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Kamerák a közbiztonságért
érfigyelõ rendszer kiépítését tervezi Szentendre Város Önkormányzata a közterületen
elkövetett jogsértések visszaszorítása
érdekében. Január 22-én döntött a képviselõtestület a kamerák telepítésérõl, s a hivatal
reményei szerint nyáron már kihelyezhetik az
elsõ berendezéseket. A komplex térfigyelõ
kamerarendszer telepítése mellett régóta érveltek a várossal foglalkozó szakemberek, ám
a végsõ lökést az a pénzügyi támogatás adta
meg, amelyet novemberben kapott a város az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól.
A magán- és közvagyon elleni bûncselekmények
visszaszorítása érdekében az önkormányzat tervei szerint a bõvíthetõ rendszert a közterületfelügyelet dolgozói fogják ellenõrizni, és szükség esetén értesítik a rendõrséget, illetve a
polgárõrséget. A felvételeknek egy eljárás során
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Losonci Miklós

a bíróságon bizonyító erejük van. Budapesten
a belvárosban, illetve Esztergomban az eddigi
tapasztalatok szerint a kamerák puszta jelenléte 20-30%-kal szorította vissza a bûnözést.
A képviselõ-testület által január 22-én meghatározott ütemezés szerint elsõ körben
(júniusig) a Városház tér, a Templomdomb és a
Fõ tér kapna összesen hét kamerát. Második
ütemben (júliustól decemberig) a Dumtsa Jenõ
utca, a Bercsényi utca és a Gomba étterem
térségében szerelnének fel négy „õrszemet”,
2009 elején a Bogdányi utcában, a Lázár cár
téren és a Bolgár utcában folytatódna a telepítés, majd másfél év múlva a Hév-végállomáson, a piactéren és a Kossuth Lajos utcában
is figyelnének a kamerák – ekkorra már 21 darab
állna szolgálatba. (A témával jövõ heti számunkban
foglalkozunk részletesen.)

Tóth Ferenc

Velekei József Lajos

A Pest Megyei Könyvtárban rendezték meg Losonci Miklós mûvészettörténész szerzõi estjét
(8. oldal). A Szeresd Szentendrét Egyesület a város kevésbé ismert múzeumait – többek között Tóth
Ferenc rádiótörténeti gyûjteményét – járta végig a múlt hétvégén (8. oldal). Velekei József festõ és
szobrászmûvész a koreográfus-rendezõje a Szentendrei Kísérleti Kamaraszínház társulatának.
A most megalakult mozgásszínház elsõ elõadása Carl Orff Carmina Burana címû zenéjére készül
(6. oldalon). B. Müller Magda fotómûvész a 39. Magyar Filmszemlén életmûdíjat kapott (6. oldal).
A Családi kör sorozatunk mostani szereplõi Farkas Ádám szobrászmûvész és családja (7. oldal.)

KULTUSZ
Kulturális
összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Gyakori látvány a belvárosban: az utcabútorokat, virágtartókat, padokat rendszeresen kidöntik a vandálok

B. Müller Magda

Farkas Ádám

arcok
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107Rendõrség

(26) 310 233

Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám:
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 7 órától
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken
Liliom Gyógyszertár, Vasúti
villasor (26) 319 354
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet.
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel:
ha az orvos a receptet
sürgõs jelzéssel látja el
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
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Tájékoztató
A LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ 12/2001. (I. 31.) KORM.
RENDELET JANUÁR 1-JÉTÕL HATÁLYOS VÁLTOZÁSAIRÓL
Január 1-jétõl a lakáscélú
állami támogatásokról szóló
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet módosítása miatt változtak a lakáscélú ingatlanok építéséhez, vásárlásához igénybe vett állami lakásépítési
kedvezmény,
adó-visszatérítési támogatással (továbbiakban együtt:
kedvezmény) kapcsolatos, a
jegyzõ hatáskörébe tartozó
ügyek intézésének menete
és a benyújtandó iratok köre.
Az ezen ügyekre vonatkozó
fõ szabályok az alábbiak.
Amennyiben a tulajdonos a
kedvezménnyel megszerzett
lakást 10 éven belül lebontja,
elidegeníti, vagy az nem a
támogatott személy és a vele
együttköltözõk lakóhelyéül
szolgál, illetve a lakás használatát harmadik személynek
átengedik, akkor a lakás tulajdonosa köteles a támogatás(ok) folyósított összegét
a Magyar Államkincstárnak
visszafizetni.
Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével,
vagy a lakás értékesítését
követõen másik lakás építése
vagy vásárlása útján elégíti ki,
a kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség
(visszafizetés) felfüggesztését a támogatást igénybe
vevõ a lakóhely szerint illetékes önkormányzati jegyzõnél (a továbbiakban: jegyzõ) kérvényezheti. Fontos új
szabály, hogy e kérelmet a támogatott lakás elidegenítésére vonatkozó szerzõdés
megkötésétõl számított 15
napon belül be kell nyújtani,
mert a határidõt követõen
a jegyzõ már nem intézkedhet
a felfüggesztésrõl, és a támogatás visszafizetendõ támogatásnak minõsül.
A felfüggesztésrõl a jegyzõ
dönt, az ingatlan tehermentesítésérõl azonban az Állampénztári Iroda gondoskodik
a jegyzõ határozata alapján.
A felfüggesztés idõtartama

építési szándék esetén 3 év,
vásárlási szándék esetén 1 év,
mely idõtartam kérelemre
méltányosságból egy alkalommal legfeljebb egy évvel
hosszabbítható meg. A felfüggesztés meghosszabbítása
iránti igényt a felfüggesztõ
határozatot hozó jegyzõnél
kezdeményezheti a támogatást igénybevevõ.
A felfüggesztés idõtartamára
a kedvezmény összegét letétbe kell helyezni. 2008.
január 1-jétõl fontos változás,
hogy a visszafizetési kötelezettség jegyzõi felfüggesztése
esetén a támogatás összege
nem helyezhetõ ügyvédi letétbe, azt csak a Magyar
Államkincstárnál
vezetett
10032000-01501315 „Lakáscélú kedvezmények” letéti
számlára lehet utalni. A letéti
számlára történt befizetésrõl
az Állampénztári Iroda minden esetben igazolást állít ki,
melyet postai úton juttat el a
támogatottnak.
A visszafizetési kötelezettség
felfüggesztésérõl a jegyzõ
csak abban az esetben hozhat
határozatot, ha az igénybevevõ hitelt érdemlõen igazolta, hogy az állami támogatás összegét a Kincstárnál
vezetett letéti számlára befizette. A letétbe helyezett
összeg a jelzálogjog felfüggesztését megszüntetõ jegyzõi intézkedésig a letéti számlán marad.
Az új ingatlan megszerzését
követõen a jegyzõ kérelemre
dönt a felfüggesztés megszüntetésérõl, megállapítja a
kincstári letéti számláról a
tulajdonosnak kifizethetõ
összeget és intézkedik a jelzálogjog új ingatlanra történõ
bejegyeztetésérõl. A kedvezmény új ingatlanra terhelését
követõen a tulajdonos részére
az Államkincstár visszautalja
a letétbe helyezett összeget.
Amennyiben az újonnan
megszerzett ingatlan értéke
nagyobb, vagy egyenlõ a ko-

rábbi, támogatott ingatlan
értékénél, akkor a teljes
összeg visszautalására sor
kerül. Amennyiben a korábbi
lakás elidegenítésébõl származó bevételnek csak egy
részét fordította az újabb lakás
megszerzésére, úgy a támogatásnak az eladási és a vételár
különbözetével arányos része
az Államkincstárt illeti.
A teher új ingatlanra történõ
átjegyzése a visszafizetési
kötelezettség felfüggesztése
nélkül lehetséges, ha az újonnan megszerzett ingatlan
értéke nagyobb, vagy egyenlõ
a korábbi, támogatott ingatlan értékénél, és azt a kérelem
benyújtásakor a tulajdonos
már megszerezte. Ebben az
esetben letét elhelyezési kötelezettség nincs, a lakás
megszerzésének hitelt érdemlõ igazolása esetén a teher új
ingatlanra történõ átjegyeztetésérõl a jegyzõ határozat-

ban intézkedik. Ha a támogatást igénybevevõ az átjegyzés során kisebb értékû
ingatlan megszerzését igazolja a jegyzõnél, úgy a támogatásnak az eladási ár és a vételár különbözetével arányos
– a vétellel nem fedezett –
része ebben az esetben is az
államot illeti.
Fentiekkel kapcsolatos ügyintézés és tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Népjóléti Irodájánál
(2000 Szentendre, Városház
tér 3., fsz. 8., telefon: 503315) történik.
Állampénztári Iroda címe:
1139 Budapest, Váci út 71.
Ügyfélfogadása: kedd és
csütörtök 13-15.30-ig
Telefon: 488-9346, 4889347, 488-9348, 4889349, 488-9350, 488-9351
e-mail cím:
laktamfov@allamkincstar.gov.hu, internet:
www.allamkincstar.gov.hu
dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYILVÁNOS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ AZ ALÁBBI
TULAJDONÁBAN LÉVÕ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Ingatlan helye
Vándor u.

Hrsz.
9517

m2
Minõsítés
1277 üdülõ

Min. vételár + 20% áfa
16 091 000

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át. Az ajánlat
benyújtásának határideje: március 19. 15 óra, Szentendre, Városház tér
3. I. emelet, iktató. Bõvebb tájékoztatás: 26/503-377, 26/503-351.

Felhívás

Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola arany, gyémánt, vas, rubin
díszoklevelet adományoz azoknak a pedagógusoknak, akik 50,
60, 65 illetõleg 70 éve szerezték meg diplomájukat.
A díszoklevél adományozásának elindításához szükséges kérelmet a
nyugdíjas pedagógus szakmai önéletrajzával, az utolsó munkahelyének támogató javaslatával, a szakképesítést tanúsító oklevelének másolatával Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Iktatójában
kell leadni március 16-ig.
Amennyiben a kérelmezõ pedagógus az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskolától már részesült jubileumi oklevélben, akkor annak fénymásolatát szíveskedjen mellékelni kérelme mellé.
Kérjük a pontos címet és telefonszámot is közölni!
Érdeklõdni az 503-332-es telefonon vagy az ügyfélfogadási napokon
személyesen Schinkovits Lajosné oktatási referensnél lehet.

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel/fax: (26) 505 120
Mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing
Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán ötlete
alapján Bolgár Attila, munkatársak: Maros Erika és Széles Nóra, fotók: Miser István • Lapzárta: hétfô, 12 óra •
Hirdetésfelvétel cégek, vállalkozások, közületek számára: M. Móré Ibolya (26) 505 120, 06 30 856 4100,
reklam@szevi.hu Apróhirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn 9–17-ig, kedden 9–17ig, csütörtökön 9–13 óráig vagy a BER-IL Ingatlancenterben (Dunakanyar krt. 2., a HÉV-végállomásnál) hétfôtôl péntekig 9–17-ig, szombaton 8–13 óráig. Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma
Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu
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Idén kellene korszerûsíteni
Beruházás nélkül nem lesz kisebb a fûtésszámla

