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Gyöngyszem...

Sokan  és  szívesen nevezik (nevezték) Szent-endrét a Dunakanyar gyöngyszemének. Távol-ról, a magasból talán még mindig annak látszik(Ady: „Még felülrõl nézve megvolna azország...“). Az Új Szentendrei Hírlap ebben asorozatában olyan „gyöngyszemeket“ mutatbe, melyek csak közelrõl láthatók és bizony,hamis gyöngyök.

folytatás a 4. oldalon

Meghívó
Szentendre Város Önkormányzat

Képviselő-testülete
2009. június 15-én (hétfőn)

17.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A közmeghallgatás  helye: a Városháza
Díszterme

A közmeghallgatásra minden érdek-
lődőt tisztelettel vár Szentendre Város
Önkormányzat Képviselő-testülete. A
nyilvános testületi ülés keretében
lehetőségük van a jelenlévő képviselőkhöz
a megjelent várostársaknak kérdést fel-
tenni, javaslattal élni.

Minden érdeklődő megjelenésére és
részvételére számítok.

dr. Dietz Ferencpolgármester

Visszarendeződés
Bár még egy bő év hátra van ebből az önko-rmányzati ciklusból, lassan látszik, mit sikerülta „nagyívű” tervekből megvalósítani és mitnem. A sport területén az már bizonyos,ebben a ciklusban – sem – épül Szentendrénsportcsarnok, de a május 27-én rendezettsport fórum után annak a veszélye is fönnáll, aképviselő-testület által teljes egyetértésbenelfogadott koncepció és rendelet is áldozatáulesik a pillanatnyi népszerűség keresésének. Ha-jdu Gáborral, az Együtt SzentendréértEgyesület önkormányzati képviselőjével, aSport Munkacsoport elnökével beszélgetünk.- Ki és miért hívta össze ezt a sport fóru-mot?
- Én a Polgármesteri Hivatal sport refe-

rensétől kaptam egy e-mailt, melyben
tájékoztatott, hogy a Polgármester úr össze-
hívta az egyesületi vezetőket. A rendezvény
témája a sportfinanszírozás újragondolása.
Három sor volt az egész.- Mi zajlott le?

A profitéhes tőke
Új Szentendrei Hírlap
Hírmondó Kft.
Kőszegi Judit felelős szerkesztő részére
Sajtó helyreigazítás
Az Új Szentendrei Hírlap 2009. május

23-i számában a címoldalon megjelent
„Nagyon fontos döntés” című cikkben
foglaltak kapcsán kérem sajtó törvény
alapján az alábbi helyreigazítást változtatás
nélkül a címoldalról indítva megjelentetni.

Az Új Szentendrei Hírlap 2009. május
23-i számában a címoldalon megjelent
„Nagyon fontos döntés” című cikkben a
cikk írója – h – azt állította, hogy „ az önkor-
mányzat – amennyiben a Raiffeisne Bank
bécsi központja ehhez hozzájárul – átveszi
működtetésre a május 1-én átadott uszoda
+ szabadidő központot.” Ezzel szemben az
igazság az, hogy ilyen döntés a testületi
ülésen nem történt. 

folytatás a 2. oldalon

Kálvária tér
Magán parkoló, a zöldben. Nyilván sza-

bálytalan, de még föl is festette a behajtás
helyére, talán fotónkon kevésbé látszik,
hogy itt megállni és várakozni tilos!

Hogy mik vannak?
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folytatás az 1. oldalról
A cikk további részében az uszodát lízingbe

vevő és üzemeltető cég, az AquaPalace Kft
tulajdonosi szerkezetének megváltoztatását is-
merteti helyesen, ennek értelmében a koráb-
bi 30 %-os önkormányzati tulajdon
összességében 70 %-ra növekszik (51%
önkormányzat, 19% VSZ Zrt.) Az
üzemeltető kft. feladata, kötelezettségei, szer-
ződéses viszonyai egyéb módon nem változ-
tak. A cég feladata változatlanul az új létesít-
mény lízingdíjának kitermelése. Ebből
következik, hogy a cikk író – h – állítása
hogy, „Ezekből a kötelezettségekből váltotta
most ki az önkormányzat a QTC-t.” nem
felel meg a valóságnak. (Ad. 1.)

A cikkben továbbiakban közölt állítás,
hogy „Kun Csaba alpolgármester már hó-napokkal ezelőtt – a testületi előterjesztés errőltanúskodik- felügyelő bizottságot kívánt létre-hozni, akkor erre, kisebbségi tulajdonosként aVSZ Zrt-nek nem volt lehetősége. Most,megszerezve az AquaPalace többségét mársemmi sem gátolhatja törekvéseit.” Az igazság
ezzel szemben az, hogy Kun Csaba ilyen
irányú törekvése a testületi előterjesztésből
nem olvasható ki. (Ad.2) A valóság az, hogy
a képviselő testület a jogi bizottság javaslatára
szeretett volna az uszodát üzemeltető, akkor
közvetett önkormányzati tulajdonú cégnél
felügyelő bizottságot felállítani, amelyet az
akkor még többségi tulajdonos elutasított. Ez
a törekvés egyébként teljesen ésszerű az
önkormányzat részéről, hiszen kézfizető
kezességet vállalt 2006-ban az uszodát maj-
dan üzemeltető cég működéséért.

Az írás további része sem felel meg a
valóságnak, „Átvállalni havi 15-20 milliós líz-ingdíjat, biztosítani az üzemeltetést, még ebbena remekül kivitelezett létesítményben is csakakkor lehet, ha nem a barátoknak és a kampányembereknek adnak munkát. Vagy még akkorsem. Az önkormányzat ismét ugrott egyet asötétbe, mint azt már megszokhattuk. Ezzel adöntéssel adósságállományunk már eléri egy„normális” év költségvetését, az 5-6 milliárdforintot. (Meneküljön aki tud!)”

Ezzel szemben az igazság az, hogy az önkor-
mányzat nem vállalta át a cég lízingdíj fizetési
kötelezettségét sem az üzemeltetést, az a
feltételezés, hogy „barátoknak”, „kampány
embereknek” adna munkát érthetetlen és
minden alapot nélkülöz. Az önkormányzat a
cég működését, személyi összetételét érintő
döntést nem hozott. Az általános lejárató
szlogen, melyhez hasonlók az Önök lapjában
rendszeresen olvashatók ezúttal is
egyértelműen légből kapottak és a valóságtól
igen messze állnak, de lejárató kampány ízük
tetten érhető.(Ad. 3)

Szintén ezen lapszámban megjelent  Plaká-

tok és „pamflet” című Horváth Gusztáv által
jegyzett írás azon állítása, hogy„Véleményünk szerint a városvezetés VSZ Zrt.„felelőse”, Kun Csaba javaslatára és aképviselő-testület jóváhagyásával számolatlanulkezdte költeni a pénzt.” nem felel meg a
valóságnak. Kun Csaba nem „felelőse” a
VSZ Zrt-nek, a testület akaratát a pol-
gármester úr közvetíti a cég vezérigazgatója
felé, heti rendszerességgel beszámoltatja a
cég működéséről, akadályoztatása esetén
helyettesíti az alpolgármester. A felügyelő bi-
zottság feladata a testület elé kerülő
anyagokról véleményt mondani, az említett
nagyobb összegű beruházásoknál pedig külső
szakértőket von be a Vsz Zrt. vagy az önkor-
mányzat. A „számolatlanul kezdte költeni apénzt” és az „ illetékesek, a képviselők tréfáravették az egészet. Végül is  nem több, mint félmilliárdról van szó, amit majd nekünk lakóknak,elsősorban a távhő szolgáltatást igénybevevőknek kell visszafizetnünk, ettől még perszea képviselő hölgyek és urak kapják a tisztelet-díjukat és költségtérítésüket.” mondatok
egyértelműen azt sugallják, hogy az önkor-
mányzat döntései megalapozatlanok és
károsak. Ezt a képviselő-testület nevében is
vissza kell utasítani, rosszhiszemű és minden
alapot nélkülöz mindkét állítás. (Ad. 4.)

Az önkormányzati döntések jelen esetben
a Meteor Bt. energetikai szakértőinek
véleménye alapján születtek, ők javasolták a
gázmotor megvásárlásával a VSZ Zrt korábbi
vezetője által kötött előnytelen megál-
lapodásból történő előremenekülést. A jelen-
legi önkormányzat intézkedései ered-
ményeként  egy kézben az önkormányzatnál
összpontosul az energiatermelés, a hő ter-
melés és hő ellátás valamint a város legna-
gyobb értékű beruházása az uszoda és sza-
badidő központ. Összességében ez nyújt
garanciát a magán tulajdon profitéhségévelszemben (kiemelés, a szerk.) az árak kor-
dában tartására, valamint az ellátás kiegyen-
súlyozottságára és biztonságára. (Ad. 5.)Kun Csaba alpolgármester 
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Nem igazán helyreigazítás az, amit az
alpolgármester közölni szán, mégis eleget
teszünk kérésének, mert jól mutatja
felfogását.Ad. 1. „Ilyen döntés a testületi ülésen nemtörtént.” Valóban nem, továbbra is az Aqua-
palace Kft. működteti az uszoda + szabadidő
központot, csak míg eddig a QualiTeam
Consult Kft. volt a cég (többségi) tulaj-
donosa, most már az önkormányzat.
Ugyanez vonatkozik a lízing díjak fizetésére
is, továbbra is az Aquapalace Kft-nek kell
fizetnie, csak éppen…ld. fent!

