
ult, édesapja operaénekes, testvé-
re  csellista. Rozsos Tamás 2005-
ben szerezte elsõ diplomáját a
Budapesti Liszt Ferenc Egyete-
men. 2005-ben a svájci Neucha-
telben folytatta tanulmányait,
ahol 2008-ban diplomázott. Mint
elmondta, a világ legszeren-
csésebb emberének mondhatja
magát, mert professzor Nobuko
Imai felvette az osztályába, ahol
2011 júniusában fejezi be tanul-
mányait. A Genfi Egyetemen a
magyar származású Takács Nagy
Gábor a kamarazene tanára – ez a
két ember sorsdöntõ az életében
és a zenei fejlõdésében. 
Rozsos Tamás április 29-én fel-
lép az Alma Mater hangver-
senyek keretében.
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A Szent Korona
küldetése

Szeretettel hívnak mindenkit
Harangozó Erzsébet festõ a
Szent Korona küldetése címû
kiállításának megnyitójára
február 21-én, hétfõn 17 órára
a Magyarok Házába (Bp., V.
Semmelweis u.1-3. ). A kiál-
lítást megnyitja dr. Rekettyés
Mária történész-professzor,
közremûködik Navratil Andrea
népdalénekes, a népmûvészet
ifjú mestere. Házigazda dr.
Medvigy Endre irodalomkutató.
A kiállítás egy hónapig láto-
gatható, 14-tõl 18 óráig.

Ember és fa öröksége

Pelle Péter kiállítása február
25-én, pénteken 18 órakor
nyílik a Vecsési Kiállító-

teremben (Vértesi N. u. 9.) A
kiállítást megnyitja Endrei Judit,
közremûködik a Pro Fun 
vegyeskar.

Könyvbemutató

Szeretettel várnak mindenkit
február 25-én pénteken 19
órakor a Dalmát Kávézóba
(Bartók B. u. 8.) Provaznik Géza
Szemközt magammal címû 
verseskötetének bemutatójára.
A szerzõvel efZámbó István 
festõmûvész beszélget.

A csángó gyerekekért

Március 12-én, szombaton 18
órakor Jótékonysági estet ren-
deznek a diószéni csángó
gyerekek támogatására a Pest
Megyei Könyvtár színházter-
mében (Pátriárka u. 7.). Fellép
többek között a Rajkó zenekár
és tánckara, Petrás Mária, a
diószéni gyerekek és tanáraik, 
a Barcsay iskola néptánccso-
portja, a Budapest Tánciskola 
szentendrei néptáncosai. Jegyek
kaphatók a PMK portán 
(310-222), valamint Jolanda
Willemse szervezõnél 
(06-30-279-2688, 
willemse@t-online.hu).

Címlapok
A Szentendre és Vidéke 2010-es
címlapjaiból nyílt kiállítás az
elmúlt héten a P’Art Mozi terei-
ben. Krizbai Gergely (Krizbo)
munkáit Matykó Károly mûvésze-
ti író méltatta, majd a fiatal al-
kotó a grafikák megszületésének
gyakran hosszú és küzdelmes
folyamatáról mesélt az egybe-
gyûlteknek. A tárlaton „részt vet-
tek“ Krizbo képregényhõsei is: a
Minionok.
A kiállítás március elejéig tekint-
hetõ meg a Duna-korzó 18. alatt.

Rozsos Tamás professzor Nobuko Imaival 
és Tomoko Iimuraval Japánban, egy koncert
után 2010-ben.



Március 18. péntek, 19 óra
Pest Megyei Könyvtár színház-
terme (Pátriárka u. 7.) 

LAJKÓ FÉLIX 
KONCERT

Közremûködik: 
BRASNYÓ ANTAL – brácsa, 
DRESCH MIHÁLY – szaxofon 

Belépõjegy: 3000 Ft

Március 19. szombat, 10 óra
P’Art Mozi  (Duna-korzó 18.)

BÁBSZÍNHÁZ
KAKAÓVAL: 
A teknõs és a nyúl
versenyfutása
A Trambulin Színház
elõadása 

Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft 

Március 19. szombat, 19 óra
Pest Megyei Könyvtár
Színházterme (Pátriárka u. 7.)

RIDEG SÁNDOR: 
INDUL A
BAKTERHÁZ
Zenés vígjáték két részben

A Magyarországi Szerb Színház
elõadása (szerb nyelven) 
Fordította: Rusz Milán
Cseke Péter rendezése alapján
színpadra állította: Rusz Milán

Belépõjegy: 2000 Ft

Március 20. vasárnap, 19 óra
Péter-Pál templom (Péter-Pál u.) 

