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Városi bál hajnalig
Lokálpatriotizmussal a gyermekekért

Az elõzetes számítások szerint is legkevesebb másfél millió forint gyûlt össze az
I. Szentendrei Jótékonysági Bálnak köszönhetõen. A szentendrei közélet január 17én megrendezett legújabb eseményének bevétele idén gyermekorvosi rendelõk életmentõ készülékeinek beszerzését fedezi.
„Zord és kemény idõket élünk, ami két dolognak biztos nem kedvez: a bál és a jótékonyság. A válság miatti rosszkedv a bálozás vidám hangulatának vet gátat, a pénzszûke pedig az adakozó kedvnek áll útjába. Boldog vagyok, hogy egy olyan város élén állhatok, amely lokálpatrióta és érzékeny
a jótékonyságra, a nemes célokért össze tud fogni, világosak a céljai, preferenciái és tud küzdeni
ezek eléréséért“ – fogalmazott dr. Dietz Ferenc polgármester, az est fõvédnöke, amikor köszöntötte a Polgármesteri Hivatal épületében szép számban összegyûlt résztvevõket. A bál minden
részletében Szentendrérõl szólt: a fellépõ operaénekesek vezetõje Rozsos István helyi lakos volt,
a Szentendrei Református Gimnázium táncosai szolgáltatták a színvonalas mûsort, Páljános Ervin
tervezte a meghívó grafikáját Weszelits András segítségével, valamennyi tombolatárgyat szentendrei mûvészek, intézmények ajánlották fel, a mûsor házigazdái is szentendrei, illetve kistérségi lakosok. A teaszalon és a borkóstoló finomságait is szentendrei cégek biztosították.
Folytatás a 4-5. oldalon

Frei Tamás

Dörner György

Novodomszky Éva

Szentendrén, a Vujicsics téren nyitotta meg hatodik üzletét a Cafe Frei kávézólánc (8.
oldal). Jól sikerült az idén elsõ alkalommal megrendezett Szentendrei Jótékonysági
Bál, melynek mûsorvezetõi Novodomszky Éva és Dörner György voltak, s a számos népszerû fellépõ között Rozsos István operaénekes jelenléte is hozzájárult a mûsor magas
színvonalához (1-4-5. oldal). A Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztõ és Vagyonkezelõ
Kft. ügyvezetõ igazgatójával, dr. Szieben Lászlóval készítettünk interjút a városi sportberuházásokról (12. oldal).

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
– GÁLAEST
január 23-án, pénteken 19 órakor
a Városháza dísztermében

ZÖLDPONT

Összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Közremûködõ mûvészek
Arany Tamás, Bordán Irén, Egri Kati, Egyházi Géza, Faragó
András, Hetelyi László, Ivancsics Ilona, Papadimitriu Athina,
Pitti Katalin, Szabó Tünde, Tolnai Miklós
Belépõdíj: 1500 Ft
Jegyek kaphatók az elõadás elõtt a helyszínen,
és elõvételben a Szentendrei Tourinform irodában
(Dumtsa Jenõ u. 22., tel.: 317-965)

Rozsos István

Dr. Szieben László

arcok
Mûsor
Ómagyar Mária siralom – Pitti Katalin (ének)
Babits Mihály: Petõfi koszorúi – Ivancsics Ilona
Petõfi: A nemzethez – Papadimitriu Athina
Légy jó mindhalálig (musicalrészlet) – Arany Tamás (ének)
Mester Attila: Meg kéne ünnepelni – Hetelyi László
Wass Albert: Gátak – Bordán Irén
István a király: Honfoglalás dal – Papadimitriu Athina (ének)
Kosztolányi Dezsõ: Hajnali részegség – Szabó Tünde
Karinthy Frigyes: Elkéstem – Egri Kati
Varró Dániel: E-mail szerelem – Ivancsics Ilona
Tanulj meg fiam komédiázni... – Faragó András (ének)
Márai: Füveskönyv (részlet) – Pitti Katalin
Máté Péter: Ez itt az én hazám – Egyházi Géza
Gyurkovics Tibor: Fecskék vissza... Szentendre – Bordán Irén
Ady: Néhai Vajda János – Tolnai Miklós
Erkel: Honfi imája – Pitti Katalin (ének)
A gálaest háziasszonya: Kudlik Júlia
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FENYÕFA BEGYÛJTÉS
A Városi Szolgáltató Zrt. az alábbi ütemezés szerint gyûjti be a
fenyõfákat. Kérik, hogy a fenyõfákat legkésõbb a begyûjtés
elõtti pénteken helyezzék ki az ingatlanok elé.
II. ütem: január 24.
Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdûlõ – Pap-sziget – Szarvashegy
városrészek, valamint az Ady Endre út
Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés út –
Napos sétány által határolt terület)
III. ütem: január 31.
Belváros (Dunakanyar krt. – Duna által határolt terület)
Izbég (Kovács L. u. – Füzespark – Vasvári ltp. – Sztaravodai út
– Dömörkapu által határolt terület)
További információ: www.vszzrt.hu, (26) 501-026
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Szentendre Város Önkormányzata „VERSENYTÁRGYALÁST“
hirdet önkormányzati tulajdonú ingatlanok
határozatlan idejû bérbeadására
1. Bükköspart 34. (a 11-es fõút mellett a piactérnél)
– a volt Gemirex iroda, 27 m2.
Induló ár: 1500 Ft/ m2/ hó. (a licittárgyalás idõpontja:
február 10. 14.30, I. emeleti tárgyaló)
2. Bükköspart 34. – a volt baromfibolt, 34 m2.
Induló ár: 1300 Ft/ m2/ hó. (a licittárgyalás idõpontja:
február 10. 15.00, I. emeleti tárgyaló)
A versenytárgyalásra való jelentkezés helye és határideje (írásban: névvel, címmel, elérhetõséggel, tevékenységi kör és megajánlott összeg megjelölésével): Szentendre Város Polgármesteri
Hivatala, 2000 Szentendre, Városház tér 3., I. emelet, iktató.
Benyújtási határidõ: február 10. 14 óra
Érdeklõdni lehet az alábbi telefonszámokon: 26/503-377, 503-364

Köszönet
A Püspökmajor Lakótelepi
Baráti Kör nyugdíjasai nevében Szalai Mihály köszönetet mond Horváth
Gyõzõ
önkormányzati
képviselõnek és a CBA
Móricz ABC vezetõségének, hogy hozzájárultak
a karácsony méltó megünnepléséhez. Külön köszönet a Móricz Zsigmond
Gimnázium diákjainak,
akik Rácz Ildikó vezetésével segítettek a karácsonyi csomagok házhoz
szállításában.

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, fax: (26) 312 647, 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: Miser István, Széles Nóra, Varga Borbála • Lapzárta:
hétfô, 12 óra • Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig. Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk
el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu •
www.szevi.hu
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700 millió Ft támogatás
a Szakorvosi Rendelõ megújítására

Polgárõrök:
irány Afrika!
Január 16-án délben búcsúzott el Szentendrétõl a Dobogókõi út 1. sz. alatti Városkapu üzletházban, és másnap délelõtt indult 9000 kilométeres útjára a fõvárosi Hõsök terérõl az elsõ magyar polgárõr csapat, amely indul a
Budapest-Bamako Ralin. A háromfõs csapatot a Polgárõrség Szentendre tagjai adják.
Egy évnél több is eltelt azóta,
hogy felmerült a polgárõr
csapat indításának ötlete a
Budapest-Bamako – The Great
African Run nemzetközi jótékonysági autóversenyen. A
Paris-Dakar elköltözése óta ez
a legnagyobb szaharai autóverseny.
– Idén már sok profi csapat is
rajthoz áll, így nekünk, amatõröknek nem sok esélyünk van
a nyerésre, de ez nem szegi kedvünket – fogalmaz Mozsgai
Endre, a Polgárõrség Szentendre vezetõje. A „Polgárõrök
Bamakóba“ csapat sok buktatón átvergõdve, folyamatos
anyagi nehézségekkel küszködve végül is kilencven nap
alatt állt fel mai formájában,
kilencven nap alatt teremtette

elõ a felszerelését, készítette
fel az autóját, gyûjtötte össze
az útiköltségének egy részét.
Az összegyûjtött adományok
értéke mintegy hárommillió
forint. Kötszer, cipõ, ruha,
játék, gyógyszer, vitamin,
élelmiszer, iskolaszer, sportszer, mûszaki cikkek szerepelnek a csomagban, amelyet
polgárõreink
ajándékként
kivisznek Afrikába.
– Négy köbmétert foglalnak el
csak a mi adományaink azon a
kamionon, amely a csapatok
közös gyûjtését viszi Mauritániába és Maliba. Az adományok fennmaradó része
további 350 liternyi rakteret
tölt ki a saját versenyautónkon
– büszkélkednek a csapattagok, Mozsgai Endre, Szabó
Tamás és Svigelj Sándor. –
Újoncként, szériaautóval, elsõ
polgárõr csapatként indulunk
a Budapest-Bamako Ralin,
hogy a hárommillió forintnyi
adomány eljusson Mauritániába és Maliba, Afrika szegény
országaiba. Megyünk, hogy a
magyar polgárõrség hírét vigyük, hogy az megkapja az õt
megilletõ hírverést a médiában, hogy a lakosság megismerje a polgárõrség eme karitatív oldalát is.
www.bamako.polgarorseg.net
Bokor Tamás

Háztûz a belvárosban
Január 15-én késõ délután kigyulladt egy családi ház a belvárosi Kölcsey utcában. A tulajdonos elmondása
szerint a cserépkályhából kipattanó szikra gyújtotta lángra a környezetében lévõ éghetõ anyagokat. A házban
nem tartózkodott senki, így bár az anyagi kár jelentõs, személyi sérülés nem történt. A kivonuló tûzoltók a keletkezõ tüzet
megfékezték, így megakadályozták, hogy az átterjedjen a szomszédos épületekre.

Budapest és Pest megye területén csak Szentendre, Abony,
Érd és Pest Megye Önkormányzata nyert a járóbeteg-ellátás
fejlesztésére kiírt pályázaton. A szentendrei rendelõintézet,
amely a város és a kistérség lakosait szolgálja ki, 770 millió
forintból korszerûsítheti épületeit és eszközparkját. A lakosság
életminõségének javítása érdekében mintegy 1100 négyzetméternyi új hasznos terület kerül felújításra, lehetõvé válik
az eszközpark felújítása, beindulhatnak új szakellátások, és a
megújulás keretében további orvos-szakmai fejlesztések is
megvalósulnak. A pontos részletekrõl lapunk következõ
számában dr. Dietz Ferenc polgármester és Bornemisza Miklós,
a projektet elõkészítõ Pro Szentendre Kft. ügyvezetõje számol
be.

