


Szentendre Város Önkor-
mányzat (Városház tér 3.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Konstrukció: a nyertes
pályázó saját költségen
Szentendre Város Önkor-
mányzat területére sportpá-
lyát épít, majd azt üzemel-
teti. Az üzemeltetés idõtartama
legfeljebb 10 év. A futamidõ
végén az önkormányzatot vételi
jog illeti meg jelképes 1 Ft-os
maradványértéken a pályára és
tartozékaira. Amennyiben a pálya
a futamidõ végén rendeltetéssz-
erû használatra alkalmatlan,
akkor az üzemeltetõ az önkor-
mányzat felhívására köteles a
pályát és alépítményeit saját költ-
ségen elbontani és az eredeti
állapotot helyreállítani. A
Szentendrei Sportcélú Kft.-t a
felek által közösen megállapított
idõtartamban (heti vagy havi x
óra) átruházható használati jog
illeti meg a pályára annak állag-
megóvása mellett.  

Mûszaki tartalom: 1 db „Futsal”
(20 x 40 m) mûfüves, fedett,
palánkkal, világítással ellátott lab-
darugó pálya létesítése
Mûfûvel szembeni elvárások: mi-
nimum 40 mm szálhosszúság, III.
generációs kivitel minimum, de
többlet pontszám a FIFA licencet
kínálók részére. Garancia a
mûfûre min. 10 év. Csíkozás nem
festve, anyagában színezett
mûfûbõl min. kétféle színnel. A
palánk magasságára vonatkozó
elvárás: min. 120 cm. Fedéssel

kapcsolatos elvárás: a pálya biz-
tonságos, folyamatos használatát
tegye lehetõvé. Egyéb elvárások:
a mûfû karbantartására szak-
céggel karbantartási szerzõdés,
vagy saját karbantartó eszköz
alkalmazása kötelezõ. A világítás-
ra vonatkozó elvárások: 4 db
„futsal“ kandeláber vagy egyez-
tetett egyéb egyenértékû meg-
oldás.

Helyszín: a szentendrei 8503,
8504, 8505 helyrajzi számú ingat-
lan. Az izbégi sporttelepen a „fut-
sal“ pálya olyan elhelyezése tör-
ténik meg, amely az esetleges ké-
sõbbi fejlesztéseket nem gátolja.

Ajánlattételi határidõ már-
cius 5. 10.00 óra. Ajánlatok
bontása március 5. 10.00 órakor
történik. Elsõ tárgyalás idõpontja
március 12. 10.00 óra.
Eredményhirdetés,
szerzõdéskötés az eljárás
menetétõl függõen késõbb kerül
megjelölésre, melyrõl a
résztvevõk írásban kapnak
tájékoztatást. Eljárási cselek-
mények helyszíne: Városház tér
3. I. emelet, kistárgyaló. 
Kivitelezés idõtartama: legfeljebb
90 nap

Bírálati szempontrendszer
1. Részszempont: nyertes pályázó
által fizetendõ területhasználati
díj bruttó Ft-ban megadva,
súlyszám: 10. 2. Részszempont:
Szentendrei Sportcélú Kft.-nek
átadott üzemeltetési órák száma
havonta, súlyszám: 8. 3.
Részszempont: a legfeljebb 10
évhez képest rövidebb szerzõdés-
es idõtartam, súlyszám: 6. 4.
Részszempont: A telepített mûfû
FIFA licenc szerinti, súlyszám: 1.
Pontozás részszempontonként 1-
100 pont, majd a súlyszámmal
megszorozva és a súlyszámmal
alkotott szorzatokat ajánla-
tonként összeadva alakul ki az
ajánlati pontszám, nyertes a
legtöbb pontszámot elérõ ajánlat-
tevõ. Pontozás módja: 1-3
részszempont relatív
értékarányosítás, 4. részszem-
pont: igen válasz 100 pontot ér,
nem válasz 1 pontot ér.

Az ajánlathoz csatolandó: ajánlati
nyilatkozat a bírálati szempon-
trendszerre vonatkozó megajánlá-
sokkal; a kivitelezés mûszaki tar-
talma, látványterve és ütemterve;
az üzemeltetés megvalósítási
koncepciója; az ajánlattevõ
cégkivonata; az ajánlattevõ
képviselõjének aláírási cím-
példánya; szerzõdés tervezet. A
hiánypótlás egy alkalommal, tel-
jes körben lehetséges.
Ajánlatkérõ a pályázatot bármely
szakaszában indokolás és kárta-
lanítási kötelezettség nélkül ered-
ménytelenné nyilváníthatja. A
pályázat elkészítésének költsége
és kockázata az ajánlattevõket
terheli.

Szentendre Város Önkor-
mányzat Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYIN-
TÉZÕI FELADATOK
ellátására.

Feltételek: magyar állampol-
gárság; cselekvõképesség; bün-

tetlen elõélet; felhasználói szintû
MS Office; vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása; egyete-
mi vagy fõiskolai szintû
építészmérnöki, építõmérnöki
(szerkezetépítõ magasépítõ
üzemmérnök) szakképzettség
vagy fõiskolai szintû település-
mérnöki (városgazdasági mérnö-
ki) szakképzettség, közigazgatási
versenyvizsga vagy a
versenyvizsga alóli mentesség
igazolása

A jelentkezéshez csatolni kell:
szakmai önéletrajzot, motivációs
levelet, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány;
iskolai és egyéb szakképesítések
másolatát; közigazgatási
versenyvizsga letételét igazoló
dokumentum (amennyiben nem
rendelkezik a pályázó
mentességgel)

A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent: építéshatósági munkakör-
ben szerzett 3-5 év szakmai
tapasztalat; szentendrei vagy
kistérségi helyismeret

A munkakör határozatlan  idõre
szól,  heti 40 órás, teljes
munkaidõs foglalkoztatás.
Próbaidõ hat hónap. A munkakör
betölthetõ március 1-jétõl.
Bérezés: a Ktv. szerint.

A pályázat benyújtásának
határideje: február 19.
A pályázat elbírálásának határide-
je: február 24.
Ellátandó feladatok: építésügyi
hatósági engedélyezéssel és
kötelezéssel, az ingatlan
minõsítéssel és átminõsítéssel
kapcsolatos feladatok ellátása,
szükség szerint a szakhatósági
egyeztetések és a szakhatósá-
gokkal való együttmûködés

A  pályázatot zárt borítékban kell
eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
címére (2000 Szentendre,
Városház tér 3.) „építéshatósági
ügyintézõ“ jeligével ellátva.
Szakmai információ: Szirmai
Erika, építéshatósági iroda
vezetõje, (26) 503-301. A
www.kozigallas.gov.hu
weboldalon való publikálás dátu-
ma: február 

Szentendre Város Önkor-
mányzat Polgármesteri
Hivatala munkatársat keres
JEGYZÕKÖNYVVEZETÕI
FELADATOK ellátására.

Feltételek: magyar állampol-
gárság, büntetlen elõélet,
középiskolai végzettség, gyors-
és gépíró végzettség, felhasználói
szintû MS Office (irodai alka-
lmazás

A jelentkezéshez csatolni kell:
szakmai önéletrajzot; három
hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány; iskolai és egyéb
szakképesítések hiteles máso-
latát

A munkakör határozatlan idõre
szól (próbaidõ hat hónap)
A kiválasztásnál elõnyt jelent:
hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat, – közigazgatásban
szerzett gyakorlat, szentendrei

vagy kistérségi helyismeret
Ellátandó feladatok: a képvi-
selõ-testület mûködésével kap-
csolatos feladatok ellátása, a
testület üléseirõl a határozatok,
rendeletek és jegyzõkönyvek
készítése

Jelentkezési határidõ:
február 12. péntek 12 óra

A szakmai önéletrajzot a
Polgármesteri Hivatal címére
(2000 Szentendre, Városház tér
3.) kérjük eljuttatni zárt boríték-
ban, feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: jegyzõkönyvvezetõ 
További információ: Szûcs Imréné
irodavezetõ, (26) 503-348

Szentendre Város 
Önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé 
ÖNKORMÁNYZATI 
TULAJDONÚ INGATLAN
HATÁROZATLAN IDEJÛ
BÉRBEVÉTELÉRE: FÕ TÉR
16. szám alatti 57 m2-es
üzlethelység.

Minden szükséges információt a
pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján vehetõ át. 

A pályázatokat a Hivatal
Iktatójába február 16-án
10:00-ig (Városház tér 3. I.
emelet) kell benyújtani. 
Tájékoztatás telefonon: 
26/503-377 

„KÖRNYEZETÜNK MEGÓVÁSA
A JÖVÕ NEMZEDÉKEINEK"

RAJZPÁLYÁZAT
ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁSOKNAK

A Dunakanyar Nõszirom
Egyesület, a SZ.I.A Szentendre
(örök) Ifjúságáért Alapítvánnyal
közösen rajzpályázatot hirdet
„Környezetünk megóvása a jövõ
nemzedékeinek“ témakörben.
Pályázni lehet bármilyen rajztech-
nikával készült, A/4-es méretû
mûvel. A pályamûveket 3 tagú
szakértõkbõl álló zsûri bírálja el,
melynek elnöke Lukács Tibor 
festõmûvész. Két kategóriában
(alsós és felsõs tanulók munkái)
hirdetünk elsõ, második és har-
madik helyezettet.

Beadási határidõ: 
február 19. 17 óra, Pest
Megyei Könyvtár portája
(Pátriárka u. 7.)
Ünnepélyes díjátadás február 27-
én 10 órától a Barcsay Általános
Iskola színháztermében. A díjakat
Szabó Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter adja át. Az
ünnepélyes díjátadás idõtartama
alatt az összes pályamûvet kiál-
lítjuk a helyszínen.

További információ: Fejes
Györgyné, 06-20-946-1702

FEJES GYÖRGYNÉ

Dunakanyar Nõszirom Egyesület

MAGYAR JUDIT
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SOS

104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018

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

VÍZMÛ (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

VÁROSHÁZA
(26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204
725, Zöld e-mail: 
közerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu

KÖZTERÜLET 
FELÜGYELET 
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

POLGÁRÕRSÉG
Székhely: 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 
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A polgármester naplója

Február 5. (péntek)

10.00 Városmarketing megbeszélés
11.00 Aquapalace taggyûlés
13.00 Tempero vezérigazgatójával

megbeszélés
18.00 Csíkszentmihályi Róbert

portréfilmjének bemutatója a
P'Art moziban

Február 6. (szombat)

15.00 Magyarnóta mûsor a PMK-
ban

19.00 I. Szeresd Szentendrét Civil
Bál a Városháza
Dísztermében

19.00 Templomdombi Általános
Iskola Szülõi Bálja a
Skanzenben

Február 9. (kedd)

10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
15.00 Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub

közgyûlése
16.00 Szentendrei Kulturális

Központ ügyvezetõjével
megbeszélés

17.00 Civil kerekasztal a Városháza
Dísztermében

Február 10. (szerda)

10.00 Endre Tv-vel interjú az 1000
év+ programról

17.00 Testületi anyagok egyeztetése
a frakciókkal

Február 11. (csütörtök)

10.00 Kistérségi megbeszélés a
csatornázásról

15.00 Testületi ülés

SZÜLETÕBEN A BELVÁROS-
REHABILITÁCIÓ
Az önkormányzat döntést hozott a belvárosi funk-
cióbõvítõ rehabilitáció támogatási szerzõdésének
aláírásáról. A pályázati önrész 192 millió 475 ezer
forint, ebbõl 180 millió 43 ezer forintot a 2010. évi,
12 millió 431 ezer forintot pedig a  2011. évi költ-
ségvetésbõl finanszíroznak. A nagyprojekteket felü-
gyelõ és intézõ Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.
10 millió 300 ezer forintot kapott az önkormányzat-
tól a tendertervek elkészítésére. A pályázati beru-
házások kivitelezése várhatóan 2011 elejéig tart
majd. A Pro Szentendre vizsgálja, hogy a „Tervezz a
következõ ezer év emberének“ formatervezési
pályázat elsõ helyezett pályamunkája beépíthetõ-e a
belváros-rehabilitációs tervekbe.

FORMATERVEZÉS A JÖVÕ EMBERÉNEK

Szakács Márk ötletét ítélte a zsûri a legjobbnak a
2009-ben kiírt Tervezz a következõ ezer év embe-
rének címû formatervezési pályázaton. A két har-
madik helyezett Szaszák Gabriella, illetve Bakay
Domonkos és Bakay Árpád lett.

TÛZOLTÓK A „FELLEGEKBEN“

Február 2-án egy álom vált valósággá: a Szentendrei
Tûzoltóság átvehette az Iveco Magirus típusú
magasból mentõ eszközét. Részletek a következõ
számunkban.

