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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: 
kozerdeku-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 mell.

ORVOSI ÜGYELET 
Bükkös-part 27. (26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig. 

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Ügyelet: este 20 órától reggel 
7.30-ig. Ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda, Kálvária
u. 26., T. 310-828)
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár (Paprikabíró u.
1/A., T. 310-868)
Minden szerdán Vasvári
Patika (Sas u.10., 312-825)
Minden csütörtökön
Pannónia Patika (Dózsa Gy. u.
20., T. 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gyógyszertár, Attila u.
23. Tel. 319-354
Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-
ig NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-óráig

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502 

SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit 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

Lapzárta: hétfô, 12 óra  

Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100

szevi.ibolya@gmail.com

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó

18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában

(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti

keddig fogadunk el.
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Bercsényi u 3.
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INFORMÁCIÓVAL A SIKERÉRT

MEGBÍZHATÓ 
IPAROST KERES?
VÁLASSZON 
A SZENTENDREI
KISTÉRSÉGI
IPARTESTÜLET
TAGJAI KÖZÜL!
Legyen a tagunk! Miért?
• Mert összefogva könnyebb;
• mert több mint 100 éves ez az
érdekvédelmi szervezet;
• mert lakossági érdeklõdésre
tagjainkat ajánljuk;
• mert az ipartestületi tagságom
referenciát jelent;
• mert hasznos szolgáltatást
nyújt;
• mert az ipartestület honlapján
is megtalálnak;
• mert tájékoztatást kapok ar-
ról, ami a vállalkozásomat érinti;
• mert ipartestületi tagként ked-
vezményeket kaphatok;
• mert a vállalkozásommal sik-
eres akarok lenni
Legyen az ügyfelünk,
legyen a tagunk! Segítse
Ön is elõ, hogy települé-
seinken a kistérségben
helyi vállalkozók, iparosok
kaphassanak munkát!

Ingatlanbérlet pályázat
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulaj-
donú ingatlan bérbevételére

• Szentendre, 3732/2 hrsz-ú, természetben Ady Endre u. 6. szám alatt található, 329 m2 alapterületû,
múzeum megjelölésû ingatlan (beépített terület 243 m2, hasznos alapterület 195 m2) helyiségként
történõ bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján vehetõ át. A pályázatokat a hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) február 10. 
8.30 óráig kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377. 

Szentendre Város Önkormányzata  pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati  tulajdonú
ingatlanok bérbevételére: 

• Szentendre, 400/17 hrsz-ú, természetben HÉV hátsó parkolónál 42 m2 területû helyiség;
• Szentendre, 927 hrsz-ú, Kossuth L. u. 30/B 32 m2 területû helyiség;
• Szentendre, 1795 hrsz-ú, Duna-korzó 18. sz. alatt található irodaház I. emeletén 44 m2, a II. emeletén

32m2 területû irodák;
• Szentendre, 8634/3 hrsz-ú, Károly u. 2-14. G-6 36 m2 területû garázs;

Szentendre, 1075/2 hrsz-ú, Paprikabíró u. 14. sz. alatt található 80 m2, 38,3 m2 és 74,3 m2 területû raktárak.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át. 

Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé 30-60 m2 hasznos
alapterületû, Szentendrén található lakóingatlan beszerzése céljából. 

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át. 
A pályázatokat a Hivatal iktatójába február 3. 14 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-341, 20-297-8287. E-mail: dr.reinhoffer.katalin@ph.szentendre.hu

KLÍMAVÁLTOZÁS, ENERGIAHATÉKONYSÁG, FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS

III. Klímacsúcs a REC-ben
A magyarországi uniós elnökség részeként a szentendrei REC-ben tartották meg a 
III. Magyarországi Klímacsúcsot, amely kiváló lehetõséget biztosított környezetünk
aktuális problémáinak átgondolására, az alternatív megoldások feltérképezésére. 
A rendezvényt dr. Dietz Ferenc polgármester nyitotta meg, aki beszédében kiemelte,
hogy a Dumtsa-programban nagy szerepet szánt a városvezetés a környezettudatos
életmódnak, majd az eddig elért eredményeket ismertette  – a város részvételét olyan
nemzetközi projektekben, mint a Concerto- vagy Securba-programok, az iskolák által
szervezett környezettudatos rendezvényeket, az évente megrendezett Autómentes
napot. 
A találkozó során a hazai tudományos élet kiemelkedõ szereplõi – akadémikusok,
egyetemi tanárok – tartottak elõadásokat a klímaváltozásról, az energiahatékonyság-
ról, a fenntartható fejlõdésrõl, a megújuló energiákról. A rendezvény célja az volt, hogy
felhívja a magyar politikai, gazdasági és tudományos élet szereplõinek figyelmét az
éghajlatváltozás problémáira.
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A polgármester
programja

Január 28. (péntek)

10.00   Civil Bálról megbeszélés
12.00   KMRFT ülés

Január 31. (hétfõ)

15.00   MTI interjú
16.00   Rendkívüli Képviselõ-testületi

ülés

Február 1. (kedd)

09.00   Vezetõi értekezlet
13.00   VSZ Zrt. ügyvezetõjével

megbeszélés
13.30   DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
14.00   Pro Szentendre Tulajdonosi

Bizottság ülése

Február 2. (szerda)

09.00   Projektmegbeszélés
14.00   TV Szentendre interjú

Február 3. (csütörtök)

14.00   DTFT ülés
18.00   Vincze László kiállítás megnyitó

a Polgármesteri Galérián

Bemutatkoznak a városi nevelõ-oktató intézmények
A közelgõ általános iskolai és óvodai jelent-
kezések kapcsán következõ számunkban kö-
zöljük az önkormányzat fenntartásában
mûködõ óvodák és iskolák, illetve a nem vá-
rosi fenntartású intézmények által meg-
hirdetett óvoda- és iskolalátogatási lehetõ-
ségeket. Az alábbiakban röviden össze-
foglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ISKOLÁK
(A beiratkozási idõpontját késõbb határozzák meg.)
IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Nyílt játszóház: február 4. péntek 14-tõl 16-ig. 
Szülõi tájékoztató: március 18., elõtte nyílt játszóház.
II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS GIMNÁZIUM
Hívogató nagycsoportosoknak: január 29. szombat 
9 órától. Nyílt sportnap: február 12. 9 órától.
TEMPLOMDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Tájékoztató fórum: március 2. 17 óra
BARCSAY JENÕ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Iskolába csalogató: február 25. 16.20-kor. 
Nyílt órák: március 21. 8-tól 11-ig

ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK
(Hold utcai, Vasvári utcai, Izbégi, Bimbó utcai,
Püspökmajori, Szivárvány és Hétszínvirág tagóvodák)
Nyílt napok: április 4-tõl 7-ig, 8.30-tól 11 óráig.
A beiratkozás idejét szintén késõbb határozzák meg.

NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ
INTÉZMÉNYEK
„AGY” TANODA
Szülõi értekezlet február 1. kedd 17 óra. Átvezetõ
foglalkozások: február 4-5-én és február 11-12-én.
SZENT ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
(Már megtartották a szülõi értekezletet) 
Beiratkozás: február 8-9-10-én.
DUNAKANYAR ÁLTALÁNOS ISKOLA
Folyamatosan adnak tájékoztatást telefonon: 
06-30-499-9381. Beiratkozás március 15-ig.
SZENT ANDRÁS ÓVODA
Személyesen, illetve telefonon lehet érdeklõdni: 311-608.
Jelentkezési határidõ március 4.
MESEVIRÁG-GYERMEKVILÁG ÓVODA
Nyílt nap február 21 és május 20.
Beiratkozni folyamatosan lehet: 302-835.
NAPSUGÁR MAGÁNÓVODA
Tájékoztató fórum, illetve beiratkozás elõre egyeztetett
idõpontban: 319-092.
MARY POPPINS ÓVODA
Tájékoztató fórum, illetve beiratkozás folyamatosan: 
313-957
SZENTENDREI WALDORF ÓVODA
Tájékoztatás minden nap 14-tõl 17-ig: 
06-30-448-3495, 06-20-537-1241.
REFORMÁTUS ÓVODA
Nyílt napok március 3-4.
Beiratkozás március 7-8-9. Tel. 310-345.
NAPHÁZA MAGÁNÓVODA
Érdeklõdés, beiratkozás folyamatosan: 06-20-428-3280.

Lakossági
fórum

Szeretettel várnak mindenkit
február 8-án, 

kedden 17 órakor 
kezdõdõ lakossági fórumra 
a Városháza dísztermébe

Téma: 
A helyi építési szabályzat 

és szabályozási terv 
aktualizálása

Új igazgatók
A december 16-i kép-
viselõ-testületi ülésen
új kistérségi irodaveze-
tõt választottak az al-
polgármesteri kinevezés
miatt lemondott dr. Tö-
rök Balázs helyére. A
képviselõk több jelent-
kezõ közül dr. Dedics
Zsigmond jogásznak
szavaztak bizalmat. 
A korábban ügyvédi iro-
dában dolgozó, Pilis-

szántóról származó szakembert határozatlan idõre
nevezték ki a Dunakanyari és Pilisi Önkormányza-
tok Többcélú Kistérségi Társulat élére, munkáját
január 24-én kezdte el. 

A január 20-i testületi
ülésen Ivancsics Ilona
színmûvésznõt bízták
meg a Szentendrei Kul-
turális Központ Non-
profit Kft. vezetésével
február 6-tól arra az
idõszakra, míg az in-
tézményvezetõi posztra
kiírt pályázat eredmé-
nyesen lezárul. 
Korábban már hírt
adtunk róla, hogy Zá-

vodszky Zoltán munkaviszonya december 17-én
közös megegyezéssel megszûnt, de február 6-ig –
díjazás nélkül  – intézi a kft. ügyeit.