Pannóniai vízelvezetés:
nyertes, tartaléklistán
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Pannónia-telep csapadékvíz-elvezetésének kiépítésére beadott projekttervre 443
millió Ft támogatást ítélt meg Szentendrének, de az állam az
összeget forráshiányra hivatkozva egyelõre tartaléklistán tartja. Sikerült dr. Dietz Ferenc polgármester közremûködésével
kiharcolni a KMRFT-ben az uniós környezetvédelmi források
csapadékvíz elvezetésre történõ átcsoportosítását. A fenti
átcsoportosítások eredményeképpen megszûnhet a forráshiány, így a támogatási szerzõdések aláírását követõen az
önkormányzat 10% önerõ biztosítása mellett, csaknem félmilliárd forintból kiépítheti a vízelvezetést, amely az útburkolat
felújításának feltétele.
-t-

A polgármester

naplója
Január 23. (péntek)
18.00 A Szentendrei
Keramikusok Egyesületének
kiállítása a BIG-ben
19.00 Magyar Kultúra Napja
Gálaest a Városháza
Dísztermében

Január 26. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei
Városfejlesztési Kulturális
Kht. ügyvezetõjével
egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés

Január 27. (kedd)
10.00 Városfejlesztési
Konferencia a Duna
Palotában

Január 28. (szerda)

Nyelvtanítás mesterfokon már az általános
iskolában? = „AGY“ Tanoda

09.00 GVOP bemutató a
P'Art moziban
13.30 Kistérségi ülés

Az „AGY“ Tanoda Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
immáron 17.éve hirdeti meg iskola elõkészítõ foglalkozásait!

Január 29. (csütörtök)

Kiket várunk?
• Azon érdeklõdõ szülõket, akik még bizonytalanok az iskolaválasztásban, de
szeretnének megismerni bennünket.
• Azokat a szülõket, akik már biztosan tudják, hogy gyermeküknek a mi
iskolánk a legjobb megoldás,
Mikor?
• Február 14-tõl, négy szombaton keresztül 9–11.30-ig.
Hol?
• A Tanoda épületében, Szentendrén, a Jókai u 3. szám alatt.
Röviden a Tanoda oktató-nevelõ programjáról:
A pedagógiai céloknak megfelelõen az osztálylétszám 16 fõ.
Az anyanyelvet (írást-olvasás) az elsõ osztályban Meixner módszerrel tanítjuk.
Az alapismeretek késõbb kiegészülnek informatika-, úszás-, korcsolya-, és
néptáncoktatással is. Mindezek mellett kínálunk szabadon választható szakköröket is, például: dráma, modern tánc, képzõmûvészeti foglalkozások.
A két tanítási nyelv, az angol és a magyar, melynek megfelelõen, heti öt
angol óra mellett, az elsõ évfolyamon a készségtárgyak (ének, testnevelés,
rajz) tanítása folyik célnyelven, a felsõs osztályokban pedig belép a történelem
és az országismeret is.
Figyelmet szentelünk az egyéni haladási tempónak, ami fõként alsó tagozatban rendkívül változó lehet egyezõ életkorú gyermekek esetében. Az iskola,
az „AGY“ TANODÁBAN nemcsak a tanulás, nevelés helye, hanem családias
rendezvények helyszíne, szervezõje is.
Érdeklõdni lehet: Tóth Rita m.b. igazgatónál személyesen vagy telefonon:
26/311-387; 30/401-0125
www.agytanoda.hu
Február 11-én 17 órai kezdettel bemutatkozó szülõi értekezletet tartunk
az iskolában!
MINDEN KEDVES SZÜLÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

09.00 Területhasznosítással
kapcsolatos megbeszélés
13.00 Polgármesteri
fogadóóra

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340
Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás,
kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!
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Városi bál hajnalig

Az ünnepi mûsorban Rozsos István operaénekest
Holló Mariann zongoramûvész kísérte

Dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntötte a vendégeket Dörner György színmûvész
és Novodomszky Éva mûsorvezetõ társaságában

Folytatás az 1. oldalról
Ünneplõbe öltözött a hétköznapokon testületi üléseknek,
konferenciáknak, koncerteknek, a városba érkezõ delegációknak és más hivatalos
eseményeknek otthont adó
díszterem, hogy este hatkor
helyet adhasson a négyfogásos vacsorának, majd a rövid
koncertnek. Novodomszky Éva,
a királyi televízió híradós

mûsorvezetõje és Dörner
György színmûvész egymás
után konferálták be a fellépõket: Kováts Kolos, Molnár
András, Rozsos István és
Vághelyi Gábor Kossuth-díjas
operaénekesek, a Magyar Állami Operaház tagjai, valamint
Papp Nikoletta énekmûvész
szórakoztatta a közönséget.
Az opera- és operettrészleteket, valamint a mûdalokat
Holló Mariann zongoramûvész,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanára kísérte.
Az olykor borongós, olykor
játékos produkciókat követõen a Városháza udvarán
felállított hangulatosan befûtött sátorban a Szentendrei
Református Gimnázium végzõs
diákjai táncoltak angol keringõt és charlestont, illetve
ABBA-slágerek csendültek fel.
Ezt követõen tombola vette
kezdetét, amelyen a szentend-

rei szponzorok által felajánlott értékes és szép nyeremények leltek gazdára. Az
Aranyláng Tánczenekar zenéje
elfeledtette a népes vendégsereggel néhány órára napi
gondjait-bajait. A leglelkesebbek a táncot hajnali fél kettõig ropták.
Az est teljes bevételét jótékonysági célra, a beteg gyermekek sürgõsségi ellátásához
szükséges életmentõ készülék,
nagy teljesítményû légúti
szívókészülék, valamint egyéb
gyermekgyógyászati-diagnosztikai eszközök beszerzésére fordítják. Mint megtudtuk, az I. Szentendrei Jótékonysági Bált sikerült kizárólag a környékbeli cégek,
vállalatok szponzorációs segítségével megrendezni. Hagyományteremtõ céllal a tervek szerint jövõre folytatódik
a rendezvény.
- bt -

A vacsora után a Szentendrei Református Gimnázium
végzõs diákjai táncoltak

Szentendrei szponzorok ajánlottak fel értékes
tombolanyereményeket
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– Miért hívták életre az I.
Szentendrei Jótékonysági
Bált?
Dietz Ferenc: – A gyermekeken
való segítés mellett a másik
fontos célunk volt, hogy a bál
vonzó programok és kellemes
vacsora mellett lehetõséget
teremtsen arra, hogy a városért aggódó és tenni akaró
személyek kötetlen beszélgetést folytathassanak egymással, amelynek során megszületõ új ismeretségek, kapcsolatok elõnyére szolgálnak
a városnak.
– Mennyi idõt vett igénybe a
szervezés?
Szántó Csilla: – Októberben
láttunk neki a szervezésnek:
elõször az idõpontot és a
jótékonyság célját határoztuk
meg. Január 17-re azért esett
a választás, mert szerettük
volna a bállal megnyitni az
1000 éves Szentendre ünnepségsorozatot, és nem akartunk
más fontos rendezvénnyel
ütközni. Amikor összehívtuk a
város gyermekorvosait, megtudtuk, hogy évek óta alapvetõ
életmentõ készülékek hiányoznak a rendelõbõl, így légúti
szívókészülékek, orvosi oxigén,
hõlégsterilizátor, otoszkóp.
A bál helyszínéül az önkormányzat épületét választottam, és az épület adottságait
kihasználva alakítottuk ki a
földszinten a tea- és kávészalont, a borkóstolót, a félemeleten a büfét, a díszteremben pedig a vacsoratermet. Az
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Gyorsfénykép bál után
A rendezvényt követõen megszólaltattuk dr. Dietz Ferencet, az I. Szentendrei
Jótékonysági Bál fõvédnökét és dr. Szántó Csillát, a bál fõszervezõjét.

A polgármester és felesége személyesen fogadták a bálra érkezõ vendégeket.
Képünkön Miakich Gábor volt polgármestert köszöntik.
udvarra fûthetõ sátrat húztunk
fel, ezáltal „bõvítettük“ az
épületet és alakítottuk ki a
tánctermet.
A férjem nyerte meg fõszponzorunknak a Raiffeisen Bankot, a Ford Szentendrét, a J+J
Vizisport Ltd-t, a Törley Pincészetet. A bál tényleges lebonyolítására egy partiszervizt kértünk fel. A szentendrei

mûvészek és vállalkozók a
tombolanyeremények felajánlásával segítettek. Az idei
évben a Szentendrei Református Gimnázium végzõs hallgatói táncolták a nyitótáncot,
és diákjai biztosították a hostess-szolgálatot. Szeretnénk
ezután hagyományteremtõ
jelleggel minden évben meghívni valamelyik középiskolát

ezekre a feladatokra. A vacsorajegyes vendégek mellett
sétálójegyeket is árusítottunk, amelyek magukba foglaltak büféjegyet.
Az ötletadó én voltam, de a
tervek oroszlánrészét dr.
Molnár Ildikó jegyzõ asszony,
Nyolczas Csabáné, Dala-Nagy
Katalin, Simon Annamária,
Kammerer Zsófia és kollégái
valósították meg. Ezúttal
szeretnék köszönetet mondani
segítõ munkájukért!
– Elégedettek voltak a megjelent bálozók létszámával?
D. F.: – Valamennyi vacsorajegy gazdára talált, és a sétálójegyek is szépen fogytak. A
legfontosabbnak azt tartom,
hogy Szentendre meghatározó
személyei, valamennyi szentendrei politikai párt, a megyei,
illetve városi intézmények
vezetõi egyaránt képviseltették magukat. Tiszteletüket
tették a környékbeli nagyvállalkozók, az Ipartestület tagjai, valamint a kisebb vállalkozások vezetõi is. Aki egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott
itt lenni, támogató jeggyel
fejezte ki a bál céljával való
azonosulását. Azt tapasztaltam, hogy elindult egy közéleti
beszélgetés fehér asztal mellett, amely nem meghatározott napirend szerinti témákkal foglalkozott, hanem szabadon olyan városi ügyekkel,
amelyek mindenkit érintenek.
Bízom benne, hogy a késõb-

biekben ezeknek a báli beszélgetéseknek köszönhetõen új
kapcsolatok, ismeretségek, és
jó közös ötletek születhetnek.
– Mit lehet tudni a befolyt
összegrõl?
D. F.: – Pontos összeget
egyelõre nem tudunk mondani, mivel az átutalások megnehezítik a gyors összesítést.
Annyi azonban bizonyos, hogy
példaértékû adakozó kedv
nyilvánult meg a szentendreiek körében. Jó érzés, hogy
mi, szentendreiek nemcsak
árvízi katasztrófa helyzetben,
hanem a hétköznapokban is
számíthatunk egymásra. A
kitûzött célt – a beteg gyermekek sürgõsségi ellátásához
szükséges életmentõ készülékek és egyéb gyermekgyógyászati-diagnosztikai eszközök beszerzését – elértük.
Köszönöm a szentendrei gyermekek nevében valamennyi
várostársamnak, aki támogatást nyújtott a bál jótékonysági céljához való hozzájárulását.
Sokan dicsérték a rendezvényt, akadt, aki javasolta,
hogy egy évben többször
kerüljön megrendezésre.
– S aki képtelen kivárni a
2010-es bált, hol folytathatja a beszélgetéseket?
Sz. Cs.: – Márciusban adják át
a püspökmajori Uszoda és
Szabadidõ Központ. Már beszéltem az építtetõvel arról,
hogy havonta egy alkalommal
az egyik helyiséget megkapom, és ott megrendezhetem
a leendõ Hamvas Szalon összejöveteleit. A Hamvas nevet
azért választottam, mert egyfelõl újszerû, friss az ötlet,
másrészt pedig az író-polihisztor Hamvas Béla személye
garantálná, hogy mindenféle
tudományterület – például
pszichológia, vallás, mûvészettörténet – témái helyet
kaphassanak. Azt szeretném,
ha minden alkalommal másmás vezetné a párbeszédet, ha
Szentendre egy-egy ismert
személye egy bizonyos témában megmozgatná a résztvevõk fantáziáját, például
szépirodalmi mûvek alapján.
A lényeg, hogy a résztvevõk
ne csak elõadást hallgassanak,
hanem aktív szerepet kapjanak
és bátran szólaljanak meg, ha
az adott területen laikusnak is
számítanak. Ha sikerül a terv,
a szalonban egymással megismerkedõ emberek barátságot
köthetnek, s jövõre, a következõ jótékonysági bálon már
egy asztalhoz is ülhetnek
majd…
Bokor Tamás
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„Ma az emberek tudják mindennek az árát, de semminek az
értékét.“ (Oscar Wilde)