Nyílt levél
A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. VEZETÕJÉNEK
Tisztelt Lindmayer Eszter Cégvezetõ Asszony!
Önök és a VSZ Zrt. vezetõsége 2007. október vagy november hónapban meghirdettek egy fórumot a Barcsay Jenõ Általános Iskolában.
A fórum témája a lakossági fûtésszámla emelése volt 40%-kal, amelyet a jelenlévõ hallgatóság és önkormányzati képviselõk elutasítottak. Önök – véleményem szerint – önhatalmúlag a 2007. november
havi fûtésszámlához képest a 2007. december 1–31-ig szóló fûtésszámlát 35%-kal a tiltakozás ellenére megemelték.
Az áremelést a lakossági fûtésszámla F19 jelû „hõfogyasztás fûtés”
rovatban hajtották végre, ami azt jelenti, hogy a korábbi 139 Ft/MJ
szorzó helyett önkormányzati hozzájárulás nélkül 35% áremelést
követõen 187 Ft/MJ szorzót használtak. Terveik szerint még ezt akarják +4%-kal emelni, hogy az önök által tervezett, de a lakosság és
a képviselõk által elutasított 40%-os emelés kijöjjön. Miért?
Kérdéseim: • Ki vagy kik engedélyezték a fûtés drasztikus áremelését?
• Nem gondolják, hogy a drasztikus áremelést követõ 40-50 ezer
Ft-os számla a lakosság kisjövedelmû tagjait ellehetetleníti?
• Az áremelést 2008. január 2-tõl 4%-ban határozta meg a kormány,
amely februárban jelent volna meg a számlán. Ezzel szemben Önök
2007. december hónapban hajtották végre jogtalanul az áremelést
35%-kal. Miért? • Miért a Püspökmajor-lakótelepen élõknek kell az
Önök fizetését is megfizetni? • Hová teszik a milliókat, ami a bérleti
díjból és a lakossági befizetésekbõl befolyik? A fûtési csõhálózat meg
pusztul!
Megjegyzem, az ezzel kapcsolatos kérdéseimet szerettem volna személyesen az Ön hivatalában 2008. január 21-én, hétfõn Önnel vagy
valamelyik kompetens vezetõvel megbeszélni. Az ügyfélszolgálati
alkalmazott ötölt-hatolt, félrevezetõen beszélt, majd kijelentette,
hogy a vezetõség utasítására mondja, amit mond. Véleményem szerint
ez a drasztikus áremelés törvénytelen, etikátlan. Mivel sem Önt, sem
érdemleges vezetõt nem találtam a VSZ Zrt. épületében, így kénytelen vagyok nyílt levélben feltenni kérdéseimet, tiltakozva az ilyen
önhatalmú intézkedés ellen.
Papp László, Szentendre, Széchenyi tér
(Mint arról elõzõ lapszámainkban beszámoltunk, a VSz Zrt. új
vezérigazgatója február 1-jétõl Horváth József lett, akinek nevét elõzõ
lapszámunk címoldalán, a képaláírásban rosszul írtuk. A hibáért
elnézést kérünk. A szerk.)
ecemberi testületi ülésükön
a szentendrei képviselõk
megvitatták a helyi díjtételek emelésérõl szóló elõterjesztést is. A Városi Szolgáltató
(VSZ) Zrt. javaslata a távhõszol-
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gáltatás alapdíjával kapcsolatban
41,7%-os, a melegvízdíj esetében
30%-os emelésrõl szólt, ezt a
drasztikus növelést azonban a
testület egységesen elutasította,
s végül mind a távhõ alapdíjának,

Hirdetmény
A NÉVJEGYZÉK KÖZSZEMLÉRE TÉTELÉRÕL
Tájékoztatom a T. Választópolgárokat, hogy az országos népszavazás során
választójogosultsággal rendelkezõ választópolgárok névjegyzékét,
Szentendre Város Polgármesteri Hivatalában (Városház tér 3. félemeleti
iroda) február 20–február 27. 16.00 óráig tekinthetik meg.
A névjegyzék közszemlére tételének idõtartama alatt van lehetõségük a
Helyi Választási Iroda vezetõjéhez kifogást benyújtani, a névjegyzékbõl
való kihagyás, illetõleg törlés, vagy a névjegyzékbe történõ felvétel okán.
A kifogásról a HVI vezetõje legkésõbb annak beérkezését követõ napon
dönt. Amennyiben a kifogásnak helyt ad, úgy a Névjegyzék módosításra
kerül a kifogásban foglaltak szerint. Azonban a kifogás elutasítása esetén,
a kifogást a HVI vezetõje továbbítja a Szentendrei Városi Bírósághoz
elbírálás céljából, aki 3 napon belül meghozza döntését.
Felhívjuk minden választópolgár figyelmét, hogy február 22-ig postai
kézbesítés útján fogja megkapni az országos népszavazásra való értesítõjét.
Amennyiben a fenti idõpontig nem érkezik meg Önhöz az értesítõ,
feltétlenül keresse fel a Helyi Választási Irodát (2000 Szentendre, Városház
tér 3. félemeleti tárgyaló), ahol munkaidõben tájékozódhat arról, hogy
szerepel-e a névjegyzéken, és amennyiben nem került fel a névjegyzékre
lehetõsége van kifogást benyújtani.
Jogszabály változás miatt CSAK FEBRUÁR 27-IG van mód arra, hogy bár-

mind a melegvízdíjnak a vonatkozásában 5%-os emelés mellett
döntöttek. A határozat azonban
csak elodázta a problémát – állítják, akik testközelbõl ismerik a
fûtési rendszert.
Miután Horváth Gyõzõ, a Püspökmajor-lakótelep körzetének képviselõje döbbenetesnek és elfogadhatatlannak tartotta a VSZ Zrt.
csaknem 42%-os emelési tervét,
felkérte Szebeni Lajos szakértõt,
hogy kapcsolódjon be a munkába,
és véleményezze a drasztikus
emelési tervet. Szebeni Lajos
álláspontja szerint az 5%-os hõdíjemelést el kell fogadni, ám a 42%os alapdíjemelés ellenkezik vele.
Álláspontja szerint fizikailag lehetetlen a melegvízdíj 30%-os
emelése is, hiszen ez azt feltételezi, hogy a lakók 99 fokos
melegvizet kapnak, ám a valóságban ez csak 40°C körül van.
Szebeni Lajos így fogalmaz: „A VSZ
Zrt. fõkönyvi kivonatában szereplõ költségek között van egy tízmillió forintos tétel, amely indokolatlan. Nem derül ki az sem, hogy
pontosan mire ruház be a cég,
valamint hogy miért annyira magasak a postaköltségek, és hogy mit
takarnak az egyéb személyi jellegû költések.”
Amint január 25-i számunkban
megírtuk, a január 22-i újabb döntéskor 2008-ra vonatkozóan végül
5%-os emelést hagytak jóvá a
képviselõk. Ez azonban – amint
Szebeni Lajos fogalmaz – csak
pürrhoszi gyõzelem volt, hiszen a
cég hosszú távú pénzügyi problémái nem oldódtak meg vele.
Ahhoz, hogy a Püspökmajor-lakótelep 1500 lakását ne terhelje
irreálisan a fûtés- és melegvízdíj,
s a VSZ is jól járjon, három feltételnek kell teljesülnie: a mérési rendszer, a szigetelés és a fûtési rendszer korszerûsítésének.
A fogyasztóknak minél elõbb át
kellene térniük a mérés szerinti
hõelszámolásra, hogy a mostani
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légköbméter-alapú elszámolás
helyett a költségelosztó számításai alapján fizessenek. Minden
radiátorra külön hõfogyasztásmérõt kellene telepíteni, így az
egyes radiátorokon mért hõmennyiségek összegébõl meg lehetne
állapítani a hõközpontból leadott
tényleges hõmennyiséget. A megkérdezett cégek árajánlatai szerint
ez lakásonként körülbelül 130 000
forintba kerülne, ám a beruházás
az apadó számlaösszegek miatt
másfél-két fûtési szezon alatt
behozza az árát. Természetesen a
lakók részérõl is szükség lenne
valamennyi önrészre, ám a VSZ
szakmai koordinációja mellett
önkormányzati és állami pályázati forrásból lehetne kipótolni a
hiányzó összeget.
Ha lehetõvé válna a lakásba jutó
hõmennyiség szabályzása, akkor
minden végfelhasználó szabadon
dönthetne: takarékosan fût és
spórol, vagy meleget akar és többet fizet – s döntése a számlán is
megmutatkozna. A korszerûsítés
révén még az ún. lekötési díjon is
lehetne spórolni – állítja Szebeni
Lajos. A lakótelepen felhasznált
1200-1300 m3 gáz éves lekötési
díja 44-45 millió forint körül
mozog, ezt a fûtõmû azért fizeti a
gázszolgáltatónak, hogy kellõ
mennyiségû felhasználható tartalékhoz jusson. Ám ha a lakók a
szabályozhatóságnak köszönhetõen takarékosabbak, kevesebbet kell lekötni, s a megspórolt
lekötési díj is hozzájárul a fûtési
díj csökkenéséhez.
Ugyancsak spóroláshoz vezetõ
befektetés lenne a hõveszteség
minimálisra csökkentése, amelyet
a külsõ és belsõ lakásszigetelések,
a nyílászárók és a fûtõrendszerek
mûszaki felülvizsgálata révén lehetne elérni. Felülvizsgálatra szorulna a fûtõrendszer is: a jelenlegi, bevallottan 18%-os hõveszteség, amely a csõhálózatban és a
kazánokban keletkezik, 10-11%
esetén lenne optimálisnak nevezhetõ – állítja Szebeni Lajos. A
csõhálózat primer korszerûsítése
érdekében eddig 300 méteres szakaszon cserélték ki a csõvezetéket,
amely a téli útsózás miatt elkor-

milyen okból a névjegyzékre fel nem vett választópolgár jogorvoslatot kérjen. A szavazás napján SENKI NEM VEHETÕ FEL ANÉVJEGYZÉKRE, még akkor
sem, ha személyazonosságát, lakcímét hitelt érdemlõen igazolja, és
választójoggal rendelkezik. Kérünk minden választópolgárt, ha bármilyen
kérdése van, forduljon bizalommal a Helyi Választási Irodához.
Tisztelt Választópolgárok!
A március 9-én, vasárnap megtartásra kerülõ országos népszavazás során
felmerülõ – névjegyzékkel, igazolás kéréssel, külképviseletben szavazással, mozgóurna igényléssel kapcsolatos – bármely kérdésben közvetlenül
az alábbi telefonszámon érhetik el február 15-tõl a Szentendre Helyi
Választási Iroda (HVI) Névjegyzéki Csoportját: 26/503-397. A népszavazás
során, egyéb kérdéssel a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi
személyekhez fordulhatnak.
• dr. Molnár Ildikó HVI vezetõje (jegyzõ) Munkahelyi szám: (26) 503365, e-mail: molnar.ildiko@ph.szentendre.hu
• Szûcs Imréné HVI vezetõ általános helyettese (Önkormányzati és
Szervezési Iroda vezetõje) Tel: (26) 503-348, mobil 06-20-980-9720
• Koncz Tímea a Szavazatszámláló Bizottságok tagjaival kapcsolatos
ügyekben (Önkormányzati és Szervezési Iroda testületi referens)
Munkahelyi szám: (26) 503-352
A Helyi Választási Iroda címe: 2000 Szentendre, Városház tér 3., faxszáma: (26) 310-726
dr. Molnár Ildikó HVI vezetõje

rodált a föld alatt, valamint 7-8
kulcspozícióban oldották meg
tolózárakkal a csõhálózat szakaszolását, ám a szakértõ szerint
elengedhetetlen volna a teljes
hálózat felülvizsgálata. (A képviselõ-testület tavaly október 30án írt ki közbeszerzési pályázatot
erre a munkára. A szerk.) A nyilatkozók egységes álláspontja
szerint még ez évben kellene változtatni az említetteken, mert ha
tartósan -5°C alá csökken a középhõmérséklet, hamarosan meg
kell szokni a 60 000 forint körüli
gázszámlákat is.
- tb Amint a fenti cikkbõl is kiderült,
az önkormányzat döntése nyomán
decemberben nem történt meg a
Papp László nyílt levelében említett nagymértékû emelés, a távhõszolgáltatás alapdíja 2008 januárjától csak 5%-kal emelkedett.
Megjegyzendõ, hogy a VSZ Zrt. nem
teheti meg, hogy önkormányzati
döntés nélkül, vagy annak ellenére,
öntörvényûen emelje meg a szolgáltatási díjakat. Emellett a levélíró állítása annyiban igaz, hogy
valóban sok család költségvetésének a felét teszik ki a december havi fûtésszámlák. Információink szerint a levélben említett
egységár azért emelkedhetett,
mert az átlaghõmérséklet decemberi tartós csökkenése miatt a gáz
összetett ára (vagyis a köbméterár
és a lekötési díj összege) megnõtt,
így az egy köbméterre esõ díj magasabb lett.