Meghívó
35 éve, 1976. január 29-én hunyt el Budapesten Czóbel Béla festõmûvész, akit közös sírba temettek
feleségével, a szintén festõmûvész Modok Máriával. Róluk tartanak megemlékezést 2011. január 29-én,
szombaton délelõtt 11 órakor a budapesti Farkasréti temetõben – I. parcella, 39-40. sír –, ahol minden
jelenlévõnek alkalma nyílik egy-egy koszorú vagy virág elhelyezésére az elhunytak sírjánál.

Fogadóóra
Szeretettel várok minden érdeklõdõt fogadóórámon: február 1-jén, kedden 14.30-tól 16 óráig a Barcsay
iskolában. 

DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA
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A
szentendrei diákpol-
gármesterek javaslatára
írták ki a városi „Ki mit
tud” verseny, és hatá-

rozták meg a kategóriákat, ame-
lyekben indulni lehetett. Január
19-én a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében csillogtathatták
meg tehetségüket a vállalkozó
szellemû fiatalok, zene, ének,
tánc, vers és próza kategóriákban.
Zenében hallhattunk gitárokat
pengeni, zongorát zengeni; volt,
aki maga teremtett zenei alapot
énekéhez, másnak kísérõje vagy a
hangtechnika segített. Egészen
elképesztõ tehetségek kerültek a
zsûri és a leendõ rajongók látó-
terébe. Néptánctól a pom-pom
lányokig, alsósok, felsõsök és
gimnazisták is megmutathatták
tudásukat. A vers- és prózamon-
dóknak valamivel nehezebb dol-
guk volt, mert sem hangos alá-
festõ zenére, sem kirívó öltözékre
nem támaszkodhattak, csak saját
képességeikre. Ennek ellenére
kiemelkedõ elõadásokat láthat-
tunk, hallhattunk.
Mint nézõ, kellemes meglepe-
tésként éltem meg, mikor egy lány
saját költeményével állt szín-
padra. A négyórás program végére
a zsûri tagjai igen nehéz hely-
zetbe kerültek, mivel az ötven
elõadásból akkor is nehéz lett
volna tizenkettõ dobogóst kivá-
lasztani, ha nincsenek ekkora
korkülönbségek a résztvevõk kö-
zött. Bár két harmadik helyezettet
hirdettek minden kategóriában,
ez nem lehet végleges megoldás.
Elõre láthatóan jövõre is megren-
dezik majd a versenyt, ahol kor-
csoportos tagolásra és újabb
kategóriákra is számíthatunk.
Ezúton szeretnék gratulálni min-
den versenyzõnek – találkozunk
jövõre! DÓKA BALÁZS

Gyõztesek

VERS – PRÓZA

I. Szabó Soma
Barcsay Jenõ Ált. Isk. 4.b

II. Elõd Máté
Barcsay Jenõ Ált. Isk. 6.b

III. Kirchhof Gréta
II. Rákóczi F. Ált. Isk.
és Gimn. 4.a 
4.a osztály
Barcsay Jenõ Ált. Isk. 

ÉNEK

I. Dulai Dóra
Református Gimnázium 8.a

II. Lissák Júlia
Templomdombi Ált. Isk. 3.o

III. Juhász Lili
Móricz Zsigmond Gimnázium 
12. nyelvi
Nyári Dóra
Móricz Zsigmond Gimnázium 
11.e

ZENE

I. Gembela Gergely (gitár)
Barcsay Jenõ Ált. Isk. 3.a

II. Knyazoviczki Csenge 
(zongora)
Barcsay Jenõ Ált. Isk. 4.a

III. Sóvári Roland (gitár, ének)
Református Gimnázium 11.a
Kiss Gyöngyvér (gitár, ének)
Izbégi Ált. Isk. 7.o

TÁNC

I. Farkas Nóra
Barcsay Jenõ Ált. Isk. 4.b

II. „Villám Csajok”
Izbégi Ált. Iskola 4.a 
(Gebhardt Szonja, Rádi Anna)

III. Néptánccsoport
Barcsay Jenõ Ált. Isk.
„Red Illusion”
Móricz Zsigmond Gimnázium

A zsûri néhány 
tagjának véleménye

DIETZ FERENC polgármester: 

Remek produkciókat láthattunk, olyan
magas színvonalon, amire nem is
számítottam. A sikerre való tekintettel
el is határoztuk, hogy hagyományt
teremtünk belõle: jövõre is feltétlenül
megrendezzük, és terveink szerint
hétvégén, hogy minél többen láthas-
sák városunk tehetséges fiataljait.

KERTÉSZ KATA színmûvész: 

A tehetség adomány, olyan, mint egy
szárny, amivel repülni kell. Jó érzés
volt látni a tehetséges gyerekeket, és
reméljük, lesz annyi erejük az életben,
hogy ne hagyják elveszni magukban
ezt a kincset. Nehéz volt dönteni,
hiszen különbözõ korosztályok voltak,
mégis láttunk felvillanásokat, fel-
ragyogásokat. Mindenki gyõzött
ebben a játékban, köszönjük nekik,
hogy vannak.

KARÁCSONY JÁNOS zenész:

A közhely, hogy „a zsûri nehéz
helyzetben van”, annak volt köszön-
hetõ, hogy a tehetség sokkal több
kategóriában jelent meg a színpadon
– lásd kötéltánc vagy a zene kategória
alatt többféle hangszer és stílus -,
mint vártuk. Egy városi „Ki mit tud”
rávilágít arra, hogy milyen sok tehet-
séges fiatal van, akik szeretnének
megmutatkozni egy ilyen fórumon. 
A színpadi szereplés mindenkinek 
a javára válik, és ebben látom annak a
zálogát, hogy ugyanilyen hozzáállással
és lelkesedéssel lehet folytatni jövõre
is. Ha úgy lesz, én szívesen folytatom
majd az eddigi munkámat. Remélem,
hogy találkozunk jövõre!

Ki mit tud?

A zsûri tagjai voltak: 
dr. Dietz Ferenc polgármester, Biczák Péter könyvtárigazgató, Kertész Kata színmûvész, Sütõ Melinda 

néptáncoktató, Forrai Judit zeneiskolai tanár, Karácsony János zenész

Farkas Nóra 
tánc
kategória
1. helyezett 

Szabó Soma
vers-próza
kategória
I. helyezett

Dulai Dóra
ének
kategória
1. helyezett 

Gembela Gergely
zene 
kategória
1. helyezett 
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K
lebelsberg Kuno minden
idõk legeredményesebb
kultuszminisztere az or-
szágcsonkító trianoni

döntés után az életben maradt
haza „amputálhatatlan” testré-
szének a magyar kultúrát tekin-
tette. „Mert lehet egy nemzetet
szegénnyé, koldussá tenni, de ha
a nemzetben lakozó szellemi és
erkölcsi erõket megtartani és
gyarapítani képesek vagyunk,
akkor a nemzet nincs elveszve, és
mindent vissza lehet szerezni.” A
tudós miniszter mindenen azt a
kegyelmi állapotot értette, amely
kultúránk eredményes mûvelõ-
désében rejlik, s amelynek meg-
tartása és gondos ápolása igazi
kitörési pontja lehet a vesztes vi-
lágháború utáni magyarság fel-
emelkedésének, magasodásának.
Klebelsberg vallotta: ha a poli-
tikai demokráciát nem elõzi meg
a kulturális demokrácia, akkor
Magyarország lelki és erkölcsi
talpra állása kétséges lehet. A
szeretetbõl és irgalomból építkezõ
haza Babits szavaival szólva  a
„mocsarak habjaiból”  kilábalva
kultúrájában végül is megerõ-
södött. A Trianonra szolgáltatott
klebelsbergi feleletet hangsúlyos-
sá tette nemzeti imánk, a Him-
nusz megszületésének jeles dátu-
ma; 1823. január 22-én vetette
papírra Kölcsey Ferenc istenáldá-

sos versének utolsó sorát. A nagy
pillanatra emlékezve bölcsen dön-
töttek eleink, hogy e napot a ma-
gyar kultúra ünnepévé avatták.

Szentendre város önkormányzata
a Polgármesteri Hivatal díszter-
mében adózott az gálanapnak. Dr.
Török Balázs alpolgármester
köszöntõjében az egykor volt kul-
tuszminiszter gondolatai erõsöd-
tek fel: nekünk nincsenek tenge-
reink, gyarmataink, de van egy
kincsünk, a kultúránk, amely – ha
közös felelõsséggel ápoljuk azt –
fényével besugározza az egész
Kárpát-medencét. 
Különös, szívünkhöz közeli alap-
hangot ütött meg a Magyar Hon-
védség Központi Kiképzõ Bázisá-
nak zenekara, amikor – sok egyéb
mellett – Hidas Frigyes Magyar
dalok és táncok mûvébõl meg-
szólaltatta a Szép vagy, gyönyörû
vagy Magyarország címû kom-
pozíciót, amelyet a hallgatóság
halkan dúdolt, és abban a pil-
lanatban minden ünneplõ hölgy
és úr költészetté emelte a foly-
tatást: szebb vagy mint a nagy-
világ. (A felfokozott érzelmi azo-
nosulásnak egy aktuálpolitikai
„kizökkent idõ” adott nyomaté-
kot; az EU strasbourgi tanács-
kozásán – mint a trianonin – bán-
tották hazánkat.)
A katonazenekar okos, változatos

programmal ünnepelt. A díszte-
rem pódiumán felsorakozott réz-
és fafúvósok – megannyi trombi-
ta, harsona, szárnykürt, tuba,
klarinét, szaxofon és ütõs instru-
mentum – tulajdonképpen me-
nethelyzetben, szabadtéri pavi-
lonokban hangzanak méltó
összhangzattal. Dalmadi Zoltán
õrnagy-karmester szerencsés kéz-
zel válogatta össze a koncert-
számokat, szemmel tartva a
terem méretét és akusztikáját. Ily
módon Kodály Kállai kettõse,
Kálmán Imre Ördöglovas Palotása
és Erkel Dózsa György címû ope-
rájának Fegyvertánca inkább a
zenei játékosságot, dallamossá-
got jelenítette meg az indulók ter-
mészetes harsányságával szem-
ben. Koltay Gergely immár sláger-
ré nemesült Szállj, szállj címû
szerzeménye a Honfoglalás címû
filmbõl leginkább a méla vadász-
kürtök, klarinétok és szaxofonok
sípjaival csalta csendesebb, erdõ-
borította tájakra a hallgatókat.

