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Lábra kap a járóbeteg-szakellátás
A SZEI komplett megújításával új alapokra helyezõdik a kistérségi egészségügy helyzete
691 millió forintot nyert Szentendre városa a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségtõl a Szakorvosi Rendelõintézet
megújítására. A projekt részleteirõl, elõtörténetérõl és
kihatásairól Bornemisza Miklóst, a projektet menedzselõ Pro Szentendre Kft. ügyvezetõjét és dr. Dietz
Ferenc polgármestert kérdeztük.
– Milyen régre nyúlnak vissza a pályázat gyökerei?
– Még 2007-ben kezdtünk dolgozni a járóbeteg-ellátás fejlesztésén. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
kiírása egyértelmûen megfogalmazta az igényeket: nem épületrenoválásról, hanem a szakellátás fejlesztésérõl szólt. Ugyanakkor a kiíró tisztában volt vele, hogy ennek óhatatlanul együtt
kell járnia bizonyos infrastrukturális fejlesztésekkel.
Folytatás az 5. oldalon

Bornemisza Miklós

Jámbor Ferenc

Nagy Attila

A Pro Szentendre Kft. ügyvezetõjével beszélgettünk a SZEI megújítására nyert pályázatról (1-5. oldal). A szentendrei tûzoltóság sikereirõl számol be lapunknak Jámbor
Ferenc tûzoltóparancsnok (1-4. oldal). Szentendrén tesztelik többek között Nagy Attila
kézbesítõ segítségével a posta új elektromos jármûveit (7. oldal). A jövõ héttõl induló,
új képregénysorozatunk elõtt beszélgettünk az alkotóval: Krizbai Gergellyel (9. oldal).
A magyar kultúra napján Egri Kati is fellépett a Városházán teltházzal megrendezett
ünnepi mûsorban (6. oldal).

Krizbai Gergely

arcok

Ismét életet mentett
az Endre Doktor szolgálat
VÁROS
Összeállításunk lapunk
7. oldalán olvasható

Egri Kati

Új év, új fejlesztések a tûzoltóknál
A laktanyában tágas konyha nyílt, az emeleten az utolsó simításokat végzik, a
szertárban új, a helyi lakosság számára eddig ismeretlen gépkocsik és
eszközök sorakoznak. Szó ami szó: sok változás történt a szentendrei tûzoltók
háza táján az utóbbi hónapokban. De ami még fontosabb: egyre sikeresebbek
az életmentés terén, amit nemrégiben díjakkal is elismert a közvélemény.
Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnok számolt be a fejlesztésekrõl.
Írásunk a 4. oldalon

2 önkormányzat
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: 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
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11/c (26) 505 779
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken
Vasvári Patika,
Sas u. 10. (26) 312 825
Szombat-vasárnap
Február 7-8.
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
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
06 30 594443
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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.
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

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
LFP-2008-LA-9 pályázati felhívásához)
a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására (a továbbiakban: ÖKO-program).
Szentendre Város Önkormányzata a kormány által módosított
feltételekkel meghirdetett pályázati programhoz kapcsolódva
pályázatot ír ki a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti
hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök
beszerelésének támogatására.
A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a Szentendre város közigazgatási
területén lévõ társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú, távhõvel ellátott épületeik, valamint az önkormányzat
saját tulajdonú, távhõvel ellátott bérházaik lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök
beszerelésére (a továbbiakban: pályázók).

gatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség 50%-a, de
nem haladhatja meg a 77 000 Ft/lakás összeget.
Az önkormányzati támogatás további feltétele, hogy a pályázó
csatolja pályázatához a tulajdonjoggal rendelkezõ lakók azon
nyilatkozatát, mely rögzíti azt a kötelezettségvállalást, hogy az
önkormányzati támogatást elnyert épület/társasház, vagy
lakásszövetkezet a távfûtési rendszerbõl legalább 10 évig nem
lép ki. Az önkormányzat vállalja, hogy a nyertes pályázatokban
támogatott munkák kivitelezõjének kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárást lefolytatja.
A pályázat benyújtásának határideje
A teljes pályázati dokumentációt az önkormányzathoz 1 eredeti példányban, valamint az 1. és 2. számú mellékleteket CD
lemezen is, zárt borítékban/csomagban kell eljuttatni postai
úton a 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre, legkésõbb április
30-ig. Az állami támogatás igénylésére vonatkozó pályázatok
benyújtási határideje: június 30.
A részletes pályázati felhívás az alábbi honlapon érhetõ el:
http://www.szentendre.hu/index.php?akt_menu=448&hir_reszlet=850

Polgármesteri Hivatal
A pályázat tárgya
A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fûtési
egység lehet. Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek
eredményeként a pályázat szerinti korszerûsítést követõen a
teljes épület, vagy teljes önálló fûtési egység valamennyi
lakásában és közös használatban lévõ fûtött helyiségben az
önálló fûtési energiafogyasztás-szabályozás mûszaki feltételei
biztosítottá válnak.
A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Az önkormányzathoz benyújtott pályázatok elbírálását követõen
az önkormányzat meghatározza a nyertes pályázóknak nyújtandó támogatási összeget.
Az önkormányzat a nyertes pályázó részére egyösszegû, vissza
nem térítendõ támogatást biztosít az állami támogatáson felül,
mely legalább az elismerhetõ bekerülési költség 50%-a.
Az önkormányzati támogatást nyert pályázatokat a pályázó
nyújtja be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz az állami támogatás igényléséhez. A központi költségvetésbõl az elnyerhetõ támogatási összeg legfeljebb a támo-

RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA
– CIVILEGYETEM
Február 7-én, szombaton 10tõl 13 óráig Brunczel Balázs tart
elõadást A társadalomgazdaság
elmélete címmel Szentendrén,
az Ipartestület nagytermében
(Bercsényi u. 3.)

1%
A Szeresd Szentendrét
Egyesület célja városunk barátságosabbá, élhetõbbé tétele.
Kérjük, segítse munkánkat adója 1%-ának felajánlásával!
Adószám: 18713037-1-13
www.kecmec.hu

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!

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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Szentendrei pedagógusok
az állami kitüntetettek között
Papp Kornélia Brunszvik-díjat, Bokor György pedig Németh László-díjat kapott

Papp Kornélia
Január 22-én, a magyar kultúra napján, a Himnusz születésének napján, dr. Hiller
István, oktatási és kulturális
miniszter
kitüntetéseket
adott át az Iparmûvészeti
Múzeumban. A tárcavezetõ
hangsúlyozta: január 22-én,
határon innen és túl, mindenütt, ahol magyarok élnek
Kölcsey Ferenc és a Himnusz
iránti tiszteletbõl a magyar
kultúrát köszöntik, és ápolása,
éltetése mellett hitet tesznek.
Ezen a napon azokat is köszöntik, akik a magyar kultúrának
szentelték életüket, tehetségüket, tapasztalatukat, szívükkel és érzésükkel ezt szolgálták, alakították. A kitüntetettekhez szólva úgy fogalmazott: „Az önök munkája,
eredménye példa az országban
minden generáció számára. Az
elismerés nemcsak köszönetnyilvánítás az elmúlt évek,
évtizedek munkájáért, hanem
sajátos felkérés, megbízatás is,
hogy az elkövetkezendõ években, évtizedekben a magyar
kultúra odaadó és értõ szolgá-

Bokor György
jaként tegyék és végezzék
munkájukat“.
Az országosan több mint száz
díjazott között két Szentendrén tevékenykedõ pedagógus is szerepelt. A kulturális
és oktatási területen kiemelkedõ óvodapedagógiai munkájáért Brunszvik Teréz-díjban
részesült Papp Kornélia nyugalmazott szentendrei óvónõ.
Papp Kornélia, „Nelli néni“, a
Püspökmajori Óvoda egykori
óvónõje, a Néphagyományõrzõ
Óvodapedagógusok
Egyesületének kuratóriumi
tagja, a Szentendre városában
mûködõ SZÓNÉK (Szentendrei
Óvónõk Néphagyományt Éltetõ Közössége), valamint a
közismert Filibili Népdalkör
alapító-vezetõje. Városunk
díjazottjával, a ma is aktív
szervezõ és oktató Papp Kornéliával számos, a népmûvészethez, a hagyományõrzéshez és a gyermekekhez kapcsolódó rendezvényen, kézmûves oktatáson találkozhatunk, akár a „Levendula Játszóház és Alkotómûhely“ szí-

Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel: lapunk a következõ számtól kezdve
12 oldal helyett 16 oldalon jelenik meg. Az utóbbi idõben egyre
nyilvánvalóbbá vált, hogy túlnõttünk a kereteinken, gyakran
általunk fontosnak tartott híreket, programokat, illusztrációkat
kénytelenek voltunk kihagyni. Kiadónk döntése azt jelenti, hogy
mostantól új rovatokat is tudunk indítani: lesz például publicisztika, képregény, és újra indítunk néhány korábban már bevált,
de helyhiány miatt kimaradt rovatot is: lapszemle, anyakönyvi
hírek, körkérdés. Februártól minden héten tematikus számmal
jelentkezünk: helytörténet, kulturális ajánló, környezetvédelem
és szociális kérdésekkel foglalkozó, nehéz sorsú embereket, családokat bemutató rovatok váltják majd egymást hétrõl hétre.
Városunk idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, s a
négy megyét érintõ ünnepségsorozatba mi is bekapcsolódunk.

neiben, akár a szentendrei
skanzen programjain, vagy a
Néprajzi Múzeum akkreditált
képzésein.
*
Az alap- és középfokú oktatónevelõ munkát végzõ tanároknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedõ
tevékenységéért pedig Bokor
György, a szentendrei Vujicsics
Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója Németh László-díjban részesült. Bokor György fagottmûvész a Pest megyében
mûködõ alapfokú mûvészetoktatási intézmények igazgatói munkaközösségének,
valamint a Magyar Zeneiskolák
és Mûvészeti Iskolák Szövetségének megyei vezetõje és az
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országos szervezet elnökségi
tagja is egyben. A Váci
Szimfonikus Zenekar, a Magyar
Fagottos Társaság, valamint
az Új Szentendrei Fúvósötös
alapító tagja, a Szentendrei
Kamarazenekar aktív mûvésze. Munkája során mindig
nagy szeretettel és szép eredményekkel foglalkozott a
gyermekekkel, a partnerközpontú tanítást és a folyamatos
önfejlesztést szem elõtt tartva, nem feledkezve meg a
hátrányos helyzetû, fejlõdésükben akadályozott, vagy
fogyatékkal élõ gyermekek
zenei nevelésérõl, fejlesztési
lehetõségeirõl sem.
Kitüntetett pedagógusaink
szaktudása, elhivatottsága,
lelkesedése minden gyakorló
pedagógus számára követendõ példát jelent!
A kitüntetetteknek szívbõl
gratulálunk!
Kolos Emõke

Emlékezés a doni hõsökre
Január 29. és február 1. között kilencedik alkalommal kerül
sor a Magyar Tartalékosok Szövetsége által szervezett Doni
Hõsök Emléktúrára Esztergom-Pilismarót-Dömös-VisegrádPilisszentlászló-Szentendre útvonalon.
E kezdeményezés célja, hogy minden évben, az ország másmás régiójában pár napos menetgyakorlattal emlékezzenek
az 1942-43 telén hõsi halált halt, eltûnt, megsebesült és a
harcokat túlélt katonaelõdökrõl. A túrán hivatásos,
szerzõdéses, nyugállományú és tartalékos katonák, valamint
magyar, román, német és olasz katonai hagyományõrzõk
vesznek részt.
Az emléktúra résztvevõi január 31-én 17 órakor érkeznek
Szentendrére. A 17.30-kor kezdõdõ tiszteletadás helyszíne a II. világháborús emlékmû (11-es út mellett, a régi
egészségháznál)
Ünnepi beszédet mond dr. Dietz Ferenc polgármester, Kerekes
Sándor ny. ezredes, MTSZ ügyvezetõ alelnöke

Február 6-i számunkban Máté György helytörténész ír arról az
oklevélrõl, amelyben – az MTA által hitelesnek elismerten – elõször
említik meg városunkat. Ennek kapcsán meglepetéssel szeretnénk
kedveskedni olvasóinknak: e szám betétlapjaként megjelentetjük
az 1009. évi keltezésû oklevél reprodukcióját, illetve olvasható
formában a latin szöveget és a magyar fordítást is. Útjára indítunk egy sorozatot is Szentendre ezeréves címmel, amelyben
egykor volt szentendrei polgárokról, eseményekrõl, szokásokról,
érdekességekrõl olvashatnak egy-egy archív fotó kíséretében.