A polgármester

naplója
február 18.
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
14.00 Szentendrei Új Kulturális
Központ mb. ügyvezetõjével
megbeszélés

február 19.
10.00 TÖOSZ elnökségi ülése
13.00 Kalász TV felvétele a
DPÖTKT 2007. évi tevékenységérõl,
illetve 2008. évi terveirõl

február 20.
10.00
13.00
zsûrije

Vállalkozói megbeszélés
Temetõ tervpályázat

február 21.
10.00 HÉV közlekedés áremelésrõl egyeztetés a Pest Megyei
Közgyûlés elnökénél
14.00 Befektetõkkel egyeztetés
19.00 Észt Köztársaság
Nagykövetségén fogadás
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Postaláda
ÚJÉVI AKCIÓ?
Nemrégiben Szentendrén járva több helyütt találkozhatunk
rikító narancssárga plakátokkal, amelyeken a hirdetõ egy
italakcióra hívja fel a figyelmet. A hirdetés az Anonymus
vendéglõben meghirdetett
szilveszteri akcióra hívja fel a
figyelmet, miszerint a nevezett helyen a viszki csupán
háromszáz forintba kerül
egész januárban. Sem több,
sem kevesebb nem áll rajta,
tehát egyértelmû célja a vendégek becsalogatása az utcáról italfogyasztásra buzdítva kedvezõ áraival.
Ismerjük Szentendre törekvéseit a fiatalok alkoholfogyasztásának visszaszorítására, így nem túl szerencsés
plakátokon olcsó alkoholt hirdetni a városban. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a
hirdetõ mulató a fiatalok egyik
közkedvelt találkozóhelye,
egyenesen megdöbbentõ az
álságosság!
A szentendrei MDF tiltakozik
az ilyen módon folytatott reklámozás ellen ebben a súlyos
kérdésben. Szeretnénk, ha
a tulajdonos vagy a hirdetõ
eltávolítaná a plakátokat, és
a jövõben nem folytatna ilyen

irányú marketinget. A dolog
pikantériája pedig az, hogy az
Anonymus vendéglõ tudomásunk szerint annak az Eckensberger úrnak a tulajdonában
van, aki néhány hónappal
ezelõtt pont e lap hasábjain
foglalt állást a fiatalok alkoholfogyasztása ellen.
Itt az idõ, hogy tegyen is valamit… mondjuk tépkedjen
plakátot!
Skrobár Róbert
MDF Szentendre

Tisztelt Skrobár Úr!
Sokáig gondolkodtam azon,
hogy válaszoljak vagy sem. Már
csak azért is, mert telefonon is
beszéltünk, sikerült több dologban is megegyeznünk, mint
abban is, hogy várjunk egy
hetet a „megjelenéssel”. (Három hét lett belõle, mert nem
volt hely az elõzõ számban.)
Azt reméltem, hogy ennyi idõ
alatt át lehet gondolni sok mindent. Úgy látom, nem sikerült,
nem változott a véleményed a
„rikító narancssárga plakátokkal” és azon megjelent hirdetéssel kapcsolatban.
Szerintem ebben az ügyben
igencsak mellétalál a dolog. Azt
mondod, maga a hirdetés tartalma bosszant. „Ismerjük
Szentendre törekvéseit a fiatalok
alkoholfogyasztásának
visszaszorítására, így nem túl
szerencsés plakátokon olcsó piát
hirdetni a városban.” Én is
ismerem a törekvéseket, és aki
ismer, az tudja, hogy teszek is
ez ügyben. Egy szó sem hirdeti, hogy fiatalok!!! Arról már
nem is beszélve, hogy egy kicsit bízzál bennem, hogy
vagyok annyira „felnõtt”, hogy
odafigyelek a vendégeimre.
Egyébként, járj egy kicsit a fia-

talok közt, és kérdezgess az
Ano-ról és az alkoholfogyasztásról a köreikben. Azt, hogy
álságosnak nevezel, már nem is
minõsítem. Vegyük úgy, hogy
elsõ felindulásod. (Több hét
gondolkodás után is.)
Mivel nem kaptam meg a beszélgetésünk utáni átiratot, így
reagálom tovább az eredetit.
„A dolog pikantériája pedig az,
hogy az Anonymus vendéglõ
tudomásunk szerint annak az
Eckenberger úrnak a tulajdonában van, aki néhány hónappal ezelõtt pont e lap hasábjain
foglalt állást a fiatalok alkoholfogyasztása ellen.”
Valóban szót emelek most is a
fiatalkorúak alkoholfogyasztása
ellen és a mértéktelen alkoholfogyasztás ellen is, akár gyermek, akár felnõtt is az illetõ.
Vagyis fiatalkorút nem szolgálok
ki, és felnõttõl sem veszem jó
néven, ha túl sokat iszik.
Az a mondat, hogy „Itt az idõ,
hogy tegyen is valamit… mondjuk tépkedjen plakátot!” – az
vesse rám az elsõ követ, aki többet tesz. Itt kihasználva az alkalmat, lenne is kérdésem. Egy
éve már szó volt róla, hogy a
mindnyájunk által ismert szórakozóhelyeken és élelmiszerboltokban kiskorú (!) és fiatalkorú vendégeket szolgálnak ki
alkohollal. Azóta eltelt egy év!
Mi történt ez ügyben egy év
alatt? Mit tettél Te, és mit tett,
akinek a nevében írsz? Motoszkál bennem egy kérdés.
Ezek a szórakozóhelyek, üzletek
nem szúrnak szemet? Nem kellett volna egy év alatt tenni
valamit? Tudom, nehéz dolog,
hiszen én már megpróbáltam.
Értem is el eredményt. (Szomorút.)
Szûkebb környezetemben elértem a közelben lévõ üzlet tulaj-
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donosánál, hogy ha fiatalkorú
kér alkoholt, megkérdezi tõle,
„Anonymuszos vagy?” Mert
akkor nem ad neki, tudván,
hogy nem vagyok rest, leellenõrzõm a nálam szórakozó
fiatalokat, nem vásárolnak-e az
„Anós tilalom” miatt máshol
alkoholt, és isznak az utcán
vagy a WC-ben titokban.
Köszönöm, hogy lehetõséget
kaptam az újság hasábjain a

válaszadásra. Továbbra is várom, hogy bárkivel karöltve tehessek ez ügyben, csak keresne
meg már valaki ez ügyben!
Továbbra is vallom: „Nincs
különbség a drogdíler és a fiatalkorút alkohollal kiszolgáló között. Mindkettõt csak az anyagi
haszna érdekli, nem izgatja,
hogy milyen „álságos” a cselekedete!”
Eckensberger Zsolt

Parkolóban tilos a megállás
Régóta nézegetem az új KRESZ táblákat a Barcsay iskola elõtti
parkolóban és nem értem, minek vannak ott. Ha ki van építve
a parkoló, miért nem szabad megállni, és ezt még meg is ismételni a következõ parkolóban is? Ha parkolót építettünk drága
pénzen, akkor minek szintén drága pénzen kirakni táblákat? Ha
tényleg nem szabad megállni, akkor meg hol van a rendõrség,
aki betartatja a szabályokat? Na de elég a sok kérdésbõl.
Válaszukat várva

Fridli László

A kérdéseket továbbítottuk a városüzemeltetési irodának, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a megállni tilos tábla természetesen csak az úttestre vonatkozik, és nem a kijelölt parkolóhelyre.
Az észrevételt köszönik és felülvizsgálják, hogy van-e szükség
erre a táblára, hiszen a parkolók elõtti megállást egyébként is
tiltja a KRESZ.

Utánajártunk...
KÖZVILÁGÍTÁSI PROBLÉMÁK
ÉS ÖRÖMÖK
Somogyi Balázs olvasónk a napokban azért járt
szerkesztõségünkben, mert január eleje óta
hiába várja, hogy újra világítson a kandeláber
az Ámos-Anna múzeum falán. A lámpatest több
mint két hónapja nem vílágít, pedig olvasónk
nemcsak az önkormányzatnál jelezte telefonon
és levélben, de az ELMÛ ügyfélszolgálatát is
tájékoztatta. A megvilágítatlan lépcsõkön
sötétedés után balesetveszélyes a közlekedés,
ezt mutatja, hogy egy turista is megsérült az
elmúlt hetekben itt.
A porblémával Virágh Jánost kerestük meg az
önkormányzat városüzemeltetési irodáján, aki
elmondta, hogy már bejelentették az esetet

a szolgáltatónál. Az ELMÛ belsõ rangsorolást
alkalmaz attól függõen, hogy csoportos hibáról
van-e szó, illetve „stratégiailag“, vagyis balesetmegelõzési szempontból mennyire jelentõs
a helyszín. Ettõl függõen 48 órán, 3 napon vagy
14 napon belül kell elhárítaniuk a hibát. Az
utóbbi eset a kéthetes intervallumba tartozik,
amit már jócskán túlléptek. A késedelem oka
leterheltségük. Virágh János elmondta még,
szerencsére nem általános a szolgáltatónál
a csúszás, így remélhetõen hamar sorra kerítik
a szóban forgó lámpát.

Hogy ne csak negatívumokról írjunk: a belvárosban több helyen új lámpatesteket szereltek fel
a közelmúltban. Az 50 falikar és 19 kandeláber
hivatalos átadása ugyan még nem történt meg,
de a lámpák már üzemelnek, barátságos sárga
fénnyel világítják be az utcákat.
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107
Rendõrségi hírek

EGY NAP, KÉT RABLÁS
Mobiltelefont raboltak el egy fiatal
fiútól február 1-jén, fél négy körül a
Kálvária úton. A két tettes felfigyelt
a kezében telefonos dobozzal sétáló
tizenévesre, majd leszólították, és
megfenyegették, hogy ha nem adja
át értékeit, megverik. A dobozt
annak tartalmával együtt odaadta,
a tettesek pedig kiürítették a zsebeit, de nem bántalmazták õt.
Az egyik tettes (ld. a mellékelt fantomképet) kb. 170 cm magas, 2528 év közötti, roma származású,
zömök testalkatú, rövid, barna,
tüskés hajú férfi. Az elkövetéskor
vajszínû termodzsekit viselt, valamint „suhogós” vajszínû tréningnadrágot és fekete Nike márkájú
edzõcipõt. Társa kb. 180 cm magas,
18-20 év körüli, fehér bõrû, rövid
kecskeszakállú férfi, a rabláskor

sötétzöld kabát és fekete sapka volt
rajta. Aki a képen látható férfi vagy
társa kilétérõl, illetve hollétérõl
információval rendelkezik, kérjük
jelezze Balogh Péter õrnagynak, a
Nyomozó Alosztály vezetõjének a
Szentendrei Rendõrkapitányság
06-26 310-233-as ügyeleti telefonszámán vagy a 107-es központi számon!
Szintén elsején, és ugyancsak telefont raboltak Szentendre belvárosában. Az utóbbi idõben jellemzõvé vált, hogy fiatalok rabolnak ki
fiatalokat: péntek és szombat éjjelente és hajnalonként nagyobb létszámú társaság körbeállja az utcán
a legalább látásból ismert fiata-

lokat, majd elkérik mobiltelefonjaikat, hogy „megnézhessék”, végül
rövid szóváltást követõen eltávoznak vele. Ilyen esetek jellemzõen a
belvárosi szórakozóhelyek és a HÉV
végállomás közötti útvonalon történnek. A fent említett rablást elkövetõ fiatalkorú fiúkat a rendõrök
nem sokkal az eset után elfogták. A
kapitányság kéri a szülõket, hogy
tizenéves gyerekeiket ne engedjék
egyedül szórakozóhelyekre, buliba.
Ha mégis elkerülhetetlen, hogy a
gyermekek és ifjak éjszaka közlekedjenek, lehetõség szerint oldják
meg a biztonságos szállítást!
KÖZLEKEDÉS: VAN MIT
MEGSZOKNI!
Hajnalban és a reggeli órákban
az enyhe idõ ellenére is elõfordulnak páralecsapódások, amelyek
ugyanolyan csúszóssá teszi az
útfelületet, mint a hó és a jég. Egy
hirtelen fékezés vagy váratlan
manõver miatt a gépjármû könynyen megcsúszhat és irányíthatatlanná válhat, ezért fokozottan
ügyelni kell a menetsebesség és a
követési távolság helyes, idõjárási
és útviszonyoknak megfelelõ
megválasztására!
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Fokozott figyelmet követel meg az
új belvárosi forgalmi rend az autósoktól február elsejétõl. A KRESZ
táblák kihelyezésük pillanatában
hatályba kerültek, tehát a rendõrség kéri az autósoktól a táblák
által megszabott közlekedési rend
betartását, valamint azt, hogy ne
rutinból vezessenek!
A Pest Megyei Rendõr-Fõkapitányság 2008-as baleset-megelõzési kampánya az ittas vezetés és a
balesetek megelõzése érdekében új
figyelemfelhívó plakátokat adott
ki. Ezzel párhuzamosan a Szentendrei Rendõrkapitányság közlekedési rendõrei a 11-es számú fõúton,
mint a város közlekedési szempontból legveszélyesebb gócpontján,
továbbra is fenntartják a sebességmérést. Fokozottan vigyázzunk az
iskolák környékén közlekedõ gyermekekre!
KÖZLEKEDÉSI BÍRSÁG: ZSEBBE
VÁGÓ KÉRDÉS IS
Amint arról mi is beszámoltunk,
január 1-jén szigorodott a közlekedési pontrendszer. A Szentendrei Rendõrkapitányság illetékességi területén a közúti ellenõrzések során már több jogosít-

ványt elvettek a gépjármûvezetõktõl. Mint arról Szabó Pál, a kapitányság sajtóreferense beszámolt,
korábban átlagosan havi 2-3 millió
forint közötti összegben róttak ki
bírságokat, de ez az összeg a bírságok díjtételeinek emelkedése miatt
idén várhatóan növekedni fog. Az
egy fõre kiszabott bírság összege
tavaly 5-6 000 forint körül volt,
január 1-jétõl viszont 11 000 forint.
A híreket közreadta: Szabó Pál,
a Szentendrei Rendõrkapitányság
sajtóreferense
Szerkesztette: Bokor Tamás
HALÁLOS SIETSÉG
Múlt héten pénteken súlyos közlekedési baleset történt a 11-es úton,
a Dunakanyar krt. 6. szám közelében.
A Leányfalu felõl Budapest felé,
a külsõ sávban haladó gépkocsi
vezetõje – egy 18 éves szentendrei
lakos – elütötte a fõúton szabálytalanul áthaladó, 47 éves, szintén
szentendrei nõt, aki olyan súlyosan
megsérült az ütközés során, hogy a
kórházban meghalt. A baleset körülményeinek vizsgálata még tart, de
az már kiderült, hogy a gépjármû
vezetõje nem fogyasztott alkoholt.
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„A szépség mindenütt ott van. Nem rajta múlik,
hogy nem tudjuk meglátni." (Auguste Rodin)