PITTI KATALIN és
TELEKI MIKLÓS
HANGVERSENYE 

PITTI KATALIN – ének, 
TELEKI MIKLÓS – orgona 
Mûsoron: J. S. Bach, W. A.
Mozart, Liszt Ferenc mûvei

Belépõjegy: 2000 Ft

Március 25. péntek, 10 óra
Pest Megyei Könyvtár szín-
házterme (Pátriárka u. 7.)

ALMA EGYÜTTES
Vidám, interaktív családi
koncert 

Belépõjegy: 700 Ft

Március 25. péntek, 19 óra
Pest Megyei Könyvtár színház-
terme (Pátriárka u. 7.)

GHYMES
EGYÜTTES: 
SZIKRASZEMÛ 
Lemezbemutató koncert 

Belépõjegy: 3000 Ft

Március 26. szombat, 15 óra
Pest Megyei Könyvtár színház-
terme (Pátriárka u. 7.)

TAVASZKÖSZÖNTÕ
NÉPTÁNC GÁLA  
A SZENTENDRE
TÁNCEGYÜTTES
MÛSORA 

I. rész: 
A SUSZTER ÁLMA 
A Fitos Dezsõ Társulat elõadása
– szentendrei bemutató

II. rész
„MEGVAKULT A BOTOM”
„…EZ ÉLETEM, NINCS
RAJTA MIT FÉLTENEM…”

Rendezõ koreográfusok: Kocsis
Enikõ és Fitos Dezsõ Harangozó
és EuroPas-díjasok.
Díszlet és látvány: Imely Lajos,
Kocsis Enikõ és Fitos Dezsõ,
Zenei szerkesztõk: Pál István
Szalonna és Fitos Dezsõ
Zenei kíséret: Szalonna és
bandája

Belépõjegy: 1000 Ft

Március 26. szombat, 17  óra
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)

NOVECENTO –
Alessandro Baricco nyomán 
ILYÉS LÉNÁRD ÖNÁLLÓ ESTJE

Zongorán kísér: Simon Attila
Rendezte: Czene Zoltán

Belépõjegy: 800 Ft

Március 26. szombat, 19 óra
Városháza díszterme 

ERIKA MIKAMI
ZONGORAESTJE

Mûsoron: Beethoven, Liszt, Toru
Takemitsu, Rachmaninov,
Prokofjev mûvei

Belépõjegy: 1500 Ft

Március 27. vasárnap, 15 óra
Pest Megyei Könyvtár
Színházterme (Pátriárka u. 7.)

ESÕEMBER 
(RAIN MAN)
Az Orlai Produkciós Iroda
elõadása 

Írta: Dan Gordon
Fordította: Zöldi Gergely
Szereplõk: Kulka János
(Raymond Babbitt), Nagy Ervin
(Charlie Babbitt), Cseh Judit
(Susan), Garas Dezsõ/Kézdy
György (dr. Bruener), Urbanovits
Krisztina, Simicz Sándor 
Rendezte: Anger Zsolt

Belépõjegy: 3200 Ft

Április 1. péntek, 19 óra
Dunaparti Mûvelõdési Ház,
Barlang (Duna-korzó 11/a)

A FAJOK 
EREDETE

Írta: Tasnádi István, a színészek
improvizációinak felhasználásával 
A Nézõmûvészeti Nonprofit Kft.
elõadása 
Szereplõk: Mucsi Zoltán, Scherer
Péter, Thúróczy Szabolcs
Munkatársak: Kálmánczhelyi
Zoltán, Gyulay Eszter, 
Mervel Miklós, Mátis Inez
Rendezõ: Dömötör Tamás 

Belépõjegy: 2500 Ft

TAVASZI
FESZTIVÁL 
A P’ART 
MOZIBAN

Duna-korzó 18. tel: 26/777-010 

Március 17-23-ig
CINEMA NORD 
– ÉSZAKI FILMEK
HETE 

ANTIKRISZTUS
rendezõ: LARS VON TRIER

EGY NYÁRON ÁT TÁNCOLT
rendezõ: ARNE MATTSSON

EGYÜTT
rendezõ: LUKAS MOODYSSON

ENGEDJ BE!
rendezõ: TOMAS ALFREDSON

FÕFÖNÖK
rendezõ: LARS VON TRIER

JÓ ESTÉT WALLENBERG
ÚR!
rendezõ: KJELL GREDE

KISÁGYÚK
rendezõ: TOMAS VILLUM
JENSEN

KÖNYÖRTELENEK
rendezõ: MIKAEL HAFSTRÖM

OLASZ NYELV
KEZDÕKNEK
rendezõ: LONE SCHERFIG

SZERELMEK HÁZA
rendezõ: MIKA KAURISMÄKI

ZÖLD HENTESEK
rendezõ: ANDERS THOMAS
JENSEN

ZSERNYÁKOK
rendezõ: JOSEF FARES

Április 2. szombat, 17 óra
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)