FOLYTATÓDIK A KÚTFÚRÁS 

Az önkormányzat felhívja a VIKUV Vízkutató és Fúró
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot, hogy foly-
tassa és szerzõdésszerûen fejezze be a Pap-szigettel
szemben lévõ ingatlanon a megkezdett, de tavalyelõtt
megszakított kútfúrási tevékenységét. A kútfúrás
folytatásához március 1-jéig a szükséges és elégséges
teljesítményû fúróberendezéssel kell felvonulnia a
cégnek. Amennyiben a vállalkozás a felhívásnak
határidõre nem tesz eleget, az önkormányzat eláll a
szerzõdéstõl, és a vállalkozói szerzõdésszegésbõl
adódó valamennyi igényét érvényesíti – helyezte
kilátásba legutóbbi ülésén a képviselõ-testület.

IZBÉGI MÛFÛ

Mûfüves, fedett labdarúgó pályát építtetne a város
az izbégi sporttelepen. A pálya létesítésére és
üzemeltetésére január 21-én pályázati eljárást indí-
tottak, amelyrõl egy márciusi ülésén a képviselõ-
testület dönt majd. A kiírás szerint fedett, 40x20
méteres, palánkkal, világítással ellátott mûfüves
labdarúgó pálya létesülne, amely megfelel a futsal
(teremlabdarúgás) szabványainak. A majdani ki-
vitelezõnek a kiírás szerint három hónapja lesz a
megvalósításra, amelynek eredményeképpen új
erõre kaphat a városban a labdarúgás.

AGYRÁZKÓDÁSSAL KÓRHÁZBA

Schobert Norbertet leütötték múlt héten pénteken a
saját éttermében. A fitneszedzõ azt mondja, hárman
voltak – kettõt közülük ismert, mert korábban is jár-
tak nála – s elõször ötmillió forintot, késõbb már
csak 100 ezret követeltek tõle, mert állítólag egy
nyomdai számlával tartozott. Mikor nem fizetett, az
egyik szemtanú – a pincér – szerint rögtön ütöttek.
Schobert Norbertet agyrázkódással szállították a
Honvéd kórházba. A rendõrök az étteremben lévõ
biztonsági kamera felvételei alapján, súlyos testi
sértés miatt nyomoznak. 

Hóeltakarítás
Nonstop, 0-tól 24 óráig 

hívható a Városi Szolgáltató Zrt. hódiszpécsere:
06-20-569-0137

Hirdetmény

Az értesítõ és ajánlószelvények kézbesítésérõl és a Névjegyzék 
közszemlére tételének idõpontjáról

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az országgyûlési képviselõválasztás
során választójogosultsággal rendelkezõ választópolgárok Névjegyzékét Szentendre
Város Polgármesteri Hivatalában (2000 Szentendre Városház tér 3. félemeleti
választási iroda) február 10-tõl 17-ig 8-tól 16 óráig tekinthetik meg.

A névjegyzék közszemlére tételének idõtartama alatt van lehetõségük a Helyi
Választási Iroda vezetõjéhez kifogást benyújtani, a névjegyzékbõl való kihagyás, 
illetõleg törlés, vagy a névjegyzékbe történõ felvétel okán. A kifogásról a HVI vezetõje
legkésõbb annak beérkezését követõ napon dönt. Amennyiben a kifogásnak helyt ad,
úgy a Névjegyzék módosításra kerül a kifogásban foglaltak szerint. A kifogás 
elutasítása esetén, a kifogást a HVI vezetõje továbbítja a Szentendrei Városi
Bírósághoz elbírálás céljából, aki 3 napon belül meghozza döntését. 

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy legkésõbb február 12-ig postai
kézbesítés útján kapják meg az országgyûlési képviselõválasztásra szóló értesítõt.
Amennyiben a fenti idõpontig nem érkezik meg az értesítõ, feltétlenül keressék fel 
a Helyi Választási Irodát, ahol munkaidõben tájékozódhatnak arról, hogy szerepelnek-e
a névjegyzékben, és amennyiben nem, lehetõség van kifogást benyújtani.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy CSAK február 10. és 17. között
van mód arra, hogy bármilyen okból a névjegyzékre fel nem vett választópolgár 
jogorvoslatot kérjen. A szavazás napján SENKI NEM VEHETÕ FEL A
NÉVJEGYZÉKBE, még akkor sem, ha személyazonosságát, lakcímét hitelt érdemlõen
igazolja, és választójoggal rendelkezik. 

Kérünk minden választópolgárt, ha bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a Helyi
Választási Irodához. Elérhetõségek: 26/503-397, 26/503-365, 26/503-348, 26/503-
352, 26/503-324.

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
OEVI vezetõje
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Valamennyien láthattuk január
29-én délutántól késõ éjszakáig a
Duna TV jóvoltából a Balassa-
gyarmatról szóló mûsort. Balas-
sagyarmat, mint a legbátrabb
város, írta be magát a történelem-
be az 1919. január 29-i honmentõ
harcai alapján.
Balassagyarmat (palóc fõváros)
hallatán a szívem megdobban, és
hevesebben kezd verni.
Mint minden embernek, ki eltávo-
zott gyermekkori éveinek helyszí-
nérõl, melyhez számtalan emlék
kötötte (iskolái, pajtásai, a város
csodálatos varázsa, hangulata),
megannyi érzés kavalkádja kezd
eluralkodni rajta. Úgy gondolom,
hogy nemcsak az ország határá-
nak az elhagyása okozhat honvá-
gyat az embernek, hanem a köz-
vetlen településének elhagyása is,
ahol ifjúságát töltötte, megis-
merve annak minden zegét-zugát.
Nem szégyellem bevallani, még e
sorokat papírra vetve is, igencsak
elérzékenyülök. 1947-ben jó
apám, a balassagyarmati „Nem-
zeti” iskolába íratott be. Ott taní-
tottak meg a hazaszeretetre derék
tanáraim, majd késõbb „Söki”
bácsi történelemtanár, kinek el-
híresült mondata volt az, hogy a
történelmet csak az Isten tudja,
meg Õ egy kicsit! Az Ipoly partján,

a Leánykatlannál, a fürdés szü-
netében csak a csehszlovák ol-
dalon szerettem pihenni, gyerekes
dacból, mivelhogy az is a miénk!
Büszke vagyok régi városomra,
általános és középiskolai tanul-
mányaim színhelyére. 
Gyarmaton mindenki elõtt közis-
mert volt az a hõsi cselekedet,
melyrõl a Duna TV is tudósított. A
palóc fõváros lakossága megaka-
dályozta azt – melyet sok magyar
város és az ország akkori vezetése
nem mert felvállalni –, hogy a tri-
anoni békeszerzõdés alapján

megcsonkított ország területét
még összébb zsugorítsák az or-
szágot körülvevõ, soviniszta,
nacionalista népek. Így is Nógrád
megyének, kb. háromnegyed ré-
szét elszakították Magyarország-
tól. Mint Esztergomnak, Balassa-
gyarmatnak is felére csökkent az
élettere, az ezzel járó gondokkal
együtt. A város igen szép és gaz-
dag múltjának már csak az
emlékei láthatók, úgy, mint a
csodálatos Pénzügyi palota, Bíró-
ság, Kaszinó, Megyeháza stb., és
természetesen Mikszáth, Madách
és a többiek szellemi öröksége.
Manapság, mikor a nemzeti so-
vinizmus ismét kezdi felütni fejét
Kelet-közép-Európában, érdemes
visszagondolni a fent említett
gyarmati eseményekre, és arra,
hogy minden magyarnak lehetõ-
sége lett volna a gyalázatos tria-
noni szerzõdés idejében fellázad-
ni, harcolni a szétszaggatott or-
szágrészek megtartásáért, vissza-
szerzéséért, de ehelyett sokan
közömbösen nézték a történteket!
Hová lett Szent István király,
Mátyás király, Rákóczi népe?
Hová lett a magyar virtus?
Figyelmeztetés ez a mai pártpoli-
tikai széthúzások idején is! 90 év
múltán már könnyû a Nagyma-
gyarország matricát a kocsinkra
kirakni, és verni a mellünket!
Vajon most hányan mennének
segíteni Balassagyarmatnak?

MAHOLÁNYI PÁL

POSTALÁDA

Civitas Fortissima
Szentendre 
a médiában
AUTÓSZERELÉS KÖZBEN
HALT MEG

Mérgezõ gõzöket lélegzett be 
egy középkorú férfi Szent-
endrén, miközben a ház földsz-
intjén lévõ garázsban autó-
alkatrészeket takarított külön-
bözõ vegyszerekkel. A férfit már
nem tudták a mentõk újra-
éleszteni.

FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG

MEGÚJULÓ MEDITERRÁN
VÁROS

Egy több mint ezeréves várost
álmodnak újra a Duna-
kanyarban: a Szentendre
„1000év+” városfejlesztési 
programban közel négymilliárd
forint értékben terveznek
beruházásokat.

METROPOL

A SZÉPMÛVÉSZETIN KÍVÜL
IS VAN ÉLET

Az örökifjú szentendrei Balogh
László 80 éves. Szentendrén a
MûvészetMalomban, ahogy illik,
rendeztek is neki egy kiállítást,
ahol kétszáz alkotása tekinthetõ
meg.

FIGYELÕNET, EST.HU

CSÁNGÓ BÁL A MOLDVAI
MAGYAROKÉRT

A Petõfi Csarnokban jövõ szom-
baton tartandó bálon mintegy 8
moldvai és gyimesi településrõl
összesen 45 hagyományõrzõ
zenész és táncos lép majd szín-
padra. Vendég lesz többek
között a Szentendre Tánc-
együttes.

MAGYAR NEMZET ONLINE

SZENTENDREI MÚZSA

Aknay János debreceni gyö-
kerekkel rendelkezõ festõmû-
vész válogatott alkotásaiból
nyílt gyûjteményes kiállítás
szombaton a Modemben. 
A Szentendrén élõ festõt Kósa
Lajos polgármester köszöntötte
a kiállítás szombati meg-
nyitóján. 

DEBRECEN TELEVÍZIÓ.HU, HAJDÚ

ONLINE

Az I. és II. világháborúban elhunytak
emlékére állított Honvéd szobor

Balassagyarmaton

Ki?
A Szentendrei

Részvételi Demokrácia
Kezdeményezés és a

Cromo Alapítvány szervezése az
Ökotárs Alapítvány támogatásával.
Mit?
Gyakorlatorientált tréningprogramot
kínálunk a közösségek aktivitásának
növelésére, a konszenzusos dön-
téseket elõsegítõ módszerek megis-
mertetésére.
Kinek?
Civil szervezetek vezetõinek,
képviselõinek, helyi közösségek aktív
tagjainak, diákönkormányzatokat
segítõ pedagógusoknak, jogász- és
szociológus hallgatóknak, közösségfe-
jlesztõknek, külsõ-, belsõ önkor-
mányzati tanácsadóknak.
Miért?
Tudjuk, milyen nehéz konszenzusra
jutni fontos kérdésekben. Sokan
szenvedtünk az elhúzódó vitáktól,

amik megosztották a közösségünket.
Láttunk konfliktusokba fulladó
lakossági fórumokat, közmeghallgatá-
sokat. A Közösségi tanácskozás-mód-
szer demokratikus keretek között
segítséget nyújt a közösség tagjainak
az egyetértésen alapuló válasz kidol-
gozásában. 
Mikor?
I. blokk:  február 12-13., péntek 15-
18-ig, szombat 10-18-ig. 
II. blokk: 2010. március 5-6.,  péntek
15-18-ig, szombat 10-18-ig.