Az olvasók észrevételeit és témajavaslatait várja
a Kultusz rovat szerkesztõje: Rappai Zsuzsa
tel.: 20/447-6926 • e-mail: zs.rappai@dunakanyar.net

Nem tudunk nem itt lenni
izonyára sokan emlékeznek még Illés Lajos
Betlehem csillaga címû
rockoperájának
decemberi
elõadására a PMK színháztermében. A nagysikerû est rendezõje, koreográfusa és díszlettervezõje egy személyben
Velekei József festõ és szobrász
volt. A közel harminctagú tár-

B

sulat erre a produkcióra szervezõdött. A Kertész Kata vezette szentendrei Mûvészeti
Iskola színjátszó tagozatának
és a tahisi Campona Színháznak a tagjai voltak a darab
szereplõi. A Betlehem csillagának azóta híre ment, s ennek
köszönhetõen februárban a
budapesti Holdvilág színházban is bemutatásra kerül.
Az adventi elõadást két és fél
hónapnyi kemény munka elõzte meg. Mindenki barátságból
és lelkesedésbõl próbált, varrt
jelmezt, készített díszletet.
Mert fontos volt számára, mert
szerette csinálni. Amikor az
elõadás véget ért, a siker okozta örömkönnyek után szinte
mindenki azt a kérdést szegezte Velekei Józsefnek: lehetne-e folytatni ezt a színházasdit?
Velekei nem sokáig gondolkozott, igent mondott. Hamarosan össze is állt Szentendrei
Kísérleti Kamaraszínház néven
egy lelkes kis csapat: Horváth
Réka, Horváth Lilla, Horváth
Ipoly, Velekei Fanny Anna, Velekei Katinka, Vásárhelyi Hajnalka, Benczédi Nikolett, Horváth Ágnes, Deli Szófia, Molnár
Anna, Simon Sarolta, Szedõ
Ákos, Németh Dávid, Oroszi Orsolya Éva, Oroszi Bálint Márk,
Horváth Csongor és Appelman
Petrus Jakobus. Velekei József
rendezõ-koreográfus mellett
Németh Ilona énekes-színész
és Horváth Ipoly operaénekeskorrepetitor a vezetõi és
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Életmûdíj
B. Müller Magda lett a 39.
Magyar Filmszemle egyik életmûdíjasa. A Szentendrén élô
fotográfus évtizedeken át a
MAFILM standfotósaként dolgozott. Eredetileg reklámcélokra készülõ nagyszerû állófotói azonban saját életre keltek, mint például Latinovits
Zoltán híres Szindbád képe is,
és önálló fotóalbumokban is
megjelentek. B. Müller Magda
nevéhez fûzõdik a Magyar
Filmtörténeti Fotógyûjtemény
megalapítása is, amely közel
ezerkétszáz, 1945 után készült
játékfilm fotóanyagát õrizte
meg az utókornak.

Radnóti
Miklós

Naptár

Február
Újra lebeg, majd letelepszik
a földre,
végül elolvad a hó;
csordul, utat váj.
Megvillan a nap.
Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé s cserren már
a veréb.

Szentendrei Tavaszi Napok
Március 14-én a Budapest Art Expo Friss kiállítással kezdõdik
városunkban a Tavaszi Napok rendezvénye. A zenerajongók
idén is bõ kínálatból válogathatnak: lesz reneszánsz gitármuzsika, lemezbemutató koncert (Bogányi Tibor és Zászkaliczky Ánes),
Ghymes és Balkán Fanatic koncert, illetve a szokásos virágnapi
hangverseny a Szentendrei Kamarazenekar és a Musica Beata
kórus részvételével. A verseket kedvelõknek Eperjes Károly önálló estjét ajánljuk megtekintésre, a gyerekeknek pedig a Maszk
Bábszínház elõadását. A tavaszi napok rendezvénysorozatát a
Tavaszköszöntõ Néptáncgála, illetve Fassang László és Szokolay
Dongó Balázs koncertje zárja március 29-én.

Képek a Carmina Burana próbájáról
egyúttal szereplõi is az új társulatnak.
A Szentendrei Kísérleti Kamaraszínházat a lelkesedés mozgatja és tartja fenn. Az egyetlen támogatás, amit kapnak,
az a Dunaparti Mûvelõdési
Házban és a Pest Megyei
könyvtár színháztermében
való próbalehetõség.
Az új színház produkciói a látványra, a zenére és a mozgásra épülnek. A szó helyett itt a
mozdulatok beszélnek. Az új
avantgarde mozgásszínház
koreográfiái konkrét zenékre,
valamint hangeffektusokra,
csendre és zörejre készülnek.
A dzsesszes elemekkel tarkított, Martha Graham tánctechnikájára épülõ mozgásvilág
elsõsorban egy képzõmûvész
szemét és szívét tükrözi.
Velekei József példaképe a
közelmúltban elhunyt Maurice
Béjart, aki szintén képzõmûvész volt. „A nem tudásunk
a mi erõsségünk.” – mondja a
társulat rendezõ-koreográfusa, hiszen a színház fiatal
tagjainak többsége nem tanult táncolni, az egyszerû
gesztusokra felfûzött mozdulatsorokat nagy tehetséggel,

de sok-sok munkával és rengeteg lelkesedéssel tanulják.
Munkájuk vagy tanulmányaik
mellett hetente kétszer-háromszor próbálnak.
A most megalakult mozgásszínház elsõ elõadása Carl Orff
Carmina Burana címû zenemûvére készül. Nagy szerencsémnek mondhatom, hogy
részt vehettem az új társulat
egyik próbáján. Azt az örömöt
és lelkesedést, amit ott tapasztaltam, nehezen tudom
még ma is elfogódottság nélkül leírni.
A Carmina Burana lélegzetszorító zenéjére Velekei József
dinamikus, ötletekkel teli koreográfiát készített. A tizenés huszonéves fiatalok pedig
bámulatos ügyességgel adják
ezt elõ. Mintha világéletükben
táncoltak volna. Élvezik és
szeretik azt, amit itt szabad
idejükben csinálnak jókedvvel, lelkesedéssel. „Nem tudunk nem itt lenni – mondják
– nekünk ez a hobbink.”
Õszintén remélem, hogy ebbõl
a szép hobbiból még sok nagyszerû elõadás születik, mindannyiunk örömére.
Rappai Zsuzsa

A rajzolás
Február 23-án rendezzük immár
negyedik workshopunkat a Mûvészboltban. Mostani témánk – a tus-,
mandala- és akvarellfestés után –
a rajzolás lesz. A rajzolás a legrégebbi mûvészi eljárások egyike,
hordozója kezdetben a pergamen,
késõbb a papír.
A rajz, mint önálló mûfaj, csak
a reneszánszban jelent meg, és
a barokkban teljesedett ki. Egyik
legnagyobb mûvelõje Rembrandt
volt. Az illusztráció elterjedésével
azonban jelentõs szerephez jutott.
A rajzolás technikáit bemutató
workshopunkon használunk majd
szenet, ami bársonyos fekete színe
miatt kedvelt rajzeszköz. A lassan
és egyenletesen elszenesített
(fûzfa) ággal a fény és árnyék
leghalványabb átmeneteit is megvalósíthatjuk. A vonalak eldörzsölésével tónusgazdag, finom
átmeneteket kapunk, a legvilágosabb tónusok helyén a szenet
gyúrható monopolradírral szedjük
vissza.
Rajzolunk grafitceruzával, melyek
8B-tõl a 8H-ig állnak rendelkezésre.
A grafit szürkéjének számtalan
árnyalata van, minél puhább a ceruza, annál sötétebb fekete. A grafit
apró lapocskákban válik le a rúdról,

ez ad jellegzetes vibrálást a ceruzavonalnak. A fába foglalt grafitrudat elõször Angliában használták a
XVII. században, elõdje az ólomvesszõ volt.
Elõkerül a kréta is, mely lágyabb
eszköz, mint a ceruza, sûrûbb,
szemcsésebb vonalakat tudunk vele
rajzolni, így a tónus mélységeit
eldörzsöléssel vagy vonalvastagítással fejezhetjük ki. Legkedveltebb színei a fekete, barna, fehér
és rötli.
Próbáljuk ki, ismerjük meg ezeket
a technikákat is, várjuk önöket
február 23-án délelõtt 10 órakor a
Mûvészboltban. Az anyagokkal felszerelkezve átsétálunk a P'art mozi
klubtermébe, ahol a foglalkozást
Farkas Vera rajztanár kolléganõnk
vezeti.
(Kérjük, személyesen, telefonon
vagy e-mail-ben jelentkezzenek,
szeretnénk tudni hányan leszünk.)

(x)
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Családi kör

Farkasék

Farkas Ádám szobrászmûvész, felesége Rákossy Anikó festõmûvész, valamint két
leányuk, Bori és Zsófi a Családi kör mostani szereplõi.
– A legismertebb és legelismertebb – Munkácsy-díjas és
érdemes mûvész – szentendrei mûvészek egyike vagy,
szinte nincs a városban olyan
képzõmûvészeti csoportosulás, kuratórium, aminek ne
lennél tagja vagy elnöke. Úgy
tudom, gyerekkorod óta élsz
Szentendrén.
– A szüleim még az 1930-as
években nyaralónak vették ezt
a Bükkös-patak melletti, három holdas gyümölcsös. –
válaszolja Farkas Ádám. 4 éves
voltam, amikor kiköltözünk
ide. Az egész gyerekkorom itt
telt, minden élmény ideköt a
városhoz, a Bükkös-patakhoz.
A patakparti környezet kisugárzása és formáló hatása nem
lebecsülhetõ, hiszen Deim Pál
és Balogh László is itt nõtt fel.
– A felnõttkorod is ideköt?
– Igen. Hiszen itt élek azóta
is, s mindig is összejártunk a
barátokkal, a kollégákkal. Talán a ‘70-es évek tûnnek ma
Szentendre aranykorának, hiszen nemcsak a város prosperált akkor, de a mûvészek
körében is jó, baráti hangulat
uralkodott. S mivel számos
megoldatlan problémával találkoztam, igyekeztem megoldást találni ezekre. Így váltam a Grafikai Mûhely, a Mûhelygaléria vagy az Artéria
egyik létrehozójává. Nem voltam persze mindig népszerû
ezeken a posztokon.
– Hogyan fér meg benned a
magányos alkotó és a közéleti
ember egymás mellett?
– Apámtól örököltem szociális
érzékenységét és problémamegoldó készségét, valamilyen belsõ késztetésre rögtön
a hátamra veszem a gondokat.
A fõiskola elvégzése után egy
évet Párizsban töltöttem, s ott
megtanultam magam megoldani a problémákat. Amikor
hazajöttem, bekerültem a
Fiatal Mûvészek Stúdiójába,
ahol mindenki csak panaszkodott. Nem siránkozni kell,
hanem cselekedni – mondtam
nekik, s erre beválasztottak
rögtön a vezetõségbe. Azóta
is egy-egy csoportosulás élére
kerülök hamar.
– A Szentendre Mûvészetéért
Alapítvány kuratóriumának
elnöke is te vagy…