TITANIC
TALÁLKOZÓ 
A Titanic jelenség – kiállítás
Filmvetítés az elsüllyedt
Titanicról

A kiállítást megnyitja Szemadám
György képzõmûvész-író, játszik
a Kalahári Nomád Jazz Band
(17.30-18.30), utána kerekasztal
beszélgetés, filmvetítés

A belépés ingyenes

KIÁLLÍTÁS 

A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága (PMMI) 
kiállításai: 

Kovács Margit Múzeum 
• Vastagh György u. 1. 
Nyitva: minden nap 10–18 óráig

ÚJRA MEGNYÍLT
A KOVÁCS 
MARGIT KERÁMIA
MÚZEUM

Megújulva és új épületrésszel
bõvülve ismét látogatható a
múzeum! 

Március 4. – április 10. 
Szentendrei Képtár 
• Fõ tér 2.

AKKOR ÉS MOST
– MAGYAROK 
MARGATBAN 

Március 4. péntek 17 óra:
megnyitó és a Johannita 
hagyományõrzõ csoport 
bemutatója a Fõ téren
Március 20. vasárnap:
CSALÁDI NAP a Szentendrei
Képtárban
15:00 órától: tárlatvezetés,
középkori kerámia mécses
készítés Herczeg Zsuzsa 
restaurátor vezetésével
17:00 órától: Margatban jár-

tunk – Rajna András régész és
Herczeg Zsuzsa restaurátor
vetítettképes beszámolója 
a szíriai-magyar misszióban
végzett munkájukról. 

Erdész Galéria 
• Bercsényi u. 4.
Nyitva: hétfõ kivételével naponta
10-18 óráig

Március 4. – május 9.  
EURÓPAI
„LÉLEK”,
EURÓPAI ISKOLA

Anna Margit, Bálint Endre,
Barcsay Jenõ, Vajda Lajos,
Korniss Dezsõ, Gyarmathy
Tihamér jelentõs mûvei 

Szentendrei Régi
Mûvésztelepi Galéria 
• Bogdányi u. 51. 
Nyitva: hétfõ kivételével naponta
10-17 óráig 

Március 12 – április 10.
MAGYARORSZÁGI
MÛVÉSZTELEPEK 
SZENTENDRE VENDÉGEI –

A SIKLÓSI 
SZALON
Április 16 – május 15. 

SZIKORA TAMÁS
FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA

VLS Pincemûhely 
• Péter-Pál u. 6.

Március 19.  szombat 17 óra

HATÁRSÁV
NAGY BARBARA képzõmûvész
kiállítása
Megtekinthetõ április 10-ig.

Dalmát Kávézó 
• Kmetty tér

Április 2. szombat 19 óra

REAKTIVÁLT
TEREK
VINCZE OTTÓ bemutatója – 
a mûvész felvezetésében
Megtekinthetõ április 30-ig
naponta 12–22 óráig. 

Jegyvásárlás 
TOURINFORM SZENTENDRE
Bercsényi u. – Duna-korzó sarok, 
telefon: 06-26/317-965, 
06-26/317-966

AZ INTERTICKET ORSZÁGOS
HÁLÓZATÁBAN: 
www.jegy.hu

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
PORTÁJÁN
Szentendre, Pátriárka u. 7., 
telefon: 06-26/310-222
Az elõadások elõtt 
a helyszíneken. 

KULTÚRA
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HIRDETÉS
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ÁLLÁS

Gyógynövény-bioboltba, rész-
munkaidõs eladót keresek. Tel.
06-20-971-3779.

Szentendrei étterembe szakács-
nõt, kézilányt és pultos keresünk,
alkalmakra is. Tel. 06-20-582-
8847.

HÉV-megállóhoz közeli
fodrászüzletbe gyakorlattal
rendelkezõ mûkörmöst
felveszek. Tel. 06-20-995-
8353.

A Rab Ráby vendéglõbe szakác-
sot és felszolgálót (gyakorlottat)
állandó munkára felveszünk.
Bérezés megegyezés szerint. Tel.
06-20-980-9274, 06-30-340-
5706.

ÁLLÁST KERES

Lakástakarítás-vasalás gyakorlat-
tal, referenciával. Tel. 06-20-391-
1373.

