VÁROS
Bemutatkoznak a nevelõoktató intézmények
A közelgõ általános iskolai és óvodai
jelentkezések kapcsán lapunkban
rendszeresen adunk tájékoztatást a
meghirdetett aktuális iskolai- és óvodalátogatási lehetõségekrõl.

FENYÕFA
BEGYÛJTÉS
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

ISKOLÁK
BARCSAY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Iskolába csalogató II. címmel levelet
küldenek minden nagycsoportos
óvodásnak. Február 26-án, 16.30-kor
játékos foglalkozás keretében
ismerkedés az iskolával. Nyílt órákat
március 22-tõl tartanak.
IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Játszóház január 29. péntek 14-16 óra,
valamint február 26-án 14-16 óra,
utána utána szülõi tájékoztató.
II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
Játékos ismerkedés a iskolával: január
30. szombat 10 óra. Kihívás napi program: február 13., 10 óra.

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

TEMPLOMDOMBI ÁLTALÁNOS
ISKOLA
Tájékoztató fórum március 3-án 17 óra.
AGY TANODA
Foglalkozások január 30-án 9-12 óra,
február 5-én 8-13 óra, 6-án 9-12 óra.
Kiadó:
Szentendrei Új Közmûvelôdési,
Kulturális és Városmarketing
Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
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Závodszky Zoltán igazgató
Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. II. emelet
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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

SZENT ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Beiratkozás: február 8-9-10-én.
Tájékoztatás: 310-529.
DUNAKANYAR ÁLTALÁNOS ISKOLA
Beiratkozás március 15-ig.
Tájékoztatás: 06-30-499-9381.

Lapzárta: hétfô, 12 óra
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Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a
Bükkös-parton 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 10 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.

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

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502

www.szevi.hu
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Pályázati felhívás

104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.

Nyomda:
Pharma Press 1039 Budapest,
Vörösvári út 119-121.

SzeVi

A tagóvodákban március 1-jétõl 5-ig
tartanak nyílt hetet, a beiratkozás idõpontját késõbb határozzák meg. A nem
önkormányzati fenntartásban mûködõ
óvodákban telefonon adnak tájékoztatást a jelentkezés/beiratkozás idejérõl.
Elérhetõségek: Szent András Óvoda 311608, Mesevirág-gyermekvilág Óvoda
302-835, Napsugár Magánóvoda 319092, Mary Poppins Óvoda 313-957,
Szentendrei Waldorf Óvoda 06-30-4356493, Református Óvoda 310-345,
Napórás Óvoda 06-30-502-3386,
Napháza Magánóvoda 06-20-428-3280.

SOS

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.

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.
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ÓRÁKIG
ELÉRHETETLENEK
VOLTAK A TÛZOLTÓK
Múlt héten szerdán este nyolc óra
körül vették észre a szentendrei
tûzoltók, hogy a 105-ös segélyhívó vonalaik foglaltat jelez,
pedig nem beszéltek rajta. Azonnal jelentették a hibát a Magyar
Telekom ügyfélszolgálatának,
akik azonban nem bizonyultak
túl készségesnek. Hasonló eset
még sohasem fordult elõ, és csak
a szerencsének köszönhetõ, hogy
a szolgáltatáskiesés miatt nem
történt tragédia. A szolgáltatás
éjfél körül állt helyre. A távközlési cég mindeddig nem adott
magyarázatot a hibára.

gyermekes ügyfelekre is gondolva
gyermekkönyveket és egy nagyméretû akváriumot helyeztek el.
A laktanyában már mozgáskorlátozottak részére kialakított WC is
található, az ügyfélparkoló elsõ
helye pedig szélesebben kialakított, így a kisgyermekesek
könnyebben tudnak a kicsikkel
ki-be szállni az autóba.

azon belül pedig képzésekre és
információnyújtásra, szakértõi
bázisra és a szövetség társadalmi
és kapcsolati tõkéjének átadására
épül.
További
információk:
www.nonprofit.hu/impulzus, és
www.humszolg.hu

BALOGH LÁSZLÓVAL
ÜNNEPELT SZENTENDRE

A Magyar Akadémikusok, Professzorok
Világtanácsának
(WHAP) állandó rendes tagjává
fogadták prof. dr. Isaszegi János
mérnök vezérõrnagyot, a Magyar
Honvédség szentendrei Központi
Kiképzõ Bázisának parancsnokát.
A tagsággal járó kitüntetést prof.
dr. Perlaki László akadémikus,
egyetemi tanár, a WHAP elnöke
adta át dr. Isaszegi Jánosnak. Írásunk a 8. oldalon

Idén a Magyar Kultúra Napját
Szentendre szülötte, a Munkácsydíjas Balogh László festõmûvész

GYORSÉTKEZDE
GYULLADT KI
A KOSSUTH UTCÁBAN
Január 21-én a Kossuth Lajos
utcában kigyulladt egy kétszintes
ház földszintjén lévõ gyorsétkezde konyhája. A szentendrei
tûzoltók gyors beavatkozásának
köszönhetõen sikerült megakadályozni, hogy a sûrûn beépített
városrészben a tûz átterjedjen az

épület többi részére és a szomszédos lakóépületekre. Az üzlet és az
épület füsttel telítõdött, az ott
lakókat a tûzoltók kikísérték a
szabadba, ahol a tûzoltóság EndreDoktor szolgálata megvizsgálta
õket. Az épület átszellõztetése
után a lakók visszatérhettek otthonaikba. Személyi sérülés nem
történt.

ÜGYFÉLVÁRÓ
A TÛZOLTÓLAKTANYÁBAN
A szentendrei tûzoltó-laktanyán
befejezõdtek az átalakítások. Új
ügyfélvárót alakítottak ki a régi
híradóhelyiség helyén, melyet
laminált padlóval burkolták, és
székeket helyeztek el. A várakozási idõ eltöltésére tûzoltó
témájú újságokat, illetve a kis-

ELISMERÉS ISASZEGI
JÁNOSNAK

VAN KÖLTSÉGVETÉS
nyolcvanadik születésnapja alkalmából rendezett életmû-kiállításával ünnepelte a város.
Írásunk a 11. oldalon.

LEHETÕSÉG PEST
MEGYEI CIVILEKNEK
2009. május 1-én elkezdõdött a
TÁMOP 5.5.3. pályázat keretében
az Impulzus program – A civil
szervezetek fejlesztése Pest megyében, melynek fõ célja a megyében mûködõ civil szervezetek
szervezetfejlesztése. A civil szerveztek felzárkóztatására Pest
megyében is szükség van, mert
Budapest túlsúlya a megye területére elszívó hatást gyakorolt,
azaz a humán erõforrások elsõsorban a fõvárosban hasznosulnak. A projekt szervezetre szabott
tanácsadási szolgáltatásokra,

Megszületett Szentendre város
2010. évi költségvetése. Az ügyrõl
– hosszas elõkészítõ munkát követõen – a január 21-i képviselõtestületi ülésen tartottak végszavazást, ahol a képviselõk 14 igen
szavazattal, vagyis minõsített
többséggel támogatták az elõterjesztést. Már a koncepció készítésénél is látható volt, hogy a kormányzati elvonások miatt idén
kevesebb pénz jut majd a fejlesztésekre, a közoktatásra, a szociális ellátásokra, valamint a globális támogatásokra. Az önkormányzat ezzel a külsõ körülményrendszerrel együtt igyekszik mindent megtenni a város mûködõképességének és elõrehaladásának fenntartása érdekében. A
terjedelmes anyag részleteirõl
következõ lapszámainkban, különbözõ megközelítésekben igyekszünk beszámolni.

A polgármester naplója
Január 29. (péntek)
08.00
09.00

Tervtanács
Polgármesteri Akadémia

Január 30. (szombat)
09.00
16.00

Polgármesteri Akadémia
Aknay János kiállítás-megnyitása Debrecenben

Február 2. (kedd)
09.00
09.00
14.00
15.00
16.00

Vezetõi értekezlet
Projektszemlélet erõsítõ
képzés
VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
Szentendrei Új Kulturális
Központ ügyvezetõjével
megbeszélés

Február 3. (szerda)
09.00
17.30

Projektszemlélet erõsítõ
képzés
Lukács Tibor kiállításának
megnyitója

Február 4. (csütörtök)
09.00
11.00
11.30
14.00
15.00
17.00

Vagyonirodai állásra jelentkezõk meghallgatása
Megbeszélés a kistérségi
turizmusról
Dunakanyar fejlesztési
megbeszélés
Városfejlesztési térképrõl
megbeszélés
Pro Szentendre képviselõivel
megbeszélés
Városfejlesztõ Egyesület
ülése

KEDVEZMÉNYES ÁRON
BIZTONSÁGI ÕR KÉPZÉS INDUL!
A szentendrei Emberélet Alapítvány
képzett önkéntesei megkezdték
mûködésüket a térségben élõ daganatos
betegek ellátásában
SEGÍTÜNK:
lelkisegély nyújtás Bach virág terápia
életmód tanácsadás egyéni v. csoportterápia, betegápolási tanácsadás,
egyénre szabott étrendi tanácsadás
sorstársi segítõ szolgálat betegápolási
eszközök beszerzése, kölcsönzése stb.

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com
Várjuk hívását – szolgáltatásaink díjmentesek!

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.
XXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

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

2010. JANUÁR 29.

SzeVi

3

VÁROS

Szentendre
a médiában
„MÚLTUNK KÖZÖS LESZ
A JÖVÕBEN IS” DÍJÁTADÓ
GÁLA
A Szentendrén tartott ünnepélyes díjátadó gálán több százan
vettek részt, köztük több prominens személyiség is, a vendégek
szórakoztatásáról pedig neves
elõadók gondoskodtak.
Ifj. Sánta Ferenc köszönõjében
a családi indíttatást és a cigány
és magyar kultúra együttélését
emelte ki. Az elismerést
megkapta még dr. Kocsis István
a BKV Zrt. vezérigazgatója,
dr. Bencze József altábornagy
az ORFK fõkapitánya.
MTI

SZEMÉLYES
IDEGENVEZETÕ A ZSEBBEN
A Budapest Pocket Hungary
Guide Kft. fejlesztette ki azt
a találmányt, amely egy autós
navigációs eszközre hasonlít,
s amely városok vagy területek
legfontosabb turisztikai látnivalóit tartalmazza. Jelenleg
Budapest és Debrecen szerepel
az elérhetõ célpontok között, ám
a fejlesztõk tervezik például
Szentendre vagy Hortobágy feldolgozását is.
NAPI GAZDASÁG ONLINE

TÚLÉLNI A ROBOTHÁZAT
Szentendrén hõszivattyúkkal,
napelemekkel és automata
berendezésekkel küzdenek
a növekvõ energiaárak ellen.
A REC félig-meddig kísérleti
konferenciaépületét lényegében
robotok üzemeltetik meg Rehák
Gábor és Puppán György.
A Regionális Környezetvédelmi
Központ a közelmúltban úgy
döntött, hogy az üvegbõl és
betonból épült konferenciaház
helyett létrehozzák a jövõt: egy
olyan konferenciatermet,
amilyet hagyományos cég a
csúcstechnikából adódó magas
ár miatt sosem építene
magának, ugyanakkor
a felhalmozott tapasztalatok
segítségével tippeket adhatnak
beruházóknak arra, hogy miként
lehet egy épület egyszerre gazdaságos és környezetbarát is.
INDEX
Összeállította: DOBOS ÁGNES
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POSTALÁDA