A polgármester

naplója
január 30. péntek
09.00 Testületi anyagok
egyeztetése
12.30 KMRFT ülése

január 31. szombat
17.30 Doni emléktúra
résztvevõinek köszöntése a
II. világháborús emlékmûnél

február 2. hétfõ
09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei
Kulturális Központ Kft.
ügyvezetõjével megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
16.00 Szentendrei kisebbségi önkormányzatok
vezetõivel megbeszélés

február 3. kedd
09.00 Befektetõkkel
egyeztetés
10.00 HÍR TV interjú SZEI
beruházással kapcsolatban
11.00 Dera TV
együttmûködéssel kapcsolatos egyeztetés
11.30 Pénzintézettel
egyeztetés DPÖTKT ügyében
13.30 Fejlesztési
lehetõségekrõl megbeszélés

február 4. szerda
10.00 Hivatali vezetõk
egyeztetése megyei
intézmények fenntartásáról
14.00 Pest Megyei
Közgyûlés alelnökével fórum
megyei intézmények fenntartásáról

február 5. csütörötk
09.30 Szobrászbiennáléról
megbeszélés
14.00 Pro Szentendre Kft.
tulajdonosi bizottság ülése
17.00 Városfejlesztõ
Egyesület ülése

Véradás

Bízunk benne, hogy ezután még tartalmasabb, érdekesebb lapot
vehetnek a kezükbe, melyet változatlanul 158 Ft-ért vásárolhatnak meg. Keressék a Szentendre és Vidékét az újságárusoknál,
olvassanak minket!

A Magyar Vöröskereszt véradást
szervez a Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka u. 7.) február
11-én, szerdán 10-tõl 18 óráig.
Kérjük Önöket, vegyenek részt
véradó napunkon, hogy minden
rászoruló számára biztosítva
legyen a pótolhatatlan, életet
mentõ vér.
A véradásra, kérjük, feltétlenül
hozzák magukkal személyi igazolványukat és TAJ-kártyájukat.
Önzetlen segítségüket minden
rászoruló nevében köszönjük!

Szerkesztõség

Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete
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Ismét életet mentett az Endre Doktor szolgálat
Folytatás az 1. oldalról
– Sok vita övezte megalakulásakor a tûzoltóság egészségügyi szolgálatát, az Endre
Doktort. Úgy hírlik, hiába kételkednek benne: újra életet
mentett.
– Január 8-án, csütörtökön
este fél nyolc körül a rendõrség
ajtónyitást kért a tûzoltóságtól, mert egy idõs asszonyhoz szerettek volna bejutni,
aki két napja nem adott életjelt magáról. A tûzoltók tíz
percen belül a helyszínre érkeztek. A hölgy lakásába a
lakótelepi CBA áruház tetején
keresztül, létra segítségével
jutottak be egy bukóablakon
át. A tûzoltókkal együtt a
helyszínre vonuló Endre Doktor egészségügyi szolgálat
mentõ szakápolója, Fehér Miklós megállapította, hogy az
asszony feltehetõleg cukorbetegsége miatt kómába
esett. Elsõdleges beavatkozásként vércukorszintet mért,
és infúziót kötött be neki, amivel a kivonuló Országos Mentõszolgálat mentõkocsijának
megérkezéséig stabilizálta a
páciens állapotát.
Ilyen és ehhez hasonló esetek
sora bizonyította már, hogy
mûködésének kezdete óta az
egészségügyi szolgálat jelentõs biztonságot ad a beavatkozások során mind a mentendõk, mind a beavatkozók
részére. Valamennyi vonulásnál, azaz több száz alkalommal jelen volt a beavatkozások helyszínén, például egy
szülésnél, és õsszel a Dunába
hajtott autó vezetõjének a
kimentésénél. Bár az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazga-

tóság vitatja, illetve nem támogatja az Endre Doktor mûködését, a gyakorlat igazolja
a szolgálat létjogosultságát.
Az egészségügyi kontroll, amit
rendszerben tartunk, óriási ûrt
tölt be, hiszen egy-egy esetben, amikor mi, laikusok talán
nem vesszük észre, lehet, hogy
mentõt kellene hívni. Ilyen
esetekben azonban velünk van
a szakképzett egészségügyi
asszisztencia, amely szükség
esetén azonnal közbe tud
lépni, és ez bizony emberéleteket ment meg.
– A szertárban egy új szerzeményt láthat, aki elég
szemfüles. Bár nem is olyan
nehéz észrevenni, lévén hatalmas jármû…
– Igen, megérkezett a szentendrei önkormányzat segítségével pályázaton nyert új
vízszállítónk, ami valóban
feltûnõ jelenség. A 19 tonnás,
több mint 400 lóerõs tûzoltó
gépjármû hét köbméter vizet
képes az oltás helyszínére szállítani, ami nagyon fontos egy
olyan vízhiányos területen,
mint a Pilisi-medence és a
Visegrádi-hegység. A közvélekedéssel ellentétben nem szivattyúzhatunk vizet a Dunából
és más természetes vizekbõl,
mert az érzékeny szivattyúk
azonnal tönkremennének tõle,
ezért szükség van a jó terepjáró képességû vízszállítóra.
Ennek segítségével gyakorlatilag megdupláztuk a szállítható vízmennyiséget. Tudunk vele avartüzet oltani
menet közben, de ún. vízágyúüzemben akár 2400 liter vizet
is ki lehet lõni vele percenként. Így tûz esetén nem kell
„támadóerõt“ átcsoportosítani ahhoz, hogy
tûzcsapot keressenek és kiépítsék a vízellátást,
hanem az esetek
nagy részében
tengelyen,
vagyis az autókon lévõ vízmennyiséggel végrehajtható az oltás.
– Van azonban
még egy szerkocsi, ami hamarosan szintén készen áll majd a
bevetésre.
– Idén õsszel,
legkésõbb
tél
elején érkezik
egy 37 méteres
létrával felszerelt

magasból mentõ jármû, ún.
létraszer. Ezzel két legyet
ütünk egy csapásra. Egyrészt
négyfõs létszámleépítést kerülünk el, amit a 2008 évi
kategóriacsökkentésnél sújtott minket, de mivel pályáztunk és nyertünk egy ilyen beavatkozó jármûvet, és a kezelõszemélyzet éppen ekkora
létszámot igényel, a létszám
megmaradhatott. Másrészrõl
egyszerûbbé és gyakorlatilag
megvalósíthatóvá válik a
magas épületeknél, lakótelepeken, tornyoknál, csarnoképületeknél végzett beavatkozás. A létraszer körülbelül
130 millió forintba kerül,
ebbõl „már csak“ 25 millió
forintot kell összegyûjtenünk.
A Szentendre és a Dunakanyar
Tûzvédelméért Alapítványon
keresztül folyamatosan folyik
a kisebb eszközök beszerzése.
Speciális mentési feladatokat
ellátó partnerünktõl, a Baptista Szeretetszolgálattól kaptunk több millió forint értékû
sav- és lúglefejtõ berendezéseket, szivattyút, speciális tartályokat, veszélyes
anyagok kezelésére szolgáló
eszközöket és védõfelszereléseket.
– Mindeközben jelentõsen
megváltozott a laktanya
arculata is.
– A szentendrei önkormányzat
segítségével 250 négyzetméterrel sikerült kibõvíteni a
laktanya hasznos területét.
100 négyzetméteren kialakí-

tottunk egy új konyha-étkezõ
és pihenõhelyiséget, teljesen
szeparáltuk az öltözõket, és
kialakítottunk két vendégváró
apartmant, ami a bevételeinket is képes növelni. Eddig is
sokan jöttek volna megszállni
a laktanyába, akár a képzésekre feljáró vidéki kollégák,
akár a térségünkbe látogató
hazai tûzoltó-társadalom tagjai, akiknek így most már kulturált körülmények állnak a
rendelkezésükre. A siófoki laktanyában például egy egész
tetõteret építettek be ebbõl a
célból. Emellett még egy
fontos érv szól az apartman
mellett: most már ideiglenesen el tudunk szállásolni olyan
térségünkben élõ károsultakat, akiknek ún. havária
esemény miatt hirtelen nincs
hol megszállniuk. Sajnos az
ilyen jellegû elhelyezésre volt
már példa parancsnokságunkon. Az egyik régi álmunk, ami
még nem teljesült, hogy új
gépekkel szereljük fel kondicionáló termünket. A mostaniak már több mint 15 esztendõsek, és a napi kiképzés
során erõnlétük megõrzése
érdekében a kollégák napi öthat órán keresztül használják
õket. Minden fejlesztés azt
célozza meg, hogy a tûzoltók
minél jobb körülmények között végezhessék a munkájukat, hogy ezáltal minél
hatékonyabbak legyenek.
– Miben áll az új ügyeleti és
tájékoztatási
struktúra,

amit szintén õsszel alakítottak ki?
– Bevezettük a digitális káreset-felviteli és rögzítõ rendszert, amelynek segítségével
gyorsabbá és pontosabbá vált
a címek rögzítése és megtalálása. A rendszer további
fejlesztés alatt áll, minden
vonuló jármûvünkre beszerzett GPS eszközre a már
rögzített cím- és káreseti adatok átjátszásának mûszaki
kivitelezése folyik, a már
említett alapítvány által. Ezzel
a fejlesztéssel az országban
elsõként érhetõ el, hogy a
káreset jelzésével egyidõben
a GPS készülékeken a tûzoltóság speciális igényeit és
háttéradatait
tartalmazó
komplett útvonalterv elkészüljön. Ez a fejlesztés várhatóan
1,3 millió forintból megvalósítható. További újdonság a
2008 októberében debütált
helyi szóvivõi szolgálat. Ez két
tagból áll: az egyik egy
hivatásos tûzoltó kolléga,
Benke Donát tûzoltó fõtörzsõrmester, a másik pedig a Szentendrei Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagja, Weszelits András,
aki a helyi médiát látja el
hírekkel. Emellett tervezzük a
www.tuzendre.hu honlap beindítását, amelyen napi frissítésben tájékoztatjuk a lakosságot a kistérségi tûzoltósági információkról.
– 2008 az önök számára a
kitüntetések éve volt. Milyen
érzésekkel zárta az évet?
– Év közben többször is pozitívan értékelték a munkánkat.
A visegrádi Hotel Silvanus-béli
tûzeset kapcsán Hlatki László
tûzoltó fõhadnagy, szolgálatparancsnok Bátorságért Érdemérmet kapott, Oláh Péter
tûzoltó fõhadnagy osztályvezetõ pedig az ország legfiatalabb tûzoltó tanácsosa lett.
Az év zárásaként decemberben
Pest Megye Katasztrófavédelméért Díjban részesültem.
Jólesett átvenni a kitüntetést,
38 éves fejjel talán én voltam
a legfiatalabb megyei díjazott,
de ott is kiemeltem, és azóta
is sokszor elmondtam, hogy az
elismerés az egész laktanyának szól, hiszen a katasztrófavédelemért egyedül igen
nehéz bármit is tenni. Igazán
azért esett jól ez a díj, mert a
civil szféra tagjai tartottak rá
érdemesnek, õk jelöltek engem. Ez azért fontos, mert
megerõsít benne, hogy a szakmán belül folyó viták ellenére
jó úton járunk.
Bokor Tamás
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Lábra kap a járóbeteg-szakellátás
Folytatás az 1. oldalról
Ezért olyan, körülbelül 40-60%os arányt határozott meg az
épületfejlesztés és az orvosszakmai fejlesztések között,
amely az elõbbit ugyan megengedi, de az utóbbit teszi
hangsúlyossá. Nem életszerû
ugyanis, ha ezek az arányok
eltolódnak. Amikor egy új eszközt, például röntgengépet szerez be a rendelõ, fontos, hogy
az általános infrastruktúra is
XXI. századi színvonalon mûködjön, megfelelõ legyen az
elektromos rendszer, és így tovább. Emellett ugyancsak fontos
a személyzet folyamatos képzése, fejlesztése is. A város eredeti elképzelése az volt, hogy
zöldmezõs beruházással a kialakítandó intermodális csomópontban épüljön meg egy új szakorvosi rendelõ. Mivel azonban
az uniós pályázati kiírások ezt
nem támogatták, maradt az úgynevezett barnamezõs beruházás, vagyis a meglévõ épületegyüttes fejlesztése.
– Milyen célok motiválták a
projekt elõkészítését?
– Olyan járóbeteg-szakellátási
központ létrehozása a cél, amely
hozzájárul Szentendre és vonzáskörzetének, vagyis összességében 76 ezer lakos egészségügyi helyzetének javításához.
Körülbelül 1152 négyzetméter
új terület létesül, és további 536
meglévõ négyzetméter újul
meg. Angiológia, allergológia,
elektrofiziológia, mammográfia
kerül bevezetésre, panorámaröntgen beszerzését tervezzük,
korszerûbb betegirányítási rendszer épül ki, s emellett még ahhoz is megteremtõdik a feltételrendszer, hogy egynapos sebészeti ellátást nyújtson a rendelõ.
– Kik mûködtek közre az anyag
elkészítésében?
– A projekttervet a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. állította össze számos kitûnõ szakember segítségével, élükön dr.
Pázmány Annamáriával, Szentendre Egészségügyi Intézményeinek igazgató-fõorvosával.
Az épületfejlesztés kiviteli terveit a kórháztervezésben jártas
TÉRMED Kft. és a DBB Kft. készítette el. 2008. április 9-én
postáztuk a pályázati anyagot,
s most januárban kaptuk meg
az értesítést arról, hogy Szentendre város, mint kedvezményezett számára megkaptuk a
támogatást. Az NFÜ 691 233
192 forint támogatásban részesítette pályázatunkat, ehhez az
önkormányzat önrészként 76
803 688 forintot tesz hozzá, így
a teljes felhasználható összeg
768 036 480 forint lesz, ez a
jelenlegi bruttó projekt érték.

