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VÁROS
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõtestületének Kulturális,
Oktatási és Kisebbségi
Bizottsága meghirdeti az
Oktatási pályázatot az
Oktatási Alapban biztosított
1 millió Ft erejéig.
Pályázat nyújtható be minden
olyan tevékenységre, programra,
amely elõsegíti a honismeret, a
szentendreiség (lokálpatriotizmus) kialakítását, a magyar
történelem helyi vonatkozásainak
megismertetését a nevelési,
oktatási, szabadidõs
tevékenységek során (pl. tanulmányi, kulturális, történelmi iskolai és városi versenyek, a gyermekek szabadidõs tevékenységét
gazdagító rendezvények, stb.),
illetve a határon túli magyarság –
különös tekintettel a
testvérvárosokra – életének és
kultúrájának, jobb megismerését
célzó programokra (pl. rendkívüli
osztályfõnöki, történelem, irodalom földrajz vagy egyéb
tanóra, vagy iskolán kívüli
tevékenység keretében).
Elõnyben részesülnek a több
városi résztvevõvel zajló programok!
A pályázattal kapcsolatban
érdeklõdni lehet: Dala-Nagy
Katalin oktatási referensnél,
26/503-337; e-mail:
dala.nagy@ph.szentendre.hu)
valamint az Ügyfélszolgálat telefonszámán: 26/503-368.
A pályázat benyújtása a 34/2009
(X.26. ) Önk.sz. rendelet 14. § és

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

1. sz. mellékletének figyelembe
vételével történik, amely a
www.szentendre.hu honlap Önkormányzat címszó alatt található.
Ez ad felvilágosítást pl. a
pályázati adatlapról, beadandó
mellékletekrõl, elszámolásról,
szerzõdéskötésrõl stb.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõtestületének Kulturális,
Oktatási és Kisebbségi
Bizottsága meghirdeti a
Táborozási-, Közmûvelõdésiés Nemzetközi kapcsolatok
ápolása c. pályázatokat a
Kulturális Alapban biztosított 6,7 millió Ft erejéig.
BELFÖLDI TÁBOROZÁS
A pályázat célja: azok a
Szentendrén mûködõ közoktatási
intézmények és a náluk mûködõ
diáksport egyesületek belföldi
táboroztatási költségei csökkentésének támogatása, melyek
belföldi (de nem szentendrei)
táborozást szerveznek diákjaiknak.
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A pályázat célja: a határon túli
magyarság megismerése, számukra mûvészeti elõadások
bemutatása (iskolások és civil
szervezetek, egyesületek által).
A határon túl élõ diákok magyar
nyelv tanulásának, a
testvérvárosokba látogató szentendrei és az onnan ide látogató
diákok, illetve a tanult nyelvet
külföldön gyakorló szentendrei
diákok kiutazásának segítése.
KÖZMÛVELÕDÉSI
TEVÉKENYSÉG
A pályázat célja: Szentendre
város területén kulturális,
közmûvelõdési tevékenységet
folytató, továbbá a város hagyományainak ápolása, története,
helytörténete, értékeinek megmutatását felvállaló intézmények,
civil szervezetek, alkotó
közösségek támogatása.
A pályázattal kapcsolatban
érdeklõdni lehet: Schinkovits
Lajosné, közoktatási referensnél
(Tel: 26/503-332), valamint az
Ügyfélszolgálat telefonszámán:
26/ 503-368
A pályázatok beérkezésének
határideje: március 18
csütörtök 17.00 óra
Valamennyi pályázatot a
Polgármesteri Hivatal Iktatójába
vagy Ügyfélszolgálatára kell leadni személyesen vagy megküldeni

Lapzárta: hétfô, 12 óra

levélben (Cím: 2000 Szentendre,
Városház tér 3.). A borítékon fel
kell tüntetni a pályázat nevét!
A pályázat benyújtása a 34/2009
(X.26. ) Önk.sz. rendelet 14. § és
1. sz. mellékletének figyelembe
vételével történik, amely a
www.szentendre.hu honlap Önkormányzat címszó alatt található. Ez ad felvilágosítást pl. a
pályázati adatlapról, beadandó
mellékletekrõl, elszámolásról,
szerzõdéskötésrõl stb.
Önkormányzati pályázatok
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a város 2010. évi
költségvetési rendeletében
a következõ alapokat
különítette el, melyeknek
összegére az illetékes
bizottságok pályázatot
írtak ki:
• Egészségügyi Alap
• Egyházi Mûemlék Beruházási
Alap
• Környezetvédelmi Alap
• Kulturális és oktatási Alap
• Oktatási Alap
• Sport Alap
• Szociális Alap
• Városképi Beruházási Alap
A pályázatok lebonyolítása a Civil
rendelet elfogadását követõen
egységes, a rendeletben
meghatározottak szerint történik.
Minden alapra azonos pályázati
adatlapon lehet pályázni.
A pályázatok egységes feltételei,
az egyes Alapok részletes
pályázati kiírása a www.szentendre.hu honlapon a Pályázatok
menüpont alatt megtalálható, és
a pályázati adatlap is letölthetõ.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentendre Város
Környezetvédelmi Alapjának
2010-re vonatkozó felhasználására
Környezet- és természetvédelem
témakörében megvalósuló programok, tevékenységek, kiadványok támogatásának
érdekében a képviselõ-testület
Városüzemeltetési, Környezet- és
Mûemlékvédelmi Bizottsága
pályázatot ír ki a szentendrei társadalmi- és civil szervezetek,
szentendrei alapítványok, szentendrei közösségek, szentendrei
intézmények és a Szentendrén
mûködõ egyházak számára a
Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. Elosztásra kerülõ
összeg maximum 2 000 000 Ft.
Pályázni olyan környezet- és ter-

mészetvédelem témakörében
megvalósuló programokkal,
tevékenységekkel, kiadványokkal
lehet, amelyek elõsegítik a
szentendrei lakosság környezetés természettudatosságának
erõsítését vagy valamilyen
környezetvédelmi,
természetvédelmi probléma
megoldását.
A pályázat beérkezésének
határideje: április 28. szerda 13 óra. Valamennyi pályázatot a Polgármesteri Hivatal
(Városház tér 3.) iktatójába vagy
Ügyfélszolgálatára kell leadni
személyesen vagy levélben.
A borítékon fel kell tüntetni
„Környezetvédelmi Alap”
pályázat!
További információ: Sándorné
Vincze Viktória környezetvédelmi
referens, (26) 503-310
A pályázati adatlap letölthetõ
Szentendre Város honlapjáról,
www.szentendre.hu
Szentendre Város Önkormányzat pályázatot hirdet a
Szentendre és Térsége TDM
Nonprofit Kft. ügyvezetõ
feladatainak betöltésére
Pályázati feltételek: felsõfokú
szakirányú végzettség (turisztikai, közgazdasági); minimum
5 év igazolható vezetõi gyakorlat
a turizmus területén; az Európai
Unió hivatalos nyelvei közül
legalább 1 idegen nyelv legalább
középfokú, államilag elismert
nyelvvizsgával igazolt ismerete; a
pályázónak vállalnia kell, hogy 5
éven belül TDM szakirányú
továbbképzésen vesz részt
(amennyiben nem vett még részt
korábban).
Elõnyt jelent: kistérségi helyismeret; az elmúlt 5 évben a turizmus területén betöltött vezetõi
gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget és nyelvismeret igazoló dokumentumok másolatát;
szakmai önéletrajzot; motivációs
levelet; a pályázó szakmai
elképzeléseit tartalmazó 3
oldalas összefoglalót
A pályázat benyújtásának
határideje: február 25.
A pályázatot postai úton,
Szentendre Város Önkormányzat
2000 Szentendre, Városház tér 3.
Központi Iktató címre kell eljuttatni. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítóját:
„TDM Kft. Ügyvezetõ“
További információ: dr. Weszner
Judit pályázati és jogi referens,
06-20-336-9949 vagy (26) 503350.

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 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.
Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold

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

Lakossági fórum
A Városháza házhoz jön
fórumsorozat keretében
lakossági fórum lesz
február 22-én,
hétfõn 17 órakor
a Városháza dísztermében
A fórum témája:
a Dumtsa Jenõ utca közterületi
megújítása

Új Pillanatfelvételek
Családi fotókiállítás
március 4-én, csütörtökön
17.30-kor a Városháza
Polgármesteri Galériájában
Szentendre ezen a napon
köszönti az újonnan beköltözõ
városlakókat.
Bízom abban, hogy városunk
szépsége, élhetõsége
a mindennapokban nyugalmat
és boldogságot hoz majd.
Célunk, hogy az itt élõk úgy
érezzék, számukra városunk
az igazi otthon. A Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégiában
a város kiemelten foglalkozik
a hagyományok õrzésével,
de a jövõt is építi az idén
kezdõdõ beruházásokkal
és a lokálpatriotizmust erõsítõ
programokkal. Ezzel a fotókiállítással kívánunk lehetõséget
teremteni arra, hogy személyes
találkozások jöjjenek létre új
városlakók és „õsi” szentendrei
családok között. Jó alkalom ez
arra, hogy a szentendrei
közösség épüljön, ismerkedjen
egymással.
DR. DIETZ FERENC

Egészségnap a V8-ban
Szeretettel várnak mindenkit március 6-án, szombaton a Vizes
Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpontba (Kálvária út 16/C) rendezett Életkulcs Egészségnapra!

KIKNEK SZÓL A RENDEZVÉNY?
Azoknak, akik egészségesen élnek, de úgy érzik, még nem tudnak
eleget magukról és az egészségükrõl! Azoknak, akik még nem
élnek egészségesen, de a jövõben szeretnének változtatni életükön!
Moderátor: prof. dr. Szigetvári Iván egyetemi tanár, MTA doktor,
szülész-nõgyógyász, háziorvos, természetgyógyász

PROGRAM
Elõadások az egészséges életmód jegyében
9.00-10.00: Az egészséges és a beteg bélflóra
Elõadó: prof. dr. Szigetvári Iván
10.15-11.00: Az anyagcsere típus szerinti táplálkozás az egészséges életmódban; A helyes táplálkozás jelentõsége és alkalmazása a gyakorlatban
Elõadó: Szántai Zsolt, Fitline MT Group ügyvezetõ, táplálkozási
tanácsadó
11.15-12.15
Stresszkezelõ és elmefejlesztõ módszer ismertetése
Elõadó: dr. Kígyós Éva pszichológus, Agykontroll-oktató
13.00-13.45: A sport szerepe az egészséges életmódban
Elõadó: dr. Boldog Zsuzsanna megelõzõ szakorvos
14.00-15.00: Személyre szabott étrendkiegészítés
Elõadó: dr. Gulyás Tamás Vita for You Kft. ügyvezetõ igazgató,
táplálkozási kutató
15.15-16.00: Személyre szóló meditáció, utazás a tudatalattiba
Elõadó: Biszku Éva életvezetési tanácsadó
Szolgáltatások, melyek az uszoda melletti egészségközpontban INGYENESEN vehetõk igénybe
9-11 óráig: vércukormérés, vérnyomásmérés, testsúly mérés,
testzsír mérés, lúdtalp és gerincszûrés
11-13 óráig: anyajegyszûrés, visszérszûrés, AMP noninvazív
vérképelemzõ gép kipróbálása, 30 percenként 1 fõ részére
10-12 óráig: masszázsok bemutatása 20 percenként
Ezen a napon külön akciókkal várjuk vendégeinket!
50% kedvezmény minden napijegybõl!
Játszóház használata 500 Ft/óra
Figyelem! A konferencia ideje alatt lehetõség van kiállítási hely
bérlésére. Érdeklõdés: Lakatos Judit, (26) 300-205, info@v-8.hu