Nem akarok kísérleti nyúl lenni!
December 15én 19 órára lakógyûlésre voltam hivatalos
a
lakótelepi
könyvtár helyiségébe. A megjelent lakókat
röviden tájékoztatta az eldöntendõ kérdésrõl elõször a közös
képviselõ, majd a vendégek, többek között az alpolgármester is. A
lényeg: olyan ügyben kellett döntenünk – két hét múlva ugyanis
lejár a határidõ –, amirõl a megjelent lakók, sõt az önkormányzati
tulajdonú bérlakások képviselõje
is csak most szerzett tudomást.
Örülnünk kellene, hisz másik két
épülettel együtt bennünket „nézett” ki az önkormányzat, hogy
kísérletképpen vegyünk részt az
EU-s támogatású panelprogramban: ennek keretében szigetelnék
a házat és kicserélnék az ablakokat.
Nézzünk a szépnek tûnõ ígéret
mögé: a közös képviselõ még nem
tudja pontosan megmondani,
mennyire nõne meg a közös költség, ugyanis a társasház által felvett hitelt ebbõl kellene fizetni,
sokan pedig már most sem tudják
a jelenlegi, nagyobb lakások esetén a 3690 Ft-ot fizetni. Azt sem
értem, miért pont ezt az épületet
nézték ki, hiszen vegyes tulajdonú, ráadásul az épület ún. „albetétekkel” (ABC, zöldséges, könyvtár stb.) rendelkezik. Ezeknél
hogy alakul a hitel vállalása?
A vita hevében megindult a következõ fórumra érkezõk rohama.
Az önkormányzat ugyanis pont
erre a napra, 20 órára ide szervezett egy lakossági fórumot.
Lehet, hogy szándékosan? Levezetõ elnökként be sem tudtam
zárni az ülést, a szavazatok sem
lettek megszámlálva, a közös
képviselõ mindössze annyit mondott: ha jól látom, többen szavaztak, tehát csatlakozni szeretne a
társasház a panelprogramhoz. A
szavazás szabálytalansága ellen
benyújtottam óvásomat, kérve,
hogy valamennyi lakót a közös
képviselõ írásban szavaztassa
meg. Természetesen elõtte tárja
fel a hitel felvételének konkrétumait, például mi lesz, ha a társasház nem tudja fizetni a hitelt,
kinek a költségén fogják újra-
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szerelni a redõnyöket, radiátorokat, amit a munkához le kell
szerelni.
Összegezve: kényszerpályára akar
állítani bennünket az önkormányzat minden elõzetes tájékoztatás nélkül. A válság idején hitel
felvételére kényszerítené az ott
élõket, eladósodásba sodorva a
társasházat. Mindössze két hetünk volt a beadási határidõig,
és azonnal döntenünk kellett.
Konkrét feltételekrõl a jelenlévõk
közül senki nem tudott nyilatkozni. Ráadásul a jócskán felemelt közös költséggel szinte eladhatatlanok lesznek a saját tulajdonú lakások, senki nem õrült
meg hitelfizetést is magára vállalni. A legtöbb ember lakásán jelenleg is hitel van.
Részemrõl ilyen formában nem
kérek e nemes felajánlásból! Nem
akarok e kísérlet alanya lenni!

pályázat esetén az Önök önrésze
20%-ra is csökkenhet. A sikeres
pályázat esetén is mondhatják
azt, hogy köszönjük nem kérjük,
errõl a lakótársakkal kell együtt
dönteni. A szigetelés és nyílászáró-csere eredményeképpen a
fûtési költségeken megtakarított
összeg fedezheti a megemelkedett
közös költséget. A lakások értéke
eme beruházás következtében
emelkedni fog és értékállóbak
lesznek, véleményem szerint
könnyebben is értékesíthetõk.
Reméljük, hogy a pályázatuk sikeres lesz és a felújítás megvalósulhat, így mindannyiunk büszkeségévé válhat a megújult épület, és végül Ön is elégedett lesz.
Továbbra is készséggel állunk
rendelkezésre az Ön vagy az egész
lakóközösség további tájékoztatása érdekében. Célunk amellett, hogy Szentendre is részt vegyen ebben az Európa-szerte elismerést kiváltó felújítási és energetikai programban, az, hogy a
püspökmajori lakók is egy mintaprojekten keresztül lássák a teljes körû panelfelújítás elõnyeit.

„BERCZI”
Üdvözlettel:
KUN CSABA

Tisztelt „Berczi“!

alpolgármester

Természetese nem kísérleti nyúlnak használjuk Önöket. Az ilyen
felújításnak már van számos
példája, a legközelebbi Óbudán:
az ország legnagyobb panelépülete újult meg a hazai kiírású
panelprogram és a Concerto nevû
közvetlen brüsszeli finanszírozású EU-s támogatásból, valamint a lakosság összefogásából.
Az épület a közös képviselõ véleménye szerint is mindenféleképpen felújításra szorul, aminek a
költségeit most, a lehetõségeket
kihasználva jelentõsen csökkenteni tudják. A még meg nem valósult ÖKO pályázat mellé –, mely
csak a fûtési rendszer szabályozhatóságát és mérhetõségét teremti meg, és gyakorlatilag Önöknek ingyen van, mert az állam és
az önkormányzat fizeti –, azért
került újabb két pályázat elõtérbe,
hogy tovább csökkentse a lakók
által befizetendõ önrészt a felújításra. A felújítást biztosító pályázaton való indulásról minden
lakó írásban is szavazott, aminek
eredménye megtekinthetõ a közös
képviselõnél, a sürgõsséget a
december 31-i határidõ okozta. A
panelprogramos pályázatot egészíti ki a Concerto, így sikeres

Búvár nap
A Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidõközpontba várják
az érdeklõdõket és a versenyzõket a szabadtüdõs búvár
napra február 6-án, szombaton
Programok
10.30-tól nemzetközi
búvárverseny
9-15 óra között a közönség
is kipróbálhatja a palackos
és a szabadtüdõs merülés
fortélyait búvárok segítségével
Levegõvisszatartásos
világcsúcskísérlet!
Engyel Ákos megpróbálkozik
elhódítani az oxigénnel végrehajtott levegõvisszatartás világcsúcsát 18 perc 30 másodperc
feletti gyakorlattal
A világcsúcskísérlet várhatóan
14.30-kor indul

1000 ÉV+

A VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM AZ „ÕSLAKÓKNAK”
ÉS A „BETELEPÜLÕKNEK” IS TARTOGAT ÖRÖMÖKET

Garancia újabb
ezer évre
BOKOR TAMÁS
anuár 25-én sajtótájékoztató
keretében mutatták be a Szamos Cukrászdában a „Szentendre 1000 év+ – Megvalósítjuk
közös terveinket!" címû programot,
amely hozzájárul a városban rejlõ
lehetõségek optimális kihasználásához és a városlakók életminõségének javításához. A rendezvényt
követõen a polgármester melletti
két felszólalót, Novodomszky Éva
televíziós mûsorvezetõt, valamint
Farkas Ádámot, a Szentendrei Mûvészeti Tanács elnökét kérdeztük a
programról alkotott véleményükrõl.

J

Novodomszky Éva:
Televíziós tevékenysége mellett
Önt úgy is ismerik helyben, mint
nagy szentendrei lokálpatriótát, a
gyermeknap és a testvérvárosi
rendezvények háziasszonyát. Melyik minõségében került képbe a
program egyik „arcaként”?
A stratégiában vázolt fejlesztések
jelentõs része az óvodákra és a
kisgyermekes anyukákra vonatkozik. A lakosság összetételérõl készült felmérések jelentõs számú
fiatal kitelepülõt és kisgyermeket
mutatnak Szentendrén. Izbég külsõ
részén, ahol én is élek, a kiköltözõk
nagy része ugyancsak fiatal, kisgyermekes vagy éppen gyermeket
váró család. Jelen esetben elsõsorban õket, a kitelepülõket, az új
lakosokat képviseltem.
Hogyan fogadják a „megérkezõket” Szentendrén? Hogyan érzi
magát, mint új szentendrei lakos?
A kulturális programok jók és színesek. Mind engem, mind az újonnan
beköltözött szomszédomnak jól
esett a városvezetéstõl kapott köszöntõ levél, amelyben egy „városlakóvá” fogadó ünnepségre hívtak
minket. Emellett fotókiállítást is

szervez a város a megérkezõk családi képeibõl.
Mi keltette fel az érdeklõdését
a Szentendre 1000 év+ program
kapcsán?
Úgy látom, a program ereje abban
rejlik, hogy sok mindent lefed. Az
említett gyermekbarát intézkedéseken kívül például a szakorvosi rendelõ korszerûsítése is fontos, hiszen
senki nem tudhatja, mikor kell
sürgõsen igénybe venni az intézet
szolgáltatásait. A parkolók bõvítése
és a gyermekbarát ügyfélszolgálatok kialakítása is nagyon elõremutató kezdeményezés. Legnagyobb
szívügyem azonban a belváros arculatának megváltoztatása. A történelmi városmag persze úgy hangulatos, ahogy van, de ha õszinték
vagyunk, be kell vallani, hogy tíztizenkét éve, amikor elkezdtem kijárni Szentendrére, sokkal pezsgõbb
életet tapasztaltam. A belvárosrehabilitáció új esélyt adhat arra,
hogy megélénküljenek a közterületek.
Férjének köszönhetõen sokat
járt Olaszországban. Mit tapasztalt odakint? Gyakoriak a hasonló
programok az olasz településeken?
Olaszországban a legtöbb kisvárosban még járda sincsen, így talán ott
a legkevésbé jellemzõ a „nõbarát”
városalakítás. Más országok modern nagyvárosaiban viszont már
sok helyen kitaláltak ilyesféle
fejlesztéseket. Svédországban például gyakori, hogy nõkre szabják a
várost. Az akadálymentesség persze
nemcsak a babakocsikra vonatkozik, hanem mindenre, ami gurul:
kerekesszékre, bevásárlókocsira,
kézikocsira. Sok nehézséget meg
lehet így elõzni a mindennapokban.
Nõként mi a véleménye a városfejlesztés irányáról?
A gavallér-program, ami szervesen
kapcsolódik a nõkre szabott város
programjához, és szintén része a
városfejlesztési
stratégiának,
ugyancsak fontos dologra hívja fel a
figyelmet. Csak jól sülhet el, ha
finoman a nõk tiszteletére próbáljuk
ránevelni a városlakókat. Fontos
felhívni a figyelmet a nõk társadalmi szerepére, és a történelem nagy
nõalakjaira is. A nemek közötti
különbségek minden emancipációs
törekvés ellenére tagadhatatlanul
jelen vannak, s éppen ezért jól esik,
ha figyelembe veszik a sajátossá-

gainkat. Sokszor nem is gondolunk
bele, de ezektõl az apróságoktól
szebb lesz a napunk. Jó tudni, hogy
hamarosan talán olyan városban
élhetünk, ahol nem kell félteni a
gyereket, ha a parkoló autó ajtaját
kivágva váratlanul kipattan belõle.
Remélem, ezek a célok a közeljövõben hiánytalanul megvalósulnak,
és a lakosság egésze, férfiak és nõk
egyaránt partnerek lesz abban,
hogy még élhetõbbé váljon a városunk.