A tréning tartalma
1. Bevezetés: nehézségek a
közösségek mozgósításában.
2. Betekintés különbözõ demokratikus
módszerekbe, mint az állampolgári
konzultáció, a konszenzus-konferen-
cia, a „Nyílt Tér“-technika, a World
Café stb.
3. A Közösségi tanácskozás-módszer
részletes ismertetése, filozófiája. Az

alapítvány közremûködésével meg-
valósult jó példák.
4. A szervezés és megvalósítás lépés-
rõl lépésre. A módszerrel szembeni
ellenérvek, ellenállások, váratlan
helyzetek kezelése.
5. A Közösségi tanácskozás program
lezárása, folytatás és utánkövetés. 
Az eredmények hatékony fel-
használása

A rendezvényre elõzetes jelentkezés
szükséges! 
Jelentkezés: Bódog Norbert,
Szentendrei Részvételi Demokrácia
Kezdeményezés, 06-30-954-5766,
norbert.bodog@gmail.com

Támogatott részvételi díj 4 000 Ft
(támogatás nélküli ár 60 000 Ft)

Jelentkezési határidõ: 
február 10.
További információ: www.cromo.hu

4 napos tréning
KÖZÖSSÉGI TERVEZÕ- ÉS DÖNTÉSHOZATAL-TÁMOGATÓ MÓDSZEREK



Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
Pályázaton nyert összeg: 5,8 millió Ft
Önrész: 1,4 millió Ft
Befejezés: 2009. I. félév

HÉV-aluljáró felújítása
Pályázaton nyert összeg: 3 millió Ft
Önrész: 1 millió Ft
Befejezés: 2009. I. félév

EuroVelo kerékpárút menti információs
fejlesztések

Pályázaton nyert összeg: 2,3 millió Ft
Önrész: 1 millió Ft
Befejezés: 2009. I. félév

Játszóterek felújítása
Pályázaton nyert összeg: 7,3 millió Ft
Önrész: 4,9 millió Ft
Befejezés: 2009. II. félév

János-György-Jobbágy u. felújítása
Pályázaton nyert összeg: 11 millió Ft
Önrész: 11 millió Ft
Befejezés: 2009. II. félév

Pannónia csapadékvíz-elvezetés megépítése
Pályázaton nyert összeg: 443 millió Ft
Önrész: 49 millió Ft
Befejezés: 2009. II. félév

I. Nagyberuházások

Projekt Támogatás Önerõ Várható befejezés

1. Gát tervezése 34 000 000 6 000 000 2010. március
Gát építés 900 000 000 0 pályázat elõkészítés alatt

2. Egres-Barackos utak felújítása 208 042 300 170 216 428 2010. június
3. A Polgármesteri Hivatal 

szervezetfejlesztése (ÁROP) 20 000 000 1 739 130 2010. június
4. Oktatásfejlesztés (TÁMOP) 48 481 086 0 2010. június
5. Óvodák felújítása (ovi-suli) 238 657 232 109 850 000 2010. szeptember
6. TDM 39 950 000 11 000 000 2010. december
7. Szakorvosi rendelõintézet felújítása 691 233 192 428 945 000 2011 tavasza
8. Belváros felújítása 900 000 000 192 475 000 2011 tavasza
9. Öko-program 1 200 000 1 000 000 2011. november

10. Concerto 1 253 056 euró 924 305 euró 2013.
11. Kistérségi csatornázás (elõkészítés) 5 400 000 750 000 000 pályázat elõkészítés alatt

II. Egyéb projektek

12. Rákóczi Iskola vizesblokk felújítás 6 500 000 3 916 664 2010 tavasza
13. 11-es fõút csomópontjainak fejlesztése   7 343 514 815 946 2010. szeptember
14. Gondozási Központ 9 200 000 2 300 000 2010. október
15. Rózsa-Liliom-Irányi Dániel u. felújítása 20 000 000 27 950 760 2010. október

II. Önerõs fejlesztések

16. Térfigyelõ rendszer kiépítése 40 000 000 2010. március
17. Új köztemetõ építése 600 000 000 2011 tavasza

1000 ÉV+
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Szentendrei nagyberuházások
Új sorozatunkban a városunkban zajló nagyberuházásokkal kapcsolatos fejleményekrõl, az építkezések mene-
térõl számolunk be hétrõl hétre. Az alábbiakban összefoglaljuk a már megvalósult, illetve hamarosan elkezdõdõ
fejlesztéseket.

Megvalósult fontosabb fejlesztések pályázaton nyert támogatásokból

2010-ben folyamatban lévõ nagyobb fejlesztések
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Közérdekû tájékoztatás

Wertheim Város Polgármesteri
Hivatalának tájékoztatása szerint
május 12-16. között kerül
megrendezésre a 6. wertheimi
gazdasági vásár, amelyre várják
a testvérvárosi települések 
vállalkozásait is. A részletekrõl 
a www.wertheim.de/ Wirtschafts-
woche link alatt lehet bõvebben
olvasni. A vásárra történõ jelent-
kezés közvetlenül a wertheimi
hivatalban történik.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Véradás – február 17.

A Magyar Vöröskereszt véradást
szervez a Pest Megyei
Könyvtárban (Pátriárka u. 7.)
február 17-én, szerdán 10-tõl
18 óráig. Kérnek mindenkit,
hogy aki teheti, vegyen részt 
a véradó napon, hogy minden 
rászoruló számára biztosítva
legyen az életet mentõ vér. 
A véradásra feltétlenül vigyék
magukkal személyi iga-
zolványukat és TAJ-kártyájukat. 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT

PEST MEGYEI SZERVEZETE

Az 1992-ben létrehozott NÉHA-
alapítvány elsõdleges feladata az
elsõ 15 évben az volt, hogy kis-
gyerekek óvodai képzését szer-
vezze meg. Melléktevékenység-
ként segítette a szociálisan rászo-
rultakat, például nagycsaládosok-
nak kedvezményes balatoni üdü-
lést szervezett, sõt, még hagyo-
mányõrzõ galériát is üzemeltetett.
Pár hónapja azonban egy újabb célt
tûzött ki maga elé: a mozgásukban
korlátozottaknak, idõseknek és
betegeknek próbál segíteni. Mind-
emellett segít abban is, hogy a be-
tegeket megfelelõképpen tájékoz-
tassa a sokszor általuk sem ismert
lehetõségeikrõl. Sergõ Andrással,
az alapítvány elnökével errõl az új
tevékenységrõl beszélgettünk.

Milyen tapasztalatok vannak
a mozgásukban korlátozottak
lehetõségeirõl?
Érdekes  volt, amikor évekkel
ezelõtt Hollandiában jártunk:
rengeteg kerekes székes embert
láttunk az utcákon, és az ember-
nek az volt elsõ benyomása, hogy
sokkal többen vannak, mint itt-

hon. Pedig nem így van. Nagyon
sokan vannak itt is, csak nincs
lehetõségük arra, hogy megfelelõ
módon közlekedhessenek.

Mikor döntött úgy, hogy szer-
vezetten is segíteni kellene
ezeknek az embereknek?
Négy gyerekünk közül az egyik
kerekesszékben él. Az alapgondo-
lat akkor jött, amikor pár éve
elromlott az autónk, neki azon-
ban mindenképpen el kellett jut-
nia valahová. Ekkor még nem
nagyon jártak az alacsony padlós
buszok, és napokba telt, amíg
autót tudtam szerezni, ugyanis a
környéken lévõ támogató szerve-
zetek ebben nem tudtak a segít-
ségünkre lenni. Ekkor fogalmazó-
dott meg bennem, hogy mindezt
szervezetté kéne tenni az ala-
pítványon keresztül.
Mindemellett fontosnak tartom
azt is, hogy ezeket az embereket
kellõen tájékoztassuk a lehetõ-
ségeikrõl is. Sokan például azt
sem tudják, hogy jár-e nekik
kerekesszék, járókeret, vagy hogy
milyen segédeszközöket tudná-

nak használni. Az alapítvány se-
gíteni tud a lehetõségek feltárá-
sában, az eszközök beszerzésé-
ben, szállításában. Jól kiépített
holland és osztrák kapcsolataink
vannak, és ezen eszközök be-
szerzése sok esetben olcsóbb is,
mintha itthonról kérné az illetõ. 

Ha valakinek segítségre van
szüksége személyszállításban
vagy eszközbeszerzésben, kinél
jelentkezhet?
Nálam. Miután az illetõ elmondta,
a problémáját, felvilágosítom,
hogy mit hol lehet beszerezni, és
igény esetén ezt meg is teszem.
Amennyiben szállításra van szük-
ség,  idõpont-egyeztetés után el-
viszem az illetõt oda, ahová kérte,
legyen az Budapest vagy akár
Debrecen is. Támogatószolgála-
tunk anyagköltségért, azaz ben-
zinköltségért szállít személyeket. 
Van egy pár szervezet, amely
szintén foglalkozik hasonló fela-
datokkal, például iskolások vagy
fogyatékosok rendszeres  szállítá-
sával, de arra már nem érnek rá,
hogy például egy idõs nénit elvi-
gyenek orvosi vizsgálatra. Mi ezt
a hiányt próbáljuk pótolni. 

Van egyéb célja is az alapít-
ványnak?
Kialakulóban van egy családi
napközi szervezése, de a két leg-
meghatározóbb dolog továbbra is
az idõsek és a betegek háttérgon-
dozása, illetve óvodás gyerekek
nappali elfoglaltságának megol-
dása. Természetesen ha valaki jön
egy jó ötlettel, szívesen betársu-
lunk hozzá. 

BARTUCZ MARIANN

NÉHA  egyszerûbb

SZENTENDREI CSALÁDOK 
SZENTENDRE 1000 ÉVÉBEN

Szentendre 1000 éves évfordulója alkalmából számos ren-
dezvény mellett egy családi fotókiállítást is szervezett
augusztusban Szentendre Város Önkormányzata, melyre 55
család több mint 500 fotója érkezett be. A nagy érdeklõdésre
és óriási sikerre is tekintettel a fotókiállítás folytatására
hívjuk városunk lakóit.

A kiállítás címe: Szentendrei Családok
Pillanatfelvételei II.
Ideje és helye: 2010. március 1-31. Polgármesteri Galéria
Kiállításmegnyitó: 2010. március 4. 17.30 

A fotókiállításra képeket várunk az alábbiak szerint:
1. 1989. augusztus 20-a elõtt Szentendrén élt családok 1989.

augusztus 20-a után született gyermekeinek fotói,

2. 1989. augusztus 20-a után Szentendrére települt családok
1989. augusztus 20-a után készült családi fotói.

Fotók beküldési határideje: 
2010. január 31.
Beküldési cím: dr. Dietz Ferenc 
polgármester, Szentendre Város Önkormányzata, 2000
Szentendre, Városház tér 3. postai úton vagy a hivatal
portájára is leadható zárt borítékban (Kérjük minden fotóra
szíveskedjenek a rajta lévõk nevét és a fotó készültének ide-
jét ráírni, a képeket beszkenneljük, újranyomtatjuk és az ere-
detit visszajuttatjuk Önöknek.)

Bízom benne, hogy millenniumi évünk méltó zárása lesz e
kiállítás, melyre várom minden szentendrei lakos felvételét,
hogy közösen ismét átélhessük a megörökített pillanatokat!
Várom megtisztelõ jelentkezésüket: 

DR. DIETZ FERENC

polgármester

NÉHA-ALAPÍTVÁNY
Sergõ András:
06-20-823-2649
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BOKOR TAMÁS

A mostani költségvetést egy
decemberi koncepcióalkotás
elõzte meg, amelyben alapelve-
ket fogalmaztak meg a bevéte-
lek és kiadások tervezéséhez.
Mik voltak ezek?
Megfogalmaztuk, hogy ebben az
évben beruházásként csak a már
folyamatban lévõ pályázatok,
valamint a temetõ megkezdése
jöhet szóba. A pályázatok önrészt
is tartalmaznak, amit természete-
sen nekünk kell elõteremteni.
Ennek elsõdleges forrása a köt-
vény szabadon felhasználható
része, valamint az annak lekö-
tésébõl származó kamatok. A
költségvetés tárgyalásánál több-
ször elhangzott – és az Állami
Számvevõszéki vizsgálat is meg-
erõsítette –, hogy  jó döntés volt a
két évvel ezelõtti kötvénykibo-
csátás, illetve az abból származó
kamatok fejlesztésre fordítása,
nélküle ugyanis esély sem lett
volna a város szempontjából
szükséges és fontos beruházások
befejezésére.

A kiadási oldalt megviseli a
162 milliós állami elvonás. A
bevételi oldalon 500 millió fo-
rintos ingatlaneladással szá-
molnak, azonban ennek sorsa
és kimenetele nem tervezhetõ
pontosan. Mit tesznek, hogy
elegendõ bevétele legyen a vá-
rosnak az ingatlanjaiból, és ho-
gyan lehet még fokozni a be-
vételeket?
Az idei fejlesztéseinket valóban
csak fokozott ingatlaneladással,
az eddigieknél aktívabb vagyon-
gazdálkodással lehet teljesíteni.
Mivel nagyobb, értékesebb ingat-
lanunk nincs, fõként üdülõtelke-
ket, lakásokat tudunk értékesíte-
ni. Ezek elõkészítettsége, vala-
mint az a szándék, hogy ebbe
akár külsõ ingatlancéget is be-
vonjunk, javítja annak lehetõsé-
gét, hogy ez az 500 millió forint
valóban befolyjon az idén. Ezen-

kívül fontos lenne, hogy azokat
az intézményeinket, amelyek kis-
térségi feladatot látnak el – pél-
dául a szakorvosi rendelõ és a
tûzoltóság –, ne csak városunk tá-
mogassa, hanem a környékbeli
települések is járuljanak hozzá a
mûködésükhöz, leginkább a te-
lepülés lélekszámának arányá-
ban. Ez ügyben ismételten meg-
keressük a kistérségi települések
önkormányzatait.

Sok ellentmondó hír kering az
egyre dráguló rendelõberuhá-
zásról. Mennyibe fog kerülni
ténylegesen a szakorvosi ren-
delõ felújítása, bõvítése?
A végsõ összeg még bizonytalan. A
pontos számokat majd a kivi-
telezõi közbeszerzés után kapjuk
meg. Bízom benne, hogy sikerül
tartani a 300 millió körüli plusz-
költséget, és sikerül ezt a rend-
kívül korszerû létesítményt  elsõ-
sorban a szentendreiek örömére az
eredeti tartalommal idõben átadni.