– Mi a következõ lépés?
– A napokban elkezdjük a támogatási szerzõdés elõkészítését, amelyet 60 napon belül
kell megkötni. Ennek aláírásától kezdve 18 hónap áll rendelkezésre, hogy megvalósítsuk a terveket. Bár az idõ kevésnek tûnik, elsõdleges célunk
az, hogy ne húzódjon el az átépítés, és 2010 valamelyik szakaszában átadhassák a megújult rendelõt. Számos alvállalkozót kell majd bevonni, az
összeghatárok miatt közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni.
– Konkrétan mi minden változhat meg?
– Mindenki tisztában van vele,
hogy a mostani felszereltség
nagyon alacsony technikai
szinten van. A rendelõben lévõ
80 berendezés közül jelenleg
65 darabot 0 Ft értéken tartanak
nyilván. Éppen ezért minden
tiszteletem a rendelõintézet
munkatársaié, akik ezekkel az
eszközökkel is küzdenek, hogy
megóvják az egészségünket. A
pályázat révén sikerülhet felfejleszteni az eszközparkot, és az
orvos-szakmai
fejlesztések
révén az intézmény a kistérség
egészségügyi központjának
szerepét kaphatja, valamint kialakulhat a kistérségi egészségõri rendszer. Ha ma valakinek valami komolyabb betegsége van, kénytelen Újpestre
vagy a budai János kórházba
menni, de az egynapos egészségügyi ellátás beindításával
ezek az állapotok megváltoznak, könnyebb lesz helyben
kezelni a komplexebb eseteket
is. Az egyes szakrendelések
fejlesztései remélhetõleg magukkal vonzzák a magántõkét
is, és több egészségügyi magánvállalkozás kezdi meg mûködését a házban és a környéken.
– A projekt sikere az egész
kistérségnek hasznos eredményeket produkál. Mennyiben leltek támogatásra a
városvezetésen kívül?
– A projekt sikeréhez nagyban
hozzájárultak a kistérség települései, amelyek saját privát
érdekük mellett, olykor ezeknek ellenére támogatták a tervet. A szentendrei képviselõtestület tagjai szintén hitelességet tulajdonított a beadott
anyagnak. Dr. Dietz Ferenc, polgármester úr minden követ
megmozgatva a pályázatok sikerességét elõsegítõ megbeszéléseket folytatott minisztereknél, vezetõ beosztású
döntéshozóknál. Szintén köszönet illeti az Egészségügyi
Minisztériumot, valamint a
helyi országgyûlési képvise-

lõket, köztük fõként Szabó
Imrét és Gulyás Józsefet, akik
szívükön viselték az ügyet,
illetve Varjú Lászlót, a Területfejlesztési Tanács elnökét. Jól
esik, hogy megtisztelnek minket a bizalmukkal, köszönet
érte!
Bokor Tamás

Idén már az elsõ két hétben
megduplázódott Szentendre pályázaton elnyert
támogatása – 2009-ben
következik a beruházások
éve.
A dr. Dietz
Ferenc polgármester
által vezetett Szentendre tartja
magát saját
terveihez.
A fejlõdõ, megújuló város sikeres pályázatainak köszönhetõen fontossági sorrendben
egyre több programját valósítja meg. A város 25 ezer és a
térség 76 ezer lakosát kiszolgáló szentendrei rendelõintézetet (SZEI) közel 770 millió
forintból van lehetõség fejleszteni. A 2010-re elkészülõ
beruházásról, az örömteli pillanatokról, érdekekrõl és 2009.
évi további tervekrõl kérdeztük
a városvezetõt.
– Hogyan és mikor tudta meg,
hogy majdnem 700 millió
forintot nyert a város a SZEI
felújítására?
– A január 17-i jótékonysági bál
elõtt egy nappal egyeztetést
tartottunk kollegáimmal, amikor faxon jött a hír, hogy
nyertünk a SZEI-pályázaton.
Leírhatatlan volt az öröm,
hiszen sokan és sokat dolgoztak azért, hogy ez a pályázat a
támogatást elnyert beruházások között lehessen. Már a
második nagyberuházásunk az
ovi-suli pályázat mellett, amelyet minimális önkormányzati
önrésszel valósítunk meg: a
támogatási összegnek köszönhetõen lakosonként több mint
harmincezer forintot tudunk
más területek fejlesztésére
fordítani.
– Mire gondolt elõször, amikor
meghallotta a hírt?
– 2007-ben a Városháza dísztermében jelentették be az illetékesek, hogy egyhangú támogatást kapott a szentendrei
városközpont felújítása, a SZEI
és a Castrum együttesen 10 milliárdos beruházása, majd ezek
a kiemelt projektjeinket mind
elutasították. Nem keseredtünk
el, még több energiát fektet-

tünk a munkába. A pályázataink
ügyében a színfalak mögött
közel két éve zajlik már az
elõkészítõ munka, tervezés, a
pályázatok készítése, egyeztetések lefolytatása, lobbimunka. A SZEI-vel és ovi-sulival
kapcsolatban hozott döntés is
igazolja, megérte keményen
dolgozni. Természetesen nem
állhatunk meg, ez a siker még
nagyobb motivációt ad a további munkára nézve. Nagy öröm
számomra, hogy ezek a fejlesztések még idén beindulhatnak, s a lakosság végre tapasztalhatja kézzelfogható eredményeit a munkánknak.
– Mennyire volt konfliktusokkal terhes a projekt keresztülvitele a Kistérségi Társulási
Tanácsban?
– A kistérségi települések összefogása kedvezõ természeti
adottságai és lokálpatrióta
lakossága ellenére sem egyszerû feladat, mert a térség földrajzi és gazdasági értelemben
erõsen széttagolt, forráshiányos. Olyan nagy mindenhol az
infrastrukturális lemaradás, a
fejlesztési források hiánya,
hogy érthetõ módon mindenki
elsõdlegesen saját intézményét
szeretné fejleszteni. A SZEI-vel
kapcsolatos terveinket azonban
a társulás minden tagja támogatta, mert a fejlesztéssel nemcsak városunk, hanem a térség
12 másik településének lakossága is jobb egészségügyi ellátáshoz juthat. Vicsi László, Pomáz polgármesterének támogatását kell külön kiemelnem,
aki végig kiállt a szentendrei
fejlesztés mellett.
A kistérség mellett sokkal nagyobb feladat volt, hogy a közép-magyarországi régióból a
nyertesek közé kerüljünk, hiszen a 16 kistérség, 23 budapesti kerület, a fõváros és Pest
megye közül összesen csak négy
önkormányzat jutott forráshoz.
Ezért kellett lefolytatni az elmúlt egy évben számtalan
egyeztetést, sõt a régió fejlesztési tanácsát a fejlesztés
fontosságáról egy SZEI-rõl szóló prezentációval is próbáltam
meggyõzni.
– Lát esélyt rá, hogy 2010-re
tényleg befejezõdnek a munkálatok a megújuló szakorvosi
rendelõben?
– A tervek szerint 2010 harmadik negyedévére több mint
1100 négyzetméter új épületrésszel egészül ki a rendelõintézet, valamint a meglévõ
épületrészeket is korszerûsítik.
A térségben élõk kényelme
érdekében az intézmény szolgáltatási köre tizenhárom új
szakellátással – mint a mammográfia, elektrofiziológia és

allergológia – bõvül, sõt az
orvosi gép- és mûszerparkot is
a kor igényeinek megfelelõen
fejlesztik. A beruházás eredményeképpen gyorsabb, korszerûbb és színvonalasabb lesz
az egészségügyi ellátás. Kiemelten fontos, hogy az egészségügyi központ teljes mértékben akadálymentes épület lesz
mozgássérültek, kismamák és
idõsebbek részére. Mi azon
leszünk, hogy a támogatási
szerzõdés aláírásától kezdõdõen a terveknek megfelelõen haladjanak a munkálatok és jövõre
vonzó külsõvel és modern belsõ
terekkel és mûszerekkel várja a
rendelõintézet a város és a térség lakóit.
– A tavalyi ovi-suli pályázatot és a többi kisebb nyertes
projektet is beleszámolva már
egymilliárd forint környékén
mozog a 2008-2009-ben pályázatok útján elnyert összeg.
Mik a következõ tervek, mire
számíthatunk még?
– Célunk változatlanul a Dumtsa
Jenõ Városfejlesztési Stratégiában kijelölt 12 vezérprojekt
következetes végrehajtása,
meghatározott preferenciák
alapján pályázati támogatásokból. A Pannónia csapadékvíz
elvezetés ügyében az NFÜ költségátcsoportosítási tájékoztatását kértük, hogy a tartaléklistán már nyertes pályázathoz
legyen forrás is. A Duna-korzó
melletti gátszakasz tervezésére, építésére, a Pannónia csapadékvíz-elvezetésére, valamint a belváros felújítására
beadott pályázataink eredményét még várjuk. 2009-ben
közel 80 millió Ft értékû közlekedésbiztonsági beruházás
lesz Szentendrén a 11-es fontosabb szakaszain, emellett
elindult a szentendrei tehermentesítõ út terveztetése is
állami forrásból. A közeljövõben átadásra kerül az uszoda és
sportkomplexum. Folyamatban
van a vízi élet és a bakancsos
turizmus fellendítése is: terveink között szerepel egy Dunaparti csónakház kialakítása.
Megújul a HÉV-aluljáró, utakat
és játszótereket újítunk fel pályázati támogatásból. Megindulhat munkahelyteremtõ és
adóbevétel növelõ beruházásként a Pannonkorzó és más létesítmények építése a lakosság
jobb kiszolgálása érdekében.
Ezúton is köszönöm minden
országgyûlési képviselõnek, a
fejlesztési tanács tagjainak,
minisztériumi tisztségviselõnek, hivatali dolgozónak, akik
a nyertes pályázatban közremûködtek a siker érdekében!
Bokor Tamás
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Klebelsberg Kunó magyar kultuszminiszter Trianon utáni
ajánlásait még egy hazánkat
tisztelõ japán irodalmár is
megerõsítette, amikor ezt írta:
„Csonka-Magyrországnak a feltámadását ajánlatos nem
ágyukkal és kardokkal megszervezni – ezek terméketlenek –, (…) inkább az egyéni
és népkultúrát kell magasra
emelni. A kultúrát minden
ember, minden nép tiszteli és
nagyra becsüli.“
A magyar kultúra napja tiszteletére Szentendrén, a Városháza dísztermében e gondolatok jegyében mutattak be
egy rendkívül szuggesztív,
mûfaji elemeiben is hatásos
mûsort. A szerkesztés alapgondolata az volt, hogy az
Ómagyar Mária siralomtól Varró Dánielig színes részletekbõl olyan egész kerekedjék ki,
amely nem valamilyen szokványos ünnepi pillanatokkal
ajándékozza meg hallgatóságát, hanem gondoskodik a
színházi élmény legmagasabb
fokának, a katarzisnak a meg-

Koncertek
Február 3. kedd, 19 óra
DMH Barlang
(Duna-korzó 11/A)
JAZZ KLUB - BORBÉLY
MÛHELY
Borbély Mihály - szaxofon,
fúvósok
Szabó Dániel - zongora
Horváth Balázs - bõgõ
Baló István - dob,
ütõhangszerek
Vendég: Harcsa Veronika ének
Mûsor:
Harcsa V.: Something New
Harcsa V.: Maybe
Neverending
Harcsa V.: All That You Say
Harcsa V.: Play Me, Play Me
Borbély M.: Dera 4, 5
Borbély M.: Fekete felleg
Szabó D.: Mese
H. Hancock: Maiden Voyage
Belépõjegy: 600 Ft
Február 7. szombat, 20 óra
DMH Barlang
(Duna-korzó 11/A)
HAEVEN STREET SEVEN koncert
Belépõjegy: 1000 Ft

Gyerekeknek
Február 7. szombat, 10 óra
Püspökmajori Klubkönyvtár
(Hamvas Béla út)
FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
Maszk készítés
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Szentendrei gáláns gála

születésérõl is. Nem alkalmi és
ötletszerû versek, dalok –
mûsorszámok – szövedékével
találkozhatott a publikum,
hanem olyan mûnemek fûzérével, amelybõl valóban átélhetõ módon tört felszínre a
Máté Péter-i eszme: Ez itt az
én hazám…