Ad. 2. Gondolom, nem az az érdekes, hol
olvastam, hanem az, hogy igaz, egyébként
nem a mostani testületi anyagban. Ami az
önkormányzat által kinevezett felügyelő bi-
zottságokat illeti, lám-lám, a VSZ Zrt-é is mi-
lyen jól működik, 100 milliós veszteséget
okozva.Ad. 3. Akinek nem inge…Ad. 4. Igen. Az önkormányzat ezen dönté-
sei megalapozatlanok és károsak voltak.
Nagyon.Ad. 5. Ez a legszebb! Egy kézbe kerül az
eladó és a vevő, majd valamilyen tervgaz-
daság keretében kialakítják az árakat, mint
régen, amikor még Tsz. KISZ titkár volt az
alpolgármester úr és bizonyára harcolt a„magántulajdon profitéhségével szemben”. Aj-
jaj! Már megint baj van a magántulajdonnal,
legalábbis Szentendrén.

Beírva a „magántulajdon profitéhségét” az
internetes keresőbe első helyen a Baloldal.hu
ugrik be, benne a Kommunista Ifjusági
Szövetséggel. Ikon: Thürmer Gyula.

A gyökerek. Nem volna ezzel semmi baj,
helyére kerülnek a dolgok, ha nem Szentend-
re város alpolgármestere írná le ezeket a
szavakat, aki hangadó a többségi, jobboldali
frakcióban. Véleményem szerint zűrzvaros
lélek lehet. A „magántulajdon profitéhsége”.
Én, igaz régen, a 60-as, 70-es években még
a karvalytőkéről is tanultam, az Egyesült Ál-
lamokat vitte a romlásba, attól kellett csak
igazán félni! Hiszen szép dolog építeni a szent-
endrei szocializmust, újra államosítani, pon-
tosabban „önkormányzatosítani” mindent és
irányítani, csak egy a gond, amiért a szocia-
lizmus csődöt mondott: tényleges felelősség
nélkül. Ha újra jelöli a Fidesz, úgyis befut. Így
kerülhet sor felelőtlen és szakértelem nélküli
vásárlásokra, melyek, mint ezt már megírtuk,
100 milliós károkat okoznak pl. a Városi
Szolgáltatónak, az önkormányzatnak, az itt
lakóknak. (Érdekes, emiatt sem az alpol-
gármester úr, sem a prémiumát most fölvevő
vezérigazgató úr nem kért sajtó
helyreigazítást. Vajon miért nem?) Milliár-
dokra növelik a város adósságát, ma már
mindenért fizetni kell. Véleményem szerint a
legjobb, amit Kun Csabáról leírni tudok az,
hogy utópista. Rosszabbat nem akarok.H. G.

Kun Csaba és
a profitéhes magántőke

Új Szentendrei Hírlapa Hírmondó Kft. lapja.Felelõs kiadó: a Hírmondó Kft.ügyvezetõ igazgatójaFelelõs szerkesztõ: Kõszegi JuditSzerkesztõség és kiadóhivatal:Szentendre, Huba u. 6.Hirdetésfelvétel:- a HÉV végállomásnál lévõ 
zöldséges melletti újságos pavilonban;- Elõd u.15. Tel.: 314-700;valamint a szerkesztõség telefonján.E-mail: hirlap@szenhir.huTel.: 26 316-011, 20 4280-84920 4555-704Fax: 26 500-533Nyomdai elõkészítés: Hírmondó Kft.Nyomda: D,Sign Kft., SzentendreISSN: 12190772
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E l h u n y t a k
Grajczer István   77 év ápr. 23.
Görföl József     79 év ápr. 29.
Antal István      71 év máj. 6.
Bujdosó Józsefné 69 év máj. 6.
Dankó Lajos      58 év máj. 8.
Hunor Béla       94 év máj. 8.
Kovács János     77 év máj. 9.
Jávorka Ákos    36 év máj.10.
Pálinkás Béláné  58 év máj.14.
Katona Sándor   72 év máj.15.
Hankó Gézáné   70 év máj.19.
Horváth Kálémánné 59 év máj.19.
Árvai Józsefné   99 év máj.20.
Király Ilona       74 év máj.21.
Domby Jánosné 86 év máj.22.
Hegedűs Attiláné 74 év máj.23.

Fülöp Zsolt „Lakótelepi Pünkösd”
kezdeményezésével indult és városi gye-
reknap lett a május 30-i püspökmajori
rendezvénysorozatból, melynek köz-
pontja a Barcsay iskola volt. A szer-
vezésben nagyon sokan részt vettek, a
Kulturális kht-tól Aknay Ági, a Bar-
csayból többen, köztük a triatlont
megrendező Vig Zoltán, a képviselők
közül, Fülöp Zsolton kívül elsősorban
Radványi Levente, a polgárőrök, a tű-

zoltók, a baptista egyház, az
Egészséges Városért Közalapítvány, a
Baráti Kör, nem utolsósorban a tava-
lyi sikeres rendezvény fővédnöke, dr.
Szántó Csilla, a Polgármester úr fe-
lesége. Volt játszóház, sport-
versenyek, tűzoltó autó és Bamako-t is
megjárt túra kocsi, ugrálóvár, ifjúsági
zenekar, bábszínház, egészségi állapot-
felmérés, kézműves foglalkozás és –
sajnos – eső, mely elverte többek
között a tervezett utcabált is.

Gyereknap

NAGY BEFŐZŐ NAPOK 
400 Ft/kg érett eper (olcsóbb lehet, de

drágább nem).
A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület

meghirdeti az első nagy befőző  napot!
Minden dömping időszak vége felé sze-

zongyümölcsökre meg fogjuk hirdetni ak-
ciónkat, melyhez üzletek is csatlakoznak,
kedvezményes cukor és befőző, eltevő kel-
lékkel kínálatával. Várjuk recept
javaslatukat, melyekből honlapunkon válo-
gathatnak! www.előtisza.huTámogatjuk mert:

- Közvetlenül a gazdáktól szerezhetik be a
terméket.

- Tudja mit tesz bele a befőzés során.
- Szezonális idényterméket használ,

melynek így nagyobb a beltartalma.
- Törekszünk a magyar fajta termékek fel-

hozatalára.
Vis-major lehetséges, ha szélsőséges

időjárási viszonyok lesznek!  A helyszínen
hirdetés alapján tájékozódhat (vis-major
előző nap délutánra derül ki, illetve előren-
delőinket e-mailen tájékoztatjuk)

1.  június 5. péntek 16 órától 20 óráig
(amíg a készlet tart). Helyszín: XXII. ker.
REÁL Üzlet (Barackos út 1.) előtti parkoló
(gyümölcs)  és a bolt termékei (cukor,
zselésítő, celofán )

2. június 5. péntek 16-20 óráig (amíg a
készlet tart). Helyszín: III. ker. Bécsi út
221-229-es sz. háztömbök előtti parkoló az
Eurocenterrel szemben, a lakásszövetkezet
területén.

3. június 6. III. ker. Komjádi előtti piac
SZÖVET stand. 7-12   óráig.

4. június 6. III. ker. Vörösvári úti (óbu-
dai rendelő előtti MDF piac) 7-12 óráig

5. június 7. XVI. ker. Sashalmi téri Ma-
gyarok Piaca 7-12 óráig
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folytatás az 1. oldalról
- Úgy láttam, a szentendrei sporte-

gyesületek, szervezetek mintegy fele képvisel-
tette magát, volt ahonnan többen is jöttek,
összesen 23-25-en lehettünk jelen, valamint
a polgármester úr és az alpolgármester úr, az
Egészségügyi Ifjúsági és Sport Bizottság el-
nöke, Horváth Győző, a sport referens és dr.
Dóka Zsolt, a Hivatal jogtanácsosa. Pol-
gármester úr vázolta az elmúlt két és fél év
történéseit, azt, hogy elkészült a koncepció,
a rendelet, létrehoztunk, három szakosz-
tállyal egy sportegyesületet. A képviselő-
testület életre hívott egy sportcélú kft-t is,
melynek élén, az ügyvezető igazgató
lemondása miatt már személycsere is történt.
A polgármester úr arra kérte a résztvevőket,
két dologban nyilatkozzanak. Az egyik: „Te-kintve, hogy a sportcélú ingatlanok ap-portálását visszavonta a testület, tartsuk életbenvagy szüntessük meg a kft-t?“ Egyúttal bemu-
tatta az új ügyvezetőt, Boros Ivánt, aki
néhány szóban elmondta, hogyan kívánja
üzemeltetni a kft-t, melynek egyetlen felada-
ta az ingatlanok bérbeadása lesz. A másik
kérdés az volt: Van-e a rendeletben elfogadot-ton kívül más, új javaslat, a támogatások szét-osztására?- Lássuk a hozzászólásokat!

- Előbb még az alpolgármester úr és
Horváth Győző is szólt néhány szót, majd, a
polgármester úr által javasolt sorrendben az
asztaliteniszezők „doyen”-je, Kovács Árpád
következett. Szívesebben hallgatott volna, de
ha már megszólították, elmondta a
véleményét, ha kissé indulatosan is. Ő már
75 óta dolgozik itt, ebben a sportágban, de
nem hogy javulna, egyre tragikusabb a
helyzet. Másfél milliót kell fizetnie az izbégi
iskolának mely önkormányzati fenntartású, a
tornaterem használatáért, ugyanakkor 2-300
ezer forint támogatást kap az önkormányzat-
tól, tehát összességében Ők támogatják je-
lentős összeggel a városi költségvetést. Aztán
haladtunk sorban, azt gondolom, színes hoz-
zászólások voltak, talán három jellemző
vélemény fogalmazódott meg. Voltak, akik
meg voltak elégedve a jelenlegi finanszírozási
helyzettel, ezek jellemzően a diáksport
egyesületek képviselői voltak, hiszen még
sosem részesültek ilyen támogatásban. Ez cél-
ja is volt a rendeletnek. Rajtuk kívül voltak
olyanok, akik a korábbinál kedvezőbb
helyzetbe kerültek és olyanok is, akik ked-
vezőtlenebbe, ennek megfelelően foglaltak
állást kulturáltan vagy kevésbé kulturáltan.
Olyan is véleményt formált, aki nem is dol-
gozik városunkban.- Önnek mi a válasza ezekre akérdésekre?