Közlemény
Tisztelt Választópolgárok!
2010. április 11-én és 25-én (vasárnap) megtartásra kerülõ Országgyûlési
képviselõ tagjainak választása során felmerülõ – névjegyzékkel, igazolás kéréssel,
külképviseleti szavazással, mozgóurna igényléssel kapcsolatos – bármely kérdésben 2010. február 8-tól közvetlenül az alábbi telefonszámon érhetik el Szentendre
Helyi Választási Iroda (HVI) Névjegyzéki Csoportját:
hétfõtõl csütörtökig 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 12.00 óráig,
(határidõ utolsó napján 16.00 óráig)
Tel.:26/503-397
A szavazás során, egyéb kérdéssel a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi
személyekhez fordulhatnak:
• dr. Molnár Ildikó OEVI vezetõje (jegyzõ)
Munkahelyi szám: 06 (26) 503-365
e-mail: dr.molnar.ildiko@ph.szentendre.hu

A polgármester naplója
Február 19. (péntek)
11.00
13.40

KMRFT ülése
TÁMOP 3.1.4. projektindító
konferencia a Barcsay
iskolában

Február 20. (szombat)
09.00

Mediáció a lakóterületi
fejlesztésekrõl a Barcsay
iskolában

Február 22. (hétfõ)
17.00

Lakossági fórum a Dumtsa
utca megújulásáról

Február 23. (kedd)
09.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Kisvezetõi értekezlet
Nagyvezetõi értekezlet
VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõjével
megbeszélés
Dr. Török Katalin elõadása a
P'Art Moziban

Február 24. (szerda)
09.00
13.00
15.00
17.40

Projekt megbeszélés
Építéshatósági és vagyongazdálkodási pályázók
meghallgatása
Testületi anyagok egyeztetése
a frakciókkal
Mûteremlátogatás Paulovics
Lászlónál

Február 25. (csütörtök)
08.00
10.00
13.00

Konferencia a Duna-régiót
érintõ EU-s Stratégiáról
Piac & Profit konferencia megnyitója a Skanzenben
Polgármesteri fogadóóra

• Szûcs Imréné OEVI vezetõ általános helyettese (Önkormányzati és
Szervezési Iroda vezetõje)
Munkahelyi szám: 06 (26) 503-348
Mobil szám:
20/ 980-9720
• dr. Kammerer Judit Szavazatszámláló Bizottságok tagjaival kapcsolatos
ügyekben (Önkormányzati és Szervezési Iroda testületi referens)
Munkahelyi szám: 06 (26) 503-352
Helyi Választási Iroda címe: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
Helyi Választási Iroda faxszáma: 06 (26) 310-726
A választással kapcsolatban további információkat honlapunkon
az Országgyûlési képviselõ-választás 2010. címszó alatt, valamint
a Polgármesteri Hivatal választási hirdetõtábláján talál.
DR.
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Szentendre
a médiában

POSTALÁDA

KÜLFÖLDI KORMÁNYOK
MOZGATJÁK
A HACKEREKET?

Eddig hosszú évek
óta, jóban-rosszban
kitartottam melletted, bár néha úgy
éreztem, nem kellene. De mégis – és
alapvetõen azért is, mert nem
vagyok egy csapodár típus. Legutóbb ilyen mélypont volt kapcsolatunkban a Madzsar Ali (Vajh
miért nem vállalja nevét? Csak
nem T. T.-hez van szerencsém?)
tollából fakadt abszurd sorozat,
ami szakmailag, stilisztikailag
silány pamflet, politikailag pedig
teljesen egyoldalú, pártos volt. Ez
még nem lett volna baj, ha egyszer megjelenik – de az, hogy
éven keresztül majd' minden
számban kapott egy oldalt egy
közpénzbõl fenntartott lapban, az
elfogadhatatlan.
No, két hónapja nem találkoztam
vele, spongyát rá, mondtam magamban, amikor a február 5-i
számban megpillantottam a 10.
oldal tetején a témamegjelölést:
Ezotéria. Mit keres ez itt, közpénzért, dohogtam magamban,
majd ahogy végigolvastam az
oldalt, úgy nõtt a felháborodásom.
Nézzünk pár példát: „Márti (vezetékneve nincs?) hivatása léleklátó… képes érzékelni az emberek… jövõjét… képességének köszönhetõen súlyos betegségeket
gyógyít.” Utána jön a mese az
auraérzékelésrõl (az mi?) és egyebekrõl, majd az esetleírások. Egy
eltûnt kutya csodálatos megtalálása (ez legalább nem árt senkinek), majd egy kómában fekvõ
baleseti traumás beteg gyógyítása
kézrátétellel. Végül megtudjuk,

Az ilyen rendszerek sebezhetõségére volt inkább bosszantó,
mint drámai példa, amikor szilveszterkor egy szentendrei uszoda számítógépes rendszere nem
engedte kinyitni a vendégeknek
az öltözõszekrényeket. Az informatikai karbantartó kívülrõl
próbálta feloldani a zárat, ami
nem sikerült, végül a helyi dolgozók csavarhúzókkal feszítették fel a szekrényeket.
INFORÁDIÓ

LENGYEL RIVÁLIST KAPOTT
SZENTENDRE
A Magyar Atlétikai Szövetség
elnöksége már korábban eldöntötte, hogy pályázik a 2012-es
mezei futó Európa-bajnokság
megrendezésére. Az Eb-t a skanzen területén tartanák. Szentendre riválisa a rendezésért
folyó versenyfutásban a lengyelországi Bydgoszcz.
NEMZETI SPORT ONLINE

GÁZOLT A HÉV
SZENTISTVÁN-TELEPNÉL
Életét vesztette az a középkorú
nõ, aki a szentendrei HÉV egyik
szerelvénye elé lépett szerdán az
István-telepi megállóban.
MTI, AUTOMENEDZSER.HU, HÍRTV

TÖBB MINT 17 PERCIG
A VÍZ ALATT
Egy magyar férfi 17 és fél percet
töltött a víz alatt a nemzetközi
szabadtüdõs búvárversenyen
Szentendrén.
NEMZETI SPORT

Kedves SzeVi-m!
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Kedves Szegõ András!
Megértem aggodalmait, kételyeit,
és van, amiben igazat is adok
Önnek. Egyetértek azzal is, hogy
lapunk profiljába nem illik az
Ezotéria rovat –- nem is tervezünk
ilyen témájú cikkeket rendszeresen megjelentetni. Ahogy szóban is elmondtam: az említett két
írás a 24 oldalas karácsonyi, kicsit magazinosabb szerkesztésû
számból maradt ki helyszûke
miatt. Mindezek ellenére túlzottnak érzem az Ön reagálását, de
úgy gondolom, döntsék el az
olvasók, hogy kritikájában mit
tartanak jogosnak és mit nem.
NÉMETH ERIKA

KEDVEZMÉNYES ÁRON
BIZTONSÁGI ÕR
KÉPZÉS INDUL!

ELHAGYTA AZ ORSZÁGOT
A LÉKET KAPOTT HAJÓ
Különleges szállítási engedéllyel
elhagyhatta hazánkat a múlt
szerdán Visegrádnál léket kapott
teherhajó. A Bavaria 53 mellé
egy másik hajót csatlakoztattak,
ez a speciális alakzat indult
útnak Szlovákiába.
MTI
Összeállította: DOBOS ÁGNES

hogy az angyalok folyamatosan
teljesítik Márti vágyait (micsoda
szerencse!).
A másik riportalany, Lõcsei Fanni
az energetikai öngyógyítás módszerét alkalmazza nagy sikerrel.
Megkeresi a spirituális fókuszt
(mi az?), a Fény (miért a nagy F)
útjára vezeti a médiumot, ahol a
Plejárdoknak (Õk kik? Nem a plejádok (Fiastyúk) csillagcsoportra
gondolt a szerzõ?) hatékony módszerük van a gyógyításra. Visszalapoztam a címoldalra, hogy a
SzeVi-t olvasom-e, nem pedig valamiféle silány bulvármagazint,
de nem. Ez a SzeVi volt. És akkor
most megosztanék a T. Olvasóval
néhány kétkedõ kérdést.
Mialatt Márti kézrátétellel gyógyította a kómás beteget, mit csináltak a baleseti intenzív osztály
dolgozói, ahol a beteg feküdt?
Egyáltalán, mi szükség van rájuk,
ha a dolog kézrátétellel megoldható? Mennyit megtakaríthatna
az OEP, mindjárt rendbe jönne az
egészségkassza, csak országosan
el kéne terjeszteni a kézrátételes
módszert. Nincs-e ellentmondás
abban, hogy Márti a jövõbelátással, auraérzékeléssel gyógyít,
Lõcsei Fanni pedig a plejárdokkal
– most akkor melyikben bízzon a
tájékozatlan olvasó?
Tisztelt Fõszerkesztõ Asszony,
kedves Erika! Gondolt-e arra,
hogy Magyarországon a gyógyítás orvosegyetemi diplomához
kötött szakma, és aki ezt nem így
teszi, az kuruzslást követ el,
törvényt sért? De ez csak a dolog
jogi része. Ennél is súlyosabb
azok esete, akik mindenféle kóklert, kuruzslót, látóembert végig-

próbálnak, kifizetik az utolsó fillérjüket is, és amikor eljutnak az
orvoshoz, már késõ. De ha azt
mondja valaki, hogy én ördögöt
festek a falra, az kérdezze meg
képviselõtársamat, Pázmány fõorvos asszonyt. És ha az angyalok
folyamatosan teljesítik Márti
vágyait, akkor egyáltalán miért
vannak még szegény és beteg
emberek és háborúk? Vagy talán
Márti vágyaiban nem szerepel
ezeknek a megszüntetése?
A hab a tortán mindkét riport
végén a csodás terapeuták e-címe
és telefonszáma. De nem ám (x)
jel mellett (a tájékozatlanabb
olvasók számára: ez a sajtóban a
fizetett hirdetés megjelölése),
hanem csak úgy, barátságból.
Most már csak rendszeres horoszkópot meg az ólomöntõ tippeket
és megfejtéseket várom a szentendrei közszolgálati lapban,
közpénzbõl.
Kedves SzeVi-m! Ne tedd ezt
velem! Engedd, hogy hû maradhassak hozzád!
SZEGÕ ANDRÁS

GARÁZS
SZENDVICS BÁR
• Party szendvicsek • Klasszikus és reform
szendvicsek • Melegszendvicsek
• Bio gyümölcs turmixok • Kávé, tea
MEGRENDELÉST FELVESZÜNK
(hétvégén is!)
céges rendezvényekre, családi ünnepekre
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Szentendre, Jókai u. 2.
26/301- 692, 20/564-6375
nyitva: h-cs: 7-19 óra
p-sz: 7-15 óra
www.garazs-szendvicsbar.hu
garazs.szendvicsbar@gmail.com
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2010. február 22-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.

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

1000 ÉV+

Belvárosi
arculatváltás II.
Múlt héten közöltük a Kocsis Gáspárral, a belváros-rehabilitációs projekt terveit készítõ építésziroda vezetõjével készült interjú elsõ részét. A beszélgetést a Fõ tér, a Dimcsics-ház és a MûvészetMalom rekonstrukciós terveivel
folytattuk.
KOPIN KATALIN
Megelõzték-e elõzetes mûemlékvédelmi felmérések és
kutatások a rehabilitációs tervek kialakítását?
Szentendre esetében az épületek
rehabilitációjával kapcsolatban
a Kulturális és Örökségvédelmi
Hivatal az engedélyezõ hatóság,
a terek és az utcák felújításával
kapcsolatban pedig szakhatóság. Készültek mûvészettörténeti kutatások, elõtanulmányok,
illetve még most is folynak,
hiszen az érintett épületeket
csak most ürítették ki. A
Tourinform ház és a Fõ tér 12.
szám alatti épület esetében
szondázó falkutatást is végzünk, mely az esetleges falfestményeket hivatott feltárni.
Vizsgálták az érintett városrészek történelmi múltját,
hogy mennyire illeszkednek az
új tervek a városképhez?
Természetesen vizsgáltuk, ezért
készültek a mûvészettörténeti
tanulmányok a közterületekkel
kapcsolatban. Az elmúlt harminc év során egyre romosabb és
elhanyagoltabb lett a szentendrei belváros. Azt gondoljuk, hogy
itt az ideje a változásnak. Vétek
lenne kihagyni az európai uniós
pályázatok adta lehetõséget,
hogy rendbe rakjuk a kiemelt
fontosságú közterületeket, és
ahol lehet, valamit hozzátegyünk a városképhez, figyelve a
hagyományokra és megõrizve a
kisvárosi léptéket. Ha ezt nem
tesszük meg, óhatatlanul lemarad Szentendre mind európai
viszonylatban, mind az agglomerációt tekintve.
Milyen változások lesznek a
Fõ téren?