Bár technikai kérdés, mikrofont csak a dalok elõadói alkalmaztak, mégis fontos volt e
rendezõi lelemény; a halk,
már-már szemérmes vershanglejtés a szívhez vezetõ
utakat kereste s egyszersmind
tanúságot téve amellett, hogy
a hazát a csendes szavak, a

fohászok jobban láttatják,
mint a harsogó rianások. E
stílusra szinte minden résztvevõ mûvész ráérzett. Megrendítõ volt Szabó Tünde Hajnali részegsége, Kosztolányi
Dezsõ is elégedetten hallgatta volna. Ivancsics Ilona és
Bordán Irén klasszikus kívá-

nalmak szerint „mondta“ a
verset, Papadimitriu Athina
versben és dalban adott mértéket mûvészetébõl, ugyanezt
tette a sokoldalú, mély hatást
keltõ Pitti Katalin is. Egri Kati
Karinthy Frigyes egyik remekével a finom humort
képviselte. A férfimûvészek:
Arany Tamás, Egyházi Géza,
Faragó András, Hetelyi László,
Tolnai Miklós tiszta intonációjukkal lenyûgözték hallgatóságukat.
A nagybetûs hazáról a kis haza
– Szentendre és környékén élõ
– mûvészei versbe, dalba
„öltözve“ tették széppé, szerethetõvé a magyar kultúra
napját Kudlik Júliával az élen,
aki a gálaest háziasszonya
volt.
Párkány László
Helyesbítés
Elõzõ számunkban, a gálaest meghívójában tévesen adtuk meg az
egyik mûsorszám címét. Helyesen:
Honfoglalás – Papadimitriu Athina
(ének)

Diákszemmel a magyar kultúra napjáról
A kultúra szót kezdetben a
latinok földmûvelés értelemben használták, manapság a szellemi mûveltséget értjük alatta. A Pest
Megyei Könyvtár rendezvényén január 22-én este
ebben volt részünk: a
szellem mûvelésében.
A magyar kultúra napja nem
tartozik a régi, hivatalos ünnepek közé, bár már éppen
húsz hosszú esztendeje hívja
fel a figyelmet azokra a szellemi értékekre, melyeket elõdeink révén magunkénak tudhatunk, melyekre minden magyar büszkén gondolhat. Hiszen hajdan volt egy aranytollú Kölcsey Ferencünk, aki
1823. január 22-én fejezte be
a magyar himnusz megírását.
E jelentõs alkalom emléke
méltó arra, hogy felidézzük a
magyar irodalmi élet néhány
nagy alakját. Ezen az estén a
Móricz Zsigmond Gimnázium
diákjai adtak ízelítõt az elmúlt
két évszázad magyar verstermésébõl.
Mint a szereplõk egyike, figyeltem a közönséget. Vannak
dolgok, amikhez fel kell nõni.
Ilyen Kölcsey Himnusza, Arany
János V. Lászlója vagy Wass
Albert bölcs, tanító jellegû
gondolatai, melyeket az író

regényeibõl idéztünk. Mûsorunk érett iskolások és felnõttek számára volt érthetõ és
élvezhetõ, és figyeltem egy
kisfiút. Õ volt az egyedüli
óvodás a teremben. Körülötte
idegen arcok, idegen képek,
idegen szavak. Odahajolt
édesanyja füléhez és félénk
merészséggel suttogja: Haza
akarok menni! Haza! Otthon
ismerõsek a dolgok: a kiságya,
a macija, a mesekönyve…
Felállt. Odafutott a könyvespolcokhoz. Bámészkodott. Tekintete fürkészett. Talán a
könyvecskéjét kereste. A meséket, amiket otthon hagyott…
Aztán megszólalt a fuvola,
majd halk gitárszó csendült
fel. Mûsorunkban igyekeztük
zenével emészthetõbbé tenni
a komoly irodalmi mûveket.
A fejek kissé félredõlve, a szemek passzív érdeklõdéssel
merednek elõre. A mûsor
végén Szatmári Kristóf briliáns
szaxofonjátéka még a nyitott
szemmel alvókat is felébresztette. A szereplõk meghajoltak, majd kifújták magukat
a komoly munka után. Szarvas
Rita és Elszeszer Valéria – a
mûsor szervezõi, magyar szakos tanáraink – sohasem titkolták érzéseiket. Büszkék
voltak ránk, mert mindazt, mi

ennek az alkalomnak a lényege, sikerült közvetítenünk:
felemelõ érzés volt hallgatni
és hallatni a kultúránk gyöngyszemeit. Ezzel eloszlatták minden aggodalmam. Pontosabban nem mindet: a kisfiúért
aggódom. Elképzelem õt húsz
év múlva. Londonban. Egy irodaházban. Három diplomával
hónapok óta nem kap munkát.
Talán most jön el az õ ideje.
Hogy miért hagyta el a hazáját? Miért jött idegen földre?
Talán keres valamit. Talán az
álmait keresi. A meséket,
amiket otthon hagyott… Körülötte idegen arcok, idegen
képek, idegen szavak. Elõveszi
édesanyja képét, belenéz sze-

mébe immár mély, õszinte fájdalommal, és némán kiáltja:
Haza akarok menni!
Haza! Ahol ismerõsek az arcok,
ismerõsek a képek, ismerõsek
a szavak… Ezt a vad mezõt
ismerem, ez a magyar Ugar.
Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások. Ezerszer Messiások, a magyar Messiások. Állj
közénk és mondjuk: hála égnek.
Még van lelke Árpád nemzetének. Él magyar, áll Buda még!
A múlt csak példa legyen most,
s égve honért bizton nézzen
elõre szemünk. A nagyvilágon
e kívül nincs helyünk…
Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!
Lakatos Brigitta (11. osztály)

A képen Öveges Tímea, Futaki Anna, Jung Réka,
Gellen Brigitta, Sütõ Judit Nóra
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Elektromos kézbesítõkocsik tesztje Szentendrén
Interjú Molnár Jánosnéval, a szentendrei postahivatal vezetõjével

Molnár Jánosné
j, környezetbarát, elektromos meghajtású kézbesítõkocsik tesztelését kezdte meg Szentendrén a
Magyar Posta. Az egyszemélyes jármûveket az olasz posta
által kezdeményezett GreenPost akció keretében fejlesztették ki, és az európai uniós
projekt keretén belül Szentendre mellett a jármûveket
egyidõben tesztelik az itáliai
Perugiában és a belga Bruggeben, s a bolgár Russze egyetem
pedig összegzi majd a beérkezett tapasztalatokat. Az
elsõ három elektromos tesztjármû már munkába is állt a
városban, és hamarosan további három hibrid-, elektromos-benzines meghajtású
négykerekû próbája is megkezdõdik. A tesztelésrõl és a
tapasztalatokról kérdeztük
Molnár Jánosnét, a Szentendrei Postahivatal vezetõjét.
– Miért éppen Szentendre lett
az uniós tesztprogram egyik
helyszíne, és meddig tart a
próbaüzem?
– A helyszínválasztás oka
egyrészt az, hogy Szentendrén
a mûemléki belvárosban számos közlekedési korlátozás
van érvényben, ami megnehezíti a motoros postások
munkáját. Másrészt a változatos terepviszonyok, a régi,
macskaköves, szûk utcák is
megfelelõek arra, hogy különleges körülmények között
tesztelhetõek legyenek a minijármûvek. A tesztelés fél évig
tart, amelyet követõen elemzik majd ki a szakemberek az
esetleges technológiai, közlekedésbiztonsági javítási-, változtatási igényeket. Az ígéretek szerint, ha jók az eredmények, 2010-ben indulhat a
sorozatgyártás.
– Mi alapján választották ki
a tesztelést végzõ kézbe-

Ú

sítõket? Milyen kritériumoknak kellett megfelelniük?
– Elsõsorban olyan kollégákat
választottunk ki, akik rendelkeztek mind „A“, mind „B“
kategóriás vezetõi engedélylyel, azaz az autóvezetésben
és a motorvezetésben is járatosak. Ennek technikai okai
voltak, ugyanis Magyarországon, mivel egyáltalán nincsenek forgalomban hasonló
jármûvek, így arra vonatkozó
rendelet sincs, hogy milyen
jogosítvány kell hozzájuk.
Európában például az ehhez
hasonló eszközök segédmotornak számítanak. Fontos
volt továbbá, hogy olyan
kézbesítõket válasszunk, akik
a tapasztalataikat, ötleteiket
jól át is tudják adni, valóban
segíteni tudják a tesztelési
folyamatot.
– A héten állt munkába a
városban az elsõ három pró-

barendszámos jármû. Mik az
elsõ tapasztalatok?
– A kézbesítõk az elsõ napok
tapasztalatait nagyon jónak
értékelték. A belvárosi mostohább útviszonyokon és a
dimbes-dombos területeken is
jól vették az akadályokat a jármûvek. Bár a több hónapos
megmérettetés még csak most
kezdõdik.
– Mit szeretne elérni a posta
a kisautók bevezetésével?
– Miután minden országban a
posták jármûvei futnak legtöbbet az utakon, a környezetkímélõ autók használata
hosszú távon mindenképp
jelentõs hatással lehet a
légszennyezés csökkentésére.
Magyarországon a posta 3700
jármûve – amelybõl 900 motorkerékpár – évente körülbelül 80 millió kilométert tesz
meg. Az elektromos jármûvek
üzembeállításának, a motorok

kiváltásának célja egyrészt,
hogy a posta csökkentse a jármûvei által okozott károsanyag-kibocsátást, az ezzel
járó egészségkárosodásokat,
illetve a mûemlékvédelemhez,
a mûemlék-romlások ütemének lassulásához is hozzájáruljon. A legnagyobb logisztikai cégként szükséges,
hogy felelõsen gondolkodjunk, és mi is kíméljük a várost,
ahol élünk, ahol nap mint nap
dolgozunk.
Természetesen ezek a rendkívül halk, mozgékony kis jármûvek – amelyek amúgy hozzávetõlegesen egy középkategóriás motor árába kerülnek – a kézbesítõk számára is
sokkal jobb munkakörülményeket teremtenek. A kollégák
kevésbé vannak kitéve az
idõjárás viszontagságainak, a
baleseteknek, azon kívül a
kézbesítõi munkára is sokkal

könnyebb lesz megfelelõ
embereket találni, hisz a motorok kiváltásával az ügyesség, a megfelelõ fizikum ezentúl nem lesz kritérium.
A Magyar Posta egyébként
2008-ban az utóbbi évek legnagyobb árbevétel-növekedését érte el. A szentendrei
posta az ország 60 legnagyobb
teljesítményt hozó postahivatalainak egyike, az agglomerációban pedig az egyik
legsikeresebb postahivatal.
Ebben a sikerben az is benne
van, hogy próbáljuk nemcsak
az ügyfélkapcsolatokat fejleszteni, a lakossági bizalmat
megtartani, hanem igyekszünk mindig a lehetõségeket
megragadva a változásokat a
lehetõ leggyorsabban követni. Remélem, ezzel a környezetkímélõ megoldással is
az élen járhatunk majd.
K. E.

Ilyet még nem láttam
A jármûteszt elsõ tapasztalatairól
Fura, beazonosíthatatlan járgányra lehetnek figyelmesek, akik mostanában a belvárosban járnak. A
kicsi, fehér, szupermini autóra,
leginkább fedett
motorra emlékeztetõ szerkezet a
csodálkozó tekintetek kereszttüzében halkan rója a belvárosi
utcákat. A Magyar Posta emblémáját viselõ, 146 cm hosszú,
162 cm magas elektromos négykerekû egyébként óránként
átlagosan 45 km-t képes megtenni, „sima 230-as“ konnektorról tölthetõ, a hibrid jármû pedig benzin-üzemmódban saját
magát is képes árammal ellátni.
A tesztelést végzõ kézbesítõk egyike Nagy Attila – mellesleg
magyar bajnok hegyi kerékpár-versenyzõ, a szentendrei Hegyi
Mazsola Sportegyesület tagja és oktatója –, korábban motoros
postásként, majd kerékpáros kézbesítõként vált ismertté a
városban. „Egyelõre kicsit szokatlan ez az új, igazából sem
autóhoz, sem motorhoz, sem kerékpárhoz nem hasonlítható
jármû. Én a belvárosban dolgozom; legtöbbet a Duna-korzón, a
Bogdányi utcában, az Óvárosban járok vele. A kerékpárhoz
képest jóval kényelmesebb, az esõtõl, hótól is védve vagyok, és
meglepõen jól bírja a macskaköves utcákat. Nem ráz annyira,
nagyon jó a felfüggesztése“ – osztja meg elsõ tapasztalatait
Nagy Attila.
A prototípustesztet végzõ kézbesítõk havonta összegzést írnak
a tapasztalatokról, a szakemberek pedig a nyári kiértékelés
után elemzik majd a változtatási javaslatokat.
„A jármû az ízületek, vállak terhelése szempontjából jól megter-

vezett, hisz a sokszor könnyûnek nem mondható postástáskát
kiszálláskor állandóan ki kell emelni, be kell helyezni. Ami kevésé
ergonomikus kialakítású, az az ajtók belülrõl való nyitása, amihez hátrafelé kell nyúlni. Ez a megoldás nem túl kényelmes. De
természetesen ezek még csak az elsõ napok tapasztalatai“ –
teszi hozzá a kézbesítõ.
A másik két postás kolléga jelenleg a kertes övezeteket járja.
Az igazi „hegyvidéki“ próbaüzem pedig a motoros postásokra
vár, akik hamarosan a hibrid jármûveket tesztelik majd a
nehezebb terepeken.
Kolos Emõke
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NYÍLT NAPOK AZ IZBÉGI ISKOLÁBAN

1009–2009
Ezeréves Szentendre, az ezerarcú város
A Szentendrei Közmûvelõdési Kht.
és a P'Art Mozi
meghívja önt és családját
TÖRÖK KATALIN mûvészeti író
SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS FESTÕI címû,
vetítéssel egybekötött,
kilencrészes sorozatának
elsõ elõadására, amely
Ferenczy Károly, Szentendre és Nagybánya
festõ-apostola címmel
február 5-én, csütörtökön 17 órakor
kezdõdik a P'Art Moziban
(Szentendre, Duna-korzó 18.)