Mészáros Máté, a Református
Gimnázium 12. B. osztályos ta-
nulója a Himnusz elmondására
vállalkozott értõ hangsúlyokkal,
kellemes hangját nem engedte át
a szokásnak; nem harsogott, nem
követelte, szelíden kérte Istentõl,
hogy áldja meg a magyart.
Ferencsák Mihály fõtörzsõrmes-
ter-mûsorvezetõ míves szavakkal,
Kölcsey-Erkel ismeretekkel vendé-
gelte meg hallgatóságát, zsinóros
egyenruhájával pedig kivívta a
magyaros ornátusra figyelmes
közönség tiszteletét.
A magyar kultúra napja szentend-
rei megemlékezését voltaképpen
két mûfaj – versmondás és kato-
nazenekari koncert képviselte. Ez
kevés vagy sok – tûnõdhet ezen a
nézõsereg. Ha a felkészült zené-
szek és a versmondó teljesít-
ményét mérlegeljük, nem lehe-
tünk csalódottak. Ám ha a kultú-
ra megtartó erejét énekeljük a ki-
választott napon, akkor talán a
többszólamúság és a mûfaji gaz-
dagság igényét is felvethetjük. A
mûvészetekben jeleskedõ Szent-
endre jobban „kitárhatta volna
tiszta szavát e Napra”.

PÁRKÁNY LÁSZLÓ

„ A TROMBITA ZENG TOVÁBB…”

A kultúra napja Szentendrén



SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

Életadó napok
Január 14-én a Városházán tartott sajtótájékoztató keretében
jelentette be Mikó Roland, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
Pest megyei koordinátora, hogy egészségügyi véradó- és
szûrõsorozat indul a Dunakanyarban. 

E
gészségügyi véradó- és szûrõsorozat indul a Dunakanyar-Pilis
Kistérségi Iroda és a Magyar Vöröskereszt közös rendezésében.
A program január 14-én kezdõdött Kisorosziban, és március
30-ig a kistérség mind a tizenhárom települését érinti majd,

hat helyen lesz lehetõségük a Kistérség lakóinak ingyenes szûrésre és
magasság, súly, testtömeg-index, testzsír-százalék, vérnyomás, vér-
cukor- és koleszterinszint mérésére.
A véradás fontos része a szûrõsorozatnak, amely amellett, hogy életet
ment, versenyt is jelent, hiszen a legtöbb vért adó település elnyeri a
„2011 életet adó települése” címet.
Rajtunk a sor! Itt az alkalom, hogy segítsünk, javítsunk a betegellátás
mûködésén.

További információk a rendezvényrõl és a versenyrõl a következõ honlapon:

www.dunakanyar-pilis.hu
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N
egyven éve, 1971. feb-
ruár 2-án fogalmazták
meg és fogadták el az
iráni Ramsar-ban a

nemzetközi jelentõségû vizes
élõhelyeikért aggódó nemzetek a
„ramsari egyezményt”. Hivatalos
elnevezése: „Egyezmény a nem-
zetközi jelentõségû vadvizekrõl,
különös tekintettel a vízimadarak
élõhelyeire”. Ez az egyik legrégeb-
bi nemzetközi természetvédelmi
egyezmény. Magyarország 1979-
ben csatlakozott hozzá. Hazánk-
ban 23 „ramsari terület” van,
Szentendréhez legközelebb a ma
már a „Vadlúdsokadalomról” is
híres tatai Öreg-tó, az ócsai Tur-

ján-vidék és a Ipoly középsõ völ-
gyszakasza található. A ramsari
egyezmény „születésnapja” alkal-
mából minden február másodika
a Vizes élõhelyek világnapja.
Szentendre és környéke madár-
tani szempontból fontos terület.
Köszönhetõ ez a változatos táj-
nak, melyben a hegy- és domb-
vidék, az alföldi jellegû Duna-sík,
erdõk, nedves területek, vízfolyá-
sok együtt találhatóak meg.
Szentendre legjelentõsebb vizes
élõhelyei a Duna és ártéri erdõi, a
Bükkös-patak medre és égeres
ligeterdeje, a Tófenék nedves-
vizes rétjei, csatornái, mester-
séges tavacskái. Ezeken a terü-

leteken számos védett növényfaj,
ritka növénytársulás, hal-, két-
éltû- és madárfaj fordul elõ.
Fontos vizes élõhelyeink még: a
Sztaravoda-, a Sztelin-, a Dera-
patakok, a püspökmajori forrás
táplálta kis ér. Nagyrészük helyi,
országos vagy „naturás” védelem-
ben részesül. Gyakorlati védelmük
hagy némi kívánnivalót maga után
(ld. kotrás, fakivágás, túlkaszálás).
A ramsari egyezmény a vizes
élõhelyek „bölcs, fenntartható
használatát” (szó szerint: „wise
use”) szorgalmazza. Számos alá-
író ország esetében ez alapvetõ
gazdasági érdek is, hiszen az adott
víz halállománya vagy madarai

tartják el a helyi közösséget. A
civilizáció sújtotta európai orszá-
gokban ezek a területek nagyon
megfogyatkoztak, megõrzésük,
fejlesztésük, a kötelezettségen túl
az ökoturizmus és a helyi la-
kosság rekreációja szempontjából
kapott kiemelkedõ szerepet. 

Mindezekrõl február 2-án 17
órai kezdettel a PMK-ban, egy
konferencián bõvebben lesz szó.
A „Szentendre teremtett világa”

címû vándor fotókiállítás is
ekkor nyílik meg a Pest Megyei

Könyvtárban. 

DUKAY IGOR természetvédelmi szakértõ

Vizes élõhelyek világnapja Szentendrén
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Mi minden történt ez alatt
a tizenöt év alatt?
Ha számokkal akarnánk jellemzi
ezt az idõszakot, akkor 7,5 milliárd
forintnyi fejlesztésrõl beszélhe-
tünk. Négy és fél új tájegység épült
meg, amíg az elõtte levõ 35 év alatt
csak három. Az egykori 23 000
tárgy helyett ma már 86 000 talál-
ható itt. A tájegységeken kívül egy
konferenciateremmel rendelkezõ,
modern irodaház is épült, amely-
ben galéria és látványtár is mû-
ködik. Új, korszerû raktár és
restaurátormûhely is járul hozzá.
2008 márciusában pedig átadtuk
új fogadóépületünket, és az innen
induló Skanzenvasutat, valamint a
játszóteret. A Szabadtéri Néprajzi
Múzeum ma már nem egy falu-
múzeum, hanem valódi, nagy láto-
gatóbarát Skanzen.

Ezt a rendkívül látványos
fejlõdést megelõzõen milyen
állapotok jellemezték a
Skanzent?
Valaha rövid távra tervezett, erõl-
tetett fejlesztés volt a múzeumra
jellemzõ. Vagonokkal hozták ide a
lebontott épületeket, anélkül,
hogy belátható idõn belül meg-
épülhettek volna az azokat befo-
gadó új tájegységek. A nyolcvanas
évek közepére azután végképp
leült ez a folyamat. Se pénz, se
lehetõség nem volt többé. Ez az
idõszak mélypontnak is tekint-
hetõ, olyannyira, hogy még az
intézmény önállóságának meg-
szüntetése is felmerült. 

1995 júniusától vezeti az
intézményt. Milyen állapotok
fogadták a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeumban?
Pénztelenség, lepusztult kiszol-
gálóhelyiségek, kiábrándult mun-
katársak. Az egyértelmû volt,
hogy a már begyûjtött épülete-
ket fel kell építenünk. Intenzív
építkezés indult meg. A túlfe-
szített fejlesztési programban a
rendszeres karbantartás elma-
radt. Iszonytató pénzt igényel
ugyanis a meglévõ épületek és
kiállítási egységek fenntartása.
Mindenképpen eredményeket kel-
lett felmutatnunk, hiszen egyet-

len kormány sem ad pénzt olyan
fejlesztésre, ami nem látványos –
mindenki eredményt akar látni. 

Ennek az erõteljes fejlesz-
tésnek az eredményeképpen
azonban szinte kétévente új
tájegységet adtak át. Hol
tartanak ma?
A 60 hektáros terület több mint
kétharmada látogatható. Munka-
társaimmal  rendkívül ambiciózus
terveket készítettünk, amelyek
komplexitásában mutatják be az
adott tájegységet. Nálunk egy „kis
falu", vagyis egy tájegység képvisel
egy egész vidéket. Épületállo-
mányunk egyedülálló – amíg a
nagy skanzenek 100-150 épülettel
rendelkeznek, nekünk már most
312 épületünk van. Az értékmentõ
munka jelentõségét mutatja, hogy
az általunk felmért régi épüle-
teknek a 80-90%-a már nem lát-
ható, elpusztult az eredeti hely-
színén. Van olyan gazdasági épület,
például a hajómalom, amely már
csak nálunk található meg. 

A Skanzen rendezvényei évek
óta hatalmas tömegeket von-
zanak. Mekkora a látogatott-
ságuk, a felmérések alapján kik
látogatják az intézményt?
Évi 200-250 ezer látogatónk van,
ennek közel kétharmada 25 és 35
év közötti, magasan kvalifikált,
kisgyerekes értelmiségi, akik fõleg
azért jönnek hozzánk, mert a
Skanzen újszerû módon közvetíti
számukra az évszázadok alatt
összegyûjtött tudást és tapasztala-
tot. A kemencében megsütött ke-
nyeret, az itt megízlelt fûszereket,
az új ízeket, a régi szokásokat,
játékokat, tárgyakat. Oly módon,
hogy az áttehetõvé válik a minden-
napokba.