A tér jelenlegi lejtési tulajdonságait megtartjuk. A kis bazalt
kockaköveket és a nagyméretû
andezit köveket, a Pestiskeresztet centrumnak véve körkörösen
rakják le. Az eredeti tervet, mely
szerint a tér vendéglátóteraszait
lépcsõzetes teraszok kialakításával oldjuk meg, az érintett tulajdonosok és a képviselõ-testület
elvetette. A lakosság és a Városvédõ Egyesület részérõl érkezõ
vélemények hatására a kereszt
mellett az egykori kút helyén a
korabeli képek alapján rekonstruált ivókutat alakítunk ki. E
mellett azonban megvalósítjuk
eredeti tervünket is: egy ivókutat
magában foglaló térelemet helyezünk el az Alkotmány utca és
a Bogdányi utca találkozásánál.
Felmerült még a tér esti díszkivilágításának kialakítása is,
gondolkodunk olyan lehetõségen is, mely fényfestészeti eszközökkel oldaná meg az egyes
épületek megvilágítását.
Hogyan újul meg és milyen
új funkciót kap az egykori
Dimcsics-ház a Fõ tér 12. szám
alatt?
A gyönyörû mûemléképületbõl,
ahol korábban szociális lakások
voltak, reprezentatív önkormányzati vendégház lesz öt
apartmannal. A földszinten egy
akadálymentes szálláshely kap
helyet, míg az emeleten négy
kisebb apartman.
Milyen tervek születtek a
MûvészetMalom bõvítésére?
A telek déli részén, a félkész
épületszárny melletti üres területen épül fel az új épületrész. Az
egykori épülettömb Malom utcai
tûzfalmaradványai ma is állnak,
ezt konzerválva beépítenénk az

Kocsis Gáspár és Szuromi Imre építészek, a belváros-rehabilitációs projekt tervezõi

új épületbe. Tömegében, struktúrájában, anyaghasználatában
alkalmazkodik a meglévõ épülettömbhöz, viszont belül modern kiállítóterek és többfunkciós termek kapnak majd helyet.
Mindhárom épületegység egybenyitható és átjárható lesz.
A rekonstrukcióban érintett
utcafrontokon a három említett épületen kívül megújulnak-e más épülethomlokzatok
is? Eltûnnek-e az épületeket
csúfító gázcsonkok, kapcsolószekrények, málló vakolatfelületek?
Erre egyértelmû a válasz: sajnos
nem. Ebbe a programba több
épületfelújítás nem fért bele.
Új közterekkel is bõvül a belváros. Melyek ezek?
A Dumtsa-program egyik fontos
eleme, hogy azokat az önkormányzati tulajdonban lévõ belsõ
kerteket, amelyek viszonylag
nagyok, bevonjuk az utca forgalmába. Ilyen lesz a Barcsay
Múzeum kertje, melynek udvari
nagy kapuja az elõzetes tervek
szerint napközben nyitva lenne,
így tulajdonképpen „közparkként“ mûködik majd, illetve a
Tourinform ház belsõ kertje is. A
Tourinform ház Jókai utca felõli
oldalán találtunk egy régi kapuzatot, melyet újra megnyitunk, ezáltal körbejárható lesz
az épület. A belsõ kert pedig
vízfelülettel kialakítva pihenõhelyként is funkcionál majd.
Szeretnénk, ha a belváros több
pontján elhelyezett 2-3 nm-es
vízmedencéket befogadó többfunkciós térelemek vízhez kapcsolódó szobrokkal, képzõmûvészeti alkotásokkal is gazdagodnának a jövõben – ezek megvalósítására külön pályázatokat
írnak ki.
Hol lesznek a kerékpártárolók?
A Bükkös-híd mellett, az egykori
zenepavilon helyén kialakított
új, fás-ligetes területen. Bár mi
XXIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

támogatnánk azt, hogy a
Dumtsa utca több pontján is legyenek tárolóhelyek, a lakossági
fórumokon ezt az ötletet elvetették a város polgárai.
A Tabakosok keresztje hogyan újul meg?
Pirk Ambrus korábbi tervei
alapján valósulna meg a pihenõés kilátóhely felújítása. Van egy
olyan része ennek a tervnek,
mely biztosítaná a lejutást a
kereszttõl a Bogdányi utcáig,
A Ferenczy lépcsõt milyen
szempontok szerint újítják fel?
Nagyon óvatosan nyúlunk hozzá, mert ha az ember egy ilyen
hangulatos kis lépcsõsort teljesen szétszed, lépcsõfokait kiegyenesíti és átalakítja, akkor
elveszíti a varázsát. Ezért a
jelenlegi esetlen báját megtartva,
a hiányzó és mozgó köveket
visszahelyezve, részlegesen felújítjuk, s megtartjuk középre
lejtõ, nagyon szép ritmusú,
évszázadokon át alakult formáját. Ugyanilyen módon tervezzük a Fõ térre vezetõ templomdombi sikátor és lépcsõsor
felújítását. A templomdombi
támfalat úgy állítjuk helyre,
hogy egy új feljáratot alakítunk
ki a lépcsõsor folytatásaként.
Várhatóan mikor kezdõdnek
el a felújítási munkálatok, és
milyen nehézségekre számíthatnak ez idõ alatt a város
lakói?
Ez nehéz kérdés, és jelen pillanatban nem is tudok rá kimerítõ
választ adni. Elvileg 2010-ben
valósul meg ez a projekt. Az idõ
rövidsége miatt feltehetõen egyidejûleg zajlik majd a felújítás
több helyszínen. A rekonstrukció
során is szeretnénk élhetõvé
tenni a tereket: kialakulóban
van egy olyan akcióterv vagy
„street art“ elképzelés, mely
mûvészeti projektek által kommunikálja és teszi barátságosabbá az építkezést az itt lakók és a
járókelõk számára.
2010. FEBRUÁR 19.
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Civil Kerekasztal elõkészítését
kezdte meg a Civil Fórum
Szentendre Város Önkormányzata elkötelezett a civilek iránt, ezért rendeletben
kezdeményezte a Civil Kerekasztal megalakítását. A közös munkát elõkészítõ elsõ
ülésre február 9-én, kedden délután került sor a Városházán. Az összejövetel talán
legnagyobb eredménye, hogy a civilek – saját javaslataik alapján – higgadt és konstruktív párbeszéd keretében elkezdtek közösen gondolkodni a leendõ Civil
Kerekasztal (CK) alapvonalain.
BOKOR TAMÁS
z utóbbi három évben a városvezetésnek
kiemelt célja a civilek közéletben való
minél szélesebb körû bevonása. Új kommunikációs csatornákat hoztak létre pl.
Városháza házhoz jön, fórumok, Civil Díj
átadásával a közéleti szerepvállalás elismerése
(2009-ban elõször). A civilek közéletbe bevonásával – a városvezetés 2009-ben már létrehozta a helyi Civil Adatbázist, tavaly októberben pedig elfogadta a Civil Rendeletet, amely a
pénzügyi és nem pénzbeli támogatást szabályozza, valamint az együttmûködés lehetséges
formáit. A Civil Kerekasztalnak és a Civil
Tanácsoknak is csak azon szervezetek képviselõi lehetnek a tagjai, akik már regisztráltak
a Civil Adatbázisba.
A civilek ezután saját körben egyeztetik a
hatályos rendeletek alapján a Civil Kerekasztal mûködési elveit (ügyrend, delegálás,
szavazás, szakmûhelyek, kapcsolat az önkormányzattal, stb.), s mindezek alapján megteszik észrevételeiket a Civil Rendelethez. A
második civil-civil találkozó lapzártánk után,
február 17-én, szerdán este hatkor volt a
Napórásházban. Ezután összehívnak majd
egy, civilek és az önkormányzat között zajló
megbeszélést Meszlényi-Bodnár Zoltán soros
levezetõ elnök, a Nyitott Kör Egyesület
képviselõjének vezényletével. Legkésõbb a
nyári ülésszünet kezdetéig meg kellene alakítani a CK-t, javasolták korábban a jelenlévõk,
így a munka ütemesen halad, és további
találkozókkal is bõvül majd. Minden civil
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fórum és kerekasztal-ülés nyilvános. Az
érdeklõdõk a http://groups.google.hu/group/
szentendrei-civil-forum oldalra belépve tudják
követni az eseményeket és csatlakozni a
közös gondolkodáshoz.
A 25-30 érdeklõdõ civilszervezet február 9-én
jelenlévõ képviselõi egyetértettek abban, hogy
regisztrációtól függetlenül valamennyi ismert
– tehát nyilvánosan hozzáférhetõ adatokkal
rendelkezõ – helyi civilszervezet kerüljön fel
arra az újonnan alakult levelezõlistára, amelynek célja a civilszervezetek és a városi önkormányzat együttmûködésének fejlesztése, a
folyamatos információcsere és párbeszéd biztosítása, az önkormányzati döntések elõkészítésében való részvétel, érdekérvényesítés, továbbá a helyi civil szervetek közötti
együttmûködés erõsítése.
Ezen a megbeszélésen kiemelt témák voltak:
civil szervezetek regisztrációja az adatbázisba,
szentendrei civil szervezetek értesítésének formája, a civil fórum összehívásának és levezetésének módja, valamint a CK jövõbeni
megalakulása. Ennek az új folyamatnak célja
a szervezett és eredményes mûködés kialakítása a célja. A lista létrehozását és kezelését Bódog Norbert, a Szentendrei Részvételi Demokrácia Kezdeményezés egyik
vezetõje vállalta magára. A kezdeményezéstõl
a városvezetés és a civilek egyaránt azt remélik, hogy hatékonyabbá és gördülékenyebbé
válik az értékes civil javaslatoknak és
kezdeményezéseknek az átültetése a városvezetés munkájába és Szentendre fejlesztésébe.
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Égetés helyett
komposztáljunk!
Számos panasz érkezett a helyi
lakosság részérõl önkormányzatunkhoz, hogy a szomszédok,
az utcabeliek éjjel-nappal égetik
a lombot, a levágott fagallyakat,
és nagyon zavaró és környezetkárosító a mindent elárasztó
a füst. A probléma megoldására
Szentendre Város Önkormányzata komplex megoldást dolgozott ki tavaly.
Helyi rendelettel szabályozta az égetés rendjét, mely
szerint saját ingatlanon belül a szabadban égetni
kisebb mennyiségû komposztálással nem hasznosítható kerti hulladékot szélmentes idõben csak péntekenként a nappali órákban (9-19 óra között) engedély nélkül lehet a tûzvédelmi szabályok betartásával. Június 1-jétõl augusztus 31-ig az égetés
pénteki napokon is tilos.
De mit tegyünk a sokszor nagy mennyiségben összegyûlõ lombbal, kerti nyesedékkel, konyhából kikerülõ különbözõ szerves anyagokkal? Égetés helyett
ezeket komposztáljuk! A háztartási hulladék legalább
30 százaléka szerves, komposztálásra alkalmas
anyag! A komposzt szerves anyagokból mikroorganizmusok, gombák, különféle talajlakók segítségével
létrejövõ humusz, mely fontos erõforrása kertünknek. Ezzel nemcsak környezetbarátként viselkedünk, de még pénzt is takarítunk meg, miközben a
kerti földünk tápértékét növeljük.
Szentendre Város Önkormányzatának Városüzemeltetési, Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottsága elindította a II. házi komposztálási programot az
állandó szentendrei lakosok részére a helyi környezetvédelmi alap támogatásával.
A programban bárki részt vehet, aki szentendrei
állandó lakos, kerttulajdonos és kedvet érez a komposztáláshoz. Az önkormányzat legfeljebb 150 család és a jelentkezõ szentendrei oktatási intézmények
(óvodák, iskolák) részére biztosítja a részvételi
lehetõséget. A résztvevõket a jelentkezés sorrendje
szerint választjuk ki. Jelentkezni csak a jelentkezési
lap visszaküldésével lehet. Jelentkezési lap a
www.szentendre.hu weboldalról letölthetõ.
A programban résztvevõknek az önkormányzat
ingyenesen 2 db komposztáló ládát ad át használatra. Az eszközök átvételekor oktatást biztosítunk,
melynek során mindenki elsajátíthatja az alapvetõ
tudnivalókat a sikeres komposztálás érdekében. A
komposztálási program keretében a Városi Szolgáltató Zrt. segítségével aprítékolás lehetséges saját
költségen. Jelképes összegért komposztrosta bérlésére van lehetõség városunk hulladékudvarából.