Ferenczy Károly: Lányok virágot
gondoznak, 1889, Szentendre

Tizenkét alkotó játékos kerámiái
„Többet megtudhatsz másokról egy óra játék alatt, mint egy év beszélgetés alatt“ (Platón)

A Szentendre Keramikusok Egyesülete Játék címû kiállítását Szondy Andrea nyitotta meg a múlt héten a Barcsay Iskola Galériában (Kálvária út 18.). Az alábbiakban
a megnyitó beszéd szerkesztett változatát közöljük.
Tizenkettõ. Tizenkét alkotó,
tizenkét személyiség, tizenkét
megközelítés, tizenkét játszó
ember mutatkozik meg itt és
most. A Szentendrei Keramikusok Egyesülete 2006-ban
szervezõdött, s évente rendeznek tematikus kiállításokat: Tûz - Fény, Fekete - Fehér,
Erotika – csak néhány cím az
eddigi megjelenéseik közül.
Ezúttal a játék témája inspirálta õket a közös gondolkodásra, új mûvek születésére.
A játék mint szimbólum jelenik
meg Herceg Zsuzsa indiai sakkjában, amikor e ma is közkedvelt logikai játék eredetéig
nyúl vissza, a chaturangáig.
Könnyed, cizellált agyagelefántjai az õsi indiai kultúra
szimbólumrendszerének hiteles közvetítõi.
Szintén a vidám, önfeledt játszást jeleníti meg Müller Krisztina (Nünü) mûve, a Thomas, a
Gõzkanna is, ami felidézi bennünk a korai gyermekkort, amikor még teljesen természetes,
hogy a tányér a Nap, a kanál
zöld ruhás sóskakatonákat szállító repülõ, a kádvíz meg maga
az óceán, a teáskanna meg,
mint Thomas, a gõzmozdony.
A könnyedség mellett a játék
sokszor küzdelem, ahol a játszótársak egyben ellenfelei is
egymásnak. Rencz Mariann a
malomjáték verhetetlen nagymestere. Minden trükköt ismer, nem érheti õt meglepetés, kiállított malomtáblája
mégis tartogatott kihívást
számára, hiszen a kerámiát az
üveggel kívánta ötvözni, és
azok igen nehezen simultak
egymásba.

XXIII. ÉVFOLYAM • 4. SZÁM • 2009. JANUÁR 30.

Egy ismert gyerekdal, a „Benn
a bárány, kinn a farkas“ juthat
eszünkbe Sápi Zsuzsa apró
állatkáiról, csakhogy az õ bárányai ezúttal kint rekedtek, a
farkas meg hol láthatatlanul,
hol láthatóan valahol odabenn
áll lesben.
A játék sokszor varázslat, a
varázslat sokszor játék. Miként
a kisgyereket ámulatba ejtõ
kaleidoszkóp, aminek üvegtestében ezúttal Bokor Zsuzsa
színes kerámiadarabjai teremtik meg a csodát azzal,
ahogy visszatükrözõdnek szabályos háromszögekbõl álló
mintázattá.
Kisfalusi Mártát a bohóc karaktere inspirálta a formával és a
színekkel való játékra.
A játszó ember adott témát
Gálffy Ildikó Kisded játékok
címû kerámiaképének is, amikor a játékszenvedély bûvkörébõl menekülni képtelen,
minden másnak hátat fordító,
személyiségét maga mögött
hagyó férfi alakját rajzolta az
agyagba.
Zongorista zongora, dobos dob,
trombitás trombita, nagybõgõs
nagybõgõ. Maholányi Gabriella
fehér samottból égetett, letisztult formájú, hangszerükkel
egybefonódó örömzenészei
fülünkbe csalják a jazzt.
Lantos Judit öntött fekete
mázas kerámiából készült tvtávirányítója, Vinkler Zsuzsanna mozaik monoszkópja, na
meg a Bokor Zsuzsától kölcsön
kapott fekete sky fotel az
összjátéknak köszönhetõen
egy kompozícióvá állt össze,
hogy aztán egy nem is oly
távoli korszak impulzusaival

töltse fel a szemlélõdõt –
amolyan hetvenes évekbeli
fílinggel.
Már meglévõ dolgok újrafelhasználása, mûvészi eszközökkel való átértelmezése a
ready remade, amelyben Lantos Judit mûvei ki-be járnak.
Ide sorolható e kiállításra
hozott kifehérített, porcelán
redõivel, na meg a mellén célkereszttel feltûnõsködõ Hello
Kitty figurája is.
És itt vannak Illés László nyúlánk, gótikus alkatú lengõtekebábjai, némelyikükön színes
barett sapka, hevenyészve
nyakba vetett sál, a mûvészi
lét külsõdleges attribútumai,
szóval nyolc mûvész (4 nõ, 4
férfi) és középen a fekete
ruhás, arcába csuklyát húzó
nemtelen figura.
Végletes, drámai hatás-ellenhatás érvényesül Nemoda Attila
egész életében, életmûvében.
Központi motívuma a háromszög (volt), mellyel alkotásaiban
ösztönösen és tudatosan kódolta bele a földi és égi világot, a
férfit és a nõt, az isteni hármasságot, a gyermekkort, a felnõttkort és az öregséget, a
jelent, a jövõt és a múltat.
A kiállítás megtekinthetõ február 7-ig.

ANTIKVÁRIUMHÁLÓZAT
KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT
VÁSÁROL.
(36 1) 486-1515
WWW.HUNBOOK.HU

Szeretettel várják leendõ elsõ osztályosaikat és szüleiket játszóházi programjaikra január 30-án, pénteken 14-tõl 16 óráig,
melynek során meglátogathatják az épületeket, az udvarokat, a
játszóteret.
Program
Az I/A osztályban farsangi girland-készítés Cseresznye Edit
tanító vezetésével; az I/B osztályban tanulási és magatartási
problémákon javító játékos foglalkozások Szabó Ágnes Szilvia
tanítóval; az I/C osztályban farsangi néphagyományok, néptánc, maszkok készítése Malinák Tünde tanítóval.
A II/A osztályban farsangi szemüveget és álarcot készítenek
Kézdi Krisztina tanítóval; a II/B-ben mesét illusztrálnak síkbábokkal Gallai Zsófia tanítóval; a II/C-ben velencei gipsz álarcot festenek Szabóné Stelkovics Éva tanítóval.
A III/A, IV/A és B osztályokban sorversenyek tartanak a tornacsarnokban Metzné Galamb Katalin és Saly Eszter testnevelõk
irányításával. A III/B és C osztályokban mesedramatizálás,
bábkészítés Biri Andrea tanítóval.
NYÍLT NAPOK A KÉKVÖLGY WALDORF ISKOLA
ÉS GIMNÁZIUMBAN
Február 9-11-én a délelõtti órákban látogathatók az órák 7-89. osztályban. Elõzetes telefonos bejelentkezést kérnek a
26/338-125 vagy 30/4888-321 telefonszámokon. Szeretettel
várják leendõ gimnazistáikat.
Kékvölgy Waldorf Iskola és Gimnázium,
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3., tel./fax: 26/338-125
e-mail: iskola@kekvolgy.sulinet.hu, web: www.kekvolgy.hu

KOLPING AKADÉMIAI
ISMERETTERJESZTÕ
ELÕADÁSOK
A Szentendrei Kolping Család
Egyesület szervezésében január 31-én, szombaton, 16
órakor dr. Hoffmann Rózsa, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézetvezetõ egyetemi
docense, a KDNP országgyûlési képviselõje tart elõadást
A keresztény iskolák szerepe a
magyar jelenben és jövõben
címmel. Február 14-én,
szombaton, 16 órakor professzor dr. Bakay Kornél tanszékvezetõ egyetemi tanár,
régész, igazgató Lovagkirályunk, Szent László a somogyvári régészeti ásatások tükrében címmel tart elõadást.
A CANTEMUS VEGYESKAR
ÉS PRO MUSICA LEÁNYKAR
ÜNNEPI HANGVERSENYE
A 75 éves Kocsár Miklóst köszönti a nyíregyházi Cantemus
kóruscsalád február 8-án
vasárnap 18 órakor az Iparmûvészeti Múzeum aulájában.
A koncerten fellépnek a Cantemus Vegyeskar és a Pro Musica Leánykar, vezényel: Szabó
Soma, Szabó Dénes Kossuthdíjas karnagy. A mûsorban a
szerzõ életmûvébõl válogatott
darabok mellett ízelítõt kaphatnak a legfrissebb, Kocsár

Miklós kórusmûveit tartalmazó, Álomi beszédem címû
CD lemez anyagából is.
Jegyek: 1500 Ft; diák, nyugdíjas:
800 Ft; „Hangos jegy“ (jegy + CD):
3500 Ft. Jegyek a Concert&Media
Kft. jegyirodáiban (info: 2221313), a Libri könyváruházakban,
az ismert jegypénztárakban és a
koncert elõtt a helyszínen kaphatók. Internetes jegyrendelés:
www.jegyelado.hu