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait
a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó
tel.: 30/319-9634 • e-mail: ujsag@szevi.hu

Esti kaland az erdõben
ármennyire ismerjük az
erdõt, nem szabad felelõtlenül kóborolnunk,
még a természetvédelmi területeken sem. Különösen a
vadászati idényben érdemes
szem elõtt tartanunk az erdõhasználat szabályait.
Január 1-jén gyönyörû idõvel
lepett meg bennünket a természet. A ragyogóan tiszta
idõ, a vékony hóréteg és a dérlepte fák arra késztettek, hogy
a Nyerges-hegy környékén
szellõztessük ki fejünkbõl az
elõzõ éjszaka zaját. Nem
csalódtunk, az Asztal-kõnél
fantasztikus élményben lehetett részünk: a gyorsan
eltûnõ nap fényében az egyik
hegy kéken, a másik narancsosan ragyogott, a fák között
sétálva pedig úgy éreztük, a
hókirálynõ birodalmába érkeztünk. A friss havon jól láttuk az állatok nyomát, és a
nagy csendben semmi sem
zavarta a madarak énekét.
Ekkor szólalt meg bennem a
bibliai Éva: – Mindig is szerettem volna tudni, hová vezet
ez az út! – mutattam egy
erdészeti útra. A férjemnek se
kellett több, máris Ádámmá
változott: – Eddig észre sem

B

Zöld ünnepeink
januárban
1. Béke Világnap
4. 1980-ban ezen a napon
gyilkolták meg a szõrmecsempészek Kenyában
Joy Adamsont, az afrikai
macskaféle nagyragadozók
kutatóját és védelmezõjét
7. 1843-ban Koch Antal
született ezen a napon
14. 1875-ben Albert
Schweitzer német orvos, filozófus született ezen a napon

23. 1898-ban Széchenyi
Zsigmond született ezen
a napon

vettem! Nézzük meg! – Rövidesen meg is pillantottuk az
elsõ õzikét, aztán a természet
szépsége észrevétlenül sodort
tovább bennünket. Az õzet
szarvas követte, utána fantasztikus kilátás, s aztán – a
gyors sötétedés. És egyszer
csak nem tudtuk, merrõl jöttünk, és hová tartunk éppen.
A MEGMENTÕ
Egyik erdészeti útról tértünk a
másikra, míg Leányfalu fénye
fel nem villant. Más választásunk nem maradt: toronyiránt,
pontosabban fény iránt elindultunk. Az orrunkig is alig láttunk, amikor felfedeztünk egy
parkoló autót az erdõben, és a
nyomvonalán végre magabiztosan haladhattunk tovább.
Az életjelnek köszönhetõen
viccelõdéssel palástolt ijedtségünk elmúlt, s ismét vidáman tapostuk a havat, mindaddig, amíg a visszatérõ autó
fel nem vett bennünket.
Az erdész ült benne: – Máskor,
ha éjszakai túrára indulnak,
legalább egy zseblámpát vigyenek magukkal. És ha lehetséges, ne hagyják el a kijelölt
turistautat, mert a vadászok
könnyen célba vehetik magukat
– mondta lesújtó hangon. – A
közhiedelemmel ellentétben az

erdõ nem közterület, hanem
egy magánszemély vagy egy
társaság tulajdona, amely
igyekszik nyereséges gazdálkodást folytatni. Ebbe a vadgazdálkodás is beletartozik.
Bár az erdõtörvény megengedi,
hogy az erdõt sportolási és
üdülési célból használják, érdemes néhány szempontot
szem elõtt tartani. A legfontosabb, hogy a turistautakat
nem szabad elhagyni.
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gyakrabban vadászattal történik, ám a kirándulóknak –
legalábbis ha nem térnek le a
kijelölt turistautakról – nem
kell megijedniük, amennyiben
lövést hallanak az erdõben. A
vadászok tudják, és figyelembe veszik, hogy merre vannak
a kijelölt kiránduló utak.
A balesetmentes vadászat
nekik a legfõbb érdekük.
Három dologról azonban nem
szabad megfeledkezni:
• A jelzett turistautakról nem
szabad letérni – ráadásul ez
természetvédelmi területen
tilos is. Az egyéni vadászatok
idején, a reggeli és az esti
szürkületkor pedig ne tartózkodjunk az erdõben.
• Nagyon fontos, hogy a kutyával kirándulók pórázon sétáltassák négylábú kedvencüket,
hiszen a gazdájuk szeme elõl
akár csak néhány percre eltûnõ
kutyák is komoly károkat okoznak a vadállomány indokolatlan zavarásával.
• Novembertõl januárig tart a
vaddisznó-hajtóvadászat idõszaka, a túrázók ennek kapcsán találkozhatnak korlátozásokkal egészen januárig.
Elõfordulhat, hogy egy-egy
jelzett turistautat rövid idõre
lezárnak. Ezt mindig személyesen az erdészet szakembere
teszi, aki vagy ajánl másik
utat, vagy megkéri a kirándulókat, hogy várják meg,
amíg elhalad a hajtás.
Mire erdészünk mindezt elmondta, már haza is értünk:
az erdészeti autó majdnem a
házunkig szállított bennünket. Pedig biztosan nem fordultunk volna vissza!
Ismeretlen megmentõknek
ezúton is hálás köszönet!
Berényi Mariann

HOGY ÛZÖTT VADDÁ NE VÁLJ!
Hiába mondta a férjem, hogy
40 éve járja az erdõt, erdészünk hajthatatlan maradt. –
Nem várhatjuk el egy vadásztól
– mondta –, hogy a sötétben,
a turistautaktól távol számításba vegye: vaddisznó helyett
kirándulót vehet célba.
A pilisi Parkerdõ az õszi-téli
idõszakban, szeptembertõl januárig végzi a vadállomány
szabályozását az erdei ökoszisztéma
egyensúlyának
fenntartása érdekében. Ha a
vadállomány túlságosan elszaporodik, vagyis túl sok vaddisznó, szarvas és õz él a területen, elõbb-utóbb felélik az
erdõt. Évente meghatározzák,
mibõl hány, milyen nemû és
korú állatot lehet kilõni.
Az állomány apasztása leg-

Kellemes, otthonos
környezetben várja Önt a

KATI-PEDIKÛR
3 percre a Kaiser’s-tõl,
a szentendrei Rózsakertben
Szolgáltatások:
Pedikûr
Manikûr
Kézápolás, kéz masszázs
Thai talp- és lábmasszázs
Idõpont egyeztetés
a 20/514-3323-as számon

HORVÁTHNÉ PÁSZTOR
ANNAMÁRIA
kozmetikus

Januárban
10% kedvezmény
Szentendre, Paprikabíró u. 4.
Telefon:
06-30-737-2934

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs
• darus,
• építõanyag
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

A CSIKUNG
EGÉSZSÉGKÖZPONT
ZHANG SHEN KÍNAI MESTER
VEZETÉSÉVEL FEBRUÁRTÓL
CSIKUNG TANFOLYAMOT
INDÍT SZENTENDRÉN

A 2 hónapos tanfolyam kezdete:

Február 16.
(hétfõnként, 19.00 - 21.00 között)

Barcsay Jenõ Általános Iskola,
Kálvária út 18.
Bejelentkezés:

06/20-414-9211
További információ:

www.csikungkozpont.hu

 A csikung a hagyományos
kínai orvoslás része, mely
a test energiaáramlásának
harmonizálásával fejti ki
gyógyító, pozitív hatásait.
 Kiegészíti a nyugati
gyógyító terápiákat, elõsegíti
a nehezen kezelhetõ
betegségekbõl a gyógyulást.
 Egészséges embereknél
fokozza a vitalitást, jó közérzetet
teremt fizikálisan és mentálisan
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Szív- és érrendszeri rizikószûrés

orvos-feltaláló nevéhez köthetõ. A világszabadalommal
rendelkezõ orvosi diagnosztikai eszköz a vérnyomásméréshez hasonló módon,
néhány perc alatt meg tudja
állapítani az érrendszer állapotát: az érfalak rugalmasságát, illetve az érelmeszesedés mértékét. Így képes
kiszûrni a még tünetmentes,
közepes rizikófaktorú betegeket is.
Az érelmeszesedés korai kimutatásával nemcsak az agyi- és

szívkatasztrófák veszélye kerülhetõ el, hanem a kezelés
azonnali megkezdésével vagy
életmódváltással az érkárosodások folyamata le is lassítható, sõt bizonyos esetekben vissza is fordítható.
– Körülbelül másfél éve kezdtük
az arteriográfos szûréseket,
nagyon jó eredménnyel – mondja dr. Hasitz Ágnes szentendrei
háziorvos. – Véleményem szerint a mûszer nagyon nagy jövõ
elõtt áll; hosszú távon az arteriográfos szûrés ugyanúgy alapvizsgálattá válhat, mint akár az
EKG-, vagy a vérnyomásmérés.
Szerencsés lenne, ha idõvel a
háziorvosi praxis alapfelszerelésévé válhatna ez az eszköz.
Az arteriográfos vizsgálat
elsõsorban az aktív, 35-50 év
közötti panaszmentes lakosság számára ajánlott, de
feltétlenül érdemes elmenni
azoknak a szûrésre, akik rendelkeznek az említett rizikófaktorok valamelyikével, genetikailag vagy életkorukból,
állapotukból adódóan veszélyeztetettebbek, vagy akár
csak meg szeretnék õrizni
egészségüket.
– Az arteriográf nagyon jól
használható a gyógyszeres
terápia beállítására, nyomon
követésére is, így könnyebb a

gyógyszerváltás, a megfelelõ
szer megtalálása. Természetesen a kórtörténet ismerete,
az orvosi háttér elengedhetetlenül szükséges az eredmények
kiértékeléséhez. Hiszen ismerve
a páciens „elõéletét“, amelyik
érték az egyik betegnél jelez
valamit, ugyanaz az érték a
másik betegnél nem releváns –
tájékoztat dr. Bartha Zsolt,
szintén arteriográfos szûrést
végzõ háziorvos.
A fekvõ helyzetben történõ
vérnyomásmérésre hasonlító
vizsgálat pár percig tart, és a
lelet kiértékelésével együtt
összesen 20-30 percet vesz
igénybe. A vizsgálat elõtt 2-3
órával célszerû tartózkodni a
dohányzástól, a kávé- és az
alkohol fogyasztásától és a
gyógyszerszedéstõl.
A két háziorvosi praxisban
eddig közel 300 szentendrei
lakost vizsgáltak, és a páciensek 60%-nál találtak is
kisebb-nagyobb problémákat.
A tapasztalatok szerint a szûrés hatására a betegek komolyabban veszik a meglévõ
terápiás javaslatokat, de többen voltak, akiknél további
vizsgálatokra vagy gyorsabb
beavatkozásra volt szükség –
szerencsére még idõben.
Kolos E.

telepeik eltûntek. Az utóbbi
években egyre több varjú
menekül a városokba, ahova a
kék vércsék nem tudják követni õket. Drasztikus állomány-

táplálékkeresés és a ragadozók
elleni közös védekezés sem. Ez
az egyik oka annak, hogy a kék
vércsék száma 50%-kal csökkent az elmúlt 15 évben.