VÁROS

SZENTENDRE NÖVEKEDIK, DE SZÛKÖS ÉV JÖN

Elvonási tünetek
Az elõzetesen tervezett 60 helyett 162 millió forintot von el az állam az önkormányzattól.
A váratlan fordulat megnehezítette a városi költségvetés tervezését, amint azt már Magyar
Judit, a Szentendréért Frakció és Tolonics Gyula, a Polgári Koalíció képviselõje is részletezte.
A túlélés és a megoldás lehetõségeirõl Kun Csaba alpolgármesterrel beszélgettünk.
Hogyan festenek az elfogadott
költségvetés fõ számai?
Összességében a költségvetés 11,3
milliárd forintos bevétellel és kiadással számol, beleértve a 268 milliós tervezett hiányt, amelybõl 100
millió forint mûködési, 168 pedig
felhalmozási hiányként jelentkezik.

BOKOR TAMÁS
Tíz igenlõ és négy nemleges
szavazattal képviselõink január
21-én elfogadták a 2010-es városi
költségvetést. Mire utalhat, hogy
az elmúlt évekhez képest a legalacsonyabb támogatással ment
át a határozat?
A polgári koalíció tíz igenje mellett
négy ellenzéki képviselõ szavazott
nemmel, és négy képviselõ maradt
távol a szavazástól. Az mindenképpen meglepõ, hogy a város mûködõképességének fenntartása érdekében
létfontosságú költségvetés tárgyalását többen meg sem várták, a
jelenlévõ ellenzõk pedig érdemi javaslattal nem álltak elõ – a képviselõk egy része nyilván már a választásra kacsingat.
Mi okozta a legnagyobb fejtörést a költségvetés tervezésekor?
A kormány jelentõs mértékû elvonással sújtja az önkormányzatokat.
A korábbi verzió szerint a Polgármesteri Hivatal 60 millió forint
körüli elvonásra számított, de az
Államkincstár számításai szerint
végül ez 162 millióra növekedett.
Ezért elõterjesztés-kiegészítést kellett készíteni, mert a költségvetés
kiadási oldalán nem változtattunk.
A városvezetés úgy határozott, hogy
a 102 millió forintos hiányt, ami a
tervezett és a tényleges elvonás
között fennáll, mûködési folyószámla-hitellel fedezi.
Talán a bizonytalanság a legtalálóbb kulcsszó a tervezés jellemzésére, s a legnagyobb bizonytalansági tényezõ maga az állam
volt. Hogyan lehet csökkenteni a
„fentrõl” érkezõ problémákat?
Az állam által annyira alulfinanszírozott az önkormányzat, hogy azt
esetenként már mûvészet egyensúlyban tartani. Törvény szerint az állandó lakosok által befizetett személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg az
önkormányzatot, ebbõl viszont közvetlenül csak 8%-ot kapunk meg. A
SZJA bevételek eddig növekedtek,
idén elõször lehetséges, hogy a
jövedelmek apadásából fakadóan
megfordul ez a tendencia. 672
helyett 653 millió forintnyi SZJA-t
kapunk, és emellett a normatívák is
csökkennek. A legnagyobb elvonás
az oktatásban tapasztalható –
korábban 50-60%-ban támogatta az
állam ezeket a feladatokat, mára

50% alá csökkent. A törvény szerint
ezek közfeladatok, amelyeket az
adófizetõk pénzébõl kell biztosítani.
Ahol az önkormányzatok nem képesek saját bevételre szert tenni, ott
kénytelenek óvodákat, iskolákat bezárni vagy megyei, kistérségi üzemeltetésbe adni. Az önkormányzat
korábbi ciklusában is átadott több
nem kötelezõ feladatot a megyének,
így vonultunk ki a Móricz gimnázium, a Petzelt szakképzõ, a Bárczi
iskola és a zeneiskola üzemeltetésébõl.
Mely részterületeket érinti
leginkább a nadrágszíj-összehúzás?
Az oktatási feladatokra éves szinten
közel 91, a közmûvelõdésiekre 27, a
tömegközlekedési feladatokra 13, a
szociális területre közel 9 millió forinttal kevesebb jut. Hatmillió forint
jut a pénzbeli és természetbeni juttatások normatívájára. A költségvetési javaslat eredeti tervezésekor
összességében 3%-os támogatáscsökkenéssel kalkuláltunk, ehelyett
végül kényszerûen 9% lett a tényleges csökkenés, miután az Államkincstár pontos adatokat közölt a
rendelkezésünkre álló forrásokról.
A pénzszûkén kívül miben hoz
ez változást a városvezetés számára?
A korábbi három évben sikerült a
költségvetés egyensúlyát kialakítani. Az elõzetes adatok alapján
2010-re sem terveztünk hiányt, de
mivel tovább már nem lehet préselni
az önkormányzati feladatok finanszírozását, ezért a felhalmozás és a
mûködés területén is pótolni kell az
állami elvonásból származó hiányt.
A nagyberuházások miatt egyébként
a felhalmozási oldal kíván nagyobb
többletforrást, az ebbõl adódó gyarapodást a kötvénykibocsátás teszi
lehetõvé.

Térjünk vissza a szavazás pillanatához! Az ellenzéki képviselõk
a költségvetésben rejlõ bizonytalansági tényezõkre hivatkozva
szavaztak nemmel, fõképpen a tervezett ingatlanértékesítések bizonytalansága miatt. Teljesíthetõ
Ön szerint az ingatlaneladásokból
származó, több mint fél milliárdos
bevétel?
Egy költségvetésben mindig van
bizonytalanság, hiszen az év elején
elfogadott éves költségvetés mindig
csak egy terv, jellegébõl fakadóan
nem is tud annál több lenni. Az Állami Számvevõszék nemrég fejezte be
az önkormányzatnál az elmúlt három évre kiterjedõ átfogó vizsgálatát, és arra a megállapításra jutott,
hogy mindhárom esztendõben jól
követtük a történéseket a költségvetés tervezésének folyamán. Az év
közben foganatosított változtatások,
módosítások tehát jól funkcionáltak,
mert tükrözték az önkormányzat
mindenkori költségvetési állapotát.
Az ingatlanértékesítés a fejlesztési
forrásainkat biztosítaná. Tavaly 170
milliót terveztünk, de ennél kevesebb folyt be, mivel az ingatlanválság miatt csak áron alul tudtunk
volna értékesíteni, de ezt nem vállaltuk fel. Folyamatos elõkészítés és
hirdetés mellett reméljük, hogy az év
második felében az ingatlanpiac is
fellendül, és a tervezett 520 milliós
idei értékesítés megtörténhet majd.
Jelentõs részük üdülõingatlan, de
szerepel a portfólióban lakóövezeti
telek-kiegészítés, építési telek és
korábban már értékesítésre kijelölt
épület is, mint például a Kossuth L.
utca 18.
Hogyan alakultak az elmúlt
évben a bevételek, és mire van
kilátásunk idén?
Következetes adópolitikánk eredményeképpen a helyi adóbevételek
folyamatosan növekednek. A gazdasági válság miatt azonban félõ, hogy
az SZJA-ból származó bevételek
csökkennek, a vállalkozások meggyengülése miatt pedig várhatóan
csökken az iparûzésiadó-bevétel is.
Emiatt 984 millió helyett 882 milliós
bevételt terveztünk 2010-re.
XXIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

Az uszoda üzemeltetése az
önkormányzat feladata, és 2009ben igencsak pénznyelõnek bizonyult....
2009 májusa, vagyis az átadás óta
az elsõ fél év gyakorlatilag eredménytelenül telt el, a mûködési
problémák mellett a felelõtlen
gazdálkodás havi több mint 20 millió forint hiányt termelt. Az ideiglenesen kinevezett Szántai Zsolt
ügyvezetõ és a mûködést ellenõrzõ
felügyelõbizottság hathatós közremûködésével mostanra körülbelül
10 millió forinttal csökkent a havi
hiány. A testület által megbízott cég
átvilágította a gazdálkodást, javaslatainak végrehajtása folyamatban van. Célunk, hogy a következõ
idõszakban folyamatosan csökkentsük a hiányt, mígnem pozitív
eredményt érünk el. Idén biztosítani
kell a mûködési hiány fedezetét,
valamint 170 millió forintot igényel
a lízing tõke- és kamattörlesztése,
összességében a teljes évre vetítve
260 millió forintot jelent. Májusig
tõkefizetési moratóriumot kaptunk,
onnantól viszont a kamat mellett a
tõkét is törleszteni kell. Az önkormányzat tárgyal a Raiffeisen Bankkal, hogy a kötvénybõl kiváltásra
kerüljön a lízingteher, így egy teherrel kevesebb lenne a vállunkon.
S a pénzügytechnikai lépéseken
kívül mit tesznek az uszoda megszerettetéséért?
A testület eddig 105 millió forintot
különített el a mûködésre, továbbá
elindította Az uszoda a szentendreieké programot, amelyben 65 milliót kíván fordítani a szentendrei
gyógyúszás, iskolai úszásoktatás és
vízilabda, valamint a szentendrei
iskolások és családok úszásának támogatására. A májusban átadott
létesítménnyel Szentendrének egy
régi vágya teljesült, végre van egy
saját városi uszodája.
A tervek teljes egészében soha
nem valósulnak meg. Mennyire fix
a most született költségvetés?
Korábbi évek tapasztalatai alapján
több módosításra is szükség lesz év
közben. A megindított nagyprojekteket – SZEI, városrehabilitáció, Dunakorzó-gát, Egres-Barackos, valamint Irányi-Rózsa-Liliom utcai
felújítás, az ovi-suli programban
megújuló négy óvoda – sikeresen le
kell zárni. A közbeszerzési pályázatoknál a referenciamunkákra nagyobb súlyt akarunk fektetni, hogy
elkerüljük a kellemetlenségeket.
Idén is tervezzük az 1+1-es útfelújításokat 15-15 millió forintos
lakossági, illetve önkormányzati
közremûködéssel. Jó példa erre a
Török Ignác utca és a Kovács László
utca járdája, amelyek tavaly hasonló
konstrukcióban újultak meg. Az
egyre nehezedõ feltételek mellett is
úgy gondolom, szigorú gazdálkodással biztosítani lehet a költségvetés
egyensúlyát, és az abban szereplõ
célkitûzéseket így el tudjuk érni.
2010. FEBRUÁR 19.
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Általános iskolai és óvodai jelentkezések
ISKOLÁK

én 12-tõl 17 óráig, április 8-án 8tól 17 óráig.

Barcsay Általános Iskola
Február 26-án, 16.30-kor játékos
foglalkozás keretében ismerkedés
az iskolával. Nyílt órákat március
22-tõl tartanak, melyekre március
17-ig lehet telefonon jelentkezni:
(26) 310-984. Beiratkozás: április
7-én, 12-tõl 17 óráig, április 8-án
8-tól 17 óráig.

AGY Tanoda
Tájékoztatás: (26) 311-387.

Dunakanyar Általános Iskola
Beiratkozás
március
15-ig.
Tájékoztatás: 06-30-499-9381.