A PETÕFI EGYESÜLET
ELÕADÁSAI
A Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
székházában (Stéger köz 3.)
február 6-án pénteken 18
órakor Közélet, önkormányzat, politika címmel Gromon
István, Pilisvörösvár polgármestere tart elõadást, február
20-án, pénteken 18 órakor
dr. Hetesi Zsolt fizikus elõadása hallgatható meg Fenntartható fejlõdés, fenntartható élet címmel.
HUMORESTEK
Az Erms Étteremben (Kossuth
L. u. 22.) február 1-jén, vasárnap 20 órakor Badár Sándor és
Szõke András humorestje, február 6-án, pénteken 20 órakor Dolák-Saly Róbert és Pethõ
Zsolt Tyúkszínháza várja a
humorra (is) éhes vendégeket.
Az elõadás füstmentes!
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– Elsõ látásra mûvész, kritikus, gondolkodó. Második pillantásra fogalmunk sincs, mi
van a mélyben. Mit tartasz
fontosnak elmondani magadról?
– Krizbai Gergely vagyok…
szeretem a kekszet… kábé
ennyi. Bõvebben? Húszéves
vagyok, Szentendrén élek,
õsztõl a Soproni Egyetemen
készülök folytatni a tanulmányaimat. Édesapám Krizbai
Alex festõmûvész, ennek következtében már igen hamar,
gyerekkoromban sikerült megismernem a kortárs képzõmûvészeket. Késõbb kiderült,
hogy elvileg nem feltétlenül
vakvágány az, ha a mûvészettel kezdek foglalkozni,
mert azért valamit sikerült
örökölnöm apámtól. Azóta
számos mûvészeti ágba beleástam magam: fényképezek,
festek, rajzolok, és digitális
technikákkal foglalkozom.
Egyikben sem vagyok tökéletesen otthon, de több különbözõ technikát kombinálva
képes vagyok olyan formákat
létrehozni, amiket egyébként
önmagában egyetlen technika révén nem, vagy sokkal nehezebben tudnék megalkotni.
– Minek nevezzünk? Mûvésznek? Kreatív fiatalnak? Kortárs megmondóembernek?
– Amikor elõször beszélgettünk errõl komolyan a barátaimmal, egyikük azt mondta:
„Krizbó, biztosan meg fogsz
sértõdni, de mûvésznek tartalak“. Nem sértõdtem meg, de
egy kicsit pontosítanom kellett. A mûvész egy speciális
emberfaj, a nemének egy ritka
szülötte, aki más magasságokban jár, mint a nem-mûvészek,
mondtam akkor. De apámékat
elnézve késõbb rájöttem, hogy
a mûvészt megkülönböztetett
emberfajnak tartani olyan,
mintha elefántcsonttoronyba
zárnánk. Elég ehelyett inkább
azt mondani: mûvész az, aki
mûvészetet hoz létre, aki a
lényét az alkotáson keresztül
képes kiadni magából. Az út,
amelyen eközben halad, és a
mû, amelyet létrehoz, teszi õt
mûvésszé. Nyilván van egy
tudásszint, egy tapasztalati
magasság, amit persze még
nem értem el és még jó messze
van, de apránként haladok. A
mûvészlét ilyenformán inkább
tanulási folyamat és állapot
egyszerre. Szerintem.
– Egyszer majd mûvésszé
leszel – mondod. De hogyan
tovább, mondjuk egy éven
belül? A sokféle technika közül
melyikben mélyedsz majd el?
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Viccen túl, kritikán innen
Az ember, akit megihletett a „turáni átok“
Új ismerõsöket köszönthet az olvasó a Szentendre és Vidéke oldalain: a lap történetében elõször képregényrovatot indítunk. A történetek fõszereplõit, a minionokat megalkotó Krizbai Gergellyel beszélgettünk.
indult el, jócskán
kinõtte magát. Havonta átlag 500-600
egyedi látogatóm van,
de 1500-szor nézik
meg az oldalt a statisztikám szerint. Tavaly nyáron, amikor az
elsõ önálló kiállításom
volt, Matykó Károly
újságíró a megnyitón
kifejtette, hogy a blogart mennyire összetett
mûfaj, amely – szerinte
az én blogom esetében
– a hétköznapi szintrõl
egy új mûvészeti mûfaj
irányába mutat, vagy
Krizbai Gergely
talán már ott is van…
Ekkor éreztem elõször,
– Ezt nehéz megmondani. A hogy ez a fajta „bejegyzéskülönbözõ eszközöket és tech- mûvészet“ akár komolyabb is
nikákat más-más okból sze- lehet. Most ott tartunk, hogy
retem, és nem hiszem, hogy naponta rendszeresen körülvalaha tudnék választani, elkö- belül 30-40 ember olvassa, és
telezõdni az egyik vagy a másik sokaknak ihletet adott. Négymellett. Egyébként szerintem öt hasonló blogról tudok, amevan annyira eklektikus a kor, lyek bevallottan ebbõl kiindulhogy ne is kelljen ilyen dön- va kezdték meg a pályafutátést meghoznom. Amit bizto- sukat a blogart mûfajában.
san tudok, hogy van egy kreált, – Az alkotásaidban rendinternetes mûfaj, amit úgy szeresen visszatér a kéménytudom, nem nagyon csináltak motívum. Mit fejez ez ki?
még elõttem. A blogartról van – Budapestnél kevés dolgot
szó. Annak idején, ahogy sokan utálok jobban, talán csak a
mások is, indítottam egy blo- sóskát. Aquincumnál, a fûtõgot, azaz internetes naplót a mû kéményénél viszont olyan
www.krizbo.com címen. Olyan ihletforrásra találtam, ami
teret ad ez a platform, amibe azóta sem hagy nyugodni.
az írásmûvektõl a fotókig bár- A blogban és a többi munkámmilyen mûvészeti alkotás bele- ban ez okoz feszültséget, ez
fér, ezáltal online kiállítótérré bukkan föl rendszeresen.
válik. Maga a blog mindig A sivatag közepén álló magáazokra az eseményekre reflek- nyos kéményt már megrajtál, amik velem történnek, il- zoltam, megfestettem, lemoletve azokat a reflexiókat teszi delleztem háromdimenziós
közhírré, amik rajtam keresz- számítógépes grafikában, de
tül szûrõdnek át. Így válik a még mindig foglalkoztat. A
kis alkotások összessége egy mélyben, a kémény alatt egy
dinamikusan változó, bõvülõ, gyár dolgozik, és közben a
saját szín- és szimbólumvilá- környezetébõl szívja ki az
got hordozó, privát világgá. energiát. Értelmezni mindenBelefér az õszinteség, a tisz- kinek magának kell, hogy rá
taság, az emelkedettség, akár- mi igaz ebbõl a szimbólumból,
csak a nem interneten megje- nem akarok senkit befolyásollenõ mûvészeti alkotások vi- ni a véleményemmel és a saját
lágába, de ennél többet tud: értelmezésemmel.
az olvasók reagálhatnak a be- – Lapunk hasábjain az olvajegyzésekre, így kicsit inter- sók mostantól rendszeresen
aktívvá, kicsit közös alkotássá találkozhatnak képregényválik a történet.
figuráiddal, a minionokkal.
– Mennyi embert mozgat ez meg? Kiket tisztelhetünk bennük?
– Meglepõen sokat. Ahhoz – A minionoknak sajátos jelenképest, hogy hirtelen ötletbõl tése van: õk az arctalan, szo-

rongó tömeg. Nyomasztóan
sokan vannak, egyformák, és
megvan az a kellemetlen tulajdonságuk, hogy csoportokra
szakadnak, nehogy véletlenül
együtt tudjanak dolgozni. A
szentendreiek sokban hasonlítanak rájuk: sokan vannak,
és mindig megtalálják az
ütközõpontokat, amelyeken
veszekedni lehet. Feszengnek
egymástól, pedig együtt sok
mindenre képesek lennének.
Egy író barátom mondta a
minionokról egyszer: olyanok,
mint a két csoportra osztott
szigetlakók, az egyik csoportnál van a tûzifa, a másiknál a
gyufa. Ha összedolgoznának,
meglenne a lehetõségük, hogy
közös megoldásra jussanak, de
nem tudnak egymással mit
kezdeni, ezért mielõtt tüzet
gyújtanának, jön az esõ, és
eláztatja a gyufát is, meg a
tûzifát is. Az egész magyarság
kapcsán ugyanezt a jelenséget
turáni átoknak szokták nevezni. Valós példát szolgáltat
erre többek között a Fõ téri
ortodox templom kifestése:
hosszú idõ után végre gyönyörûen felújították, fiatalos,
világossárga színt kapott, erre
sokan rögtön hiányolni kezdték a „barokksárga“ árnyalatot. Elgondolkodtam, van-e
értelme ilyesmin veszekedni,
de arra jutottam, hogy nincs.
– Kemény kritika ez az egész
közéletnek, amolyan fiatalos
nyíltsággal, válogatás nélkül. Maradsz ezen a nyomvonalon?
– Szeretném ezt az irányt megtartani. Biztos, hogy akaratlanul is meg fogok vele sérteni
néhány embert, de fontosnak
tartom, hogy ismerjenek magukra, és lássák meg, milyen
fölösleges széthúzni, és menynyire viccesek kívülrõl nézve.
– Január 30-án kiállításod
nyílt. Mi lesz a folytatás?
– Kitaláltunk egy borzasztó
komplikált, összetett és mókás
megnyitót, a kiállítás pedig a
„Kapcsolat nélküli munka“
címmel állt össze. Túlnyomórészt fényképeket állítottam
ki, utána buli lesz, amelyet egy
buli-sorozat elsõ darabjának
szántunk. „Villanyzene Szentendre“ a sorozat neve. Olyan

A minionok
partikat szeretnénk csinálni,
amik nem az unalomig ismert
rádiós zenékre épülnének,
hanem igényesebb, nívósabb
elektronikus zenére. Pryus, a
breakbeat lemezlovas volt az
elsõ vendég, a következõ alkalomtól kezdve pedig további
különbözõ igényes dunakanyari dj-k jönnek. Szeretnénk,
ha az ide érkezõk megismernék
a „Szentendre-fílinget“, és a
városnak a máshol élõ fiatalok
körében is pozitív imázsa
alakulna ki.
– Mennyire érzed magad
egyedül ezzel a szemlélettel
és ezekkel a kezdeményezésekkel?
– Szerencsére sok hasonló
gondolkodású ismerõsöm, barátom van, nem hiszem, hogy
egyedül vagyok. Mindamellett, hogy az alkotó ember természeténél fogva egoista, és
önmagát nyomja elõre, ami
hiba, és borzasztó lenne, ha
csak az én munkáim kerülnének elõtérbe. Szeretném,
hogy a kortársaimmal együtt
jelenjek meg, és a Szentendre
és Vidéke is tovább élne anélkül, hogy rásütnék: sznob újság. Úgy látom, a „komoly tartalmak“ mellett szükség lenne
egy olyan generáció bekapcsolására, amely a fiatalok
eszmeiségét képviseli, a maga
sajátos könnyed-komolyságával. Gondolok itt például
mások képregényeire vagy írásaira.
Bokor Tamás
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ADÁSVÉTEL
Modern vonalú ülõgarnitúra (3+2+1),
téglaszínû, mosható huzattal, 35 ezer Ftért eladó. Tel. 06-20-982-9921.

Középkorú hölgy, takarítást, gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-20-499-1767.

KIADÓ LAKÁS

Opel Astra Classik 2001-es, elsõ tulajdonostól eladó 900 ezer Ft-ért. Tel. 0630-515-6544.

Szentendre fõterén üzletrész kiadó, ugyan
itt kétszintes üzlet kiadó. Tel. 06-30-2966962, 06-30-430-1063

Sötétbarna, nagyrészt polcos, sokféleképpen variálhat, nappali bútor, üvegajtós,
gurulós HI-FI szekrénnyel, 25 ezer Ft-ért
eladó. Tel. 06-20-982-9921.

Belvárosban, kétszobás, nappalis, új lakás, sürgõsen, igényesnek kiadó. Tel. (26)
301-669, 06-70-283-4887.

ÁLLÁS
Panzióba keresek recepció és takarítás
ellátására hölgyet, 40 évesig, március 1jétõl, délelõtti mûszakba. Lehet kékkönyves bejelentéssel. Tel. 06-20-589-4038.
Szentendrei varrodámba varrónõt keresek. Tel. (26) 316-503.
Szentendrén a Margaretta cukrászdába
pultos lányokat keresünk teljes munkaidõben, illetve hétvégére részmunkaidõben. Tel. 06-30-940-2652.
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 email címre.
Tel./fax: (26) 319-368
Szentendrei munkahelyre keresek számítógépes gyakorlattal rendelkezõ munkatársnõt. Tel. 06-20-478-9659.

Leinformálható, több éves gyakorlattal rendelkezõ, fiatal hölgy, takarítási, gyermek-felügyeleti munkákat
vállal. Tel. 06-70-526-1791.
Felsõfokú német-, középfokú angol-nyelvtudással, számítógépes ismeretekkel
munkát keresek. Tel. 06-20-914-9021.
Takarítást, vasalást, ápolást és gyermekfelügyeletet vállalok. Tel. 06-70-4514932.

leveles mérnök-tanár eredménycentrikus
módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.

Szentendrén, Pannónia-telepen, 2 szobás, gázkonvektoros lakás eladó.
Azonnali beköltözés lehetséges. Tel. 0630-581-8244.

Angoltanítás. Egyéni – csoportos. Fordítás. Tel. 06-70-527-3879.

Szentendre Óvárosában 533 nm telek +
120 nm ház. Tel. 06-20-450-1652.

Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301080.
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, a legkitûnõbb helyen,
fõút mellett, 2 000 nm-es ingatlan,
100 m hosszan Duna-parttal, vállalkozás céljára is szuper, 60 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Kõmûves-, ács-, hõszigetelési-munkákat,
kertépítést vállalunk. Kisebb megbízásokat is teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.

1+2 félszobás lakás kiadó az angol házakban márciustól. Tel. 06-30-1715.

Szentendrén, társasházban másfélszobás 40 nm-es átminõsíthetõ
nyaraló, kitûnõ állapotban 8,5 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376

Számlaképes albérletet keresek. Tel. 0630-584-3232.
Két szobás, búrorozott, különálló házrész
kiadó. Tel. délután 14-órától, (26) 316555.
Kiadó Szentendrén, forgalmas helyen, új
építésû lakás, akár irodának is alkalmas.
Somogyi: Tel. 06-20-398-5592.
Püspökmajor-lakótelepen, 55 nm-es, bútorozott, felszerelt, 2 szobás, étkezõs,
légkondis, 3. emeleti lakás, 55 ezer
Ft+rezsi, hosszútávra kiadó. Tel. 06-20314-9080, délelõtt 10-12-ig.
Szentendre, Vasúti villasoron 50 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-949-9890.
Budakalászon, HÉV-tõl 5 percre, különbejáratú, másfélszoba összkomfort kiadó,
45 ezer Ft/hó+rezsi, (kauciót csak a rezsire
kérek!). Tel. (26) 341-803, 06-70-2356762.
Kertes családi házban, különbejáratú
lakás kiadó. Tel. 06-30-854-2277.
Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdohányzó, gyermektelen párnak, esetleg
nõnek. Tel. 06-70-389-2139, 06-70-3672645.

Vasvári-lakótelepen eladó, 3. emeleti
lakás, 1+3 félszoba, beépített terasz, szép

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

Szentendrén, kitûnõhelyen, kétszintes, felújítást igénylõ 2x100 nm-es
lakóház, 300 nöl telken, korrekt áron,
26 millió forintért eladó. Tel. 06-30299-0376.
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 Ftig beszámítunk. Tel. 06-20-566-0600.
918 nm-es, összközmûves telek, Pomázon
eladó. Tel. (26) 326-084, 06-70-4198514.

EGÉSZSÉG
Autogén tréning tanfolyam indul március
elején Szentendrén dr. Magyar Erzsébet
pszicho- és hipnoterapeuta vezetésével.
Tel. 06-20-931-3742, (26) 313-059.

PAPP IZABELLA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
FEBRUÁR 1-JÉTÕL
ÚJRA RENDEL.
50%-os KEDVEZMÉNY
FEBRUÁRBAN!
MORA BIOREZONANCIÁS
ÁLLAPOTFELMÉRÉS
ÉS
ALLERGIA VIZSGÁLAT
A VELT-MED
EGÉSZSÉGHÁZBAN.
Bejelentkezés
a 30/366-2205-ös
telefonszámon

OKTATÁS
Franciatanítás, korrepetálás, nyelvvizsgára készítés egyénileg. Tel. 06-30-9999171.
ZAZI és ZORRÓ 8 hetes
shar-pei keverék testvérek, január 10-én fogta be
a gyepmester a Dunakanyar körút és Egres utca
keresztezõdésében.

