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VÁROS

FENYÕFA
BEGYÛJTÉS
január 23.
Boldogtanya - Petyina Tyúkosdûlõ - Papsziget Szarvashegy városrészek,
valamint az Ady Endre út
Pismány (Sztaravodai út Dunakanyar krt. Cseresznyés út - Napos
sétány által határolt terület)
január 30.
Belváros (Dunakanyar krt. Duna által határolt terület)
Izbég (Kovács L.u. Füzespark - Vasvári ltp. Sztaravodai út - Dömörkapu
által határolt terület)
Kérjük a fenyõfákat
legkésõbb a begyûjtés elõtti
pénteken helyezzék ki az
ingatlanok elé.
További információk:
www.vszzrt.hu, (26) 501 026
Köszönjük
együttmûködésüket
VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Bemutatkoznak a nevelõ-oktató
intézmények
A közelgõ általános iskolai és óvodai
jelentkezések kapcsán lapunkban rendszeresen adunk tájékoztatást a meghirdetett aktuális óvoda- és iskolalátogatási
lehetõségekrõl két hétre elõretekintve.
IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Játszóház január 29. péntek 14-16 óra
RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS GIMNÁZIUM
Játékos ismerkedés a iskolával: január
30. szombat 10 óra
AGY TANODA
Szülõi értekezlet január 26. kedd 17 óra.
Foglalkozások január 29-én: 8-13 óra;
30-án 9-12 óra, február 5-én 8-13 óra,
6-án 9-12 óra.
SZENT ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Szülõi értekezlet január 25. hétfõ 17
óra. Beiratkozás: február 8-9-10-én.
A tagóvodákban márciusban tartanak
nyílt hetet. A nem önkormányzati fenntartásban mûködõ óvodákban telefonon
adnak tájékoztatást a jelentkezés/
beiratkozás idejérõl.

Kedves Nyolcadikos!

Kiadó:
Szentendrei Új Közmûvelôdési,
Kulturális és Városmarketing
Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
felelôs kiadó:
Závodszky Zoltán igazgató
Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. II. emelet
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo

Téged várunk a pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf Iskola és Gimnáziumban,
ha egy olyan iskolába szeretnél járni,
• ahol nem csak a fejednek szánunk fontos szerepet,
• ahol festhetsz, kerámiázhatsz, faraghatsz és még ki tudja hányféle kétkezi
tevékenységbe belekóstolhatsz,
• ahol kipróbálhatod magad színészként,
költõként, zenészként és ehhez egyáltalán
nem kell színésznek, költõnek, zenésznek
lenned,
• ahol a kert, az erdõ és az ott végezhetõ
munka is a tanterv része,

Lapzárta: hétfô, 12 óra
Hirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó
18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában
(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.
Nyomda:
Pharma Press 1039 Budapest,
Vörösvári út 119-121.
Index: PFH/88/1987
HU ISSN 0239068 X
www.szevi.hu

2

NAPÓRÁS ÓVODA
Játsszunk, okosodjunk a természetben a természetért!
Felvételt hirdet a 2010-es óvodai
tanévre, felvétel 2 éves kortól.
A feltételekrõl (programok, óvodai díj
stb.) érdeklõdni a 30/ 502 33 86-os
telefonszámon és
az uresch@naporashaz.hu címen lehet.
Szentendre, Halász u. 1. (a Duna-korzón)
http://naporashaz.hu/naporasovoda
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• ahol a tanteremben tanultakat az iskola
falain kívül is megtapasztaltatjuk veled,
• ahol a kisebb közösség lehetõvé teszi,
hogy ne csak egy legyél a sok gyerek között,
• ahol már most szívesen látunk egy-egy
napra, ha kíváncsi vagy, hogyan folyik
nálunk a tanítás
Iskolánkról bõvebben tájékozódhatsz a
www.kekvolgy.hu honlapon vagy a (26)
338-125-ös telefonszámon.

Pályázati felhívás
Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a Bükkösparton lévõ (Bükkös patak - Belsõ
körút - Mátyás király utca által
határolt) élelmiszer- és zöldségpiac
mûködtetésére. A pályázat célja azon vállalkozó kiválasztása és vele határozott idõre
szóló (5 év) szerzõdés megkötése, aki
összességében a legkedvezõbb ajánlatot
nyújtja be.
A pályázatban részletesen ki kell fejteni az
ajánlott vállalkozási díjon felül vállalt többletszolgáltatások tartalmát, értékét: így az
árusító asztalok felújítása, WC felújítása,
útburkolat felújítása, zöld felület karbantartása, terület tisztán tartása nemcsak piaci
napokon.
A pályázatokat a pályázati dokumentáció
megvásárlása után, az abban részletezettek
szerint lehet benyújtani a Polgármesteri
Hivatal iktatójában február 5-én 12 óráig.
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át.
További információ: Polgármesteri Hivatal,
Vagyongazdálkodási Iroda, munkanapokon
minden délelõtt az 503-377-es számon.

Pályázati felhívás
A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság –
székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 34 -36.
–, továbbiakban: Kiíró), a 2007. évi CVI. Törvény, 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet,
illetve a 42/1998. (HK 13.) HM utasítás
vonatkozó pontjai alapján nyílt pályázat
keretében
2010. március 1-jétõl 2012. január 31-ig
két évre bérbe kívánja adni a Magyar Állam
tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium
(1055 Budapest, Balaton u. 7 -11.)
vagyonkezelésében, a Kiíró használatában
lévõ alábbi ingatlant - annak hasznosítása
érdekében.
Az ingatlan adatai:
Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 8.
(helyrajzi szám: 64/1) alatti Helyõrségi Klub
megnevezésû ingatlan földszinti irodahelységét, melynek területe 19 m2.
A Kiíró a bérbe adandó területre kizárólag
ügyfélforgalommal járó irodai tevékenység
végzésére kér ajánlatot.
A pályázati anyagot 2010. február 15-én
10.00-ig kell benyújtani. A pályázat feltételeit
tartalmazó anyag díjmentesen
átvehetõ – kizárólag személyesen hétfõtõl –
csütörtökig 9.00 -15.00-ig, pénteken 9.0011.30-ig, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Kulturális Szolgáltató Kht. Szentendrei
Intézményében, 2000 Szentendre, Dózsa
György út 8. Érdeklõdni lehet:
a 06-26-505-042 telefonszámon.

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: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300 / 403
mellék
ORVOSI ÜGYELET
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 8 órától
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a
(26) 310 868
Minden szerdán
Vasvári Patika,
Sas u. 10. (26) 312 825
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy.
út 52. (26) 500 398
Minden pénteken
Napvirág Csepp
Gyógyszertár,
Attila u. 23. (26) 319 354
HÉTVÉGI ÜGYELET
Február 6-7. Napvirág Csepp
Február 13-14. Andrea patika
Február 20-21. 16.00-ig
Vasvári P., utána Pismány
Gyógyszertár
Február 27-28. Városi Gy.
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

VÁROS

SZENTENDREI TÁMOGATÓ
SZOLGÁLAT
Új támogató szolgálat alakult
Szentendrén, amely vállal betegszállítást (kerekesszékkel is),
segédeszközök beszerzését itthonról és külföldrõl, tanácsadást,
ügyintézést. NÉHA Alapítvány:
06-20-823-2658, nehaalapitvany
@gmail.com.

IN NEMORIAM
GY. MOLNÁR ISTVÁN
Múlt héten pénteken elhunyt
Gy. Molnár István 76 éves korában. A festõmûvészrõl lapunk 8.
oldalán emlékezünk meg.

SZEMÉTLERAKÓBÓL
KULTUSZHELY
Elkészült a Sztelin tér: a Pismány
Barátainak Egyesülete a Várkonyi
utca elején található kicsiny,
patakparti terecske rendezésével
szemétlerakóból kultuszhelyet
alakított ki az önkormányzat
támogatásával és sok civil segítséggel. Írásunk a 7. oldalon.

figyelembe vételével megvizsgálják majd, hogy indokolt-e a második ütem bevezetési dátumát korábbi idõpontra módosítani.

CSATORNA-PÁLYÁZAT
A szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések
csatornahálózatának bõvítése
címû projekt megvalósítására
kíván támogatást igényelni Dunabogdány, Leányfalu, Pócsmegyer,
Szigetmonostor, valamint Tahitótfalu önkormányzata. A Környezet és Energia Operatív Programjának keretében az egészséges,
tiszta települések, a szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati
megvalósítása a cél.

BARCSAY NAP
Január 15-én Barcsay Jenõre
emlékeztünk városunkban. A festõmûvész születésének 110. és
halálának 22. évfordulóján adták
át hagyományosan a Barcsaydíjakat, a nevét viselõ iskolában
megnyílt a Hommage a Barcsay

elnevezésû kiállítás, illetve szentendrei alkotókat hívtak meg, akik
a gyerekekkel közösen dolgoztak.
Kertész Kata rendezésében az
iskola tanulói adták elõ a
Gondolatok Barcsayról címû
mûsort. Írásunk a 12 oldalon.

ÓVODAI FÉRÕHELYEK
Az önkormányzat támogatja,
hogy a konténerelemek megvásárlásával elsõ ütemben 2010.
augusztus 31-ig a Vasvári Tagóvoda területén egy 17 fõs,
második ütemben, 2011. augusztus 31-ig a Püspökmajor lakótelepi Tagóvoda területén 22 fõs
konténeres óvodai csoportszoba
létesüljön. Az elsõ ütemben megvalósítandó beruházás közbeszerzési eljárásának megindításáról is döntött a testület. 2010.
novemberében vagy decemberében a mûködés tapasztalatainak
és a jelentkezõk létszámának

Január 22. (péntek)

A Tigáz Zrt. ez év elején 35 új
ügyfélszolgálati pontot nyitott
meg szolgáltatási területén, hogy
megkönnyítse az ügyfeleknek a
személyes jelenléttel járó igénylõ
ügyintézést. Január 19-én nyílt
meg a modern ügyfélhívó-rendszerrel felszerelt váci mobiliroda a
Külsõ Rádi utca 1. szám alatt,
ahol várják a környéken élõ ügyfeleket is. Az új iroda nyitva tartása: kedden 10-14 óráig, csütörtökön 16-tól 20 óráig.

ELSIMERÉS A BARÁTI KÖRNEK

SEGÍTSÉG A NYERTESNEK
Barcsay-díjasok

A polgármester naplója

ÚJ TIGÁZ-IRODA VÁCOTT

Emlékkupát kapott a Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kör,
amely 2009 legeredményesebb
szabadidõs sportszervezete címet
érdemelte ki Pest Megye Önkormányzatától. A díjat december
19-én adták át a megyeházán.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ:
SZENTENDRE 1000 ÉV+
Múlt hét péntekén a Szamos
Cukrászdába a „Szentendre 1000
év+” – Megvalósítjuk közös terveinket! címmel indított városfejlesztési program bemutatására
hívták az újságírókat. A sajtótájékoztatón felszólalt dr. Dietz Ferenc polgármester, Farkas Ádám
szobrászmûvész, városunk díszpolgára, a Mûvészeti Tanács elnöke és Novodomszky Éva újságíró, a Magyar Televízió mûsorvezetõje. Írásunk az 5. oldalon.

tõen az önkormányzat 443 millió
forint európai uniós, vissza nem
térítendõ, csak erre a célra fordítandó támogatást kapott, melyhez 10%-os önrésszel kellett beszállniuk az elvezetõ rendszer
kiépítése érdekében. A decemberben befejezõdött fejlesztéssel elindult egy infrastrukturális fejlõdés,
tavasszal pedig az elsõ néhány
utca fix burkolatot is kap.

Az önkormányzat hozzájárult,
hogy az idõközben történt áfaemelésbõl adódó többletköltséget,
amelynek összege 65 797 forint,
önkormányzati támogatásként
biztosítja a 2009. évi költségvetésben elkülönített forrás le
nem kötött összegébõl az ÖKOProgramban nyertes egyik Kondor
Béla úti társasház számára.

12.00
18.00

KMRFT ülés
Balogh László kiállítás-megnyitó a MûvészetMalomban

Január 23. (szombat)
09.00
16.00
18.00

Mediáció a lakóterületi
fejlesztésekkel kapcsolatban
a Városháza dísztermében
Mediáció sajtótájékoztató
II. Szentendrei Városi
Jótékonysági Bál a
MûvészetMalomban

Január 26. (kedd)
08.30
09.00
11.00
14.00
15.00
16.00

Állampolgársági eskü
Hivatali apparátusi értekezlet
Vezetõi értekezlet
A VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
A DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
A Szentendrei Új Kulturális
Központ ügyvezetõjével
egyeztetés

Január 27. (szerda)
10.00
11.00
13.00
13.30

Bp. V. kerület alpolgármesterével megbeszélés
Mahart igazgatójával
megbeszélés
„Európai Népek Fesztiválja”
rendezvény megbeszélése
DPÖTKT ülés

Január 28. (csütörtök)
09.00
10.00
11.00
13.00

Rádió 6 képviselõjével
megbeszélés
Volt szovjet laktanya ügyében
megbeszélés
Art Café vezetõjével
megbeszélés
Polgármesteri fogadóóra

ELKÉSZÜLT PANNÓNIA-TELEP
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE
Január 23. szombat, 18 óra

Pannónia-telep lakói évek óta
kénytelenek voltak szembesülni
kertjeik és pincéik elvizesedésével
a csapadékosabb hónapokban. Az
ingatlanok megóvásának egyes
számú feltétele egy korszerû
csapadékvíz elvezetési rendszer
kialakítása volt, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a városrész
földútjai fix burkolatot kapjanak.
Az önkormányzat európai uniós
pályázat keretében valósította
meg a beruházási projektet. A
pályázat sikeres elbírálását köve-

MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.