Ilyen látványos fejlõdés
után maradt-e még meg-
valósítatlan álom az újabb
ötéves mandátumra?
Nem én lennék, ha nem gondol-
koznék újban. A legfontosabb
talán az az épületegyüttes, amely
Erdélyt reprezentálja. A közönség
és a szakma régi óhaját kívánjuk

ezzel megvalósítani. Elfogultság
nélkül szeretnénk választ adni az
Erdély-problémára, amely nap-
jainkban is megosztja a társa-
dalmat. A néprajz eszközeivel,
komplex módon kívánjuk bemu-
tatni, hogy mi történt ebben a
térségben 1920 és 1960 között.
Úgy érzem, ez az utolsó utáni pil-
lanat, amikor még megmu-
tathatjuk ezt a világot. 

Mennyi idõ alatt épülhet
meg az Erdély-tájegység?
Három év alatt. A másik tervünk
egy huszadik századi tájegység
létesítése, amely a paraszti érték-
rend felbomlásának folyamatát
mutatná be, azt, hogy mi történt a
faluval 1920 után. Miképp alakult
át a magyar parasztok élete, mit
jelentett a komfort: a vezetékes
víz, a villany, majd a gáz megje-
lenése a faluban. Ez a munka még
sok kutatást igényel. Az 56-os
intézettel állunk kapcsolatban,
fiatal kutatóik gyûjtik számunkra
a szükséges adatokat. 

A közelmúlt bemutatásán
kívül van-e más tervük?
A harmadik programunk a ma-
gyarországi, 10. és 15. század kö-

zötti települések ásatási eredmé-
nyeinek alapján készülõ re-
konstrukciók készítése. Nagyon
sokat tudunk a régészeti feltárá-
sok révén a korabeli falvakról, a
házak alaprajzairól. Ezeket külön
egységben szeretnénk bemutatni.
Természetesen ez is pénzfüggõ.
Mint ahogy a többi tervünk is. A
fejlesztés mellett rendkívül fontos-
nak tartom a fenntarthatóságot.
Sikerült egy kisebb összeget idén
az épületek karbantartására el-
nyernünk, és folyamatosan pályá-
zunk a fejlesztések megvalósítása
érdekében is. A folyamat megin-
dult, mára már nem kérdéses –
nincs megállás. RAPPAI ZSUZSA

Nincs megállás
Újabb öt évre nevezték ki dr. Cseri Miklóst a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum fõigazgatójává. Neve ma már szinte egyet
jelent az ország egyik legsikeresebb múzeumával. Amelyet
immár több mint másfél évtizede irányít.

Dr. Cseri Miklós
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Búcsú L. Menyhért Lászlótól
Lapunk január 14-i számában adtunk értesítést L. Menyhért
László mûvészettörténész haláláról. Az alábbiakban kollégája,
jó barátja, Urbán Ágnes búcsúztatóját közöljük, amely a
január 19-i gyászmisén hangzott el a Péter-Pál templomban. 

M
osolygó szemû ember volt. Nyugodtság és derû sugárzott
belõle, pedig ráosztott és önként vállalt feladata, tennivaló-
ja nagyon sok volt, s azoknak mindig alaposan, okosan,
szorgalmasan tett eleget. Belsõ békéje ritkán hagyta el,

pedig nem könnyû közegben tevékenykedett, hiszen a mûvészek, a
mûvészet, a mûvészetoktatás szereplõi nem épp kiegyensúlyo-
zottságukról, konformizmusukról híresek (...). A tanári mesterség, a

mûvészeti, mûvé-
szettörténeti képzés
magas színvonalú
oktatása állt mun-
kásságának, szakmai
tevékenységének kö-
zéppontjában.
Erre predesztinálhat-
ták önnön mûvészi
hajlamai is, így
végezte el elõször a
rajz-földrajz szakot a
Bessenyei György
Tanárképzõ Fõisko-
lán, lett alapító tagja
a Szolnok Megyei
Fiatal Alkotók Köré-

nek, majd mûvészeti vezetõje 1988-93 között Budapesten a Fiatal
Képzõmûvészek Stúdiójának. Személyes barátságunk is ez idõtõl
datálódik.
„Menyusnak” sok barátja, jó ismerõse volt, szerették õt a mûvészek.
Nagyon sok kiállítás, zenés performansz, konferencia, fesztivál
szervezésében vett részt, rá jellemzõ alapossággal és elemzõ átgondo-
ltsággal megírt kiállítás-megnyitókat, elõadásokat tartott. 1991 és
2000 között aktív és jelentõs szereplõje volt a mûvészeti közéletnek:
például alelnöke a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének,
társelnöke a Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetségének.
Analizáló és rendteremtõ hajlamait a mûvészetoktatásban is kamatoz-
tatni tudta. Az ELTE mûvészettörténet szakának elvégzését követõen
több iskolában és fõiskolán is tanított – nemegyszer párhuzamosan,
egyidõben, például fõiskolai adjunktus volt egykori nyíregyházi
fõiskoláján, igazgató-helyettes a Dekoratõr és Kirakatrendezõ Isko-
lában, késõbb óraadó a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 
Aztán a szíve megálljt parancsolt ennek a sok munkának. Az elmúlt
évtizedben már egyre kevesebb kiállítás-megnyitót vállalt, tudását, ere-
jét az elméleti kutatás és a mûvészetoktatás szolgálatába állította.
Mintegy száz cikk, tanulmány, elõadás, katalógus elõszó fûzõdik
nevéhez, hét jelentõs szakkönyvet írt két filmet és egy 12 részes TV-
filmsorozatot készített. Jelen volt az írott sajtóban és az interneten
egyaránt.
Szentendrén is – miként egykor Szolnokon – bekapcsolódott a mûvé-
szeti életbe. Aktívan tevékenykedett a Vajda Stúdióban, résztvevõje
volt Lois Viktor, efZámbó István, Krizbai Sándor, FeLugossy László per-
formanszainak, megnyitotta a MAMÛ kiállítást a MûvészetMalomban.
(...) 1998-tól egyetemi adjunktus, majd megbízott tanszékvezetõ he-
lyettese volt Képzõmûvészeti Egyetem Tanárképzõ tanszékének.
Egyetemi munkájához kapcsolódóan írta meg és jelentette meg tan-
könyveit, melyek jelentõségét eddig még nem is méltatták eléggé. (...)

Életének 57. évében ment el. Mi, akik itt maradtunk, tudjuk, hogy túl-
ságosan korán.                                                

(Rövidített változat)

M
últ héten beszámol-
tunk a III. Szentendrei
Jótékonysági Bálról,
ismertettük a bál tá-

mogatóit, akik anyagiakkal és a
tombolatárgyak felajánlásával
tették lehetõvé, hogy ismét méltó
módon kerüljön megrendezésre ez
a már hagyományossá vált ren-
dezvény.
Most a bál atmoszféráját megte-
remtõ alkotásokról számolunk be.

A MûvészetMalom épületében a
kezdõdõ felújítási munkálatok
miatt a 2010. év második felében
már nem voltak kiállítások, ezért
a bál megálmodójának, dr. Szántó
Csillának volt az ötlete, hogy
olyan kiállítás fogadja a vendé-
geket, mely különleges élményt
nyújthat mindenki számára. Fel-
kérte a Dunakanyar Foltvarró Kör
tagjait, hogy gyönyörû textil-
képeikbõl hozzanak el egy válo-
gatást. A Foltvarró Kör tagjai
nemcsak saját, hanem a Magyar
Országos Foltvarró Kör tagjaitól is
hoztak, elsõsorban a magyar nép-
mûvészet által ihletett, kékfestõ
anyagokból készült munkáikból.
Köszönet illeti õket a csodálatos
válogatásért, és azért is, mert
nagyon sok segítséget nyújtottak
azok elhelyezésében. Ennek az
önzetlen segítségnek és össze-
fogásnak a példája teszi lehetõvé,
hogy egyre több szentendreiben
mozduljon meg az a lokálpatrio-
tizmus, amely a jövõben elõre
viheti városunkat. 
Aki a www.szentendre.hu oldalon
megtekinti a bálról készült felvé-
teleket, azt hiszem, egyetért ab-
ban, hogy ezek az alkotások a

hagyományokra építve igazi érté-
ket képviselnek, és szemet gyö-
nyörködtetõen mutatják meg az
emberi tehetséget. Dr. Dietz Fe-
renc polgármester báli megnyitó
beszédében külön kitért a szebb-
nél szebb, foltvarró technikával
készült képekre, és megköszönte
a készítõk segítségét. Minden
vendégnek volt dicsérõ szava az
alkotásokról. Dr. Fellegi Tamás
miniszter is méltatta a különleges
munkákat, melyek mûvészi érté-
ket képviselve emelték a bál szín-
vonalát, teremtettek sajátos, ott-
honos atmoszférát a falak között.
Köszönjük a Dunakanyar Folt-
varró Kör tagjainak a fáradozá-
sukat, és gratulálunk gyönyörû
alkotásaikhoz, melyek közül élõ-
ben is megtekinthetõ néhány
munka a Kistérségi Irodában, a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolában
és a Polgármesteri Hivatalban is. 

A bál atmoszférája

BOTÁR EMIL
Területi 

Képviseleti Iroda
2000 Szentendre,
Kisforrás utca 19.
Tel.: 0626315387

Mobil: 
06209584389

E-mail: 
emilbotar@t-online.hu
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F
enyõ László, a Nemzetközi Pablo
Casals Gordonkaverseny nyertese
(2004), Liszt-díjas (2005) és Junior
Prima-díjjal (2008) kitüntetett gor-

donkamûvész is ebben a szentendrei isko-
lában kezdett zenét tanulni, ráadásul ritka le-
hetõségként édesanyja, Mezey Erika cselló-
tanár vezetése mellett, s már tizenkét éves
korában megnyerte az Országos Zeneiskolai
Gordonkaversenyt. Még be sem fejezte az
általános iskolát, amikor felvették a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem különleges
tehetségek osztályába, Mezõ László profesz-
szor növendékei közé. A tehetség és a kitartás-
sal párosult szorgalom az õ esetében is
meghozta gyümölcsét.