Történelem, magyar, mûvészettörténet
érettségire felkészítés, korrepetálás a belvárosban. Felsõ tagozatosoknak, középiskolásoknak. Tel. 06-30-540-5639.
Matematika korrepetálás, nagy tapasztalattal. Testvéreknek kedvezmény. Tel.
(26) 303-595, 06-30-487-8855.

LAKÁS, INGATLAN
Takarítás, vasalás. Tapasztalt, dolgos,
leinformálható fiatalasszony, referenciákkal. Tel. 06-70-704-1152.

panoráma. Irányár: 19 millió Ft. Tel. 0620-333-9186.

A 11-es fõút mellett, 50 nm-es ház, önálló kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, melléképülettel hosszútávra kiadó. Buszmegálló, bolt 50 méterre. Tel. 06-30-9344957.

ÁLLÁST KERES
Megbízható, 38 éves, fiatal hölgy, hosszútávra takarítást vállal. Elérhetõség Tel.
06-30-397-6117.
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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.

Festõiskola – rajz, festés- Szentendrén. Laár Balázs Tel. 06-30-3892250.
Matematikából, fizikából korrepetál ok-

SZOLGÁLTATÁS

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.
Felni- (alumínium, lemez), gumi-, kipufogó-, szélvédõ javítás Szentendre, Elõd
utca 2. Tel. 06-20-398-5592.
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.
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: 06-20-3470258, 06-30-493-1553.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Gyermekfelügyelet szentendrei kertes
házban vagy az ön otthonában. Tel. 0670-704-1152.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

ÜZLET
Szentendrén, fõúton kiadó 70 nm-es
helyiség, amely alkalmas raktárnak,
mûhelynek, gk. beállónak. Tel. 06-20591-7501.
Szentendrén lakás és üzlethelyiségek
kiadók a Fûzesparkban. Tel. 06-20-9345539.
Márciustól Szentendrén kávézó kiadó.
Tel. 06-20-934-5539.
Szentendrén, Bogdányi u. 46-ban, 2 db
üzlethelyiség kiadó. Tel. (26) 314-203,
06-20-522-5981.
Szentendrén, forgalmas helyen üzlethelyiséget vennék. Tel. 06-70-248-4524.
Szentendrén, asztalosmûhelynek, 100150 nm-es helyiséget keresek. Tel. 0620-944-8037.

EGYÉB
TÁRSVARÁZSLÓ: országos adatbázissal,
személyre szabott esély a boldogsághoz
Óbudán Tel. 06-20-518-7404
Kárpótlási jegy végsõ vásárlása, legnagyobb áron, most. Tel. 06-70-248-4524.

program 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/300 946
www.partmozi.hu
Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft
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 A FÖLD
Színes, feliratos, német-angol
dokumentumfilm, 96 perc, 2007
(Korhatár nélkül) Rendezõ: Mark
Linfield, Alastair Fothergill
18.00 A SZERELEM HATÁRAI
Színes, feliratos angol életrajzi
dráma, 110 perc, 2008 (12)
Rendezõ: John Maybury
20.00 VALAMI AMERIKA 2.
Színes, magyar vígjáték, 110 perc,
2008 (12) Rendezõ: Herendi Gábor
Február 2. hétfõ
18.00 FADOS
Színes, feliratos, portugál-spanyol
musical, 90 perc, 2007 (Korhatár
nélkül) Rendezõ: Carlos Saura
20.00 VALAMI AMERIKA 2.
Színes magyar vígjáték, 110 perc,
2008 (12)
Február 3. kedd
18.00 VALAMI AMERIKA 2.
Színes magyar vígjáték, 110 perc,
2008 (12) Rendezõ:
Herendi Gábor
20.00 A SZERELEM HATÁRAI
Színes, feliratos, angol életrajzi
dráma, 110 perc, 2008 (12)
Rendezõ: John Maybury
Február 4. szerda
18.00 A FÖLD
Színes, feliratos, német-angol
dokumentumfilm, 96 perc, 2007
(korhatár nélkül) Rendezõ: Mark
Linfield, Alastair Fothergill
20.00 CSILLOGÁS
Magyar film, 60 perc, 2008
Rendezõ: Fliegauf Benedek
Február 5. csütörtök
17.00 SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS
FESTÕI (9 részes sorozat)
I. Szentendre és Nagybánya festõapostola, Ferenczy Károly
Török Katalin mûvészeti író
(Ipszilon Galéria) vetítéssel
kisért, kilenc részes elõadás
sorozata
19.15 PERSEPOLIS
Fekete-fehér, feliratos, franciaamerikai animációs film, 95 perc,
2007 (12)
21.00 GHOST IN THE SCHELL –
PÁNCÉLBA ZÁRT SZELLEM
színes, feliratos japán-angol animációs film, 79 perc, 1995 (16)
Február 6. péntek
18.00 NEVE: SABINE
Színes, feliratos francia dokumentumfilm, 85 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Sandrine Bonnaire
20.00 GENGSZTEREK FOGADÓJA
Színes, feliratos, dán-svéd, akcióvígjáték, 109 perc, 2000 (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen

Február 7. szombat
14.15 MADAGASZKÁR 2.
Színes, magyarul beszélõ, amerikai
animációs film, 89 perc, 2008
(korhatár nélkül)
16.00 PIAF
Színes, feliratos, francia-angol-cseh
filmdráma, 140 perc, 2007 (12)
18.00 KAMÉLEON
Színes magyar film, 103 perc, 2008
(12) Rendezõ: Goda Krisztina
20.00 HAZUGSÁGOK HÁLÓJA
Színes, feliratos, amerikai filmdráma, 128 perc, 2008 (16)
Rendezõ: Ridley Scott
Február 8. vasárnap
10.30 MADAGASZKÁR
Színes, magyarul beszélõ, amerikai
animációs film, 89 perc, 2008
(korhatár nélkül)
16.00 KAMÉLEON
Színes magyar film, 103 perc, 2008
(12) Rendezõ: Goda Krisztina
18.00 NEVE: SABINE
Színes, feliratos, francia dokumentumfilm, 85 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Sandrine Bonnaire
20.00 GENGSZTEREK FOGADÓJA
Színes, feliratos ,dán-svéd, akcióvígjáték, 109 perc, 2000 (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen

100 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Jan Sverak
Február 15. vasárnap
10.30 WALL-E
Színes, magyarul beszélõ, amerikai
animációs film, 95 perc, 2008
CSALÁDI MOZIDÉLUTÁN
16.00 ZÖLD HENTESEK
Színes, feliratos dán vígjáték, 100
perc, 2003 (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
Belépõjegy: 700 Ft
16.00 FESSÜK MEG A ZENÉT,
JÁTSSZUK EL A SZÍNT!
Játékos délután Farkas Verával
(6-11 éveseknek)
(A két programra együttesen,
családi belépõjegy váltható)
18.00 FADOS
Színes, feliratos, portugál-spanyol
musical, 90 perc, 2007 (korhatár
nélkül) Rendezõ: Carlos Saura
20.00 A TÁVOLSÁG ÍZE – MY BLUEBERRY NIGHTS
Színes, feliratos, hongkongikínai-francia romantikus film, 90
perc, 2007 (12)
Rendezõ: Wong Kar-Wai

Február 9. hétfõ
18.00 MONGOL
Színes, feliratos, német-kazahsztáni-orosz-mongol filmdráma,
126 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Sergei Bodrov
20.30 NEVE: SABINE
Színes, feliratos, francia dokumentumfilm, 85 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Sandrine Bonnaire
Február 10. kedd
18.00 PIAF
Színes, feliratos, francia-angol-cseh
filmdráma, 140 perc, 2007 (12)
20.30 GENGSZTEREK FOGADÓJA
Színes, feliratos, dán-svéd akcióvígjáték, 109 perc, 2000 (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
Február 11. szerda
18.00 HAZUGSÁGOK HÁLÓJA
Színes, feliratos, amerikai filmdráma, 128 perc, 2008 (16)
Rendezõ: Ridley Scott
20.15 KAMÉLEON
Színes magyar film, 103 perc, 2008
(12) Rendezõ: Goda Krisztina
Február 12. csütörtök
18.30 CSILLOGÁS
Magyar film, 60 perc, 2008
Rendezõ: Fliegauf Benedek
20.00 PIAF
Színes, feliratos, francia-angol-cseh
filmdráma, 140 perc, 2007 (12)
Február 13. péntek
18.00 FADOS
Színes, feliratos, portugál-spanyol
musical, 90 perc, 2007 (Korhatár
nélkül) Rendezõ: Carlos Saura
20.00 ZÖLD HENTESEK
Színes, feliratos, dán vígjáték, 100
perc, 2003 (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
Február 14. szombat
14.15 WALL-E
Színes, magyarul beszélõ, amerikai
animációs film, 95 perc, 2008
16.00 A TÁVOLSÁG ÍZE – MY BLUEBERRY NIGHTS
Színes, feliratos, hongkongi-kínaifrancia romantikus film, 90 perc,
2007 (12) Rendezõ: Wong Kar-Wai
18.00 ZÖLD HENTESEK
Színes, feliratos, dán vígjáték, 100
perc, 2003 (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
20.00 CSEREÜVEGEK
Színes feliratos, cseh filmdráma,

Február 16. hétfõ
18.30 CSEREÜVEGEK
Színes, feliratos, cseh filmdráma,
100 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Jan Sverak
20.15 ZÖLD HENTESEK
Színes, feliratos, dán vígjáték, 100
perc, 2003 (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
Február 17. kedd
18.30 A TÁVOLSÁG ÍZE – MY BLUEBERRY NIGHTS
Színes, feliratos, hongkongikínai-francia romantikus film, 90
perc, 2007 (12)
Rendezõ: Wong Kar-Wai
20.15 FADOS
Színes, feliratos, portugál-spanyol
musical, 90 perc, 2007 (korhatár
nélkül)
Rendezõ: Carlos Saura
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Színes, feliratos, lengyel filmdráma, 95 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Andrzej Jakimowski
Február 21. szombat
10.00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL
Noémi és Noella – az ESZME
társulat bábjátéka
Elõtte kakaó és sütemény, utána
kézmûves foglalkozás a gyereknek.
Belépõjegy: 800 Ft (3 fõre 2000 Ft)
14.30 ESTI MESÉK
Színes, magyarul beszélõ, amerikai
vígjáték, 100 perc, 2008 (Korhatár
nélkül)
16.15 ÉJJEL A PARTON
Színes, feliratos, amerikai-ausztrál,
romantikus dráma, 97 perc, 2008
(12)
18.15 CSELEK
Színes, feliratos, lengyel filmdráma, 95 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Andrzej Jakimowski
20.00 VICKY CRISTINA BARCELONA
Színes, magyarul beszélõ,
amerikai-spanyol romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ. Woody Allen
Február 22. vasárnap
10.30 ESTI MESÉK
Színes, magyarul beszélõ, amerikai
vígjáték, 100 perc, 2008 (korhatár
nélkül)
CSALÁDI MOZIDÉLUTÁN
16.00 „KELET FELÕL, FEHÉR
FÉNYBEN TÁMAD A HOLD...“
Nagy Zoltán tibetológus filmje
Tibetrõl. A vetítés után beszélgetés
az alkotóval.
Belépõjegy: 700 Ft
16.00 FESSÜK MEG A ZENÉT,
JÁTSSZUK EL A SZÍNT!
Farkas Verával 6-11 éveseknek
(A két programra együttesen,
családi belépõjegy váltható)
18.15 ÉJJEL A PARTON
Színes, feliratos, amerikai-ausztrál,
romantikus dráma, 97 perc, 2008
(12)
20.15 CSELEK
Színes, feliratos, lengyel filmdráma, 95 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Andrzej Jakimowski
Február 23. hétfõ
18.30 VICKY CRISTINA BARCELONA
Színes, magyarul beszélõ,
amerikai-spanyol, romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ: Woody Allen
20.15 ANNA BEKATTANVA
színes, feliratos, spanyol, romantikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Rendezõ: Julio Medem

Február 18. szerda
18.30 ZÖLD HENTESEK
Színes, feliratos, dán vígjáték, 100
perc, 2003 (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
20.15 CSEREÜVEGEK
Színes, feliratos, cseh filmdráma,
100 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Jan Sverak

Február 24. kedd
18.00 CSELEK
Színes, feliratos, lengyel filmdráma, 95 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Andrzej Jakimowski
20.15 VICKY CRISTINA BARCELONA
Színes, magyarul beszélõ,
amerikai-spanyol, romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ: Woody Allen

Február 19. csütörtök
16.00 WASS ALBERT VERSMONDÓ
VERSENY
Szentendrei középiskolások
részvételével.
A zsûri elnöke: Eperjes Károly
19.30 ANNA BEKATTANVA
színes, feliratos, spanyol, romantikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Rendezõ: Julio Medem