Farkas Ádám:
Hogyan érte önt az önkormányzat felkérése, hogy a program
bemutatásakor felszólaljon?
A Szentendrei Mûvészeti Tanács
elnökeként, itt élõ szobrászmûvészként és egyúttal az „õs-szentendreiek” képviselõjeként kerültem
be a program véleményezõi közé. A
sajtótájékoztatón én fogalmaztam
meg a kulturális, a mûvészeti lehetõségeket ebben a fejlesztési folyamatban, Éva pedig a betelepülõket képviselte.
Miként értékeli a „Szentendre
1000 év+” programot?
Örültem neki, hogy végre egységes
szerkezetbe kezdenek kerülni a
város jövõjével kapcsolatos célok,
mert ebben a nagyléptékû fejlesztésben egyebek mellett a MûvészetMalom továbbépítése is új dimenziót nyit Szentendre számára. Olyan
fejlõdésrõl van szó, amely kevés
vidéki városnak adatik meg. A
MûvészetMalom kiteljesedése folytán Szentendre, reményeink szerint,
önálló kulturális tényezõként mûködhet majd a jövõben.
Hogyan pozícionálja városunk
szerepét az országos kulturális
életben?
Szentendre önálló kulturális entitás, aminek a gyökerei a római
Castrum idejébõl eredeztethetõk, és
a város ezeréves magyar történelmének is kiemelkedõ hatásai
vannak, nem beszélve a mediterrán
betelepülõk hozadékáról. A török
elõl menekülõ dalmát, szerb, görög
kereskedõk életvitele, kultúrája
összekeveredett az itt élõ magyar,
német és szlovák népességgel, s ez
hozta létre ezt a különös, tájhoz
igazodó kisvárost. Ennek a településnek évezredeken keresztül két
kincse volt: a Duna és a környezõ
dombokon termõ szõlõ, azaz a
vörösbor. Ez a két kincs hozta létre
Szentendrét a maga fizikai valóságában, hiszen a város zegzugos
utcái, míves, vidám, változatos
házai voltaképpen a pincék „felépítményei”, és ezért egységesek és harmonikusak az utcaképek. Ezt az itt-
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ott már sérült, de még mindig
bûbájos városképet hagyta ránk ez
a bizonyos ezer – vagy kétezer – év.
Ez ma Szentendre egyetlen nyersanyaga, vagyona. Száz-százhúsz
éve kezdték el felfedezni ezt a páratlan látványt a festõmûvészek, és
kikristályosodott valami, amit a
mûvészettörténet „szentendrei festészetnek” nevez. Éppen ezt a lokalitást, a helyi sajátosságokat kell
megõrizni, hogy tudjunk valami
egyedit mutatni a budapesti „világmûvészeti” törekvések mellett, mint
létezõ alternatívát.
Mit gondol a MûvészetMalom
kiemelt fejlesztésérõl, amely a
belvárosrehabilitáció
szerves
részét képezi?
Az a tény, hogy a MûvészetMalom
ilyen nagy jelentõséget kapott a
programon belül, a város elkötelezettségét jelzi a képzõmûvészetek
támogatása iránt. Kezd egyértelmûvé válni, hogy Szentendrének ez
az igazi kitörési lehetõsége, hiszen
a képzõmûvészet a specialitása,
ezzel tud magának országos és
nemzetközi rangot kivívni. Elindult
és jó úton halad a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem kihelyezett
oktató- és mûvészeti kutatóintézetének létesítése, amelyhez
pályázati segítséget is igénybe kívánunk venni. Jó lenne, ha erre rábólintana a város. Ezzel a lépéssel
Szentendre újra el tudna indulni az
egyetemi várossá válás irányába,
amely a nemzetközi kapcsolatokat,
a fiatalokkal való együttmûködést
élénkítené.
Nem jár veszélyekkel a hirtelen
növekedés?
A sajtótájékoztatón is azt emeltem
ki, hogy az igazi fejlesztés csak egy
kezdõimpulzus, amelynek nyomán
saját lábukon indulnak meg a dolgok. Nagyon kell majd vigyázni a
program megvalósítása folyamán,
hogy ne fejlesszünk túl bizonyos
területeket. A Bükkös-patak partján
a szakorvosi rendelõintézet sajnos
nagyon túlméretezett lesz, ezt a
problémát valahogyan kezelni kell
majd. Az ilyenfajta kényszerhelyzetekbõl nehéz jól kijönni. A
legtöbb programpont azonban
reálisan megvalósítható célokat
fogalmaz meg, amelyek vertikálisan
egymáshoz kapcsolódó fejlesztésekrõl szólnak. A városkép, a mûemléki környezet megõrzése viszont
hatalmas felelõsség. Az óvárost
nem szabad modern épületekkel
tûzdelni. Tudom, hogy vannak
beruházók és tervezõk is, akik ezt
nem így gondolják. Tavasszal egy
nemzetközi konferenciát fogunk
tartani a Városházán az épített kulturális örökség védelmének témakörében. Városvezetõk, építészek,
és miniszteriális szakemberek fogják bemutatni a francia, német és
horvát példákat a mi városunkhoz
hasonló építészeti értékek megóvásának technikájáról és szabályzásáról. Mindent egybevetve bízom
benne, hogy a Szentendre 1000 év+
program végig fog futni, és pozitív
lesz a végeredménye.
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SEGÍTÕ KEZEK SZÁZAI A II. SZENTENDREI JÓTÉKONYSÁGI BÁLON

Bál az óvodás gyermekekért
Modern mûvészeti atmoszféra, elegáns vendégek, jó beszélgetések, jótékony célok – ez jellemezte a II. Szentendrei Jótékonysági Bált, amelyet a tavalyi sikerbõl kiindulva rendeztek meg
január 23. szombat este a MûvészetMalomban.
BOKOR TAMÁS
zzal a nem titkolt céllal
hozta létre tavaly az önkormányzat dr. Szántó Csilla (a
polgármester felesége) ötletére a
városi bált, hogy a tenni akaró

A

A polgármester – a rendezvény
fõvédnökeként – bálnyitó köszöntõjében felhívta a figyelmet a
MûvészetMalom falain látható
Balogh László Munkácsy-díjas
festõmûvész 80. születésnapi
kiállításának alkotásaira, ame-

Az est házigazdája és a báli hangulat megteremtõje Novodomszky
Éva televíziós mûsorvezetõ, valamint a nemrégiben Szentendrére
költözött humorista-elõadómûvész, Nádas György volt. A Vujicsics zeneiskola két tanára,
Váray-Major Zsófia zongoramûvész és Váray Péter csellómûvész
nyitó koncertje és a franciás tálalású ínyenc vacsora után a
2008. évi Eurovíziós Dalfesztivál
magyar résztvevõje, és a Szentendre Város Bora 2009 zsûri
tagja, Csézy lépett a színpadra. Õt
követte a Móricz Zsigmond Gimnázium végzõs diákjainak méltóságteljesen elõadott palotása és
keringõje. Az Aranyláng Tánczenekar nemcsak a programok
között húzta a talpalávalót, hanem a festõi terekhez illõ, hangulatteremtõ zenét is szolgáltatott a

beszélgetésekhez. Az emeleten az
Édeni Édességek teázója várta az
ínyencségekre, különleges ízvilágra vágyó vendégeket, a Dúzsi
Pincészet borkóstolóján pedig a
vendégek a fõborásszal is beszélgethettek a páratlan magyar
borokról.
Minden bizonnyal a legizgalmasabb rész következett valamikor tizenegy óra után, amikor
gazdára leltek a tombolaajándékok. Nagylelkû felajánlásoknak
köszönhetõen számos mûvészeti
alkotást – többek között a már
említett Balogh László, valamint
Aknay János, Molnár Bertalan,
Pistyur Imre, Lukács Tibor, Páljános Ervin, Tamás Mária, Riesz
Zoltán, Pirk László, Vészabó
Noémi, Kósa Reneszánsz Kerámia
Stúdió, Kutlán András, Matl
Péter, Varga Ödön, Maholányi
Gabriella, Pirk János, valamint
Krizbai Gergely mûveit – sorsolták ki. Szerepeltek a kínálatban a UK Ceramics Jewelry
egyedi kerámiaékszerei, Szentendre könyv és Szentendre város
bora, a Dunáról szóló, szentendrei
középiskolások alkotásai a British Counciltõl, Vizes Nyolcas

Erkély-jelenet képviselõkkel

lokálpatrióták találkozási helyeként, a Szentendrén élõk hagyományõrzésére, mûvészetpártolására és nagylelkûségére alapozva
segítsen egy-egy, évente változó
nemes cél megvalósításában. Tavaly a rendezõk az összes városi
gyermekorvosi rendelõnek gyermekgyógyászati életmentõ berendezéseket vásároltak a bál bevételébõl. Idén az önkormányzati
fenntartású szentendrei óvodák
számára olyan játékok beszerzése
a cél, amelyek a képességek fejlesztését és a helyes mozgáskoordináció kialakítását segítik.
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lyek méltó keretet adnak az est
számára.
Dr. Dietz Ferenc szólt még arról,
hogy a helyszín szimbolikus
jelentõségû, mert egy sikeres pályázatnak köszönhetõen az épület
hamarosan újabb szárnnyal
bõvül. Beszédében kiemelte,
hogy „Fehér asztal mellett
könnyebb a kapcsolatépítés, az
együttgondolkodás, hiszen a városi terveinket csak közösen tudjuk megvalósítani, s ehhez nagy
szükség van az összefogásra,
egymás sorsának figyelemmel
kísérésére”.
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A Móricz Zsigmond Gimnázium végzõsei járták a palotást

VÁROS

fotók

MISER ISTVÁN

Díszasztal polgármesterrel és EP-képviselõvel

Hajnali össztánc

A Festõ és a First Lady tánca

Uszoda belépõk és bérletek, vacsorameghívás a Korona, az
Aranysárkány, a Promenád, az Új
Mûvész, a Görög Kancsó és a

Óvónõk a bálban

Corner Szerb Étterembe, torta
Surányi István cukrászmestertõl,
forgószék a Telmextõl, sétahajóutak a MAHART-tól, belépõk a
Kulturális Központtól, ajándékok
a Kistérségi Ipartestülettõl, a Régi
Mûvészteleptõl, valamint könyvutalványok a Líra és Lant Könyvesbolttól, Ferge Lajostól és az
Oázis Ingatlanirodától, Miakich
Edittõl. Bár a felsorolás még így
sem lehetett teljes, talán érezhetõ,
hogy városunk mûvészeinek és
helyi vállalkozóink önzetlen felajánlása nagy örömet okozott a
bál vendégeinek, és rámutatott
arra, hogy mennyi érték van váro-

sunkban. A különleges terekben a
felszabadult beszélgetés, rock,
twist és egyéb tánc hajnalig tartott, a végén még báli ruhában
elõadott hastánc-bemutatót is
megnézhettek a kitartó bálozók.
Hamarosan hírt adunk arról is,
hogy mekkora báli bevételbõl
milyen eszközöket sikerült vásárolni a szentendrei tagóvodák
gyermekeinek. Bízunk benne,
hogy az idei jól sikerült, ízig-vérig
szentendrei bál még sok-sok éven
keresztül biztosít találkozási,
ismerkedési, szórakozási lehetõséget városunk lakóinak, s a változó gazdasági körülmények

AUTÓSZERVIZ
Tel.: 26/312-340

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

MÛSZAKI VIZSGA,
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!

Köszönjük az est kiemelt
támogatóinak a Raiffeisen
Bank, az ELMÛ, az Arcadom
Zrt., a Visegrádi Ásványvíz,
dr. Wendel Schindele, a Törley
Pezsgõ Pincészet, a Szentendrei
Református Gimnázium, a Diego
Áruház, illetve a La Fiesta Party
Service önzetlen felajánlásait
a bál létrejöttéhez.

Építõipari cég vállal:
szerkezetépítést,
családi ház kivitelezését,
zsaluzást, zsaluzat
bérbeadását, gépi
vakolást, esztrich aljzat
készítését, gépi földmunkát és épületek bontását.

SZENTENDRE, Vasúti villasor 6.

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

ellenére a nemes cél továbbra is
adakozásra készteti lokálpatrióta
várostársainkat.

Január
25-tõl
február
28-ig

VIP-partner

Máté Fotó Optika
SZENTENDRE,

Sztaravodai u. 54.
Tel. 26/311-841, fax. 26/315-844

Tel. 06-30-746-5510,
e-mail:
pipabau@gmail.com.

info@matefotooptika.hu www.matefotooptika.hu
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Egymástól tanulni békésen
Dr. Isaszegi János: „Rossz az a felfogás, amely katonától várja a békét.”