ÓVODÁK

Izbégi Általános Iskola
Február 26-án 14-tõl 16 óráig játszóház, szülõi tájékoztató 16.15kor. Beiratkozás április 7-én 12tõl 17 óráig, április 8-án 8-tól 17
óráig.

II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium
Beiratkozás április 7-én 12-tõl 17
óráig, április 8-án 8-tól 17 óráig.

Templomdombi Általános
Iskola
Tájékoztató fórum március 3-án
17 órakor. Beiratkozás április 7-

Szentendre Város Óvodai
Intézménye
A tagóvodákban március 1-jétõl
5-ig, 8.30-tól 10.30-ig tartanak
nyílt hetet.
Beiratkozás
Hold utcai Tagóvoda: 5 éveseknek március 22-én 8-tól 12 óráig,
3-4 éveseknek: április 26-án 8-tól
12 óráig.
Vasvári P. u. Tagóvoda: 5
éveseknek március 25-én 8-tól 12
óráig, 3-4 éveseknek: április 29én 8-tól 12 óráig.

Izbégi Tagóvoda: 5 éveseknek
március 24-én 8-tól 12 óráig, 3-4
éveseknek: április 28-án 8-tól 12
óráig.
Bimbó u. Tagóvoda: 5 éveseknek
március 25-én 8-tól 12 óráig, 3-4
éveseknek: április 29-én 8-tól 12
óráig.
Püspökmajor-ltp.-i Tagóvoda: 5
éveseknek március 24-én 8-tól 12
óráig, 3-4 éveseknek: április 28án 8-tól 12 óráig.
Szivárvány Tagóvoda: 5 éveseknek március 23-án 8-tól 12
óráig, 3-4 éveseknek: április 27én 8-tól 12 óráig.
Hétszínvirág
Tagóvoda:
5
éveseknek március 23-án 8-tól 12
óráig, 3-4 éveseknek: április 27én 8-tól 12 óráig.

Mesevirág-gyermekvilág Óvoda
Tájékoztatás: www.picasaweb.
com/meseviragovoda, 302-835

Nem önkormányzati
fenntartásban mûködõ
óvodák

Napórás Óvoda
Tájékoztatás: 06-30-502-3386

Szent András Óvoda
Tájékoztatás: 311-608, jelentkezési határidõ március 5.

Napsugár Magánóvoda
Tájékoztatás: 319-092
Mary Poppins Óvoda
Tájékoztatás: 313-957
Szentendrei Waldorf Óvoda
Tájékoztatás: 06-30-435-6493
Szentendrei Református Óvoda
Nyílt napok március 16-tól 19-ig,
8-tól 20.30-ig (váltócipõ szükséges). Beiratkozás: április 6-tól
9-ig 8-tól 16 óráig az óvodában.
Tájékoztatás: www.szro.hu, 310345

Napháza Magánóvoda
Tájékoztatás: 06-20-428-3280

Dunakanyar
Általános Iskola
2000 Szentendre, Áchim András u. 2
BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI
KÉT IDEGENNYELV TANÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ELSÕ OSZTÁLYBA

2010. február 1-jétõl
Az elsõ évfolyam népszerûsége miatt úgy döntött
az iskolavezetés, 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 szeretnénk nagyobb épületbe költözni, s a tanulólétszámot
megháromszorozva egyre több Dunakanyarban élõ diáknak
boldog iskolaéveket adni.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁRGYALÁSOKAT FOLYTAT A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA SZENTENDREI
EVANGÉLIKUS EGYHÁZNAK VALÓ ÁTADÁSÁRÓL

Mellette vagy ellene?
A február 11-i képviselõ-testületi ülésén határozati javaslatot terjesztettek elõ a pannóniatelepi Hétszínvirág Tagóvoda gyermekcsoportjai mûködtetésének és vezetésének a
Szentendrei Evangélikus Egyházközségnek való átadásáról. Az óvodát és a gyerekeket érintõ
tervezett változtatásokról az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságának
elnökét, Zakar Ágnest kérdeztük.
SERES NIKOLETT
Miért van szükség az óvoda
mûködtetési jogának átadására?
Köztudomású, hogy az állam évek
óta egyre jobban kivonul a jogszabály által kötelezõ állami feladatokból, a közoktatásból, ami
abban nyilvánul meg, hogy az
állami normatív hozzájárulás évrõl évre csökken. Az idei költségvetésben éppen annyit vont el tõlünk az állam, amennyi egy bölcsõde és egy iskola mûködését
fedezné: ez 162 millió Ft-ot jelent.
Ennyivel kevesebb jut idén az
önkormányzati intézményekbe
járó szentendrei gyerekekre, amit
– és a még hiányzó normatíva kiegészítést – az önkormányzat pótol más forrásokból. Az is talán
széles körben ismert, hogy 2011tõl úgy változik a törvény, hogy
minden 3 év feletti óvodába jelentkezõ kisgyermeket fel kell
vennünk. A férõhelyek így is korlátozottak, pedig most még csak
az 5. életévüket betöltött vagy
nagycsaládos vagy halmozottan
hátrányos helyzetû gyerekeket
kötelezõ felvennie az önkormányzatoknak óvodába. Szentendre
esetében számítani kell majd kb.
50-100 plusz jelentkezõre 2011tõl. A jelenlegi statisztikai adatok
és tendenciák szerint ugyanis
Szentendre olyan fiatalodó korösszetételû város, ahol hosszú
távon is jelentõs igény jelentkezik
az óvodai ellátására. Erre a változásra készülünk 2006. óta,
amióta köztudott az elõbb említett törvénymódosítás. Létrehoztunk az elmúlt három évben
két új csoportszobát, egyet a
Pannónia
óvodaközpontban,
egyet a Szivárvány óvodában.
Négy évvel ezelõtt már felvettük
a kapcsolatot a történelmi egyházakkal,
alapítványokkal,
olyan partnerekkel, akik óvodai
mûködtetést vállalnának, vagy
átvállalnának önkormányzati

feladatokat, kitétel, hogy legalább 80%-ban szentendrei gyerekek ellátását kell biztosítaniuk.
A Waldorf óvodával hosszas
egyeztetések után mostanában
sikerült azt az önkormányzati
telket megtalálni, ahol a közeljövõben majd óvodát szándékoznak építeni.
Három egyházzal való tárgyalásra adott felhatalmazást a képviselõ-testület a polgármesternek,
õk azok, akik érdeklõdést mutattak arra, hogy oktatási intézményt mûködtessenek: a Református egyházzal, akik már sikeresen átvették a Villasori óvodát,
a Baptista egyházzal, akik területet kapnak az önkormányzattól építkezésre, hogy mûvelõdési
intézményt és óvodát hozzanak
létre, és az Evangélikus egyházzal, akik a pannónia-telepi Hétszínvirág tagóvoda mûködtetését,
felújítását vállalják 40 millió Ft
értékben (alapterület nõ, új mosdók készülnek, megújul a tetõ,
kerítés) és Magyarországon az
Oktatási Minisztérium nyilvántartása szerint elsõként új zenei
képzést vezetnének be olyan
kiváló szakemberek bevonásával,
mint pl. Zászkaliczky Tamás orgonamûvész és Papp Kornélia,
Brunszvik-díjas hagyományõrzõ
óvónõ. Az óvoda átadásával az
önkormányzat hosszú távon megtakarítást ér el, amely egyéb
intézmények építésére vagy
felújítására fordítható.
Mi a véleménye a szülõknek?
Az önkormányzat az óvoda átadására rögtön úgy reagált, hogy
két szülõi értekezleten tájékoztatást tartott az Evangélikus egyház vezetõivel együtt, egyszer
részt vettek a fórumon a már
mûködõ református óvoda óvónõi
is, mindkét fórumon a polgármester is, egyen-egyen pedig
Dicsõ Zoltán területi képviselõ és
én, mint az Oktatási Bizottság el-

nöke. A második fórum után úgy
éreztem, hogy töredéke maradt a
szülõknek, akik szívbõl ellenzik a
változást. Volt egy felszólaló
szülõ, aki elmondta, hogy az országban hány óvoda, iskola kényszerül bezárni pénzhiány miatt,
és milyen jó, hogy nálunk ilyen
eddig nem történt, és remélhetõleg nem is fog. Vagyis a sokszínû
oktatásunk fenntartása a cél,
hogy a szülõ szavaival élve egy
intézményünkre se kerülhessen
lakat.
Az evangélikus zenei (Bach) óvodát ellenzõ szülõk fõleg az alábbi
négy dologtól félnek: a megszokott, kiváló óvodapedagógusok
elvesztése, az épület egyházi tulajdonba kerülése, és hogy Pannónia-telep önkormányzati óvoda
nélkül marad. Az utóbbi két felvetésnél úgy éreztem, hogy sikerült eloszlatni a fórumon a szülõk
aggályait, hiszen néhány házzal
arrébb ott van az óvodaközpont,
melyet az önkormányzat mûködtet és 45 gyereknek biztosít
férõhelyet. Megjegyzem: Szentendrén nincs óvodai körzethatár,
és az átadást ellenzõk egy része is
a város más részében lakik. Az
egyházi tulajdon pedig csak szigorúan addig tart, amíg az evangélikus egyház óvodát mûködtet
az átadott ingatlanban. Ha esetleg másra használná az épületet,
a tulajdonjog azonnal visszaszáll
az önkormányzatra.
XXIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

Végül a negyedik felvetés, hogy
mi lesz a már odajáró, egyházi
nevelést nem igénylõ gyerekekkel.
Azoknak, akik a középsõ és nagy
csoportot itt szeretnék befejezni,
biztosítja az egyház a megszokott
nevelést, felmenõ rendszerben
befejezhetik az óvodát egyházi
nevelés nélkül, többnyire a megszokott óvónõkkel. Amelyik szülõ
a fentiek ellenére mégis szeretné
gyermekét más önkormányzati
óvodába íratni, arra is lehetõséget
biztosítunk.
Milyen változások várhatóak
pontosan?
A gyerekek óvodai képzése hasonlóan fog zajlani, mint egy önkormányzati intézményben, de megjelenik a keresztény szellemiség.
A napot, az étkezést imával kezdik, ismerkednek bibliai történetekkel. Nagy hangsúlyt kap az átalakított óvodában az ének és a
zene oktatása valamennyi területen. Nekem mind a három gyermekem egyházi iskolába jár, csak
a legjobbakat tudom elmondani
az ottani nevelésrõl.
Míg mi az önkormányzati intézményekben tanító pedagógusok
sok esetben alapértékek elfogadtatásával – mint például szeretet,
szolidaritás, egymás elfogadása –
küzdünk, addig ezek a fogalmak
egy egyházi óvodában, iskolában
egyértelmûek. Ezzel természetesen nem azt akartam mondani,
hogy egyik vagy másik intézménytípus jobb vagy rosszabb.
Mindkettõre nagy igény van
Szentendrén, az egyházi óvodákba, iskolákba többszörös a túljelentkezés, ezeknek is helye van az
oktatási rendszerünkben.
Az átadás megvalósulása hogyan érinti majd az ott dolgozó
óvónõket és az óvoda dolgozóit?
Azoknak az óvónõknek és dadusoknak, akik szeretnének maradni, az egyházi óvoda remélhetõleg
nyújt lehetõséget. A testületi ülésen is elmondtam, hogy számomra a régi dolgozók alkalmazása
sarokpont. Azoknak, akik nem
kívánnak az új fenntartású óvodában dolgozni, más önkormányzati óvodában biztosítunk
munkát. Összesen öt óvónõrõl és
négy dajkáról van szó. Én mindent meg fogok tenni, hogy a sorsuk számukra megnyugtatóan
alakuljon. Bízom benne, hogy
ebben az Evangélikus egyház is
partner lesz!
2010. FEBRUÁR 19.
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HIRDETÉS

Kedves Barátunk, Ismerõsünk, velünk Rokonszenvezõk!

Szentendre, Jókai u. 2.