Február 25. szerda
18.30 VICKY CRISTINA BARCELONA
Színes, magyarul beszélõ,
amerikai-spanyol, romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ: Woody Allen
20.15 ANNA BEKATTANVA
színes, feliratos, spanyol, romantikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Rendezõ: Julio Medem

Február 20. péntek
18.30 VICKY CRISTINA BARCELONA
Színes, magyarul beszélõ,
amerikai-spanyol romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ. Woody Allen
20.15 CSELEK

Február 26. csütörtök
18.00 VÁROSTUDÁS
SZABADEGYETEM
Ékszerdoboz, avagy egy kisváros
az ország dobogó szíve felett –
megaremix
Szalai András építész,

mûvészettörténész elõadása
Mottó: A régi vicceken ma már csak
nevetünk
20.15 PÁRIZS, SZERETLEK
Színes, feliratos, svájci-francia
romantikus film, 120 perc, 2006 (12)
Február 27. péntek
18.00 KISVÁROSI ÜNNEP – Shäffer
Erzsébet ajánlásával
Fekete-fehér, magyarul beszélõ
francia vígjáték, 78 perc, 1948
Rendezõ: Jacques Tati
20.00 EGY CSÉSZE TEA SCHÄFFER
ERZSÉBETTEL, aki szerint
A hintalovak nappal alszanak
Az est háziasszonya: Berényi
Marianna újságíró
Belépõjegy: 500 Ft
Február 28. szombat
14.30 CINCIN LOVAG
Színes, magyarul beszélõ angolamerikai animációs film, 87 perc,
2008 (Korhatár nélkül)
16.00 ÉJJEL A PARTON
Színes, feliratos, amerikai-ausztrál
romantikus dráma, 97 perc, 2008
(12)
18.00 ANNA BEKATTANVA
színes, feliratos, spanyol romantikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Rendezõ: Julio Medem
20.15 AUSZTRÁLIA
Szinkronizált ausztrál-amerikai
filmdráma, 166 perc, 2008 (12)
Rendezõ: Baz Luhrmann
Március 1. vasárnap
10.30 CINCIN LOVAG
Színes, magyarul beszélõ angolamerikai animációs film, 87 perc,
2008 (Korhatár nélkül)
15.45 AUSZTRÁLIA
Szinkronizált ausztrál-amerikai
filmdráma, 166 perc, 2008 (12)
Rendezõ: Baz Luhrmann
18.45 ÉJJEL A PARTON
Színes feliratos amerikai-ausztrál
romantikus dráma, 97 perc, 2008 (12)
20.30 ANNA BEKATTANVA
Színes, feliratos spanyol romantikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Rendezõ: Julio Medem
Március 2. hétfõ
18.00 PÁRIZS, SZERETLEK
Színes, feliratos, svájci-francia
romantikus film, 120 perc, 2006 (12)
20.00 AUSZTRÁLIA
Szinkronizált ausztrál-amerikai
filmdráma, 166 perc, 2008 (12)
Rendezõ: Baz Luhrmann
Március 3. kedd
18.00 ÉJJEL A PARTON
Színes feliratos amerikai-ausztrál
romantikus dráma, 97 perc, 2008 (12)
20.00 ANNA BEKATTANVA
Színes, feliratos spanyol romantikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Rendezõ: Julio Medem
Március 4. szerda
18.00 ANNA BEKATTANVA
Színes, feliratos spanyol romantikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Rendezõ: Julio Medem
20.00 PÁRIZS, SZERETLEK
Színes, feliratos svájci-francia romantikus film, 120 perc, 2006 (12)

Kedves Mozibajárók!
Örömmel értesítjük Önöket,
hogy ezentúl a P’Art Mozi
teljes havi mûsorát közöljük
a hónap kezdetén, s reméljük, ezzel könnyebben
tervezik majd szabadidõs
programjaikat.

12 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Ismét Szentendrén járt
a Bp. Honvéd
Mint már hírt adtunk róla, rangos fõvárosi csapatok vettek
részt decemberben, a SZE-FI
Sportegyesület által megrendezett Karácsony Kupán.
Ennek folytatásaként, január
24-én öt korosztályban mérte
össze erejét a SzE-FI, a Bp.
Honvéd utánpótlás csapataival. – Rendkívül büszke
vagyok a játékosaim teljesítményére – mondta Fitos
József, a SZE-FI vezetõedzõje.
– Bár itt nem elsõsorban a
gyõzelem, hanem a JÁTÉK a
fontos!
Eredmények
2002-2001-es korosztály:
gyõzelem
2001-2000-es korosztály:
döntetlen
2000-1999-es korosztály:
döntetlen
1998-1997-es korosztály:
gyõzelem
1996-1995-ös korosztály:
gyõzelem
– Hihetetlen és csodálatra
méltó, amit Fitos József produkál itt Szentendrén – mondta Idrisz Mihály, a BP. Honvéd
utánpótlás csapatának szakmai vezetõje. – Egy korosztályban kb. ötször annyi gyerekkel foglalkozik, mint mi a
Bp. Honvédnál. Ehhez hatalmas tudás és kitartás szükséges. Régebben a 12 év alatti gyerekek nem játszhattak
sportegyesületekben. De amíg
el nem érték ezt a kort, a grun-
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Ugri-bugri: mesterfokon

dokon focizhattak. A mai
világban egyre kevesebb a
beépítetlen terület, ahol a srácok kedvükre rúghatják a bõrt.
Fitos Józsi ezt pótolja azzal,
hogy szinte mindenkinek
lehetõséget ad a játékra.
Nagy Judit

kola) és Tordai Lili (Szent András Általános Iskola). A gyerek
korcsoportban Molnár Bernadett és Richter Zsófia (Szent
András Általános Iskola) ért el
kimagasló eredményt, õk
ezüstérmet hozhattak haza. A
legfiatalabb indulók Bihari
Kiss Flóra és Dani Laura, (Szent

Kispályás foci
IV. forduló - 2009. január 24.
Zsalu-Mazda Mirai
1:3
Kéménys.-Püspökm. II. 1:3
Anonymus-Mazda Mirai 0:5
Kéményseprõk-Máj FC.
3:1
Magyar Alma-Zsalu
1:8
Püspökmajor II.-Phoenix 2:1
Anonymus-Piramis
1:1
Magyar Alma-Máj FC.
1:1
Püspökmajor II.-Zsalu
3:2
Boka Junior-Phoenix
4:2
Máj FC.-Piramis
1:6
Boka Junior-Magyar Alma 4:2
A bajnokság állása:
1. Boka Junior
2. Püspökmajor II.
3. Mazda Mirai
4. Anonymus
5. Kéményseprõk
6. Máj FC
7. Zsalu
8. Magyar Alma
9. Piramis
10. Phoenix
Góllövõ lista:
1. Oláh Attila (Piramis) 11 gól
2. Varga Péter (Boka) és Renczés Gábor 8-8 gól

Valamikor 40-45 évvel
ezelõtt kezdõdött el az
Amerikai Egyesült Államokban a mai modern
ugrókötél sport története,
a szív- és keringési szervrendszer megbetegedéseinek rekreációjaként.
E rekreációs program keretében hívták életre a
régi-új sporteszközt, az
ugrókötelet, s találták ki
azt a sportágat, amelyet
ma kötélugrásnak (rope
skipping) nevezünk. Ez a
zenével összhangban végrehajtott látványos, akrobatikus elemekkel tûzdelt
koreográfia rendkívül hatékonyan serkenti szervezetünket. Két perces folyamatos szökdelés kötélhajtással, élettani hatásait
tekintve felér tíz perces
folyamatos futással. Az
ütemes mozgás pedig az
idegrendszerre fejt ki jótékony hatást.

Tavaly év végén a szolnoki Országos Szövetségi Páros Kötélugró Versenyen a szentendrei
lányok ismét remekeltek.
Ritkán rendeznek olyan ugrókötélversenyt, ahonnan a
szentendreiek érem nélkül
térnek haza. Formációban,
egyéniben vagy a diákolimpián eddig is nagyon szép
eredmények születtek, páros
ugrókötélversenyen még nem
szerepeltek ugrókötelezõink.
A csapat edzõje, Lengyel Ibolya ez idáig nem merte bedobni a lányokat, mert úgy gondolta, hogy az Országos Szövetségi Páros Kötélugró Versenyen nagyon erõs a mezõny.
Novemberben mégis beneveztek, és az ugróköteles lányok
ebben a versenyszámban is
bizonyítottak: Szolnokon 6 páros, azaz 12 gyermek indult 3
korcsoportban, akik közül négyen felállhattak a dobogóra.
A mini korcsoportban elsõ
helyen végzett Bodnár Lili (II.
Rákóczi Ferenc Általános Is-

az érzelmi- és energetikai blokkok
feloldására, káros beidegzõdéseink átalakítására, és ezek által
az idegrendszer mûködésének kiegyensúlyozására. A tényleges
változással/változtatással járó
pozitív következmények pedig
egyben bizonyítékai is annak,
hogy az ember képes önerõbõl
megfelelni a mindennapi kihívásoknak meglévõ erõtartalékainak
mozgósításával.
A csikung tehát arra figyelmeztet
és ösztönöz, hogy merjünk mozdulni, változtatni.
Így erõs önbizalommal és magabiztossággal képessé válunk arra,
hogy bármilyen ismeretlen helyzetben megfelelõen tudjunk dönteni és helytállni.

A korábban kolostori kiváltságnak
számító és hosszú idõn keresztül
titkosított tanításokra a csikung
történelme során hatással volt a
buddhista és a taoista világnézeti
és bölcseleti rendszerek kialakulása és fejlõdése. Azonban sem
a gyakorlás, de még a kívánt eredmények elérése sem feltételezi
ezek ismeretét. Vallási és társadalmi hovatartozástól, nemtõl és
kortól függetlenül ma már bárki
számára rendelkezésre áll.

Kinek javasolt?
A csikung gyakorlásának elsõsorban a megelõzésben, azaz egészségünk megõrzésében van komoly
szerepe, de az egyensúlyból kibillent, hibás testi folyamatokat
éppolyan hatékonysággal képes
rendezni. Napjainkban kiegészítõ
kezelésként terápiás és rehabilitációs célra is egyre gyakrabban
használják.

A 2 hónapos tanfolyam kezdete:

András Általános Iskola) is
szépen teljesítettek, 6. helyen
végeztek, ugyanúgy, mint a
harmadikos és ötödikes Juhász Róza és Laczkó Kamilla.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
B. M.

AKKREDITÁLT PROGRAMOKKAL
Február 16-án induló tanfolyamainkon
GYORS, HATÉKONY NYELVOKTATÁS
ÉS VIZSGÁZTATÁS EGY HELYEN.
Kiscsoportos, beszédcentrikus tanfolyamok
anyanyelvi tanárokkal is.
Gyerektanfolyamok,
igény szerint korrepetálás.
Rugalmas órabeosztás.
Általános és szakmai fordítás.

Varázslatos
csikung
Az önkétely, a bizonytalanság, a
tehetetlenség érzése, az önmagunkról és a környezetünkrõl kialakított, sokszor valótlan kép kétségbeesést szülhet, és gyakran
téves, öntudatlan reakciókra
kényszerít. Sokak számára ismerõs
lehet ez az állapot, mely lehangolttá, értelmetlenné teszi a mindennapokat. Az önbizalom csökkenése, a téves viselkedésminták
mûködtetése, a nem alkathoz igazított életmód hosszú távon
felemészti életenergiánkat, és
megzavarja a szervezet mûködési
folyamatait.
Elfogadni, beletörõdni és együtt
élni is lehet vele, de nem feltétlen
szükséges, hisz kis keresgéléssel
rábukkanhatunk olyan módszerekre, melyek segítségével felismerhetjük, hogy még a legelviselhetetlenebbnek tûnõ helyzetet is
lehet hatékonyan kezelni. Ezen
módszerek egyike a kínai eredetû,
több ezer éves tudományt és pozitív tapasztalatokat felölelõ csi-

kung rendszere, mely felébresztve
tudatosságunkat, életünkben pozitív változásokat idézhet elõ.
A hagyományos kínai orvoslás
megközelítésében a csikung elsõsorban az energiarendszeren keresztül fejti ki jótékony hatását.
Az utóbbi idõkben azonban klinikai körülmények között is vizsgálták, melynek során egyértelmûen bizonyítottá vált, hogy az
emberi szervezet élettani és
pszichés folyamatait pozitívan
befolyásolja. Aki a csikung útját
választja, olyan önismereti folyamatnak lesz része, mely megváltoztatja életvitelét, világnézetét,
feléleszti szunnyadó képességeit,
igénye támad az önfejlesztésre,
harmóniára törekszik önmagával,
a természettel és környezetével
egyaránt.
Miként éri mindezt el?
Speciális mozdulatokkal, légzésés vizualizációs technikák tudatos, rendszeres gyakorlásával kimozdíthatjuk magunkat a tehetetlenség állapotából, vagy változtathatunk téves viselkedésmintáinkon. A csikung komplexitásánál fogva kiválóan alkalmas

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

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükkös part felõl)
Telefon: 06-26/312-943
Mobil: 06-30/231-4632
E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs
• darus,
• építõanyag

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

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