BOKOR TAMÁS

Hihetetlenül gazdag volt az állatvilág kétezerötszáz esztendeje
Nyugat-Szibériában az Ob és mellékfolyói környékén. A medve, a
jávorszarvas és farkas az ott élõ
obi ugor népek számára zsákmányt vagy veszedelmet jelentett.
Különösen az „erdei öreget”, a
„földkunyhó szõrmefedte öregét”,
a medvét tartották nagy tiszteletben, az égbõl származtatták, vadászata, húsának és bõrének feldolgozása bizonyos szertartások
szerint zajlott.
Ugyancsak égi, isteni eredetûnek
tartották a jávorszarvast. A medve, a jávorszarvas hitük szerint
értette az emberek nyelvét, ezért
sem a nevüket kimondani, sem
egyes testrészeiket megnevezni
nem lehetett. Hasonlóképpen soha
nem nevezték meg a „rénharapó
állat”-ot, a „harapós valaki”-t, a
„farkas állat"-ot: a farkast.
Népünk elõdei kiváltak az obi
ugorok közül, és Kr. e. 500 táján
nyugat felé vándoroltak, de még
sokáig megmaradt közöttük a
medvéhez, szarvashoz fûzõdõ sokféle hit. Ezért magyar neve sincs a
medvének, a medve szó szláv eredetû, 'mézevõ'-t jelent. A kialakuló, majd honfoglaló magyarság
állatföldrajzi okokból nem találkozott többé a hatalmas növésû,
lapátos agancsú jávorszarvassal,
amely hitük szerint hat- vagy
nyolclábú volt, amikor még az égben élt, és ember számára utolérhetetlenül gyors volt. (A jávor
szó alighanem német eredetû,
Auer(ochs) 'õstulok'.)
Népünk a szarvasok fajtáit késõbb is körülírással szarvas állatnak hívta, és a hiedelmek a gímszarvasra (Cervus elaphus) szálltak. A mondavilág szerint Hunor
és Magor a csodaszarvas után
eredve jutottak el egy gazdag vidékre, ahol is a fejedelem leányait
elrabolták feleségnek… Hunortól
a hun népesség, Magortól a magyar származik. Népi mûveltségünkben évezred óta él a csodaszarvas. A regösénekekben ezerágú a szarva, ezer (mise)gyertya
ég rajta.
A Duna-parti promenádon a hasonló nevû étteremben lapunk
munkatársai szarvaspörköltet falatoztak áfonyával, gyertya is
égett az asztalon; így kell és szabad, bõ két évezred ízeivel és tudásával az új és új évekbe lépni.
BÜKY LÁSZLÓ

fotó

Szarvaspörkölt áfonyával

Magyar
Akadémikusok,
Professzorok Világtanácsának (WHAP) állandó rendes
tagjává fogadták prof. dr. Isaszegi
János mérnök vezérõrnagyot, a
Magyar Honvédség szentendrei
Központi Kiképzõ Bázisának
parancsnokát. Az okleveles szakmérnök-szakközgazdász-jogász
katona egy esztendõ híján negyven éve ûzi hivatását, miközben
nemcsak honvédként, hanem tudósként is figyeli és nyomon
követi a társadalmi konfliktusokat. Az elismerés átadására,
illetve az azután tartott ünnepi
elõadásra január 21-én került sor
a MTESz Irodaházban, a budapesti Kossuth téren rendezett
Értékeink megóvása és a válságok kezelése a XXI. század kihívásainak tükrében címû konferencia keretében. A tagsággal járó
kitüntetést prof. dr. Perlaki László
akadémikus, egyetemi tanár, a
WHAP elnöke adta át dr. Isaszegi
Jánosnak.
Amilyen hosszúra nyúlt a vezérõrnagy beszéde, annyira érdemes
volt végighallgatni: a megszokott
tudományos távolságtartás he-

A

lyett élményektõl és tapasztalatoktól átitatott, ugyanakkor rendszerezett tudást és elemzõ képességet bizonyító prezentáció
bõvelkedett a mellbe vágó tényektõl és megállapításoktól. A cím
hallatán (A biztonsági környezet
változásainak hatásai Európában, Közel-Keleten, Közép-Ázsiában és Afrikában. Kihívásokkockázatok-fenyegetések a nemzetközi közösség és a válságkezelõ mûveletekben résztvevõ
erõk számára) azt gondolhatta a
nagyszámú hallgatóság, hogy
markánsan katonai szemszögbõl
láttatott helyzetelemzés következik. Ezzel szemben Isaszegi
János szakmájától talán idegen
konklúzióval zárta a gondolatmenetét: rossz az a felfogás, amelyik katonáktól várja a békét. A
nemzetközi harcászati jelenlét
nem elegendõ sem az afganisztáni béke megteremtéséhez, sem a
balkáni „puskaporos hordó” ártalmatlanításához, sem a közelkeleti konfliktusok megoldásához, sem pedig az afrikai háborúskodások megállításához. Az
elõadás egyetlen nagy rendszer-

ben engedte látni a világ válsággócainak problémáit. Hallhattunk
arról, hogy az ópiátok 80%-a
Afganisztánból származik, de ha
a nemzetközi békefenntartók elüldözik földjeikrõl a máktermelõket, akkor óriási migráció indulhat nyugat felé, jelentõs biztonsági kockázatot jelentve az útba esõ
országoknak. Hasonló népvándorlás és áttelepülés okoz problémát a fekete kontinensen, ahonnan a Szahara és a Száhel-övezet
felõl a vizet keresve már most is
tömegek vándorolnak észak felé,
s a végállomás sokszor Európa.
A tudós katona kiemelte: számos
külföldi szolgálata során megtanulta az egyszerûen hangzó, de
nehezen kivitelezhetõ leckét:
tisztelni kell a másik kultúráját,
és úgy kell segíteni a rászorulókat, hogy közben békén hagyjuk
a saját hitüket, berendezkedésüket, hiszen vannak területek –
például a régi Mezopotámia –,
ahol mindig is voltak és lesznek
konfliktusok, így lehetetlen cél
ezek megszüntetése. Isaszegi
János tudja, mit beszél: irodájában számos külhoni emléktárgy
és kuriozitás mellett szoros barátságban fekszik egymás mellett a
Biblia és a Korán, s – talán egyedüli magyar honvédként – elérte,
hogy fegyveres külföldi katona
létére arab barátai bemutatták õt
a családjuknak, ami különösen
nagy bizalmat feltételez a részükrõl. A tudományos végkövetkeztetés mellett van egyszerûbben emészthetõ, s annál többet
gyakorlandó tanulság: tudni kell
egymástól tanulni.
-T-

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

Pozitív gondolkodás, kreativitás,
mûvészi látásmód +
Élethû portrérajzolás 4 nap alatt!
JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM
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Szentendre, NAPÓRÁS HÁZ
Halász u. 1. (A Duna-parton)
2010. február 4 - 7.
Részvételi díj: 34 900 Ft
Alsó korhatár 12 év.
T: 26/325-957, M: 30/562-8146
http://orgovanyi.superweb.hu
jobbrajz@freemail.hu
2010. JANUÁR 29.

Szezonnyitó fürdõruha-vásár
február
1-jétõl 26-ig

Minden fürdõruha

10%
kedvezménnyel

Kifutó modellek
már 1000 Ft-tól!

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
BESZÉLGETÉS PACSKOVSZKY JÓZSEF BALÁZS BÉLA-DÍJAS FILMRENDEZÕVEL

Szentendrei képkockák
a Filmszemlén

Véget ért a forgatás, bemutató
elõtt a film. Egyelõre annyit tudhatunk, hogy a fekete-fehér, magyar-francia koprodukciós dráma
fõszereplõje egy 18 éves, intézetben nevelkedett néma lány, aki
házvezetõnõnek áll egy hasonló
korú gyermekét balesetben elvesztett házaspárhoz. Az alaphelyzet sokat sejtet. Verseny elõtt
elárulsz többet a történetrõl? Mi
volt a célod a filmmel?
Igazából ez egy morális mese. Jó
értelemben vett példázata annak,
hogy milyen jó lenne, ha fölül
tudnánk emelkedni a saját problémáinkon, és képesek lennénk
egymás felé a szeretetet és a megértést átadni. A cél, hogy gondolkozzunk el, hogyan éljük meg a
mindennapjainkat a családon belül! Jó lenne, ha ez a film gondolatokat ébresztene, nemcsak a
szülõkben, hanem a leendõ szülõkben is.
A néma lányt egy amatõr színész, Schefcsik Orsolya gyógypedagógia szakos fõiskolai hallgató, a feleséget Catherine Wilkening, a férjet pedig László
Zsolt alakítja. A forgatókönyvet
kifejezetten írod valakire, vagy
utólag keresed az adott karakterhez a színészt? Miért lett
amatõr az egyik és francia a
másik fõszereplõ, ami nyilván
bonyolultabbá teszi a közös
munkát?

fotó

KOLOS EMÕKE
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Eredetileg nagyobb lélegzetû magyar-francia filmet terveztünk forgatni, amelynek középpontjában
egy anya-lánya kapcsolat állt
volna, de pénz hiányában át kellett gondolni mindent. Így született meg egy új, alacsonyabb költségvetésû film ötlete. Catherine
Wilkening-gel Párizsban találkoztam egy castingon. Megfogott a
kisugárzása, így kimondottan az
õ személyéhez igazítottam az ötletet. A néma lány szerepére pedig
kerestük az alkalmas jelöltet, aki
szavak nélkül, titokzatosan, a tekintetével, az arcjátékával képes
elmondani visszafogott érzéseit.
Egy-két fotót már láthattunk
a filmbõl; különleges hangulatú
fekete-fehér képeket.
A „színtelen” világ sokkal jobban
kifejezi azt a hangulatot, amiben a
fõhõsök mozognak. A filmet
egyrészt Szentendre „idilli” részein
– a Fõ téren, a Templomdombon, a
Duna-parton – másrészt Pomázon,
egy családi villában és Pünkösdfürdõn forgattuk. Igyekeztünk
kevés helyszínt használni, hogy
fojtottabb legyen a hangulat.
Tíz éve élek Pomázon, és gyakran
járok át Szentendrére a könyvtárba, utána pedig – ha idõm engedi
– sétálok a városban egy nagyot.
Szeretem ezt a helyet: a történetet
is kimondottan ide írtam. Karácsonykor Szentendre különleges miliõje, mesebeli hangulata, a
Fõ téri Betlehem, a karácsonyfa a
keresztnél mind-mind hozzájárul
ahhoz, hogy a film képi világával,
atmoszférájával is erõsítsük a
mondandót.
Milyen volt a fogadtatás a
városban a forgatás alatt?
Nagyon hálás vagyok a helyiek-

Külföldön már láthatták a
szentendrei képeket. Novemberben a film az igen rangos Kairói
Nemzetközi Filmfesztivál fõdíjáért, az Arany Piramisért folyó
versenybe kapott meghívást.
Milyen volt a fogadtatás?

Vannak új filmtervek?
Újabb forgatókönyvön dolgozom. A következõ filmem egy
részét – ami a tervek szerint szintén egy francia-magyar koprodukció lenne – kimondottan az általam nagyon szeretett Szentendrére írom. Csak most nem
télen, hidegben, hanem nyáron és
színesben játszódik majd a
történet.

BARA SZILVIA

41. Magyar Filmszemlére –
amelyet idén február 2-tõl
8-ig rendeznek meg – számos kategóriában több mint 300
alkotás nevezett, amelybõl az
elõzsûrizést követõen végül 16 játékfilm, 33 kisjátékfilm, 30 dokumentumfilm, 7 tudományos-ismeretterjesztõ film, 10 tévéfilm és
15 információs film kerül majd
vetítésre. A versenyprogram játékfilmjei között szerepel Pacskovszky József legújabb alkotása,
a Filmart Filmstúdióban készült A
vágyakozás napjai is, amelynek
forgatásán tavaly ilyenkor találkoztunk a Fõ téren.

nek. A Pest Megyei Könyvtár adta
a bázist, ahol letáborozhattunk, a
Polgármesteri Hivatalban pedig a
rendelkezésünkre bocsátottak egy
szobát, ahol sminkelhettünk.
Mindenki nagyon pozitívan állt
hozzánk és segítette a stáb munkáját. Köszönet érte.

fotó

KOLOS EMÕKE

film, ma már nem az. Ezért is különösen nagy a szerepe a filmszemlének, mert ilyenkor újra
reflektorfénybe kerülhet a magyar
mozi.
Valószínûleg nem várható el egy
art-filmtõl, hogy õrületes kasszasiker legyen, de jó lenne persze,
ha ezt a filmet is minél többen látnák. Itt a haszon az, ha eljut
olyan emberekhez, akiknek tud
valami fontosat mondani.