Farkas Ádám, Zsófi, Bori és Rákossy Anikó
– Fontosnak tartom, hogy 17
évvel ezelõtt kimondott célunkat egyre többen fogadják
el a városban. Nevezetesen,
hogy a MûvészetMalom múzeumként és kortárs kiállítóhelyként váljon Szentendre
kulturális zászlóshajójává.
– A Szentendrére érkezõt
a te Köszöntõszobrod üdvözli a Duna-korzó elején. Milyen köztéri alkotásod díszíti
még a várost?
– A Vajda Múzeum kertjében
látható a Holdjáró címû szobrom, valamint a Református
gimnázium aulájában a Kõbe
ültetett fa.
– Hogyan alakult a te pályád?
– kérdezem Rákossy Anikótól.
– A Képzõmûvészeti Fõiskolán
a festõ tanszakra jártam. Az
elsõ évben találkoztam Ádámmal, s meglátni és megszeretni
egymást a pillanat mûve volt.
Miután õ Franciaországból
1969-ben hazajött, összeházasodtunk. Egymás után
születtek a lányok, nehéz volt
visszakapaszkodni, nem volt
erõm, hogy fessek. Anyósom,
Gyõrffy Anna, grafikus volt,
elõbb neki segítettem mesekönyvek illusztrációját készíteni, de hamar önállósultam.
Sok tankönyvet és diafilmet is
rajzoltam. 1980 táján elemi
erõvel tört rám a festészet
utáni vágy. Bementem Pestre,
festéket és vásznat vettem.
Bár rögtön tudtam, mit akarok
festeni, nagy küzdelem volt
egy-egy képet befejezni. Nem
is tudom, önmagammal, vagy
a képpel kellett küzdjek. Aztán
rátaláltam saját festõi nyelvemre. Kezdetben olajjal dolgoztam, majd áttértem egy

speciális technikára. Ez anyagszerûbb, plasztikusabb és
melegséget sugároz.
– Gyakran állítasz ki?
– Nem. A Mûvésztelepi Galériában, a váci templomban, az
Ernst Múzeumban voltak a legfontosabb kiállításaim. Ádámmal volt közös tárlatunk Salon
de Provence-ban, Párizsban és
Antwerpenben. Nemrég a Barcsay Iskola Galériában állítottam ki újabb képeimet, májusban pedig a Skanzen Galériában lesz tárlatom. Nem szeretek kiállítani, inkább csak
magamnak festem a képeket.
Az alkotás számomra beszélgetés a Jóistennel. Ha megmutatom õket a közönségnek,
szinte lecsupaszítva érzem
magam.
– Egy ilyen családban a gyerekekre is természetszerûen
hat a mûvészlét?
– Valóban, ez a látszólag szabad és kötetlen életmód megfertõzte a lányokat, s csak
késõbb derült ki számukra,
hogy milyen hihetetlen kemény munka van e mögött.
Nehezen indultak el, próbálkoztak mindennel, de szerencsére megtalálták önmagukat
– válaszolja Anikó.
– Zsófi, te is szobrász lettél.
Mindig is erre készültél?
– Eredetileg zenész akartam
lenni, s a Konzervatóriumban
zongorázni és csembalózni tanultam. A sok gyakorlás miatt
teniszkönyököm lett, így el
kellett hagynom a pályát. Pár
évig kallódtam, pontosabban
tapasztalatokat gyûjtöttem.
Voltam lovász, drinkbáros,
pénztáros, elvégeztem egy
évet a gyöngyösi mezõgaz-
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dasági fõiskolán. 21 éves koromban jöttem rá, hogy a szobrász pálya vonz a legjobban,
végül az anyatejjel is ezt szívtam magamba. 23 évesen
kezdtem a Képzõmûvészeti Fõiskola szobrász szakára járni.
– Miért vártál még 2 évet?
– Amikor Zsófi azzal az ötlettel jött haza, hogy szobrász
lesz, én nem engedtem rögtön
felvételizni – felel helyette
Farkas Ádám. – Azt a feltételt
szabtam a számára, hogy csak
akkor felvételizhet, ha már
elfogadható rajztudása lesz. A
harmadik évben engedtem õt
jelentkezni, akkor éreztem,
hogy biztos tudással rendelkezik. Tanszékvezetõ voltam,
így felmentést kértem a felvételiztetés alól, nem befolyásolhattam a lányom bejutását.
Ma már Zsófi biztosan megy a
maga útján. Egymás mellett
dolgozunk, de csak technikai
dolgokban kér tanácsot.
– Mit jelent az egymás mellett dolgozás?
– Ez egy mûvész-darázsfészek.
– válaszolja Zsófi. A papa
1973-ban épített saját kezûleg egy mûtermet, amit aztán
kinõtt az évek alatt. 1995-ben
csinált egy másikat, a régit
a mama kapta meg, aki addig
a padlástérben dolgozott.
Õ azután odaadta nekem, hiszen a munkámhoz nagy légtérre van szükségem. Ráadásul
a papa hosszú évtizedek alatt
összegyûlt eszközeit és szerszámait használhatom.
– Jól döntöttél, amikor te is
szobrász lettél?
– Igen. Csak a szobrászatnak
élek. A családomon kívül persze. A párom festõ, és 2002-ben
született meg Brúnó fiam. A
szakmai sikereim is bizonyítják, hogy jól választottam.
2003-ban Derkovits-ösztöndíjat kaptam, néhány éve pedig
az ACB Galéria együttmûködést
ajánlott fel. Szeptemberben
náluk, november elején pedig
a szentendrei Vajda Lajos Stúdióban lesz kiállításom. Nem-

rég nyertem meg a Vasszamurájok címû szobrommal egy
dunaújvárosi pályázatot.
– Mennyire hat rád édesapád
szobrászata?
– Alapvetõen, hiszen közös a
kiindulásunk. Azonban úgy
érzem, az enyém egy autoriter
világ. Én is absztrakt, biomorf
formákat mintázok, de színezem is a szobraimat, metállakkal dukkózom õket. Bronzból, alumíniumból, öntött vasból és mûgyantából készítem
õket. A követ fizikailag nem
bírom.
– Bori, te hogyan lettél mûvész?
– Az érettségi után egy évet
Franciaországban dolgoztam.
Amikor hazajöttem, csak azt
tudtam, hogy mûvész nem
akarok lenni. 1991-ben megszületett Emma lányom, 1995ben pedig Rozika. A sorsát
azonban senki sem kerülheti
el. Elkezdett mocorogni valami bennem, hogy alkossak.
Valami mást akartam csinálni,
mint a család. Kerámiaékszereket készítettem. Igazán a
textil vonzott, a természetes
anyagok, mint a vászon vagy
a selyem. Bennük igyekeztem
megtalálni az alakzatok és a
színek harmóniáját.
– Mit kellett ehhez tudnod?
– Valójában autodidakta módon tanultam meg a textillel
bánni. Azonban a MoholyNagy László Iparmûvészeti
Egyetem mûvészetmenedzseri
szakát is elvégeztem 2005ben. Otthon van a mûhelyem,
és fõleg ágytakarókat, terítõket, tárgyakat készítek. Sokat kísérletezem a színekkel és
a formákkal. Munkáimat egyszínû anyagok – a mama képeinek színvilága – és kontrasztos, geometrikus formák jellemzik. Úgy tûnik, Emma lányom folytatja a családi tradíciót: rajzolni tanul, mivel grafikus, no meg író akar lenni.

Rappai Zsuzsa

Farkas Bori és Ádám
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AKNAY-KIÁLLÍTÁS
Február 22-én, pénteken 18
órakor nyílik Aknay János
Munkácsy-díjas festõmûvész
kiállítása a Grammel József
Képzõ- és Iparmûvészeti Kör
és a József Attila Mûvelõdési
Ház szervezésében a Vecsési

a Pest Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában. Legközelebb február 23-án, szombaton 9-tõl 12 óráig várják
szeretettel az ügyes kezû gyermekeket és a szüleiket.

KONCERTEK
A Kecskés Együttes kamaratermében (Ignatovity u. 2., a
Barcsay Gyûjteménnyel szemben) a következõ koncertek
lesznek még februárban: 20án, szerdán 18 órakor: Élõ
évezredek zenéje (Kecskés
Együttes – L. Kecskés András).
27-én, szerdán: Zene és
Varázslat (L. Kecskés András
elõadása). Elõzetes bejelentkezés a (26) 310-429, 06-20591-1161 és a 06-70-93 -00850 számokon.

Kiállítóteremben
(Vértesi
Nándor u. 9.). Megnyitja
Novotny Tihamér mûvészeti
író, közremûködik a Gyümõlcsös Tapír Duó. Megtekinthetõ
március 2-ig, munkanapokon
10-12 és 13-18 óra között,
szombat-vasárnap 9-13 óráig.

MOLDVAI TÁNCHÁZ
Február 29-én, pénteken 17
órától 18.30-ig újra moldvai
táncház a Napórásházban:
csángó mesék, népi játékok,
népdalok, aprók tánca gyermekeknek Szilágyi Angélával
(Csíkfalu, Moldva). 18.3021.00 - Nagyobbaknak, felnõtteknek moldvai táncház. Kísér
a Sültü zenekar. Belépõ: gyermek: 500 Ft (2 éves kor alatt
díjtalan), felnõtt: 900 Ft,
családi: 1800 Ft. A következõ
táncház: március 14-én lesz.

KÉZMÛVES DÉLELÕTT
Minden hónap második szombatján Kézmûves délelõtt lesz

2000 Szentendre,
Dumtsa Jenõ u. 22.
Tel./Fax: 26/317-965, 26/317-966
E-mail: szentendre@tourinform.hu
Nyitva H-P: 9.30-16.30
Sz-V: 10.00-14.00
Színház-, koncertjegyek, sporteseményekre belépõk rendelhetõk a Tourinform irodában!
Ajánlatunk:

Buena Vista Social Club
koncert
Papp László Budapest
Sportaréna
május 29.

Ismeretlen szentendrei
múzeumok
A Szeresd Szentendrét Séták
legutóbbi, február tizediki
sétája ismeretlen helyi múzeumokba invitálta az érdeklõdõket. Három olyan nem
régen létesült magánmúzeumba, amelyet a lelkesedés hozott létre. Mindhármat, a Lámpamúzeumot, a Muzsikáló múzeumot és a Rádiótörténeti
kiállítást olyan valaki hívta
életre, akinek életében az
adott tárgy különleges jelentõséggel bír. Hiszen évek,
évtizedek óta ezt gyûjti,
szabad ideje és pénze nagy
részét ennek szenteli.

MUSIC-KELL?!
Március 8-án, szombaton 15
órakor a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében (Pátriárk au.
7.) „Music-kell?!” címmel népszerû musicalekbõl és különbözõ zenés darabokból hangzanak el részletek. Fellépõk:
Molnár Andrea, Molnár Szilvia,
Muhari Tamás, Nagy Balázs,
Pirgel Dávid és Szente Vajk
színmûvészek. Jegyek igényelhetõk: music-kell@freemail.hu címen vagy a 06-30236-8580-as telefonszámon.
Info: www.music-kell.atw.hu.
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A Muzsikáló múzeumban
A Monarchia korának legelterjedtebb világítási eszközét, a
petróleumlámpát gyûjti évtizedek óta Bartha Sándor, s
közel kilencszáz darabos kollekciójának nyitott múzeumot
saját belvárosi házában.