II. SZENTENDREI JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A rendezvény bevételét óvodás korú gyermekek mozgáskoordinációját
segítõ eszközök beszerzésére fordítják, melyek használatával az iskolában
jelentkezõ tanulási zavarok nagymértékben csökkenthetõk.
A bál fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester
Az est háziasszonya Novodomszky Éva, házigazdája Nádas György
Program
18 óra: ÜNNEPI MÛSOR
18.30: VACSORA
20.30: A Móricz Zsigmond Gimnázium végzõs dákjainak nyitótánca
21 óra: TÁNC: Aranyláng Tánczenekar
22 óra: TOMBOLA
Megjelenés: nõknek estélyi ruha, férfiaknak öltöny/szmoking
Belépõjegyek 15 000 Ft-ért igényelhetõk.
További információ: Kammerer Zsófia, (26) 503-371, szentendreph@gmail.com
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Szentendre
a médiában
SZENTENDRÉN FOGTÁK EL
Szintetikus drogokat találtak
kilószámra négy török férfinál
a rendõrök. A tavalyi év
legnagyobb amfetaminfogásáról van szó, a hat kiló
kábítószer és a húszezer ecstasy
tabletta összértéke 27 millió
forint. Az eset után egy nappal
Szentendrén elfogták azt a
magyar férfit, aki valószínûleg
becsempészte a kábítószert az
országba.
MR ONLINE

KIÉGETT EGY KISTEHERAUTÓ SZENTENDRÉN
Kigyulladt és teljesen kiégett
egy kisteherautó Szentendrén,
személyi sérülés nem történt.
A tûz a dízelüzemû jármû
motorterében keletkezett,
a lángok innen csaptak át
a kisteherautó többi részére;
az autó teljes terjedelmében
kiégett. A tûzeset a 11-es fõút
és a Sztaravodai út
keresztezõdésében történt, a
mentés idején a Sztaravodai
úton teljes útzár volt érvényben
délután egyig.
MTI, BLIKK.HU

RANGOS ZENEI DÍJRA
JELÖLTÉK A SÖNDÖRGÕT
A rangos világzenei szaklap,
a Songlines közzétette a world
music mûfaj legfontosabb
elismeréseként számon tartott
Songlines Music Awards ez évi
jelöltjeinek listáját, amelyen a
Legjobb együttes kategóriában
a magyar Söndörgõ is szerepel.
Szavazni 2010. január 31-ig
lehet a magazin honlapján.
EST.HU

RENDÕRSÉGI HÍREK

Több halott az utakon
A kapitányság illetékességi területén történt közúti balesetek
száma 2008. év azonos idõszakához viszonyítva csökkent. Az
összes balesetek számát tekintve
az elõzõ évhez képest a hatóság
tudomására jutott balesetek száma 8%-kal csökkent. Sajnálatos
tény, hogy a személyi sérüléses
balesetek száma az elõzõ év
hasonló idõszakához képest,
mind a halálos kimenetelû (50%),
mind a súlyos sérüléses (35%)
balesetek számát tekintve több
lett. Összességében az éves adatokat vizsgálva a személyi sérüléses balesetek száma 2008hoz képest 12%-kal emelkedett.
A 2009. évi adatok értékelése
során kimutatható, hogy a személyi sérüléses balesetet okozók
között elsõ helyen a személygépkocsi-vezetõk állnak, õket követik
a motorkerékpár-vezetõk, a kerékpárosok, illetve a segédmotorkerékpárosok.
A balesetek bekövetkezésének
idejét vizsgálva megállapítható,
hogy a személyi sérüléssel járó
baleseteknek majdnem a fele (65
eset) 12-18 óra között következik
be. Kicsit kevesebb, mint a fele
(59 eset) a délelõtti idõszakban
(07-12 óra), valamint 18-22 óra
között történt. A fennmaradó
részben (23 esetben) 22-07 óra
között történt a személyi sérüléses baleset.
Az elõzõ évi 6 halálos kimenetelû
balesethez képest 2009-ben
összesen 9 halálos baleset történt. Ez 50%-os emelkedést jelent
az elõzõ év egész éves adataihoz

BOMBÁNAK NÉZTÉK EGY
KAPUNYITÓ MOTORJÁT
SZENTENDRÉN
Bombának nézett egy elektromos kapunyitómotort az egyik
lakó, ezért tûzoltókat
és tûzszerészeket hívtak a
helyszínre. A házat mintegy fél
órára kellett kiüríteni.
INDEX
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képest. A személyi sérüléssel járó
balesetek esetében csak ismételni
lehet a korábbi értékelésekben
már leírtakat, mert továbbra is a
sebességtúllépés nevezhetõ meg
az elsõ helyen, mint baleseti ok,
amin több esetben a relatív gyorshajtást (a nem az út- és látási viszonyoknak megfelelõ sebesség
megválasztását) kell érteni. A második, illetve a harmadik helyre
sorolhatók (szintén évek óta) az
olyan jogsértõ magatartások,
amelyek a közlekedésben a másik
félnek nyújtandó elsõbbséget sértik (például az elsõbbségi és kanyarodási szabályok megsértése),
majd ezt követi baleseti okként a
követési távolság be nem tartása.
A statisztikai adatok szerint a
személyi sérüléses baleseteknél
nagy arányban ittas az okozó
gépjármû vezetõje (147 esetbõl 26
esetben). Ezért a fokozott ellenõrzések mindegyikében kiemelt
feladatként határozták meg az
ittas jármûvezetõk kiszûrését.
Továbbá a parancsnoki állomány
figyelmét minden parancsnoki
eligazításon felhívják arra, hogy
minden intézkedés alá vont gépjármûvezetõvel szemben kötelezõen alkalmazzanak alkoholszondát, még akkor is, ha az
ittasság gyanúja nem merül fel.

Kislányt gázoltak
Budakalászon
A Szentendrei Rendõrkapitányság
illetékességi területén a decemberi elsõ havas nap délelõttjén
súlyos baleset történt, amelynek

során reggel 7 óra körüli idõben a
Budakalász Szent István-telepi
HÉV-megállóhoz sietõ 11 éves
kislány szabálytalanul akart
átkelni az úttesten. A forgalmi
okokból álló kocsisorban, két
autó közül kiszaladt egy Budapest felõl szabályosan haladó
tehergépjármû elé. Mivel a jármû
féktávolságon belül volt, a gyermeket a fékezés ellenére elütötte.
A kislány életveszélyes sérülésekkel került kórházba.
Az ilyen és az ehhez hasonló balesetek elkerülése érdekében felhívjuk a lakosság és az úton közlekedõk figyelmét, hogy a télies
idõben fokozottan figyeljenek a
közlekedési szabályok betartására: még fokozottabb odafigyeléssel, nagyobb követési távolságot tartva, lassúbb tempót választva elkerülhetõk a balesetek.
Amennyiben a passzív biztonsági
eszközöket használják (biztonsági öv, gyermek biztonsági rendszerek) a személyi sérülések baleset esetén elkerülhetõk, vagy a
sérülések súlyos kimenetele
csökkenthetõ.
Kérjük a szülõket, hogy tanítsák
meg gyermeküknek a KRESZ rájuk vonatkozó szabályait! A
sötétebb, télies idõjárásban fontos a láthatóság, amelynek feltételeit sokszor elég egy, a környezettõl eltérõ színû felsõruházattal teljesíteni, például sötétben fehér színû kabát, hóban viszont az élénkebb színû, piros,
narancs stb. felsõruházat. Magyarázzák el nekik azt is, hogy a
tömegközlekedési eszközök menetrend szerint közlekedve követik
egymást, így nem kell körültekintés nélkül szaladni utánuk, viszont új élet nem jön az értelmetlen balesetek után.

TÛZOLTÓSÁGI HÍREK

Lakóház-tûz Leányfalun
Január 19-én kigyulladt és lakhatatlanná vált egy családi ház
Leányfalun. A szentendrei tûzoltók kiérkezésekor a Móricz
Zsigmond úton lévõ 70 nm-es, egyszintes családi ház szobája teljes terjedelmében égett. Az ott lakó idõs hölgyet a tûzoltók
kimentették az épületbõl, s a mentõk füstmérgezéssel kórházba
szállították. Az utómunkálatokat nehezítette, hogy a tulajdonos
sok személyes holmit – könyvet, ruhanemût, bútort – halmozott fel
a ház különbözõ helyiségeiben. A lakószoba teljesen kiégett, az
épület többi helyisége – köszönhetõen a gyors beavatkozásnak –
csak részben károsodott.
Szöveg: WESZELITS ANDRÁS helyettes szóvivõ
Fotó: BENKE DONÁT tû. ftörm. szóvivõ

1000 ÉV+

SZENTENDRE 1000 év+

fotó  MISER ISTVÁN

Sajtótájékoztató
az idén elindított
fejlesztési programról

Novodomszky Éva, dr. Dietz Ferenc
és Farkas Ádám a Szentendre 1000 év+
sajtótájékoztatóján

ÚJÉVI BESZÉLGETÉS DR. DIETZ FERENC POLGÁRMESTERREL II.

Megvalósítjuk közös terveinket!
Elõzõ lapszámunkban elkezdett interjút az „1000 év +” program kifejtésével, a nagyberuházások rövid áttekintésével fejeztük be. Beszélgetésünket a város egészét érzékenyen érintõ
témával folytatjuk.


NÉMETH ERIKA

 Milyen új kihívásokkal fog
szembesülni a város vezetése
januártól? Hogyan tudják például kompenzálni azt az országszerte heves tiltakozást kiváltó kormányintézkedést, mely
alapján az önkormányzatoktól
súlyos milliókat vonnak el?
A korábbi évekhez hasonlóan végrehajtható költségvetésre törekszünk és ebben az évben már a fent
említett nagyprojektek megvalósítására összpontosítjuk a figyelmünket és valamennyi forrásunkat. A
költségvetési stabilitás természetesen jelentõsen függ az önkormányzatoknak átengedett központi
forrásoktól is. A jó gazdálkodásunknak köszönhetõen, a kormányzati megszorítások ellenére
sikerült hiány nélkül zárnunk az
utolsó két költségvetési évet.
Az idei évben azonban az infláció,
az áfa, s a költségek emelkedésének
önkormányzatokat sújtó terheit
még az is fokozza, hogy 9%-kal,
azaz több mint 160 millió Ft-tal
csökken a központi finanszírozás.
Ez az összeg a város bölcsõdéjének
és egy iskolájának majd egy évi
költségvetését teszi ki. A fentiek
miatt az utóbbi két évben fenntartott mûködési egyensúlyunk felborulhat, de mivel beruházást a
megismételhetetlen pályázati támogatás miatt visszamondani nem
érdemes, a hiányt mûködési hitelbõl kell finanszíroznunk. Azonban
hiába csökkent az állami támogatás, kötelességünk és felelõs-

ségünk az oktatás, az egészségügy,
a sport és a közszolgáltatások
területén minõségi fejlesztéseket
végrehajtanunk. A válság és a csökkenõ állami források ellenére nem a
biztos mozdulatlanságot, hanem a
tervszerû fejlõdést választjuk. A
feladatok megoldására és kivitelezésére koncentrálunk, hogy a
nehéz gazdasági helyzet ellenére is
sikeressé tegyük városunkat.
Bízom benne, hogy a képviselõtestület ellenzéki tagjai Szentendre
iránti felelõsségüket átérezve nem
tartózkodással – azaz a város megbénítására – szavaznak majd,
hanem támogatják a költségvetést
és ezzel együtt a város fejlõdését.
 2010 a választások éve: áprilisban országgyûlési, októberben
önkormányzati választások lesznek. Mennyire tart a kampányidõszaktól: a negatív kampánytól, a közélet eldurvulásától itt,
városunkban?
2010 valóban a választások éve,
de mi változatlanul terveink közös megvalósítására, a beruházásaink sikeres befejezésére összpontosítunk. Nem hagyhatjuk,
hogy rövid távú politikai elõnyökért mondvacsinált okokkal és
kreált problémákkal eltereljék a
figyelmünket a város célkitûzéseinek megvalósításáról. Továbbhaladunk a kijelölt úton: a város
az elmúlt 1000 évhez hasonlóan
tartja magát Ligeti Erika szobrászmûvész tavaly állított szobrának mottójához: „Hajózni pedig
muszáj…” Abban bízom, hogy a

választáson induló valamennyi
jelölt azon fog munkálkodni, hogy
a negatív kampány helyett a közös cél elérése érdekében alkalmazandó eszközökrõl fejtse ki
tárgyszerûen a véleményét.
 Nemrégiben hallottam panaszkodni: egy rendezvényen valaki azt mondta Önnek, hogy ebben a városban nem történik
semmi. A vádat láthatóan szívére
vette, igazságtalannak tartotta.
Megválasztásom óta azért dolgozom, hogy Szentendre az itt élõknek még jobb életkörülményeket,
még erõsebb kötõdést, igazi otthont biztosítson. Aki veszi a fáradságot és megnézi a polgármesteri
határidõnaplókat, a két ülés közötti beszámolókat, az elmúlt idõszak
programfüzeteit, az olvashatja és
tapasztalhatja, hogy mennyi út- és
játszótérépítés, fejlesztés és rendezvény történt az elmúlt idõszakban. A lakossági visszajelzések
alapján tudom, hogy jól döntöttünk, amikor a Dumtsa-terv által
kijelölt úton elindultunk. Terveink
megvalósítása után lesznek biztonságos útjaink, korszerû, akadálymentes épületeink, megújuló köztereink és modern szolgáltatásaink. Maradéktalanul persze csak
akkor lehetünk elégedettek, ha
nemcsak a külsõ szemlélõk tüntetnek ki minket „Családbarát Önkormányzat” díjjal és a „Legnépszerûbb Város” címmel, hanem az itt
lakók is úgy érzik, hogy ez a település értük újult meg, vált élhetõbbé és szerethetõbbé.