+36 20 219 1166
www.frekvenciaszalon.hu • www.bodycoach.hu
info@frekvenciaszalon.hu
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Ötévesek lettünk, és talán már Ön is találkozott velünk valamilyen formában: valamely
kiállításunk, rendezvényünk alkalmával vagy a megrendezett IKON napok valamelyikén.
Nonprofit, tehát nem nyereségérdekelt egyesület vagyunk. A közhasznú tevékenységet is
folytató IKON csoport az életkora és egyéb feltételek fennállása alapján jogosult a személyi
jövedelemadó 1%-ának fogadására (mely nem azonos az egyházak részére rendelkezhetõ másik 1%-kal).
Kérjük, hogy amennyiben már ismer bennünket, vagy nem ismer, de hallott rólunk, vagy nem hallott,
de támogatólag egyet tud érteni a céljainkkal, úgy fontolja meg, hogy személyi jövedelemadójának 1%-áról
egyesületünk javára rendelkezzék. Nem méltatlanul fogjuk fölhasználni azt.
Pontos nevünk és adószámunk: IKON Csoport Szentendrei Szépmûvészeti Egyesület, 18708363-1-13
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Farsang, amelytõl
meghátrál a tél…
icike óvoda az a Bimbó utcai; voltaképpen nem is érti
az ember, hogyan fér be oda
annyi kisgyerek naponta. Azt még
kevésbé, hogyan tud a gyerekek
számánál csaknem kétannyi felnõtt, anya és apa, kistestvér gond
nélkül (a némely nappaliknál
egyértelmûen kisebb, szobányi
helyiségben) elférni az ünnepeken, hogyan tudnak az óvónõk
(és ide mindenképpen dukál: ezek
az igazi pedagógusok) farsangi
játékot rendezni, elõadni, jelmezekkel, díszletekkel, halomnyi
kellékkel; hogyan lehet a százkilencven centis apáknak a csepp-

P

nyi gyerekszéken legurulás nélkül
üldögélni, nézni a szerepléstõl
fikarcnyit sem szorongó gyerekeket, beszélgetni, enni-inni, vígan
lenni.
Valószínûleg a varázslat is szerepet játszhat benne, hisz a
farsangon – a gyerekekkel együtt
– több mint ötvenen voltunk. Meg
persze a jókedvûen riogató „medve”, akitõl senki sem félt.
Természetesen most is a régvolt
élet egyik színterére kalauzolódtunk el: Bea néni vegyes csoportja
a fonóba invitált. A gyerekek csodaszép népi ruhákban, fontosságuk teljes tudatában mutatták

Így látjuk a világot –
Mesterek és
tanítványok
A Szentendrei Mûvészeti
Szakközépiskola és Alapfokú
Mûvészeti Oktatási Intézmény
bemutatkozó kiállítása
Mesterek és tanítványok
címmel, melyen az iskolában
oktató mûvészek és tanítványok
vesznek részt, február 18-tól
március 10-ig tekinthetõ meg
a Csokonai Mûvelõdési
Központban (Budapest, Eötvös
u. 64-66.).

hemest, anyák napi köszöntõt,
farsangot. Mind olyan volt,
amelytõl felderül a szív, és
könnyebben lélegzik az ember:
mert ebben az óvodában tényleg
úgy érzed magad – légy kisgyerek
vagy rég felnõtt – mint otthon.
Danitól is így tudom.
Köszönet a Nefelejcs csoport szakembereinek s a szereplõ leányoknak, legényeknek.
HORVÁTH JUDIT

fotó

PARASZKAY GYÖRGY

Elûztük a telet!

be nekünk, hogyan zajlott az élet
akkortájt, milyen szokások, dalok, táncok járták a fonóban.
Csúfolódtak, évõdtek egymással,
énekeltek, zsákba rejtõztek, alma
képében kérõket gyûjtöttek, táncoltak, fonalat gombolyítottak,
szõttek. A „nagy” (az ötéves) bátorította a kicsit, de persze szabad
volt kiállni a játékból vagy éppenséggel nem beállni, ha valakinek
alkalmilag inába szállt a bátorsága. Vidám, friss ízû, valódi örömjáték kerekedett – mindenkinek
jutott pár, ölelés, szerep. Mi meg
rengeteget tanultunk a hajdani
életrõl, csupa olyat, amit ezek az
óvodások már betéve tudnak.
Nyilván hallatlan munka a háttérben: mert csak attól lehet a színpadi játék ilyen könnyed, magától
forgó, felszabadult. Nyilván hozzájárul az a gyönyörû kézikönyv,
amelybõl megtanulják a gyerekek
a verseket, dalokat, mondókákat,
játékokat. (Szájról szájra, kézrõl
kézre címmel, a SZÓNÉK közösség játékaiból Papp Kornélia állította össze, s ki más illusztrálta
volna, mint Bea néni).
Danink és a család két éve jár a
Bimbó utcába: láttunk betle-

Jelentem: egy kis szentendrei csapat – szülõk, gyerekek és a P'art Mozi
munkatársai – február 14-én végérvényesen elûzték a telet.
– Ha ez idõnként nem látszódik, az csak azért van, mert a tavasz álcázza magát! – mondta Ficzere Krisztina Kyru a Télûzõ vidámkodás háziasszonya.
Persze eleinte úgy tûnt, hogy a tél kicselez bennünket. A vasárnapi
ragyogó napsütéssel, tavaszi hõmérséklettel azt próbálta elhitetni,
hogy õt nem is kell elûzni, hiszen nincs is itt. Szerencsére akadt a
városban néhány család, aki nem dõlt be a varázslatnak, és eljött a
P'art Moziba, hogy mágikus eszközökkel a hetek óta szorító jégbilincset
feltörje.
Ehhez persze elõször végig kellett kacagniuk azt a mesejátékot, amelyben Kyru megpróbálta egy arra járó legényre – aki szépen szóló furulyáján Star Warsot játszott – rásózni három erõsen fogyatékos lányát.
Miután a fondorlatok dugába dõltek, a jókedv télûzõ daltanulásban,
álarckészítésben és tánctanulásban teljesedhetett ki. Míg a zeneszó
mellett elkészült a hatalmas kiszebáb, addig kicsik és nagyok fánkevõ
versenyen mérték össze a tudásukat. Mire mindenki jóllakott, a tûz is
szépen pattogott a Duna-parton, ahová nagy zörgés, csattogás kíséretében a téllel együtt a kiszebaba is tûzre került.
Az akció nemcsak látványos, hanem oly annyira sikeres volt, hogy még
a vadludak is elhúztak a fejünk felett, méghozzá északi irányba. Nincs
mese: itt a tavasz!
BERÉNYI MARIANN
XXIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM
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Zenés, irodalmi est
A Nap Alapítvány, a Magyar
Jövõ folyóirat szerkesztõsége és
a Kecskés Együttes tisztelettel
hív mindenkit február 27-én
szombaton 15 órára a Kecskés
Együttes elõadótermébe (Ignatovity u. 2., Dumtsa – Ignatovity
utca sarok) zenés, irodalmi
estjére. Mûsor: a szerkesztõk és
a szerzõk bemutatkozása: Laczkó András, Kanizsa József, Károly Lajos, Gyöngypál Katalin,
Tárkányi Imre. A belépés díjtalan. A Nap Alapítvány kiadványai – könyvek és folyóiratok –
a helyszínen megvásárolhatók.
www.napalapitvany.hu és
www.promusica.hu.
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Képzettársítások
CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY FLOW CÍMÛ KÖNYVÉNEK
OLVASÁSA KAPCSÁN
BENEDECZKY ISTVÁN
Csíkszentmihályi név nem
ismeretlen Szentendrén,
hisz Csíkszentmihályi Róbert szobrász, Munkácsy-díjas,
érdemes mûvész városunkban él
és alkot. Tõle tudom, hogy Mihály, a nagybátyja világhírû pszichológus. 1934-ben született Fiumében, tízéves korában az egész
család Olaszországba emigrált.
Tanulmánya folytatására az USAba utazott, Chicagóban lett egyetemi tanár. Több évtizeden át
folytatta itt tudományos munkásságát, „az optimális emberi lét
feltételeit, társadalmi vetületét”
kutatva. Ha röviden akarjuk megfogalmazni munkásságát, akkor
azt mondhatjuk, hogy a fejlõdéslélektan mellett a kreativitás- és a
tehetségkutatás terén ért el világra szóló eredményeket. 1998-tól a
Magyar Tudományos Akadémia
külsõ tagja.
A neves pszichológus munkásságát elsõsorban a magyarul is
megjelent Flow címû könyvébõl
ismerhetjük meg, ami angolul
1991 jelent meg, az Akadémiai
Kiadó 1997-ben adta ki. Az alcím:
Az Áramlat, ami a Tökéletes élmény pszichológiája. „Az utolsó
harminc esztendõben nagyrészt
azzal foglalkoztam, hogy megértsem, milyen feltételek kellenek
ahhoz, hogy az ember élvezze azt,
amit csinál” – írja a tudós pszichológus a könyv elõszavában.
Megvan a gyökere ennek a törekvésnek a 20. századi magyar irodalomban is. Németh László A kísérletezõ ember címû könyvében
(1963) arról ír, miként lehet a
fordítói „gályapadból” laboratóriumot formálni. Figyelemre méltóak
Csíkszentmihályi professzor további bevezetõ sorai is: „Ritkán van
az, hogy valaki mély élvezetet talál
passzívan, fogyasztóként viselkedve. Önmagában sem a televízió,
sem az új kocsi, sem a külföldi
vakáció nem képes boldoggá tenni
bennünket. Viszont vannak alkalmak, amikor az ember teljesen
elmélyül valamiben – sziklát mászva, sakkozva, énekelve vagy jó
barátokkal beszélgetve –, amikor
úgy tûnik, hogy a boldogság
elérhetõ. Ezek azok a pillanatok,

A
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amelyeket én „flow”-nak, áramlatnak neveztem el, mert amikor az
emberek arról beszélnek, hogyan
éreznek, amikor az életük legizgalmasabb, a legélvezetesebb, gyakran úgy írják le azt, mint egy spontán, erõfeszítés nélküli mozgást,
mint egy folyó áramlását”.
Az író érdekes kérdést tesz fel:
„Milyen eszközökkel lehet ura az
ember saját életének?” S a válasza: „A tudat feletti uralom megszerzése révén!” És a cél elérése
érdekében meggyõzõ példák sokaságával bizonyítja, hogy a
tökéletes élmény elérhetõ. Hogy
mindenki számára járható-e ez az
út, az kérdéses, de az írói törekvés
mindenképpen dicséretes. A Flow
címû könyv elolvasása után nem
kétséges az olvasó számára, hogy
a III. évezred pszichológiai irányát jelöli ki a magyar származású író ebben a munkájában.
Érdekes, olvasmányos és tanulságos ez a könyv, nemcsak a szakmabeliek, hanem a tudásra szomjas emberek számára is.
Emellett gondolatébresztõ is a
könyv, már maga a cím is, amely
sokféle képzettársításra késztet. E
sorok íróját például Losonci Miklós mûvészettörténész egy verseskötetére (Rügyezõ létezés 2004),
amelyben van egy Édes áram
címû vers. Úgy érzem, nem erõltetett a párhuzamkeresés: vajon
ugyanarról írt verset Losonci,
mint Csíkszentmihályi, a tökéletes lelki élmény állapotáról?
Megerõsíteni látszik ezt a feltételezést az a tény, hogy a fenti
könyvben csakugyan megtalálható egy alcím alatti eszmefuttatás: „a sex mint áramlat”.