Ugyancsak sok pluszkiadást
jelent a város számára az uszo-
da, amely a felemás kezdet után
gyakorlatilag városi irányítás
alá került. De mennyibe kerül ez
az adófizetõknek?
Az uszoda problémája igen össze-

tett. Õsszel, amikor kiderült, hogy
az eredeti üzleti tervben szereplõ
számok nem tarthatók, gyors
döntéseket hoztunk: többségi tu-
lajdont szereztünk az uszodát
mûködtetõ cégben, remek szak-
emberekbõl álló felügyelõ bizott-
ságot neveztünk ki, ideiglenes jel-
leggel új ügyvezetõt választot-
tunk. Ez az új csapat egy külsõ
átvilágító cég elemzése alapján
gyors és határozott kiadáscsök-
kentõ és bevételnövelõ intézke-
déseket hozott. Ennek hatására a
havi veszteséget sikerült körül-
belül tízmillió forinttal csökken-
teni. Kiírtunk az ügyvezetõi stá-
tuszra egy pályázatot is, amely
elsõ körben eredménytelenül zá-
rult. Továbbra is keressük a meg-
felelõ embert erre a posztra, és
hiszünk abban, hogy lehet ezt a
létesítményt nullszaldó körüli
eredménnyel üzemeltetni. Ebben
az évben a költségvetés  mûkö-
désre és az uszoda lízingtör-
lesztésére körülbelül 270 millió
forintot, „Az uszoda a szentend-
reieké“ program keretében a gye-
rekek úszásoktatására, a gyógy-
úszás támogatására, valamint a
szentendreiek uszodalátogatá-
sára további 65 milliót irányzott
elõ. Az uszoda lízingjének kamat-
terheit már fizetjük, ez körülbelül
11 millió forint havonta, a tõke-
törlesztéssel év közepétõl – árfo-
lyamtól függõen – 16-17 millió
forint lesz, a kötvénytörlesztés
viszont csak 2013-ban indul.

Élõk problémái után beszél-
jünk egy kicsit a holtakérõl is:
mikor lesz új szentendrei köz-
temetõ?
Az egyik legfontosabb idei fela-
dat, hogy megkezdõdjön a te-
metõberuházás. Az idei költség-
vetésben erre 165 milliót állítot-
tunk be, ami viszont csak töredé-
ke a végsõ összegnek. Koncesszi-
ót írtunk ki, hogy ez a nemzetközi
díjat nyert gyönyörû tervpályázat,
megvalósuljon, mert a nívós terv
nívós kivitelezést kíván meg.

SOK TÉTEL SOKBA KERÜL, DE AZ ÁLLAMI MEGSZORÍTÁSOK ELLENÉRE TALPON MARADUNK

Mennyi az annyi?
10 igen és 4 nem szavazattal január 21-én elfogadta a képviselõ-testület az idei városi költ-
ségvetést. Nehéz év elé nézünk, hiszen az állami elvonások mértéke meghaladja a 160 millió
forintot, ami  nagyjából egy iskola és egy óvoda éves költségvetésének felel meg. A részle-
tekrõl ezúttal Tolonics Gyulát, a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság
elnökét kérdeztük. Következõ számainkban Magyar Judit, a Pénzügyi  Ellenõrzõ Bizottság
elnöke, valamint Kun Csaba alpolgármester kommentálja a témát.

Tolonics Gyula

V8-SORSOK

Egyelõre eredménytelen az
AquaPalace Kft. ügyvezetõi 
státuszának betöltésére kiírt
álláspályázat és Szántai Zsolt
megbízott ügyvezetõ is lemon-
dott tisztségérõl. A Vizes
Nyolcas Uszoda és Szabad-
idõközpontot új megbízott
ügyvezetõ fogja irányítani.
Ugyanakkor a márciusi
képviselõ-testületi ülésre elõter-
jesztés készül, amelyben átgon-
dolják, hogyan lehetne a létesít-
ményt a Városi Szolgáltató Zrt.-
vel közösen, vagy egyéb módon
mûködtetni. A képviselõ-
testület egyúttal felkérte az
önkormányzat ügyvédjét, hogy
vizsgálja meg a büntetõjogi
felelõsségre vonás kérdését az
uszodát korábban üzemeltetõ
AquaPalace Kft. gazdálkodásá-
val kapcsolatban. A Qualiteam
Kft. szerzõdésbe foglalt fizetési
kötelezettségeinek nem tesz
eleget, ezért az önkormányzat
egy forint vételár ellenében
megvásárolja a cégnek az
AquaPalace Kft.-ben lévõ egy-
harmadnyi (33,33%-os) tulaj-
donrészét. Természetesen a
Qualiteam Kft. készfizetõ
kezessége változatlanul fenn-
marad az uszodáért. 

IDÕSGONDOZÁS 
A KISTÉRSÉGBEN
Az újonnan létrehozandó
Dunakanyari Kistérségi Szociá-
lis Intézmény (DKSZI) látja
majd el a Gondozási Központ
(GK) feladatait július 1-jétõl. A
fenti megoldással a mûködte-
tésre többletnormatívát sikerül
bevonni. A Gondozási Központ
kistérségi szerepe növekszik és
a szentendreiek számára is jobb
a kistérségi ellátás. 

POLGÁRMESTERI
AKADÉMIA
Január 29-én és 30-án rendez-
ték meg a Település Önkor-
mányzatok Országos Szövet-
ségének székházában a Polgár-
mesteri Akadémia újabb ülését,
amelynek keretében dr. Dietz
Ferenc polgármester a szentend-
rei kistérség mellett a közép-
magyarországi régiót is bemu-
tatta az ország minden részébõl
érkezõ közel hatvan polgár-
mesternek.
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BOKOR TAMÁS

Nemrégiben befejezõdött a
szentendrei szakorvosi ren-
delõintézet átépítendõ terü-

letén a hetekig tartó régészeti
feltárás. Bár igazán áttörést jelen-
tõ tárgyak nem láttak napvilágot,
a bõséges leletanyagból új is-
meretekkel gazdagodhattunk
Szentendre múltjával kapcsolat-
ban. Dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Mártonnal, a Pest Megyei Mú-
zeumok Igazgatóságának vezetõ-
jével beszélgettünk a leletek
sorsáról és a következõ kihívá-
sokról.

Milyen leletek kerültek elõ a
szakorvosi rendelõ lebontott
épülete alól?
Ahogy várható volt, valamennyi
történeti korból találtunk lelet-

anyagot, vagyis õskori, ókori,
középkori és újkori leletek egy-
aránt elõkerültek. Az õskorból
kézzel formált edények oldaltö-
redékei, bronzkori tálka pereme
és oldaltöredéke, a kora római
korból kézzel formált, korongolt
házikerámia, fazekak, bögrék,
tálak, korsók és kancsók, kivétel
nélkül töredékesen. A Krisztus
utáni II-III. századból terra sigil-
laták, azaz egy római edényfajta
töredékei kerültek felszínre, emel-
lett bronz fibula-, magyarul ruha-
kapocs-töredékeket, bronz mé-
csesfüggesztõ horgot, és néhány
fémtárgy összeolvadt darabjait
találták meg a régészek. Az emlí-
tetteken kívül 42 darab pénzérme
látott újra napvilágot a Constan-
tinus-dinasztia korszakából, va-
lamint egy kézi malomkõ, egy
csontból készült hajtû, és kvád
edénytöredékek is lapultak a föld-
ben. A XIV-XV. századi lelet-
anyagból fõleg a fazék- és kan-

csótöredékek, valamint a kályha-
szem-töredékek, a késõ újkori,
XVIII-XIX. századi leletek közül
pedig a mázas fazéktöredékek
említésre méltók.

Mennyire haladt az eredeti
terv szerint a feltárás?
A rendelkezésre álló idõnél sokkal
hamarabb, november végére ké-
szen lettünk a munkálatokkal,
csak az átadás-átvétel akadozott
némileg. Többrétegû városi ása-
tásra volt szükség, mivel Szent-
endre belvárosában sok kultúr-
réteg halmozódott egymásra az
idõk folyamán. Metáldetektoros,
vagyis fémkeresõs gépi kutatást
és klasszikus régészeti feltárást
egyaránt végeztek a kollégák.
Nehézséget okozott, hogyan tart-
sák stabilan az ásatások ideje
alatt a környezõ épületek statikai
viszonyait, de ezt a feladatot
problémamentesen sikerült meg-
oldani. Nagy körültekintést igé-
nyelt a tevékenységük, de mivel
jelentõs épületmaradványok nem
kerültek elõ, csak újkori falrész-
letek, ezért mélyebbre ásni már
nem volt szükséges.

Hogyan választották ki a
feltárást végzõ csapatot?
A munkálatok megkezdése elõtt
mindig meghatározzuk, hogy
melyik korszakból várhatók a leg-
jelentõsebb leletek, ásatásveze-
tõnek pedig olyan régészt kül-
dünk, aki a meghatározott kor-
szakban otthonosan mozog.
Szentendre esetében a római kor-
ból reméltünk gazdag lelet-
anyagot, ennek megfelelõen Ma-
róti Éva ókorszakértõ lett az
ásatásvezetõ, akinek a keze alatt
10-20 ember dolgozott. A teljes

csapatba azonban beleértendõk
azok is, akik a múzeumban dol-
gozták fel a leleteket.

Mi lesz a sorsa ezeknek a tár-
gyaknak?
A kategorizálást követõen beke-
rülnek a Ferenczy Múzeum gyûj-
teményébe. Egy éven belül törté-
nik meg a teljes elsõdleges feldol-
gozás. A tárgyaknak azon részét,
amelyek többé-kevésbé ép álla-
potban kerültek elõ, restaurálják,
valamennyit konzerválják, illetve
tudományosan feldolgozzák és
kiértékelik. Zömében hétköznapi
használati tárgyak kerültek elõ,
amelyek közül várhatóan nem
állítunk ki egyet sem a múzeum-
ban, hanem csak a raktárban
lesznek elérhetõk. Szentendre
belvárosáról mégis új ismeretek-
kel gazdagodtunk ezeknek az
egyszerû tárgyaknak köszönhe-
tõen is, a részletekrõl azonban
csak a teljes feldolgozást köve-
tõen tudunk érdemben nyilat-
kozni.

Szentendre fejlesztési prog-
ramjai és a velük járó átépíté-
sek sok munkát adnak mosta-
nában a régészeknek. Melyik
lesz a következõ terep?
Most készül a Fõ tér burkolat-
cseréjének régészeti hatástanul-
mánya, amelyet a Ferenczy Mú-
zeum és más múzeumok anyaga
alapján szerkesztenek a szak-
értõk. Ennek beterjesztése után a
Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal hoz szakhatósági állásfog-
lalást arról, hogy melyik régészeti
eljárást kell alkalmazni a mun-
katerületen. Ez lehet régészeti
megfigyelés, megelõzõ, valamint
teljes feltárás. A Fõ tér esetében
nagy esély van a régészeti megfi-
gyelésre, vagyis amikor a kivite-
lezõk minden munkafázisát ré-
gész szakértõ kíséri figyelemmel,
és ha leletek kerülnek elõ, akkor
intézkedik a feltárásról. Még a
régészeti megfigyelés is figyelem-

re méltó eredményeket hozhat. A
váci Fõ téren tíz évvel ezelõtt
zajlott ilyen munka, akkor a meg-
figyelõ régészek megtalálták a
lebontott Szent Mihály templom
alapjait. A régészeti követés már
húsz centiméternél mélyebb föl-
dréteget érintõ munkálatok ese-
tén is ajánlott.

Sokszor vádolják a régészeket
azzal, hogy fölösleges többlet-
költséget okoznak az építkezé-
seken, és késleltetik a beru-
házások érdemi megkezdését.
Mit gondol errõl?

Mint említettem, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal rendeli el
a kötelezõ régészeti munkála-
tokat, és a döntés elfogadására
törvény kötelezi a beruházókat. A
szakorvosi rendelõ munkaterüle-
tének feltárása ötvenmillió forint-
ba került, de ennek nagy részét
maga a bontás tette ki. A költ-
ségeket egyébként minden eset-
ben a beruházó fizeti. Könnyen
elõfordulhatott volna, hogy ha
komolyabb leletek bukkannak fel,
akkor csúszik az építkezés meg-
kezdése, de a múzeum mindent

megtett azért, hogy ütemesen ha-
ladhasson tovább a rendelõ át-
építése. Amióta a Pest Megyei Mú-
zeumok Igazgatóságát vezetem,
azt vallom: úgy kell dolgoznunk,
hogy ha nem is örömmel, de
legalább semleges érzelmekkel
emlékezzen vissza a régészeti
munkákra a beruházó. Szeren-
csére a város jó partner volt ebben
az ügyben, ami természetesen a
múzeumigazgatóság és az önkor-
mányzat közötti hagyományosan
jó kapcsolatnak is köszönhetõ.