Múlt hét pénteken a Szamos
Cukrászdába a „Szentendre
1000 év+” – Megvalósítjuk
közös terveinket! címmel
indított városfejlesztési
program bemutatására hívták
az újságírókat.
A sajtótájékoztatón felszólalt
dr. Dietz Ferenc polgármester,
Farkas Ádám szobrászmûvész,
városunk díszpolgára, a
Mûvészeti Tanács elnöke
és Novodomszky Éva újságíró,
a Magyar Televízió
mûsorvezetõje.
A város vezetése 2006 óta
tudatosan azon dolgozik, hogy
településünk tervszerûen
megalapozza a következõ
1000 évet. Koncepciók majd
pályázatok után végre
eljutottunk oda, hogy idén –
2,8 milliárd Ft uniós
támogatással – 4,5 milliárd Ft
értékû fejlesztések valósulnak
meg Szentendrén. Városunk
különlegessége építészeti és
környezeti szépségeiben,
hagyományaiban, sokoldalú
kulturális közéletében, az
oktatási struktúra
sokszínûségében rejlik,
emellett a kistérség
települései között is központi
szerepet tölt be. Ahhoz, hogy
Szentendre élhetõbb város
legyen, elengedhetetlen az
infrastruktúra fejlesztése,
a szolgáltatások növelése,
az oktatás színvonalának
emelése, az egészségügy
fejlesztése, a közbiztonság
javítása, a foglalkoztatás
elõsegítése és a turizmus
színvonalának emelése.
A Szentendre 1000 év+
program keretében valósulnak
meg a jövõt meghatározó
fejlesztések és a civilekkel való
szélesebb körû együttmûködés.

Következõ számunkban
a polgármester mellett
felszólaló régi és új szentendrei lakossal,
Farkas Ádámmal és
Novodomszky Évával
olvashatnak interjút.
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VÁROS

ELKÉSZÜLT A SZTELIN TÉR

Szemétlerakóból kultuszhely
A Pismány Barátainak Egyesülete azzal a szándékkal fogott a Várkonyi utca elején található
kicsiny, patakparti terecske rendezéséhez, hogy a szemétlerakóból kultuszhelyet alakítson ki.

A Sztelin tér rendezés elõtt

Az elõkészítõ munka már évekkel
ezelõtt elkezdõdött és lépésrõl
lépésre haladtunk elõre. Elõször
elkészült a Sztelin-patak és környezete védelmét szolgáló természetvédelmi tábla. A teret csúfító trafóoszlopot ugyan nem sikerült áthelyeztetnünk, de az
ELMÛ az ütött-kopott kapcsolószekrényt újra cserélte.
Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2009. évi
támogatása további lendületet
adott a munkának. Kocsis Barnabás építész társadalmi munkában elkészítette a tér rendezési
tervét, Ungváry Rudolf vállalkozó
pedig önköltségi áron valósította
meg a tervet. A Sztelin-patak
partjára sövényt telepítettünk.
A rá merõleges partfalat és a
trafóoszlop alját cölöpökkel támasztottuk meg, és a föléje hor-
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dott termõföldbe örökzöldeket
telepítettünk. A kis zöld sziget
igyekszik hangulatosabbá tenni a
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terecskét. Az oda telepített tuja
pedig az ormótlan trafó-oszlopot
próbálja majd takarni.
A tér parkoló jellegét nem szüntettük meg, sõt: aszfaltozással
könnyítettük meg azt. Köszönet
érte Pethõ László Várkonyi utcai
lakónak, aki 100 000 forinttal
támogatta ezt a munkát! Azt
egyelõre még csak remélhetjük,
hogy az autósok megkímélik a
kõvel szegett, ápolt terecskét.
Sajnos a trafó új kapcsolószekrénye nem úszta meg: valaki éppen a tér elkészültét találta alkalmas idõpontnak arra, hogy azon
üzenjen grafittis-társainak.
Ennek ellenére büszkén jelenthettük az önkormányzatnak: 200

ezer forint támogatásuk közel
800 ezer forintnyi értékkel gazdagította a környéket és lakóit.

Köszönet érte mindazoknak, akik
pénzt adtak, akik méltányos áron
dolgoztak, akik társadalmi munkát végeztek, akik heteken át locsolták a frissen telepített növényeket, és a Matávnak is, amely
ingyen épített ide egy új kábelaknát és fedelet.
A munka folytatódik. Talán a
Polgármesteri Hivatal illetékesei
egyszer engedélyezik, hogy hivatalosan is Sztelin térnek nevezzük
el a helyet, és egy fa oszlopon
elhelyezhetjük végre az ezt tanúsító táblácskát. Tavasszal talán
kiültethetjük mellé és a hirdetõtáblához is a rózsatöveket.
A térhez vezetõ utca névadójának,
Várkonyi Zoltán színész, rendezõ,
színigazgatónak is szeretnénk itt
emléket állítani. Sajnos a Kocsis
Barnabás tervezte emlékpadot
nem tudjuk megvalósítani, mert a
lezúduló esõvíz miatt szükséges
dobogó megépítése nagyon megdrágítja a kivitelezést. Az új terv
kidolgozása folyamatban van, de
a támogató Vígszínház és a város
Kulturális Bizottságának jóváhagyása szükséges a folytatáshoz, a
terv megvalósításához.
Mi nem adjuk fel, folytatjuk! Szeretnénk, ha Szentendre, Pismány
újabb, civilek által tervezett, készített és gondozott kultuszhellyel gyarapodna, mindnyájunk
örömére.
Észrevételeiket és javaslataikat,
valamint a további munkákra
szánt adományokat köszönettel
várjuk egyesületünk számláján
(64700076 - 10014334), a
„Sztelin” szó feltüntetésével,
vagy e-mailen: pismanyegyesulet@gmail.com
Pismány Barátainak Egyesülete
DR. SZÉLES KATALIN
elnök
KÕSZEGI ÁBEL
alelnök

A több – egyszerûen – több
Deim Pál és véleménye az elmúlt
30 évben meghatározó volt számos városrendezési-városszínezési-mûvészeti kérdésben. Városvédõ szándékának õszinteségét senki nem kérdõjelezheti
meg, természetesen pozitív értelemben mindig legjobb tudása
és tapasztalata szerint nyilvánult
meg. A december 18-i számban
közölt, a belvárosi rekonstrukció
terveivel kapcsolatos írása is ezt
tükrözi – ez irányú munkájának
eredményességét azonban nem
látom minden esetben pozitívnak.
Vitába szállok a belvársoi rekonstrukció gondolataival, hitem
szerint ugyancsak a város érdekeit szem elõtt tartva. Gondolom,
mindenki reménykedik abban,
hogy a városvezetés által elkészített és eredményes pályázatok
nyomán olyan belvárosi felújítás
valósul meg, ami hosszú távra
elõnyére válik az itt lakóknak és
az idelátogatóknak is.

Utcaburkolat
Nézzük Deim Pál alapvetéseit: „ez
egy puritán, bûbájos kisváros, kis
léptékû, földszintes ház a legtöbb
épület“. Nos, ez tényszerûen nem
így van. Az érintett terület barokk
jellegû, ami eleve díszített, soha
nem puritán. Nem bûbájos, hanem
eléggé elhanyagolt, piszkos, bazárosodó stb. Földszintes? Ez a Fõ
térre egyáltalán nem igaz, hiszen
egyetlen földszintes háza sincs, a
környezõ utcák épületeire is csak
részben, az újonnan épített házak
kivétel nélkül emeletesek. Hivatkozik a „velencei chartára“, miszerint az utcaburkolat a mûemléki környezet része, és dicséri a bazaltzúzalékba rakott utcakövet.
Nos, az utcaburkolat elsõsorban
nem a mûemléki környezet része,
hanem az adott környezet meghatározó része, fontos eleme. Tehát
ahogy otthon a padlóburkolat színe, anyaga alapvetõen meghatározza, hogyan érezzük magunkat
a szobában, ugyanúgy a köztér
leginkább szem elõtt lévõ, minden
perspektívából látszó és mindenki
által használt eleme a térburkolat.
Természetes, hogy illeszkednie
kell a mûemléki környezethez, de a
jelenlegi kockakõ rossz megoldás
volt az elsõ perctõl. Amikor lerakták, két évig hordta a szél a port és
az apró követ, enyhülést csak az
esõ hozott. Szerencsére ez annyira

nyilvánvaló volt, hogy soha nem
töltötték utána. Ami maradt, a
szürke, egyenetlen felület, számtalan helyen megsüllyedt. Egyszerûen az a technológia, aminek még
voltak mesterei 100 éve, a jelenlegi esztétikai, forgalmi követelményeknek nem felel meg. Szerintem
a jó megoldás – amire megbízható
technológia is van – a jelenlegi budapesti belvárosi rekonstrukcióban alkalmazott felület, a városnak készített feliratos, címeres
akna- és csatornafedõkkel.

Külföldi példák
Elgondolkodtam, miért látják ezt és
számos más kérdést – a körkörös
burkolat, a térlépcsõzés, a víz bevezetése dolgát – másképp a tervezõ
és olyan laikusok is, mint én, és
miért másképp Deim úr. Nos, a különbség abban lehet, hogy az említett szakembereknek (és laikusoknak) utazások során szerzett tapasztalatuk van arról, hogyan néz
ki egy hasonló méretû kisváros,
ahol már eredményesen végrehajtották a rekonstrukciót. Amalfi,
Korcula, Hvar, Antibes vagy a hasonló léptékû amerikai kisvárosokban az elmúlt 50 évben a változások fokozatosan, tervszerûen,
szakmai szempontok alapján mentek végbe, követve a JELENT és
annak kívánalmait. A technológiák, a forgalom és az élhetõség
követelményeit figyelembe véve
alakították környezetüket, éltek a
jobbítás korszerû lehetõségével.
Nálunk ez nem következett be, a
város évrõl évre elhanyagoltabb
lett, ami változott, az sokszor átgondolatlanul. Most azonban adott
a lehetõség egy NAGY változásra.
Nagyon nem lenne jó, ha az elvégzendõ munka belesimulna a jelenlegi állapotokba, és tartósítaná
városunk évtizedek óta tartó eljelentéktelenedését. Vannak invenciózus tervek, amelyeket a várost
szeretõ és értõ építészek készítettek. Mernek eltérni a sablonoktól,
ugyanakkor alkalmazzák mindazt,
ami más mûemléki városokban
már bevált, és a való élethez igazodik. Ilyen konkrétum a vendéglátó létesítmények elõtti vízszintes
térségek kialakítása térburkolatváltással. Van olyan Fõ téri étterem, amely 100 éve ott van, és 100
éve szenved a tér lejtésébõl adódó
problémákkal. Jó megoldásnak tartom, hogy szolid lépcsõzéssel a ki-

jelölt határokon belül burkolatváltás
jelezze a teraszhatárokat. Pártolom
azt a megoldást is,
hogy a koncentrikus, de szakaszosan megjelenõ formák jelöljék a tér
középpontját, a keresztet. Gondoljunk
arra, hogy a teret – az amúgy
járhatatlan Templomdombról –
felülrõl is nézik. A tervezett mintázat nem zavarja a tér geometriáját,
hanem kihangsúlyozza a centrum
fogalmát. A csatlakozó utcák burkolatához pedig éppen a burkolatváltással illeszthetõ elegánsan,
ráadásul észrevétlenül vezetné a
gyalogosforgalmat.