Tizenkilenc éves korában kikerült Német-
országba, ahol Lübeckben David Geringas
mellett folytatta tanulmányait, majd az USA-
ban Bernard Greenhouse irányításával. Ez idõ
alatt magas szintû technikai képzettségének,
biztos stílusérzékének és nagy repertoárjának
köszönhetõen számos jelentõs nemzetközi
versenyen vett részt, és ért el kimagasló ered-
ményt.
Az évek óta Németországban élõ mûvész, a
Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekarának
szólócsellistája az õt faggató egyik magyar
zenekritikusnak úgy fogalmazott, hogy a kon-
certeken megszûnik körülötte minden, játék
közben csak õ és zene létezik. „Transzközeli
állapot gordonkával… Néha a darab végén
döbbenten nézek körül, hogy hol is vagyok.”
Fenyõ László rendszeresen fellép a világ híres
koncerttermeiben, és szerencsére a kiemel-
kedõ hazai zenei események sem telnek el
nélküle. Tizenkét évet töltött el szólócsellis-
taként különbözõ zenekarokban, három éve
pedig tanítással is foglalkozik, a Frankfurti

Zenei és Képzõmûvészeti Fõiskola docense-
ként. A zenetanítással kapcsolatos gondo-
latai, különösen az Alma Mater koncert elõtt,
álljanak itt abban a megfogalmazásban,
ahogy egy tavalyi interjúban arra a kérdésre
válaszolva mondta, hogy miben rejlik a
tanítás titka, és milyen ars poeticára neveli a
fiatalokat:
„Minden növendék más és más, így általánosí-
tani nem lehet. Rendkívül fontos viszont az,
hogy hogyan viszonyuljanak a zenéhez. Mi az,
ami fontos, mire figyeljenek, s hogy elsõsorban
mindig a zeneszerzõ célját vegyék figyelem-
be… A zene iránti alázat a legfontosabb.
Ahogy az is, hogy jól érzékelhetõen el tudják

határolni a különbözõ zenei korszakokat. Ha
Bachot, Beethovent, Debussyt vagy Kurtágot
játszanak, akkor mindegyik darab teljesen
más és más kell, hogy legyen. Erre jön rá még
az elõadó ujjlenyomata, ami mégis külön-
bözõvé tesz minden elõadást. Hát nem
csodálatos a mûvészet?! Így a hallgató – csak
a zenének köszönhetõen – más világban, más
helyen érezheti magát.”
A koncertek, mesterkurzusok, gyakorlások,
utazások és a tanítás mellett Fenyõ László
fiatal német, ugyancsak zenész feleségével
három apró fiúgyereket nevel, akik közül ket-
tõnél már jól mutatkoznak a „fertõzöttség”
jelei. Egyikük két és fél éves korában kapott
egy hegedût, amit csellóként „használ”, napi
több órát küzd vele, minden más elfoglaltság,
program elé helyezi. Ha elveszik tõle a
hangszert, folytatja a „zenélést” két pálciká-
val. A legidõsebb fiú kiskorában az éneklés
szerelmese volt, hallás után tanult meg min-
den éneket, s addig gyakorolta, amíg teljesen
tiszta nem lett a dallam. Ebbõl idõvel akár
még egy családi zenekar is összejöhet…
Fenyõ Lászlót mind a zeneértõ közönség,
mind a zenekritikusok napjaink egyik legiz-
galmasabb csellistájaként tartják számon
külföldön és idehaza egyaránt 

TÖRÖK KATALIN

Alma Mater koncertsorozat

Fenyõ László gordonkamûvész koncertje
február 4-én, pénteken 18 órakor lesz a
Városháza dísztermében (Városház tér 3.).
Zongorán közremûködik Mayer Angyalka, 

a zeneiskola mûvésztanára.

A koncertsorozat következõ rendezvénye 
– Andorka Péter zeneszerzõ szerzõi estje –
április 29-én, pénteken 18 órakor lesz.

Transzközeli állapot gordonkával
SZENTENDRÉN AD KONCERTET FENYÕ LÁSZLÓ GORDONKAMÛVÉSZ

A szentendrei zeneiskola az „Alma Mater” elnevezésû hangversenysorozat keretében hívja meg, illetve hívja falai közé kon-
certezni a mára már nemzetközileg is ismertté vált egykori tanítványait. A komolyzenei koncertsorozattal az iskola egyik nem
titkolt szándéka az, hogy biztató példát állítson mostani növendékei elé, miként az a gondoskodó, a sikerben is osztozó igazi
alma matertõl, az igazi „tápláló anyától” elvárható.
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A PILISSZENTLÁSZLÓI KÉKVÖLGY WALDORF ISKOLÁBAN 
OSZTÁLYELÕKÉSZÍTÕ ELÕADÁSOKRA VÁRJUK 
A WALDORF-PEDAGÓGIA IRÁNT ÉRDEKLÕDÕ SZÜLÕKET

Február 1. kedd: bevezetés a Waldorf-pedagógiába
Február 8. kedd: nyelvtanítás a Waldorf-iskolában, elsõtõl a gimnázium
végéig
Február 15. kedd: történetektõl a történelemig, a gyermek lelki
fejlõdésének kísérése a nyolc év során
Február 22. kedd: ritmikus rész a reggeli tanításban – közös
tevékenység a nyolc osztálytanító vezetésével
Március 1. kedd: Az iskolaérettségrõl – Ujlaky Éva extra lesson 
terapeuta, illetve betekintés iskolánk fenntartásába

Az elõadások 18:00 órakor kezdõdnek és ingyenesek.
Helyszín: Kékvölgy Waldorf Iskola, Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.
Telefon: 06-20-77-50-850, (26) 338-125

„Az összedolgozás képessége 
az egyik legnagyobb érték 
az életben.”

2010-ben ismét megrendezték a
Bolyai matematika csapatver-
senyt. Ez a vetélkedõ immár
hatodik éve mozgósítja a lelkes,
matematikát szeretõ gyerekeket.
A diákok négyfõs csapatokban
versenyeztek a fõvárosban és a
megyékben. Még a határon túlról
is indultak csapatok.
Idén már rutinos versenyzõként
érkezett az iskolánk csapata a Re-
formátus Gimnáziumba, a megyei
fordulóra. A gyere-
kek hetek óta ké-
szültek tanáraikkal
együtt a versenyre.
A vetélkedõ lebonyo-
lítása idén is nagyon
színvonalas volt.
Az elkövetkezõ na-
pok ugyanolyan
izgalmasak voltak,
mint tavaly. Alig
bírtuk kivárni,
hogy az eredmé-
nyek véglegesek le-
gyenek. Érdemes
volt várnunk, mert kiderült, hogy
idén két csapatunk kapott meg-
hívást az eredményhirdetésre. A
többi indulónk is javított a tavalyi
helyezésén. Nagy örömet okozott
a nyolcadikosaink 10. helyezése.
A díjkiosztóra Budapesten került
sor, a Szent István Gimnázium-
ban. Az átadáson színvonalas
zenei produkciókat hallhattunk.
Izgatottan vártuk, hogy hányadik
helyet szereztük meg. Óriási volt

az örömünk, amikor kiderült,
hogy a 7. osztályosok a 8. helyen
végeztek.
Az Izbég7 csapat tagjai: Hegedûs
Márk, Mansom Áron, Regényi
Bence, Sütõ Zsombor, felkészítõ
tanáruk Drobniné Fehér Sarolta. 
A Top4izbég csapata is javított a
tavalyi eredményén. Hermann
Ádám, Jancsó Dorottya, Kovács
Boldizsár és Tirol Zsófia a megye
180 negyedik osztályos csapata
közül a 4. helyen végzett. Maguk
mögé utasítottak számos mate-
matika-tagozatos iskolát is. Fel-
készítõ tanáruk Horváthné Nagy

Margit. Ismét nagyon jó volt
izbéginek lenni a díjátadó ünnep-
ségen!
Köszönet illet minden kisgyereket
és a felkészítõ tanáraikat – Csu-
hai Piroskát, Drobniné Fehér Sa-
roltát, Horváthné Nagy Margitot,
Pluhár Viktóriát, Szabó Ágnest –
is ezért a nagyszerû eredményért!
Reméljük, jövõre is ilyen sikeres
lesz számunkra a Bolyai matema-
tika csapatverseny.                 JK

H
ol volt, hol nem volt…
Volt egyszer a Móricz
Zsigmond Gimnázium-
ban egy lelkes szülõi

csapat (hétköznapi nevén SzMK).
Álmodtak egyszer, kétszer – ki
tudja hányszor – nagyot és feléb-
redést, s az iskola vezetésével
történt egyeztetéseket, ötletpará-
dékat követõen a tettek mezejére
léptek. Az I. Activity Night prog-
ramjait nem várt érdeklõdés és
hatalmas siker fogadta a diákok,
és nyugodtan mondhatjuk, hogy a
tanárok részérõl is. A sport csa-
patjátékokon túl (teremfoci, ko-
sár- és röplabda minibajnokság),
szellemi erõpróbán is megméret-

ték magukat a fiatalok (kvíz-
kérdések, tudás-totó). A hangula-
tot a tanárok és a diákok kötél-
húzó-válogatottjainak összecsa-
pása alapozta meg, feszültek az
izmok, füstölögtek a mancsok,
õrjöngtek a nézõk… a három
menetbõl álló ütközetet 2:1
arányban a nebulók nyerték!
Párhuzamosan zajlottak a külön-
féle programok: a folyosón darts-
sarkot rendeztünk be, nagyon
népszerû volt a karácsonyi dí-
szek, ajándékok készítése, néhá-
nyan elhozták a hangszereiket –
õk az aulát vették birtokba egy
spontán koncert adásával. A
sakkpartin szintén több tanár-
diák mérkõzésen szurkolhattak a
nézõk – persze sokkal csöndeseb-
ben, mint a tornateremben. Cso-