BEFEJEZTÉK A SZAKORVOSI RENDELÕ ALATTI KULTÚRRÉTEGEK RÉGÉSZETI FELTÁRÁSÁT

Üzenet a mélybõl
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Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton

Festett és díszített edénytöredékek 
a római korból

Mécsesakasztó  bronzhorog

Gordianos ezüspénze

Cseréptöredékek
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VERBA ANDREA

1951 és 1957 között végzett a
Képzõmûvészeti Fõiskola Alkal-
mazott Grafika Tanszékén, Ko-
necsni György tanítványaként.
Mit jelentettek az Ön számára a
fõiskolán töltött évek?
A fõiskolára szinte az utcáról
kerültem be, nem volt elõképzett-
ségem. A fõiskolán a legtöbbet a
kollégáktól tanultam. Számomra
rendkívül fontos volt, hogy amíg
egy problémával küzdök, addig
olyanokkal beszélgessek, akik
értik, mirõl van szó. Nagy hatás-
sal volt ránk Nagy Balogh János,
Koszta József, Nagy István, Der-
kovits Gyula – Egry József ké-
peirõl nem is szólva! Mondhatják
rá, hogy panteisztikus, ilyen
sehol a világon nincsen! A mû-
vészetük csak itt, ez alatt a szé-
lességi fok alatt születhetett meg. 

Az 1957 és 1965 között a Régi
Mûvésztelepen töltött nyolc év
milyen tanulságokat hozott a
fiatal pályakezdõ mûvész szá-
mára? 
Közvetlen a fõiskola elvégzése
után mesterem, Barcsay Jenõ
ajánlására kerültem a mûvész-
telepre. Kezdetben megilletõdtem,
hogy az általam tisztelt mesterek
társaságába kerültem. Rövidesen
barátságukba fogadtak, s a kor-
különbség ellenére egyenrangú-
ként kezeltek, figyelemmel kí-
sérték elsõ szárnypróbálgatásai-
mat. Tõlük tanultam meg a kép-
építés gyakorlatát, a festõi látást.
Elsõsorban Barcsay szigorú fes-
tõlogikája, sallangmentes képépí-
tõ példája imponált nekem, és
mind a mai napig mértékül szol-
gál. A sors ajándékának tekintem,
hogy barátságával kitüntetett. De
nemcsak a mesterséget, hanem
mûvészi magatartást, erkölcsöt is
tanultam Delitõl, Kmettytõl,

Kornisstól, Miháltztól, Ilosvai
Vargától, Pirktõl, Göllnertõl és a
többiektõl. Visszatekintve fél
évszázad távlatából, büszke és
boldog vagyok, hogy nyolc éven
keresztül közéjük tartoztam.

Mit jelent az Ön számára
Szentendre, mint inspirációs
forrás? Melyek azok az Ön szá-
mára kedves városképi motí-
vumok, amelyeket leggyakrab-
ban megfestett?
Számtalanszor megfestettem ezt
a sikátort (Sikátor, 1960; Mun-
kácsy utca, 1963) a piactéri
gömbfákat vagy a Várdombról a
rálátásos udvarokat. Ha lenéz a
Várdombról, az külön festõi izga-
lom. Onnan föntrõl látni lehet a
tûzfalakat, a tetõk játékát, a
gyönyörû részleteket.
Itt a Bodor-ház, aminek kapuját
mára szinte teljesen szétverték.
Vagy itt vannak a Tornyok
(1968). Na, itt már kezdtem szin-
tetizálni. Ez már az a bizonyos
átírása a motívumnak, ami tulaj-
donképpen rendet, képet szervez.
Mert a képet meg kell szervezni,
nem csak úgy hunyorgatni a
látvány elõtt. Ott geometria van.
Nem véletlenül mondta valaki:
„Ha nem Dél-Franciaországban
találják ki a kubizmust, akkor
Szentendrén is ki lehetett volna
találni“. 

Ameddig és ahogy én az absztra-
hálásban elmegyek, az nem egy
merev séma, hanem érzelmileg
telített, kifejezõ. Ha többfigurás
kompozícióról van szó, akkor is
minden figurának megvan a
maga karaktere. Aki ebben sémát
lát, az nem érzi ennek a lényegét.
Fiatalkoromban én viszonylag
kontúrosan festettem, és emlék-
szem, hogy ez többekre hatott.
Ezeket a bizonyos szentendrei
„õsmotívumokat“ majd mindenki
megfestette, de két egyformát
nem talál a képek között. Tehát
hogy azt hogyan komponálja,
hogy az mennyire feszített, vagy
az egész panorámát beleveszi, az
mind teljesen különbözõ. Végül
én a képeimmel egy sûrített mini-
mal art kategóriába jutottam el.

El tudná képzelni, hogy egy
másik városban él?
Nem. Én annyira röghöz kötött
vagyok, az apám is itt született, a
nagyapám is, tehát mondhatni,
õshonos vagyok. Az igaz, hogy
azóta ez a város nagyon megvál-
tozott, de én annyi mindent kap-
tam ettõl a várostól, hogy elmon-
dani nem tudom. Még ma is!
Megszólítanak a piacon, ha a
szentendrei újságban megjelenik
valami hír rólam, temetéseken a
hozzátartozók, akik innen régen
elszármaztak. Azt hiszik, hogy itt
még az van, amit itt hagytak. Hát,
azóta nagyot változott a világ, de
valahol, tudja, csodálatos kapocs,
hogy ezekkel az emberekkel egy
szemvillanás alatt azonnal értjük
egymást. Na, ilyen volt ez a
Szentendre! Nem véletlen, hogy a
pestiek ösztönösen idemenekül-
nek Budapestrõl. Pedig ma már itt
is egész más az élet, nem olyan
családias, mint régen. Valahol az
egész nevelési szisztéma, iskola-
rendszer, minden megváltozott,

és legfõképpen a családoknak az
összefogó ereje. A közösség el-
vesztette a kohéziós erejét, az
eresztékek meglazultak. 

Hogyan fogalmazná meg
emberi és alkotói szempontból
mûvészi hitvallását? Mit üzen-
ne a fiataloknak? 
Dráma, belsõ katarzis, megrendü-
lés nélkül nincs mûvészet. Az
érzelmek adnak hitelt a mûvé-
szetnek, a magyar mûvészetnek
különösen. A tiszta formák, a
képépítés tiszta logikája mellett
szükség van a poézisre... Egy
fiatal mûvész elõször is tanulja
meg a mesterséget. A mi idõnkben
ezt úgy mondták, tanuljon meg
rajzolni. A másik, ha valaki már
erre tette az életét, ne a könnyebb
ellenállás irányába menjen. A
mûvészet olyan komoly dolog,
amit ha játékosan is csinál idõn-
ként az ember, akkor is ko-
molyan, mint ahogy József Attila
mondja: „játszani is engedd szép,
komoly fiadat“. Dolgozni kell, és
a munka mondja meg, hogyan
tovább. Ami az életformát illeti,
arra nem tudok receptet adni,
mert mindenkinek a saját lehe-
tõségei szerint kell élnie. Ez alatt
azt értem, hogy az egész élete
ekörül forog, minden ennek van
alárendelve. Végül csak azt tu-
dom mondani, amit magam is a
mesteremtõl tanultam: „Akinek
az Isten tehetséget adott, az
kötelez, az felelõsség, azzal nem
élhet vissza“. Mert ez egy ritka
isteni adomány, higgye el! Sok
munkával, szorgalommal jár, de
megvan az öröme is!

(A kiállítás alkalmából kiadott katalógusban
megjelent interjú szerkesztett változata)

Balogh László kiállítása 
a MûvészetMalomban

megtekinthetõ március 15-ig

INTERJÚ BALOGH LÁSZLÓ FESTÕMÛVÉSSZEL

„Akinek az Isten tehetséget adott, az kötelez, 
az felelõsség, azzal nem élhet vissza“
Az idén nyolcvanesztendõs Balogh László jellegzetes festõi életmûve már jó ideje a szentendrei konstruktív szellemû fes-
tészet klasszikusai közé tartozik. Az utóbbi évek során számos elismerésben részesült a mûvész: 2006-ban a Vajda Lajos
Stúdió vezetõsége elõször adta át a Vajda Lajos-díjat a város két, méltán elismert doyen-je, Balogh László és Deim Pál
számára. Ugyanebben az évben a Magyar Alkotók Országos Egyesülete szakmai elismerését fémjelzõ Mûvészeti Nagydíjat
vehette át. Nemzeti ünnepünk alkalmával a Munkácsy-díj kitüntetésében részesült. A széles körben „tõsgyökeres“ szentend-
reiként ismert festõt arról kérdeztük, majd fél évszázad távlatából hogyan értékeli pályáját.
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DIENES ANGÉLA

Az egész napos rohanás után
fáradtan, kimerülten érke-
zem meg egy barátságos

házba. Össze-vissza kavarognak
a fejemben a gondolatok. Azon-
ban ahogy belépek az ajtón, mint-
ha hirtelen magam mögött hagy-
tam volna minden terhet, mintha
kizártam volna az ajtón egy kis
idõre az összes bánatom. Márti
birodalmában különös csend és
nyugalom honol: szinte eltûnik az
utca zaja, megszûnik minden
felesleges nesz. Füstölõ illata ter-
jeng a szobában, miközben kö-
rülöttem gyertyák pislákolnak és
halk zene szól. 

Látja a betegségeket

Miután lehuppanok egy fotelba,
csendesen elbeszélgetünk. Ahogy
õ mondja: „Ráhangolódom a test-
edet körülvevõ aurára, lelked
rezgéseire”. Néhány másodperc
múlva megszólal, és döbbenten
hallgatom általa leírt lelki állapo-
tomat. Egy pillanatra megrette-
nek, hogy mindezt honnan tudja.
Aztán újra érzem azt a különös
nyugalmat, amit akkor tapasztal-
tam, amikor beléptem a házába.
Elmondja, hogy testemen milyen
sérülések találhatóak, s játszi
könnyedséggel beszél eddigi be-
tegségeimrõl. Én csak hallgatok,
nem értem, hogy hogyan képes
ezeket tisztán és pontosan látni.
Márti elárulja, hogy e különleges
képességnek gyermekkora óta bir-
tokában van. 

Feltárhatóak elõzõ életeink

Testem feltérképezése után fel-
idézi születésem pontos idejét és
annak körülményeit. Mutató- és
középsõ ujját homlokára, ahogy õ
mondja „harmadik szemére“ he-
lyezi, és mesél gyermekkoromról,
szüleimrõl, életem legfontosabb
eseményeirõl, mintha annak ide-
jén õ is jelen lett volna. – Kris-
tálytisztán látom az emberek
jelenlegi életét és elõzõ életeit,
mintha egy könyvet nyitnának ki

elõttem. Tiszta hangokat is hal-
lok, de ebbõl az információhal-
mazból mindig igyekszem kiválo-
gatni a legfontosabb eseményeket
– mondja. 

Gyermekkorában kezdõdött

Márti már az óvodában is más
volt, mint hasonló korú társai.
Édesanyja szerint sokszor elvo-
nult, magába fordult, hosszan
elmélkedett. Olyan volt, mint egy
kis angyal. De olykor furcsa dolgo-
kat mondott. – Hároméves le-
hettem, amikor építõkockázás köz-
ben váratlanul így szóltam: a bá-
csinak vérzik a gyomra. Sokkolt
mindenkit a kijelentés, de nem elõ-
ször mondtam ki az igazságot.
Késõbb kiderült, hogy valóban be-
teg volt családunk barátja, és nem
sokkal ezután sajnos meg is halt –
emlékszik vissza a léleklátó.

Eszközök nélkül is lát

Dolgozószobájában többféle jós-
kártya- és ingatáblák vannak.
Ezek a tárgyak azonban többnyire
érintetlenül hevernek az asztalon,
miközben másokról beszél. – Az

inga és a kártyák pusztán esz-
közök. Ha úgy érzem, elõveszem
õket, de inkább magam vagyok az
inga, és a lapok érintése nélkül is
látom, hogy melyiket húznám. Az
események mozifilmszerûen, ké-
pekként peregnek le a szemem
elõtt – árulja el. – Egyszer felkere-
sett egy kétségbeesett asszony,
akinek eltûnt nyolc hónapos,
ritka fajtájú kiskutyája. Becsuk-
tam a szemem, és néhány másod-
perc múlva bevillant egy utcanév.
A házszámot nem tudtam meg-
mondani, de a vendégem rávett,
hogy menjek vele, keressük
együtt. Ahogyan odaértünk, rá-
mutattam egy házra, mert tud-
tam, hogy ott van a kutyája. Saj-
nos a rendõrséget kellett kihív-
nunk, hogy visszakapjuk az ebet
– meséli. 