Jelenet A vágyakozás napjai c. filmbõl – Schefcsik Orsolya és László Zsolt

A fesztiválra több száz film nevezett a világ minden tájáról.
Ebbõl öt magyar alkotást tûztek
mûsorra, köztük A vágyakozás
napjait is, amely végül 16 versenyfilmmel indulhatott a fõdíjért.
A díjat végül egy finn alkotás
szerezte meg, de a fogadtatás
kimondottan jó volt. Olyannyira,
hogy meghívtak február végén a
kaliforniai San Jose-ba, a Cinequest-Fesztiválra. Ide is körülbelül
16
alkotást
válogattak
a
szervezõk.
Érdemes ma filmet csinálni?
Lehet nyereséges a magyar
film?
Egyrészt egyre nehezebb pénzt
szerezni, másrészt véleményem
szerint a hazai filmpiac már a
méretébõl adódóan sem lehet
nyereséges. A 70-es években még
fontos társadalmi tényezõ volt a
XXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

Akkor gyakran láthatunk
majd ismét a szentendrei
utcákon?
Jó lenne. Mindig igyekszem végiggondolni mit, hogyan, miért csinálok. Néha tévedek, de Szentendrét illetõen biztos vagyok a
dolgomban. Sok olyan embert ismerek itt, akikkel szívesen vagyok együtt, és akikkel tudunk
együtt nevetni is.
Számomra fontos, hogy ne csak
az elégedetlenségeink határozzák
meg a mindennapjainkat, hanem
ki tudjuk fejleszteni magunkban
az örömre való képességet, hogy
örülni tudjunk akár a legkisebb
dolgoknak is.
A vágyakozás napjaink vetítése
a Filmszemle alatt:
február 7., vasárnap 15:30, 18:00,
21:30 Palace MOM Park;
február 8., hétfõ 14:00, Uránia
Nemzeti Filmszínház
2010. JANUÁR 29.
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HELYTÖRTÉNET

Százhúsz éve segítenek
A szentendrei tûzoltóság az önkéntesektõl a hivatásosokig mindig a lakosság
szolgálatában állt

I

Egy nemrég készült interjúban Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnok beszélt olvasóinknak arról, hogy 1921-ben az
akkori önkéntes tûzoltó egyesület zászlót kapott, de homályban maradt, hogy mikor jött
létre a szervezet. Voltaképpen
milyen régre nyúlnak vissza a
gyökerek?
Bata János önkéntes tûzoltó százados, egykori parancsnok szerint
1985-86 környékén lehetett a
szervezet centenáriuma. Egy-két
évvel ezután levéltári kutatásokba kezdtünk, és kiderült, hogy
talán egy évtizeddel még korábbra is visszanyúlnak a történet
gyökerei. Az akkoriban keltezett
dokumentumokat viszont sajnos
senki nem archiválta, így nehéz
volt kutatni.
Mikortól vannak már biztos
adataink?
Még a második világháború utáni
történetrõl sincs sok biztos információnk. 1949 elõtt az önkormányzattal szemben volt az elsõ

Hivatásos vagy önkéntes
tûzoltók dolgoztak a térségben
az egypártrendszer idején?
1962-ig hivatásos rendszerben
mûködött a tûzoltóság. Érdekes
adalék, amit Zsigmondi Sanyi

A szentendrei önkéntes tûzoltók zászlaja

bácsi, az egykori tûzoltó alhadnagy mesélt, hogy hivatásos
tûzoltóként együtt szolgált a nõi
rajjal, merthogy akkoriban ilyen
is volt a laktanyában. Az országban 1962-ben szervezték át a hivatásos tûzoltóságokat – a szentendrei tûzoltó-laktanyát ekkor
megszüntették, mert a vonulási
idõ Budapestrõl elegendõen biztonságosnak ítéltetett. Így jutott
szerephez a '60-as évek elején
újra az önkéntes tûzoltóság az
egyetlen tûzoltóautójával, egy
Csepel 420-as típusú fecskendõvel. Az eredményességük természetesen elmaradt a korábbi rendszerétõl.

BOKOR TAMÁS

dõsebb Hlatki László igazi
tûzoltó-generáció tagja. 23
éven át szolgált a lánglovagok
kötelékében, 1985-1991 között a
Szentendrei Önkéntes Tûzoltó
Egyesület gépkocsivezetõje, majd
1991-tõl a hivatásos tûzoltóság
szolgálatparancsnoka volt. Késõbb, egészen 2008-as nyugdíjazásáig tûzoltó fõhadnagyként
teljesített szolgálatot. Édesapja
egykoron szintén a szentendrei
tûzoltók között kamatoztatta
képességeit megbízott parancsnokként, ahogyan fia, az ifjabb
László is, aki két éve szintén a
szentendrei tûzoltóságon dolgozik. A „középsõ Hlatki”, aki önkéntesként és hivatásosként egyaránt szolgált, a múltról, a régi és
a még régebbi szentendrei tûzoltószervezetekrõl beszélt olvasóinknak.

tûzoltó-laktanya, ami azután
mentõállomás lett. 1947-ben
kezdték építeni a másikat, amely
ma a Református Gimnáziumnak
ad otthont. 1949-ig zajlott az
építkezés, majd odaköltözött az
állomány, s innentõl viszonylag
részletes adataink vannak.

fotó
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Hlatki László

Hogyan lett késõbb újra
hivatásos az állomány?
1982-ben következett be az áttörés, amikor a Pest Megyei Tûzoltó-parancsnokság szervezésében a városi tanács készenléti
szolgálatot ellátó gépkocsivezetõket kezdett alkalmazni, akik az
önkéntes tûzoltó egyesület tagjait
koordinálták. A szentendrei tanács négy gépkocsivezetõt vett
fel, akik 24 órás szolgálatban a
rendõrséggel együtt egy Skoda
vízszállítóval látták el az ügyeleti
és a gépkocsivezetõi feladatokat.
Õk vették fel a jelzéseket a rendõrségrõl és a megyei tûzoltó-parancsnokságtól, és az önkéntesek
az õ hívásukra vonultak az esetekhez. A korábbi önkéntes rendszernél lényegesen gyorsabb volt
ez a megoldás, mert a riasztáshoz
képest tíz percen belül el tudott
indulni az elsõ fecskendõ négy
fõvel. Az önkéntesek dotációja
persze nem állt olyan magas szinten, mint ma: nagyrészt önfenntartók voltak, a tanács is adott
valamennyi pénzt a mûködésükhöz. Megyei vagy állami támogatás elképzelhetetlen volt.
Ön hogyan került a tûzoltók
közé?
Az önkéntes rendszerben kezdtem
még 1986-ban. Apám parancsnokhelyettes, majd megbízott
parancsnok volt két éven keresztül a '70-es évek végén, és magától értetõdõ volt, hogy én is
beállok a kötelékbe.

Hogyan élték meg, amikor
Pest megyében a három önkéntes tûzoltóság – Szentendre,
Monor és Nagykáta – 1991-ben
újra hivatásossá alakult?
Összesen tizenegy fõvel kezdtük
meg 1991. június 1-jén a hivatásos
szolgálatot, amely egyes kategóriájú volt, mert csak egy rajt tudtunk
kiállítani. Egy-két éven belül aztán
bõvült a négyfõs vonuló állomány.
Egy tiszt, öt beosztott tûzoltó és egy
híradós teljesített 24 órás szolgálatot 48 órás pihenõidõvel. Az akkori
mûködési terület egyébként jóval
nagyobb volt, mint a mostani: Pomáz, Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Dobogókõ
tartozott még hozzá.
1994-tõl II. kategóriába került a
laktanya, mert egyszerre másfél
rajt tudtunk kiállítani. Ekkor egy
IFA és egy vízszállító állt rendelkezésre, majd Gödöllõrõl kaptunk
még egy IFA-t, amelyekkel tengelyen 10 ezer liter vizet tudtunk
vinni egyszerre.
Melyek voltak a legemlékezetesebb beavatkozások?
Az egyik legemlékezetesebb a
nyugdíjazásom elõtti utolsó nagy
tûz, a Silvanus Hotel-béli oltási
feladat. A dolog pikantériája,
hogy néhány héttel elõtte gyakorlatoztunk ugyanott. Ez mentette
meg a helyet a leégéstõl, mert
szolgálatparancsnokként tapasztalatból tudtam, hogy egyetlen
kocsit nem lesz elegendõ kiküldeni. Ott voltam a leányfalui polgármester halálánál, amikor
bennégett a házában – az ilyen
eseteket nehéz feldolgozni. A
másik durva eset 2007-ben történt Dunabogdányban: a villanyoszlopnak csapódó vezetõ feje
beszorult az autója alá. Mindenki
rám nézett, és várta a megoldást.
Életem legkegyetlenebb helyzete
volt, nagyon megviselt a felelõsség. A sérült végül a sikeres darus
mentésnek köszönhetõen karcolásokkal úszta meg az esetet, és
utólag köszönõ üzenetet küldött.
Ezek az emlékek végigkísérnek,
de a tûzoltó-lét pozitív oldala egyértelmûen kirajzolódik, különben
a fiam sem választotta volna ezt a
pályát…

Szeresd Szentendrét Bál avagy Civil Jelmezes Mulatság
február 6-án, szombaton 19 órakor a Városháza dísztermében
Jegyek rendelhetõk: www.kecmec.hu, 06-20-970-4413
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Balogh László 80 éves

Kultúra nélkül nincs
múlt, nincs jelen
és nem születhet meg
a jövõ!

MISER ISTVÁN

Nagy érdeklõdés közepette nyílt
meg múlt hét pénteken Balogh
László festõmûvész életmû-kiállítása 80. születésnapja alkalmából. A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Szentendrei Új
Kulturális Központ közös szervezésében közel kétszáz mûvet,
fél évszázad alkotásait bemutató
tárlat március 15-ig látogatható a
MûvészetMalomban (Bogdányi u.
32.), hétfõ kivételével 10-tõl 18
óráig.
A festõmûvésszel készített interjúnkat következõ számunkban
közöljük.

fotó

Balogh Lászlót Závodszky Zoltán,
a Szentendrei Kulturális Központ
igazgatója köszönti. A mûvész mellett
Konok Tamás Kossuth-díjas festõmûvész,
dr. Dietz Ferenc polgármester

GONDOLATOK EGY KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ KAPCSÁN

Szentendre szégyene
iért érzem úgy, hogy kell
legyen valami magyarázat,
csak nem vagyok képes
rájönni: mi az?
Nem ez az elsõ alkalom, hogy
örömbõl üröm lesz.
Készülõdünk, izgatottan várakozunk, mosolygós arccal üdvözöljük egymást. Megilletõdve nézzük
az ünnepeltet, boldogan várjuk,
hogy elkezdõdjön kiállításának
megnyitója, amelyen köszönteni
fogják a mestert beszédekkel,
méltatásokkal, szavalattal, zenével.
Kicsi a terem, sok az ember. Néhányan kiesnek a halló- és látótérbõl. Úgy látszik, nemcsak a
látótérbõl estek ki, de a jólneveltségbõl is. Duruzsolásba kezdenek
ugyanis, amely az ünnepség kezdetén sem csitul el, beszélhet
akárki, szavalhat-zenélhet bárki,
a csevegés zavartalanul folyik.
Arra gondolok: hiszen ide mindenki önszántából jött! Valószínû, hogy szeretik a festõt, a péntek késõ-délután is annyi mindenre jó lenne!
Mégis: ugyan kitõl lehetne kulturált viselkedést várni, ha nem
egy kiállítás megnyitójának közönségétõl, egy olyan mûvész tárlatán, akit mindenki szeret, akire
a szakmabeliek felnéznek, és aki
lényével minden rokonszenvre

M

rászolgál? Hab a tortán: mindez a
kultúra napján. Mindenki feszeng, mindenkiben részvét ébred
az ünnepelt iránt, pedig nem azért
jöttünk, hogy sajnáljuk, hanem
hogy megsüvegeljük.
A duruzsolók szinte elnyomják az
– erõsített – szónokok hangját, a
fuvolahangot, a mester gyönyörû
szavait.
Akik látóközelségben vannak,
szemlátomást figyelnek. Õk nem
cseverésznek. Szeretnék hallani a
szónokokat, a rövid mûsort, aztán végignézni a ragyogóan
összeállított kiállítást, mely végigkíséri a ma nyolcvanéves
mûvész életét. Ez sem elég arra,
hogy tiszteletet keltsen. Hát tényleg nem elég? De igen, azt hiszem
elég! Elég a csevegõkbõl, a neveletlenekbõl, elég azokból, akik
nem hagyják, hogy a többiek
élvezhessék az ünnepi alkalmat,
tisztelettel adózhassanak a mûvésznek! Lehetetlen, hogy néhány, másokkal nem törõdõ – le
merem írni – a kulturált viselkedés minimumát nem ismerõ, kvaterkázós kedvû egyén tönkretehessen egy ilyen rendezvényt!
Bárkinek joga van elutasítani a
mûvészetet, hátat fordítani a szónokoknak, és látványosan fitogtatni saját fontosságát, de senki nem
zavarhat ezzel másokat.