- A sportot szerető, ahhoz és a vál-
lalkozáshoz is értő támogatóimmal olyan
rendszert találtunk ki, mely négy lábra állí-
totta volna a szentendrei sportot. Ezek: a
koncepció, a rendelet, a városi egyesület és a
sportcélú gazdasági társaság. Ezt sikerült is
keresztül vinni, a képviselő-testület végig tá-
mogatta elképzeléseinket. Ez a szándék
180o-kal elfordult, amikor a testület vissza-
vonta a sportcélú ingatlanok bevitelét a gaz-
dasági társaságba. Így dől a koncepció és mó-
dosítani kell a rendeletet is. Én azt hiszem és
ebben  biztos  is  vagyok, nincs szükség egy va-
gyon nélküli kft-re, mert enélkül nem tud
gazdálkodni, fejleszteni, magántőkét bevonni.- A visszavonás oka az volt, hogykiderült, az ingatlanok apportálása után il-letéket kell fizetni, nem is keveset, több tízmilliót. Ez meglepett mindenkit.

- Nem tudom, miért volt meglepő, hiszen
2007 októberében, a gazdasági társasággal
kapcsolatban készített anyagomban leírtam,
hogy illetéket kell fizetni. Nem tisztem
megítélni, kiknek kellett volna erre fölfigyel-
ni, nem beszélve arról, különböző tech-
nikákkal csökkenthető, esetleg elkerülhető is
lett volna az illeték fizetése. Az sem felel meg
a valóságnak, hogy ezt feltétlenül az önkor-
mányzatnak kellett volna kifizetnie. Dr.
Szieben László, a kft lemondott vezetője
kapott egy olyan levelet, melyben egy vál-
lalkozó ezt átvállalná. Ennek feltételeiről tár-
gyalni kellett volna. Tulajdon híján a
sportcélú kft. csak bérbe tudja adni a pá-
lyákat, amit megtehetne, mint eddig, a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyonirodája is, azonban
mint gazdasági társaságnak olyan működési
költségei vannak: ügyvezető, könyvelő,
könyvvizsgáló, melyek évente három millió
forinttal tovább csökkentik, teljesen fe-
leslegesen, a sportra fordítható összeget.- Az Ön által előterjesztett sportrendeletmeghatározza a támogatások felosztásánakszempontjait.

- A rendelet szerint – és ez nagy eredmény
- az önkormányzat működési bevételeinek
0,5 %-át a sportra kell fordítani. Ez 2009-
ben 19,3 millió forint. Ennek felét a városi
sportegyesület használhatja fel. Ezt a fóru-
mon többen kifogásolták. 20 %-ra az
egyesületen kívüli versenysport egyesületek
pályázhatnak, 20 %-ra a diáksport egyesüle-
tek, 10 %-ból pedig a lakossági sportren-
dezvényeket kell támogatni, de csak pályázat
kiírása után. Érdekesség, hogy a 19,3 mil-
lióból 6 millió forintot az idei költségvetési
rendeletben elkülönítettek, efölött a pol-
gármester úr rendelkezik, őszintén szólva
nem tudom, miért?- Gondolom a fórumon kifogásolták, hogyaz egyesületben lévő szakosztályok jól járnak.

- Így van. Továbbra is fenntartom azt a
véleményem, mely szerint egy ilyen kis
városban nem lehet a versenysport minden
képviselőjét azonos módon támogatni. Ki
kell jelölni néhány sportágat, melyet a város
preferál, ez mindenütt így történik, nem
hiszem, hogy éppen Szentendrének kellene a
kivételnek lenni. Ebben nincs „demokrácia”,
ha azt akarunk, akkor mindenki aszerint
kapjon, ahány sportolót foglalkoztat, vagy
csak kimutat, de ezzel semmit nem oldanánk
meg. Döntésünk alapja az volt, melyik
sportágnak milyen hagyományai, ered-
ményei, szakemberei vannak a városban és
mekkora rá az igény, rendelkezünk-e a tárgyi
feltételekkel. Úgy határoztunk, a lab-
darúgást, a férfi kézilabdát, a küzdősportokat
és – a vizesnyolcas megépülésével – egy vízi
szakosztályt jelölünk ki. Ezt az egyesületet
idén 6,1 millió forinttal támogatja az önkor-
mányzat, de költségvetése közel 20 millió, a
különbséget szentendrei szponzorok adják
össze. A terv szerint 2010. után a gazdasági
társaság már eltartotta volna, ám mivel az in-
gatlanok átadása meghiúsult, a szponzorok
sem látnak lehetőséget egy komoly, a régen
várt sportcsarnokot is tartalmazó beruházás-
ra, visszalépnek. Nem tudunk tovább
működni. Az elmúlt hetek változásait nyíltan
a sportolók elé kell tárni, nem szabad hiteget-
ni, mert már látjuk, ősztől nem tudjuk
versenyeztetni őket.- Visszajutottunk 2006 őszéhez?

- Szerintem rosszabb helyzetben vagyunk,
mert pl. a kézilabdásoknak már óránként 20
ezer forintért kell Budakalászon csarnokot
bérelni.- Nagyon csalódott?

- Azt gondolom, a fórumon résztvevők je-
lentős része azt sem tudta, hogy mit tartal-
maz a sportkoncepció, a rendelet, a gazdasá-
gi társaságról pedig, Ők mondták, ott hallot-
ták először, összekeverték az egyesülettel.
Anélkül kritizáltak, hogy ismerték volna a
tényeket, a részleteket. Sokan, még
jogvégzett emberek sincsenek tisztában azzal,
miként működik egy egyesület, miként kell
működnie. Amit elképzeltünk, az mindenki
javát szolgálta volna, most úgy látom, nem
sikerült. Egy hónapon belül eldöntjük, lá-
tunk-e olyan lehetőséget, melyért érdemes
összefogni. H.G.

Visszarendeződés

FIGYELEM
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy

a választások miatt a
Polgármesteri Hivatalban és

az Okmányirodában
2009. június 8-án (hétfőn)

nem lesz ügyfélfogadás.
Megértésüket köszönjük!

dr. Molnár Ildikójegyző
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- Egész életemben vendéglátós voltam,
végigjártam a szakma összes lépcsőjét, szak-
középiskolát és főiskolát is végeztem, voltam
pincér, szakács, szállodaportás.- Neve nagyon híres Magyarországon,sokan tréfálkoztak Önnel?

- Természetesen, de csak névrokona
vagyok a nagy bokszolónak.- Mely szolgáltatásokért felel Ön ebben aszép épületben? 

- A V-8 wellness központnak, mint neve is
mutatja, nyolc funkciója van, ebből több
egység, ill. részegység tartozik hozzám: az ét-
terem, a cafe shop, bowling, a tető étterem,
a fagylaltozó és egy wellness bár is.- Kezdjük az étteremmel! Hangulatában,kínálatában van-e specialitása?

- Próbáltunk igazodni az egész „ház”

lényegéhez: a wellness érzésnek, a fitness
szolgáltatásoknak megfelelően a modern
étkezést tartjuk szem előtt. Ebből adódóan
mellőzzük a zsíros ételeket, nem zárjuk ki a
magyaros konyhát, de nem ez a jellemző
ránk. Elsősorban a zöldségből készült, a ros-
ton sült és kímélő ételeket kínáljuk. Célul
tűztük ki azt is, hogy minden hónapban más-
más ország ételeit, gasztronómiáját mutassuk
be, júniusban Görögország, júliusban pedig
Kuba a célpont.- Szentendrén egyedülálló módon nagyrendezvényterem is tartozik az étteremhez.

- Nem is egy, hanem kettő, egy kb. 80 és
egy 250 fő befogadására képes (képünkönéppen átrendezés alatt). Mindenféle társas
rendezvényre alkalmasak, esküvőktől kiállítá-
sokig, de kiegészítve éttermi kí-nálatunkat,
szoktunk itt rendezni „stand up comedy“-t,
műsoros-, énekes és hagyo-mányőrző előadá-
sokat is.- Lehet-e társítani az Önök kínálatát a V-8 más szolgáltatásaival?

Természetesen vannak kombinált akcióink,

melyekben a
családokra is
gondoltunk.
Délelőtt pl.
igénybe ve-
hetik wellness
részlegünket,
egy jó ebéd
után talán in-
dokolt is a fit-
ness program,

majd estefelé az épület tetején lévő szép
teraszon szolgálunk föl számukra vacsorát.- A grill teraszon.

- Így van, nevéből adódóan az összes ott
kínált étel helyben készül, látvány konyhán.
Séfünk, aki külföldön dolgozott, Krétán egy
milliomosnak volt a magánszakácsa, készíti az
összes ételt. Emellett csodálatos a kilátás is.- A bowling pályáról mit kell tudni?

- Tudomásom szerint az egyetlen olyan
pálya Szentendrén, ahol négy sávon lehet baj-
nokságot tartani. Áraink nem túl magasak,
egy órára 3500 forint, de ebből ked-
vezményeket is adunk, nagyobb társaságok-
nak és versenyek esetén.- Rápillantottam a Café shop ajánlatára,legalább húszfajta kávét kínálnak. 