Vizes élmények
A búvópatakként csordogáló víz
kedves ötlet, számos helyen bevált német és spanyol kisvárosokban. Számomra nem érv, hogy
vizes élménynek itt a Duna és a
patak. A Duna a városból nem
látható, meg sem közelíthetõ, a
patak pedig hol erecske egy mély
csatornában, hol sáros víztömeg.
Mi köze ennek a rendezetten csordogáló víz látványához, amely az
egyre hosszabb és hevesebb
nyarakon igencsak üdítõ látvány.
Elrettentõ gazdasági következményekkel járó vizes létesítményünk
(uszoda) kára nem mérhetõ egy
kis szivattyú és tisztító-berendezés üzemeltetéséhez.
Természetesen számos kérdésben
egyetértünk, a fákat kár lenne
számûzni, a zenepavilon élményt
jelentene, és a teraszok megoldása is meggondolandó.
A jelenlegi beruházás eredményessége, városszépítõ ereje esélyt ad
arra, hogy megfordulhasson a
trend, gyarapodjanak városunkat
szeretõ és értõ látogatóink, az itt
lakók pedig örömmel vegyék birtokba a belvárost hat óra után is. Élvezzék a kávéházakat, üldögéljenek
a tereken, élvezve a víz látványát,
hangját. Ha ehhez majd csatlakozik
egy ésszerû közlekedési rend és
megoldott lesz a kulturált parkolás, akkor nagyot lépünk elõre.
Kedves Deim Mûvész Úr! Kérem,
ha van kedve, vitassuk meg a fentieket, talán a város javára válhat.
ERDÉSZ LÁSZLÓ

Belváros-tervek
A belváros rehabilitációjával
kapcsolatban a következõ döntések születtek a képviselõtestület decemberi ülésén:
Fõ tér:
1. déli oldali vendéglátó
kitelepülések szintjei – egységes
lejtéssel (jelenlegivel egyezõ)
áttervezve
2. vendéglátó kitelepülések
burkolati jelölése – nem szükséges, egységes burkolat legyen
3. kút helye – Fõ téri kút az
eredeti helyen, a kereszt mellett
4. Fõ tér 8. elõtti pincelejárat
visszaállítása – pincelejárat
kérdésében döntés nem
született
Dumtsa Jenõ utca:
5. a vendéglátó kitelepülések
helye – középen kerüljön
kialakításra
6. vendéglátó kitelepülések
helyeit – eltérõ burkolat
széltében jelölje (a burkolatok
illeszkedjenek a környezethez)
7. kerékpártároló helyek – ne
legyen az utcában, kerüljön a
Bükkös patakhoz betervezésre
8. fák telepítése – meglévõ fasor
kiegészítését kéri a terv szerint
9. épített ülõfelület a hangsúlyos
helyeken, azok stílusa, szemetesek – Kandelláber típusú
MûvészetMalom:
10. A MûvészetMalom beruházói
programján nem kíván változtatni
Továbbá:
11. A Fõ téren legyen megtervezve az árnyékolás
12. A Fõ téren alkalmi
díszkivilágítás legyen megtervezve;
A Kulturális Kht. eközben dolgozik azon, hogy kialakítsa a
megújuló Tourinform Iroda
intézményi koncepcióját.
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GYÁSZ

getésünkben –, és az a baj, hogy
fogy az erõm. – Tamás, ne gondolj
ilyenekre, neked még sok dolgod,
feladatod van – válaszoltam.
Csiffáry Tanár Úr sok terve közül
a legkedvesebbnek egy digitális
médiastúdió létrehozását tartotta.
Az általa megkezdett munka befejezése hallgatóira és ránk, munkatársaira vár...
HOMOR LAJOS

„Talán eltûnök hirtelen,
akár az erdõben a vadnyom.”

Csiffáry Tamás
(1958–2010)
Dr. Csiffáry Tamás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János
Karának tanszékvezetõ docense
még január elején is javította
tanítványai vizsgadolgozatait.
Bíztató szavaiban, hogy majd
februártól ismét közöttünk lesz –
leszámítva a kezeléséhez szükséges heti egy-két napot – nem kételkedtünk, hiszen soha nem
adott rá okot. Éppen ezért volt
váratlan és megrendítõ az egészségi állapotának válságosra fordulásáról, majd január 19-én a
haláláról szóló értesítés.
Tamás az érettségi után elvégezte
az esztergomi fõiskolán a tanító
szakot. Rövid idejû könyvtárosi
munka után az ELTE-n magyartörténelem szakos bölcsész diplomát szerzett. Néhány évig a
Computerword – Számítástechnika szaklap szerkesztõségében
dolgozott, majd az Esztergomi
Tanítóképzõ Fõiskola oktatója lett
a magyar nyelv és irodalom tanszéken. Tevékenységi köre együtt
bõvült a fõiskola képzési rendszerével és infrastruktúrájával.
Tanító szakos oktató munkája
mellett egyre nagyobb szerepet
vállalt a kommunikáció szakos
hallgatók képzésében, majd tanszékvezetõként a szakképzési
rendszerének, valamint kapcsolatainak a szervezésében is. Kísérletezõ kedve számos új területre
csábította. Felismerve az informatika és a kommunikáció digitális technológiájában rejlõ lehetõségeket, érdeklõdési köre a multimédia és az internet alapú kommunikáció területeivel is bõvült,
számos oktató CD-ROM és website
létrehozását eredményezve.
Itt várok a pokol tornácán –
mondta az egyik telefonbeszél-
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ELHUNYT GY. MOLNÁR ISTVÁN FESTÕMÛVÉSZ

Õsmotívumok õrzõje

Szerkesztõségünk megrendülten
búcsúzik Csiffáry Tamástól, mindazok nevében is, akik tisztelték és
szerették. Régóta terveztünk vele
egy beszélgetést, hiszen õ is itt élt
közöttünk, Szentendrén, de sajnos
erre már nem kerülhet sor.

Gy. Molnár István szentendrei
festõmûvész múlt pénteken,
január 15-én hosszú, türelemmel viselt szenvedés után
mûtermében, szeretõ felesége
karjaiban csendesen elhunyt.
76 éves volt. Az elmúlt nyáron
egy átmeneti javulás után
még reméltük, hogy teljesen
felépül. Újra festeni kezdett,
de õszre állapota ismét romlott. Halála óriási veszteség a
családnak, barátoknak és a
szentendrei mûvészetnek egyaránt. Élete és mûvészete a
tisztesség idolja volt. Hitt az
erkölcsös humánumban, tisztességben, a mûvészet, a szépség eszményében.
Gy. Molnár István 1933-ban Kunhegyesen született. A Képzõmûvészeti Fõiskolán Pap Gyula, Bán
Béla, Barcsay Jenõ és 1956 után
Bernáth Aurél voltak a mesterei.
Igazi tanítómesteréül elsõsorban
Bernáth Aurélt tartotta. A fõiskola elvégzése után sokáig hitt a
világot megváltó modern nonfiguratív mûvészetben. A pályája elsõ
évtizedében grafikusként alkotott
Budapesten. Biztos kezû rajzoló
volt, számtalan rézkarcot készített megrendelésre, amibõl családjával meg is tudott élni. A fõvárosból Szentendrére való kiköltözés 1969-ben fordulatot jelentett életében és mûvészetében. Az
új és nagy mûterem lehetõséget
nyújtott a nagyobb méretû grafikák és kollázsok készítésére.
Elõször nagyméretû színes grafikákat készített, majd a kisváros
és környezete, a szabad levegõ, a
térben is kinyílt világ az olajfes-
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tésre inspirálta. A 80-as években
elõször a geometriai absztrakt
mellett népmûvészeti motívumokból építkezõ festményeket készített, majd a természet utáni festés
következett. A pilisi hegyek inspirálta impresszionista tájképek
jelentették végleges elkötelezettségét az olajfestés iránt. A tradicionális tájfestészet kiteljesedését
jelentette a kisváros még érintetlen részeinek lefestése. Õ volt
az utolsó mûvész, aki a város
korabeli régi utcáit, jellegzetes
„õsmotívumait” festette olajba.
Örök bánata volt a város régi arculatának megváltozása, a városképbe nem illõ, testidegen házak felhúzása, amelyet a kortársak igyekeztek s igyekeznek barátságos jelleggel bemutatni. Az új mûvésztelepen végre otthont találó ember
és mûvész harmóniára lelt.
A régi városkép eltûnésével a festõi
témák egyre fogytak, talán ezért is
festett oly sok csendéletet, melyek
a belsõ nyugalmat, a szépség mikrokozmoszát megértõ ember belsõ
harmóniáját tükrözték. A geometriai absztrakció is újra elõtérbe került, amely sikert is hozott számára. Festõi stílusában nem követett
irányzatokat, csak szépen akart
festeni.
Színvilága is egyéni volt. Mûvészetének már korai korszakában
felfedezi a színek jelentõségét, s a
kor divatja generálta világmegváltó absztrakciót felcseréli a színekkel operáló természet utáni
festészetre.
Mind a legtöbb festõ, Õ is rájön a
portré- és az aktfestés ízére.
Utóbbiakból kiállítást is rendez.
Az utolsó évek képi világát tekintve meggyõzõdésünk, hogy nála a

vegytiszta geometriai absztrakció
valószínûleg csak a kortárs szellem divatigényét fejezi ki, mert
Gy. Molnár István igazán sohasem hitt a természet kizárásával
létrehozott mûvészetben.
Festõi aktivitása, munkabírása és
szorgalma eredményeként számbelileg is kerek életmûvet hagyott
hátra. Az elmúlt másfél évtizedben néhány alkalommal megnyitóként ott bábáskodhattam a kiállításain. A mûvész szerencséje –
hála Istennek –, hogy a mûvek
fennmaradnak: nemcsak emléket
állítanak, hanem gyönyörködtetnek. Remélhetõleg a jövõ ítészei
majd pozitívabban értékelik a mûvész munkásságát, mint azt életében tették – vagy nem tették!
A háborút is megélt nagy nemzedék tagjai sorra itt hagynak minket
felejthetetlen emlékükkel és egyre
nyomasztóbb gondban, hogy mi,
akik még pályájuk szemtanúi voltunk, mit tehetünk értékes hagyatékuk bemutatásáért, megbecsüléséért.
Gy. Molnár István nagyszerû ember volt. Önzetlen barát, akivel a
társalgás – hihetetlen mûveltsége
és magas intellektusa révén – rövid idõ alatt elfeledtette az elidegenedett környezet és társadalom
depressziót sugárzó hatását. Köszönet Néked festõi szolgálataidért, nemes hívatásod gyakorlásáért és hûségedért a hely
szelleméhez, városunkhoz.
Szorongó szívvel búcsúzom Tõled
István! A Gondviselés Ura legyen
Veled!
S. NAGY JÁNOS
Gy. Molnár István temetése
január 25-én hétfõn, 15 órakor
lesz az evangélikus temetõben
(Temetõ u.)

VÁROS

SZENTENDRE MECÉNÁSA: MÉSZÁROS JÁNOS

Kútfúró, hídverõ
Szentendrének jó esélye van rá, hogy ötven évet ugorjon elõre
az idõben. Mészáros János szentendrei vállalkozóval beszélgettünk a Mecénás Díjról, hidakról emberek és szárazulatok
között, a hévízkút továbbfúrásáról és a Pap-sziget sorsáról.