Korenczhy Gábor hozzá hasonlóan száz évnyi idõutazásra, a
hangrögzítés kezdeteihez hív
Muzsikáló múzeumába, ahol
különféle hangládákat: verkA Lámpamúzeumban
liket, kintornákat, sípládákat,
zenélõ dobozokat és gramo- mások életét is megszépítheti,
fonokat ismerhet meg a láto- gazdagabbá teheti. Mint
gató. Az a több száz rádió, amit ahogy a nagyszámú résztvevõ
Tóth Ferenc gyûjtõ Rádió- vasárnap délutánját is azzá
történeti kiállításán láthat- tette. Ha lehet, ezután még
tunk, nemcsak technikatör- jobban szeretik Szentendrét.
téneti szempontból tûnt el- Hiszen ebben a városban nemképesztõen izgalmasnak. A csak Kovács Margit, Czóbel,
lelkes gyûjtõtõl nemcsak azt Vajda, Kmetty, Anna-Ámos
tudhattuk meg, hogyan sze- Múzeum létezik, hanem a
rezte meg a nagyszerû tár- technika történetének szengyakat, hogyan restaurálta telt, ilyen szívvel, szeretettel
azokat, hanem azt is, mit me- készült, nagyszerû magánsél számára, milyen elõélete múzeum is, mint az elõbbi
volt az adott tárgynak. Vagyis három.
Rappai Zsuzsa
mindazt, amiért gyûjteni
érdemes.
Megszállott,
lelkes emberek
látták vendégül
ezen a napon a
S z e r e s d
Szentendrét
Séták résztvevõit. Olyan emberek,
akik
hisznek abban,
hogy amit õk
Tóth Ferenc mesél a látogatóknak
hittel, szenvea Rádiótörténeti kiállításon
déllyel tesznek,

Szerzõi est
Rengetegen voltak kíváncsiak Losonci Miklós mûvészettörténész a Pest Megyei Könyvtár olvasótermében megrendezett szerzõi estjére múlt csütörtökön. Ennek keretén belül
mintegy negyven munkáját állították ki, melyeket
a szerzõ a könyvtárnak
adományozott.
Köszöntõt dr. Dietz Ferenc
polgármester mondott,
majd az író munkásságát Vasy Géza, a Magyar Írószövetség
elnöke méltatta, aki Szûcs Lajos távolléte folytán egyben az est
fõvédnöke is volt. Kihangsúlyozta azt az egyedülálló szellemiséget, egyetemességet, nyíltságot, melyeket ötvözve a
még ma is aktív személyiség olyan produktumot hozott létre,
mely nem csak szépséggel ajándékoz meg minket, hanem egyben a magyar kultúra részeseivé is válhatunk általa. A rendezvényen felszólalt továbbá prof. Hegedûs Lóránt püspök, a
Károli Gáspár Egyetem tanára, illetve prof. dr. Benedeczky István,
az MTA doktora.
A kialakult jó hangulatot fokozta Pitti Katalin operaénekes
csodás éneke és Bacsa Ferenc magával ragadó gitárjátéka.
A kiállított mûvek megtekinthetõk február 28-ig a könyvtár
nyitvatartási idejében.

ECDL
European Computer Driving Licence

VÁLTOZATLAN ÁRON!
Februári tanfolyamok
PREZENTÁCIÓ
hétfõ-szerda 16.00-18.00
INTERNET
hétfõ-szerda 18.00-20.00
SZÖVEGSZERKESZTÉS
kedd-csütörtök 18.00-20.00
TÁBLÁZATKEZELÉS
kedd-csütörtök 16.00-18.00
OPERÁCIÓS RENDSZEREK
péntek 16.00-20.00
ECDL Oktató- és Vizsgaközpont,
Református Gimnázium
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel./fax: 26/302-595, 70/336-5530

HUNGIM Kft.
telepén
Szentendrén,
a Kõzúzó utcában
IRODAHELYISÉGEK
továbbá
27 m2-es RAKTÁR
és nyitott raktár
KIADÓ!
Tel.: 30-400-3970

hirdetés 9
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10 aprók
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ADÁSVÉTEL
Koloniál bútorok (étkezõasztal, 6 szék,
tárolószekrény, kétajtós szekrény bárkombinált és könyves szekrény, 2 kanapé, 3
fotel, dohányzóasztal, komód) sürgõsen
eladók. Barokk stílusú hálószobabútor,
szekrény zeneszekrény, komód Dunabogdányban eladó. Tel. (26) 392-124, 0630-630-6997.
Szecessziós pianínó eladó. Tel. (26) 380005.

Hastánc-fitness este és hétvégén. Tel.
(26) 300-419, 06-30-949-6456.

Szentendrei mûhelyembe varrónõt keresek. Tel. 06-30-966-8497.

Különálló lakrész kiadó. Tel. 06-30-6621266.
A Bükkös-partnál kétlakásos ház földszintje 100 ezer Ft+rezsiért kiadó. Tel. 06-20584-4221.

Kiadó Budakalászon különbejáratú egyszoba-összkomfort max. 2 fõnek. Tel. 0630-855-5035.

Orvosi mûszerek forgalmazásához partnereket keresek. Tel. 06-20-965-0057.

Rendszeretõ nõ albérlõtársat keresek kõhegyi házamba. Üzenet: Angyal Borozó
(Alkotmány utca).

Szentendrei munkahelyre keresünk mûszaki végzettségû mérnököt. Feladat: projektek vezetése, szervezése, önálló munkavégzés. Legalább angolnyelv-tudás szükséges. Tel. 06-30-455-9976.

A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es, 2
szobás, bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-30-233-5531.

Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott
szakácsot és felszolgálót keresünk állandó
munkára, azonnali kezdéssel. Tel. 06-20960-7833.
A Görög Kancsó Étterem szakácsot keres.
Tel. 06-20-927-0021.
Szentendrei étterembe pultost és szakácsnõt keresünk. (Lehet tanuló is.) Tel. (26)
311-175.
Szentendrei kristályüzletbe nyelvet beszélõ, megbízható (leinformálható) munkatársat keresünk esetleg heti négy alkalomra is. Tel. (26) 319-606.
Szentendrei étterem szakácsot keres. Tel.
06-20-599-6988.
A skanzen éttermeibe szakácsot, konyhalányt és mosogatót állandó munkára
felveszünk. Keresünk továbbá alkalmi felszolgálókat, fõleg hétvégekre. Tel. 06-30618-6230.
Szentendrei étterem pultoslányt keres
délutánra, hétvégére. Tel. 06-20-5996988.
Varrónõt felveszek. Tel. 06-20-218-8854.
Ingatlanportál szentendrei irodája számítógépes ismeretekkel, gépkocsival rendelkezõ ingatlanértékesítõt keres. Fényképes szakmai önéletrajzokat a szentendre@ingatlanportal.com címre kérjük. Tel.
06-20-474-2000.
Gyakorlott szakácsot és felszolgálót felveszünk Szentendre központjában. Fizetés
megegyezés szerint. Tel. 06-20-980-9274.
Szentendrei kisvendéglõ felvesz felszolgálót, futárt, kézilányt. Tel. (26) 318-504.
Szentendrei papír-írószer üzletembe heti
2 napra eladónõt keresek. Tel. 06-20-9345216.

ÁLLÁST KERES
Könyvelõirodában keresek munkát fõ vagy
részmunkaidõben, 11 éves összhivatali
kapcsolódó ismeretekkel. Tel. 06-20-3996725.
Felelõs mûszaki vezetést vállal nyugdíjas
építészmérnök. Tel. 06-30-934-4992.

EGÉSZSÉG
Lávaköves masszázs. Tel. 06-20-310-3977.

Szentendrén, a Kondor Béla utcában eladó
egy 104 nm-es, 2+2 szobás, panorámás,
társasházi lakás tárolóval, garázzsal együtt.
Ár: 27,9 millió Ft. Tel. 06-70-702-9770.

KIADÓ LAKÁS

40 nm-es apartman kiadó a Vasvári Pál
utcában. Tel. 06-30-311-9231.

ÁLLÁS
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Kiadó szoba hölgynek, párnak. Tel.
(26) 317-792.
Pismányban 3 szobás, nappalis, modern
lakóház szép panorámával 150 ezer Ftért kiadó. Tel. 06-30-299-0376.
A Püspökmajorban 70 nm-es, 2 + 2 félszobás, földszinti lakás április 1-jétõl
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-954-6733.
Szentendrén hosszú távra kiadó 8 szobás,
teraszos, kábeltévés panzió. Tel. (26) 314274, este.
Telkek bérbeadók 40 ezertõl 250 ezer
Ft-ig. Tel. 06-30-299-0376.

LAKÁS, INGATLAN
Ikerház építéséhez társat keresek. Tel. (26)
318-759, 06-20-958-6174.
Tahitótfaluban áron alul sürgõsen eladó
egy tornácos családi ház. Tel. 06-20-4831868.
Telkek eladók 4 milliótól 40 millió Ft-ig.
Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén lakás eladó a Püspökmajorlakótelepen. 56 nm-es, kétszobás, erkélyes, teljesen felújított lakás eladó. Tel.
06-70-383-5002, 06-70-383-5003.
Szentendrén, a Derecske utcában átalakítás
alatt lévõ 1012 nm-es telken, 140 nm-es
családi ház garázzsal, melléképülettel 36
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-20-558-8380.
A Püspökmajorban 63 nm-es, 2,5 szobás
földszinti lakás 36 nm-es garázzsal eladó.
Tel. 06-20-954-6733.
70 nm-es felújított, 1 + 2 fél szobás lakás
eladó a Vasvárin 18,2 millióért (+ garázs
1 millióért). Tel. 06-70-285-8471.
210 nm-es Bükkös-parti ház és 100 nm-es
Széchenyi-hegyi lakás garázsokkal teraszokkal budai, 150 nm-es házra cserélhetõ,
vagy eladók 50 millió Ft-ért. Tel. 06-20584-4221.
Szentendrén, fõúttól 150-200 méterre, jó
helyen komfortos szép kis kõház (30 nm +
terasz) 150 nöl-es fenyõfás kerttel telekáron, olcsón, 12 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Kétgenerációs belvárosi családi ház
eladó, elcserélhetõ. Tel. (26) 314-199.
Eladó 25 nm-es, földszinti garzon Szentendrén, a Pap-szigetnél (Ady út 30.) Ár:
5,5 millió Ft. Tel. 06-20-585-4554.

A Püspökmajor-lakótelepen 35 nm-es lakás
felújított állapotban eladó. Irányár: 10,5
millió Ft. Tel. (26) 312-247.
Szentendrén 3 szintes, többgenerációs,
vállalkozásra is alkalmas vagy társasházzá
átalakítható ház nagy telekkel a 11-es
úthoz közel eladó. Tel. 06-20-367-9361.
Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
50 nm-es, kétszobás, felújított lakás eladó.
Tel. 06-30-943-6981.
Önkormányzati, kis rezsijû lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tel.
06-70-330-5413.
Leányfalun eladó kétgenerációs, ötszobás kõház, garázzsal, szuper panorámával a Dunára is. Ikerház, de
külön helyrajzi számon és saját 180
nöl-es telken van mind a kettõ, egymástól függetlenül. Ára: 20 millió Ft.
Tel. 06-30-299-0376.
Tahitótfaluban 550 nöl panorámás,
üdülõövezeti telek 2,5 millió Ft-ért
eladó. Jó hely kis befektetés! 5%
beépíthetõség. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, Izbégen masszív kõház, hat lakóhelyiséges, 2x100 nmen, kétgenerációs lehetõséggel. Fenyõfás udvar, összközmû, 200 nöl
telek. Ár: 40 millió Ft. Tel. 06-30299-0376.
Leányfalun, jó helyen 170 nöl telek,
lakóházas elvi építési engedéllyel
nagyon olcsón, 8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalun négyszobás, összközmûves
családi ház eladó. Ár: 29,5 millió Ft. Tel.
06-20-981-9733.
Az angol házakban 3. emeleti lakás eladó.
Tel. 06-360-966-8497.
Leányfalu legszebb részén, õsfás villasoron, templom mellett, központ
közeli helyen, szép tervezésû, de bontásra szoruló 70 nm-es ház 200 nöl
kerttel, telekáron 26 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Matematikából, fizikából intenzív érettségi felkészítést vállalok. Tel. 06-30-8553543.
Angol nyelvtanfolyamok minden szinten,
magánórák, hétfõtõl szombatig, délelõtt,
délután a szentendrei HÉV-végállomás mellett és Pomázon. Tel. 06-70-527-3879.
Tanulásmódszertani tanfolyam indul
10-18 éveseknek Csillaghegyen. Tel. 0620-454-9682.
Angol anyanyelvû tanár Szentendrén, a
belvárosban, otthonában minden szinten
tanítást vállal. Tel. (26) 314-004.
Játszóház és drámaszakkör az Artunió
Galériában minden szombaton és vasárnap
10 órától. Agyagozás, gyöngyfûzés, festés, bábkészítés, mesék és versek feldolgozása. Drámajáték 3-100 éves korig. Tel.
06-20-566-5962, 06-30-511-3272.

SPORT
Aerobic, Pilates, Tai Chi, kisbabás
torna a Püspökmajor-lakótelepen, az
Europa Fitnessben. Hypoxitraining
olcsón. Tel. 06-30-252-6366.

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk kõmûves, burkoló munkákat
Szentendrén és környékén, garanciával,
anyagbeszerzés, generál kivitelezés+kertépítés, lakásfelújítás. Tel. 06-20-3414585.
Referenciával hajnali takarítást vállalok.
Tel. 06-20-935-7961.
Középkorú, intelligens hölgy magánházak, lakások, irodák takarítását vállalja. Tel. 06-70-616-5756.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Szentendrén, a Pap-szigetnél teljesen
felújított, 30 nm-es garzonlakás eladó.
Irányár: 7,9 millió Ft. Tel. 06-30-318-4709.