- A német Dallmayr céggel kiépített tartós
kapcsolatunk lehetővé teszi, hogy a ma-
gyarok által közkedvelt presszó kávén kívül
rengeteg más kávé-kombinációt is felszol-
gáljunk: alkoholos, jeges kávét, koktélokat és
likőröket is.- A nyitás óta – már vagy csak - két hét

telt el, mi a tapasztalatuk?
- Elsősorban az, hogy nem ismernek ben-

nünket. Sokan azt gondolják, nagyon szép a
„ház”, csillog, villog, bizonyára az árak is ma-
gasak, ám ez nem igaz. A mi áraink kife-
jezetten polgár barátok, mindenki megtalálja
az étlapon amit szeretne, 900 forinttól
5000 forintig. Szeretnénk közelebb kerülni a
szentendrei polgárokhoz, ezért egy új szolgál-
tatást is felajánlunk: a catering-et. Ez azt je-
lenti, hogy szívesen kivonulunk a kerti par-
tikhoz, eszközökkel, ételekkel, mini hordó
sörökkel. Átvállaljuk az ilyen jellegű össze-
jövetelek nehezebb részét is és szívesen látjuk
el a kellemesebb feladatokat is.- Remélem, megkedveljük Önöket.

- h -

Vendéglátás a V-8-ban
Beszélgetés Pap Lászlóval

Ízelítő az étlapról
Bazsalikomos-paradicsomos qichie garnélarákkal és füstöltsajttal (tésztalepénykén sütött apró rákok füstölt sajttal pirítva,1650 Ft)Házilag pácolt svéd lazac mézes dijoni mustárpermettel, eis-bergi salátával (kaporral és borókával házilag pácolt lazac-szeletek friss, citromos-olivaolajos salátákkal, 1650 Ft)Pangasius filé rákvajas permettel, roppanós zöldségágyon(fűszeres morzsában sütött cápaharcsa filé rákvajjal locsolva,enyhén gőzölt zöldségekre fektetve, 1650 Ft)Karibi karajsteak csípős, paradicsomos vörös babbal és színespaprikákkal (grillezett csípős pecsenye, chilivel bolondított bab-bal, 1950 Ft)

Néhány kávé különlegességCaffé Pepe – csokoládé, presszókávé, őrölt borsAngyalok kávéja – jég, hosszú kávé, rum, kávélikőr, tejszínhabCaffé Frappe – őrölt jég, hosszú kávé, cukor, keverveCaffé Honey – presszókávé, tejhab, méz, kávészemek
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Helyreigazítás?
Nemcsak Kun Csaba mentegeti a VSz Zrt-

t, hanem a „gazda”, Horváth József is. Ebből
már csak idézünk, milyen hatalmas hibákat
követtünk el! Lássuk, Ő mit írt!

Tisztelt Kőszegi Judit Szerkesztő-asszony!
Az Új Szentendrei Hírlap 2009. május

23-i számának 3. oldalán jelent meg a
„Plakátok és „pamflet” című cikk, amelyben
valótlan tényeket állít, illetőleg valós
tényeket hamis színben tűntet fel Horváth
Gusztáv szerző.

1.A cikk tévesen állítja: A plakátokategyelőre megúsztuk, viszont elfogadták aVárosi Szolgáltató Zrt 2008. évi üzleti mér-legét. Nem akármilyen év volt. A korábbi 40millióról 100 millióra nőtt a folyószámlahitelkeretük, …
A tények helyesen:A Szentendrei Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 20-i346/2007.Kt.sz. határozatának 1. pontja sz-erint: 1. a VSZ Zrt. Igazgatóságának37/2007. számú határozata alapján hozzájárulahhoz, hogy a jogszabályi előírások betartásamellett – így különösen a közbe- szerzésrőlszóló 2003. évi XXIX. tv. előírásaira – afolyószámla-hitel összegét 80 millió forintrafelemelje. 
A fenti hitelkeretet a Testület a 2008.június26-i ülésén a 279/2008.Kt.sz. határozata a)pontja alapján járult hozzá a hitelkeret 80 mil-lió Ft-ról 100 millió Ft-ra emeléséhez, továbbáa távhőellátó rendszer fejlesztéséhez szükségespénzügyi szolgáltatáshoz szükséges közbe-  sz-erzés kiírásához.
...
Szentendre, 2009. május 31.
Tisztelettel: Horváth JózsefVezérigazgató
Tehát valóban 40-ről 100 millióra nőtt a

folyószámla hitelkeret, de az első emelés
még 2007 novemberében volt. Mire ebből
pénzt látott a cég, feltehetően már 2008-at
mutatott a naptár. Ha így jobban tetszik a
vezérigazgató úrnak: Hét hónap alatt 40-ről
100 millióra, 2,5-szeresére növelték
folyószámla hitelkeretüket.

Hasonló, veretes helyreigazítá-
sokolvashatók még a vezérigazgató úr leve-
lében, véleményünk szerint már Kun Csaba
alpolgármester úrnak megválaszoltuk azokat.
Amennyiben mégis ragaszkodnak
hozzá,következő számunkban közöljük,
végülis nem szólhat a Hírlap csak a VSz Zrt-
ről.

Szívesebben olvasnánk a 2008-ban, hitel-
ből végrehajtott fél milliárdos beruházás
megtérüléséről. H. G.

Szentendre lakossági hulladékdíj tartozása 2008:
Kiküldött felszólító levelek száma: 2114 db
Felszólítások összege: 27 634 959 Ft
A felszólított összegből befizettek: 10 357 682 Ft
Jegyzőznek történő átadásra került: 644 db, 11 352 897 Ft értékben
Jegyző által behajtott: 198 919 Ft
Pomáz lakossági tartozás:
Kiküldött felszólító levelek száma: 499 db
A felszólítások összege: 10 663 325 Ft
A felszólított összegből befizettek: 1 625 845 Ft
Jegyzőnek történő átadásra került: 247 db, 8 119 941 Ft értékben
Jegyző által behajtott: 850 961 Ft
Fűtésdíj tartózások:
Kiküldött felszólító levelek száma: 185 db
A felszólítások összege: 25 637 673 Ft
A felszólított összegből befizettek: 8 012 224 Ft

Szentendre Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala

munkatársat keres
lakásgazdálkodási  ügyintézői

feladatainak ellátására.
Feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat tétel;
- jogosítvány
- B kategóriás jogosítvány
- középiskolai végzettség és építőipari,

épületgépészeti szakképesítés;  vagy
- felsőfokú iskolai végzettség: egyetemi

vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy
műszaki felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség;A jelentkezéshez csatolni kell:

- szakmai önéletrajzot;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítványt,
- iskolai és egyéb szakképesítések máso-

latát,
A munkakör határozatlan időre szól

próbaidő hat hónapA munkakör betölthető: 2009. július15-től.
Bérezés: a Ktv. szerint
A kiválasztásnál előnyt jelent:
- önkormányzati ingatlankezelés területen

végzett gyakorlat,
- műszaki tapasztalat, szentendrei helyis-

meret
Leadási határidő: 2009.  június 29.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2009. július 8.Ellátandó feladatok:        
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok

kezelése, állagmegóvás bizosítása
- lakásgazdálkodás
A szakmai önéletrajzot írásban a  Pol-

gármesteri Hivatal címére kérjük eljuttatni
zárt borítékban.Pályázattal kapcsolatos szakmai információtPuhl Márta irodavezető nyújt. (Tel:26-503-373)2000 Szentendre, Városház tér 3.Jelige: lakásgazdálkodási ügyintéző  

Szentendre Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala pályázatot hirdet
hivatásos gondnoki feladatok

ellátására.
Feltételek:
- középfokú iskolai végzettség;
- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség;
- büntetlen előélet;
- felhasználói szintű számítástechnikai is-

meretek;
- hivatásos gondnoki képzettségA kiválasztásnál előnyt jelent:
- szociális és/vagy egészségügyi

(különösen pszichiátriai) szakképesítés
- hivatásos gondnoki munkakörben

betöltött gyakorlat
- B kategóriás jogosítvány
- szentendrei helyismeretA jelentkezéshez csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot;
- motivációs levelet;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány;
- iskolai és egyéb szakképesítések máso-

latát
A munkakör határozatlan időre szól, a

próbaidő hat hónap
Bérezés: a Ktv. szerintA munkakör betölthető: 
2009. július 15. napjávalPályázat benyújtásának határideje: 
2009. június 29.A pályázat elbírálás határideje: 
2009. július 8.Ellátandó feladatok:                
- hivatásos gondnoki feladatok ellátása
- gondnoksági ügyekben a jegyző, mint I.

fokú gyámhatóság hatáskörébe tartozó fe-
ladatok (környezettanulmány felvétele) el-
látásaA  pályázatot zárt borítékban a kiírásban meg-jelölt időpontig kell eljuttatni a Polgármesteri Hi-vatal címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.)hivatásos gondnok jeligével ellátva.A pályázattal kapcsolatos további információtdr. Gerendás Gábor (tel.: 26-503-361) és Wet-zlné dr. László Márta (tel.: 26-503-328) nyújt.
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A „szobor”
Egy hónapig volt kinn a 11-es és a Római

sánc utca kereszteződésében az uszodát hir-
dető alkotás, Michelangelo Dávid-jának hun-
garocell változata, úszógumival, fecskében,
sapkában. Célja a figyelem felkeltése volt.
Mennyire váltotta be a hozzá fűzött
reményeket nem tudjuk, nagy sikert nem
aratott a szentendreiek körében. Mint meg-
tudtuk, eredetileg a New York-i Szabadság
szobor kicsinyített mását képzelték el ide,
kezében úszógumival. A Polgármesteri Hi-
vatal emiatt megkereste az Egyesült Államok
budapesti nagykövetségét, akik nem el-
lenezték, de nem is támogatták.