Nem ez az elsõ alkalom, de kezdjünk gondolkodni: hogy lehetne
elérni, hogy ez legyen az utolsó!
Miután senkit nem lehet erõvel
távoltartani egy nyilvános rendezvénytõl (és egy kiállítás természetesen az), ezért azt javaslom, hogy a következõkben bontsuk ketté: legyen egy megnyitó,
nyilvános, de személy szerint
meghívott közönséggel (olyan létszámmal, ami mellett kulturált
módon – akár ülve – méltón részt
lehet ezen venni, nem pedig
egymás hegyén-hátán tolongva,
annyian, hogy ruhatár csak az
érdeklõdõk töredékének jut), és az
ünnepély (írhatnék ünnepet is)
után nyissák ki a kapukat a tárlat
iránt érdeklõdõknek. Ott már
senkit nem zavar az a duruzsolás,
amit múzeumokban megszoktunk. (Megjegyzem: olyan hangerõvel, amilyennel a fent említett
néhányak „beszélgettek”, múzeumban nem szoktunk társalogni, mert tekintettel vagyunk
egymásra, vagy kitessékel a
teremõr).
Végezetül:
Kedves Balogh László!
Szeretném, ha tudnád: büszkék
vagyunk arra, hogy köztünk élsz,
csodálattal nézzük varázslatos
képeidet, és szívbõl gratulálunk
kiállításodhoz!
Boldog születésnapot, és egészségben, alkotókedvvel telõ sok-sok
esztendõt kívánunk!
A csöndes többség nevében
WOLF PÉTER
XXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A Magyar Kultúra Napja nem
tartozik a hivatalos, piros betûs
ünnepeink közé, de már huszonegy éve minden esztendõben
megállunk egy napra tisztelegni
az elmúlt évezred alatt
megteremtett szellemi és kulturális értékek elõtt, melyeket
méltán érzünk magunkénak itt,
a Kárpát-medencében.
Szerte az országban, így Pest
megye településein is különbözõ
rendezvények emlékeztetnek
minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre,
múltunkra és jelenbeli
kötelezettségeinkre. Bízunk
benne, hogy ezen a napon
kiemelten sikerül felhívni a
figyelmet azokra az értékeinkre,
amelyeket az évszázadok alatt
megteremtettünk.
Pest megye számára különleges,
jubileumi év volt a 2009. esztendõ, az államalapító Szent
István királyunk által törvénybe
vett megyerendszer, Pest vármegye fennállásának ezredik
évfordulója. Pest Megye Önkormányzatát kötelezte a jubileumi
év az összegzésre, az
ünneplésre, értékeink felmutatására és a jelen kulturális
feladatainak a megfogalmazására.
KULTÚRA NÉLKÜL NINCS
MÚLT, NINCS JELEN ÉS NEM
SZÜLETHET MEG A JÖVÕ! Pest
Megye Önkormányzata ezért
teremti meg és támogatja a jelen
nehéz gazdasági körülményei
között is a mûködési feltételeit
az oktatási és kulturális
intézmények egész sorának.
Ezzel módot ad Pest megye polgárainak a kultúrával való rendszeres találkozásra.
A Kultúra Napján, január 22-én
Pest megyében is nagyobb
hangsúlyt kapnak a kulturális
rendezvények. Egy-egy program,
esemény kapcsán sokan, sokféle
módon próbálnak felmutatni,
átadni kulturális, mûvészeti
életünk értékeibõl, mert ma még
nagyobb szükség van az
ünnepre, arra, hogy felidézzük
azt a szellemi és kulturális
örökséget, amit úgy hívnak:
Pest megye.
DR. SZÛCS LAJOS
Pest Megyei Önkormányzat elnöke
2010. JANUÁR 29.
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LUKÁCS TIBOR FESTÕMÛVÉSZ 50 ÉVES

ELIDEGENEDÉS – 50 év, 50 kép
Lukács Tibor festõmûvész jubileumi kiállítása február 3-án,
szerdán 17.30-kor nyílik a Városházán.

Bihon Sopronban
Bihon Gyõzõ szentendrei festõmûvész „ö-matrix” címû kiállítása február 7-én, vasárnap
16 órakor nyílik Sopronban,
a Pannonia Galériában (B.W.
Pannonia Hotel, 9400 Sopron,
Várkerület 75.). Megnyitja
dr. Csák Máté építész, a
Budapesti Sajtóklub elnöke.
A kiállítás megtekinthetõ
február 28-ig, naponta 9-17 óra
között. A kiállítás anyaga
megtekinthetõ az interneten:
http://galeria.pannoniahotel.com

50 év. Milyen sok és milyen kevés… Mûvészsors. Kisvárdától, Leningrádon át Szentendréig…
Tanár, mérnök,
képzõmûvész.
Hosszú út, országokon,
kiállításokon, díjakon át.
Mûvészsors. Mesterek,
szabadiskolák és alkotók, akikre szívesen gondolunk. Teremtett, megfogant és megszületett világ. Itt
Magyarországon, Szentendrén
általában nem könnyû a mûvész
sorsa. Küzdünk a megélhetésért,
bemutatkozásért.

Küzdünk a korszellemmel, a hely
szellemével és a mûvészlét kihívásaival.
Lukács Tibor több síkon alkotó
mûvész. Festi a várost az utcán,

„Szentendre második szülõhelyemmé vált. Itt bontakoztam ki, itt alakult ki stílusom…”

Ilosvai Varga István
festõmûvész állandó kiállítása
BODONYI EMÕKE
ár a mûvész munkásságát a
szentendrei mûvészetet bemutató hazai és külföldi tárlatokon mindig is reprezentálta
néhány festménye, e kiállítás megrendezésével a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága régi adósságát
törleszti. Ilosvai Varga István még
életében húsz festményét a Magyar
Nemzeti Galériának, hagyatékát
pedig özvegye – egy önálló, szentendrei állandó kiállítás reményében
– a Ferenczy Múzeumnak adományozta.
Ilosvai Varga István (Kunhegyes,
1895 – Budapest, 1978) mûvészetét
sok mai kritikusa megkésettnek
tartja, holott 1942-ben Kárpáti
Aurél, Kállai Ernõ is – csak néhány
példát említve – az akkor negyvenes
éveiben járó mûvészt az új magyar
festészet jelentõs képviselõjeként
tartotta számon. Ilosvai Varga
valóban megpróbálkozott egy-két
megkésettnek tûnõ kompozícióval,
mikor például Párizsból hazatérve
kíváncsi volt arra, vajon a kunhegyesi, az alföldi táj megfestése
elbírja-e Van Gogh hullámos, lágy,
örvénylõ ecsetvonásait. Korai
szentendrei kompozícióiban is többfajta szerkesztésmóddal foglalkozott, míg rátalált saját hangjára.
Aktivista formációkban is gondolkodott, amikor széles, abroncsszerû
kontúrokba fogott egy-egy hétköz-
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napi jelenetet. De maga sem gondolta végsõ eredményeknek ezeket,
hiszen az életmûvén belül feltûnõen
kicsi ezeknek az alkotásoknak a
száma.
Mûvészetét kiérlelt, a színek harmóniájában feloldódó szerkezetes
piktúra jellemzi. Méltán írta róla
Kállai Ernõ 1942-ben, hogy „Ilosvai
Varga István ma Barcsay Jenõ és
Paizs-Goebel között áll, de egyáltalán nem eklektikusként, hanem
mint önálló egyéniségû, szelíd, harmonikus lelkialkatú festõ”.
A most megnyíló kiállítás szinte
körbejárja a festõmûvész összes
alkotói periódusát az elsõ, 1916ban festett Birsalmák címû festményétõl kezdve az utolsó alkotói
évig, 1972-ig, amikor a mûvész már
csak három képet tudott festeni
megromlott látása miatt.
Korai, kunhegyesi mûvei jól illusztrálják a szülõföld hangulatát, az
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alföldi gyökereket, amelyek
hatását a mûvész színélményeiben, színemlékeiben
õrizte meg. Kunhegyesi festményeinek jelentõsége azért
is kiemelendõ, mert Ilosvai
Varga ezekkel a tájképeivel
nemcsak szülõföldjének,
hanem budapesti kiállításának közönségét is megnyerte (Budapest, Nemzeti
Szalon, 1928).
Nagybányai érdeklõdése
természetes következménye
volt annak az elhatározásnak, hogy
tájképfestõ lesz. 1929 és 1931 nyarát itt töltötte. Talán egyetlen mûvészre sem igaz annyira, mint Ilosvai Vargára az a mondás, hogy amit
Nagybányán keresett, azt Szentendrén találta meg. Vörös Géza – akivel
együtt tartózkodott Nagybányán –
javaslatára látogatott elõször,
1932-ben Szentendrére, amely –
vallomása szerint – második szülõvárosa lett. 1935-ben házat vásárolt és végleg letelepedett itt. 1937ben pedig megválasztották a Szentendrei Festõk Társasága tiszteletbeli tagjává, amelyrõl egy év múlva
lemondott, és csak 1945-ben került
be újra, immár rendes tagként.
Elsõ szentendrei képein még a
Nagybányáról hozott élénk, derûs
színeket alkalmazta. Ezek eleinte
szélesebb horizontú, önálló tájképek voltak (Lelátás a Dunára),
amelyeket lassanként emberalakok

és készíti a számára nélkülözhetetlen kortárs festményeket és
szobrokat otthonában. Sok száz
kép, számos plasztika dicséri keze
munkáját. A kortárs gyûjteményekben megbecsült helye van
alkotásainak.
A kiállítás címe: Elidegenedés.
Kissé depresszív, mint általában a
korszellem. A kiállított mûvek
azonban (mint minden szimbolikus cím esetében) sugározzák az
alkotó bizakodó hitét a jövõt
illetõen.
Kedves Tibor! Adjon az Isten
további sikerekben gazdag, alkotó
éveket!
PISTYUR IMRE
Lukács Tibor kiállítását a Városházán megnyitja: Mezei Gábor
mûgyûjtõ. Közremûködik: Kertész
József, Gyermán Júlia, Vedres
Csaba.

töltöttek meg (Szentendrei részlet
nagy fákkal). A színek egy idõ
múlva elsötétültek, a tágas horizont
eltûnt, és az emberalakos tájkompozíciókon nyers egyenesekkel
megerõsített tûzfalak, sikátorok,
zugok alkották a bennük mozgó
alakok életterét (Kapubarkácsoló,
Utca lovas kocsival, Házak mankós
emberrel). A barna tónus nemcsak a
szentendrei városképeit, hanem a
munkásembereket ábrázoló, részvétet és együttérzést kiváltó szegényember-sorozatát is jellemzi (Szegényember, Koldusok).
A harmincas évek végétõl fokozatosan színesedett ki palettája. Feloldódtak a korábbi évtized sötét,
mélytónusú földszínei és mélyvöröse (Régi Munkácsy utca, Alku,
Szürkés falak). Gyakran választott
ki egy színt kompozíciójának alaptónusául (Kék színek, Fekete kép,
Lila kép, Rózsaszín kép). Az ötvenes években – ideiglenesen – hagyományos távlatú, perspektivikus
utcaképek, csendéletek születtek. A
hatvanas évektõl kezdve nemcsak a
színek váltak még élénkebbé, hanem merész szerkesztésû, a színek
által egyensúlyban tartott térkonstrukciók is feltûntek (Zöld
kapu). 1972-ben festett utoljára,
ennek állít emléket a Házak és
emberek címû kompozíciója.
A kiállításon az utca- és városképek
kerültek elõtérbe, emellett azonban
az önarcképek és a csendéletek
legszebb darabjai méltó módon
egészítik ki az életmû jelen bemutatását.
Ilosvai Varga István állandó kiállítása a Czóbel Múzeumban (Templomdomb 1.) megtekinthetõ hétfõ,
kedd kivételével naponta 10-tõl 18
óráig

KULTÚRA

Vastaps a Csillagszemûnek

A Csillagszemû táncosai kalotaszegi népviseletben

Fergeteges sikert aratott a Csillagszemû Táncegyüttes január 23-án a Pest Megyei Könyvtárban.
A telt ház elõtt tartott kétórás programban a magyar
nyelvterület legszebb táncait adták elõ a gyermekekbõl és fiatalokból álló világhírû együttes tagjai, akik
közül a legifjabb még a harmadik életévét sem
töltötte be. A nézõk láthattak többek között mezõségi, kalotaszegi, zempléni, dél-alföldi, sárközi koreográfiákat, mindegyiket a tájegység saját népviseletében. A záró számot, a szatmári csapást négyszer
is elõadták a táncosok, mert a közönség többször
visszatapsolta õket. Az együttes kísérõ zenekara, az
autentikus magyar népzenét játszó Tündök is kitett
magáért, vagyis ezen az estén is hozzájárult ahhoz,
hogy népzenei kincsünket minél többen megismerjék és megszeressék.