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

Matematika korrepetálást vállal mérnöktanár eredménycentrikus módszerrel, nagy
gyakorlattal. Tel. 06-30-330-0554.
Tanfolyamok indulnak a Pest Megyei Könyvtárban. 1. Intézze pénzügyeit az interneten! 2. Internet tanfolyam kezdõknek:
2x5 óra szerda délelõttönként. 3. „Keressen
állást az interneten!” Az álláskeresés
lehetõségei, mi kell a sikeres jelentkezéshez, on-line álláskeresõ oldalak stb.
4. Intézze hivatalos ügyeit az interneten
ügyfélkapu segítségével (adóbevallás,
jogosítvány, útlevél stb.). Jelentkezés az
olvasószolgálati pultnál, vagy az alábbi
telefonszámokon: (26) 310-320, (26) 310222.

Szentendrén, a belvárosban 16,5 nm-es
üzlethelyiség eladó. Ár: 3 millió Ft+áfa.
Tel. 06-20-398-6519, este.
A Kaiser's-hez közel 30 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-966-8497.
Vásárolok eladó üzlethelyiséget Szentendrén. Tel. (26) 380-005.

EGYÉB
Eltartási szerzõdést kötnék idõs nénivel
vagy bácsival. Tel. 06-70-557-5931.
Tisztelt Városlakók! A Gondozási Központ
(Sztaravodai út 2.) a rászoruló gondozattak részére ingyenes segédeszközt-kölcsönzést szeretne biztosítani, erre a célra
szívesen fogadunk feleslegessé vált
segédeszközöket (pl. járókeret, támbot,
kerekesszék, fürdetõszék, kádbelépõ stb.).
Idõseink kényelmének fokozása érdekében
megunt kerti bútorokat is elfogadunk. Tel.
(26) 311-964.

Okleveles építészmérnök családi ház tervezését vállalja, több éves gyakorlattal,
kedvezõ áron. Tel. 06-30-821-4622. Email: sandor.bori@gmail.com.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

Matematikaoktatást vállalok. Tel. 06-20454-6672.

Szentendrén 40 nm-es helyiség bérbeadó kereskedelmi vagy egyéb
tevékenységre. Tel. 06-30-962-5719.

Középkorú, leinformálható nõ takarítást
vállal. Tel. 06-30-268-5429.

Szentendre infrastrukturálisan jól ellátott
helyén két éve épült, kétemeletes társasházban 57 nm-es, parkettás, alacsony
rezsijû, hangulatos lakás eladó. Irányár:
16,9 millió Ft. Tel. 06-20-944-1282.

OKTATÁS

ÜZLET

Hitel, kölcsön, tanácsadás, ügyintézés, Bt, kft alapítás, módosítás. Tel.
06-30-949-6456.
Hétszemélyes Merci bérelhetõ. Tel. 06-20494-2535.
Magánházak és irodák takarítását vállalom.
Tel. 06-70-557-5931.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555.
www.dugulaselharito.hu
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Autójavítás, zöldkártya. Tel. (26) 312340.
Gépjármû-eredetvizsgálat. Tel. (26)
312-340.

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.
• INGATLANKÖZVETÍTÉS
• ÉRTÉKBECSLÉS
• BÉRLEMÉNYEK
• SZAKTANÁCSADÁS
• JOGI KÉPVISELET
Tel.: (26) 301-952
Fax: (26) 500-733
Mobil: 06-20-326-3645

Szentendre és Vidéke
apróhirdetés felvétel
a helyszínen
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KIÁLLÍTÁS
MÛVÉSZETMALOM, Bogdányi u. 32.
HATÁRTALANUL
A Maros Megyei Múzeum
Bernády-gyûjteménye
Megtekinthetõ: február 17-ig
Belépõjegy: 1000 Ft /felnõtt
500 Ft (diák, nyugdíjas, csoportos)

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET, Stéger köz 3.
Február 22. péntek 18 óra
HUNYADI MÁTYÁS
Losonci Miklós mûvészettörténész
elõadása

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyár: 600 Ft
FEBRUÁR 15. PÉNTEK
17.00 MÉZENGÚZ magyarul beszélõ
amerikai film, 90 perc, 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
18.30 GOYA KÍSÉRTETEI (12)
feliratos spanyol film, 114 perc,
2006 (12) rendezõ: Milos Forman
20.30 GYÁVÁK ÉS HÕSÖK színes
feliratos amerikai filmdráma, 92
perc, 2007 (12) rendezõ: Robert
Redford
FEBRUÁR 16. SZOMBAT
14.00 MACSKAFOGÓ 2 – A SÁTÁN
MACSKÁJA
magyar animációs film, 85 perc,
2007 rendezõ: Ternovszky Béla
15.30 MÉZENGÚZ magyarul beszélõ
amerikai film, 90 perc, 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
17.00 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA magyar animációs film,
85 perc, 2007 rendezõ: Ternovszky
Béla
18.30 ÕFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM
színes feliratos cseh-szlovák játékfilm, 120 perc, 2006 (12)
rendezõ: Jirí Menzel
20.30 20.30 GYÁVÁK ÉS HÕSÖK
színes feliratos amerikai filmdráma,
92 perc, 2007 (12)
rendezõ: Robert Redford
FEBRUÁR 17. VASÁRNAP
14.00 MÉZENGÚZ magyarul beszélõ
amerikai film, 90 perc, 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
15.30 L'ECSO színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
110 perc, 2007
rendezõ: Brad Bird, Jan Pinkava
17.30 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA magyar animációs film,
85 perc, 2007 rendezõ: Ternovszky
Béla
19.00 HALÁLOS TEMETÉS színes
feliratos amerikai-német-angol
vígjáték, 90 perc, 2007 (12)
rendezõ: Frank Oz
20.30 GOYA KÍSÉRTETEI (12)
feliratos spanyol film, 114 perc,
2006 (12) rendezõ: Milos Forman

FEBRUÁR 18. HÉTFÕ
18.00 CASTING MINDEN
magyar zenés film, 107 perc, 2008
(12) rendezõ: Tímár Péter
20.00 VIRÁGOK VÖLGYE
színes feliratos indiai-francia-japánnémet romantikus kalandfilm, 116
perc, 2006 (12) rendezõ: Nalin Pen
FEBRUÁR 19. KEDD
18.00 HÖLGYEK LEVENDULÁBAN
színes feliratos angol filmdráma,
103 perc, 2004 rendezõ: Charles
Dance
20.00 SUTKAI BAJNOKOK
színes feliratos szerb-cseh dokumentumfilm, 79 perc, 2005 (12)
rendezõ: Aleksandar Manic
FEBRUÁR 20. SZERDA
18.30 ÕK, AKIK …A CINEMA 64
STÚDIÓ színes magyarul beszélõ
magyar dokumentumfilm, 71 perc,
2007 rendezõ: Dékány István
20.00 SUTKAI BAJNOKOK
színes feliratos szerb-cseh dokumentumfilm, 79 perc, 2005 (12)
rendezõ: Aleksandar Manic
FEBRUÁR 21. CSÜTÖRTÖK
20.00 ÚJ HULLÁM FILMKLUB
HAMU ÉS GYÉMÁNT fekete-fehér
magyarul beszélõ lengyel háborús
filmdráma, 98 perc, 1958.
rendezõ: Andzej Wajda

Programok a P’Art Moziban
VASÁRNAPI TALÁLKOZÁSOK
KAGYLÓKÜRT DÉLUTÁNOK
A HÓNAP MINDEN HARMADIK
VASÁRNAPJÁN
FEBRUÁR 17. VASÁRNAP
A HÉT SZENT VÁROS
16.00 A nagy Észak-indiai
zarándokút – Bozsó Ágnes
fotográfus (riportképek a készülõ
fotóalbumból)
„…a bölcs nem a külsõt látja, hanem
csak a beszélõ tekintetet; a bölcs
boldog alázattal megértette az isteni
szeretetteljes tervet, ezért semmiben
nem szenved hiányt, mindennel rendelkezik, ami ebben az életben szükségeltetik. És ilyen egy célba érkezett
ember önfeledt mosolya.”
BEVEZETÉS A GRAFIKAI TECHNIKÁK
ALKALMAZÁSÁBA
Rajzszakkör iskolán innen és túl
Az I. szemeszter hat alkalomból áll,
melynek során szénnel, ceruzával és
pasztellel fedezzük fel az emberi formát és tárgyi környezetünket.
Minden szerdán
9.30-11.00 és 18.00-19.30
Foglalkozás formája: csoportos
Foglalkozás díja: 1500 Ft, amely
magában foglalja az anyagköltséget.
Bõvebb információ: Farkas Vera
06-20/5776-333.
ÖNISMERET JUNG NYOMÁN
KÉPZÕMÛVÉSZETI TECHNIKÁKKAL
Minden hétfõn 18.30 - 20.00
Foglalkozás formája: csoportos
Foglalkozás díja:
1500 Ft, amely magában foglalja
az anyagköltséget is.
Jelentkezni és bõvebb információt
kapni: Farkas Vera képzõmûvészterapeutánál lehet a 06-20-5776-333
telefonon.
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Idén elõször Pest Megyei „Ki Mit Tud?”
A Monori Mûvelõdési Központ 1995-ben szervezte meg elõször a regionális „Ki Mit Tud?”ot. Az intézmény vezetése úgy döntött, hogy
idén megújult formában rendezi meg a nagysikerû tehetségkutató és tehetséggondozó vetélkedõt, melyet Pest Megye Önkormányzata
támogat, így az idei évtõl Pest Megyei „Ki Mit
Tud?” néven találkozhatnak az érdeklõdõk a
rendezvénnyel. Pest megyében területi alapon
öt elõdöntõ lesz (Aszód, Érd, Gyál, Monor, Vác),
innen kategóriánként az öt gyõztes kerül a
megyei döntõbe, melynek helyszíne Monor lesz.
Az érdi elõdöntõt a Szepes Gyula Mûvelõdési
Központ szervezi a Budaörsi, az Érdi, a Pilisvörösvári és a Szentendrei Kistérségek településeit összefogva.
A vetélkedõsorozatra az adott helyi elõdöntõ
kiírási területén élõ vagy tanuló, általános és
középiskolás diákok jelentkezhetnek, maxi-

Lisztérzékenyek
farsangja
Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt február 16-án,
szombaton 13 és 18 óra
között farsangi mulatságra
Pomázon, a Teleki-Wattay
kastélyba (Templom tér 3.). Ez
a rendezvény nemcsak a szórakozásról szól, a szervezõk
szeretnék felhívni a figyelmet
a lisztérzékenység nehézségeire is.
PROGRAM
• Evés-ivás: gluténmentes
finomságok (farsangi fánk,
rétes, juhtúros pogácsa, pizza
és más meglepetések
• Jelmezverseny értékes nyereményekkel

Anyanyelvünk érdekességei

POS
Városunk egyik postahivatalában várok a soromra. S olvasgatom a temérdek ilyen-olyan
fecnit, amely tájékoztat errõlarról. Ezek egy része már külalakjában is ijesztõ, aligha a
szentendrei a festõk és grafikusok kéznyomát viselik.
Az egyik hirdetményt vagy
három éve ismerem. Ezen kellõ
hivatali nyakatekertséggel fogalmazott mondat van kinyomtatva, amely lényegében arról
tájékoztat, hogy „POS terminál”
nincsen. Ha nincs, hát nincs –
gondolom éppen, amikor észreveszem, hogy ákombákom és
fakuló kézírás is van a sorok
között. Azt adja tudtomra röviden és velõsen: Kártyával nem
lehet fizetni.
A kártya nem az ördög bibliája
immár, hanem „bankkártya”,

mum 4 perces mûsorszámmal, az alábbi kategóriákban: komolyzene, modern tánc, könnyûzene, népzene, népdal, néptánc, társastánc,
egyéb. Jelentkezni kizárólag a közremûködõ
intézmények által elõre elkészített nevezési
lapon lehet, annak kitöltésével és határidõig
az adott elõdöntõt rendezõ intézménybe
történõ visszaküldésével. A bemutatott mûsorszámokat szakmai zsûri értékeli 1-10 pontig, esetenként szóbeli kiegészítéssel.
A Pest Megyei Ki Mit Tud? Vetélkedõ április 19-i
érdi elõdöntõjére március 14-ig várja a Szepes
Gyula Mûvelõdési Központ (2030 Érd, Alsó u.
9.) a jelentkezéseket. A részletes Szabályzat és
Jelentezési lap a www.szepesmk.hu weboldalon
letölthetõ. Információ telefonon Vizsy-Gombosi Lillától a (06) 23 / 365-490 (112 mell.)
vagy a vizsylilla@szepesmk.hu e-mail címen
kérhetõ.