Fülöp Zsolt interpellációjában azt firtatta,
szoborként kapott-e engedélyt, mert ebben
az esetben képviselő-testületi döntésre lett
volna szükség. A polgármester úr válaszából
ez nem derül ki, hol szobornak, hol installá-
ciónak nevezi, azt viszont megtudtuk, az egy
hónapos közterület használatért 79 millió
forintot fizetett az uszoda a városnak.

Prémium
A képviselők, két kivétellel úgy ítélték

meg, Horváth József, VSz Zrt. vezérigazgató
kiválóan dolgozott 2008-ban, így a kitűzött
prémium 100 %-ának, 1 millió 944 ezer
forintnak a kifizetéséhez hozzájárultak.

Templomdomb
Pályázaton próbált az itteni iskola pénzt sz-

erezni épültének felújítására, de nem sikerült.
Dr. Szieben

A sportcélú Kft. korábbi vezetője lemon-
dott, amikor a képviselő-testület visszavonta
a sportcélú ingatlanok átadását a kft-nek.
Mint lemondásában írta, ettől kezdve nem
ingatlanhasznosításban (is) jártas
ügyvezetőre, hanem gondnokra van szükség.
A képviselő-testület ennek ellenére további
feladatokat adott neki, pl. üzleti terv, tár-
gyalás befektető partnerekkel, stb., melyet
nem hajtott végre. Úgy hallottuk, Kun Csa-
ba alpolgármester Őt is fel kívánja jelenteni.

H Í R M O N D Ó

Előző számunkban foglalkoztunk azzal az
előterjesztéssel, mely szerint 41 db óriás-
plakát helyét kívánja kijelölni a képviselő-
testület. Akkor Fülöp Zsolt mondta el ellen-
véleményét, ezúttal szentendrei civil
egyesületek által indított kezdeményezésről
számolunk be, melynek célja az: ne kerüljön
sor erre a nyilvánvaló „vizuális környezet-szennyezésre“. Egy, a Polgármester úrhoz
küldött levelet és egy támogató javaslatot is-
mertetünk. (Bár májusi ülésükön végül nem
tárgyalták az előterjesztést a képviselők, en-
nek oka csak az volt, hogy nem sikerült
időben beszerezni a hatósági állásfoglalá-
sokat. A veszély nem múlt el.)

Szentendre Város Polgármesteri HivatalaDr. Dietz Ferenc polgármester részéreTisztelt Polgármester  Úr!
Élünk a lehetőséggel és a készülő terve-

zetet szeretnénk látni, ami hosszú távú, a
kultúrált városképet, a reklám és plakát-erdő
felszámolását célzó törekvést mutat, és nem
egy rövid távú, csak a pillanatnyi bevételre
koncentráló döntést készít elő. Negyvene-
gy óriás plakát elhelyezése véle-ményünk sz-
erint nem egyeztethető össze Szentendre
méreteivel, építészeti és kulturális hagy-
ományaival. Szentendre város pol-
gáraiként azt szeretnénk, ha nem a pillanat-
nyi vállalkozói érdekek diktálnának, hanem
a város érdekei mentén születnének dön-
tések, hiszen ezek a szerződések több évti-
zedre meghatározzák városunk megítélését -
mind lakói, mind látogatói szemében.

Nem több, hanem kevesebb - és egyre
kevesebb - óriásplakátot engedélyeznénk

Szentendrén.
A reklámrendelettől pedig többek között

azt várjuk, hogy az engedély nélküli és ren-
dezetlen jogállású óriásplakátot tartó hirdetõ
berendezéseket, hirdetményeket, táblákat
nagyon rövid idő alatt eltávolítják a
közterületekről, házfalakról és előkertekből a
tulajdonos vagy közzétevõ költségére, annak
felszólítása nélkül.Közlekedésbiztonsági és esz-
tétikai okokból egyaránt.

Olyan városban szeretnénk élni, ahol ko-
moly szabályozással, és a rendeletek szigorú
betartatásával a „reklámmentes” város
megteremtésén fáradozik az önkormányzat.
Egy ilyen elszánt lépés hozzájárulna a sokat
emlegetett városmarketing pozitív
alakulásához.

Szentendre végre jó példaként szolgálhatna
más települések számára is. Bízunk  a rek-
lámrendelet ilyen irányú átalakításában. 

Támogató levél
Nem támogatjuk a Szentendrére

vonatkozó mostani reklámrendelet-ter-
vezetet. 

Egy olyan reklámrendelet kialakítását sze-
retnénk látni, mely 

1. hosszú távra megoldást ígér Szentendre
építészeti és kulturális hagyományait,
kisvárosi hangulatát nem rombolja, hanem
erősíti,

2. nem engedi, hogy vállalkozói érdekek

kerekedjenek felül városunk érdekein,
3. nem enged egyetlen  óriásplakáttal sem

többet a város teljes területén,
4. a régi, engedéllyel rendelkező óriás-

plakátok számát fokozatosan csökkenti,
5. az 1269 db jelenlegi reklámfelület min-

den egyes engedély nélkül épített  példányát
lebontatja, eltünteti és szigorúan bünteti,

7. lehetővé teszi, hogy végre a város kul-
turális eseményei (melyeket annyira
fontosnak gondolunk mindannyian külső és
belső arculatunk alakításában) hangsúlyosan,
sok helyen és kulturált formában jelen-
hessenek meg.

Továbbá támogatjuk, hogy a MOHOLY-
NAGY Művészeti Egyetem tanárai és diákjai
tervezzenek Szentendre számára  olyan
egységes arculatot mutató design-reklám-
felületeket, táblákat, melyek egyediek, szeret-
hetőek, Szentendre arculatához, hagyo-
mányaihoz és más – a városban épülő,
megújuló műtárgyak , utcabútorok stb.- ar-
culatához szervesen kapcsolódnak.

Úgy gondoljuk, hogy Szentendre képét ,
melyet az itt élők látnak, az idelátogatók
megőriznek magukban, nagymértékben be-
folyásolja az elhelyezett reklámfelületek
(óriásplakátok, kistáblák, nagytáblák, vil-
lanyoszlop-reklámok, falragaszok, hirde-
tőtáblák, megállítótáblák, kifüggesztett
molinók...) mennyisége és minősége.(aláírások)

Ez is környezetszennyezés - lenne
civilek az óriásplakátok ellen
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I. korcsoportLány - 60 m-es síkfutás
Domonyi Panna – 10,02 Budakalász
Reinspach Kincső – 10,24 Rákóczi
Kálmán Kata – 10,41           Budakalász Fiú - 60 m-es síkfutás
Harsányi Dávid – 9,85 Mátyás
Földesi Bence – 10,21 Rákóczi
Gesztesi Dávid – 10,27 BudakalászLány - távolugrás
Gille Katalin – 305 Pollach
Dévényi Dorottya – 297 Rákóczi
Irényi Eszter – 283              BudakalászFiú - Távolugrás
Pierson Róbert – 319 Erdei
Kerner István – 315 Erdei
Koller Máté - 315 Budakalász
Facskó Máté –306 BudakalászLány - kislabdahajítás
Radosiczky Alexa – 20,80 Rákóczi
Dévényi Dorottya – 19,60 Rákóczi
Antal Evelin – 16,90 Pollach

Fiú - Kislabdahajítás
Kerekes Bálint – 30,20 Rákóczi
Varga Benedek – 28,60 Rákóczi
Földesi Bence – 27,50 RákócziLány - egyéni összetett
Dévényi Dorottya – 236p Rákóczi
Reinspach Kincső – 225p Rákóczi
Irényi Eszter – 214p BudakalászFiú - egyéni összetett
Földesi Bence – 211p Rákóczi
Harsányi Dávid – 215p Mátyás
Kerekes Bálint – 211p Rákóczi
Koller Máté -211pont BudakalászCsapatverseny (váltófutás nélkül)Lány
II.Rákóczi F. Ált.Isk. 1042 p
Budakalászi Ált.Isk. 1010 p
Pollack, Tahitótfalu 799 p
Mátyás Kir. Pomáz 736 p Fiú
II.Rákóczi F. Ált.Isk. 1000 p
Budakalászi Ált.Isk. 993p

Mátyás Kir. Pomáz 897 p
Pollack, Tahitótfalu 846 p
Dunakanyar Erdei Ált. Isk. 726 p  Váltófutás - 4 x 40 mLány
II.Rákóczi F. Ált.Isk.
Budakalászi Ált.Isk.
Mátyás Kir. Pomáz
Pollack, TahitótfaluFiú
Budakalászi Ált.Isk.
II.Rákóczi F. Ált.Isk.
Pollack, Tahitótfalu
Mátyás Kir. Pomáz  Megyei forduló I. kcs.-ban NINCS!!!

II. korcsoport
Lány - 60 m-es síkfutás
Teperics Tekla – 9,65 Mátyás
Csontos Noémi – 9,78 Barcsay
Patik Pann – 9,79 LeányfaluFiú - 60 m-es síkfutás
Tóth Ádám – 9,36 Rákóczi
Lovas Benjamin – 9,39    Szigetmonostor
Rey Perez Péter – 9,40 Budakalász

2009. évi Körzeti Atlétikaverseny

Befejeződtek az idei Pest Megye Kosárlab-
da Utánpótlás Bajnokságának küzdelmei.ÚJABB BAJNOKI CÍMSZENTENDRÉNEK

2009. május 24-én vasárnap a budaörsi
Hermann Ottó Általános Iskola Tornacsar-
nokában mérte össze az erejét Pest megye
négy legjobb kosárlabda csapata a MINI kor-
osztályban (U12). A Pest Megye Kosárlabda
Bajnokságának MINI korcsoportjában 13
egyesület nevezett, köztük városunk fiatal
játékosai is. Októbertől elkezdve, 12 mérkő-
zésen keresztül vívtuk ki a jogot a „Final
Four“-ban való szerepléshez, ahová har-
madikként kvalifikáltuk magunkat, így
éremesélyesként érkeztünk a döntő tornára.