Életet mentett

Márti látóként rengeteg emberrel
foglalkozott már, akik újra és újra
visszatérnek hozzá. Olyanoknak
is támaszt nyújt, akik nem tudnak
eljönni személyesen. Ismerõsökön
keresztül is képes energiát adni,
illetve védõangyalokat küldeni

nekik. Persze vannak, akik félnek
meglátogatni, nem mernek szem-
benézni a tényekkel. Pedig nem
elriasztani akar, jó szándékkal
fordul az emberek felé, minden-
kinek megtisztulást ígér. – Az
egyik régi vendégem azzal keresett
fel, hogy menjek be vele egy
kórházba, és segítsek rokonán, aki
kómában fekszik egy autóbaleset
miatt. Nem mondtam nemet. A
fiatal lánynak súlyos fejsérülése
következtében nem voltak élet-
funkciói, mozdulatlanul feküdt.
Kézrátétellel gyógyítottam, mert
hittem és láttam a gyógyulását.
Karácsonykor felébredt. Igaz, to-
lókocsiban él, de ír, olvas, kommu-
nikál, és azt hiszem, a lehetõségei-
hez képest boldog.

Márti üzenete

– Látóként meg-
próbálok segíteni
mindenkin, aki
csak eljön hoz-
zám. Közben pe-
dig érzem, hogy
az angyalok az én
vágyaimat is fo-

lyamatosan teljesítik. Számtalan
dolgot megéltem már, és hiszem,
hogy hobbijaim: az éneklés, a
fotózás és az írás is tartogat még
számomra meglepetéseket, boldog
pillanatokat.

A léleklátó elérhetõsége:
www.leleklato.eoldal.hu, 
06-30-605-7199

A LÉLEKLÁTÓ

A múltba és a jövõbe lát
Márti hivatása léleklátó, vagyis képes érzékelni az emberek múltját, jelenét és jövõjét. Persze
ez még nem minden: különleges képességének köszönhetõen súlyos betegségeket gyógyít és
a legnagyobb bajból is segít megtalálni a kiutat.

A lélek ébredése – 
a nagy utazás…
Lõcsei Fannihoz a sors az interneten keresztül
vezérelt, majd több alkalommal beszéltünk tele-
fonon, aztán egyik este elõadására invitált az
Édesvíz klubba. Izgatottan indultam el, mert valami
megmagyarázhatatlan erõ vonzott, hogy megis-
merkedjek vele. S most itt ülök a házában, s a nyílt
tekintetû, dinamikus, kortalan Fannival a kezde-
tekrõl beszélgetünk, hogy lépett erre az útra, s lett az
energetikai öngyógyítás módszertanának kidolgozó-
ja, a fénymunka elkötelezettje, s tanítómestere.
„A legmélyebb átalakulás akkor következik be az
ember életében, ha õ maga is megéli az oda vezetõ
utat. Ez történt velem is: 1990-ben, életem mély-
pontján kezembe került a Tudatalattid csodálatos
hatalma címû könyv, mely elindított egy másik úton.
Megértettem a tudat mûködését, és ezzel kezdetét
vette spirituális életem. Megoldódtak problémáim, a
kulcs: belül kell átalakulni! Természetesen a tanulás
útján több segítõm is akadt. A lélek ébredése egy
folyamat, utána az ember már nem ítél, hanem elfo-

gad. Ami körülöttem van, az az én teremtményem,
ha ezt elfogadom, akkor tudok rajta tudatosan vál-
toztatni. Legfontosabb megismerni önmagunkat,
mert addig az erõ nincs velünk. Minden belül van –
új spirituális fókuszt kell az embereknek találni,
mert ami belülrõl sugárzik, az materializálódik.”
Fanni küldetése, spirituális tanítói munkájának
célja, hogy minket a Fény útjára vezessen. Ennek
egyik lehetséges útja a Plejárdok fénymunka.
Minden alkalommal, amikor egy nagyobb fejlõdési
ciklus végéhez érünk, felbukkannak a Plejárdok
fényküldöttei. Kidolgozott, hatékony módszerük van
arra, hogyan gyógyítsuk meg, alakítsuk át és készít-
sük fel szervezetünket, hogyan váljunk alkal-
mazkodóvá a kozmikus változásokhoz. Ezeket a
technikákat sajátíthatjuk el a Fanni által szervezõdõ
Energetikai öngyógyítás módszertani kurzusain.
Tanfolyamain sikerrel alkalmazza mindazon tudá-
sát, melyet az elmúlt 20 év spirituális munkája so-
rán megtanult. Annak érdekében, hogy mélyreható,
életátalakító munkát érjen el, kibõvítette tan-
folyamát egy önismereti programmal is.            -MI-
Lõcsei Fanni, delfin@anandakft.hu, 
06-30-659-0589, www.delfintrening.hu
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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

...hívjuk szeretettel barátainkat, ismerõ-
seinket Bálint napján február 14-én,
vasárnap 17 órára a Városháza dísz-
termébe. Azt est során szeretnénk erõ-
síteni magyar hagyományainkat, Bálint
napjának visszaadni azt a tartalmat,
amivel elõdeink szokásvilága, vidám
tavaszköszöntõ, párosító, madaras dal-
kincse éltette ezt a jeles napot. Névnapi
köszöntõ énekeinket is ide varázsoljuk.
Az estet megnyitja: dr. Dietz Ferenc pol-
gármester. Közremûködik a Filibili
Népdalkör és vendégei: gyerekek a
Szivárvány Óvodából, a Csipkefa Nép-
dalkör, a Dunazug Zenekar, Jávor Csaba
néptáncos.
Támogatóink: Szentendre Város Polgár-
mesteri Hivatal, Szentendrei Kulturális
Központ

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket:
a Filibili Népdalkör

„Köszöntõlopó” eseménysor
„Nyisd ki Isten…” Óvodások tavasz-
köszöntése
„S oda jöve filibili szép madár…”
Filibili madaras dalcsokra
„Ennek a Rozinak piros pántlikája, 

illik a Jancsinak pörge kalapjára…”
Csipkefa párosító dalai
Névnapköszöntõk – Filibili Népdalkör
és a Dunazug Zenekar, szólót énekel:
Száva Borbála
„Ébredj János, ébredj!” / Udvarfalva
„Már megjött a jó reggel.” / Göcsej 
„Most érkeztünk…” / Erdõszentgyörgy
„Zendülj fel szent János!” / Fonyód
„Sok Zsuzsanna napokat…” / Szék/
Mezõség
„Házigazda aluszol-e?” / Gyergyócso-
mafalva
„Serkenj fel…” / Nagyszalonta
„Isten éltessen…” / Béd/Nyitra vm.
„Jót kívánok néked…” / Moldva
„Feltetszett a hajnalcsillag…” / Vésztõ/
Békés vm.
„Örvend az ég…” / Szurdokpüspöki
„Most érkeztünk ez helyre” /  Felsõse-
gesd/ Somogy vm.
„Farsang három napjában…” muzsika,
tánc Jávor Csaba vezetésével a szín-
padon
„Egyék, igyék minden vendég!” –
eszem, iszom farsangi kínálás 

Belépõ helyett „kásapénzt” jó szívvel fogadunk

Torkos
csütörtök
A „torkos csütörtök” régi magyar nép-
szokás: farsangkor jellemzõ volt a bõ-
séges étkezés, a kiadós ételek fogyasz-
tása. Húshagyó kedden éjfélkor abba-
maradtak a mulatságok, és hamvazó-
szerdán kezdetét vette a húsvéti böjt. A
hamvazószerdát követõ csütörtökön egy
napra felfüggesztették a böjtöt, hogy a
farsangi maradékokat elfogyasszák.
Ennek a napnak zabáló, tobzódó vagy
torkos csütörtök volt a neve.
Ezt a napot támasztották fel az éttermek
forgalmának növelése és az éttermi
kultúra fejlesztése érdekében, amikor is
az éttermek többsége féláron várja
vendégeit. Idén – immár ötödik alkalom-
mal – a torkos csütörtök akcióra február
18-án kerül sor. Azzal, hogy egy étterem
csatlakozik a torkos csütörtök akcióhoz,
vállalja, hogy az étel- és italfogyasz-
tásból egyaránt 50%-os kedvezményt
biztosít.

Szentendrén és térségében az alábbi
éttermek várják akcióval a vendé-
geket:

Szentendre: Dézsma Étterem 
és Borozó, Rab Ráby,  Dorothea
Kávézó, Új Mûvész Étterem,
Aranysárkány Vendéglõ, Waterfront
Hotel, El Mariachi Étterem, WalkWay
Palacsintázó & Étterem, Korona
Étterem, Chez Nicolas Étterem,
Dunacorso Étterem és Kávézó, 
Corner-Szerb Étterem
Leányfalu: Hársfa Étterem
Tahitótfalu: Tahikert Vendéglõ
Budakalász: Schieszl Vendéglõ 
és Borház 1896.
Üröm: Öreg Sváb Vendéglõ 
Pilisvörösvár: Gilde étterem, Gondola
Étterem, Pizzéria
Dobogókõ: Walden Hotel 
Szigetmonostor: Bacchus Vendéglõ,
Rosinante Fogadó

Ajánlatos a kiszemelt étteremben elõre
asztalt foglalni!

Kellemes torkoskodást kívánunk!

„Köszöntõlopó” kalákába
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„Barcsay Jenõ a huszadik századi
magyar mûvészet messze kima-
gasló alakja, hat évtizeden át er-
kölcsi és szakmai mércéje, közvet-
ve és közvetlenül generációk meg-
határozó mestere.“

Ezzel a summázó mondattal kezdi
Rózsa Gyula mûvészettörténész
tanulmányát a Mester születé-
sének 110. évfordulójára megje-
lent Barcsay-kötetében. A Magyar
festészet mesterei sorozat új
kötete a teljes életmûvet mutatja
be és veszi elemzés alá. Egy hosz-
szú és termékeny mûvészi pálya
íve bontakozik ki az olvasó elõtt.
A pályakezdést meghatáró meste-
rekrõl, ösztöndijakról, utazások-
ról, kiállításokról, barátságokról,
legfontosabb hatásokról, a leg-
gyakoribb motívumokról szól ez a
szép és okos album, amelyet az
életmû legjelentõsebb alkotá-
sainak reprodukciói kísérnek. A
kezdeti, tömör emberábrázolások-
tól, a Cézanne-i hatás alatt szü-
letett csendéletektõl, a mûterem-
belsõkön, a megtalált, megszere-
tett táj, a szentendrei hegyek szer-

kezetes rajzain és festményein át
az egyre letisztultabb, egyre el-
vontabb késõi képekig. Szent-
endre dombjai, utcái, templomai,
házai, lépcsõi jelennek meg a
grafikákon, a festményeken és a
monumentális murális alkotáso-
kon. A kötetben gyakran a mo-
tívum fotója is kíséri az adott fest-
ményt.

Szentendre méltón
õrzi Barcsay Jenõ em-
lékét. A nagy mester
lenyûgözõ hatású
mozaikja fogadja a
Pest Megyei Könyvtár
látogatóit, alkotásai-
nak állandó gyûjte-
ményes tárlata ta-
lálható a Dumtsa Je-
nõ utcában. A Bar-
csay Jenõ Képzõmû-
vészeti Alapítvány
évente két fiatal kép-
zõmûvésznek ítéli
oda a Barcsay-díjat. A
nevét viselõ általános
iskola pedig születése
napján kiállítással és
ünnepi mûsorral em-

lékszik névadójára. 
A Kossuth Kiadó a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságával és a
Magyar Nemzeti Galériával közös
kiadásában megjelentetett hiány-
pótló kötete – több mint húsz éve
nem adtak ki Barcsay-kötetet –
méltó tisztelgés a nagy mûvész
elõtt.

RAPPAI ZSUZSA

Hiánypótló Barcsay-kötetA remény hírnöke 
Marci Endre, a fehér
elefánt

Marcipánból készült ízletes
mását február 14-étõl bárki
megvásárolhatja a Dumtsa Jenõ
utcában, a Szamos Marcipán
Múzeum Cukrászdában. 
Minden eladott marcipán fehér
elefánt vételárából 200 forintot 
a szentendrei Barcsay Jenõ
Általános Iskola, és a Baltazár
Színház kap fele-fele arányban.
Bõvebb információ 
a www.szamosmarcipan.hu hon-
lapon.

Aszalon január 28-án ünne-
pelte egyéves mûködését (22
összejövetel volt eddig). Ezút-

tal dr. Losonci Miklós mûvészet-
történész tartott vitaindító elõadást
Szentendre mûvészete címmel 60-
70 érdeklõdõ elõtt a Pest Megyei
Könyvtár olvasótermében. A 30-40
perces vitaindítóban legalább 100
évre visszanyúló történeti áttekin-
tés után lényegében költõi kér-
déseket tett fel: például a helyi
mûvészet egyetemességérõl, a vá-
ros (önkormányzat) áldozatvál-
lalásáról a mecenatúrában, a „kö-
zönség” érdeklõdésérõl, a külön-
bözõ mûvészeti klikkekrõl, pályáza-
ti lehetõségekrõl.
Az elõadást követõ hozzászólá-
sok, kérdések többnyire nem érték
el a bevezetõ színvonalát. Né-
melyik megjegyzés inkább vágy-
álomnak tûnik, és jóllehet pénzrõl
nem esett szó, de mint mindig, itt
is a „levegõben volt”.  Ízelítõül
pár elhangzott kérdés, amikre jó
ideig csak várhatjuk a pozitív,
érdemi válaszokat, akár helyi,
akár kormányzati szinten. 