Azonban ezek a mûfészektelepek nem jelentenek hosszú
távú megoldást, a cél, hogy a
kék vércsék újra természetes
módon, varjútelepeken költsenek! Ehhez elsõ lépésként a
vetési varjak állománycsökkenését meg kell állítani, és
el kell érni, hogy újra telepeik
alakuljanak a kék vércsék
élõhelyén.

Arteriográfos vizsgálat a megelõzés jegyében
szív- és érrendszeri betegségek köztudottan a
vezetõ halálokok közé
tartoznak. A betegségcsoport
évente körülbelül kétmillió
áldozatot szed Európában, ami
a halálozások megközelítõleg
40%-át jelenti. Magyarországon a férfiak közel fele, a nõknek pedig több mint 50%-a
valamilyen szív- és érrendszeri
betegségben hal meg, míg
például a daganatos betegségek „csak“ 25%-ban felelõsek a halálozásokért.
Míg a daganatos betegségek
megelõzésére már mûködnek
szûrõprogramok, addig az infarktus és az agyvérzés tekintetében a megelõzés még
gyerekcipõben jár. Az ismert
rizikófaktorok, mint a magas
koleszterinszint, a magas vérnyomás, a dohányzás, az elhízás, a cukorbetegség, a veseelégtelenség, a stressz, a
túlzott mértékû alkoholfogyasztás, a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a menopausa, valamint
az örökletes tényezõk növelik
az infarktus vagy az agyvérzés

A

Arteriográfos szûrést végez Szentendrén
dr. Hasitz Ágnes és dr. Bartha Zsolt
elõfordulásának kockázatát.
Ezek gyakran teljesen tünetmentesen vezetnek a váratlan
és halálos kimenetelû érbetegségek kialakulásához.
Az elmúlt évtized kutatásai új
ismeretekkel szolgáltak az
érelmeszesedés kiváltó okairól
és folyamatáról. Az érfali merevség mérése ugyanis már
korai, tünetmentes fázisában
is jelzi az érelmeszesedés jelenlétét és fokát. Erre a mérésre szolgál az Arteriográf,
amely dr. Illyés Miklós magyar

2009-es év madarai:
a kék vércse és a vetési varjú
két védett madár életmódja szorosan összefonódott, a kék vércsék
a vetési varjak fészkelõ telepein költik ki utódaikat.
A kék vércsét kevesen ismerik,
a vetési varjakról azonban számos legenda él a köztudatban.
2009 az õ évük, ismerjük meg
valódi életmódjukat!
A fokozottan védett kék vércse
hazánk egyik legkisebb, legszínesebb ragadozó madara.
Különlegessége, hogy saját
fészket nem épít, elsõsorban
vetési varjak fészkeit foglalja
el, és ragadozó madaraink
közül egyedüliként telepesen
költ. A vetési varjú Magyarországon széles körben elterjedt, 2001 óta védett faj. Ki
ne látott volna õsszel diót
hordó vagy télen nagy csapatokban károgva repülõ varjakat? Maga építette, gallyfészkekbõl álló telepeken költ,
melyek más fajok, például a
csóka vagy az erdei fülesbagoly mellett a kék vércsék
számára is otthont adnak.

A

Kék vércse pár
EGYÜTT KELL VÉDENÜNK
ÕKET!
Hosszú távon stabil kék vércse
állomány csak a vetési varjak
költõtelepeinek megõrzésével
biztosítható. A múlt század
végén a varjak ellen indított
irtó hadjárat (méreggel, a
fészkek és a madarak kilövésével) eredményeként számuk két évtized alatt 90%-kal
csökkent! Az ország egész
területén, így a kék vércsék
élõhelyein is, nagy fészek-

csökkenése miatt a vetési
varjú 2001 óta védett, azonban zajos, piszkos városi
telepeik, mezõgazdasági vetõmagfogyasztásuk miatt sokan
még mindig közellenségnek
tartják õket.
Varjútelepek híján a vércséknek be kell érniük a szarkák
egymástól távoli, elszórtan
épített fészkeivel, magányosan viszont nem képesek
hatékonyan szaporodni, mert
így nem mûködik a csoportos

NEMZETKÖZI VÉDELEM
EGYÜTT A GAZDÁKKAL
A kék vércse veszélyeztetett
madár, ezért magyar-román
összefogással, az Európai Unió
LIFE Nature alapjának támogatásával 2006-2009 között
fajvédelmi program zajlik a két
országban. Gyors beavatkozásként, több helyszínen
eddig 3500 mûfészek került
telepszerû kihelyezésre, melyek közel 20%-ában már költenek a vércsék.

Vetési varjak
Ebben legfontosabb partnereink a gazdálkodók, akik a természetkímélõ módszerek alkalmazásával, a varjak kíméletével nemcsak segíthetik a
madarak visszatelepülését,
hanem ezért várhatóan agrártámogatáshoz is jutnak.
Forrás: MME
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Négykezes zongoraest

Szentendrén is van már Cafe Frei

Január 25-én, vasárnap 18 órakor Szokolay Balázs és Hlavacsek
Tihamér négykezes zongoraestje lesz a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola Oltai Adrienne termében (Duna-korzó 16.) Mûsor:
Schönberg: Hat zongoradarab négy kézre, Stravinsky: Tavaszi
áldozat. A belépés díjtalan.

Az ismert tévés személyiség, Frei Tamás nagy
szenvedélyének hódolva,
Cafe Frei néven két évvel
ezelõtt kávézólánc kiépítésébe kezdett. A sorban
a hatodik városunkban,
a Vujicsics téren nyílt meg
január 17-én.
Sokféle kávékultúra és kávékonyha létezik a világban. Itt
Európában az olasz a legismertebb, köszönhetõen az olasz
presszógépeknek és a cappuccinonak. A kávékészítés felgyorsulása miatt ma már általában
azt szeretjük, ha egy gombnyomásra pár perc alatt máris a
csészénkben van a fekete nedû.
Ezzel szemben a Cafe Frei azt
vallja, hogy ha szenvedélyünk
a kávé, ahhoz idõ kell.
A világ kávérecept-könyvei
sok száz, egymástól eltérõ
kávéfõzési praktikát, ínyencséget tartanak számon. A
karibi kávékonyha egyik jellegzetessége például, hogy a
cukrot ráteszik a megdarált
kávéra, így a kettõt együtt
járja át a forró víz, s mivel ettõl
a cukor kicsit karamellizálódik, s egészen új kávéíz keletkezik. Etiópiában, ha az
ember bemegy egy étterembe,
ami rendszerint egy nagy sátor, a mai napig megkérdezik
a rendelésnél, hogy kér-e majd
az étkezés után kávét, s ha
igen, akkor egy asszony máris
hozzáfog a faparázson történõ, egyórás pörköléshez. A szír
kávé más és más arányban társulva a kardamonnal egyedi
változatokat hoz létre az ízskálán. Közép-Ázsiában különbözõ gyümölcsöket, narancsot, mandulát, datolyát kevernek az arab kávéba, és úgy
fõzik meg.
A világ kedvenc kávéiból és
kávékülönlegességeibõl negyven közül lehet választani a
Cafe Freiben. Csak eszpreszszóból tízféle szerepel a kínálatban (Espresso Italiano,
Milánói Espresso, Szicíliai
Espresso, New York-i és Kubai
Espresso, Toszkán Ristretto,
Római Espresso Macchiato,
Americano, Espresso Doppio,
Espresso Limoncello). Az asztalokra kitett színes menü-lap
a kávékultúrával foglalkozó
érdekes írások mellett a fogyasztásra kínált kávékülönlegességek receptjét is tartalmazza, így nem csak érzé-

fotó • Paraszkai György

Ha szenvedélyünk a kávé…

A Regionális Környezetvédelmi Központ
(nemzetközi szervezet, Szentendre)
gyakorlott kertész-karbantartószolgáltatók
(számlaképes személy vagy vállalkozás)
jelentkezését várja.

keljük, de tudjuk is, hogy mi
hozta lázba ízlelõbimbóinkat.
Egyre több emberrel találkozni
a világban – mesélte a megnyitón Frei Tamás –, akik elgondolkoznak már azon, hogy
helyes tempóban éljük-e az
életünket. És eljutnak oda,
hogy inkább több idõt áldoznak arra, hogy jó minõséget
kapjanak. Néhány korty igazi,
minõségi kávé mögött évszázados kávékultúrák és egymásra épülõ, nagy körültekintést és szaktudást igénylõ
munkafolyamatok állnak. Az
Arabica kávé – hasonlóan a
kiváló borokat adó szõlõkultúrákhoz – az idõjárástól, a
csapadék és a napsütés mennyiségétõl, a földterület lejtésszögétõl függõen egy-egy
ültetvényen belül akár dûlõként
is más ízt és minõséget hordoz.
Mit tud a Cafe Frei? A teljesség
igénye nélkül csupán néhány
példa. Magyarországon az eladott kávémennyiség 98 százaléka darált kávé, és csak két
százaléka szemes. Az angoloknál ez 15 százalék, a németeknél 20. Darálás után a kávé
negyven percen belül elveszíti
aromájának a felét. A Cafe Freiben nagy figyelmet szentelnek ezért annak, hogy a kávéséf ne felejtse az ujját a
darálón, s csak annyit engedjen át a gépen egyszerre,
amennyi az azonnali felhasználáshoz szükséges.
A kávéscsészéket 55 fokosra,
az ideális hõmérsékletre melegítik fel, mielõtt a kávét belefolyatják. S hogy beszélgetés közben ne hûljön ki
hamar a fekete nedû, arról az
az indonéz feketeföld gondoskodik, ami a csészék anyagában található.
A legjobb kávécserjébõl, az
Arabica-ból négyszázfélét termesztenek a világ különbözõ
részein, mindenhol magas

hegységekben. A Cafe Frei
Tanzániából, közvetlenül a
termesztõtõl szerzi be a kézzel
szedett és válogatott kávét,
kiiktatva a viszonteladó-láncot, de emellett tízféle, a világ
híres kávétermesztõ vidékérõl
származó pörkölt, szemes kávét kínál elvitelre is, 125 grammos zacskókban. A további
tervek között szerepel, hogy
nemcsak házi használatra
szolgáló kis kávéfõzõ-gépeket, hanem zöldkávét és kávépörkölõket is lehet majd náluk
venni.
De azok sincsenek semmibõl
kizárva, akik nem szeretik a
kávét, vagy egészségi okok
miatt nem fogyaszthatják:
õket a vegyszerek nélkül, természetes úton koffein-mentesített kávék és a „világ-teák“
kárpótolják: a kínaiak és a
japánok félig erjesztett, kedvelt itala, az Oolong tea, vagy
a Dél-Afrikában népszerû vörös tea datolyával, fahéjjal és
ánizzsal ízesítve, vagy a nepáli
zöld tea. Kedvcsinálónak most
csak ennyit, maradjon felfedezni való kinek-kinek magának is.
A Cafe Frei kínálatát a kávék
mellett minõségi röviditalok,
többféle recept szerint készített forró csokoládék, üdítõitalok, fagylaltok és cukrászsütemények teszik vonzóvá.
Ha az eddig elmondottak
szerint bárki azt gondolná,
hogy a Cafe Frei-be csak vastag
pénztárcával lehet betérni, az
téved. A presszókávék 250
forintba kerülnek, de a legdrágább is 400 forinton belül
marad.
(x)