BOKOR TAMÁS

 Milyen út vezetett odáig, hogy
Önnek ítélték oda a Szentendre
Város Mecénása Díjat?
Egyrészt a sok kisebb munka,
például több kis Sztaravoda-híd
és a Pap-szigeti bejáró híd, illetve különbözõ városi buszmegállók rendbetétele nyomott a latban. Emellett a várost támogatva a hévízkút-fúrásba is beszálltam. A díjról döntõ képviselõtestület és a polgármester úr
ezeket a tevékenységeket tartotta figyelemre méltónak, amikor
a díjra jelöltek.
 Építkezések, hidak – miért
éppen ezeken a területeken
támogatja a várost?
A hidaknak szakrális jelentõsége
van – egy híd, mint épület egyúttal híd az emberek, a szívek között, olyan tényezõ, ami összeköti
egymással a városlakókat. A Papszigeti híddal valahogy úgy voltam, mint a foglyok a Híd a Kwai
folyó felett címû filmben: velük
építteti meg a katonaság a hidat,
és bár tudják, hogy mi lesz a sorsa – vélhetõen fel kell majd robbantani – mégis a magukénak tekintik. A szigetre vezetõ autós híd
is régi, rozoga állapotban volt,
mégis a magunkénak éreztük a
sorsát, mert a kemping miatt
eddig is sokszor gondoskodtunk
róla.
 Hogyan sikerült felújítani?
Körülbelül harmincéves hídról
van szó, amelyet annak idején
vizsgamunkaként készítettek az
akkori utász honvédek. A megépülése óta több alkalommal kellett javítgatni, foltozgatni, de
végül annyira elrohadt és gombás
lett, hogy a belõle kibontott faanyag jóformán nem akart elégni
se. A felújítás elõkészületei egy
hadmûvelet megtervezéséhez hasonlítottak: egy bizonyos összegbõl kellett minõségi munkát végezni. Persze amikor óriási tech-

nika és emberi erõ van jelen,
akkor könnyû a feladat. Nekünk
viszont sok álmatlan éjszakát
okozott, mire megterveztük és
megoldottuk. Körülbelül kétszáz
köbméter nyers faanyagot használtunk fel, három fûrészüzem
készítette a cseredarabokat, amelyek a régi elemek helyére kerültek. Csak szögbõl ötszáz kilogrammnyit használtunk el. Ahogy
a Margit hídnál a „nagyok”,
részben úgy jártunk el mi is:
amikor lehetett, engedtük a forgalmat a felújítás közben. Május
környékén indult a logisztika
megtervezése, és decemberre készültünk el a teljes munkával. 5060%-os felújítás volt az eredeti
terv, végül 90%-ig kicseréltük a
teljes faanyagot. Köszönet illeti a
mûszaki hátteret, Tõkés Józsefet,
Virágh Jánost, az önkormányzat
városüzemeltetési referenseit, és
Havasi Zoltán mûszaki ellenõrt.
Kovács József, a csapatunk mûszaki vezetõje szintén köszönetet érdemel így, az újságon
keresztül is.
 Miért vágott bele egy ekkora
munkába, amikor senki se
kényszerítette rá?
Mindig a kihívás motivál. Miért
mássza meg az ember a Himaláját? Mert ott van, és provokálja
az embert. Erõss Zsolt hegymászónak a lába bánta a
legutóbbi Tátra-beli kalandot,
nekem az idegrendszerem a hídfelújítást. Sokszor még ma is
felébredek éjszakánként, mert a
híddal álmodom. Idõközben a
Sztaravodai kishidat is ki kellett
cserélni, és a Barackos út magasságában is elhelyeztünk egy
kishidat a 11-es fõút alatti átkelõ
gyanánt.
 Most, hogy a híd megújult,
ismét a régi-új projekt felé fordulhat majd. Folytatódik a
hévízkútfúró beruházás?
Minden jel szerint igen. A kútfúrás tétje az, hogy Szentendre

elõreugrik-e ötven évet a fejlõdésben, vagy stagnálni fog. A geológus szakértõk szerint nagyon jók
az esélyek, hogy az 1800 méter
mélységben lévõ morzsalékos
talajban mozgó hévizet találjanak. Folyik a per a város és a
ceglédi VIKUV Zrt. között, amelyik tavalyelõtt problémát okozott
a fúrás során. Tavaly óta, tizennégy hónap elteltével még csak
most tartunk a második tárgyalásnál, ami jelentõsen lassítja
a folyamatot. Fontos viszont,
hogy a városi kasszát eddig
egyetlen forint veszteség sem érte
a kútügyben. Pedig kiemelt nemzetgazdasági érdek és sürgetõen
fontos lenne, hogy Szentendre
fürdõvárossá váljon.
 A legutóbbi testületi ülésen
döntés született a Pap-szigeti
szállodaberuházásról. Mit lehet
tudni a részletekrõl?
Van egy komoly érdeklõdõ a Papszigetre, aki várhatóan hamarosan hivatalosan is leadja a
pályázatát. A városvezetés részérõl egy kis félelmet, távolságtartást érzek, de nincs rá okuk: ha

jól körülbástyázzák az esetleges
majdani szerzõdést, akkor a sziget
nem vész el a városiak számára. A
szálloda egyébként a kemping és a
strand területének átalakításával
jönne létre, mert a vízmûvek
védõterületeit is figyelembe kell
venni. A Margitsziget mintájára
körbejárható maradna, nincs szó
elkerített telkekrõl. Bár már sokféle látványterv készült, az eddigi
elképzelések mind elúsztak. A
mostani beruházói csoport, egy
angol hátterû gazdasági társaság
jutott a legmesszebb. Figyelembe
kell venni, hogy egy szálloda
munkahelyteremtõ ereje sem utolsó. Nézzünk szembe a tényekkel:
a szentendrei fiatalok nemigen
kapnak munkát helyben, csak a
fõvárosban. Ez a trend megfordulhatna, ha sikerül nyélbe ütni a
beruházást.
 Amikor a Mecénás Díjat
átvette, úgy fogalmazott, szeretne még néhány évtizedig dolgozni a városban.
Látom, hogy nemrég a Határcsárdánál is felújította valaki a
buszmegállót. Melengeti a szívemet, hogy nem egyedül kell
küzdenem. Sokan azt kérdezik
magukban: „Mit tesz értem a
város?”. Pedig a kérdést fordítva
kellene felfogni, és elõször azt
kérdezni: „Mit tehetek a városomért?”. Szeretném, ha valami
kézzelfogható emlék maradna
utánunk, amit az unokáink is
megnézhetnek. Ilyenek a kisebbnagyobb építkezések, és remélhetõleg ilyen lesz egyszer a
fejlõdõ Pap-sziget is.

Átadták az Ex Libris Díjat

A Mecénás Díj átadásával egy idõben osztották ki az Ex Libris Díjat a Városházán
megrendezett ünnepségen. Képünkön Vincze László átveszi az alapítótól, Gubcsi Lajostól
a díjat a magyar kultúra õrzése terén kifejtett tevékenységének elismeréséül.
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A madáretetés alapszabályai
Magyarország környezeti állapota még alkalmas arra, hogy a ház körül gyakori madarak emberi
segítség nélkül is átvészeljék a telet. Ha mégis belevágunk, vegyünk figyelembe néhány
alapvetõ szabályt.
• Csak télen etessünk!
Nyugat-Európa egyes országainak környezetállapot-romlása
miatt az énekesmadarak állománya drámaian csökkent, ezért
az ottani állatvédõk a madarak
egész éves etetését támogatják.
Hazánkban nincs erre szükség,
ami veszélyeket is rejthet: a
széncinege-fiókák az etetõbõl vett

zetbe hozzuk õket. A kis testû madarak tartalékai a -10 fok alatti
hidegben csak arra elegendõek,
hogy át tudják vészelni a fagyos
éjszakát
• Tegyük az etetõt macskabiztos helyre!
Igazán sokkoló látvány, amikor a
madarak segítésére kitett etetõ

forgó (olcsóbb és magasabb olajtartalmú, mint a csíkos fajták),
amibe érdemes apró szemû magvakat: kölest, muhart stb. keverni. Az állatkereskedésekben,
barkácsáruházakban
kapható
pintyeknek és hullámos papagájoknak szánt magkeverék is
megfelelõ. A lényeg: ne sózott,
pirított mag legyen, és ugyanez
igaz az állati zsiradékra, szalonnára is. A faggyú, illetve a
cinkegolyó, vagy a lágy sajt és az
alma is jó megoldás
• Kenyeret, morzsát soha!
Ezek erjedésnek indulva gyomorés bélgyulladást, akár a madarak
pusztulását okozhatják

A városi lárma is
evolúciós tényezõvé
léphet elõ

napraforgót nem tudják megemészteni, a felgyülemlõ magoktól megfulladnak.
• Rendszeresen töltsük föl az
etetõt!
Az etetést a tartós fagyok megszûntéig folytassuk. A madarak
könnyen megtanulják, hogy etetõnk megbízható táplálékforrást
jelent, ezért ha megbízhatatlanul
pótoljuk az eleséget, nehéz hely-

egyik pillanatról a másikra vérfürdõ színterévé változik. Evés
közben a madarak ébersége is
csökken, az etetõt ezért csak
olyan helyre tegyük, ahol nem éri
el a környék macskája
• Ne adjunk sózott, pirított csávázott, kémiai- és adalékanyagokkal kezelt eleséget!
A legfontosabb téli madáreleség a
magas olajtartalmú fekete napra-

A 2008-ban közzétett eredmények
arról számoltak be, hogy az
énekesmadarakat a városi forgalom állandó zaja állítja egyre
nehezebb helyzet elé. A jármûvek
robajában elvész a hímmadarak
párcsalogató éneke csakúgy, mint
a territóriumukról számot adó
dalolásuk, de nem hallják meg a
közeledõ ragadozókat és az erre
figyelmeztetõ füttyöket sem.
A városi zajok miatt fogyatkozó
madárfajok egyike a házi veréb
(Passer domesticus).
A különféle fajok más-más módon
igyekeznek alkalmazkodni a kö-

rülményekhez: a fülemüle (Luscinia megarhynchos) például hangosabban énekel. Berlinben végzett
megfigyelések szerint a város
fülemüléinek hangereje már eléri
az emberi számára fülsiketítõnek
ható 95 decibelt.
Vannak viszont fajok, amelyek
képtelenek túlharsogni a városi
forgalom zaját. Ilyen a vörösbegy
(Erithacus rubecula).
A megfigyelések szerint az északangliai Sheffield vörösbegyei
közül sokan leszokóban is vannak a fajra jellemzõ pirkadati
dalolásról, és inkább éjszaka hallatják hangjukat. Megint más
megoldást figyeltek meg a hollandiai Leiden széncinegéi (Parus
major) között: a város forgalmas
részein élõ cinkék énekében több
magas hang szólal meg.
A zajszennyezés akár fajképzõdési folyamatokat is elindíthat:
a lakott területeken a módosult
jelzésekkel kommunikáló madarak a természetes szelekció során
várhatóan sikeresebbek lesznek
társaiknál. Ennek következményeként idõvel a városi ének
annyira különválik majd a városon kívül élõ egyedek énekétõl,
hogy nem is találják egymás dalát
vonzónak, sõt, nem is tekintik
egymást azonos fajhoz tartozónak. Megszûnik az egymás közti
szaporodás, és különálló fajok
jöhetnek létre.
Egyes megfigyelések arra utalnak, hogy egy Magyarországon is
igen elterjedt faj, az európai feketerigó (Turdus merula) épp
mostanában teszi meg ezt az
evolúciós lépést: a városi és a
vidéki rigóknak már nem csupán
életmódja, de éneke, sõt testfelépítése is eltér.
KÉRI ILDIKÓ
Forrás: Magyar Madártani
Egyesület

Szentendre,
Szatmári u. 30.
Tel. 06-30-966-8497
Nyitva: H-P: 8-15 óra

Szezonnyitó fürdõruha-vásár
február
1-jétõl 26-ig

Minden fürdõruha

10%
kedvezménnyel

Kifutó modellek
már 1000 Ft-tól!
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Nysz.: 13-0323-04
AKKREDITÁLT PROGRAMOKKAL

Február elején induló
max. 5 fõs csoportos és magánórás
tanfolyamok anyanyelvi tanárokkal is.
Gyerektanfolyamok, igény szerint
korrepetálás.
Részletfizetési kedvezmény!
Általános és szakmai fordítás.
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

PORTRÉ
HÉTKÖZNAPI HÕSEINK: ANTALÓCZY MAGDOLNA ÉS NEVELT FIA, KOLLINGER SZABOLCS

szetesen itt van az összetartó,
szeretõ családom, rájuk mindenben számíthatok.

Kéz nélkül, láb nélkül – boldogan


 Milyen elvek szerint nevelte a
fiát, mit tanult meg egy életre
az Anyutól?
Biztos hátteret, rengeteg szeretetet, életvidámságot és akaraterõt kapott tõlem. A nevelésem
hatására nincsenek kisebbségi
érzései, tudja, hogy õ egészséges,
csak nincs keze-lába. Ha egészséges szellemben él, akkor nincsenek lelki komplexusai. És mindenre van megoldás, csak akarni
kell! Engem is ilyen szellemben
neveltek, és ezt adtam neki is
útravalóul az Élethez.