csó- és pókerbajnokság is volt, aki
pedig szellemi töltõdésre vágyott,
annak a francia filmest nyújtott
kiváló lehetõséget erre, hiszen du.
6 órától éjjel 11-ig folyamatos
vetítésekkel várták társaikat a
diákok. Tea és zsíros kenyér lila-
hagymával – ezekbõl nem volt

elég, pedig néhány szülõ megállás
nélkül készítette az utánpótlást!
A teremfoci-, kosár- és röplabda-
bajnokság gyõztes csapatai lelke-
sen majszolták el a házi készítésû
tortanyereményeket. Éjjel fél 12-
kor ürültek ki a gimnázium termei
és folyosói a rendhagyó nap után,
ahol több mint 230 diák, nagyon
sok tanár és szülõ játszott, küz-
dött együtt. Ennél jobb csapat-
építõ tréning nem is kell!
Köszönet érte a testnevelõ
tanároknak, Horváth Ágnesnek,
Hangonyi Sándornénak, Németh
Ivánnak és Ferenczi Antalnak,
akik szinte étlen-szomjan vezet-
ték több órán keresztül a mini-
bajnokság csapatversenyeit. Az
egész tanári karnak, akiket hely-
hiány miatt most név szerint nem
sorolok fel, de nagy lelkesedéssel
vettek részt a játékokban vagy
szurkoltak, vagy egyszerûen jól
érezték magukat velünk együtt.
Az iskola vezetésének, akik kez-
dettõl fogva segítették, hogy az
ötletbõl valóság legyen. Az SzMK
tagjainak, akik kitalálták és
összehozták a programot, és nem
utolsósorban annak a sok-sok
diáknak, akik december 17-én
délutántól késõ éjszakáig jóked-
vûen és lelkesen aktivizálták
magukat!

FEHÉR JULI

Tanár-diák összecsapás
– csak nyertesekkel

Izbég sikere 
a Bolyai versenyen



S
zombat délután négy óra.
A szentendrei Helyõrségi
Klubban (HEMO) csend.
Ünnepi fekete-fehérbe öl-

tözött, jórészt õsz hajú emberek
üldögélnek, álldogálnak az asz-
talok körül. Nem beszélnek, vagy
ha igen, suttogva, visszafojtva.
Megcsörren egy telefon, valaki a
tömegbõl felveszi, de rögtön le is
rakja: – Most fordultak be!
Déri György január 17-én, hétfõn
lesz nyolcvanéves. A lánya az
ünnepeltet félrevezetve, egy szüli-
napi mulatságot szervezett, így
most, két nappal a kerek évfor-
duló elõtt egy koncertre hozza
édesapját. Gyuri bácsi harmo-
nikás a Mediterrán zenekarban,
öt éve. Ma este egy osztag buda-
pesti katonának fog muzsikálni –
már ahogy õ hiszi, ezért a szoká-
sos zenekari jelmezben, a fekete
nadrágból kilógó vörös ingben –
bár így csak õ hordja, a többiek
gondosan betûrve viselik – másfél
órával a vélt kezdés elõtt érkezik.
Kell idõ a beálláshoz.
A vendégek vezényszóra szalad-
nak a megbeszélt helyükre, a
barátok alkotta énekkar össze-
húzódva, a család mögéjük meg-
bújva, barátok a megterített asz-
talokhoz, zenészek a hangsze-
rekhez, a villanyt lekapcsolják,
félhomály. A suttogás is abbama-
rad, csak egy fehér hajú, pajkos
tekintetû hölgy nem fér a bõrébe,
mint egy haszontalan kisiskolás,

bökdösi a mellette állót. Kicsit
kuncognak, majd tekintetük az
ajtóra szegezõdik.
A díszvendég belép az épületbe.
Lánya kíséri, halkan beszélget-
nek. A ruhatárba érve valamit
észrevesz. Kabátok sokasága lóg
a fogasokon. Ez nem stimmel.
Lánya, hogy a feszültséget a vég-
letekig fokozza, azt mondja, kicsit
hamarabb érkeztek a vendégek. 
– De ennyien? – hallatszik kintrõl
apja rosszalló válasza, közben
kabátját, sapkáját is magán hagy-
va bekukkant a díszterembe, hogy
meglesse, hányan vannak.
A lámpák, mintegy varázsütésre
felvillannak, a gitáros ujjain meg-
pendül az elsõ hang, az Ezüstfény
kórus nagy levegõt vesz, a ven-
dégsereg felállva tapsol, vakuk
villannak és megszólal a Rózsa-
levél, a szülinapos kedvenc nótá-
ja. Õ csak áll és nem akar hinni a
szemének: az ismeretlen katonák
helyett gyermekek, unokák és
barátok fogadják. Kezét csípõre
rakja, majd karjait széttárja, csak
áll kabátban, sapkában, és hall-
gatja a dalt, ami lám, nélküle is
megszólal. Aztán gratulációk,
kézfogások az uraktól, cuppanós
puszik a hölgyektõl, lopva letörölt
könnyek az arcokról, és folyta-
tódik is a buli a barátok által ösz-
szeállított mûsorral, majd a haj-
nalig tartó közös muzsikálással.

FVD
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Hogy ki az a Déri György? 
Az örök szerelem, a múlhatatlan ifjúság, a szemtelen sárm, a bohóság, az energia, a jókedv
megtestesítõje. Komolyabban véve, harminchat éven át az izbégi iskola zenetanára, a parktá-
bor megalapítója, a Mediterrán zenekar harmonikása, az Ezüstfény kórus oszlopos tagja. Neki
szervezett lánya és jó barátja meglepetés-bulit a nyolcvanadik születésnapjára.

• Arra gondoltam, hogy hét-
fõn, amikor a születésem
napja lesz, majd a próbán
megemlékezünk róla, csa-
punk egy kis bulit, és ennyi.
De hogy ekkora hepaj lesz,
azt nem hittem volna. És
hogy az énekkar, meg a
zenekar nélkülem is ilyen
gyönyörûen megszólalt… 
úgy látszik már benne van 
a vérükben a zene, nem is
kellek hozzá én – mosolyog.
Az egyetlen rossz, ami
eszembe jut, hogy nyolcvan. 
• Mennyi szeretne lenni? 
• Húsz! De ennyi ésszel,
amennyi most van! – nevet. 
• Mennyinek érzi magát? 
• Ez kettõs. Húsznak, amikor
zenélek, de nyolcvannak,
amikor nem. 

Exkluzív Borvacsora

Tisztelt Borkedvelõk!

Szeretettel várjuk Önöket
Szentendre belvárosában

megrendezésre kerülõ közös
Borvacsoránkra.

Borvacsora idõpontja 
és helyszíne:

2011. február 12. 
szombat, 19:00 óra

Rab Ráby Étterem
(Szentendre, 

Kucsera Ferenc u. 1/a)

EST PINCÉSZETE:
Günzer Tamás,

Villány

A borvacsora részletei/ 
asztalfoglalás:

www.vinotrop.eu/programok
30/741 56 26

Est házigazdája:
Vinotrop Borutazó és

Borkedvelõ Kft. 

FRISS REGGELI 
házhoz szállítva!  

Kenyér, péksütemény, fafûtéses kemencébõl,
frissen fejt tehéntej.

Házi vaj, méz, lekvárok és egyéb finomságok,
biotermékek. Most ingyen kipróbálható!

Részletek, információ: 06-30-518-0068
http://web.t-online.hu/eles65

Filmklub

P’ART Mozi
Szentendre, 
Duna-korzó 18. 

február 8-án kedden 
WOODY ALLEN SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
18.30 BÛNÖK ÉS VÉTKEK 107 perc
(Belépõjegy: 750 Ft, bérlet 11 alkalomra:
3500 Ft) 

február 9-én szerdán 
NÉMET FILMNAP
– MAGYAR FELIRATTAL
18.00 MÁSOK VAGYUNK romantikus
dráma, 119 perc, 2009  kh. 12
20.00 HONTALANUL AFRIKÁBAN
dráma, 136 perc, 2001  kh. 16



Aknay János Kossuth-díjas
festõmûvész kiállítása a Ma-
gyar Kultúra Napján nyílt meg
Leányfalun. A sok érdeklõdõt
vonzó rendezvényen Nyíri
Csaba, Leányfalu polgármes-
terének méltató és köszönõ
szavai után Bendes Bettina
fuvola- és Mikola Éva zongo-
rajátéka teremtette meg az
alkalomhoz illõ hangulatot.
Az alábbiakban Kopin Katalin
mûvészettörténész megnyitó-
beszédét közöljük.

Aknay János festõangyalai fény-
bõl és színbõl szõtt égi lények,
végtelent tükrözõ arcukat a gond
és féltés árkai barázdálják, moz-
dulatlanságba dermedten néznek,
messzire tekintõ, réveteg sze-
meikkel. A ránctalan kék eget is
értünk és miattunk fodrozzák be
felhõfoszlányokkal, ahogy sur-
rogva rebbennek gondjainkat
hátukon cipelve. Átszüremlenek
rajtuk érzelmeink rezgéshullámai
– a mély barnába metszõ kék

hasít, a tompa zöldet égõ vörös
hevíti. Vigyázó angyalok õk, akik
óvják tetteink és szavaink igazát,
s õrzik a fényt. 
A festõangyalok nem légies te-
remtmények, érzik a gravitáció és
az emberi létezés minden súlyát.
Itt vannak közöttünk, jelen van-
nak, amikor az alkotó kéz meg-
teremti a világmindenség képbe
sûrített földi mását. A mûvészet
az a vékony fonal – égi köldök-
zsinór, mely összeköti az eget a
földdel. 
Szentendrén sok angyalt látó
festõ élt, Ámos Imre törékeny élet-
mûvét is angyalok vigyázták.
Rajzain, festményein a végsõkig
társai voltak a házak fölött átsu-
hanó, templomtornyokat óvó, ke-
nyeret osztó, végül mankóra tá-
maszkodó, síró, harsonás an-
gyalok. Vajda Lajos is látta õket, a
karcsú nyakú, aranyba öltözködõ,
glóriás lényeket. Bálint Endre
elõtt széllel sodródó madárszár-
nyú égi teremtményekként jelen-
tek meg.
Aknay János biztos pontból eredõ,
sûrû szövésû, „láncszemelvû”
festõi jelrendszerében is fontos
szerepet töltenek be az újra és
újra felbukkanó transzcendens
égi követek. A mûvész kulcsmo-
tívumai közül a legismertebbek és
talán a legfontosabbak ezek az
angyalfigurák. 
Szárnyas hírvivõi már a kezdetek-
tõl jelen vannak vásznain, ám az
évtizedek során számos átlénye-
gülésen és formai átalakuláson
mentek keresztül. Az 1970-es évek
hullámos testû „bábu angyalai”,
az 1980-as években a rovásírás
„S” betûjébõl teremtett „jelangya-
lok”, késõbb a 1990-es évek
„absztrakt angyalai”, s végül a
mai napig is jelen lévõ festõ-, õr- és
védõangyal ikonok hirdetik von-
zalmát a transzcendens felé. 