Lássuk a vers néhány kiragadott
sorát: „Test lélekbe // lélek szellembe // átível”. Már itt felismeri a
költõ, hogy folyamatos áramlás
van szervezetünkben. A további
sorokból kitûnik, hogy a szerelmes férfi vall szeretett kedvesérõl:
„Üdvözlöm illatos halmaid //
Süllyedõ óráim // egekbe ragadtad”. Pár sorral késõbb a szerzõ
visszatér az áramlat motívumra:
„a bûvös nyári este // madárra //
ifjúra // asszonyra // nyárfaillatot
lehel // Édes áram // remeg a kezed
// aranybársony hajtincs // ontja a
reménységet. // Rejtélyes áramlás
// hatja át // a pórusokat” . Hódolat árad a következõ sorokból:
„Rózsákkal hintett // oltár a tested
// Balzsamos mágnes a szád // nem
a múlandót ünneplem Benned //
csak az öröklétet”. Újból visszatér
ezután az áram témához: „Gyullad, lobog // édes áram // a szívemben. // nélküled // olcsó kacat az
élet, // gyémánt, nedves szemedben
// föllelem a bájt // a gyönyörûséget”. Szép hasonlattal hódol szerelmének: „Hajló, lágy óceán vagy, //
édes tûz tombol bennem,// vágyaim
villámlanak”. Költõien fogalmazza
meg a létezés élményét: „A létezés
// szakadatlan születés, // a reménytelenséget // túlszárnyalja a
remény”. A vers befejezõ strófája
ismét a vers fõ motívuma, az édes
áram: „Édes áram, // kereslek, kutatlak // rád találtam. // Illat, // vonuló felhõ, szél és vihar, // izzó parázs,
hamu, // holdfény, // dörgõ óceán, //
rügyfakadás,- // minden te vagy”.
Talán ez a néhány önkényesen
kiragadott idézet is meggyõzõen
bizonyítja, hogy Losonci Miklós, a
költõ is rátalált erre a felemelõ
áramlatra, amit Csíkszentmihályi
Mihály a lélektani elemzés során
fedezett fel, amely minden boldogságkeresõ ember egyetemes,
tökéletes élménye.

KULTÚRA
CSÍKSZENTMIHÁLYI RÓBERT HETVEN ÉVÉRE

A mosolygó szikla
SZAKOLCZAY LAJOS
smerek Szentendrén egy sziklát. Ha legurítják arról a nagy
hegyrõl, akkor is mosolyog.
Csíkszentmihályi Róbert a neve.
Mert minden tisztességes – fõképp mosolyogni tudó – sziklának
neve van. Úgy parancsolta az Isten. Ez a szikla, erdélyi – erdélyi
is! – lévén egyszer csak fejébe ütte
a kalapját (csákó is lehetett), és
elment Garibaldi hadseregébe. Jó
napot kívánok, mondta a szikla
mosolyogva, s ettõl a mosolytól
egybõl kisütött a Nap. Olyan meleg lett – ha nem láttad az olasz
kékség kohóját, alig tudod, mirõl
beszélek –, hogy a huszárok pengeélesítés elõtt abban edzették a
kardjukat. Láttak-e erdélyi havat,
kérdezte a szikla, ha láttak, tudják, a fehér is igencsak éget.
Tehát jó a Nap es, jó a fehér es, de
– kacsintott egyet a fiumei kikötõben horgonyzó, föllobogózott
családi hajó felé –, még jobb a
barna. Vagyis a zöldes barna.
Amilyen a kezem alól – kérdés, a
sziklának lehet-e keze – kikerülõ
bronz. Mert a mosolygó szikla
szabadidejében, amikor éppen
nem mosolyog, szobrokat készít.
Viaszveszejtéssel. Elveszejti a viaszt, s megnyeri a mosolyát. S ez

I

a mosoly egyszer csak el kezd
bolyongani. Azért, hogy az elveszettben megkeresse az élõ figurát – szerencsére rá is talál –, és
az erotikától izzó bestiáriumával
– állatember alakjai is mosolyognak – bölcs belátásra késztesse az
emberiséget. Ne rohanjon úgy,
minduntalan ne törje magát, hanem inkább mosolyogjon. Mert a
mosolyban életerõ van, hit van,
tavasz van – januári-februári napon is tavasz van – és mindenekelõtt megújulás.
A szikla így tudta fölépíteni a családi házat, amely egyben mûhely
is, mosoly-bölcsõben született
gyermekeit – van egypár belõlük,
mindõjük mûvész lett – azzal a

mindentudással tette ki szárítani
a napra, hogy aki kiszikkad, az
munkabíró lesz, s úgy lép át a
nehézségeken száraz lábbal, mint
a világot megfegyelmezni akaró
Jézus. Nincs meghátrálás, nincs
visszakozás, vinni kell az élet terhét – gyakorta az öröm-terhét is –
mosollyal, mert aki leteszi, nem
érdemli meg az ember-nevet. S ki
tudja, hogy a mosolygós szikla
hetven év alatt mily tonnákat hordozott kõvállán, hány – hánykolódó – tengersúlyt akasztott a
nyakába, hogy – paradox – mielõbb partot érjen.
Mert õt, az élet-, család- és Szentendre-építõt, csak az atlaszi póz
röpítette. Csak akkor tudott szállni, amikor mázsás súlyok – talán
ezt akarta kinevetni a mosolygó
szikla – tapadtak vállára. Mikor
Kossuthtal találkozott, nem átallotta megkérdezni: érvényes-e
még a dallam sugallta igazság. S
mikor Apánk rábólintott, elkezdte
fújni: éljen a magyar szabadság,
éljen a haza! S a szikla a Garibaldi-sipkát zsebébe gyûrve, s
szájában a déli koccintás jó ízével
(feleségével, Évával és a drága
Mamival gyakorolta-gyakorolja a
pálinkaivás lassan ünneppé váló
rítusát) elmosolyintotta magát.
Hetven év alatt megtanulta, hogy
nincs az a mély fájdalom, amelyet
ne kisebbítene a derû, amelyet ne
tenne semmissé a világot lebíró
mosoly.
Robikám, Isten éltessen sokáig!

FOTÓSZAKKÖR
Március 13-án, 17.30-kor folytatódik a P'Art
Moziban a tavaly megkezdett szakkör hetente
egy alkalommal 2 órában, szombatonként. A
foglalkozásokat vezeti Dabi István M. médiamûvész, filmkészítõ és középiskolai tanár. A
tanfolyam a multimédiás környezetben a
fotózáshoz szükséges számítógépes alapismeretek elsajátítását is segíti.
Az oktatás folyamán sor kerül fotómûvészek
felvételeinek megbeszélésére személyes
találkozással, stúdiólátogatással. Elmélyedés
a digitális fotózásban, aktuális fotókiállítások
csoportos megtekintése.
Információ és jelentkezés:
Morvai Zsuzsanna ifjúsági programszervezõ
06-30-237-9942, morvai.zsuzsa@gmail.com

MUTASD MEG A FILMED!
A 4. B.I.G. diákfilm fesztiválon nevezhet bármely magyarországi oktatási intézmény diákja 19 éves korig. Nevezni
lehet 2007. január 1. után készített, max. 15 perc
hosszúságú filmekkel. Nevezési díj és témamegkötés
nincs. Egy jelentkezõ nevezhet több alkotással is.
Elõzsûrizés nincs. A nevezett alkotásokat filmes szakmai
zsûri értékeli, de lesz közönségszavazás is! A nyertes
alkotók értékes díjazásban részesülnek.
Nevezési határidõ: március 5., péntek 14 óra
A filmeket a Bródy Imre Oktatási Központ videó stúdiójába kell eljuttatni: 1048 Budapest, Langlet u 3-5. (A következõ formátumokban és hordozókon fogadunk el filmeket:
AVI, videoDVD, videoCD, mpg, VHS, D8, miniDV. Fontos:
PAL, 25 fps!)
Információ és jelentkezési lapok igénylése:
istvandabi@wp.pl.
A fesztivál idõpontja: március 12., péntek 15-20 óra,
ÚJPESTI POLGÁR CENTRUM színházterme (Árpád út 66.)
XXIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

Kontinuum2
Deim Pál festõmûvész, Deim
Péter fotómûvész, Deim Tamás
építõmérnök és Deim Balázs
fotómûvész közös kiállítása
február 19-én, pénteken
17 órakor nyílik a Magyar
Írószövetség székházában
(Budapest, Bajza u. 18.).
Megnyitja Szakolczay Lajos író.
Megtekinthetõ március 5-ig.

Tímár Gergõ kiállítása
Február 27-én, szombaton
17 órakor nyílik Tímár Gergõ
kiállítása az ArtUnió Galériában
(Bogdányi u. 64.)Megnyitja:
Kerob és Zigor. Közremûködik:
Kaska, Nandee, Phos.

A matematika
mûvészete
Szeretettel várnak mindenkit
február 25-én, csütörtökön 18
órakor a Szentendrei Szalon
összejövetelére, ahol Török
Turul a matematika mûvészete
címmel tart elõadást. Helyszín:
Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka
u. 7.) Szántó Piroska terme. Az
est háziasszonya szalon-teával
várja a vendégeket.

Két világ között
Február 26-án, pénteken
18 órakor vetítik a 60 éves
Aknay János festõmûvészrõl
készült portréfilmet a P'Art
Moziban (Duna-korzó 18.). A
film alkotói megpróbálják bemutatni minden részletét mûvészetének: a festõi munkásság
kulisszatitkain kívül azt az
Aknayt is, akinek a hite példaértékû lehet mindenkinek.
A film a Z-Film és az
Experiment Kht. közös produkciója, operatõr Halper János és
Halper Simon, vágó Franta
Péter, szerkesztõ-rendezõ:
Balogh Ernõ. Díszelõadás, a
belépés ingyenes. Bevezetõt
mond, illetve a vetítés után a
festõmûvésszel Szakolczay Lajos
irodalomtörténész, mûkritikus
beszélget.

Nosztalgia délután
Szeretettel várják a 40 év
felettieket élõzenés-táncos
nosztalgia délutánra
február 21-én, vasárnap 15-tõl
19 óráig a Remisz ebédlõjébe
(Kaisers' mögötti HÉV-kocsik
szervizépülete). Az összejöveteleket kéthetente tartják,
a következõ március 7-én lesz.
2010. FEBRUÁR 19.
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

ÁLLÁST KERES

Jó állapotban lévõ, keveset futott
Keeway motor olcsón eladó. Tel.
06-70-336-5530.

Számlaképes nyugdíjas nõ, részmunkaidõben adminisztrációt,
ügyintézést vállalna. Autó, internet van. Tel. 06-20-945-2527.

ÁLLAT

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

Tanárnõ matematikatanítást,
korrepetálást vállal. Tel. 06-30487-7593.

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

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

Történelem, magyar, mûvészettörténet korrepetálás általánosés középiskolásoknak Szentendrén, a belvárosban. Tel. 0630-540-5639.

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

Angol nyelvtanfolyamok,
magánórák, vizsgára felkészítés,
társalgás, fordítás. Tapasztalt,
dinamikus, de türelmes „angolhont” többször megjárt fiatalemberrel. Tel. 06-70-527-3879,
cserip12@hotmail.com.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-2479072.

EGÉSZSÉG
Állatkórház Szentendrén, egész
napos nyitva tartás, éjszakai
ügyelet, kiszállások. Dr. Szolnoki
János, (26) 317-532, 06-30-9370863.

MINDEN, AMI MASSZÁZS.
KATI-MASSZAZS.COM Tel.
06-30-657-0950.

KIADÓ LAKÁS
ÁLLÁS
Gondozási Központ Szentendre
pályázatot hirdet házi gondozói
munkakör betöltésére határozatlan idõtartamra, teljes munkaidõben. A munkavégzés a házi
gondozottak otthonában történik.
Illetmény: A Kjt. rendelkezései az
irányadók. Pályázati feltételek:
önéletrajz és motivációs levél,
szociális gondozó és ápoló vagy
szociális gondozó és szervezõ
végzettség. A pályázat benyújtásának határideje március 8. A
munkakör március 16-tól tölthetõ
be. A pályázatokat postai úton
kell benyújtani: Gondozási Központ, 2000 Szentendre,
Sztaravodai u. 2.
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet nyugdíjazás
miatt megüresedõ jegyzõi munkakör betöltésére. A részletes
feltételek február 16-tól a
www.kozigallas.hu honlapon
megtekinthetõk.
Pizzafutárt keresünk, lehet nyugdíjas is. Tel. 06-20-933-9764.
Szentendrei étterembe pultost és
kézilányt keresünk (állandó és
alkalmankénti munkára is). Tel.
(26) 311-175, 06-20-582-8847.
Fizikai munkára keresek strapabíró fiatalembert kézi mozgatású
raktárba, Pomázra. 6 napos
munkáért, fizetés 120 ezer Ft/hó.
Tel. 06-30-965-9444.
Szentendrei vendéglátóba keresek pultos, illetve felszolgáló
lányokat. Tel. 06-30-758-9138.