DUBNICZKI CSILLA

 Régóta nem találkoztunk…
2001 októberétõl nem vagyok
már újságos. 1958-tól 33 évig dolgoztam a pavilonban. Még édesapám, Antalóczy László – aki a
posta vezetõje volt – szerezte nekem ezt a munkát, amikor 14 évesen befejeztem az általános iskolát. Szüleimet sokan ismerték a
városban, édesanyám az izbégi
óvoda vezetõje volt, az óvoda udvarában laktunk, ott nõttem fel.
 Óhatatlanul is felmerül a kérdés: mi történt a karjával, a
lábaival?
Így születtem. Anyukám két hónapos terhes volt velem, amikor
egy felrobbant cserépkályha miatt
szénmonoxid mérgezést kapott.
Gyerekkoromban sosem éreztették velem, hogy más vagyok. Két
húgommal ugyanúgy éltem, mint
a többi gyerek. Elfogadtak ilyennek, sosem bántottak, csúfoltak,
hanem segítettek. Tanultam, dolgoztam, késõbb két szép, egészséges lányom született.
 Nem lehetett könnyû…
A gyermekeim apja korán elment,

fotó  Krizbo

J

ó pár évvel ezelõtt, az állomáson a pecsenyesütõvel
szemben állt a kis újságosbódé. Még abból az idõbõl emlékeztem Magdikára. Nem láttam
be a pavilonba, nem tudtam, hogy
csak egy karja van, és nincsenek
lábai. Amikor idõpontot egyeztettünk, éppen palacsintát sütött, és
sürgetett, hogy jó a hétfõ, menjek
csak nyugodtan, de most leteszi a
telefont, mert odaég a palacsinta.
Nem tudtam, hogy a telefon az
elõszobában van, neki pedig a
konyhában elõbb a sámlira, aztán
egy padra kell felmásznia, hogy
odaérjen a tûzhelyhez...
Eljött a találkozásunk napja. Már
az elsõ percben magával ragadott
a közvetlensége, a mosolya, a
vidámsága. A lakása nem szokványos: minden alacsonyan van,
az õ igényeiknek kialakítva. Mert
itt él a 18 éves Szabi is, akit Magdika három és fél éves korában
vett magához, és akinek szintén
nincsenek karjai, lábai. De ne szaladjunk ennyire elõre…

40 évesen gégerákban meghalt.
Itt maradtam egyedül egy pici és
egy ötéves gyermekkel. Mindent
megoldottam segítség nélkül. Ma
is azt vallom, hogy mindent meg
lehet oldani, csak akarni kell!
Nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség.
 És most itt van Szabi. Õ
hogyan került a családba?
A Nõk Lapjában olvastam róla
1994-ben. Állami gondozott volt,
nem tudták elhelyezni családhoz.
Megláttam a képet, és egybõl
tudtam, hogy segíteni szeretnék
neki. Kétszer jöttek fel ismerkedni, a fõorvos asszony akkor azt
mondta, hogy csak magának
adom!
Mindenre meg kellett tanítanom,
rendesen enni, rászoktatni a szobatisztaságra, újra átéltem a
gyereknevelés minden fázisát,
pedig akkor már unokáim voltak.
Szerencsére a nászasszonyom
lánya akkor szült, és itt lakott
nálunk, õ sokat segített. Ma már
18 éves, most éljük át a kamaszkor „harcait”. Egészséges gyerekek között tanul a Neumann
János Számítástechnikai Szakközépiskolában, informatikus, programozó szeretne lenni. A csobánkai támogató szolgálat viszi-

hozza minden nap. Mindene a
számítógép, sokszor vannak éjjeli
vitáink, hogy szólok, feküdjön
már le. Nagy segítség a laptop,
eddig az állával fogta a ceruzát,
úgy írt, most már gépre mennek
az iskolai jegyzetek. A mindennapi életben egyedül nevelem,
segítség kell neki a fürdetésben,
fogmosásban, vécézésben, etetésben. És amit tudok, azt magam
csinálom. Bevásárolok, mosok,
fõzök, a nagytakarításban van
csak segítségem.
 Kap valamilyen támogatást?
Mi lesz Szabival késõbb?
A nyugdíj és az állami támogatás
nem sok, de megélünk. Szüleimet
jól ismerték és szerették a városban, engem is sokan ismernek,
segítséget mindig kaptam, pedig
nem kértem. Nagyon sokat köszönhetek a Nyitott Szív Alapítványnak, Maholányi Pálnak elsõsorban. Az elõzõ két önkormányzati ciklusban is sokat segítettek,
akkor szerelték fel a kerekesszékes-liftet a házunkba, azóta
akadálymentesen közlekedünk.
Szabi jövõjével kapcsolatban nyugodt vagyok: õt a norvég Inor
Adopt nevû szervezet patronálja.
Ha velem bármi történne, akkor
õk viselik a gondját. És termé-

Közben csengetnek, egyszerre érkezik Szabi, kísérõje a támogató
szolgálattól és fotós kollégám.
Szabival elsõ perctõl kezdve megtaláljuk a közös hangot. A mosolyát, a humorát, az optimizmusát
látszik, kitõl „örökölte”. Igazi kamasz, imádja a számítógépet, a
rockzenét, a barátait, bejár a városba is. Amikor megkérdezem,
hogy érzi itt magát, ezt válaszolja:
– Jó helyre kerültem, családba. A
lehetõséget a Jóistentõl kaptuk,
mindenkinek el van rendezve a
sorsa odafönn. Szeretetet kaptam,
ez a legfontosabb. Megtanultam
mindent ahhoz, hogyan, merre
induljak el az életben. Hogy támogassuk egymást Anyuval jóbanrosszban. És hogy tanuljak, mert
ezt senki nem veheti el tõlem.
 Mire vágynak leginkább?
Kertes kis házba költöznénk
szívesen – mondják egyszerre.
– Hogy kinn lehessen vacsorázni
az udvaron egy augusztusi nyári
estén, nézni a csillagokat, élvezni
a természetet, a csendet.
 Mibõl fakad ez a mai világban
nem mindennapi optimizmusa,
hite? – kérdezem Magdikától búcsúzóul.
Ilyen az alaptermészetem. Úgy
látszik, mosolyogva jöttem a világra. A hitem itt van belül, nem a
templomban – s a szívére mutat.
– A szerencse lánya vagyok, minden hozzáállás kérdése, és csak
akkor fogok bele bármibe is, ha
tudom, hogy meg tudom csinálni.
A szentendreiek, akik ismernek,
azt szokták mondani: „ha beborul
az ég, akkor csak Rád gondolok,
és mindjárt jobb kedvem lesz!”
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SZERESD SZENTENDRÉT BÁL A VÁROSHÁZÁN

Civil jelmezes mulatság


E
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lérkezett hát végre a farsang, a téltemetés ideje.
Rosszkedvû, válsággal,
megszorításokkal teli telünk után
derûs télvéget kivánnánk mindannyian. Ezért gondolta a Szeresd
Szentendrét Egyesület, hogy
jelmezes farsangi mulatságot
szervez a város lakói számára.
Hagyományteremtõ szándékkal.
Igazi, protokoll- és sablonoktól
mentes bulit.
Az ötlet megvalósításához elsõ
szóra nyújtott segítséget az önkormányzat – az egyesület rendelkezésére bocsátotta ez alkalomra a
Városháza dísztermét. A Szeresd
Szentendrét Egyesület február
hatodiki bálja, amelynek fõvédnöke dr. Dietz Ferenc polgármester
lett, a jókedvrõl szól – nem úri
passzió, nem a kiváltságosoknak
rendezik, hanem azoknak a szentendreieknek, akik ezen az estén
néhány felhõtlen órát akarnak
együtt tölteni. A helyi homo lu-

densek számára, akik a napi gondokat feledve szeretnék jól érezni
magukat. Fiatalok és idõsebbek
egyaránt. Beszélgetni, finomakat
eszegetni, jó borokat kortyolgatni,
zenét hallgatni, táncolni, s sokat
játszani. Mert ez az este játékkal,
meglepetéssel lesz teli.
Errõl a jelmezbált „levezénylõ”
bálanya, Balogh Zsuzsa angoltanár és õstermelõ, valamint a
bálapa, Kemény Zoltán tervezõgrafikus és tipográfus gondoskodnak majd. A báli közönség ötletesebbnél ötletesebb „álruhákba”
öltözve inkognitóját is megõrizheti. Egészen a jelmezverseny eredményhirdetéséig, amikor is a zsûri és a közönség díját is átadják a
legjobbnak ítélt jelmez tulajdonosának. Aki pedig nem akar jelmezbe bújni, álarccal is elfedheti
kilétét.
Lesz azonban más meglepetés is:
ezen a nevezetes esten nyújtják át
a Szeresd Szentendrét – A városért díjat is annak, aki az egyesület tagjai szerint a legtöbbet

tette az élhetõbb, szerethetõ
Szentendréért.
A gasztronómiai élvezetekhez
visszakanyarodva, a Szeresd
Szentendrét bálja e téren sem lesz
szokványos. Ugyanis a gasztrotúrák alkalmával felderített ízekkel találkozhat itt a bálozó. Soha
nem látott összefogásnak lehetünk tanúi: az egyesület megkeresésére huszonegy szentendrei
étterem és cukrászda ajánlotta
fel, hogy erre az estére a legjobb,
legjellemzõbb ételeit kínálja a
vendégeknek. Elõ- és fõételt,
desszertet egyaránt. Nem szokványos svédasztalnál ehetnek tehát
a farsangozók, hanem végighaladva a „szentendrei ízek utcáján”, vagyis a Skanzen pékség, az
Adria kávézó, a Dalmát kávézó, a
Beo café-pizzeria, a Palapa
mexikói étterem, a Biochef, a
Dézsma étterem, az Új Mûvész
étterem, a Café Christine, a Heim
pékség, a Szamos marcipán, a
Kereskedõház Cafe&Restaurant, a
Gomba, a Surányi cukrászda, az
Aranysárkány étterem, a Corner
szerb étterem, a Dixie csirke
salátabár, a Városháza étterem, a
Rosinante fogadó, a Kõhegyi
menedékház és a WalkWay palacsintázó és pub asztalainak
során megkóstolhatják a város
legjobb ízeit. Ezekhez finom,
minõségi borok is járulnak:

Takler vörös cuvée Szekszárdról,
valamint a Badacsonyi Borbarátoktól származó olaszrizling
és muscat ottonel. Az autósoknak
és az antialkoholistáknak pedig
üdítõk. A kínálatot még gazdagítják majd azok a sütemények
is, amelyeket a vendégek kínálásra hoznak. A szervezõk ezeknek a
finomságoknak külön asztalt biztosítanak.
Az étel-ital kavalkád mellett a
programok garmadája várja a
résztvevõket: a SZEVASZ színpad
elõad a nagysikerû Hófehér címû
elõadásából egy részletet. A nyitótáncot a Bailar salsa tánccsoport adja, aki majd a közönséget
is össztáncra hívja. A stand up
comedy után a program következõ része a jelmezes felvonulás
lesz, ezt a jelmezverseny és a
tombola követi. Felajánlásokból
származó értékes ajándékok –
képzõ- és iparmûvészeti alkotások, különleges borok, valamint
összecsukható kerékpár – kerülnek ezúttal kisorsolásra.
A bálozók a szentendrei Malibu
tánczenekar zenéjére táncolhatják
végig az estét.
Február hatodikán, szombaton
este héttõl kifulladásig tart a bál.
Az étel- és italfogyasztást is tartalmazó jegyár január 31-ig 5500
forint, február 1–6. között pedig
6500 forint lesz. A belépõjegyek
megvásárolhatók online a www.
kecmec.hu-n, vagy a Kossuth Lajos utcai Kis Ház ajándékkereskedésben, valamint a Líra és Lant
fõtéri könyvesboltban.

Aknay-kiállítás a Modemben
Január 30-án, szombaton, 16 órakor
nyílik Aknay János festõmûvész kiállítása a debreceni Modemben. Köszöntõt
mond Kósa Lajos, Debrecen polgármestere, megnyitja Gulyás Gábor, a
Modem igazgatója. Megtekinthetõ március 28-ig, hétfõ kivételével naponta 10tõl 18-ig, csütörtökön 12-tõl 20 óráig.