Fiatal csapatunkat városunkból 10 autóból
álló karaván kísérte a végső összecsapásra,
így a helyszínen a szurkolótáborunk is sikerrel
vette fel a versenyt a nagy rivális Budaörs
szurkolóival.

Az első mérkőzés a Kiskunlacházával rend-
kívül szorosan alakult, a csapatok fej-fej mel-
lett haladtak, végül a mieink bírták jobban a
lélektani nyomást és a végjátékban mindössze
egy ponttal, fél kosárral kerekedtünk felül.

A bajnoki címért a házigazda Budaörssel
mérkőztünk, szoros első negyed után, hat
ponttal elhúztunk a második negyedben, ma-

jd a mérkőzés végére a különbség kilenc pon-
tra nőtt!

KLIKK Zsiráfok SE - Szentendrei   75 : 76
Budaörsi DSE - Szentendrei KSE  58 : 67
Végeredmény:
1. Szentendrei Kosárlabda SE
2. Budaörsi DSE
3. Gödöllői SE
4. Klikk Zsiráfok SE (Kiskunlacháza)
Győztünk, Szentendre ismét a dobogó leg-

felső fokára állhatott, miénk lett a legfénye-
sebb érem és miénk Pest megye első és
legjobb MINI kosárlabda csapata. Örömün-
ket fokozza, hogy a Szentedre csapatából Só-
lyom Mártont választották a döntő torna
legjobb játékosának, ő lett az idei MVP! (MVP - kosárlabdában használatos angolrövidítés, „most valuable player“)

Ezzel a győzelemmel, a legszebb módon fe-
jeződtek be az idei utánpótlás bajnoki
küzdelmek, korosztályos csapataink minden
kategóriában az élvonalban végeztek,
2008/2009-ben, eddig, két bronz- és két
aranyéremmel lettünk gazdagabbak. A férfi
felnőtt megyei „A“ bajnokság még nem fe-
jeződött be, városunk itt is a legjobb négy
közé jutott, ahol harcba száll a bajnoki címért
és az NB II-be való feljutásért.

Az újabb bajnoki cím mindannyiunk szívét
melengeti, és biztos vagyok benne, hogy nem
csak egyesületen belül, hanem városunkat sz-
erető polgárok széles körében is.

A csapataink felkészítését jelentős mérték-
ben támogatták, Szentendre Város Önkor-
mányzata, az OKAPI Pannónia Csempesza-
lon és a LAKI Épületszobrászat, így a sik-
ernek ők is részeseivé váltak. Köszönettel tar-
tozunk még a Szent András Általános Iskolá-
nak, a Ferences Gimnáziumnak és a leány-
falui Móricz Zsigmond Általános Iskolának,
akik teret biztosítottak az edzéseinkhez.

RÉGI IDŐK KOSÁRLABDÁJA
Régi idők nagy játékosainak tapsolhatott a

közönség 2009. május 29-én pénteken este,
a MAFC Öregfiúk  - KK Samobor Veterani,
magyar horvát „öregfiúk“ kosárlabda
mérkőzésen, amelyre a Szentendrei Kosár-
labda SE szervezésében került sor. A Szent-
endrei Kosárlabda SE és a horvát KK Samo-
bor között érvényben lévő hosszútávú barát-
sági és együttműködési szerződés keretében
az utánpótlás csapatok hagyományos
találkozójára ezúttal a horvát öregfiúk is ellá-
togattak, köztük olyan hírességek is mint Da-
vor Belamaric, a Zadar, majd a Cibona Zag-
reb kiválósága, egykori jugoszláv válogatott.
A MAFC Öregfiúk méltó ellenfélnek bi-
zonyultak, a sokszoros magyar válogatott Sal-
gó András, Illéssy János és társaik csodálatos
játékával. A vendégek kemény tempót dik-
táltak, idősebb koruk ellenére, időnként sok
futással egész pályás letámadással próbálták
rombolni a MAFC támadó játékát. Végül
győzött a MAFC „vegytiszta“ kosárlabda
tudása. Kevés szabálytalansággal, csodaszép
taktikai tudással nyertünk, a szurkolók pedig
újra élvezhették a régi idők kosárlabdáját,
mint egy időutazást, visszaidézve a 25 - 30
évvel ezelőtti legendás nagy mérkőzések
hangulatát.MAFC Öregfiúk - KK Samobor Veterani76 - 60

MAFC Öregfiúk: Salgó, Bács, Kárpáti,
Jenei, Telekdy, Szirmai, Belloni, Illéssy,
Kovács, Netoleczky. Edző: Kangyal Tibor

KK Samobor Veterani: Pavlin, Belamaric,
Mandalinic, Klupac, Pavsek, Dzimbeg Z.,
Skiljan, Antolovic, Dzimbeg D., Lausin.
Edző: Lekovic Dr. Kovács Ferenca Szentendrei Kosárlabda SE elnöke
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SPORT SPORT   SPORT
Éjszakai Sportbajnoksághírei 

2009. május 22-23.
Péntek és szombat este Pilisszentlászlón és

a BSE asztalitenisz csarnokában
Két helyszínen is bonyolódott éjszakai

sportbajnokság a hétvégén. Pilisszentlászlón
összekötöttük a kellemest a hasznossal, és a
szlovák napok keretében rendeztük meg a
játékokat. A faluban lakó asszonyok főzték a
bográcsban a sztrapacskát és a káposz-
talevest. Az esemény a Kékvölgy Waldorf
Iskola évszakünnepével kezdődött, ami mel-
lett egy kiállítást is meg lehetett nézni, volt
retró szlovák nyelvű diszkó, csocsó és 4 ping-
pong asztalon lehetett pingpongozni. Ter-
mészetesen előkerült a korfball állvány is, így
senki sem unatkozott. Mozgalmas este volt
mert nem csak az iskolások vettek részt a
rendezvényen, hanem érkeztek Szenten-
dréről, Leányfaluról, Szabadkáról (Szerbia),
és Bénáról (Szlovákia) is. 

Másnap este a BSE asztalitenisz
csarnokában került lebonyolításra a MÉSE
országos bajnoksága. Közel 90 induló volt,
csapatok érkeztek Debrecenből, Abasárról,
Csömörről, Szentendréről, Bénáról, Szabad-
káról, Újpestről, Dunakesziről, Gödről,
Pesterzsébetről, Kecskemétről, Leányfaluról,
Zagyvarónáról, Törökbálintról.

A végeredmény:
Alsós fiúk, lányok:
1, Mezei Levente (Kecskemét)
2, Frost John (Szentendre)
3, Márton Péter (Szentendre)
Felsős fiúk:
1, Gyuriczki Tamás (Dunakeszi)
2, Várnagy Szabolcs (Szentendre)
3, Pataki Ádám (Dunakeszi)
Felsős és középiskolás lányok:
1, Ivády Fanny (Abasár)
2, Lánczky Vivien (Szentendre)
3, Farkas Patricia (Béna)

Középiskolás fiúk:
1, Vata Tamás (Kecskemét)
2, Mészáros Dávid (Szabadka)
3, Medek Richárd (Újpest)
18 év feletti nők:
1, Odler Szabina (Béna)
2, Litkei Angéla (Újpest)
3, Kraviár Gyöngyi (Szentendre)
18 év feletti férfiak:
1, Répás Zoltán (Kecskemét)
2, Fodor Tamás (Leányfalu)
3, Nyúl Zsolt (Kecskemét)
Haladó kategória:
1, Nagy Tamás (Csömör)
2, Hegedűs Zoltán (Újpest)
3, Hontvári László (Újpest)
A következő verseny június 5-én lesz Szen-

tendrén a Barcsay J. Ált. Iskolában.
Fotók és bővebb írások a www.holdsug-

ar.hu oldalon olvashatóak. Jakab Péter
Squas siker

Kiss-Máté Csenge (1995. szept.12.) 3
éve kezdett squasholni. Már a kezdetekben
kitűnt tehetségével, hiszen korábban is ért el
sikereket az úszás és kézilabda terén. Két
évvel ezelőtt kezdett el versenyszerűen ját-
szani, akkor még Budakalászon edzett. Egy
éve 3 bajnokságon való győzelem volt.
2009. májusában Százhalombattán került
sor a Diákolimpia megrendezésére Elindult
az U 17-es korosztályban és a saját kor-
osztályában az U 15-ben is. A nagyoknál
elődöntőt játszott, ami elismerésre méltó.
Saját korosztályában az U 15-ben gyönyörű,
higgadt játékkal 1. helyezett lett. Legnagy-
obb ellenfelét 3/2-re verve lett a 2009. évi
Diákolimpia nyertese. Edzőjével és ko-
ordinációs edzőjével, Csatos Sándorral men-
tálisan és fizikailag is sokat készültek. Gra-
tulálunk neki és szurkolunk, hogy a Szege-
den 2009. június 6-án megrendezésre
kerülő OB-én is eredményes legyen. má