CAFE FREI
Bogdányi u. 40., Vujicsics tér

Nyitva minden nap
9-tõl 22 óráig

Az alkalmazott növényvédelmi és kertészeti megoldások
kiválasztásánál különös tekintettel kell lenni a környezetbarát
megoldásokra.
A pályázatokat 2009. február 6-ig várjuk
a recruitment@rec.org e-mail címre.
További információt, illetve a helyszín elõzetes megtekintésére
idõpontot András Ferenc úrtól (Mûszaki Osztályvezetõ)
az FAndras@rec.org e-mail címen,
illetve 06 26 504 000 telefonszámon kérhet.
A pályázatban kérjük cége, vállalkozása adatainak
részletes bemutatását, korábbi referenciáit, valamint a fenti
feladatokra vonatkozó ismeretekre, szaktudásra, képességekre
vonatkozó információkat.
A pályázatokat beérkezési sorrendben értékeljük, melynek eredményétõl függõen vesszük fel a kapcsolatot a jelentkezõkkel.
A feladatok részletes leírását, valamint a terület bemutatását a
honlapunkon a következõ eléréssel lehet megtekinteni:
http://www.rec.org/REC/Announcements/2009_gardener.html
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Barcsay díjak átadása Szentendrén
– Húszéves a Barcsay Alapítvány
Barcsay Jenõ születésnapja
immár hagyományosan a nagy
festõre való emlékezés napja,
annak jegyében, hogy fiatal
mûvészek díjakban is részesülnek. Január 14-én, a Mester
születése 109. évfordulóján
tisztelõi ismét összegyûltek a
szentendrei Barcsay Gyûjteményben. Dr. Kálnoki-Gyöngyösssy Márton megyei múzeumigazgató köszöntötte a
jelenlévõket, majd Madarász
Gábor kíséretében Szabó Enikõ
énekelt „átírt“ mezõségi dalokat. Mindezt a hely szelleméhez és Barcsay Jenõ személyiségéhez nagyon is illõnek tartottam, amikor ezt követõen
visszaemlékezhettem a Mesterre, hiszen Barcsay kis mezõségi községben, Katonán
született 1900-ban. Szót
ejthettem az alapítvány létrejöttének történetérõl, a díjazottak soráról.
Barcsay Jenõ munkásságához
ez az év is jubileumokat kapcsol. Épp kilencven éve kezdte
meg képzõmûvészeti fõiskolai
tanulmányait, 1919-ben, éppen nyolcvan éve járt elõször
Szentendrén, 1929-ben, éppen negyven éve kapott felkérést a nagyszabású szentendrei mozaik készítésére,
1969-ben. A Mester sokáig
egyedül élt, majd a nyolcvanas
évek közepétõl már vele lakott
testvérhúga, Barcsay Erzsébet, aki Erdélybõl hozzá
költözött. A Mester 1988.
április elején hunyt el, értékes
képgyûjteményét múzeumoknak adományozta. Ezt követõen Barcsay Erzsébet 1989ben – ennek tehát pontosan
húsz éve – közérdekû kötelezettségvállalás
keretében
alapítványt tett, melynek kettõs célja lett. Egyrészt jutalmakat adni azoknak a képzõmûvészeti fõiskolai hallgatóknak, akik kiemelkedõ teljesítménnyel vesznek részt a
mûvészeti anatómia oktatásában, másrészt díjakban
részesíteni azokat a már pályán dolgozó fiatal mûvészeket, festõket, akik mûvészetükkel kapcsolódnak Barcsay Jenõ szelleméhez, mûvészetéhez. Ennek megfelelõen
két kuratórium jött létre.
Barcsay Erzsébet 1989-ben
egymillió forint alaptõkét biztosított az alapítvány munkájához. Az alapítvány létre-

Miklós Hajnal:
Kiolvadás 2007.
jöttében jelentõs szerepet játszott dr. Debreczenyi Ferenc és
dr. Szõnyi István, s már akkor
és azóta is nélkülözhetetlen a
két jogutód, Kónya Márta és

Kovács Lehel, Szász Sándor
vagy Horváth Levente. Ez –
örömünkre – így van ebben az
évben is, noha a döntést
meghozó kuratórium erre a
körülményre külön nem figyel,
hanem a beérkezett pályázati
anyag minõsége a döntõ. A két
díjazott közül Miklós Hajnal
Gyergyószentmiklós, Székely
Annamária pedig Kolozsvár
szülötte. Miklós Hajnal 2006ban diplomázott a Magyar
Képzõmûvészeti
Egyetem
festõ szakán, mint Maurer Dóra
növendéke. Képei kapcsán
vonzódást érzünk nagy természeti tájak személyes megjelenítéséhez, a figura ábrázoláshoz. Székely Annamária
2000-ben diplomázott az
egyetem festõ szakán, mint
Klimó Károly növendéke. Képei
igazi térkutató festõt mutatnak, aki a terek találkozásából,
feszültségeibõl teremt nagyon
is mai atmoszférájú festészetet.
E díjakról döntött pályázatok

Székely Annamária: Híd III.
Kónya Ferenc folyamatos segítsége.
Az elmúlt húsz évben a Barcsay
Alapítvány tevékenysége jelentõs szakmai súlyt kapott.
Jutalomban a fõiskolán –
immár évek óta Képzõmûvészeti Egyetem – eddig kb.
százhúsz fõiskolai hallgató
kapott Barcsay-jutalmat, és a
mai kitûntetekkel együtt ötvenkét fiatal mûvész részesült
Barcsay díjban. Különös megfigyelnünk, hogy az évek elõre
haladtával egyre több olyan
fiatal kapott díjat, akik erdélyi származásúak, de már
Magyarországon végezték el
felsõszintû mûvészeti tanulmányaikat. Így Bács Emese,

alapján az immár évek óta
együtt dolgozó kuratórium,
melynek elnöke Kéri Ádám festõmûvész, egyetemi tanár, és
tagjai Deim Pál, Balogh László,
Károlyi Zsigmond festõmûvészek, tovább dr. Sütõ Csaba,
dr. Szõnyi István és Kónya
Ferenc. A díjazottak pénzjutalmat és a Csíkszentmihályi
Róbert által nemrég elkészített
Barcsay emlékérmet vehetik
át, valamint kamarakiállítást
rendezhetnek a Barcsay Gyûjteményben, ami nem akármilyen lehetõség, hiszen ahhoz,
hogy az õ képeik láthatók
legyenek, a mester képei
kerülnek – ideiglenesen – raktárba…

ÚJ KIÁLLÍTÁSI- ÉS
RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK
SZENTENDRÉN!

A Barcsay Alapítvány – a
díjazásokon túl – az elmúlt
húsz évben rengeteg szakmai
eseményt, programot szervezett, megemlékezéseket tartott. Emlékhely jött létre
Barcsay budapesti, Andrássy
úti otthonának elõkertjében,
melyet Szász György szobrászmûvész készített. Emléktáblát mintázott Szabó Ádám
szobrászmûvész Barcsay Jenõ
szentendrei mûterme falára, s
táblát helyeztek el a nagyenyedi Bethlen Kollégium
falára is, amelyben Barcsay
Jenõ tanulmányait végezte.
Az alapítvány által szervezett
Közelképek címû kiállítás,
mely a mester születése 100.
évfordulójára jött létre, megjárta Szentendre után Nagyenyedet, Marosvásárhelyt,
Kolozsvárt. 2004-ben megemlékezést tartottak a szentendrei városházán. Most folynak
az elõkészületei egy kopjafa
avatásnak, mely erdélyi ajándék, s melynek avatására április 4-én kerül sor a Barcsay
Gyûjtemény udvarán.
Ahhoz, hogy az Alapítvány
eredményesen tudjon mûködni mindig szükség volt a
Képzõmûvészeti
Fõiskola,
Egyetem rektorainak segítõ
támogatására. Ezek sorában
fontos néhai Somogyi József,
Kiss István, majd Sváby Lajos,
Szabados Árpád, Farkas Ádám,
majd Kõnig Frigyes, valamint a
fõiskolai adminisztratív munkát végzõ Pongó Zsuzsa személyét megemlítenünk. Mindig
nélkülözhetetlen volt a polgármesterek, Miakich Gábor,
dr. Dietz Ferenc, az alpolgármesterek, Gulyás József és Kun
Csaba, valamint a múzeumigazgatók, Simon László és
Kálnoki-Gyöngyössy Márton
segítõkészsége, s Mazányi
Judit, valamint Verba Andrea
szakmai háttérmunkája.
A visszaemlékezést követõen
Balogh László festõmûvész
emlékezett a Mesterre, s értékelte a fiatal díjazott mûvészek jeles szakmai teljesítményét, majd Kónya Márta
jogutóddal és a megyei múzeumigazgatóval együtt átadták
a díjakat.
A kiállítás március 1-jéig tekinthetõ meg.
Feledy Balázs

A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága a szentendrei
Vajda Lajos Gyûjtemény anyagát, mely a Nemzeti Galériában február 22-ig látogatható, idén december végéig
külföldi tárlatokra tartósan
kölcsön adta, ezért az állandó
kiállítás bezárt.
A PMMI ezen idõszak alatt
lehetõvé kívánja tenni szentendrei képzõ- és iparmûvészeknek, hogy a Vajda Emlékmúzeum Hunyadi utcai épületének emeleti szintjén önköltséges egyéni- vagy csoportos kiállításokon mutatkozhassanak be a közönségnek.
*
Töltsük meg élettel a Barcsay
Múzeum udvarát! A hangulatos
és kivételesen jó akusztikájú
udvar évtizedek óta a júliusaugusztusi szombat estéken
koncerteknek ad otthont. A
nyári idõszak legnagyobb részében azonban az udvar zárva
tart, pedig kiváló helyszíne
lehetne szabadtéri tárlatoknak,
színházi elõadásoknak, vásároknak és zártkörû rendezvényeknek (esküvõk, fogadások, termékbemutatók stb.) is.
Várjuk színtársulatok, program- és rendezvényszervezõk,
cégek és magánszemélyek
jelentkezését, hogy a Szentendre mûemléki belvárosának
egyik legszebb belsõ udvarát
ismét birtokba vehessék a
város lakói és vendégei!
A bérleti feltételekrõl a
www.pmmi.hu weblapon tájékozódhat, igényeket postai
úton küldött levélben vagy a
kozmuvelodes@pmmi.hu és a
titkarsag@pmmi.hu e-mail címen lehet bejelenteni, a programegyeztetés miatt lehetõleg március végéig.
PMMI

Játék

A Szentendrei Keramikusok
Egyesülete Játék címû kiállítása január 23-án, pénteken 18
órakor nyílik a Barcsay Iskola
Galériában (Kálvária út 18.)
A kiállítást – melyen 12 alkotó
közelíti meg eltérõ módon a
játék témáját – Szondy Andrea
nyitja meg. A megnyitót követõ fogadáson köszöntõt
mond Konok Tamás festõmûvész. Közremûködik Gacsályi
Róbert (ütõhangszerek) és az
iskola tanulói. A kiállítás
megtekinthetõ február 7-ig.

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Jó állapotban lévõ sport babakocsi 5
ezer forintért eladó. Tel. 06-20-9723764.
Eladó kifogástalan állapotú recepciós
pult (ívelt, cseresznyeszínû, üveg-

Középkorú hölgy, takarítást, gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-20-4991767.
Referenciával rendelkezõ fiatal
lány, takarítási, gyermek-felügyeleti munkákat vállal. Tel. 0670-305-5721.