• A LÉT (Lisztérzékeny
Társulat) meglepetés produkciója
• Gyermekprogramok: Doki és
Barnabás, a beszélõ majom,
Török György interaktív
bábelõadása, kézmûves
foglalkozás óvónõk segítségével
• Tanácsadás: belgyógyászgasztroenterológus és szakképzett dietetikus
részvételével
Információ és jelentkezés:
NINA Táplálékallergiások
és Cukorbetegek Boltja,
06-20-432-2208
Alter Táplálékallergia Bolt,
(06-1) 345-4171
Budaörsi Élelmiszerallergia
Szaküzlet, 06-23-0441-465
alter@alter.hu

értem, s az is gyanítható, hogy
ez mûanyag lapocska, amelyen
saját és a bankom bizonyos
adatai vannak, valamilyen gépezet hiányában nem használható.
Az a bizonyos POS az angol
„Point of Sale” rövidítése, vagyis a vásárlás, a pénzbefizetés
végpontja, végállomása a „terminál”-lal együtt olyan adatfeldolgozási rendszerhez csatlakoz(tathat)ó kisebb számítógépet jelent, amely a kártyám
adatait ellenõrzi, a bankszámlámról levonja a megfelelõ
összeget, és minderrõl azonnal
tájékoztat is.
„S mégis, magyarnak számkivetve, | lelkem sikoltva megriad” – írta éppen hetven esztendeje József Attila az ország
akkori állapotán kesergõ versében, és bizony az is riadalmas, ha a magyar szó van
számkivetve.
Büky László

A Dunakanyar regionális lapja agilis,
szakmai tapasztalattal rendelkezõ
reklámértékesítési menedzsert keres.
Feltételek: számlaképesség és saját
gépkocsi. Helyismeret (Esztergomtól
Budapestig, valamint a pilisi
településeken), és piacképes
kapcsolatrendszer elõnyt jelenthet.
Jelentkezésedet,
a 30/986 2737-es mobilszámon,
illetve a dunapress@t-online.hu
email címen várjuk.

A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KERES
• PARKOLÓÕRÖKET Szentendre
területére
• ZÖLDTERÜLET TAKARÍTÁSÁRA
SEGÉDMUNKÁSOKAT
Tel. (26) 501-021, vagy
személyesen: 2000 Szentendre,
Szabadkai u. 9. Medveczki Imrénél.
A VSz Zrt. gyakorlattal rendelkezõ
MÉRLEGKÉPES VAGY DIPLOMÁS
KÖNYVELÕT keres. Az önéletrajzokat és bizonyítványmásolatokat
fizetési igény megjelölésével
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9,
postacímre kérjük eljuttatni.
Információ kérhetõ: Csillikné
Máthé Krisztina (26) 501-028.

Fáklyás Békejel
Szentendrén
március 29-én
Küldjünk egy jelet,
hogy mi
szentendreiek
békét akarunk
a világban,
és önmagunkban.
www.humendre.hu

12 életmód
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Gondolatok
a böjtrõl...
Lassan elmúlik a tél. Nem volt
igazán hideg, nem volt igazán
havas. Csak sötét volt és hosszú.
Régen az emberek télen lecsendesedtek, mint a fák. Élték
a téli életüket. Disznót vágtak,
javították a szerszámaikat,
látogatóba mentek a rokonsághoz, ünnepelték a karácsonyt és az újévet, várták a
tavaszt.
Most valami hasonló történik,
de mégsem ugyanaz. Már nincs
megnyugvás és higgadt töltõdés. Hajsza van és örökös
figyelés és készenléti állapot.
Nem a télre jellemzõ folyamatok történnek, mint régen.

Emberélet Alapítvány
és Florance Nõvérszolgálat
a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata
H: 14-16 óráig HAVASS MÁRTA
asztrológus
K: 9-13 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás
15-17 óráig DR. BENES ERIKA
belgyógyász, pszichoterapeuta,
Simonton terápia
17-19 óráig WAHR NÓRA
természetgyógyász
Cs: 17-19 óráig MÉSZÁROS JUDIT
természetgyógyász
P: 13-15 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás
2000 Szentendre,
Paprikabíró u. 4 .
e-mail: emberelet@gmail.com

Tel.: 06-20-995-7167

Aprót a legjobb helyre
Márciustól legapróbb érméinktõl
búcsúzunk, s hogy ne csörögjön
kabátzsebben, táska mélyén, fiók
alján feleslegesen, ajánlja fel az
Árvácska Állatvédõ Egyesület számára! Az 1-2 Ft-osokat a Lakótelepi Klubkönyvtárban gyûjtik hétfõn-pénteken 13-18-ig, keddszerda-csütörtökön 10-18 óráig

Ugyanúgy dolgozunk, ugyanúgy eszünk, iszunk, mint az év
többi idõszakában. Pedig nem
ártana tudomásul venni, hogy
a tél az tél. Télen, régen az
emberek melegítõ ételeket ettek, szalonnát, sonkát, zsírosabbakat, energiadúsabbakat.
Sonkát nyáron
csak az aratók
kaptak, vagy a nagyon nehéz testi
munkát végzõk. A
nehéz ételeknek nyárra el kellett fogyni. Mert nyáron az
ember természetesen hideg
ételeket fogyasztott. Zöldségeket, gyümölcsöket, mindig
az évszakra jellemzõt. Féligmeddig megvolt hát a természetes körforgás a táplálkozási évkörben. De megvolt a természetes mozgás az ünnepkörökben is. Mindennek megvolt a helye és ideje. A népek
hitüknek megfelelõen ünnepeltek, tették a dolgukat, még ha
más módon gyakorolták is a vallásukat. Egy dologban azonban
a legtöbb felekezet egyetértett.
Mégpedig abban, hogy az
Istennek leginkább tetszõ cse-

lekedetek egyike a böjt. Tágabb
értelemben az érzéki élvezetek
gyakorlásának idõnkénti korlátozása, esetleg felfüggesztése.
Ebben mindenki egyetértett;
keresztények, zsidók és mohamedánok stb. Jól
tudták, hogy a test
csak akkor mûködik
jól, akkor szolgálja
legjobban az embert és az Istent,
ha
lehetõséget
adunk neki, vagyis
gondozzuk kívül, belül.
Mert mint tudjuk, nem minden
úgy jó, ahogy van. A szervezet,
benne a lélekkel és a szellemmel, idõnkénti frissítésre
szorul. Erre a legalkalmasabb
gyakorlat a böjt. Mert a böjt
legtöbbször ugyan vallásos
gyakorlat, de ezen felül nagyon
is „földi” szükségszerûség. A
hétköznapok darálójában nem
igazán jut idõ alapos töltõdésre. Nem jut idõ a szervezet
céltudatos takarítására. Így hát
egész évben csak gyûlik és gyûlik a salak a testben, és mint
tudjuk, minden rossz ezzel
kezdõdik. Az erekben, az izületekben, a szövetekben felhalmozódik a méreg, ha nem

A sikeres fogyás titkai
Az emberi test az egyik legcsodálatosabb mû – de a legérzékenyebb indikátor is. Ezt
minden esetben figyelembe
kell vennünk, ha testsúlyunk
csökkentését céloztuk meg.
Akkor, amikor súlyunk egy
kilogrammal növekszik, azt
jelenti, hogy a napi energiaszükségletünkön felül 7000
kcal többletbevitelt engedélyeztünk magunknak. Ez nagyon nagy szám, de apránként
könnyen felkúszhat.
1. Az elsõ feladatunk, hogy a
fogyásban professzionálisan
képzett szakembergárdához
forduljunk, ahol egy alapos
állapotfelmérés után – amiben
különösen kiemelt helyet kap
az egészségügyi paraméterek
feltérképezése – meghatározzuk az elhízás mértékét, és
ezek után az elhízás okát.
2. Vezessünk étkezési naplót,
amibe mindennek be kell
kerülnie, legyen az folyadék
vagy szilárd étkezés, aprócukorka vagy egy korty kávé.

Fontos, hogy mennyiségeket
és idõpontot is írjunk, mert a
szakember számára ezek az
információk nagyon fontosak
a további célok kitûzéséhez.
3. Miután 7000 kcal bevitel
jelentett 1 kg hízást, ugyanúgy 7000 kcal elvesztése biztosit nekünk 1 kg fogyást. A
gyors eredményeket ígérõ
diéták nagy része sajnos csupán a víztartalmát csökkenti a
testnek, illetve a 12 méter
hosszú emésztõrendszerünkbõl távolít el jó nagy adag
salakanyagot, így ez a fogyás
sajnos nem bizonyul tartósnak. Heti háromszor aerob
zónában levezetett testmozgás, és a napi energiaszükséglet maximum 300-500 kcal
csökkentése adja a legoptimálisabb fogyást, ami nem
lehet több heti 0,5-1 kg-nál,
a bevitt ételmennyiség pedig
nem lehet kevesebb napi 1200
kcal-nál.
4. Ha fogyásprogramunkba mozgást iktatunk, nemcsak a sú-
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ürítjük ki, az nem kívánatos
folyamatokat indíthat el. Böjt
során az ember szervezetében
csodálatos dolgok történnek. A
világos, tisztázott, bizakodó
elvárásokra jellemzõen alakul
minden. Szellemileg, lelkileg
feltöltõdünk, erõsödünk. Fizikai-testi síkon valahogy könnyebbnek, tisztábbnak érezzük
magunkat. Türelmesebbek leszünk embertársainkkal. Igen,
a vallásos böjt a legtöltöttebb,
leghasznosabb.
Farsang végén, húshagyó keddtõl indul a „nagyböjt”. Régen a
legelszántabb böjtölõk ilyenkor semmiféle „állati eredetû”
táplálékot nem fogyasztottak.
Persze akadtak kivételek, mint:
a betegek, szegények, kisgyerekek, nagyon nehéz fizikai
munkát végzõk. De legalább
törekedett rá mindenki, hogy a
maga módján és hite szerint
megújuljon.
Tél végén, telve a tavasz iránti
vággyal, adjuk meg magunknak
a lehetõséget a megújulásra.
Fedezzük fel újra ezt a régesrégi lehetõséget. Használjuk
ezt az esélyt, megéri!

Hitélet
Porból lettél…
Nem gondoltam volna, hogy
ötvenévesen is hozhat rendkívülit a hamvazószerdai hamu-jelölés. Pedig most a véletlen úgy hozta hogy Regõczy
atya rajzolta homlokomra az
esztergomi bazilika altemplomában. „Emlékezz ember,
hogy porból lettél s porrá
leszel” – mondattal kísérve a
nehezen tudomásul vehetõ
mondatot. A rendíthetetlen
életû Mindszenty bíboros sírja
a háttérben, a 90 éves Regõczy
atya nemzedékeket megszégyenítõ életképességgel adta
sokadszor örökül nekünk:
„Higgyjetek a Szûzanya oltalmában felajánlva édes Hazánkat, és imádkozzátok a rózsafüzért!”
Harangozó Erzsébet

Pistyur Imre

(Regõczy atya hosszú évek óta
minden hónap 6-án reggel fél
9-kor szentmisét mutat be az
esztergomi bazilika altemplomában Mindszenty bíboros
szentté avatásáért.)

lyunk csökken majd, hanem
növekszik az állóképességünk,
javul a keringésünk, keményedik
feszesedik a testünk, visszakapja fiatalos ruganyosságát.
5. A mozgásprogramok közül
a legújabb trendek közé került
a Nordic walking, ami egy közepesen intenzív kb. 1 órás
gyaloglást jelent: a kezekbe
egy-egy speciálisan erre kialakított bot kerül, aminek
segítségével a felsõtestet is
alaposan átdolgozzuk, ezzel
biztosítva a magasabb kalóriafelhasználást; illetve van a
személyre szabott személyi
edzés, amit akár otthonába is
kérhet már, valamint a KINESIS rendszere, ami exkluzív

megközelítése a fogyásnak
egy erre kialakított személyi
edzõ stúdióban.
6. Fogyásprogramunkat kiegészíthetjük testkezelésekkel,
masszázsokkal, infra- és gõzkezelésekkel, illetve ha testsúlyfölöslegünk bizonyos területekre jobban koncentrálódik (comb, belsõ comb, has,
karok, hát), erre a piacon pár
hónapja már hatalmas sikert
aratott kezelés – ahol rádiófrekvencia segítségével a zsírsejtek méretét zsugorítani lehet –, tartós és nagyon gyors
megoldást kínál azoknak, akik
azonnali méretcsökkenésre és
feszesedésre vágynak.
(x)

PILIS TAXI SZENTENDRE • ÉJJEL-NAPPAL • (26) 311 111