Lány távolugrás
Ralovicz Kinga – 350 Mátyás
Ferbert Csenga – 343 Leányfalu
Horváth Luca – 334 LeányfaluFiú - távolugrás
Kovács Kristóf – 380 Leányfalu
Buzsik Ábel – 371 Leányfalu
Kovács Máté -360 Rákóczi
Tóth Ádám                        Rákóczi
Rey Perez Péter                   BudakalászLány - kislabdahajítás
Lakó Réka – 31,50 Bu-

dakalász
Cseszlai Eszter – 28,90 Bu-

dakalász
Csehi Boglárka – 28,10 Áprily
Fiú - kislabdahajítás
Kovács Máté – 43,50 Rákóczi
Fekete András – 36,70 Áprily
Buzsik Ábel – 36,10 LeányfaluLány - egyéni összetett
Teperics Tekla – 308p Pomáz
Ferbert Csenge – 303p Leányfalu
Ralovicz Kinga – 301p MátyásFiú - egyéni összetett
Kovács Máté – 332p Rákóczi
Tóth Ádám – 298p Rákóczi
Lovas Benjamin – 297p    SzigetmonostorLány - csapatverseny
Móricz, Leányfalu  1517 p
Mátyás Kir., Pomáz  1433 p
Budakalász Ált. Iskola 1380 p
Áprily, Visegrád 1181 p
II. Rákóczi F. Ált. Iskola 1137 p
Barcsay J.Ált. Iskola 1120 p
Pollack, Tahitótfalu  1017 pFiú - csapatverseny
II. Rákóczi F.Ált.Iskola 1526 p
Móricz, Leányfalu 1411 p
Pollack, Tahitótfalu 1371 p
Mátyás Kir., Pomáz 1362 p
Budakalász Ált. Iskola 1318 p
Barcsay J.Ált. Iskola 1294 p
Áprily, Visegrád獷 1264 p
Zöldsziget, Szigetmonostor  1172 p
Dunakanyar Erdei Ált. Iskola 1046 pLány - 4 x 100 m-es váltó
Mátyás Kir., Pomáz 1:06:50
Móricz, Leányfalu 1:07:26
Budakalász Ált. Iskola 1:10:57
Barcsay J.Ált. Iskola 1:11:38
II. Rákóczi F. Ált. Iskola 1:11:38
Pollack, Tahitótfalu 1:13:03
Áprily, Visegrád 1:13:80Fiú - 4 x100 m-es váltó
II. Rákóczi F.Ált.Iskola 1:05:26
Mátyás Kir., Pomáz 1:05:70
Móricz, Leányfalu 1:06:61
Pollack, Tahitótfalu 1:07:00
Budakalász Ált. Iskola 1:07:70
Áprily, Visegrád 1:08:49
Barcsay J.Ált. Iskola 1:09:47
Zöldsziget, Szigetmonostor 1:10:22
Dunakanyar Erdei Ált. Iskola 1:12:26
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A P R Ó H I R D E T É S E K
ÁLLÁS

Ápolást-gondozást vállalok.26 385-429, 19 órától.
Megbízható, nyugdíjas hölgytaarítást vállal. 26 950-704, 30662-3144.

INGATLAN
Püspökmajor lakótelepen, aHamvas Béla utcában 41 m2-es1+1/2- szobás lakás eladó. Irányár:9,8 millió forint. Tel.: 06 30 2412057.
Minden rezsivel 30 ezerértférfinek szoba kiadó. 313 114.

ELADNÁM VAGY kizárólag 70nm-es Vasvári ltp-i lakásraCSERÉLNÉM 12 millió forint érté-kû, igényesen átépített, alacsonyrezsijû, 42 nm-es Püspökmajor ltp-i földszinti lakásomat érték-egyeztetéssel. T.: 26 400-409 vagy30 390-5375.
Eladó Fehérvíz utcai 2 szobás,felújítandó lakás alku nélkül 10 mil-lió forintért. 30/915 50 90.
Kiadó Rózsakerti földszintigázfûtésû 2 szobás bútorozatlanlakás, 60 ezer forint és két havikaució. 30/915 50 90.
Szentendrén, igényesen felújí-tott sorház 80 nm lakószint, 40 nmszuterén 26.9 millió irányároneladó. 06(20)945-5362  

Kiadó lakás a Püspökmajorlakótelepen. IV. emeleti, 41 m2-es,felújított lakás kiadó. 06 20 3370-384.

Lakótelepi minigarzon hosszútávra kiadó, tel.: 20 257 8483.

Szentendrén szoba kiadófürdőszoba használattal, különbe-járatú. Érdeklődni: 06 20 242 0927,06 26 312 729.
Szentendrén, állomáshoz közel2 szobás családi ház pincével,melléképületekkel, kocsibeállóvalkiadó. Cserépkályha + központifűtés. Érd.: 06 20 3718 148.

SZOLGÁLTATÁS
Diplomamunkák, szakdolgoza-tok, névjegyek elkészítése. Fény-másolás, hõkötés, spirálkötés rövidhatáridõvel.  312-858, egész nap.
Villany- és antennaszerelés,parabola is. Kisgépjavítás. Tel.:316-710 (este) vagy 06 30 9914-732, Mócsai.
Víz-, gáz- és fûtûsszerelést,kisebb javításokat vállalok teljesügyintézéssel. Tel.: 30 9706-475.
Asztalos munkát vállal, fábólmindent. Tel.: 26 318 219, 06 30319 7278.
Bádogos - ács – tetõfedõ ésszigetelés (hab, hõ). Lakóépületekszakszerû építése, bontása. 2022Tahi, Ódry Árpád u. hrsz. 3613.tel.: 70 578-1468, 26 400-718.

Fûnyírást, kerti és ház körülimunkát vállalok. 20 995-9143.
Festés, mázolás, tapétázás. 26380-865, 20 916-2074.
Családi házak, lakások vil-lanyszerelése, javítása. Érin-tésvédelmi, villámvédelmi, gázközmû elõtti EPH mérés ésfelülvizsgálat. Tel.: 06 20 944-2333.
BEN-TÁN építőipari Kft. gen-erál kivitelezést vállal. Bízza ránkotthona felújítását. 20 669-2823.
Faipar-építőipar teljeskörűen:bútor-épületasztalosmunkák ..., fa-,műanyag-, fém-nyílászárók..,konyhabútorok ..., belsőépítészet.Helyszíni javítások, zárszervíz. 0626 309-032, 06 20 533-0067.

Festést, mázolást, tapétázást,gipszkartonozást vállalok,garanciával. 06 20 472-2509, 0620 490-8599.

Társat keres? Hívjon, segítek!06 30 557-5346, Anna.

ADÁSVÉTEL 
Nikon D80 váz egy éves,keveset használt 105 ezer forintérteladó. Tel: 30/952-1972, 8-15óráig.

Alumínium gurulós állvány bér-beadó Szentendrén és környékén,szállítással. Max. magasság 8 m.Érd.: 06 20 3716 054.OKTATÁS
Matematika-fizika szakos tanárkorrepetálást vállal: Tel.: 312 962.
Tiffany (díszüvegezõ) tan-folyam indul Szentendrén, már-cius 23-án, munkalehetõséggel!06-20-593-1866

EGYÉB
Eladó/kiadó Szentendrén irodá-nak, üzleti vállalkozásnak fõútvonalmelletti  20 nm és 25 nm-es hely-iség.  2,9 M, ill 3,9 M  összegért.Bérleti díj 30-35e Ft/hó. 06 308767-934.
Nagyértékû ingatlanok birtokbavehetõk (csak MOST 5 M; 8 M)AZONNAL Szentendrén. 06 20533-0067.

Mûbútorasztalos vállalja –40 éves gyakorlattal – antik –styl bútor restaurálását, készí-tését. Telefon: 06 30 9442-206.

Könyvelõ iroda teljes körûkönyvelést, bérszámfejtést,adóbevallás készítést vállal. Tel.:06 20 359-0543.

Eladó Szentendrei Lakások!- Radnótin 56 nm 2+1/2szobás egyéni Hőmennyiségmérőkkel. Ára: 17 M.- Nyár utcában 65 nm-es2+1/2 szobás cirkó fűtéssel.Ára:18.8 M- Füzesparkban 52 nm-es 2szobás konvektoros 14.5 M- Radnótin 105 nm-es 1+3 fél-szobás kitűnő állapotú cirkós25.5 M + garázs 1 M- Az angol házakban 60nm-es1+2félszobás, tömbfűtéses. Ára:15.8 M.- Duna-korzón 44 nm-es 1+1/2szobás. Ára: 13.2 M.Püspökmajori lakótelepen 46nm-es 2 szobás felújítandó 7.9millióTelefon: Dura Katalin30/8767934     www.ingatlanma.eu

Digitális nyomda a Holdas udvarban, a Posta mögött. www.digitalisnyomda.netNévjegyek, szórólapok 30 952-1972

Kétgenerációs, belvárosicsaládi ház. Eladás – csere –részlet. Tel.: 26 314-199.

SZENT ANDRÁS
Könyv- és kegytárgybolt 
(Kucsera Ferenc u. 2.)

Te l e f o n :
2 6  3 0 3 - 1 8 9

Külön bejáratú saját kerteslakás kiadó a Pismány lábánálaz Eper utcában. Iá: 60 000 Ft.Telefon: 06 30 223-6975.

Üzlethelyiségek vendéglátóés egyéb tevékenységre a 11-es út mellett a Papszigetnél ki-adók. Telefon: 06 30 223-6975

Kandalló-építés. 0620 594-4458.

67 éves vígkedélyű, ener-gikus hölgy barátnőket kereskiránduláshoz, sétához és egy-egy jó beszélgetéshez. Tel.:26 309 939.