A Csillagszemû számtalan fellépésen bizonyította
már, hogy a magyar táncmûvészeti élet egyik
legrangosabb társulata, a szakmai tudás a tánc iránti elkötelezettséggel párosul a csapat tagjaiban, s ez
varázslatossá teszi a produkcióikat. Timár Sándor
koreográfiái látszólag a régi falusi élet világát
idézik fel, játékokkal, udvarlással, mulatsággal,
lakodalommal, de színpadi kompozícióiban a táncok
mélyebb értelmet kapnak, a témától függõen megjelenik bennük az elbeszélés, a líra és a dráma is.
Az utóbbi idõben Magyarországon reneszánszát éli a
magyar népzene, és ezzel párhuzamosan a néptánc
is. Egyre több szülõ gondolja azt, hogy a hagyományos magyar kultúrát – táncaival, zenéjével,
népviseletével – meg kell ismertetni gyerekeivel. A
Csillagszemû Táncegyüttes mûvészeti igazgatója,
Timár Böske elévülhetetlen érdemeket szerzett e
kultúra terjesztésében: kezei alatt jelenleg is mintegy ötszáz gyerek tanulja a magyar néptáncokat. Az
1993-ban létrehozott Csillagszemû már jó ideje
Magyarország legnagyobb együttese.
A két alapító, az Állami Díjas, érdemes mûvész
Timár Sándor – egykor a Bartók Béla Táncegyüttes
és a Magyar Állami Népi Együttes vezetõje –,
valamint Timár Böske nem csak itthon szerettetik
meg egyre több emberrel a néptáncot, de szerte a
nagyvilágban, sok országban tartottak már tanfolyamot. Az együttes munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, többek között Magyar Örökség Díjjal,
Prima Primissima Díjjal és Európa Táncdíjjal.
H. A.

Hüllõkiállítás
Február 11-én, csütörtökön
14-tõl 17 óráig a Dunaparti
Mûvelõdési Ház Barlangjában.
A belépõjegy ára 500 Ft,
óvodásoknak ingyenes (max. 3
ovis + 1 felnõtt fizetõ kísérõ)

Szentendrei múzsa –
debreceni színtér

attribúciói finoman egymásba olvadnak. Ezek az angyalok titokzatos élet- és lakóterükké teszik a
mûvész teremtett világának másik
végpontján elhelyezkedõ, szigorú
Aknay János gyûjteményes kiállítása, Modem, 2010. január fogalmazású, mégis lírai hangu30. – március 15.
latú, Szentendrére emlékeztetõ városrészleteit. A metafizikus hanguAknay János 2009-ben töltötlatokat sem nélkülözõ festmények
te be 60. életévét, mely alkahelyszínei, szereplõi, megkompolomból a szentendrei Mûvénált szimbólum-történetei – bár
szetMalom õsszel gyûjteméegyazon város szülöttei – elképesznyes kiállítást rendezett a
tõ képzeletgazdagságban variálódszámára Élõ múzsa – szentnak önálló kép-egészekké, öntörendrei színtér címmel. A 445
ténetekké, a korán elhunyt családmûvet felvonultató nagysztagok, festõk és barátok emlékmûabású tárlathoz készült egy
veié, s állnak össze már-már folyimpozáns méretû, magyartatásos képregénnyé.
angol nyelvû oeuvre-katalóAknay majd 40 éve jelen lévõ képgusalbum. Az 1164 reprovilága nemcsak hazai, de nemdukciót és 140 dokumentumzetközi mércével mérve is nagyfotót tartalmazó 412 oldalas
szabású (éppúgy klasszikus, mint
kötet társkiadója a MODEM,
avantgárd) teljesítmény. Ahogy
amely most Szentendrei múzsa – a figurális megjelenítés skáláján manapság mondani nemigen szodebreceni színtér címmel a befo- mozgó mûvészete alapvetõen két kás: mûvészete egyszerre egyegadója és a megrendezõje a leg- nagy témacsoport, a városképek és temes és magyar. A debreceni kifrissebb alkotásokat és az újszerû az angyalok vagy angyal- és ember- állítás e nézõpontokba ágyazotnézõpontokat is felvonultató ikonok köré rendezõdik. Angyal- tan kívánja bemutatni Aknay
Aknay-életmûnek.
figurái gyakran költöznek ikon- János életmûvét.
Aknay János színes és változatos, a vagy ikonszerû formákba, sõt olyN. T.
tisztán elvont, az emblematikus és kor a két szubsztancia személyes (Megjelent az Új Mûvészet folyóiratban)
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HIRDETÉS
ÁLLÁS
Biztonsági õr végzettséggel
portást keresünk középiskolába. Tel. 06-20-404-7907.
Albérletet és állást keresek
Szentendrén keramikus,
kereskedõ, vendéglátó,
bébiszitter végzettségekkel.
Tel. 06-30-551-8467.

Kiadó a Rózsakertben 55 nmes, 2 szobás, felújított, parkettás, parkra nézõ erkélyes
lakás. Egyedi gázfûtés, alacsony közös költség,
sorompóval õrzött parkolóval,
rendezett körülmények. Tel.
06-20-475-0458.
Téglaházban 1,5 szobás,
I. emeleti lakás kiadó a
Püspökmajor-lakótelepen.
Tel. 06-30-651-2612.

ÁLLÁST KERES
Vállalok takarítást, nagytakarítást, vasalást. Hívjon
bizalommal bármikor. Tel. 0620-418-9751.
Takarítást, vasalást vállalok.
Tel. (26) 317-753.
Alkalmi munkát vállalok. Tel.
06-20-995-9143, Szántó
János.

Arany-, ezüsttömbök, érmék:
Védje vagyonát az infláció
ellen nemesfém befektetéssel. www.ezust-arany.hu. Tel.
06-30-283-5995.

LAKÁS, INGATLAN

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.

Lakás hosszú távra kiadó.
Tel. 06-20-398-5592.

Lakások, lakóházak, raktárak, irodák bérelhetõk.
Tel. 06-30-299-0376.

Eladó Szentendrén, a
Vasvári-lakótelepen 70nm-es,
cirkófûtéses, 1 szoba, 2 félszobás, étkezõs lakás 19,5
millió Ft-ért. Ingatlanközvetítõk ne hívjanak.
Tel. 06-20-515-7119.
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.

Asztalos munkát vállal:
fából mindent. Tel.
06-30-319-7278, (26) 318219.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán belül. Tel.
06-70-247-9072.

OKTATÁS
Angol nyelvbõl korrepetálást, alap- és felsõfokú nyelvvizsgára
felkészítést vállalok minden korosztály számára
Szentendre, Leányfalu,
Tahi és Dunabogdány
körzetében. Tel. 06-20410-5606.
Matematika korrepetálás
nagy tapasztalattal! Kérésre
házhoz megyek. Tel. 06-30487-8855.
Történelem, magyar,
mûvészettörténet korrepetálás Szentendrén, a
belvárosban. Tel. 06-30-5405639.

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

BEFEKTETÉS

KIADÓ LAKÁS

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

Családi ház eladó, telekkel.
Tel. 06-30-240-9842.

SZOLGÁLTATÁS
Vidéki vállalkozó vállal
lakatos, bádogos munkát,
tetõfedést, kovácsolt jellegû kerítések készítését,
küszöbborítást tükörlemezrõl. Tel. 06-20-4941295.
Az OTTHON SEGÍTÜNK
Szolgálat önkénteseket keres
kisgyermekes családok
segítéséhez. Ha szeret
gyerekekkel foglalkozni és
van heti 2-3 szabad órája,
várjuk jelentkezését
felkészítõ tanfolyamunkra:
06209-103-767, www.otthonsegitunk.hu
Computerklinika:
számítógép javítás, karbantartás, vírusirtás,
bõvítés, telepítés. Hívjon
bizalommal! Tel. 06-30857-2653.

TÁRSKERESÕ
Könyvelés, bérszámfejtés.
Egyszeres és kettõs
könyvelés teljes ügyintézéssel. Bérszámfejtés akár bérmunkában is. Tel. 06-30-3033209.

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

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, villanytûzhely és
mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei
Sándor, (26) 311-847, 0630-950-4187.

ÜZLET
Szentendre belvárosában
utcára nyíló, földszinti 23
nm-es üzlethelyiség kiadó.
Tel. 06-20-411-3091.

Eldugult? Segítünk!
A kiszállás ingyenes. Tel.
06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.

Üzlethelyiség kiadó
Szentendrén, a Bogdányi út
44. szám alatt. Tel. (26) 314067.

Hûtõ- és klímajavító
gyorsszolgálat. Tel. 06-20917-7555.

Szentendrétõl 5 km-re, a
Budakalászi OMSZKparkban tóparti sörözõ
tulajdonjoga eladó. Tel.
06-70-500-7005

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat.
Tel. 06-70-241-8999.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni a Cházár András (volt
Bárczi Gusztáv) Általános Iskola igazgatónõjének,
Kádárné Monori Évának, illetve dr. Kovács Gyula professzornak az intézményünk gondozottai részére juttatott nagy mennyiségû ruhaadományt.
Kecskésné Sipos Andrea
Gondozási Központ, Szentendre

Nosztalgia délután
Szeretettel hívjuk a 40 év felettieket, akik szeretik az
élõzenét és a táncot Nosztalgia batyus összejövetelünkre
február 7-én, vasárnap 15-tõl 17 óráig a Remisz ebédlõjébe (Kaiser's háta mögötti HÉV-kocsiszín). Következõ
összejövetelünk 21-én, vasárnap lesz ugyanitt, ugyanebben az idõpontban.

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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FIDO
A keverék kan december 1-jén besétált a
gyepmesteri telepre
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AKITA
A fiatal akita keverék
kant január 6-án fogta
be a gyepmester a
Gyöngyvirág utcában.
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TURBO
A foxterrier kant január
1-jén fogták be Kékidülõn

PULIPINTY
A fiatal keverék kant
decemberben fogta be
a gyepmester a Dózsa
György úton

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

polgármester úr felesége
A sorozat médiatámogatója: a
KÉPMÁS CSALÁDI MAGAZIN
(Belépõjegy filmmel együtt 800 Ft,
csak az elõadásra: 400 Ft)

január 31. vasárnap
február 20-án szombaton
délelõtt 10.30 órakor

BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL
GYÖRGYLOVAG
ÉS A SÁRKÁNY
Utána: Játszóház-lovagi játék
A Trambulin Színház elõadásában

február 5-én pénteken,
18 órakor

(Belépõjegy: 900 Ft, 3 fõre: 2400 Ft)

KÕBE LEHELT LÉLEK –
portréfilm Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvészrõl
A vetítés után kötetlen beszélgetés Csíkszentmihályi Róberttel.
Házigazda: Szakolczay Lajos
mûvészettörténész

február 23-án kedden
délután 5 órakor

február 11-én csütörtökön
délután 6 órakor

DunaP'Art Filmklub
SZERELMES FRANCIÁK A
FILMMÛVÉSZETBEN 9 részes
sorozat
4. A TEST ÖRDÖGE
fekete-fehér, feliratos, romantikus dráma, (1946) 120'
február 12-én pénteken
délután 6 órakor

MUZSIKUSPORTRÉK
Halmos Béla népzene kutató
népzene történeti elõadás
sorozata
NETI SANYI (55') rendezte:
Szomjas György
(Belépõjegy: 600 Ft)
február 14-én vasárnap
délután 2-6 óráig

TÉLÛZÕ VIDÁMKODÁS
február 18-án csütörtökön
délután fél 6 órakor

VALAMIKOR RÉGEN...
Szentendrei utcák, házak,
emberek
2. A BELVÁROS SZÍVE,
AZ ÖREG FÕ TÉR
Török Katalin vetítéssel kísért
10 részes várostörténeti sorozata
minden hónap utolsó keddjén

DunaP'Art Filmklub
SZERELMES FRANCIÁK A
FILMMÛVÉSZETBEN 9 részes
sorozat
5. EPEKEDÕ SZERELMES
fekete-fehér, feliratos,vígjáték
(1962)90'
rendezte: Piere Étaix
február 26-án pénteken
délután 6 órakor

PORTRÉFILM A 60 ÉVES
AKNAY JÁNOSRÓL
A vetítés után kötetlen beszélgetés Aknay Jánossal.
Házigazda: Szakolczay Lajos
mûvészettörténész
BARICZ KATALIN fotográfusEMÓCIÓK címû kiállítása február
15-ig megtekinthetõ.