Aknay János mûvészete az idõ
múlásával egyre inkább teret
enged a szubjektív létérzés, a
személyes életélmények beszü-
remkedésének. Festményein
olyan szellemi övezetet hoz létre,
amelyben személyes világát meg-
határozó jeleket és szimbólu-
mokat helyez el. 
Legutóbbi konstruktív szellemi-
ségû mûvein architekturális terei
lelki struktúrákká nemesülnek, a
„közterek” „magánterekké” ala-
kulnak. Ezeket a képeket a szû-
külõ és táguló terek ritmusa
szervezi egységgé. Hatalmas,
homogén falfelületek között búj-
nak meg az apró „lélek kapuk”,
mintha kicsit visszavonulna, be-
zárkózna a mûvész a maga által
teremtett szakrális terekbe. Ezeken
a „lélek kapukon” lépnek át földi
valóságunkba az angyalok.
A kiállításon látható monumen-
talitásukban is intim angyal-
ikonok Sárospatakon születtek,
az 1994-ben alakult Patak csoport
2010-es õszi mûvésztelepén. A
szerteágazó, többszólamú, prog-
resszív csoport alapítói közé tar-
tozik Aknay János is. A transzcen-
dens indíttatású, konstruktív
szemléletû, lírai felhangú, soha-
sem hivalkodó, máig érvényes 
és hiteles mûvészi életmû legfris-
sebb alkotásait mutatja be a 
tárlat.
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Bál a gyerekekért

Az Izbégi Gyermekekért Alapít-
vány szeretettel hív mindenkit
február 5-én, szombaton 19
órakor kezdõdõ jótékonysági
bálra a V-8 Uszoda és Szabad-
idõközpont konferenciatermébe.
A nyitó táncot az iskola tanulói
adják. Zene, tánc tombola!
Jegyek rendelhetõk Kertészné
Ikvai Enikõnél a 06-30-563-
4864-es telefonszámon.

Lovas grafikák 
a V-8-ban
A szentendrei Vizes Nyolcas
Uszoda és Szabadidõközpont
tágas konferenciaterme ad
otthont idei elsõ kiállításán
Barkóczi József képzõmûvész
legújabb lovas grafikáinak, 
fotómontázsainak, nagyméretû 
vászonképeinek.
Megtekinthetõ: február 9-ig.
A nyitvatartási idõ 
megegyezik az uszoda 
nyitvatartási idejével.
http://www.v-8.hu/galeria/289

Fénybõl és színbõl szõtt égi lények

A Száguldó Orfeum bemutatja

január 29-én, szombaton 18 órakor

a Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.)

ÖRKÉNY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK
(tragi)komédia két részben

Örkény világhírû darabjának középpontjában egy szerelmi háromszög
áll. Bár szereplõi az öregkor hajnalán botorkálnak, a Szkalla lányok:
Erzsi és Giza, egymástól 800 km-es távolságban, mégis tökéletes lelki
egységben élnek. A hõsnõ Erzsi, aki körül keringenek a történet
szereplõi, és Erzsi küzd, hõzöng, rohan, kacagtat, szerelmes, harcol 
és felad, elutasít és beismer és próbálja teljesíteni valamennyiünk fõ 
feladatát; önmagunk vállalásával és elfogadásával teljes életet élni. Mi
pedig drukkolunk Erzsinek, hogy a sok kacagtató és szívszorítóan
groteszk helyzet közepette minden sikerüljön neki.

Szereplõk:

Orbánné: HORVÁTH ZSUZSA
Giza: BORBÁTH OTTÍLIA
Csermlényi Viktor:  PAPP JÁNOS
Paula:  FEHÉR ILDIKÓ
Egérke:  GYEBNÁR CSEKKA
Ilus: SZITÁS BARBARA
Bruckner Adelaida: PÁLOS ZSUZSA
Józsi: PINTÉR GÁBOR
Schwester/pincérnõ: FARKAS ZITA

JEGYEK, BÉRLETEK KAPHATÓK: 

Tourinform Iroda (317-965), 
PMK információs pultnál (310-222) 

és a V-8 uszodában (300-200)

Kopin Katalin

„Aztán a roppant csöndön át 
puhán és észrevétlen.   (…)
A fényességes angyal is
Õ is a földre lépett.”

Pilinszky János
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Egy 2008-ban elnyert pályázati
pénzbõl újult meg a Kovács
Margit Kerámiamúzeum Szent-
endrén. Az 1973-ban megnyitott
állandó kiállítás falai már beáz-
tak, az odalátogatókat és a magas
rangú delegációkat sem tudta már
ebben az állapotban megfelelõ
módon fogadni. Pedig annak ide-
jén megfordult nálunk Margaret
Thatcher, az Egyesült Királyság
akkori miniszterelnöke, a spanyol
uralkodó pár, a dán királynõ, az
iráni sah és még sorolhatnám. 
Dr. Szûcs Lajos, Pest Megye Köz-
gyûlésének elnöke sokszor alig
hitte, hogy a pályázat megnye-
résébõl mégis lesz valami. Attól
félt, a felújítás csak álom marad.
De végül a pénzt megkapták, a
megújulást elkezdhették. És ha
már így alakult, mertek nagyokat
is gondolni, így egy olyan
múzeum képét álmodták meg,
amely bárhol Európában is
megállja a helyét.
2010. május 5-én Kocsis József
Ybl-díjas építész tervei alapján
megkezdték az építési munkákat,
így január 21-tõl újra látogat-
hatjuk az immár kibõvített és
felújított múzeumot a Vastagh
György utcában.

A múzeumban sétálva, egy terem-
be érkezve filmet látok az LCD
képernyõn mozogni. Egy filmet,
ami úgy az ’50-es években ké-
szült, a szocializmus kezdetén, a
propagandafilm-gyártás bonta-
kozó éveiben. Fõszerepben Kovács
Margit, a „nemzet asszonya”, a
díszlet milliméterre pontosan
kitalálva és beállítva – amúgy
valószínûleg saját pesti lakása
szalonja – világítás és kamera-
állás a fõhõshöz igazítva.
Kellékek: fazekaskorong, némi
agyag az ujjakon, jóval több a
korongon, cigaretta.

Kovács Margit lelkivilágán, mint
minden érzékeny mûvészén, nyo-
mott hagyott az aktuális politika.
A második világháború kesze-
kusza évei, a fasizmus, a kommu-
nizmus, a szocializmus, mind-
mind otthagyták kézjegyüket
kerámiáin. A fasizmus idején
érezhetõ állandó fenyegetettség
elõtérbe helyezte biblikus témáit.
Az 1945 utáni alkotásai kizárólag

a népmûvészet jegyében for-
málódtak, majd ahogy az ’50-es
években a szocialista hatalom
politikai tartalommal kívánta
megfûszerezni a népi világot, úgy
ébredt fel bennük az irónia. ’56
után a népmûvészeti hagyomány
elvesztette vonzását. Kovács Mar-
git világa mégis az elsüllyedt
múltat idézte, a falusi, paraszti
élet archaikus-konzervatív vi-
lágát.

De minden korszak, így a mai is
világosan és félreérthetetlenül
leszögezte, amit Czene András
megyei múzeumigazgató meg-
nyitóbeszédében ki is nyilatkozta-
tott: Kovács Margit valóságos
hungarikum volt, van és lesz.

Forog a korong, olyan lábbal
hajtós. Kovács Margit ül elõtte
halványlila blúzban, szûk mini-
szoknyában, fekete magas sarkú
cipõben, szája kirúzsozva, kes-
keny mosolyra formálódva. Min-
den tiszta, sehol egy odafröccsent
agyagfolt, sehol egy félredobott
kéziszerszám. Makulátlan, pszeu-
dó-világ! Hát, kell a tökéletesség,
hogy a világnak meg lehessen
mutatni: nekünk „ilyen” is van!

Persze amibõl lett Kovács Margit,
az a saját maga tehetsége, édes-
anyja és nagybátyja erõn felül
vállalása, jó nevû hazai és külföl-
di iskolákban taníttatása. A
budapesti Jaschik Álmos magán-
iskolája (1922-26), ahol a sze-
cesszió minden sajátosságát, kel-

lékét, érzelemvilágát adták neki,
a bécsi Wiener Werkstätte,
melynek professzorától a kerámia
kézmûves hagyományainak fel-
frissült vonalát tanulta, ahol
megismerkedett magával a koron-
gozással, a nagyméretû figurák
alakításának csínjával-bínjával. A
müncheni Staatschule für Ange-
wandte Kunst, ahol szobrászatot
és kerámiát tanult, és megis-
merte, hogyan kell a bevillanó

ötleteket azonnal agyaghurkák-
ból megformázni, hogy ne vesz-
szenek el. Kellett a franciaországi
sevres-i porcelángyár igazgatója,
aki csupán néhány fénykép láttán
beleszeretett munkáiba, és pár
hónapra vendégül látta gyárában.
Ott találkozott a samottos agyag-
gal, amelynek keményebb, kevés-
bé képlékeny maszszája nagyvo-
nalúbb megoldásokra sarkallta.
És kellett Budapest, amely haza-
térésével rögtön szívébe zárta, a
mûvészvilág, amely a tenyerén
hordozta, a sajtó, amely szuper-
latívuszokban írt róla.