Szentendre Szalon
A Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) Szántó Piroska-termében
január 28-án, csütörtökön 18 órakor Losonci Miklós
mûvészettörténész tart elõadást Szentendre mûvészete címmel,
melyre szeretettel várnak mindenkit. Mirõl híres Szentendre? Valóban
„csak” a festõk városa? Együttmûködés vagy verseny uralkodik? Mit
szólnak az itt élõ mûvészek, van-e képviseletük, van-e irányvonal,
van-e rend vagy csak a káoszban „turkálnak”?
Az est háziasszonya szalonteával várja vendégeket.
www.szalon.tk
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Hommage a Barcsay
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csay Iskola Galériában tíz Szentendrén, vagy annak vonzáskörében élõ és alkotó festõmûvész:
Aknay János, Balogh László, Bereznai Péter, Deim Pál, Gy. Molnár
István, Konok Tamás, Nagy Barbara, Szikora Tamás, Sz. Varga
Ágnes Kabó, és Vincze Ottó emlékezik a huszadik század korszakalkotó festõmûvészére. A kiállítást Wehner Tibor mûvészettör-

J

anuár tizenötödike Barcsay Jenõ, a huszadik századi magyar festészet kiemelkedõ alakjának ünneplése
jegyében telt el. Születésének
száztizedik, és halálának huszonkettedik évfordulóján került sor a
hagyományosan a Barcsay Jenõ
Képzõmûvészeti Alapítvány által

odaítélt Barcsay-díjak átadására.
Az idei díjazottak Kántor Ágnes és
Király György fiatal festõmûvészek voltak. Alkotásaikkal is megismerkedhettek a Barcsay Gyûjteménybeli ünnepség résztvevõi.
A festõmûvész nevét viselõ iskolában pedig ugyanezen a délutánon nyílt meg a Hommage a Barcsay elnevezésû kiállítás. A Bar-

ténész nyitotta meg. A szép katalógust Bereznai Péter tervezte.
Immáron tizennyolc éve rendezik
meg ezt a példaértékû emléknapot
az iskolában. M.Göndör Éva, ennek a napnak a fõ szervezõje,
motorja azt bizonyítja be hosszú
évek óta gyereknek, szülõnek egyaránt, hogy a mûvészet szebbé,
értelmesebbé teszi mindannyiunk

életét. Szentendrei alkotókat hív
meg az iskolába, képzõ- és iparmûvészeket, akik a gyerekekkel
közösen dolgoznak ezen a napon.
S a létrejövõ alkotásokat ki is
állítják itt. Meghökkentõen izgalmas mûvek születnek minden
évben a Barcsay napon.
A képzõmûvészet mellett a színjátszás is fontos szerepet kap ezen
az ünnepnapon. Idén Kertész Kata
rendezésében adták elõ az iskola
tanulói a Gondolatok Barcsayról
címû mûsort, amelyben a festõmûvész önéletrajzi írásaiból
olvastak fel részleteket. A háttérben egy életnagyságú kép volt látható, amelyen az idõs mester a kaput nyitja. Azon pedig az a kopott
postaláda, amelyet a jogutódok,
Kónya Márta és Kónya Kerenc
ajándékoztak az iskolának. Ebbe a
ládába költözött be egyszer egy
kismadár, s rakott fészket. Amikor
Barcsay ezt tavasszal, Szentendrére jõve meglátta, a postán
Pestre írányíttatta leveleit, amíg a
kismadarak kikelnek – mesélte el
a közönségnek Kónya Ferenc.

Városházig átszelõ vasárnap
délutáni séta során feltárult elõttük, hogyan élt Ráby Mátyás,
hogyan nézhetett ki városunk kétszáz évvel ezelõtt. Az idõutazásra
invitáló túra minden egyes állomása errõl szólt: a város település-szerkezetérõl, épületeirõl, életérõl – építészeti, várostörténeti
magyarázatok révén, valamint
Ráby önéletrajza és a Jókai-regény idézett részletei által. Okrutay Miklós arról is mesélt, miért
nem épült Szentendrén városfal,

hogy mivel foglalkoztak az itt
élõk, hogy mennyi adót és mivel
fizettek. Legenda és valóság keveredett ezen a hosszúra nyúlt, de
hallatlanul érdekes és tanulságos
sétán. Végül, utolsó fejezetként
elkezdõdött a Ráby Mátyás történetben szereplõ rejtélyes kincsesláda felkutatása: gyerekek és felnõttek lázas kincskeresésének pillanatai következtek a sötét, hideg
januári estén – rejtélyes iratok és
kulcsok fellelése, majd a papíron
talált titkos írás megfejtése. Az
izgalom a tetõfokára hágott:
végre elõkerült a kincsekkel teli
láda. Ennek tartalmát azután
közösen fogyasztották el a séta
megfáradt résztvevõi a Dalmát
kávézó melegében, egy forró tea
mellett: az aranyszínû pálinkát a
felnõttek, az ezüstpapírba csomagolt pogácsát pedig a gyerekek.
Felejthetetlen
városfelfedezõ
délután volt.
R. Zs.

fotó  Rappai Zsuzsa

Rab Ráby
nyomában
Kevés ennyire titokzatos alakja
van a magyar történelemnek,
mint Ráby Mátyás. II. József
hivatalnoka, aki egy ideig Szentendrén is élt, és akirõl teret
neveztek el a városban. Személyét
mindmáig legendák sora övezi,
amelyek egyik fõ forrása az önéletírása nyomán írt Jókai-regény,
a Rab Ráby. Léte mindmáig izgatja az emberek fantáziáját, hiszen
kétséges, hogy valóban igazságtevõ hõsként került tömlöcbe
vagy kétes pénzügyei révén.
E különös, ellentmondásos figura
nyomába eredtek a Szeresd
Szentendrét Séták elszánt résztvevõi Okrutay Miklós építész,
mûemlékvédelmi szakmérnök színes, érdekes vezetésével. A Daru
piacról induló, a Szamárhegyet a

fotók  krizbo

Barcsay nap, 2010

Barcsay Iskola Galériában
(Kálvária út 18.) január 29-ig
tekinthetõ meg Barcsay Jenõ
festõmûvész születésének 110.,
halálának 22. évfordulójára
emlékezõ kiállítás.
Kiállító mûvészek: Aknay János,
Balogh László, Bereznai Péter,
Deim Pál, Gy. Molnár István,
Konok Tamás, Nagy Barbara,
Szikora Tamás, Sz. Varga Ágnes
Kabó, Vincze Ottó.

„Mert bennünk zeng
az ének”
A Magyar Örökség-, Európa
Tánc- és Prima Primissima-díjas
Csillagszemûek társulat
elõadása január 23-án, szombaton 16 órakor kezdõdik a
Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.).
Belépõ: 1800 Ft, illetve diákoknak, nyugdíjasoknak 1200 Ft
Jegyrendelés: (26) 312-958, 0620-310-4142, Harmathék
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL
Minden áru 50-70%-os
kedvezménnyel kapható a
fehérnemû üzletben a szakorvosi rendelõvel szemben a Kanonok utcában.
Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 812.
Fehérnemû üzlet berendezése (állványok, fogasok) eladó. Tel. 06-20776-2873.

Kiadó a Rózsakertben kétszobás, gázfûtésû, földszinti
lakás. Tel. 06-30-915-5090.

Takarítást, vasalást vállalok.
Tel. (26) 317-753.
Alkalmi munkát vállalok. Tel.
06-20-995-9143, Szántó
János.

Vasvári-lakótelepen 1+2 félszobás, erkélyes, I. emeleti
lakás kiadó. Garázs megoldható. Tel. (26) 387-011, 385472.

BEFEKTETÉS

Albérlet kiadó kertes családi
háznál. Tel. 06-30-263-1110.

Arany-, ezüsttömbök,
érmék: Védje vagyonát az
infláció ellen nemesfém
befektetéssel. www.ezustarany.hu. Tel. 06-30-2835995.

Olcsó lakásbérlet a patakparton fiatal párnak, esetleg
nõnek. Tel. 06-70-367-2645.

ÁLLÁS
A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium (Rákóczi
F. u. 6., tel. (26) 311-238,
(26) 500-239) magyar-német
szakos tanárt keres gimnáziumi évfolyamba egyetemi
végzettséggel határozott
idõre, 1 évre.
Pomázi telephelyû cég
keres Winkler+Dunnebier
Helios 102 gépre gépbeállítót. Mechanikai, papíripari, nyomdász vagy
hasonló területen szerzett
munkatapasztalattal.
Önéletrajzot a
hirdetes@eurokft.hu
várjuk.
Albérletet és állást keresek
Szentendrén keramikus,
kereskedõ, vendéglátó,
bébiszitter végzettségekkel.
Tel. 06-30-551-8467.
Szentendrei étterembe szakácsot és kézilányokat
felveszünk. Tel. (26) 311-175,
06-20-582-8847.
A Forma Stúdió fodrász
kollégát keres. Tel. 06-30554-1220.

ÁLLÁST KERES
Vállalok takarítást, nagytakarítást, vasalást. Hívjon
bizalommal bármikor. Tel. 0620-418-9751.

EGÉSZSÉG
Segítünk megvalósítani újévi
fogadalmát! Dohányzásról
való leszokást támogató,
kiscsoportos tréning jellegû
program indul január 28-án az
Izbégi iskolában. Jelentkezés,
további információ: 06-30473-1441 számon, vagy a
www.stresszmester.hu honlapon.

KIADÓ LAKÁS
Téglaházban 1,5 szobás,
I. emeleti lakás kiadó a
Püspökmajor-lakótelepen.
Tel. 06-30-651-2612.
Budapest X. kerületében, a
Pöttyös utcai metrómegállótól
50 m-re található 2 szobás,
új, I. emeleti lakás rendezett
környéken, zárt udvarban
kiadó 65 ezer Ft/hó+3 havi
kaució. Tel. 06-30-401-3163,
vagy a mikie@freemail.hu
Kiadó a Rózsakertben kétszobás, gázfûtésû, földszinti
lakás. Tel. 06-30-915-5090.

Egyemeletes, kertes ház
tetõterét kiadnám lakótársamnak, korzóhoz közel,
csendes helyen. Külön WCmosdóval, közös fürdõ és
konyha. Ár: 35 000 Ft. Tel.
06-70LAKÁS, INGATLAN
Ingatlant venne, vagy eladna?
Nem tudja, mennyit ér ma?
Szakképzett értékbecslõ vállalja lakása, háza, telke értékbecslését Szentendrén, és
környékén. Tel. 06 (26) 318759, 06-20-958-6174.
Eladó házak, lakások olcsóndrágán. Vételi szándékkal forduljon az értékesítõhöz:. 0630-690-3849.
Lakótelepen korrekt, 55
nm-es lakás 9 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-2990376.
Leányfalun lakóház 16 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-299-0376.
Szentendrén, kitûnõ
helyen, felújítást igénylõ
emeletes ház, telekáron,
22 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Lakások, lakóházak, raktárak, irodák bérelhetõk.
Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén 41 nm-es, felújított, 1,5 szobás, I. emeleti
lakás kiadó 50 ezer Ft+rezsi.
Tel. 06-70-383-5003.

Vasvári-lakótelepen lakás
eladó. Tel. 06-20-935-5129.
Családi ház eladó, telekkel.
Tel. 06-30-240-9842.

OKTATÁS
Némettanítás gyerekeknek,
felnõtteknek tanári diplomával, nyelvi tapasztalattal. Tel.
06-30-229-0575.
Matematika korrepetálás
nagy tapasztalattal! Kérésre
házhoz megyek. Tel. 06-30487-8855.
Történelem, magyar,
mûvészettörténet korrepetálás Szentendrén, a
belvárosban. Tel. 06-30-5405639.

Asztalos munkát vállal: fából
mindent. Tel. 06-30-3197278, (26) 318-219.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán belül. Tel.
06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A
kiszállás ingyenes. Tel. 0620-917-7555, www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító
gyorsszolgálat. Tel. 06-20917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat.
Tel. 06-70-241-8999.

SZOLGÁLTATÁS
Computerklinika:
számítógép javítás, karbantartás, vírusirtás,
bõvítés, telepítés. Hívjon
bizalommal! Tel. 06-30857-2653.

TÁRSKERESÕ
Ne ébredjen egyedül!
Szentendrei fényképes
társkeresõ iroda várja
személyre szabott segítséggel, diszkrécióval. Tel.
06-20-823-2025.

Szobafestés, gipszkartonozás, a legjobb áron. Tel.
06-20-935-5129.
Kandallóépítés, víz- éslégfûtéses kandallók. 06-20594-4458.
Könyvelés, bérszámfejtés.
Egyszeres és kettõs
könyvelés teljes ügyintézéssel. Bérszámfejtés akár bérmunkában is. Tel. 06-30-3033209.
Építõipari cég vállal: családi ház kivitelezését, szerkezetépítést, zsaluzást,
zsaluzat bárbeadását, gépi
vakolást, esztrich aljzat
készítését, gépi földmunkát és épületek bontását.
Tel. 06-30-746-5510, email: pipabau@gmail.com.
Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, villanytûzhely és
mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei
Sándor, (26) 311-847, 0630-950-4187.

ÜZLET
Eladó (vagy kiadó) 19,2 nmes iroda 15 millió Ft-ért a
belvárosban. Tel. 06-30-6903849.
Üzlethelyiség kiadó
Szentendrén, a Bogdányi út
44. szám alatt. Tel. (26) 314067.