Takarítást, gyermekfelügyeletet
vállal Pismányban elõ, dolgozó
középkorú nõ, referenciákkal. Tel.
06-20-534-0965.

EGÉSZSÉG

ÉRSZÛKÜLET gyógyítása,
teljes érrendszer tisztítása
kardiológus vezetésével. III.
kerület, Szépvölgyi úti Hév-
megállónál. Tel. 06-1-220-
4641, 06-20-349-4277.

KIADÓ LAKÁS

Kiadó hangulatos, különálló
kislakás terasszal, kertes házban,
reális áron. Tel. 06-20-322-4807.

Kiadó 2 szobás, bútorozott lakás
Szentendrén. Tel. 06-20-537-
4193.

Leányfalun, fõútvonal mellett,
eredetileg rendelõnek készült, 80
nm-es házrész bármilyen célra,
esetleg lakásnak is kiadó. Tel.
06-20-344-1087.

Szentendre belvárosában, kertes
családi házban 150 nm-es,
különálló lakás+garázs kiadó.
Tel. 06-20-344-1087.

Szentendrén 100 nm-es lakás
kiadó. Tel. 06-20-367-9361.

Albérlõtársat vagy társnõt kere-
sek (külön szoba). Tel. 06-20-
566-3704

Szentendrén 30 nm-es szoba
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Szentendrén fiatalos kislakás
kocsibeállóval kiadó: 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-330-
3640.

Különálló lakrész kiadó 1 vagy 2
személy részére. Tel. 06-30-662-
1266.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendre kertvárosi részén, 
a Vasvári-lakótelep csendes
utcájában eladó 70 nm-es, nap-
pali + 2 hálószobás öröklakás. 
A nappali 6 nm-es lodzsára nyílik.
A lakás gondozott, új nyílászárók
vannak, és a lakás belsõ hõszi-
getelése biztosítja a kellemes
komfortérzetet. A fûtés cirko, a
melegvizet hõtárolós gázbojler
biztosítja. Az árban benne foglal-
tatik egy földszinti tároló és egy
garázs (üzlet), amelyben víz, vil-
lany, telefon van. Irányár: 20 mil-
lió Ft. Tel. 06-70-225-9227.

56 nm-es, erkélyes, felújított, III.
emeleti lakás tulajdonostól eladó.
Tel. 06-20-236-9076.

Szentendrén családi házas
övezetben, jó közlekedéssel,
csendes környezetben 186 nm-
es, két lakószintes+beépített
tetõtérrel felújított ház eladó! 
Két generációnak is alkalmas.
Tel. 06-20-399-6416.

Szentendrén felújított, 4 szobás,
120 nm-es, hõszigetelt ház kert-
tel, garázzsal, városközponthoz
közel eladó. Ára: 32 millió Ft. Tel.
06-20-934-3470.

Szentendrén 895 nm-es teleken 3
szintes lakóház eladó. Tel. 06-20-
367-9361.

41 nm-es, erkélyes, felújított, III.
emeleti lakás tulajdonostól eladó.
Tel. 06-20-236-9076.

Rózsakerti lakás sürgõsen eladó.
53 nm-es, erkélyes, saját tároló,

egyedi mérõórákkal, alacsony
közös költség. Tel. 06-20-665-
3675.

OKTATÁS

A gyermekjóga erõsíti a hátizmo-
kat, javítja  a mozgáskoordiná-
ciót, egyensúlyérzéket, rugalmas-
ságot ad és segít megszabadulni
a feszültségektõl. Bõvebben:
www.lelekter.net. Tel. 06-30-338-
9673.

Rajzoktatás, festés, perspektíva,
mûvészettörténet – képzõmûvész
irányításával. Tel. 06-30-617-
6750.

Angoltanulás, korrepetálás
magántanárnál mérsékelt
áron. Gyermekeknek és fel-
nõtteknek. Tel. 06-20-950-
5856.

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

SZOLGÁLTATÁS

Lakásfelújítás A-Z-ig beleértve
asztalos munkákat is vállalok.
Tel. 06-20-233-5914.

Kertépítés, tavaszi metszés,
telektisztítás Szentendrén és
környékén. Tel. 06-20-341-4585.

Viacolor (1650 Ft/nm) terméskõ
burkolatok, kerítések, támfalak
építése, kertépítés referen-
ciákkal. NOVA-PARK Bt. Tel. 06-
20-341-4585.

Weblapkészítés és profi hírlevél
küldés Szentendrén. Tel. 06-30-
950-5355, www.struccpolitika.hu. 