ELÕADÁS

DMH Barlang
Duna-korzó 11/A

ÖRÖK SZILÁGYSÁG
Bálint István János tudományos
kutató elõadása
Február 5. péntek 18 óra

ÕSI TÖRTÉNELMI
HAGYOMÁNYUNK
Varga Tibor elõadása
Dalmát Kávézó
Bartók Béla u.

MOZIMÛSOR
január 29. péntek

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

14:00 ASTRO BOY (90') kh.:12
16:30 KOCCANÁS
(67') kh.:16

ÚJ VILÁGREND-sorozat

ÁZSIA PÉNTEK
Brittig Vera: Jáva a vajang
tükrében
Vetített képes elõadás

18:00 KOCCANÁS (67') kh.:16
19:30 TÖRVÉNYTISZTELÕ
POLGÁR (108') kh.:besorolás
alatt
február 2. kedd

17:00 KOCCANÁS (67') kh.:16
18:15 ALKONYAT -ÚJHOLD
(130') kh.:12
20:30 TÖRVÉNYTISZTELÕ
POLGÁR (108') kh.:besorolás
alatt
18:00 KOCCANÁS (67') kh.:16
20:00 TÖRVÉNYTISZTELÕ
POLGÁR (108') kh.:besorolás
alatt
február 4. csütörtök

18:00 THE BROTHERS
BLOOM-SZÉLHÁMOS
FIVÉREK (113') kh.:12
20:00 MAX MANUS (118')
kh.:12
február 5. péntek

16:00 A HERCEGNÕ
ÉS A BÉKA (97')

18:00 KÕBE LEHELT LÉLEK
(64') portréfilm Csíkszentmihályi
Róbertrõl – díszbemutató
20:00 THE BROTHERS
BLOOM-SZÉLHÁMOS
FIVÉREK (113') kh.:12
február 6. szombat

14:00 A HERCEGNÕ ÉS A
BÉKA (97')
15:45 DAN ÉS A SZERELEM
(98') kh.:12
18:00 MAX MANUS (118')
kh.:12
fényében megélték a klinikai halál
állapotát. Szabad-e siratni a
halottat? – és meddig?
Mennyország és Pokol!

Január 29. péntek 18 óra

3. AZ AURA
Mely rétegekbõl áll össze?
Az aurarétegek jellemzõi.
Színek az aurában. Mi a prána?
Mi az energia?
A CSAKRÁK
Mit jelölnek a csakráink? A
csakrák egészségügyi jellemzõi,
mely csakrák alulmûködése,
mit jelöl? A HKO (Hagyományos
Kínai Orvoslás). Filozófiai
háttere. Az öt Elem Tana.
A Meridiánok, a szervzóna
ismertetése.
Február 26. péntek 18 óra

Január 29. péntek

február 1. hétfõ

február 3. szerda
február 25-én csütörtökön
délután 6 órakor

Felnõtt jegyek ára : 750 Ft
Nyugdíjas-diák jegyek ára: 650 Ft

Január 29. péntek 18 óra

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

(Belépõjegy: 500 Ft)

ORSZÁGÚTON fekete-fehér,
feliratos, olasz filmdráma, 110
perc, 1954
rendezte: Federico Fellini
este fél 8 órakor
HÖLGYSTAFÉTA (sorozat)
NÕKRÕL-NÕKKEL-NEM CSAK
NÕKNEK-POLITIKAMENTESEN
Meghívott vendégünk:
Petrás Mária népdalénekes
és keramikusmûvész
Beszélgetõtárs: Schaffer
Erzsébet író, újságíró
A programsorozat fõvédnöke: dr.
Szántó Csilla, dr. Dietz Ferenc

Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

17:45 TÖRVÉNYTISZTELÕ
POLGÁR (108') kh.: 18
19:45 ALKONYAT-ÚJHOLD
(130') kh.:12

4. REINKARNÁCIÓ –
KARMA-DHARMA
A „rettegett halál”, ami úgy van,
hogy nincs! Evilági-másvilág.
Bardó cros grol. Akik tudatuk

KONCERT

MAX MANUS – február 4-én, 6-án és 9-én
a P'art Moziban!
A Max Manust nevezte Norvégia a 2010-es Oscar-gála
legjobb külföldi filmjéért folyó versenyébe, és a monumentális alkotásnak minden esélye megvan, hogy jól
szerepeljen, mivel
olyan, mintha Hollywoodban
készült
volna valamikor a
hetvenes években.
Izgalmas,
feszült
darab, ahol általában nem a nagy lövöldözésekkor izgulunk, hanem amikor éppen iratokat
égetnek egy belvárosi lakásban. A befejezés ráadásul
különösen izgalmas, a hasonló filmekben megszokottól
jócskán eltérõ lett, és valahol úgy happy end, hogy
közben mégsem az. Ez hogyan lehetséges? Meg kell
nézni!
Ha jobban belegondolunk, nem csoda, hogy nem sok
norvég II. világháborús filmet láttunk, ugyanis az országot csendben, különösebb harci tevékenység nélkül
elfoglalták a németek, aztán ott is maradtak jó sokáig.
Az ország azonban még ilyen körülmények között is
kitermelt magából egy háborús hõst. Róla szól ez a film.
Kinek ajánljuk?
– Aki szereti A piszkos tizenkettõt, a Kelly hõseit, itt sem
tévedhet nagyot.
– Aki szeretné látni, hogy egy kis ország is képes nagy
filmet készíteni.
– Akit érdekel a II. világháború egy felénk kevésbé
ismert szelete.

DÍSZBEMUTATÓ A P'ART MOZIBAN
Február 5-én délután 6 órakor Kõbe lehelt lélek
– Portréfilm Csíkszentmihályi Róbert szobrászmûvészrõl
Egy utazásra hívják a film alkotói
a nézõt. Utazásra, amely egyszerre barangolja be a múltat és jelent
követve Csíkszentmihályi Róbert
pályájának fontosabb állomásait,
és egyszerre öleli át a világ egy
részét is, hisz megismerheti vele a nézõ az immár 70
éves szobrászmûvész életének fontosabb helyszíneit.
Kalandozzon velünk és közben ismerje meg a „csíkszentmihályiság“ titkát.

DMH Barlang
Duna-korzó 11/A
Február 2. kedd 19 óra

JAZZ KLUB – BORBÉLY
MÛHELY
Vendég: Szalóky Ági (ének)
Jegyár: 600 Ft

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

FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
Maszkokat, álarcokat készítünk
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SPORT
FORRADALMI ÚJDONSÁG SZENTENDRÉN

Erdei Zsolt Szentendrén
Örömmel értesítjük az ökölvívás szerelmeseit, hogy elfogadta meghívásunkat, és a SzVSE boksztermében bemutató edzést tart Erdei
Zsolt világbajnok ökölvívónk! Gyere, próbáld ki ezt a gyönyörû
sportágat egy világbajnokkal!
Február 10. szerda 16.30, SZVSE edzõterem, Rózsa utca 8.
Érdeklõdõket, kíváncsiskodókat is várunk!
Információ: Skrobár Róbert: 06-70-215-7420

Újdonság – hölgyek figyelem!
A szentendrei VSE Rózsa utcai
edzõtermében megint kisütöttek
valamit, ezúttal a keményebb,
harcosabb lányok, hölgyek részére. – Mivel már régóta próbáljuk a thaiboxot kicsit közelebb
vinni a „gyengébbik”(?!) nemhez,
nagyon örültem egyik tanítványunk, Kárpáti Nóri ötletének, aki
Csörgõ Adri útmutatásai és a
megfelelõ tanfolyamok elvégzése
után útjára indította nálunk a
„Fit-boksz” edzéseket kizárólag
csajok részére! – mondta el Skrobár Róbert, a VSE szakosztályvezetõje.
Arról, hogy pontosan mi is a
FIGHT, meséljen Nóri! „Ez nem
aerobic, ez a legújabb fitnesz
irányzat: a FIGHT! Óráimat a keménység, a határozottság, a jó
hangulat jellemzi, hogy másfél
óra alatt testet, lelket garantáltan

megmozgassak s elfeledtessem a
napközben felgyülemlett feszültséget, negatív érzéseket! A kick
box, thai box és kyokushin karate
elemeit és azok kombinációit alkalmazom pörgõs zenére, bonyolult koreográfia nélkül! Garantált
állóképesség növelõ, stresszlevezetõ, alakot átalakító, zsírégetõ
edzésen vehetsz részt, aminek az
utolsó 25 percében erõsítõgyakorlatokat alkalmazok, hogy érezd a
törõdést! Nincs páros harc (full
contact), csak Te és a zsák, valamint a lehetõség, hogy kihozd magadból a maximumot és formába
hozd magad már tavaszra!”
Edzésidõpontok: szerda 18-19.30,
péntek 19-20.30
Kárpáti Nóra
20/438-5690

Jóga
minden szerdán este a Barcsay Jenõ Általános Iskolában
www.satyananda.hu
T. +36 302-700-470
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Nyit a Frekvenciaszalon!

S

portolna, de kevés az ideje? Nincs
formában? Cellulitisszel küszködik? Stresszes és kimerült? A Body
Coach formába rázza 4-6 hét alatt! Tíz
perc vibrációs tréning felér több mint
egyórányi hagyományos edzéssel.
A Body Coach forradalmi újdonság a fitnesz, wellness, szépségápolás területén,
orvosi és rehabilitációs kezelésekben. A
háromdimenziós vibráción alapuló rendszer az automatikus nyújtóreflex elvét
alkalmazza, amely a test vibrációra
adott természetes reakcióját stimulálja.
Ezek a rezgések energiahullámokat
közvetítenek az egész testben, így
aktiválják az izomösszehúzódásokat
másodpercenként 25-50 alkalommal, így
javul a teljesítmény már akár heti háromszor 15 perces használat
során. Az edzések nyomán javul az izomtónus, a koordináció, az erõnlét, a vérkeringés, gyorsul az anyagcsere, fokozza a szerotonin, a
„boldogsághormon” képzõdését és csökkenti a testben a kortizolt, a
stresszért felelõs hormont. Hatékony a zsírégetésben, kiváló a cellulitisz, a csontritkulás és az izületi problémák ellen.
Az edzésprogram ajánlott férfiak, nõk, idõsek, gyermekek (12 éves
kortól), sportemberek, klimaxtól szenvedõ nõk, egészségügyi problémákkal küzdõk, lábadozó betegek számára.
Szeretné kipróbálni? Jöjjön el február 6-án, az ingyenes nyílt napra a
Jókai utca 2-be (az AGY iskolával szemben)!
FREKVENCIASZALON
Szentendre, Jókai u. 2.
info: 06-20/219-1166
www.frekvenciaszalon.hu
www.bodycoach.hu

INGYENES NYÍLT NAP
február 6. szombat 8.00-20.00-ig
Személyi edzéssel és állapotfelmérés
SlimManager N20 test-analizátorral