Konténeres
sitt szállítást
és ömlesztett
anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását vállalom.
Tel.: 30-296-6797

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

OÁZIS INGATLANIRODA

ELVIS
A fiatal vizsla keveréket
december 15-én fogta be a
gyepmester
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DERECK
A bullmasztif kant januárban
fogták be a Kõzúzó utcában

REX
A fajtatiszta németjuhász
kant november 30-án fogta
be a gyepmester a Diófa utcában. Kiképzett eb.
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TURBO
A foxterrier kant január 1-jén
fogták be Kékidülõn

Szentendre, Sztaravodai úti kisposta
Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

PROGRAM

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

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK

17:15 WELCOME (110') kh.:12
19:30 POLIGAMY (100') kh.: 12

19:45 ALKONYAT-ÚJHOLD
(130') kh.:12

január 24. vasárnap

január 28. csütörtök

14:00 LÉGY A HOLDON (84')
15:30 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
17:15 CSODA MILÁNÓBAN
(92')
19:00 ALKONYAT-ÚJHOLD
(130') kh.:12

18:00 SZERELMES
FRANCIÁK A
FILMMÛVÉSZETBEN
(DunaP'Art Filmklub)
FÕUTCA (100')
Filmesztéta:
Tanner Gábor
20:00 TÖRVÉNYTISZTELÕ
POLGÁR (108') kh.:18

január 26. kedd 17 óra

VALAMIKOR RÉGEN...
Török Katalin vetítéssel kísért 10
részes várostörténeti sorozata
1. A Dumtsa Jenõ utca
és lakói

január 29. péntek

18:00 KOCCANÁS (67') kh.:16
19:30 ALKONYAT-ÚJHOLD
(130') kh.:12

(Belépõdíj: 500 Ft)

január 30. szombat
január 25. hétfõ

MOZIMÛSOR

18:00 WELCOME (110') kh.:12
20:00 POLIGAMY (100') kh.: 12

január 22. péntek

16:00 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
18:00 WELCOME (110') kh.:12
20:00 ALKONYAT-ÚJHOLD
(130') kh.:12

január 26. kedd

17.00 VALAMIKOR RÉGEN…
Török Katalin várostörténeti
sorozata
19:00 ALKONYAT-ÚJHOLD
(130') kh.:12

14:00 ASTRO BOY (90') kh.:12
16:30 KOCCANÁS
(67') kh.:16
17:45 TÖRVÉNYTISZTELÕ
POLGÁR (108') kh.: 18
19:45 ALKONYAT-ÚJHOLD
(130') kh.:12

14:00 LÉGY A HOLDON (84')
15:30 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12

január 27. szerda

17:45 WELCOME
(110') kh.:12

Elõadás

Bálint István János tudományos
kutató elõadása

P’Art Mozi
Duna-korzó 18.

Február 5. péntek 18 óra

Január 26. kedd 17 óra

ÕSI TÖRTÉNELMI
HAGYOMÁNYUNK
Varga Tibor elõadása

VALAMIKOR RÉGEN…
Török Katalin új elõadás sorozata
a P'Art Moziban

Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
Január 22. péntek 18 óra

TALÁLKOZÁS A DALAI
LÁMÁVAL
Elõadó: Ékes József országgyûlési képviselõ, a Tibeti
Magyar Társaság elnöke
Január 29. péntek 18 óra

ÖRÖK SZILÁGYSÁG

Szentendre városa 2010-ben a Magyar Kultúra Napját
a város szülötte, a Munkácsy-díjas Balogh László
festõmûvész nyolcvanadik születésnapja alkalmából
rendezett életmû kiállításával ünnepli.
Balogh László kiállítása január 22-én, pénteken
18 órakor nyílik a MûvészetMalomban
(Bogdányi u. 32.). A kiállítást Konok Tamás
Kossuth-díjas festõmûvész nyitja meg.
Köszöntõt mond: dr. Szûcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyûlés elnöke, dr. Dietz Ferenc polgármester,
dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei
múzeumigazgató. Közremûködik: Kiss József
színmûvész, Kovács Lóránt Liszt-díjas, érdemes
mûvész fuvolán, zongorán kísér Wolf Péter Erkel-díjas
zeneszerzõ. A kiállítás kurátora dr. Török Katalin.
A kiállítás megtekinthetõ március 15-ig, hétfõ
kivételével 10-18 óráig

január 31. vasárnap

15:00 ASTRO BOY (90') kh.:12
16:30 OTTHONUNK (113')
kh.12 (DVD)
19:00 TÖRVÉNYTISZTELÕ
POLGÁR (108') kh.:18

január 23. szombat

Kiállítás-megnyitó a kultúra napján

Dalmát Kávézó
Bartók Béla u.
Január 29. péntek

ÁZSIA PÉNTEK
Brittig Vera: Jáva a vajang
tükrében
Vetített képes elõadás a világhírû
jávai árnyjáték mûvészetrõl

Ilosvai Varga István állandó kiállítása
Szentendrei utcák, házak
emberek elevenednek meg,
kelnek életre a 12 részes
helytörténeti sorozatban.
A minden hónap utolsó keddjén,
délután 5 órakor kezdõdõ elõadásokat – hasonlóan a tavalyiakhoz
– jelentõs képanyag levetítése
kíséri.
Az elsõ elõadás témája:
A DUMTSA JENÕ UTCA

Ilosvai Varga István állandó kiállítása január 26-án,
kedden 16 órakor nyílik a Czóbel Múzeumban
(Templomdomb 1.). A kiállítás megnyitja
dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár.
Köszöntõt mond dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgató. A kiállítás kurátora Bodonyi
Emõke PhD mûvészettörténész.
Megtekinthetõ hétfõ, kedd kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig
A témáról bõvebben következõ számunkban.

Koncert
DMH Barlang
Duna-korzó 11/A
Új idõpont!
Január 23. szombat 20 óra

SCARCITY, COMPROMISE
OF DESTINY
Belépõjegy 500 Ft

Gyerekeknek
Püspökmajori Klubkönyvtár
Hamvas Béla u. 6.
Február 6. szombat 10 óra

FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
Maszkokat, álarcokat készítünk

Megújuló energiaforrások
A Magyar Építész Kamara szakmai fórumot tart
Fa és pellet fûtés az építész és a belsõépítész szemszögébõl címmel a Budakalászi Faluházban
(Szentendrei út 9.) január 26-án, kedden 9-tõl
15 óráig. A nap elsõ felében a korszerû tüzelõberendezésekrõl, pályázati lehetõségekrõl lesz szó, a
második felében bemutatják, hogy lehet történelmi
belvárosokat, mûemlék épületeket környezettudatossá
tenni. A rendezvényt a Dzone studio és a Szentendrei
Kistérségi Ipartestület közösen szervezi.
További részletek: info@dzone.hu
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SPORT

A futsal melegágyában
Emlékkupát kapott a Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kör, amely Szentendre önkormányzatának felterjesztésére a „2009 legeredményesebb szabadidõs sportszervezete” címet érdemelte
ki Pest Megye Önkormányzatától. A díjat december 19-én adták át a megyeházán. Miközben
az egyesület töretlenül mûködik tovább, hamarosan megkezdõdik a futsal Európa-bajnokság,
amelyben az egykori szentendrei játékos, Gyurcsányi Zsolt is fontos szerepet játszik.

A

z egyesület, amely az éjszakai sportbajnokság
holtszezonjában mûködõ
nyári focibajnokságokat szervezi,
1995 óta mûködik a Püspökmajor
Lakótelepi Baráti Kör Sportegyesület égisze alatt, de valójában
1988-ban alakult meg, hogy a
környékbeli fiatalok kulturáltan
tudják eltölteni a szabadidejüket,
és a testedzés se szoruljon háttérbe. A kezdeményezés persze
nem úgy mûködik, mint egy professzionális helyi vagy körzeti
sportegyesület, s nem is az a célja, hogy „versenyistálló” legyen.
Ennek ellenére mégis akadnak
benne olyanok, akik a hivatásos
sportolói pályafutást választották.
– Pest megye legkomolyabb sport- játszottak a szentendrei teremlabeseményei közé tartozik a szent- darúgó bajnokságban. Õk név
endrei teremlabdarúgó bajnokság, szerint: Gyurcsányi Zsolt, Maamelyen legfeljebb 20 csapatot darász János és Lódi Tamás –
lehet nevezni, így körülbelül 400 utóbbi még a világválogatottba is
résztvevõvel számolhatunk. A mi meghívást kapott nemrégiben –
csapataink közül is kerülnek ki fogalmaz Horváth Gyõzõ, a nyári
oda csapatok,
focibajnokság
A „félprofi” minõsítés
amelyek a bajszervezõje.
n o k s á g b a n azért indokolt, mert a legtöbben A helyi bajnoknem a játékból élnek – magyar
szép eredméságban, a Püsviszonylatban egyelõre sajnos
nyekkel szerepökmajor lakónem túlságosan pezsgõ
pelnek. A Püstelep csapatáa teremfociélet.
pökmajor III.
ban rúgta a
tagjai a nyári
bõrt
egykor
focibajnokság után döntöttek Gyurcsányi Zsolt, a futsal (teremúgy, hogy csapatként elindulnak foci) egyik magyar kiválósága,
a bajnokságban. Osztályozó révén aki lapunknak elmondta: – Január
ki is harcolták a másodosztályba 19-én indul a futsal Európa-bajjutást. Õk a bajnokság legfiata- nokság, jelenleg is arra készülünk
labbjai. A minõséget azok a a csapatommal. Magyarországon
Nemzeti Bajnokság különbözõ 600 és 1000 közé tehetõ az igaosztályaiban játszó labdarúgók zolt futsal játékosok száma, köképviselték, képviselik, akiket zöttük körülbelül 2-300 aktív
meghívtam a csapatba játszani. játékos lehet. Nagy kihívás, hoEz óriási ösztönzõ erõ volt a lakó- gyan lehet meghonosítani itthon
telepi gyerekek számára. A lét- a 4+1-es csapatfelállást, amely
számról szólva kiemelném, hogy Európában sok helyen megszoa három csapat mellett a nyári kott. Jövõre remélhetõleg lesznek
focibajnokság biztosítja az után- változások e téren. Gyõrben pélpótlást, és emellett egészséges dául már az általános iskolákban
életformát és kikapcsolódást biz- is futsalt tanítanak – mondja
tosít a sportolni vágyó gyermekek Gyurcsányi Zsolt egykori püspökszámára. A városi teremlabda- majori játékos, aki Szentendrérõl
rúgó bajnokság színvonalát, mi- kikerülve, és – ahogy õ fogalmaz
nõségét jelzi, hogy a mai magyar – „félprofi” sportolóvá válva
futsal válogatottból hárman is tavaly még Székelyudvarhelyen
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csányi Zsolt, aki nyitott minden
játéklehetõségre.
Horváth Gyõzõ sok sikert kívánt
az egykori szentendrei játékosnak. – Ha minden összejön, a dobogóra várom a magyar csapatot
a futsal Európa-bajnokságon –
tette hozzá. Bár jelenleg a portugálok és a brazilok nagy számban játsszák ezt a sportot, a magyarok számára is jó lehetõség
lenne, hogy nemzeti szinten megmutassuk a képességeinket, és
több ezer gyerek találhasson magának értelmes kikapcsolódást.
- BT -

Jóga
minden szerdán este
a
Barcsay Jenõ Általános
Iskolában
játszott, majd a nyáron átigazolt
a dunántúli nagyváros futsalcsapatába egy kétéves szerzõdés
keretében. A „félprofi” minõsítés
azért indokolt, mert a legtöbben
nem a játékból élnek – magyar
viszonylatban egyelõre sajnos
nem túlságosan pezsgõ a teremfociélet. A 88-szoros válogatott
fiatalember Debrecenben és
Nyíregyházán is játszani fog a
finnek ellen, majd következnek a
csehek és a brazilokkal feltöltött
azerbajzsáni válogatott. Négy
csoportban, csoportonként három-három csapat mérkõzik egymással.
– A csehek megverésére reális esélyünk van, remélem, azután
ukrán csapatot kapunk ellenfélnek. Õket Gyöngyösön, a világbajnoki selejtezõn nemrégiben meg
tudtuk verni. Ha Debrecenbe kijön
majd szurkolni 7-8 ezer ember,
csodákra lehetünk képesek. Sokan az elsõ négy közé várják a
csapatot, de egy ötödik-hatodik
hellyel is elégedett lennék. A
lényeg, hogy jussunk tovább,
aztán bármi jöhet. A magyar futsal bajnokság megnyerésére viszont mindenképpen komoly esélye van a gyõri futsal csapatnak,
de ahhoz még több jó játékost kellene igazolnunk, csakhogy az
utánpótlás biztosítása megoldatlan kérdés – teszi hozzá Gyur-

www.satyananda.hu
T. +36 302-700-470

Persze, megpróbálhatja így is
védeni a családját…

de lehet, hogy jobb, ha hozzánk
fordul segítségért
www.acsaladugyvedje.hu
KEDVEZMÉNYES ÁRON
BIZTONSÁGI ÕR KÉPZÉS INDUL!
2010. február 15-én 16.30 órakor
A SZENTENDREI HELYÕRSÉGI
KLUBBAN (HEMO)
Egyéni igényekhez igazított oktatás,
Moduláris képzés!
A tanfolyam teljes ára vizsgadíjjal:
55.000 Ft
Részletfizetési lehetõség!
Fegyvervizsga!
Elhelyezkedésében segítünk!
Részletes felvilágosítás:
06-30/ 727-83-58-as,
06-20/548-33-43-as telefonszámon.