Lakásátalakítás, felújítás. Kõmû-
vesmunka, festés, mázolás,
burkolás, gipszkartonozás, nyílás-
záró-csere stb. Ingyenes felmé-
rés, megbízható, precíz munka.
Hívjon bizalommal. Tel. 06-20-
669-5151.

Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai
Mûhely, tel. 06-20-227-6343.

Építkezõk figyelem! Nyugdíjas
építõmérnök felelõs mûszaki
vezetést vállal negyven éves

tapasztalattal. Tel: 06-30-934-
4992.

Võfély. Tel. 06-70-527-3879.

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

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 311-847,
30-950-4187, Mezei Sándor.

Zongoraszállítás, költöztetés.
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.dugulasel-
harito.hu.

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

Gázkészülék, víz,- fûtéssze-
relõ gyorsszolgálat. Tel. 06-
70-241-8999.

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

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK 
A DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-
823-2025.

ÜZLET

Szentendre belvárosában 25 nm-
es üzlet-, irodahelyiség kiadó.
Tel. 06-20-344-1087.

Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaiser’s közelében, a Vasúti vil-
lasor 11/B. szám alatt. Tel. (26)
319-957. 

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

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

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

Közepes keverék kant február 2-án
fogták be a Bükkös-parton

A Szabadság-forrásnál február 3-án
fogták be a két labrador keverék kant

Mopsz kant február 6-án fogták be a
Hamvas Béla utcában, két napja ott

csavargott

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

Az OÁZIS Ingatlaniroda 
új építésû, vagy 

15 évesnél nem régebbi
házakat, lakásokat keres

eladásra, kiadásra.

www.oazisingatlan.hu

Tel : (26) 301-106
06-30-620-9787

A PILISSZENTLÁSZLÓI KÉKVÖLGY WALDORF
ISKOLÁBAN OSZTÁLYELÕKÉSZÍTÕ ELÕADÁSOKRA 
VÁRJUK A WALDORF-PEDAGÓGIA IRÁNT ÉRDEKLÕDÕ
SZÜLÕKET

Február 15. kedd: történetektõl a történelemig, a gyermek
lelki fejlõdésének kísérése a nyolc év során

Február 22. kedd: ritmikus rész a reggeli tanításban – közös
tevékenység a nyolc osztálytanító vezetésével

Március 1. kedd: Az iskolaérettségrõl – Ujlaky Éva extra 
lesson terapeuta, illetve betekintés iskolánk fenntartásába

Az elõadások 18:00 órakor kezdõdnek és ingyenesek.
Helyszín: Kékvölgy Waldorf Iskola, Pilisszentlászló, 
Szabadság tér 3.
Telefon: 06-20-77-50-850, (26) 338-125

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

Farsangi 
jelmezbál

A Dézsma utcai Nyugdíjas Klub
szeretettel hív mindenit a klub

farsangi jelmezbáljára 
február 26-án, szombaton 

19 órára a városi napközi
ebédlõjébe (Bajcsy-Zs. u. 4.). 
A bálon közremûködik Klaus

Márton és zenekara. 



Elõadás

Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Február 18. péntek 18 óra
SZENTENDRE HELYE AZ
ÕSBUDA KUTATÁSBAN
Dr. Lánszki Imre ökológus
elõadása

Február 25. péntek 18 óra
SZAKRÁLIS FÖLDRAJZ
Baráz Csaba elõadása

Kolping Család
Egyesület
Török köz

Február 19. szombat 16 óra
A MAGYAR SZENT
KORONA MÛSZAKI 
VIZSGÁLATA ÉS
KÖVETKEZMÉNYEI
Professzor dr. Ferencz Csaba
egyetemi tanár, a Szt. István
Lovagrend nagymesterének
elõadása

DMH Barlang
Duna-korzó 11/A

Elevenpont koncert: 

Február 18. péntek 20 óra
STILL ALIVE (RATM
TRIBUTE); APOLLOGIKA
Belépõjegy: 400 Ft

ELÕADÁS

KONCERT

PROGRAM
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P'ART
MOZI

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

MOZIMÛSOR

február 18. péntek
16:00 ARANYHAJ ÉS A NAGY

GUBANC (91’) kn.
17:00 HALADÓ FILMMÛHELY -

vezeti Dabi István M.
17:35 NEW YORK, I LOVE YOU

(103’) BA.
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK

SOROZAT - (DunaP’Art
Filmklub)  REGÕSÉNEK és
más filmek (82’) - Halmos
Béla programsorozata

18:30 Bridzstanfolyam kezdõknek
3. (klubhelyiség)