Takarítás, vasalás. Tapasztalt, dolgos,
leinformálható fiatalasszony, referenciákkal. Tel. 06-70-704-1152.
Felsõfokú német-, középfokú angolnyelvtudással, számítógépes ismeretekkel munkát keresek. Tel. 06-20-9149021.
borítású), 110 cm magas, 320 cm
széles, 120 cm mély. Érdeklõdni
munkaidõben. Tel. (26) 312-657.

ÁLLÁS
Szentendre belvárosában nyíló ékszerüzletünkbe eladót keresek. Tel. 0630-380-6989, peter.kulcsar@yahoo.
com.
Szentendre fõ terén, február végén
nyíló éttermünkbe keresünk felszolgálókat, pultosokat! Jelentkezni a 0630-600-9709-es telefonszámon lehet!
Titkárnõt – ügyintézõt keres, szentendrei mérnöki iroda, saját gépkocsival,
számítógépes ismeretekkel. Kézzel
írott, fényképes önéletrajzot kérjük
megküldeni GEOVIL Kft. 2001 Szentendre. Pf. 121., vagy geovil@geovil.hu
e-mail címre. Tel./fax: (26) 319-368.
Sétálóutcai ruhaüzletünkbe keresünk
nyugdíjas, kékkönyves bejelentéssel
rendelkezõ eladót, beugró jelleggel,
hétvégékre is. Tel. 06-30-280-1414.
Szentendrei varrodámba varrónõt keresek. Tel. (26) 316-503.
Szentendrei munkahelyre keresek számítógépes gyakorlattal rendelkezõ
munkatársnõt. Tel. 06-20-478-9659.
Szereted, ha nem kell más helyett dolgoznod? Ha értékelik személyes teljesítményed? Akkor a mi csapatunkban
van a helyed! Szentendrei cégünk
területi képviselõt keres ipari, elektromos, kéziszerszámok forgalmazására.
A képviselõ feladata új viszonteladók
megkeresése, valamint az ország
területén meglévõ kereskedõinkkel
való kapcsolattartás. Hasonló területen szerzett tapasztalat elõny.
További információkért küldd el fényképes önéletrajzod az info@flex.sc
címre.
Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ
munkatársakat keresünk havonta megjelenõ kereskedelmi szaklapok terjesztésére. Tel 06-1-210-1318.
Budakalászi Corában mûködõ ingatlanirodánkba munkatársat keresünk
felsõfokú végzettséggel, számítógépes
ismeretekkel, jó kommunikációs képességgel, angol nyelvtudással (diák is
lehet). Fényképes önéletrajzot kérünk!
ambrozia@ambrozia.hu. Tel. 06-20405-1760

Leinformálható, több éves gyakorlattal rendelkezõ, fiatal hölgy,
takarítási, gyermek-felügyeleti
munkákat vállal. Tel. 06-70-5261791.

KIADÓ LAKÁS
Pismány aljában, 2 szobás, amerikai
konyhás, bútorozatlan, panorámás új
lakás, nagy teraszokkal (30 nm, 10 nm),
kocsi beállási lehetõséggel, kertes
házban, kiadó, 80 ezer Ft/hó+
rezsi+kaució. Tel. 06-20-362-3626.
Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdohányzó, gyermektelen párnak, esetleg nõnek. Tel. 06-70-389-2139, 0670-367-2645.
A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es,
erkélyes, két és fél szobás, távfûtéses,
vegyes építésû, bútorozatlan lakás
kiadó. A közlekedés jó, iskola, óvoda,
bolt és uszoda a közelben. 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Sürgõs.
Érdeklõdni: Török Mónika 06-30-8157465 vagy torokmonika@fibermail.hu
Püspökmajor-lakótelepen, 55 nm-es,
bútorozott, felszerelt, 2 szobás, étkezõs, légkondis, 3. emeleti lakás, 55
ezer Ft +rezsi, hosszútávra kiadó. Tel.
06-20-314-9080, délelõtt 10-12-ig.
Kiadó Szentendrén, forgalmas helyen,
új építésû lakás, akár irodának is
alkalmas. Somogyi: Tel. 06-20-3985592.
Szoba kiadó hölgynek, párnak. Tel.
06-30-949-6456.
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Kiadó Szentendrén 75 nm-es új lakás.
Gépesített konyhás, nappali, 2 hálószoba, udvaron gépkocsi beállási
lehetõség. Interneten megtekinthetõ
http://effi.hu, tel. 06-30-242-8486,
(26) 303-271.
Szentendrén, családi házban, leinformálható hölgy részére szoba kiadó, 35
ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-311-9231.
Nyaraló fõút mellett 40 ezer forintért
kiadó. Tel. 06-30-299-0376.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrei 127 nm-es panorámás,
saját tulajdonú, fõúthoz, buszmegállóhoz közeli családi házunkat (+100
nm szuterén, dupla fûtött garázs, gondozott kert) eladnánk. Irányár: 49,5
millió Ft. Szentendrei vagy környékbeli ingatlant 30 millió Ft-ig beszámítunk. Tel. 06-20-566-0600.
Eladó Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen, 70 nm-es, cirkófûtéses, 1
szoba 2 félszobás, étkezõs lakás.
Irányár 19,5 millió Ft. Tel. 06-20-5157119
Szentendrei családi házban felújított,
80 nm-es tetõtéri lakás, kertrésszel,
15,9 millió Ft-ért eladó, vagy 75 ezer
Ft/ hó+rezsiért kiadó. Tel. 06-30-2680204.
Szentendrén, Pismányban 1108 nm,
10%-os beépíthetõségû telek, 18 ezer
Ft/nm eladó. Gáz a telken, víz, villany
beköthetõ. Tel. 06-30-331-8393.
Szentendrén 25 nm-es lakható horgászház 3,9 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-331-8393.
Fõ téri, kis, önkormányzati lakásom
nagyobbra cserélném. Tel. 06-20-4471100.
Lakóházak Leányfalun és Tahiban 17
millió forintért eladók. Tel. 06-30-2990376.
A 11-es fõút mellett, 50 nm-es ház,
önálló kerttel, 2 kocsibejáróval,
pincével, melléképülettel hosszútávra
kiadó. Buszmegálló, bolt 50 méterre.
Tel. 06-30-934-4957.

EGÉSZSÉG

Rózsa közi, 2 és fél szobás, távfûtéses,
vízórás lakás garázzsal hosszabb távra,
bútorozatlanul kiadó. (Szükség esetén
bútor megoldható.) 70 ezer Ft/hó
+rezsi. Tel. 06-70-314-8100.

KISMAMA JÓGA a 14. héttõl, átmozgat, ráhangol a babádra, ellazít,
felkészít a szülésre. Szentendrén
szerdánként! Tel. 06-30-512-0051.

Szentendrén 44 nm-es lakás bérbeadó,
60 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-4544431.

OKTATÁS

Két szobás, búrorozott, különálló
házrész kiadó. Tel. délután 14-órától,
(26) 316-555.
1+2 félszobás lakás kiadó az angol
házakban márciustól. Tel. 06-30-586175.

ÁLLÁST KERES

Budakalászon, HÉV-tõl 5 percre, különbejáratú, másfélszoba összkomfort
kiadó, 45 ezer Ft/hó+rezsi, (kauciót
csak a rezsire kérek!). Tel. (26) 341803, 06-70-235-6762.

Irodák takarítását vállaljuk a délutáni
órákban, megbízható jeligére. Tel. 0620-886-2197.

Elsõ emeleti, 1,5 szobás, bútorozatlan
lakás, téglaházban Szentendrén kiadó.
Tel. 06-30-651-2612.

Amerikai angolt anyanyelvi szinten
beszélõ tanár nyelvoktatást vállal gyerekeknek. Tel. 06-20-362-3626.

Török, lengyel, orosz és szerbhorvát nyelvtanfolyamok, valamint angol anyanyelvû tanárral,
beszédcentrikus
tanfolyamok
indulnak a Nívó Nyelviskolában.
Tel. (26) 301-237, 06-30-3199634.
Angoltanítás. Egyéni – csoportos. Fordítás. Tel. 06-70-527-3879.
Matematikából, fizikából korrepetál
okleveles mérnök-tanár eredménycentrikus módszerrel. Tel. 06-30-3300554.
Festõiskola - rajz, festés- Szentendrén. Laár Balázs Tel. 06-30389-2250.
Asztrológia tanfolyam kezdõ-haladó
Tel. 06-30-389-2250 Laár Balázs.

megbízásokat is teljesítünk. Tel. 0630-311-9231.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.
Villany- és antennaszerelés. Házi,
irodai- és kaputelefon rendszerek
telepítése, javítása. Villámvédelem és túlfeszültség védelem.
Számítógép szerelés, telepítés
garanciával. Tel. 06-70-503-0069,
http:// www.jonap.hu/greg.
Kisebb-nagyobb házkörüli feladatok
végzését vállalja fiatalember. Tel. 0670-320-2768.

ÜZLET
Angol és orosz alapfokú nyelvvizsgára
felkészítõ tanárokat keresek. Tel. 0620-566-1100.
Franciatanítás, korrepetálás, nyelvvizsgára készítés egyénileg. Tel. 0630-999-9171.

Szentendrén, Bogdányi u. 46-ban, 2
db üzlethelyiség kiadó. Tel. (26) 314203, 06-20-522-5981.
Szentendrén, Kõzúzó utcában irodák
teljes infrastruktúrával bérbeadók. Tel.
06-30-331-8393.

SZOLGÁLTATÁS
Gyermekfelügyelet szentendrei kertes
házban vagy az ön otthonában. Tel.
06-70-704-1152.
Bútor- és egyéb szállítás, be-és kirakodás, csomagolás, költöztetés akár
éjszaka, munkaidõ után, hétvégén is,
gyorsan és kedvezõ áron. Friss és kreatív
egyetemisták várják hívását! Tel: 0620-347-0258, 06-30-493-1553.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz
éjjel-nappal, hétvégén is. Mosogatók,
WC-k, csatornák, vizes helyiségek
lefolyóinak tisztítása garanciával. Tel.
(06-1) 240-8113, 06-30-912-9017, 0620-335-3411.
Felni- (alumínium, lemez), gumi-,
kipufogó-, szélvédõ javítás Szentendre, Elõd utca 2. Tel. 06-20-3985592.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Kõmûves-, ács-, hõszigetelési-munkákat, kertépítést vállalunk. Kisebb

Márciustól Szentendrén kávézó kiadó.
Tel. 06-20-934-5539.
Szentendrén lakás és üzlethelyiségek
kiadók a Fûzesparkban. Tel. 06-20-9345539.
Raktár eladó, vagy kiadó, 800 nm-es,
5 m magas, téglaépület, 2 ezer nm-es
udvarral. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, forgalmas helyen üzlethelyiséget vennék. Tel. 06-70-2484524.

EGYÉB
TÁRSVARÁZSLÓ: országos adatbázissal,
személyre szabott esély a boldogsághoz Óbudán. Tel. 06-20-518-7404.
Kárpótlási jegy végsõ vásárlása, legnagyobb áron, most. Tel. 06-70-2484524.

Tûzifa
GURIGA, HASÍTOTT, APRÍTOTT

Horváth Gyula
06-30-906-0306, 06-30-630-9168

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431
este 18 óra után 06 26/312-290
GAZDÁJÁT vagy ÖRÖKBEFOGADÓJÁT KERESSÜK

Történelem, magyar, mûvészettörténet
érettségire felkészítés, korrepetálás a
belvárosban. Felsõ tagozatosoknak,
középiskolásoknak. Tel. 06-30-5405639.
Gyerek-agykontroll tanfolyam Szentendrén, február 7-8-án a P'art moziban. Jelentkezés: 06-20-260-6208.
http://
gyerekagykontroll.mindenkilapja.hu
Matematika korrepetálás, nagy
tapasztalattal. Testvéreknek kedvezmény. Tel. (26) 303-595, 06-30487-8855.