Lakás kiadó a Püspökmajorlakótelepen, a Hamvas Béla
utcában: 56 nm-es, magasföldszinti, erkélyes, két külön
bejáratú szobás, étkezõkonyhás,
egyedi vízmérõvel ellátott,
csendes, zöldre nézõ. Tel. 06-20433-1946.
Szentendrén, a Vajda Lajos
utcában kiadó egyszobás,
gázfûtéses lakás 40 ezer
Ft+rezsiért. Tel. 06-30-491-9508,
06-30-951-0803.
Igényesnek lakás kiadó. Tel. (26)
314-489, (17 órától).
Lakás kiadó hosszú távra: 60 nmes, II. emeleti (angol házak) 60
ezer Ft+rezsi/hó+2 havi kaució.
Számla megoldható, költözhetõ.
Tel. 06-30-590-4166.
Szentendrén, a HÉV- és buszvégállomástól 200 m-re külön
bejáratú, 65 nm-es, tetõtéri lakás
kiadó. Tel. 06-20-347-4002.
Lakás kiadó Szentendrén,
a Püspökmajor-lakótelepen
csendes környezetben:
parkosított, 55 nm-es, III. emeleti
(két szoba, bútorozott konyha,
fürdõszoba, WC, beépített
szekrény, erkély). Az erkélyes
szoba az óvárosra néz. Kiváló
budapesti buszközlekedéssel és
infrastruktúrával rendelkezik
(közért, zöldséges, patika,
könyvtár, uszoda). Musza
Györgyi, 06-20-983-5166 vagy
muszagyorgyi@nskeret.hu.
Szentendrén, téglaépületben, a
HÉV-végállomásnál 65 nm-es
lakás egyedi mérõórákkal kiadó.
Tel. 06-30-444-5820.

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.
Lakások, lakóházak, raktárak,
irodák bérelhetõk. Tel. 06-30299-0376.

LAKÁS, INGATLAN
Keresek Szentendrén vagy
környékén eladó családi házat
vagy lakást. Tel. 06-30-719-9988.
Rózsa utcai lakótelepen garázs
eladó. Tel. 06-30-203-9193.
Tahiban jó helyen, egyszintes,
100 nm-es polgári ház 20 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.
Lakótelepen korrekt, 55 nmes lakás 9 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Metszés, permetezés, füvesítés,
növényültetés, öntözõrendszer
reális áron, kertészmérnöktõl.
Tel. 06-20-220-3728.
Építõipari cég vállal: családi
ház kivitelezését, szerkezetépítést, zsaluzást, zsaluzat
bérbeadását, gépi vakolást,
esztrich aljzat készítését, gépi
földmunkát és épületek bontását. Tel. 06-30-746-5510,
e-mail: pipabau@gmail.com.

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

ÜZLET
Szentendrén, belvárosban, újszerû I. emeleti lakás 85 ezer
Ft/hó, valamint 35 nm-es üzlet
120 ezer Ft/hó kiadó. Tel. 06-30454-4431. 06-30-331-8393.

Matematika korrepetálást és
érettségi felkészítést vállalok.
1800 Ft/60 perc, 2 fõtõl kedvezmény! Tel. 06-30-677-1153.

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

Üzlethelyiség kiadó Szentendrén, a Bogdányi út 44.
szám alatt. Tel. (26) 314-067.

Angol-, német-, magyartanítás, korrepetálás,
nyelvvizsga elõkészítés
diplomás tanárnál. Tel. 06-70268-5942.
Korrepetálást vállal végzõs magyar-szakos hallgató: nyelvtan,
helyesírás, irodalom. Szuromi
Tamás, 06-20-770-4883.

PINCSI
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TÁRSKERESÕ

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

Fiatal, frissen ivartalanított labrador4 év körüli drapp palotapincsi kant a,
újfundlandi keverék kant
Sztaravodai úton február 12-én fogta be a
február 13-án fogta be a gyepmester gyepmester súlyos szemsérüléssel. Egyik
a Margaréta utcában.
szeme el lett távolítva.
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Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70241-8999.

Mi nem csak félre hányjuk! Teljes
körû hóeltakarítást elszállítással
vállaljuk. Hasított tûzifát kis
mennyiségben kiszállítunk. Tel.
06-20-523-0253.

KERESSÜK GAZDÁIKAT

SzeVi

SZOLGÁLTATÁS

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.

Csalódást okozott a bizonyítvány? Matekból differenciáltan
segítek - fejlesztõpedagógus. Tel.
(26) 312-978.

Gazdikeresõ
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Matematika-korrepetálás
nagy tapasztalattal! Kérésre
házhoz megyek. Tel. 06-30-4878855.

OKTATÁS

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

LAB

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

Eldugult? Segítünk!
A kiszállás ingyenes. Tel. 0620-917-7555, www.dugulaselharito.hu.

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

Építõipari cég vállal:
szerkezetépítést,
családi ház kivitelezését,
zsaluzást, zsaluzat
bérbeadását, gépi vakolást,
esztrich aljzat készítését, gépi
földmunkát és épületek
bontását.
Tel. 06-30-746-5510,
e-mail: pipabau@gmail.com.

Szentendre óvárosában 16 + 25
nm-es üzlethelyiség eladó. Tel.
06-30-203-9193.

EGYÉB
Léleklátó szeretettel várja!
Tel. 06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu

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

PROGRAM

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

BARICZ KATALIN fotográfusEMÓCIÓK címû kiállítása február
15-ig megtekinthetõ.

20:30 CHÉRI-EGY KURTIZÁN
SZERELME (92') kh.:12

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

február 25. csütörtök

MOZIMÛSOR

18:00 EPEKEDÕ SZERELMES
(90') SZERELMES FRANCIÁK A
FILMMÛVÉSZETBEN
(Duna P'A rt Filmklub)
19:30 AVATAR (166') kh.:16

ÍGY, AHOGY VAGYTOK

február 19. péntek

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK
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

17:45 KARÁCSONYI
TÖRTÉNET (150') kh.:12
20:15 CHÉRI – EGY
KURTIZÁN SZERELME (92')
kh.:12
február 20. szombat

10.30 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL
– GYÖRGYLOVAG ÉS A
SÁRKÁNY Trambulin Színház
14:00 ALVIN ÉS A
MÓKUSOK 2. (96')
15:45 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
17:30 KARÁCSONYI
TÖRTÉNET (150') kh.:12
20:00 EGYSZERÛEN
BONYOLULT (121') kh.:12

PORTRÉFILM A 60 ÉVES
AKNAY JÁNOSRÓL
A vetítés után kötetlen
beszélgetés Aknay Jánossal.
Házigazda:
Szakolczay Lajos
mûvészettörténész

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
Február 19. péntek 18 óra

AZ 1945 ELÕTTI RENDVÉDELMI SZERVEK
Bank Barbara kutató elõadása
Február 26. péntek 18 óra

ÉRTÉKEINK MEGÓVÁSA ÉS
A VÁLSÁGOK KEZELÉSE A
XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSAINAK TÜKRÉBEN
Dr. Isaszegi János tábornok
elõadása
Kolping Család
Egyesület
Török köz (PéterPál templommal
szemben)
Február 20. szombat 16 óra

HIT ÉS TAPASZTALAT
AZ ÉLÕ IGAZSÁGRÓL
Dr. Csókai András idegsebész
elõadása

16:30 CHÉRI-EGY KURTIZÁN
SZERELME (92') kh.:12
18:00 PORTRÉFILM A 60
ÉVES AKNAY JÁNOSRÓL
(54') - díszbemutató
19:45 AVATAR (166') kh.:16
február 27. szombat

14:00 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
15:30 AVATAR (166') kh.:16

február 21. vasárnap

14:00 ALVIN ÉS A
MÓKUSOK 2. (96')
15:45 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
17:30 ORSZÁGÚTON (110')
19:30 EGYSZERÛEN
BONYOLULT (121') kh.:12

18.15 UTOLSÓ JELENTÉS
ANNÁRÓL (100') kh.:12
20.00 SHERLOCK HOLMES
(128') kh.:16

február 22. hétfõ

február 28. vasárnap

17.30 KARÁCSONYI
TÖRTÉNET (150') kh.:12
20:00 CHÉRI-EGY KURTIZÁN
SZERELME (92') kh.:12

14:00 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
15:30 AVATAR (166') kh.:16
18:15 KOCCANÁS (67') kh: 16
19:30 SHERLOCK HOLMES
(128') kh.:16

február 23. kedd
február 26-án pénteken
délután 6 órakor

február 26. péntek

17:00 VALAMIKOR RÉGEN…
Török Katalin várostörténeti
sorozata
19:00 ÍGY, AHOGY
VAGYTOK (94') kh.:12

FILMKLUB BÉRLET
VÁSÁROLHATÓ!

február 24. szerda

Gombatanfolyam

18:00 ÍGY, AHOGY
VAGYTOK (94') kh.:12

Érdeklõdés, jelentkezés: Lukács
Zoltánnál 06-30-447-1235.

Dunaparti Mûvelõdési
Ház
Duna-korzó 11/A.

Ára: 3500 Ft

A korrupcióról, a politika
és a bûnözés összefonódásáról forgatta legújabb játékfilmjét Makk
Károly Kossuth-díjas rendezõ. A rendezõ Kertész
Ákos Farkasbõrben címû
elbeszélését írta filmre a
szerzõvel és Bereményi Gézával.
„Ez a film nálam az elmúlt néhány év ingerlõ tapasztalatainak a végeredménye. A késztetés onnan ered, hogy
mindenki beszél egy jobb társadalomról, arról, hogy mit
kellene csinálni” – fogalmazott a rendezõ, hozzátéve:
különbözõ „nehézségi erõk” mindig megakadályozzák
az ország elõrelépését; az igazi gondok kibeszéletlenek
maradnak, a film területén is”. – vallja a rendezõ.
Az Így, ahogy vagytok stáblistáján feltûnnek a fiatal
színészkorosztály legismertebb arcai (Csányi Sándor,
Trill Zsolt, Fenyõ Iván, Szabó Gyõzõ), a középgeneráció
tagjai közül a fõszerepet játszó Cserhalmi György,
valamint a szerelmét alakító Nagy-Kálózy Eszter, de
Makk Károly filmjében tért vissza a filmvászonra
betegsége után Törõcsik Mari is.

Február 23-24-én a P'ART Mozi mûsorán!

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

KIÁLLÍTÁS
MûvészetMalom
Bogdányi u. 32.

Február 26. péntek

4. REINKARNÁCIÓ –
KARMA- DHARMA
A „rettegett halál”, ami úgy van,
hogy nincs! Evilági-másvilági.
Bardó cros grol. Akik tudatuk
fényében megélték a klinikai
halál állapotát. Szabad-e siratni
a halottat?, és meddig?
Mennyország és pokol.

BALOGH LÁSZLÓ
FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthetõ:
március 15-éig, hétfõ kivételével
naponta 10-18 óráig.

Dalmát Kávézó
Bartók B. u. 8.

Dunaparti Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A.

Február 24. szerda 19 óra

Február 27. szombat 20.30

A VELÜNK ÉLÕ
TERMÉSZET II.
Betekintés az erdélyi nemzeti
parkokba
Molnár Lídia vetítettképes
elõadása

Kettõ kettõ koncert
Belépõ: 600 Ft

Február 26. péntek 19 óra

Püspökmajor-lakótelepi klub
Hamvas Béla u. 4

ÁZSIA PÉNTEK
Száva Borbála: Vietnam Északrõl
Délre
A vetített képes élménybeszámolót kötetelen beszélgetés
követi.

KONCERT

GYEREKEKNEK

Március 6. szombat 10 óra

TAVASZVÁRÓ ÜNNEPVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
A részvétel ingyenes
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