19:20 KÉT SZERETÕ (110’) kh.:16
21:15 BIN-JIP- LOPAKODÓ

LELKEK (88’) kh.:12

február 19. szombat
14:00 ARANYHAJ ÉS A NAGY

GUBANC (91’) kn.
16:00 GYERMEKEK A

NAGYVILÁGBAN SOROZAT
(DunaP’art Filmklub) 
A MENNYORSZÁG GYER-
MEKEI (85’) kn.Tanner
Gábor programsorozata

17:35 BENJAMIN BUTTON
KÜLÖNÖS ÉLETE (166’)
kh.:12

20:30 KÉT SZERETÕ (110’) kh.:16

február 20. vasárnap
15:20 ARANYHAJ ÉS A NAGY

GUBANC (91’) kn.
17:00 ELADÓ SZERELEM (95’)

kh.:16

18:45 KÉT SZERETÕ (110) kh.:16
20:35 AZ UTAZÓ (103’) kh.:12

február 21. hétfõ
15:35 ARANYHAJ ÉS A NAGY

GUBANC (91’) kn.
17:10 KÉT SZERETÕ (110’) kh.:16
19:00 BENJAMIN BUTTON

KÜLÖNÖS ÉLETE (166’)
kh.:12

21:50 BIN-JIP- LOPAKODÓ
LELKEK (88’)

február 22. kedd
17:00 VALAMIKOR RÉGEN...

Török Katalin várostörténeti
sorozata

18:35 WOODY ALLEN SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub) MAN-
HATTAN (96’) kh.:16 Tanner
Gábor programsorozata

20:10 CANDY (104’) kh.:16
21:55 DOGORA - ÁZSIA ARCAI

(80’) kh.:16

február 23. szerda
17:00 DOGORA - ÁZSIA ARCAI

(80’) kh.:16
18:20 ELADÓ SZERELEM (95’)

kh.:16
20:00 AZ UTAZÓ (103’) kh.:12
21:.45 DOGORA - ÁZSIA ARCAI

(80’) Kh.:16

február 24. csütörtök
16:00 ARANYHAJ ÉS A NAGY

GUBANC (91’) kn.
17:30 LOURDES (96’) kh.:12
18:00 HÖLGYSTAFÉTA -

vendégünk: Fábián Jánosné,
„a” Csöpike (kt.)

20:00 KÉT SZERETÕ (110’) kh.:16
21:50 LOURDES (96’) kh.:12

február 25. péntek
15:30 ARANYHAJ ÉS A NAGY

GUBANC (91’) kn.

17:00 A FÖLD SZERETÕJE (100’)
kh.:12

18:30 Bridzstanfolyam kezdõknek
4. (klubhelyiség)

18:45 SZERELEM ÉS MÁS DRO-
GOK (115’) kh.:16

21:00 C.R.A.Z.Y. (127’) kh.:12

február 26. szombat
15:00 ARANYHAJ ÉS A NAGY

GUBANC (91’) kn.
17:00 A FÖLD SZERETÕJE (100’)

kh.:12
17.00 MESTERPORTRÉK:

Vendégünk: Szamos László
cukrászmester (kt.)

19:00 SZERELEM ÉS MÁS DRO-
GOK (115’) kh.:16

21:00 KÉT SZERETÕ (110’) kh.:16

február 27. vasárnap
15:30 ARANYHAJ ÉS A NAGY

GUBANC (91’) kn.
17:10 BONBON, A KUTYA (97’)

kh.:12
19:00 SZERELEM ÉS MÁS DRO-

GOK (115’) kh.:16
21:00 DOGORA - ÁZSIA ARCAI

(80’) kh.:16

február 28. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ - Lázár

Enikõvel
17:00 MAGYAR MESEFILM

ÖSSZEÁLLÍTÁS (70’) kn.
18:15 C.R.A.Z.Y. (127’) kh.:12
20:30 SZERELEM ÉS MÁS DRO-

GOK (115’) kh.:16

március 1. kedd
17:00 DOGORA - ÁZSIA ARCAI

(80’) kh.:16
18:00 GOMBATANFOLYAM (kt.)
18:30 MÛVÉSZSORSOK

SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub) I’M NOT THERE -
BOB DYLAN ÉLETEI (135’)

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

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

MOZIMÛSOR

Ízig-vérig Nõ vagyok!? 