ZAZI és ZORRÓ 8 hetes
shar-pei keverék testvérek, január 10-én fogta be
a gyepmester a Dunakanyar körút és Egres utca
keresztezõdésében.

DEVIL 2 év körüli am.
staff kan, jóindulatú. Leinformálható helyet keresünk számára.

BLACK-JACK 5 év körüli
am.staff kan. December
29-én fogta be a gyepmester a CASINÓNÁL.
Jóindulatú, az alapvetõ
vezényszavakat ismeri.

program 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/300 946
www.partmozi.hu
Jegyek: 700 Ft, nyugd., diák: 600 Ft
január 23. péntek
18.30 ÉGETÕ BIZONYÍTÉK
színes feliratos amerikai krimi,
96 perc, 2008 (16)
20.15 I'M NOT THERE - BOB
DYLAN ÉLETEI
színes feliratos amerikai filmdráma,
135 perc, 2007 (16)
január 24. szombat
14.30 BAMBI 2- BAMBI ÉS AZ
ERDÕ HERCEGE
színes magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 73 perc, 2006
16.00 FÖLD
színes feliratos német-angol
dokumentumfilm, 96 perc, 2007
17.45 I'M NOT THERE - BOB
DYLAN ÉLETEI
színes feliratos amerikai filmdráma,
135 perc, 2007 (16)
20.15 ÉGETÕ BIZONYÍTÉK
színes feliratos amerikai krimi,
96 perc, 2008 (16)
január 25. vasárnap
14.30 BAMBI 2- BAMBI ÉS AZ
ERDÕ HERCEGE
színes magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 73 perc, 2006
16.00 FÖLD
színes feliratos német-angol
dokumentumfilm, 96 perc, 2007
IDEGENBEN
18.00 ÚT A VADONBA
színes feliratos amerikai filmdráma,
140 perc, 2007 (12)
20.15 HAZUGSÁGOK HÁLÓJA
színes feliratos amerikai filmdráma,
128 perc, 2008 (16)
január 26. hétfõ
18.00 I'M NOT THERE - BOB
DYLAN ÉLETEI
színes feliratos amerikai filmdráma,
135 perc, 2007 (16)
20.30 HAZUGSÁGOK HÁLÓJA
színes feliratos amerikai filmdráma,
128 perc, 2008 (16)
január 27. kedd
18.30 ÉGETÕ BIZONYÍTÉK
színes feliratos amerikai krimi, 96
perc, 2008 (16)

GOMBAISMERETI
TANFOLYAM
A P'ART MOZIBAN
Február második felében nyolc
elõadásból és öt kirándulásból
álló gombaismereti tanfolyam
indul a P'Art Moziban Lukács
Zoltán gombaszakértõ vezetésével. A vetített képes elõadások kéthetente kedden 17.30
órától 19 óráig tartanak, a
terepgyakorlatok hétvégére
esnek.
A tanfolyam ára 20 fõ jelentkezõ esetén 6500 Ft/fõ.
Részvételi szándékukat, kérjük, mielõbb – legkésõbb február 6-ig – jelezzék a Kulturális Kht. 26/312-657-es telefonszámán!

20.15 I'M NOT THERE - BOB
DYLAN ÉLETEI
színes feliratos amerikai filmdráma,
135 perc, 2007 (16)
január 28. szerda
DOCUART
19.00 CSILLOGÁS
magyar film, 60 perc, 2008 DVD
IDEGENBEN
20.00 KARAMELL
színes feliratos francia-libanoni
romantikus vígjáték, 95 perc, 2007
(12)
DOCUART
20.00 FÖLD
színes feliratos német-angol dokumentumfilm, 96 perc, 2007
január 30. péntek
18.30 VALAMI AMERIKA 2.
színes magyar vígjáték, 110 perc,
2008 (12)
20.30 FADOS
színes feliratos portugál-spanyol
musical, 90 perc, 2007
január 31. szombat
16.00 FÖLD
színes feliratos német-angol
dokumentumfilm, 96 perc,
2007
18.00 VALAMI AMERIKA 2.
színes magyar vígjáték, 110 perc,
2008 (12)
20.00 HAZUGSÁGOK HÁLÓJA
színes feliratos amerikai filmdráma,
128 perc, 2008 (16)
február 1. vasárnap
16.00 FÖLD (EARTH)
színes feliratos német-angol
dokumentumfilm, 96 perc, 2007
18.00 A SZERELEM HATÁRAI
színes feliratos angol életrajzi
dráma, 110 perc, 2008 (12)
20.00 VALAMI AMERIKA 2.
színes magyar vígjáték, 110 perc,
2008 (12)

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Január 23. péntek 18 óra
SZENT VINCÉS NÕVÉREK
Bottlik Ivánné Kárász Aranka
elõadása
Február 6. péntek 18 óra
KÖZÉLET, ÖNKORMÁNYZAT,
POLITIKA
Gromon István, Pilisvörösvár
polgármesterének elõadása
Február 20. péntek 18 óra
FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS,
FENNTARTHATÓ ÉLET
Dr. Hetesi Zsolt fizikus elõadása

HUMOR

Részvételi demokrácia
– Civilegyetem
Január 24-én, szombaton 10tõl 13 óráig Dienes István tart
elõadást Milyen az új gondolkodás
és az új tudat címmel Szentendrén, az Ipartestület nagytermében (Bercsényi u. 3.)

Beszélgetés
a szlovák-magyar
kapcsolatokról
Szentendrei Közéleti és Kulturális
Egyesület szeretettel hív mindenkit A Dunánál… címmel a
szlovák-magyar kapcsolatokról, a
szlovákiai magyarság helyzetérõl
rendezett beszélgetésre január
29-én, csütörtökön 18 órakor a
Szamos Marcipán Cukrászda
Klimt-termében (Dumtsa Jenõ
utca 10).

Kiállítások
Válogatás látható Mándoki Péter
festõmûvész alkotásaiból az Új
Mûvész étteremben (Dumtsa Jenõ
utca). A kiállított képek megtekinthetõek január 14–február
15. között.
*
Január 31-ig látogatható Szalay
Pál festményeibõl és szobraiból
nyílt kiállítás az Art Decor Galériában Szentendrén, a Bercsényi
u. 3. szám alatt.

tel/fax: +36-26/ 303-287
e-mail: info@gondolattv.hu
A Gondolat Televízió minden héten,
pénteken 18 órától új adással várja
kedves nézõit. Szentendre aktuális
kérdéseivel, hírekkel, információkkal.
Adásaink a www.gondolattv.hu
honlapon is elérhetõek.
S33 csatorna
399.25 Mhz
Január 23-30.
Hétközben:
Alapkiképzés a Központi Kiképzõ
Bázison
Polgárõr továbbképzés Szentendrén
I. Szentendrei Jótékonysági Bál
Szolidaritás kiállítás a Képtárban
Januári testületi ülés
Hétközben-Téma:
Beszélgetés Závodszky Zoltánnal
a Szentendrei Kulturális Kht.
idei terveirõl
Magazinmûsorok:
187 a Pest megyében élõk magazinja
Biztonsági Zóna XIII/26
Szivárvány Sztármagazin:
Horváth Ákos
Szentek és legendák útján:
Kappadokia
Jóreménység fokról-fokra
Mugham csoport koncertje

ERMS ÉTTEREM
Kossuth L. u. 22.
Február 1. vasárnap 20 óra
BADÁR SÁNDOR
ÉS SZÕKE ANDRÁS
humorestje
Február 6. péntek 20 óra
DOLÁK-SALY RÓBERT
ÉS PETHÕ ZSOLT
Tyúkszínháza

ANTIKVÁRIUMHÁLÓZAT
KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT
VÁSÁROL.
(36 1) 486-1515
WWW.HUNBOOK.HU
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Karácsonyi ünnepség
a Gondozási Központban
Nagyon kellemes,
meghitt hangulatban ünnepelték a
karácsonyt idén is
a Gondozási Központ Idõsek Klubjának tagjai. A
Szent András Általános Iskola 3. osztályos tanulói adtak elõ betlehemes mûsort az idõseknek. Az adományoknak
köszönhetõen sikerült megajándékozni a klubtagokat is.
Támogatók: Avon Cosmetics Kft., Long 94 Kft., Vasvári Gyógyszertár, Magyar Vöröskereszt, Kühne+Nagel Kft.
Ezúton szeretnénk még megköszönni dr. Pázmány Annamáriának, a SZEI (Szentendre Egészségügyi Intézményei) igazgatójának, hogy gondolt intézményünkre, és karácsony alkalmából egy használt fénymásolót ajándékozott nekünk.
Nagy Judit mentálhigiénikus

Karácsonyi ünnep a lakótelepen
A Püspökmajor-lakótelepi nyugdíjas klub minden évben megtartja karácsonyi ünnepségét.
Közös ünnepünk méltó a tagság
hûségéhez, ragaszkodásához.
Örömünket, bánatunkat mindig
megosztjuk egymással. Az ünnep méltóságához mérten a
szeretetre, odafigyelésre fektetünk nagy hangsúlyt, ez a lelkünknek jó. Meglepjük egymást
ajándékokkal, ezen kívül Horváth Gyõzõ képviselõ úr anyagi segítségével egy kis csomaghoz jutottunk, amit ez úton is köszönünk. Az estnek
kiemelkedõ vendégei is voltak dr. Dietz Ferenc polgármester, Kun Csaba
alpolgármester és Horváth Gyõzõ képviselõ személyében, akik tájékoztatást adtak az elmúlt évi beruházásokról, különös tekintettel a
lakótelepre (uszoda, fûtés stb.), s beszéltek a 2009-re tervezett
munkákról. Kívánjuk, hogy terveiket a lakosság segítségével megvalósítsák, s olyan eredményeket, amilyet ez az ezeréves város és lakói
megérdemelnek.
Ehhez kívánunk mindannyiuknak sok erõt, egészséget!
A Püspökmajor lakótelepi nyugdíjas klub nevében:
Szabó László klubtag