1. Miért nincs „mûvészetekért
felelõs” alpolgármester?

2. Miért nem jelent meg az
összejövetelen a polgármes-
ter (a városvezetés)?

3. Nem méltó a város mûvésze-
téhez, hogy az egyetlen Mûvé-
szetMalom hivatott „minden-
re”: szervezni, menedzselni,
bonyolítani „mindent”. 

4. Miért nem létesít az önkor-
mányzat mûvészeti folyóira-
tot Szentendrén? 

5. Kevés a tisztán mûvészetet
támogató alapítvány.

6. Miért néptelenek a kiállítóter-
mek, hol a (nemzetközi) kö-
zönség?  

7. Ha sûrûbben rendeznének
árveréseket, jobb reklámmal,
az segítené a mûvészek
megélhetését. 

8. Nincs a városban olyan (ál-
landó) tárlat, ahol a látogató
képet kaphatna a helyi mû-
vészek munkásságából, 100-
200 évre visszamenõleg. 

A kérdéseket nem feltette, csak le-
jegyezte: DR. TÖRÖK TURUL

Szentendre Szalon SZÜLETÉSNAPI PARTY

Szeretettel várnak mindenkit 
a Szentendre Szalon egyéves
születésnapot ünneplõ, évadzáró

farsangi báljára a Dunacorso (Libás)
étterem különtermébe 

február 11-én, csütörtökön 
18 órakor. 

Köszönõ verset 
Losonci Miklós mond, 

zene: BB-band 
(Nyári Laci és barátja)

Farsangi álarc kötelezõ!

www.szalon.tk

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és szerették,

hogy méltósággal viselt, 
hosszú betegség után 
életének 69. évében 

2010. január 17-én elhunyt 
dr. Tóth Béla,

a PMKK egykori igazgatója, 
egyetemi tanár, 

az Országos Levéltár 
nyugalmazott fõigazgató-helyettese.

Drága halottunk
hamvait kívánsága szerint szûk családi

körben február 3-án a Fiumei úti
temetõben elszórtuk.

A gyászoló család
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Kettõs évforduló
Tisztelgõ megemlékezés a 130 éve született és 50 éve elhunyt Boromisza Tibor 
festõmûvészrõl 

TÖRÖK KATALIN

Harmincöt évvel azután, hogy
1887-ben Ferenczy Károly család-
jával Szentendrére költözött,
egyik késõbbi tanítványa, a delelõ
korban lévõ Boromisza Tibor is itt
lelt új otthonra, igaz csak néhány
évre.
Tanácsköztársaságbeli szereplése
miatt elszenvedett rövid börtön-
büntetése után Boromisza a mar-
gitszigeti Kisszállóban lakott
három évig, innen költözött ki
Szentendrére 1922 végén, abban
az évben, amikor Hevesy Iván tol-
lából megjelent róla az elsõ kis-
monográfia, s amikor a Heli-
konban Medgyessy Ferenc szob-
rásszal közös tárlaton mutatta be
legújabb képeit. A negyvenkét
éves festõ már túl volt külföldi
tanulmányain, már maga mögött
tudhatta a sok viharral kísért
nagybányai „neós” korszakát,
már részt vett 1907-ben a bala-
toni mûvésztelep megszervezé-
sében és tiszavirág-életében.
Ismert kiállító mûvész volt, akirõl
a lapok is gyakran írtak. A nyu-
godt alkotásra, az elvonulásra
való lehetõség tette oly vonzóvá
számára a Duna-menti városkát.
Boromisza elsõ szentendrei la-
kása a Szamárhegyen, az Iskola
utca 12. szám alatt volt, az ún.
Kalauz-házban. Innen költözött
át néhány hónap elteltével Vevér
Oszkár pismányi villájába. Ké-
sõbb saját ház építésébe fogott,
aminek fázisait egy akvarell-
sorozatban örökítette meg. A
kétkezi munka már Nagybányán
is erõsen foglalkoztatta, mint
arról egyéni és csoportos munka-
ábrázolásainak jelenetei tanús-
kodnak. Házát kívül és belül egy-
egy saját festésû, Buddhát ábrá-
zoló nagy freskó díszítette, me-
lyek közül csak a beltéri menekült
meg a pusztulástól. Az új ház
teraszáról tucatnyi, kis méretû,
remek akvarellen örökítette meg
a szikrázó napfelkeltét.
Boromisza Tibor emberi és festõi
karakterének talán legjobb jel-
lemzése monográfusát, Hevesy
Ivánt dicséri: „Temperamentuma,
sõt egész életlátása egyszerre
passzív és aktív. Az egyik oldalon
zárkózottság, kontemplatív szem-

lélõdés, elvonulás az emberi tár-
sadalomtól a természet örök tör-
vényekkel vezetett, változhatatlan
kozmikus életébe, a másik oldalon
aktív cselekvések vágya, a lefoj-
tott energiák ki-kirobbantása,
mozgás és lázadás. Ezért vannak
piktúrájában a nagy megállások,
visszatérések, hogy amellett örö-
kösen nyugtalanul kutasson, ke-
ressen(…) Nem forradalmár õ,
hanem rebellis. Türelmetlen és
robbanó, hogy azután hamar
csöndbe meneküljön, hogy megad-
va magát, megelégedjen az ese-
mények szemlélésével. Anarchikus
kedély, telve a nagy harmóniák
megtalálásának erõs vágyával.”
Boromisza Tibor elsõ szentendrei
korszaka 1927 nyarán ért véget.
Házassága hirtelen megszakadt, s
az egy évvel korábban még nagy
tervekkel belakott új házát el-
hagyni kényszerült. Három évre

lement a Hortobágyra, ahol újfent
mûvésztelep létrehozásán fára-
dozott.
Bár a harmincas években Boro-
misza nem lakott Szentendrén,
több olyan írása jelent meg a
Függetlenség címû lapban, ame-
lyek az élõ kapcsolattartásról
árulkodnak. A világháború utáni
keszthelyi éveket életének egy
második, az elsõnél sokkal tom-
pább fényû szentendrei korszaka
követte. A hetvenhárom éves,
agyvérzésen átesett, öt kiskorú
gyereket nevelõ mûvész a megél-
hetési gondok szorításában,
családja szûk körébe húzódott
vissza Duna-parti lakásukban.
Egy-két kivételtõl (Apáti Abkaro-
vics Béla, Pirk János) eltekintve a
város akkori festõi nem sok
érdeklõdést tanúsítottak iránta.
Boromisza életének és festé-
szetének feldolgozása mûvészet-
történetünk egyik adóssága – írta
harminchárom évvel ezelõtt Hau-
lisch Lenke a szentendrei fes-
tészetrõl szóló könyvében. Azóta
annyit javult a helyzet, hogy
nagybányai, neós korszakáról, a
lázadó, igazságáért nyíltan har-
coló fiatal mûvészrõl már bõven
talál olvasnivalót az érdeklõdõ.
Elsõ (1922–1927. július) és
második (1953-1960) szentendrei
korszakával azonban behatóan
mindez ideig csak jelen sorok
szerzõje foglalkozott. 
A szentendrei festészet változatos
mintázatú szõttesén önálló és
karakteres motívumként vannak
jelen Boromisza Tibor itt született
mûvei.

Szentendre 1000 éve
10 képen
Krizbai Sándor Munkácsy-díjas
festõmûvész kiállítása február
4-én nyílt a Nagy Balogh János

Kiállítóteremben (1191 Bp., Ady
Endre út 57.) A kiállítás meg-
tekinthetõ március 13-ig, kedd-
tõl péntekig 10-tõl 18-ig, szom-
baton 10-tõl 14 óráig. Nyitva:
március 28-ig

Aknay a Modemben
Január 30-án nyílt meg Aknay
János festõmûvész kiállítása
Debrecenben. A tárlatot Kósa
Lajos, Debrecen polgármestere,
dr. Dietz Ferenc, Szentendre pol-
gármestere és Gulyás Gábor, 
a  Modem igazgatója méltatta 
a nagyszámú közönség elõtt. 
A kiállítás – a korábban megje-
lenttel ellentétben – március 
28-ig látogatható.

Álmaink útján 
Február 5-én pénteken 17
órakor Álmaink útján címmel
nyílik Radványi Dániel Margit
amatõr festõmûvész kiállítása
a Dalmát Kávézóban (Bartók
Béla u.) Díszvendég: Progner L.
Gabriella

Bihon-kiállítás
Bihon Gyõzõ szentendrei festõ-
mûvész 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 megtekint-
hetõ február 28-ig, naponta 
9-17 óra között. 

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) 

Boromisza Tibor



Társastánc 

tanfolyam
Társastánc kurzus indul kezdõknek 
(13-16 éveseknek és felnõtteknek)

február 12-én 
a Barcsay Jenõ Általános Iskolában

(Kálvária út 18.), amelyen a világtánc 
program táncainak (cha-cha, rumba, tangó,
bécsi keringõ, rocky, angol keringõ, blues)
alapfiguráit lehet elsajátítani Tóth Attilától,
a Kék Duna Tánciskola vezetõ tanárától.

Információ: 06-20-465-7885.

HIRDETÉS
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ÁLLÁS

Pomázi telephelyû cég keres
Winkler+Dunnebier Helios
102 gépre gépbeállítót. 
Mechanikai, papíripari,
nyomdász vagy hasonló
területen szerzett munkata-
pasztalattal. Önéletrajzot a
hirdetes@eurokft.hu címre
várjuk.

EGÉSZSÉG

Pszichológiai tanácsadás
Szentendrén! Forduljon hozzám
bizalommal, ha lehangolt vagy
feszült, vagy életvezetési,
párkapcsolati problémái vannak.
Gyermeknevelési kérdésekkel,
illetve egyéb problémával, ami
zavarja. Füle Ágnes pszichológus,
www.fuleagnes.fw.hu. Tel. 06-70-
612-6779.

KIADÓ LAKÁS

Igényes lakás kiadó. Tel. (26)
314-489, 18 órától.

110 nm-es lakás a Kaiser's
mögött kiadó. Tel. (26) 311-414,
312-110.

Szentendrén kiadó 1 fõ részére 1
szoba-fürdõszoba (konyha nélkül)
kaució nélkül, hosszú távra.
Rezsivel 45 ezer Ft-ért. Tel. 06-
30-540-3516.

Szentendrén, a Dózsa György út
37. szám alatt 150 nm-es,
emeleti lakás kiadó bármilyen
célra. Tel. 06-20-919-0795.

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

Kiadó a Rózsakertben 55 nm-es,
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.

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

Tahitótfalun új építésû 40 nm-es
kis ház kiadó 55/hó, alacsony
rezsiköltséggel! T. 06-70-311-
5347.

LAKÁS, INGATLAN

Tahiban jó helyen, egyszintes,
100 nm-es polgári ház 20 mil-
lió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376. 

Szentendrén az Óvárosban csalá-
di ház (120 nm-es ház, 533 nm-
es telek) 26 millió Ft-ért eladó.
Magánszemélyek hívását várom.
Tel. 06-20-450-1652.

Fantasztikus hangulatú, két-
szintes, 185 nm-es családi ház

1485 nm-es telekkel eladó
Pilismaróton, a Malom-patak
partjánál. Télikert, cserépkályha,
oziris fûtési rendszer, riasztó.
Irányár: 28,5 millió Ft. Tel. 06-20-
431-5438.

Keresek Szentendrén vagy
környékén eladó családi házat
vagy lakást. Tel. 06-30-719-9988.

Lakótelepen korrekt, 55 nm-
es lakás 9 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS

Csalódást okozott a
bizonyítvány? Matekból differen-
ciáltan segítek – fejlesztõpedagó-
gus. Tel. (26) 312-978.

Biológia-, kémiatanítás, felvételi
elõkészítés tapasztalt diplomás
tanárnál a Füzesparkban. Tel. 06-
70-258-4164.

Angol-, német-, magyar-
tanítást, korrepetálást,
nyelvvizsga elõkészítés
diplomás tanárnál. Tel. 06-70-
268-5942.

Angol nyelvtanfolyamok,
magánórák, vizsgára felkészítés,
társalgás, fordítás. Tapasztalt,
dinamikus, de türelmes „angol-
hon“-t többször megjárt fiatalem-
berrel. Tel. 06-70-527-3879,
cserip12@hotmail.com. 

Fiatalember angol nyelvbõl kor-
repetálást, oktatást, illetve rövid
határidõvel fordítást vállal.
Pirmann Tamás, 
06-20-446-5530.

Olasztanárt keresek, aki házhoz
jönne tanítani. Tel. (26) 312-231,
06-30-487-8688.

Matematika-korrepetálás nagy
tapasztalattal! Kérésre házhoz
megyek. Tel. 06-30-487-8855.