Beszélgetés-sorozat a
Kis Kópé Kuckóban
(Szentendre, Dunaár u.
1.), szerda esténként

18.30-kor. A következõ idõpontok: már-
cius 2., március 16., március 30.,
április 13.
A gondolatébresztés a férfi-nõ kapcsolata
és a nõ misztériuma körül forog. Gyere,
kapcsolódj ki egy kicsit, és ne félj akár
minden nap újrakezdeni! Témák: • A férfi
és nõ örök rejtélyei • Nõnek maradni.
Hová tûntem? • Megtévesztõ szavak a
kapcsolatban • Az õsi ösztön torzulásai •
Szexbeszéd. Az este Rólad is szólni fog,
így mindenképp hozd el Önmagad! A
részvétel ingyenes. Bármikor bekapcso-
lódhatsz a sorozat folyamán, a témák

nem egymásra épülnek. Várlak szeretet-
tel: Füzes Fruzsina, a Dunakanyar 
Társkeresõ vezetõje, párkapcsolati és
válási mediátor. Tel. 06-20-823-2025,
dunakanyarujrakezdes@gmail.com.
További részletek: www.újrakezdés.hu

Csevej

A Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka u.
7. ) továbbra minden hónap utolsó ked-
djén 19 órakor kezdõdik a Csevej címû
elõadássorozat. Legközelebb február 22-
én, kedden várják az érdeklõdõket:
vendég Villányi G. András költõ-mûfor-
dító, közremûködik Balázs László Gábor
színész-elõadómûvész és Balázs Gergely
hegedûmûvész. A beszélgetést vezeti
Kellár F. János Immánuel.



Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete önt tavaly no-
vemberben nevezte ki a
Szentendre Sportcélú Kft.
ügyvezetõjének a leköszönõ
Boros Iván helyett. Miért vál-
lalta a feladatot?
Örömmel vállaltam a fölkérést,
miután sportoló is vagyok: közel
30 éven át igazolt labdarúgó
voltam, jelenleg pedig edzõként
dolgozom, utánpótlást vezetek,
tehát teljes egészében a sportban
élek. Ezen kívül további motiváló
tényezõ volt, hogy ezáltal vissza-
térhetek szorosan vett szülõ-
földemre dolgozni, hiszen az izbé-

gi focipálya melletti kis épületben
láttam meg a napvilágot, elsõ
lépéseimet is a gyepen tettem
meg. Örömmel vállaltam azért is
a megbízást, mert szeretnék a
korábbi sportolókkal, az öreg-
fiúkkal, a felnõtt korosztállyal
szoros kapcsolatot ápolni, segí-
teni õket és lehetõséget biztosí-
tani számukra, hogy újra sportol-
hassanak a városban.

Mi a Sportcélú Kft. és a kft.
ügyvezetõjének a feladata?
Nagyon szép feladatot kaptam az
önkormányzattól, a város sportin-
gatlanjainak a hasznosítását,
mellyel kettõs célt jelölt ki a tulaj-
donos: egyrészt a város lakos-
ságának sportolási lehetõségei-
nek biztosítását, valamint e lé-
tesítmények gazdaságos, önfenn-
tartó üzemeltetését. A kft. ügy-
vezetõjeként ennek a kihívásnak
kell eleget tennem. Meg kell
mondjam, hogy amikor elvállal-
tam a feladatot, még nem tudtam,
hogy milyen összetett rendszert
kapok örökül. 2010. év végére
nagy nehezen sikerült átvenni a
feladatokat a leköszönt ügyve-
zetõtõl, és mostanra kezdek még
csak kiigazodni a rendszerben.
Gyakorlatilag két focipályát, egy
baseball-pályát és egy kispályát
kell üzemeltetni, ám ez rendkívül
sok akadályba ütközik. De ettõl
függetlenül munkámat a tulaj-
donos által lefektetett fenti két cél
mentén fogom végezni. A kft.
kötelessége, hogy a sportra befo-
lyó összeget a sportba visszafor-
gassa, és abból fejlessze tovább a
sportolás körülményeit és le-
hetõségeit.

Milyen akadályokra gon-
dolt az üzemeltetés terén?
Egyrészt a Kõzúzó utcai pálya a
magas vízszint miatt szinte
használhatatlan, a telken lévõ
ingatlanok pedig rendkívül el-
hanyagoltak. Az izbégi pályánál a
mûfüves pálya igazi használatba
vétele nem történt meg még,
továbbá sok dolgot kell tisztázni a
pályahasználóval, amelyekre az
elmúlt években nem került sor. A
célunk az, hogy a keveredések
megszûnjenek, és tiszta, átlát-
ható viszonyok mentén tudjuk a
sportolást biztosítani. A mûfüves
kis focipályát pedig tavasztól
szeretnénk a lakosoknak óradíj-
ban bérbe adni, kupákat és baj-
nokságokat szervezni rajta, ami-
nek az elõkészítése hamarosan
elkezdõdik.