„Tovább is van, mondjam még?”
A PMK gyermekkönyvtárában a fenti címmel nyílt kiállítás december
19-én Szentendréhez kötõdõ mûvészek képeibõl, amelyek mese- és
versillusztrációként jelentek meg. Gyermekeink ízlésvilágát formálni
nagy felelõsség, ez pedig az elsõ könyvekkel és az igényes környezet
kialakításával kezdõdik. Nem legyinthetünk, hogy még úgysem érti és
úgysem tud különbséget tenni! A könyvillusztrációk elkísérnek egész
életünkben, hiszen az ismerõs figurák jelennek meg a fantáziánkban,
és ezekhez találjuk ki a „saját szereplõinket“.
Jelenleg öt mûvész alkotásaiban
gyönyörködhetünk a gyermekkönyvtárban. F. Györffy Anna eredeti rajzai a hatvanas években
indult gyermeklapját, a Dörmögõ
Dömötört juttatják eszünkbe, Rákossy Anikó szitanyomatai a népmeséket idézik, Borsódy Eszter,
Kyrú, Pásztohy Panka, Rényi Krisztina C-printjei egy-egy mesejelenetet ábrázolnak.
A kiállítást Magyarné Fekete Kata nyitotta meg. Közremûködtek a
Csipkefa-Mûhely népdalénekesei, akik Tamkó Sirató Károly és Szilágyi
Domokos verseit mondták el, valamint moldvai népdalokat énekeltek.
Köszönjük Nyulas Ágnesnek, a Cerkabella Könyvkiadó vezetõjének, hogy
támogatta a rendezvényt. A következõ kiállítást könyvbemutatóval
együtt szeretnénk megrendezni ebben az évben. A képek megtekinthetõk
a könyvtár nyitva tartásának idejében: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
9.00-18.00; és szombaton 9.00-13.00 óráig. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
-eni-
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Sportfejlesztések a konszenzus jegyében
Interjú dr. Szieben Lászlóval, a Szentendrei Sportcélú
Ingatlanfejlesztõ és Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõ igazgatójával
2008 szeptemberétõl dr. Szieben László tölti be a képviselõ-testület döntése alapján
a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztõ és Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõ igazgatói
posztját. Az egykori kapus, a Magyar Labdarúgó Liga (MLL), illetve a Magyar
Hivatásos Labdarúgóliga (MHLL) korábbi elnöke, aki „mellesleg” jogász, pénzügyiés adószakértõ, valamint bejegyzett mediátor (közvetítõ) és arbitrátor (döntõbíró),
szakmájából is adódóan elhivatott a konszenzusteremtés terén.
– Milyen céllal jött létre a
Szentendrei Sportcélú Kft.,
és hogyan került a képbe egy,
a versenyszférából érkezett
szakember?
– Egy barátom figyelemfelhívása után pályázat útján kerültem a sportcélú gazdasági
társaság élére. Budapesten
élek, de évekkel ezelõtt több
vállalkozásom is volt Szentendrén. Szerettem ezt a várost, és komoly fejlõdési,
fejlesztési lehetõséget látok
benne ma is. Az általam képviselt társaság az önkormányzat tulajdonában levõ sportlétesítmények fejlesztésére,
mûködtetésére jött létre, azaz
gyakorolja az önkormányzati
területapportálás után a tulajdonában lévõ izbégi és a
Kõzúzó utcai sporttelep tulajdonosi jogait. Mivel ezeken a
területeken 20-25 éve nem
történt semmilyen fejlesztés
vagy beruházás, a sporttelepeken igen mostoha állapotok uralkodnak. Az én feladatom, hogy ezekre a sportingatlanokra vonatkozóan reális
és elérhetõ koncepciót dolgozzak ki, elkészítsem a fejlesztési
elképzelések rendszerét és
felmérjem a lehetséges beruházó partnerek körét. A
lehetséges közbeszerzési pályázókkal jelenleg is folynak
az elõkészítõ tárgyalások.
– Vezetõként mit tapasztalt
a szentendrei sportélet
terén?
– Az említett sporttelepeken
sok esetben nem tisztázottak
a használati viszonyok, elmosódtak a telekhatárok,
illetve szokásjogi szempontból is sok az anomália. Már
utaltam a mostoha körülményekre, vagyis hogy a pályák
minõségi sportolásra, élsportra, tömegsportra – megítélésem szerint – nem igazán
alkalmasak. Õsszel abban a
hiszemben kezdtem meg a
munkát, hogy az áldatlan körülmények, a kényszerhelyzet,
a változtatás iránti igény miatt
egyezõ érdekeket, harmonikus
viszonyokat találok. Ám kiderült, hogy a helyi sportélet
egyes részei komoly ütközõ-

zónái a város életének, nincs
egységesség, nincs konszenzus. De mint tudjuk, ha nagy a
csatazaj, a befektetõk azonnal elmenekülnek, amire volt
is már példa. Ha valamit
szeretnénk elérni, elengedhetetlen a konszenzuskeresés.
Mivel
harmincegynéhány
sportág van jelen a városban,
szükséges, hogy ezek egységesen lépjenek fel, hogy legyen
egy illeszkedési pont. E célból
alakult meg a közelmúltban a
Városi Sportegyesület is –
gyûjtõhelyeként a városi
sportéletnek –, ahol már három sportág is képviselteti
magát, és várják az újabb
egyesületek, pártoló tagok
csatlakozását.
– Hol tart jelenleg a beruházás-elõkészítõ munka?
– Elõször is szükséges a szentendrei sportélet mûködtetéséhez egy egységes elképzelési rendszer. Vagyis elõször
legyenek egy kézben az ingatlanok, legyen elfogadott
sportkoncepció, legyen a lakosság érdekeinek kiszolgálására létrehozott Városi
Sportegyesület, illetve mindezekre egy felelõs, fix költségvetési támogatási összeg.
Ha ezek az objektív feltételek
megvalósulnak, el lehet indulni a nulláról, van esély a megvalósításra. Most itt tartunk.
Az elmúlt négy hónapban
elvégeztük az említett területeket érintõ geodéziai felméréseket, földhivatali telekrendezéseket, a jelenlegi állapotok feltérképezését. Fontos, hogy az eltelt több mint
húsz év alatt szokásjogi szempontból összekeveredett dolgokat rendezzük. Természetesen emellett folytak a leendõ
pályázókkal a fejlesztési elképzelések egyeztetései is.
– Hogy áll most a Kõzúzó
utcai sportcsarnok és az izbégi sporttelep fejlesztése?
– A Kõzúzó utcai sportcsarnok
építése óriási léptékû, hároméves sportcélú fejlesztés;
megközelítõen 4,5 milliárd
forintba kerül majd. Ennek a
megtérülése sportcélú hasznosításból nem lehetséges,

ezért szükséges a piaci alapon
mûködõ, kereskedelmi funkciójú létesítmények – sporthotel, irodaház és oktatási
központ, egészségközpont –
kapcsolása is, amelyek biztosítják a megtérüléshez és az
üzemeltetéshez szükséges
anyagi forrásokat. Lefordítva,
meg kell keresni az alternatív
szolgáltatási kapcsolatokat,
amibõl eltartható a városi
sport. Mivel a beruházás privát
tõke bevonásával oldható
meg, aminek a recesszió nem
kedvez, az én feladatom jelenleg a város számára a legköltséghatékonyabb verzió felállítása.
A másik sportcélú beruházás,
az izbégi sportpálya felmérése
szintén megtörtént, és január
19-én a sportbizottsági ülésen
terjesztettem elõ a bérleti
szerzõdés-tervezetet, ami a
jelenlegi használók viszonyait
egységesíti. A tervezett fejlesztések után létrejöhet egy
mûfüves nagypálya füves
edzõpályával, baseball pályával, s két-három kisebb kézilabdapálya méretû edzõpálya
is. A fejlesztés megvalósulásával kapcsolatban szeptemberben optimistább voltam, akkor
még 2009 szeptemberét tartottam lehetséges megvalósulási célnak, de ma a konfliktusok és a gazdasági kilátások
miatt szkeptikusabb vagyok.
Mivel a Kõzúzó utcai sportcsarnok építése jóval nagyobb
és idõben is hosszabb beruházás, ezért elõbb az izbégi
fejlesztés valósulhat meg.
Ekkor a Kõzúzó utcai sportpálya lesz majd átmenetileg
gyûjtõhelye és kiszolgálója a
jelenleg a két telepen, különbözõ korosztályokban sportoló
több mint 400 futballistának,
tehát muszáj lesz átmenetileg
integráltan egymás mellett
dolgozni. Mindenkinek azonos
feltételekkel, együttmûködve
kell elviselnie az optimálisnak
korántsem mondható helyzetet a beruházás alatt. Viszont ha lesz fejlesztõ partner, akkor az új izbégi sporttelepen megtöbbszörözõdik
majd a használható terület.
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– Ön kizökkenthetetlen és
kiszámítható ember hírében
áll, aki a saját maga által
elképzelt és kialakított pályán halad végig. Ön szerint
mi a megvalósulás útja? Mit
tesz ön a beruházások sikere
érdekében, és mit tehet a
közösség?
– Hiszek abban, hogy ha nincs
érdekellentét, ha megvalósul
a köznyugalom és a konszenzus, a lakossági és a döntéshozói harmónia, akkor
lehet a fejlesztési elképzelésekhez képletet illeszteni.
Igenis vannak jó példák a
városi sportélet fejlesztésére;
említhetném akár Debrecen
vagy Körmend példáját is. A
közös célok elérése érdekében
viszont muszáj megkeresni a
legkisebb közös többszöröst,
a partnerségeket, hisz a vitás
helyzet mindig elbizonytalanítja a beruházókat. A jelenleg fennálló konfliktusos
helyzetet kezelhetõnek vélem,
de mindannyiunknak tevékenyen részt kell vennünk a
megoldásában. A Városi
Sportegyesülettel együttmûködõ, a közös szervezõdésbe
integrálódó és partner egyesületek a jövõben prioritást
élveznek majd, vagyis a városi
sportlétesítményeket a lehetõ

Kosárlabda
Hat mérkõzés,
öt gyõzelem!
A Szentendrei Kosárlabda SE
fiatal játékosai sikeresen vették az elsõ tavaszi forduló
mérkõzéseit. Három korosztály, négy különbözõ helyszínen összesen hat mérkõzést
játszott az elmúlt hétvégén.
A mérleg: öt gyõzelem és egy
vereség.
Eredmények
Országos Kenguru Kupa (U-10)
Szentendrei Kölyökfarkasok –
Budafoki Békák 61:28
Hartyán Kajmán – Szentendrei
Kölyökfarkasok 39(4):39(6)
(a félidei szabaddobások döntöttek Szentendre javára)
A legfiatalabb kosárlabdázók
kettõs gyõzelme feljutást
eredményez az eggyel erõsebb
csoportba.
Pest Megye Serdülõ Bajnoksága (U-14)
Kõrisfa USE – Szentendrei
Kosárlabda SE 93:82

Dr. Szieben László
legkedvezõbb, exkluzív feltételekkel
használhatják
majd. Ezért érdemes pártoló
tagként, akár jogi személyként, akár magánemberként
támogatni a közös célokat.
Az egyén helyzetét, vagy akár
a saját szerepemet tekintve
úgy gondolom, hogy az ember,
ha módja van rá, valamilyen
formában hagyjon nyomot
maga után az utókornak.
Bízom benne, hogy ha a szentendrei létesítményfejlesztésekhez saját kvalitásaimat
hozzátehetem, és ezzel olyan
plusz értéket tudok produkálni a partnereimmel, amire
szüksége van a városnak, már
nem dolgoztam hiába.
Kolos Emõke

Szentendrei Kosárlabda SE –
Monori SE 83:67
Serdülõ csapatunk a bajnoki
címért folytatott küzdelemben elszenvedte elsõ vereségét a házigazda nagykõrösiektõl.
Pest Megye Felnõtt
A Bajnoksága
Szentendrei Kosárlabda SE –
Diósdi KK 84:67
Százhalombattai KSE –
Szentendrei KSE 57:86
Két újabb gyõzelemmel gazdagodott a szentendrei felnõtt kosarasok eredménylistája. Az eddig megismert csapatok közül a diósdiak nyújtották a legjobb játékot, látványos mérkõzésen mindkét
csapat a maximumot hozta ki
magából a jelenlévõ 100-150
lelkes szurkoló legnagyobb
örömére.
Százhalombatta lényegesen
könnyebb ellenfélnek bizonyult, kényelmes játékkal, a
teljes cserepad részvételével
könnyed gyõzelmet arattunk.
Dr. Kovács Ferenc