Kiadó Szentendrei  ingat-lanokLakások, családi házak,irodák, és telek bérbeadó. Ked-vező  feltételek, gyors költözésilehetőség. Hívjon, és meg-találjuk az Ön számára  szük-séges   bérleményt!     DuraKatalin  06 30 8767934  www.ingatlanma.eu

Eladó- kiadó Ingatlanokatkeresünk fizetőképes vevőinkszámára.Kérem hívjon és segítünk Ön-nek megtalálni a legmegfelelőbbotthont  ill a legtöbbet fizetővevőt.  Tel.: Dura Katalin30/8767934. www.ingatlanma.eu
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Szentendre, Dózsa Gy. u. 8.Telefon/fax: 06 26 312-822;tel.: 06-26 505-042

június 6-án, indulás 6.30-kor
Részvétel a Komárom-Monostori erődben 
rendezett  „Családi Nap”-on. 
Az „Ezüstfény Együttes” műsora a

nyugdíjas fészekben.június 11-én, 9 órától
Kosztümök, ruhák vására a „ART MODE

STÚDIÓ” készletéből. 
helye: étterem 
8 órától  Kirándulás Pilisszentlászlóra,
gyalogtúra a helytörténeti múzeum

megtekintése.
19 órától a MH. Központ Kiképző Bázis

tanfolyamzáró ünnepsége
helye: büféjúnius 17-én, 10 órakor
A tatai honvédségi nyugdíjas klub láto-

gatása az intézményben és Szentendrén.június 19-én, 10 órakor
a MH. Központi Zenekar juniálisa.
helye: udvar és étteremjúnius 24-én, 15 órakor
RÖMI verseny
helye: nyugdíjas klubjúnius 25-én, 17 órakor
„ÖT ÓRAI TEA” 
közreműködik a klub „Ezüstfény és

Mediterrán” együttese
Helye: Étterem
Minden kedden 14 órától
június  2.,9., 16., 23., 30. 
NYUGDÍJAS KLUB KLUBNAPJAIMinden csütörtökön 17 órától
június  4.,11.,18.,25.
JOGI TANÁCSADÁS (ingyenes)
17 órától dr. Nádasdy József jogtanácsos
Az Ezüstfény Együttes próbái: minden

hétfőn 10 órától
Számítógép-kezelői tanfolyam honvédségi

nyugdíjasok részére minden szerdán 14-16-
ig.

helye: internet szoba, részvétel díjtalan
Előzetes:  
A Szabadidő- Sport Horgász Egyesület au-

gusztus 2 és 6 között horgász és ter-
mészetbarát napközis tábort szervez a
Háziréti horgásztónál. 

Jelentkezés információ: 26-312-822 il-
letve 30-8280526

XIX. évfolyam 11. szám

HÁZI RENDEZVÉNYEKa V8-ban
jún.12. péntek 19 óraMeghívás egy gyilkos vacsorára

Interaktív vacsoraszínház        4500 Ft/fő
Finom vacsora, jó társaság, egy híres nyo-

mozó, megfejtendő bűntények és egy
sikoly…

Egy lány, egy fiú, szerelem, barátság,
féltékenység… és egy megoldandó gyil-
kosság, amit közösen kell felderítenünkjún.17., szerda 19 óra

szentendrei  „BADÁRSÁGOK“ 
Showvivő: Badár Sándor és meglepetés 
vendége
Humor, móka, kacagás és egy finom va-

csora 4800 Ft/főjún.18-19-20., csütörtök-szombat Pipák, szivarok, órák
Kiállítás és bemutató nemcsak férfiaknak
Kiállítás és vásár a különlegességek ked-

velőinek.jún. 20., szombat 19 óraKuba Szentendrén                                                                                     
4500 Ft/fő
Kubai hangulat, karibi vacsora, latin fiesta,

havannai szivarok, egzotikus koktélok, vér-
pezsdítő salsa.

jún. 24., szerda 19 óra
Szent Iván éji varázslat            1500 Ft/fő
Éjszakai bűbáj, varázslat, jóslás és ezo-

terikus est.
Ünnepeljük együtt az év legrövidebb éjsza-

káját a mágikus rítusok felelevenítésével!jún. 25., csütörtök 19 óra„Parfüm és pezsgő”
Vacsorával egybekötött „ízes” és „illatos”

est       4500 Ft/fő
A hódítás eszközei, egy kis pezsgő, és egy

kis illat..jún. 26., péntek 19 óra„Elvis Presley” zenés est karaoke-val                                                     
2500 Ft/fő
Elvis él és nálunk még énekel is…bárkivel!

1000 Ft lefogyasztható                                                                                                                                          jún. 27., szombat 19 óra Schwartz Dávid - Eszes Viki koncert                                                        
1000 Ft/Főjún. 28., vasárnap 10 óraKakaó-party - Délelőtti matiné                                                                 
1000 Ft/fő

Kerékpáron és gyaloga Pilisben
A környezetvédelem világnapja alka-

lmából zöldutas találkozóra hívunk a Pap-
rétre június 6-án, szombaton 15 órától!

Gyere kerékpárral vagy gyalog (esetleg
lóháton…)!

16 órakor:
A Pilisi Zöldút (formabontó) megnyitása
Utána:
A szabad idő kötetlen eltöltése a zöldben,

beszélgetés, ismerkedés, játék
(Fogyasztás: hozott anyagból)
Javasolt útvonalak (Google-térkép)
Pilisi Zöldút Egyesület

Sepsei Gergely 
(20/4168-579, gsepsei@gmail.com)
Mécs Gábor (20/5600-498, 
megapom1@t-online.hu)

Virágzó Szentendre!
A városszépítő verseny célja:
a környezet (kert) gondozottságának,

ápoltságának harmonikus, városképbe illő és
az adottságokhoz alkalmazkodó kialakítása,
ahol nem feltétlenül a virágok mennyisége a
meghatározó.

További célunk, hogy nyilvánosságot és
elismertséget kapjanak azok a szentendrei
polgárok és civil közösségek, akik szebbé,
virágosabbá teszik közvetlen
lakókörnyezetüket.A verseny kategóriái:

I. virágos előkert
II. virágos balkon, ablak
III. ingatlan előtti virágos közterület
IV. virágos vendéglátóhely
V. virágos intézmény, telephely, üzletJelentkezési határidő:
2009 augusztus 10.
Zsűrizés időpontja:
2009. augusztus 19-ig folyamatosan.
Ünnepélyes eredményhirdetés:
a „Szentendre éjjel-nappal nyitva” pro-

gram keretében.A jelentkezési lapok a Polgármesteri Hivatalügyfélszolgálatán találhatók.Azokat kitöltve és fotó mellékelése mellett zártborítékban „Virágzó Szentendre” felírttal ellátvakérjük leadni a Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján.

ÁLLATORVOSIRENDELÕ
2000 Szentendre
Bükköspart 34.
tel.: 26 311-975
Rendelési idõ:
hétfõtõl-péntekig
9-12 és 16-18 óráig,
szombat: 9-12 óráig.

dr. Kovács Zoltán06 309543-192
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Szentendrei családokSzentendre 1000 évében
Szentendre 1000 éves évfordulója alkal-

mából számos rendezvény megszervezése
mellett egy családi fotókiállítást szervez
Szentendre Város Önkormányzata, amelyre
ezúton is várjuk minden szentendrei család
és városlakó részvételét.A kiállítás címe:

Szentendrei Családok PillanatfelvételeiA kiállítás időpontja:
2009. augusztus 3-31.Helyszín:
Szentendre, Városházi Galéria
A fotókiállításhoz szentendrei családokat

ábrázoló fényképeket várunk, amelyek
1989. augusztus 20. előtti időszakban
készültek.

Örömmel fogadjuk a minél régebbi évek-
ből származó fényképeket.

A fotók hátoldalán vagy kísérőlevélben
kérem, szíveskedjenek nevet, elérhetőséget
és a fotó elkészültének dátumát megadni.Fotók beküldése:

Dr. Dietz Ferenc, polgármester
Szentendre Város Önkormányzata
2000 Szentendre, Városház tér 3.
Bízom abban, hogy ez a kiállítás az Önök

támogatásával megvalósulhat.
Várom megtisztelő jelentkezésüket:dr. Dietz Ferencpolgármester

75 %-os ÁRON
Nyári akció

BŐRFIATALÍTÁS
A fényenergiával

kezelt bőrfelületen 
fokozódik a kollagén termelődés,

így a ráncok kiemelkednek,
a vonások kisimulnak,

az arcbőr feszes és fiatalos lesz.
az AKCIÓ
június 1-től

augusztus 31-ig tart.
Cím:

ÁLOMSZÉP Bt.
2000 Szentendre,

Dózya Gy. út 11/a, I/3.
Telefonok:

06 20 426-8044
06 20 398-7455

www.alomszepbt.gportal.hu

Pest megye fejlesztiszakképzési rendszerét
Pest megye Térségi Integrált Szakképző

Központ (TISZK) létrehozásában vesz részt
a szakképzési rendszerének modernizálása
érdekében. Az önkormányzat a budapesti
Corvinus Egyetemmel, Érd Város Önkor-
mányzatával, Budapest Főváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzatával közösen
alakítja meg a Corvinus TISZK-et. Az új in-
tézmény célja, hogy tevékenységi területén
elősegítse a munkaerő-piac igényeihez iga-
zodó szakképzést. A TISZK-et működtető
társaság feladata, hogy szakmai gyakorlati
oktatást, felnőttképzést végezzen, emellett
részt vesz az iskolarendszeren kívüli sza-
kképzés, valamint felnőttképzés szer-
vezésében is. Pest Megye Önkormányzata a
szakképző központban a szentendrei Petzelt
József Szakközépiskola és Szakiskolával vesz
részt.

KLÍMA AKCIÓ
Értékesítés, telepítés, garancia.
Rövid határidő, precíz munka,

szakértelem.
10 év tapasztalatTel.: 06-30-983-0485