SZOLGÁLTATÁS

Kõmûves, ács, tetõfedõ és
kertépítõ munkák. Kisebb meg-
bízásokat is szívesen teljesítünk.
Tel. 06-30-311-9231.

Asztalos munkát vállal: fából min-
dent. Tel. 06-30-319-7278, (26)
318-219.

Vidéki vállalkozó vállal
lakatos, bádogos munkát,
tetõfedést, kovácsolt jellegû
kerítések készítését, küszöb-
borítást tükörlemezrõl. Tel.
06-20-494-1295.

Az OTTHON SEGÍTÜNK
Szolgálat önkénteseket keres
kisgyermekes családok
segítéséhez. Ha szeret
gyerekekkel foglalkozni és van
heti 2-3 szabad órája, várjuk
jelentkezését felkészítõ tanfolya-
munkra. Tel. 06-209-103-767,
www.otthonsegitunk.hu.

Computerklinika: számítógép-
javítás, karbantartás,
vírusirtás, bõvítés, telepítés.
Hívjon bizalommal! Tel. 06-30-
857-2653.

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, villanytûzhely és
mikrosütõ javítása sugárzás-
méréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

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

TÁRSKERESÕ

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

ÜZLET

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

OÁZIS INGATLANIRODA
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

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

EGON
fiatal akita keverék

kan, január 6-án fogta
be a gyepmester a

Gyöngyvirág utcában.

FIDO
A keverék kan decem-
ber 1-jén besétált a
gyepmesteri telepre

TURBO 
A foxterrier kant január
1-jén fogták be Kéki-

dülõn

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBEFOGADÓJÁT

Farsangi zenebölcsi
Február 10-én szerdán 9.45 kezdettõl tartjuk farsangi
zenebölcsi foglalkozásunkat a zeneiskola nagyter-
mében, melyre szeretettel várjuk az érdeklõdõ csalá-
dokat is 3 év alatti gyermekeikkel. 
Információ: Bokorné Forró Ágnes, 06-30-501-3444
www.zenebolcsi.hupont.hu 

Már 8 éves a Zeneház
Kedves Gyerekek! Szeretettel várunk benneteket újon-
nan induló zeneovi csoportunkba szerdánként 10.30-tól
a zeneiskola nagytermébe! A foglalkozás célja: komplex
személyiségfejlesztése zenei eszközökkel. A három évet
betöltött „zenebölcsisek” mellett szeretettel hívjuk és
várjuk azokat is, akik még nem jártak foglalkozá-
sainkra. Életkori ajánlás: 3 és 7 év között. Elsõ
foglalkozás: február 17. szerda 10.30. Elõzetes beje-
lentkezés szükséges. 
Bokorné Forró Ágnes, 06-30-501-3444, sziazenehaz@
freemail.hu, www.zenebolcsi.hupont.hu 



ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és 
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Február 5. péntek 18 óra
ÕSI TÖRTÉNELMI 
HAGYOMÁNYUNK
Varga Tibor elõadása

Február 12. péntek 18 óra
ADATOK SZENTENDRE
MÚLTJÁHOZ
Dr. Kállay István jogtörténész
elõadása

Dalmát Kávézó
Bartók Béla u.

Február 8. hétfõ 19 óra
HELYÜNK AZ 

UNIVERZUMBAN – pozitív és
negatív energiaforrások
Farkas Erzsébet elõadása

Február 10. szerda 19 óra 
VELÜNK ÉLÕ TERMÉSZET,
TÉLI ÉNEKESMADARAK
Képekkel kísért beszélgetés-
sorozat a természetrõl s annak
védelmérõl. A sorozat vezetõje
Szentendrey Géza környezeti
nevelõ, madarász

Napórásház
Duna-korzó 
(rév-állomással szemben)

Február 9. kedd 18 óra
„ZSÁK A FOLTJÁT...”
A párkapcsolatok buktatói
asztrológus szemmel
Szabó Bernadett asztrológus
elõadása

GYEREKEKNEK
Püspökmajori Klubkönyvtár
Hamvas Béla u. 6.

Február 6. szombat 10 óra
FARSANGI 
JÁTSZÓHÁZ
Maszkokat, álarcokat készítünk

Pest Megyei Könyvtár
színházterme
Pátriárka u. 7.

Február 19. péntek 10 óra
HOLLÓ EGYÜTTES: 
HÁROM GÖRBE 
LEGÉNYKE
Weöres Sándor legismertebb
gyermekverseibõl készített
összeállítás. Az elõadás szereplõi
mindvégig a gyerekek.
Belépõjegy: 600 Ft

PROGRAM
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P'ART
MOZI

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

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK

február 5-én pénteken, 
18 órakor
KÕBE LEHELT LÉLEK –
portréfilm Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvészrõl
A vetítés után kötetlen beszél-
getés Csíkszentmihályi Róberttel.
Házigazda: Szakolczay Lajos
mûvészettörténész

február 11-én csütörtökön
délután 6 órakor
DunaP'Art Filmklub
SZERELMES FRANCIÁK A
FILMMÛVÉSZETBEN 9 részes
sorozat
4. A TEST ÖRDÖGE
fekete-fehér, feliratos, roman-
tikus 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
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

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

február 20-án szombaton
délelõtt 10.30 órakor
BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL
GYÖRGYLOVAG 
ÉS A SÁRKÁNY
Utána: Játszóház-lovagi játék
A Trambulin Színház elõadásában
(Belépõjegy: 900 Ft, 3 fõre: 2400 Ft)

február 23-án kedden
délután 5 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
(Belépõjegy: 500 Ft)

február 25-én csütörtökön
délután 6 órakor
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 beszél-
getés Aknay Jánossal.
Házigazda: Szakolczay Lajos
mûvészettörténész
BARICZ KATALIN fotográfus-
EMÓCIÓK címû kiállítása február
15-ig megtekinthetõ.
Felnõtt jegyek ára : 750 Ft
Nyugdíjas-diák jegyek ára: 650 Ft

MOZIMÛSOR

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
20:00 THE BROTHERS
BLOOM-SZÉLHÁMOS
FIVÉREK (113') kh.:12

február 7. vasárnap
14:00 A HERCEGNÕ ÉS A
BÉKA (97')
15:45 DAN ÉS A SZERELEM
(98') kh.:12
17:45 ISTEN HOZTA AZ
ISTEN HÁTA MÖGÖTT (106') 
19:45 THE BROTHERS
BLOOM-SZÉLHÁMOS
FIVÉREK (113') kh.:12

február 8. hétfõ
18:00 JULIE ÉS JULIA - KÉT
NÕ EGY RECEPT (123') kh.:12

20:15 THE BROTHERS
BLOOM-SZÉLHÁMOS
FIVÉREK (113') kh.:12

február 9. kedd
18:00 MAX MANUS (118') kh.:12
20:00. THE BROTHERS
BLOOM-SZÉLHÁMOS
FIVÉREK (113') kh.:12

február 10. szerda
18:00 JULIE ÉS JULIA - KÉT
NÕ EGY RECEPT (123') kh.:12
20:00 ISTEN HOZTA AZ
ISTEN HÁTA MÖGÖTT (106') 

február 11. csütörtök
18.00 A TEST ÖRDÖGE (110')
20.00 EGYSZERÛEN 
BONYOLULT (121') kh.:12

február 12. péntek
16:00 ALVIN ÉS A
MÓKUSOK 2. (96')
18.00 MUZSIKUSPORTRÉK -
Neti Sanyi (kisterem)
18:00 EGYSZERÛEN 
BONYOLULT (121') kh.:12
20.00 ISTEN HOZTA AZ
ISTEN HÁTA MÖGÖTT (106')
kh.:12

EGYSZERÛEN BONYOLULT
Egy tényleg kacag-
tató romantikus
vígjáték, méghozzá
a jobbik fajtából.
Nancy Meyers, a nõi
szívek nagy ismerõ-
je ismét egy önmeg-
valósító asszonyról

forgatott, Meryl Streepnél pedig keresve sem találhatott
volna jobb színésznõt a szerepre.
Meyers elmesél egy sztorit egy nõrõl, aki képes lebon-
tani a saját maga köré épített falakat, és képes nyitni a
külvilág felé egy válás, a szíve kifacsarodása után is.
Nem feltétlenül kell õt vagy alkotásait szeretni, de ta-
gadhatatlan, hogy a nõi lélek és szokások nagy ismerõ-
je, s nem utolsósorban nagyon jó humorérzékkel tudja
tálalni az élet talán nem annyira vicces helyzeteit. Nem
világmegváltásra törekszik, s emiatt nem is úgy kell
hozzáállni, egyszerûen mesél és nevettet. 
2010. február 11., 12., 13., 14., 16. és 17-én a
P'ART MOZI mûsorán.

GOMBATANFOLYAM SZENTENDRÉN

Ismerkedjen meg a természet
rejtõzõ, titokzatos lényeivel.
Bõvítse étkezési élményeit
vadontermõ gombákkal, kü-
lönleges, egyedi ízek, ínyenc
falatok gombás ételekbõl.
Gyógyhatású gombák, ehetõ
és mérgezõ hasonmás gom-
bapárok, kirándulások a ter-
mészetben, könnyed hang-
vételû, szórakoztató oktatás.
Nyolc elõadásból és öt kirán-

dulásból álló gombaismereti tanfolyam indul a P'Art
Moziban, Duna-korzó 18. alatt Lukács Zoltán gom-
baszakértõ vezetésével. 
A vetítéssel egybekötött elõadások kéthetente március
3-tól, szerdai napokon 18:00 órától 19:30-ig tartanak. A
terepgyakorlatok hétvégén lesznek. Fakultatív vizs-
gázási lehetõséggel. 
A tanfolyam ára 12 000 Ft, legalább 15 fõ jelentkezése
esetén indul. Érdeklõdés, jelentkezés: Lukács Zoltánnál
06-30-447-1235.

ISMERÕS ARCOK KONCERTJE 
Február 20-án, szombaton 20 órakor a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében lép fel az Ismerõs Arcok
együttes. Jegyek elõvételben és a helyszínen: 2000 Ft.
Jegyek elõvételben: Nemzeti Motorosbolt (Õrtorony u.
16.), Ikertáltos Hagyományõrzõ Bolt (Gõzhajó u.)
Tel. 06-20-993-7852. Szervezõk: Ébredj Magyar!
Nemzeti Egylet

WHY NOT KONCERT
Február 13-án szombaton, az Erm's Étteremben
(Kossuth L. u. 22.) játszik a Why Not Zenekar. Belépés
díjtalan. Asztalfoglalás szükséges: Tel: 06-26-303-388
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Jóga
minden szerdán este a Barcsay Jenõ Általános Iskolában

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

Erdei Zsolt Szentendrén
Örömmel értesítjük az ökölvívás szerelmeseit, hogy elfogadta meg-
hívásunkat, 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

FREKVENCIASZALON
Szentendre, Jókai u. 2.

(az AGY iskolával szemben)

info: 06-20/219-1166
www.frekvenciaszalon.hu

www.bodycoach.hu

INGYENES NYÍLT NAP
február 6. szombat 08.00-20.00-ig

Személyi edzéssel!
Állapotfelmérés 

SlimManager N20 test-analizátorral

Bõvül a DAM
2000 Szentendre, Áchim András u. 2

BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI A KÉT TANNYELVÛ ELSÕ OSZTÁLYBA
2010. február 1-jétõl

A két tannyelvû iskola-elõkészítõ és elsõ évfolyam népszerûsége
miatt úgy döntött a DAM iskolavezetése, hogy a jövõ évben

párhuzamosan angol és spanyol nyelven is oktatjuk majd a piciket. 
Egyéni program segítségével tanítjuk az elsõsöket az olvasás gyönyörûségére.

Lehetõséget biztosítunk arra, hogy mindenki szeresse a könyvet. 
Más-más tempóban haladnak a gyerekek a tanulással. Az egyéni tempó

lehetõsége sikerélményt jelenthet mindenkinek. 
A National Geographic folyóirat támogatásával újabb „expedíciós“ csoportokat

indítunk. A történelmi, biológiai és földrajzi kutatások rengeteg élményt 
jelentettek eddig is. Iskolánkra jellemzõen ragaszkodunk a legfeljebb 

10 fõs csoportlétszámhoz. Így az igazi kutatóvá nevelésnek és az érdeklõdés
fenntartásának komoly esélyt adunk. 

A jövõ tanévben nagyobb épületbe költözve, megháromszorozva a tanulólét-
számot, egyre több Dunakanyarban élõ diáknak adhatunk boldog iskolaéveket.

Pszichológiai Tanácsadás
Szentendrén!

Forduljon hozzám bizalommal, 
ha lehangolt vagy

feszült vagy
életvezetési, párkapcsolati 

problémái vannak,
gyermeknevelési kérdésekkel, 
ill. bármi egyéb problémával, 

ami zavarja.
FÜLE ÁGNES PSZICHOLÓGUS

www.fuleagnes.fw.hu
06-70-612-6779

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