Melyek a távlati céljai?
Rengeteg tervünk van, de egye-
lõre ezekhez nincs meg a meg-
felelõ forrás. Koncepciót fogunk
kidolgozni a hosszú távú irá-
nyokra. Mindenesetre szeretném
a Kõzúzó utcai pályát rendbe
tenni, hogy állandó sportolási
lehetõséget biztosítson a sportol-
ni vágyóknak, Izbégen tervezzük
a kihasználatlan területek szintén
sportolási célú igénybe vételét és
különbözõ, a sporthoz és lakos-
ság igényeihez kapcsolódó szol-
gáltatások telepítését. Továbbá a
Városi Sportegyesület Labdarúgó
Szakosztályának újraszervezését
kívánjuk elindítani, összehan-
golva az utánpótlás neveléssel.
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Családi hétvége a Pannónia Sarokházban
Február 14-én, hétfõn nyílt meg a Pannónia Sarokház a Stromfeld Aurél
utca 1/A alatt. Az új szolgáltatóház színes programokkal – kakaó- és 
kalácsparti, kézmûves foglalkozás, farsangolás, néptáncbemutató, 
baba-mama börze – várja február 19-én és 20-án (szombat-vasárnap) 
a szentendrei lakosokat. 

20-án 10.30-kor kezdõdik a Ferencváros-Szentendre Pannónia Sarokház város csapata
közötti kispályás labdarúgó mérkõzés a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának
sporttelephelyén (volt tisztiiskola). 
A MÉRKÕZÉS TELJES BEVÉTELÉT SZENTENDRE ÁRVÍZMEGELÕZÉSÉRE
FORDÍTJÁK A SZERVEZÕK. 
Szentendre város csapatának tagjai: Tolonics Gyula, Petricskó Zoltán, Batári Csaba,
Kirchhoff Attila, Török Balázs, Rósa Henrik, Dömötör Gábor, Dombay Zsolt, Szeltner
Gábor, Késmárky Dávid, Horváth Gusztáv, Péntek Tamás.

12 és 13 óra között a Ferencváros labdarúgói dedikálnak a Pannónia Sarokház
toronyszobájában.

www.pannonsarokhaz.hu

A sportban élek
BESZÉLGETÉS DOMBAY ZSOLTTAL

DOMBAY ZSOLT

38 éves. Szentendrén született, jelen-
leg is itt él. Nõs, két gyermeke van.
Az Izbégi Általános Iskolában tanult,
és az akkor még létezõ Kossuth KFSE
csapatának igazolt labdarúgója volt.
Középiskolai tanulmányait a Szent
István Közgazdasági
Szakközépiskolában folytatta, ame-
lynek NB1-es utánpótlás labdarúgó
csapat volt. Autóbaleset miatt abba-
hagyta a portot, saját vállalkozást
kezdett. Alacsonyabb osztályú  amatõr
csapatokban továbbra is játszott
Pilisszentlászlón, Budakalászon és
Szentendrén. Edzõi diplomát szerzett,
jelenleg edzõ a Budakalászi MSE
csapatánál. 

Terápiás jóga
egészségeseknek és egészségre vágyóknak

KKeeddddeenn  1100  óórrááttóóll  ccssüüttöörrttöökköönn  88  ééss  1188  óórrááttóóll
1000 Ft / alkalom

Szentendre, Waterfront Hotel a Duna-parton
MOSOLY, ENERGIA, LELKI BÉKE 
Tel. 06-20-972-7373
http://jogaszentendre.netlap.net

Gombaismereti tanfolyam
indul a P’Art Moziban

Ismerkedjen meg a természet rejtõzõ, titokzatos lényeivel. Bõvítse
étkezési élményeit vadon termõ gombákkal, különleges, egyedi
ízekkel, ínyenc falatokkal gombás ételekbõl. Gyógyhatású gombák,
ehetõ és mérgezõ hasonmás gombapárok, kirándulások a termé-
szetben, könnyed hangvételû, szórakoztató oktatás. Nyolc elõadásból
és öt hétvégi kirándulásból álló tanfolyam indul Lukács Zoltán gom-
baszakértõ vezetésével. 
A vetítéssel egybekötött elõadások kéthetente, március 1-jétõl, keddi
napokon 18:00 órától 19:30-ig tartanak. Fakultatív vizsgázási
lehetõséggel.

A tanfolyam ára 14 000 Ft
Érdeklõdés, jelentkezés: Lukács Zoltánnál 06/30-447-1235