Kovács Margit ujjai megállás
nélkül mozognak. Munkálják az
agyagot, ami tálszerû tárgyakká
formálódnak kezei között. Rövid
száradás után ide-oda forgatva
egymás tetejére kerülnek, majd
vizes szivaccsal és gyakorlott
ujjakkal tett néhány mozdulat, és
már látszik is a lány, aki lenni
készül. Arcát égnek emeli, egyik
kezét mellére szorítja, másikban
kendõt tart, ruhája redõi a ko-

rongra omlanak, hosszú haját
fátyla borítja. Még nem telt el öt
perc, de már elõkerül a hegyes kis
szerszám, ami vonalakat rajzol az
arcra, a monogramot, csipkét a
kendõre, virágos díszítést a ru-
hára, fátyolra.

Pannonhalmi Zsuzsa, a Magyar
Keramikusok Társaságának el-
nöke a megnyitón azt meséli,
keramikusgenerációk nõttek fel
Kovács Margit munkáit tanul-
mányozva. Budapesti iparmû-
vész-tanulók ültek fel a HÉV-re,
és jöttek Szentendrére, hogy a
múzeumban kiállított kerámiák-
ról lessék el a híres technikát. Így
járt a tudás egyikrõl a másikra,
így épültek be a Kovács Margit-
stílusjegyek munkáikba. 

Kovács Margit rágyújt. A füst-
szûrõ nélküli cigaretta fekete füst-
je szinte elsötétíti a kamerát. Nem
tudom, megrendezett volt-e, de
mindenesetre hatásos és felettébb
meglepõ. Rögtön lehullott minden
odaragasztott tartozék, íze lett az
egésznek. Élni kezdett a kép. A
lányt lassan körbeforgatva szívja
el az utolsó slukkokat, aztán elõ-
kerül az ecset, következnek a szí-
nek. Most is csak pillanatoknak
tûnik az eltelt idõ, mert már kék a
ruha, fehér a fátyol, barnák a sze-
mek.

Ezt a lányt is megnézhetik a meg-
újult Kovács Margit Kerámia-
múzeumban, ahol mostantól kro-
nológiai sorrendben nézhetjük
végig a mûvésznõ életmûvét.
„Sétálhatnak” pesti lakásában,
láthatják a mûtermét, a Margit-
szigetrõl megszerzett, otthonába
cipelt göcsörtös fatörzsét. Vagy
bemehetnek a vetítõbe, és három
dimenzióban forgathatják körbe a
gyõri és szentendrei kiállítás hu-
szonnégy kerámiáját. Esetleg be-
térhetnek a Tapintható tárlatba,
és megérinthetik, körbetapogat-
hatják a különbözõ korszakok
híres remekeinek másolatát. Vá-
sárolhatnak emléket a múzeum-
boltban, teázhatnak a kávézó-
ban… és ez még mindig nem min-
den! Dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton címzetes megyei mú-
zeumigazgató szerint, mindez
csak egy állomás, mert még több
technikai fejlesztésre számítha-
tunk, és reménykedhetünk abban
is, hogy ez a folyamat a többi kis
múzeumot is eléri.

FÜLÖP VADADI ADRIENN

MEGNYITOTTA KAPUIT A KERÁMIAMÚZEUM

Kovács Margit új házat kapott
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ÁLLÁS

A Rab Ráby vendéglõbe 
szakácsot és felszolgálót
(gyakorlottat) állandó munká-
ra felveszünk. Bérezés mege-
gyezés szerint. Tel. 06-20-
980-9274, 06-30-340-5706.

ÁLLÁST KERES

Építõmérnök szerkesztési
munkát vállal. Tel. 06-20-414-
2412.

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén, a Széchenyi
téren 2 szobás lakás
hosszútávra kiadó. Tel. 06-
30-585-5261.

Szentendrén fiatalos kislakás
kocsibeállóval kiadó: 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-330-
3640.

Különálló lakrész kiadó 
1 vagy 2 személy részére.
Tel. 06-30-662-1266.

HÉV-nél kiadó 1 szoba
összkomfort. Tel. 06-30-266-
9201.

Egyedi mérõórákkal felsz-
erelt, gázfûtéses garzonlakás
kiadó. Tel. 06-30-647-4768.

Szentendrén Hévhez közel
lakás kiadó. Tel. 06-30-270-
1908.

LAKÁS, INGATLAN

Püspökmajor-lakótelepen IV.
emeleti 54 nm-es lakásomat
elcserélném Füzesparki lakás-
ra ráfizetéssel. Tel. 06-70-
579-9670.

Budapesti XIII. kerületi önkor-
mányzati 48 nm-es lakásomat
(örökbérleti jog) elcserélném
szentendrei önkormányzati
vagy tulajdon jogra. Tel. 06-
30-489-9007.

Rózsakerti lakás sürgõsen
eladó. 53 nm-es, erkélyes,
saját tároló, egyedi
mérõórákkal, alacsony közös
költség. Tel. 06-20-665-3675.

GARÁZS eladó a
Püspökmajor-lakótelepen.
Tel. 06-30-334-1537, 06-30-
369-0876.

Egres úton belterületbe vont
320 nöl-es építési telek eladó
10 millió Ft-ért. Tel. 06-20-
335-0380.

Eladó Szentendre
belvárosában új építésû
társasház I. emeletén 100
nm-es lakás 10 nm-es
erkéllyel, garázzsal, tároló-
val tulajdonosától. Irányár:
34 millió Ft. Tel. 06-20-
594-4629.

57 nm-es, 2 szobás, 
I. emeleti lakás, nagy
terasszal, tárolóval, csúsz-
tatott zsalus társasházban
eladó. Irányár: 11,6 millió
Ft. Tel. 06-30-856-4100.

Eladó:
• Püspökmajoron 56 nm-es, 
2 szoba+hallos, erkélyes
lakás 9,3 millió Ft-ért;
• Püspökmajoron 49 nm-es, 
2 szobás lakás 9 millió Ft-ért;
• Rózsakertben 55 nm-es, 
2 szobás, erkélyes téglalakás
13,5 millió Ft-ért;
• Füzesparkban 57 nm-es, 
2 szobás, erkélyes téglalakás
13,5 millió Ft-ért;
• Rózsa utcában 60 nm-es,
1+2 félszobás, távfûtéses

lakás 15,4 millió Ft-ért;
• Radnótin 60 nm-es, 2+fél-
szobás, teraszos, házközponti
fûtésû lakás 19,5 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-876-7934.

Eladó lakást és házat kere-
sek. Tel. 06-30-876-7934,
www.ingatlanma.eu

OKTATÁS

Stresszoldó tanfolyam
Szentendrén hétfõn
esténként. Bejelentkezés: 
20-934-3470,
tancterapia@gmail.com.

Angol nyelvtanfolyamok,
magánórák, nyelvvizsgára
felkészítés (Euro, Telc, Ecl,
Origo, üzleti angol). Tel. 06-
70-527-3879.

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

SZOLGÁLTATÁS

Szakdolgozatkötés és 
-nyomtatás Szentendrén:
Belvárosi Grafikai Mûhely.
Tel. 06-20-227-6343.

Lakásfelújítás A-Z-ig,
beleértve asztalosmunkát is
vállalok. Tel. 06-20-233-5914.

Építkezõk figyelem! Nyugdíjas
építõmérnök felelõs mûszaki
vezetést vállal negyven éves
tapasztalattal. Tel: 06-30-
934-4992.

Võfély. Tel. 06-70-527-3879.

Kandallóépítés-vízfûtéses.
Tel.  06-20-594-4458.

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 311-
847, 30-950-4187, Mezei
Sándor.

Zongoraszállítás,
költöztetés. Tel. 06-30-
509-2284, www.koltozes-
maskepp.hu.

Villanyszerelés-hibael-
hárítás 2 órán belül.
Kaputelefon- és garázska-
pu riasztás, szerelés. Tel.
06-70-247-9072.

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

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

Gázkészülék, víz,- fûtés-
szerelõ gyorsszolgálat.
Tel. 06-70-241-8999.

KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-
881.

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-
20-823-2025.

ÜZLET

Szentendre, Dózsa György
úton, 11-es út mellett
közvetlenül elhelyezkedõ, 50
nm-es, önálló üzlethelyiség
kiadó, minimum egy évre.
Díja 80 ezer Ft/hó+áfa. Tel.

06-30-940-1861, e-mail:
sava.lex@enternet.hu.

Céh utcában, 19 nm-es üzlet
kiadó. Tel. 06-30-394-2125.

Szentendrén frekventált
helyen kávézó kiadó. Tel.
06-20-665-3686, 06-20-
665-3685.

Bogdányi utcában 40 nm-es
helyiség kiadó. Bérleti díj: 40
ezer Ft/hó. Tel.  06-70-386-
5821.

Szentendre belvárosában
étterem kiadó. Tel. 06-20-
437-1153.

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

Bogdányi utcában 40 nm-es
helyiség kiadó. Bérleti díj: 40
ezer Ft/hó.
Tel. 06-70-386-5821.

Szentendrén, forgalmas
helyen, a Kossuth Lajos
utcában 20 nm-es üzlet kiadó.
Tel. 06-20-983-5166.

Szentendrén a belvárosban,
berendezett fodrászüzlet
kiadó. Tel. 06-20-914-2713.

Üzlethelyiségek kiadók a
Kaiser’s közelében, a Vasúti
villasor 11/B. szám alatt. 
Tel. (26) 319-957, este. 

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

• BEAGLE felemás szemû kant január 18-án az
Anna utcában fogták be.

• PULI fajtatiszta kant január 22-én a Dózsa
György úton, az OMV-kútnál fogták be.

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

Apróhirdetéseink 
70 Ft/szótól!

Hirdetésfelvétel: keddig
Duna-korzó 18. II. em.

reklam@szevi.hu
505 120



ELÕADÁS

Dalmát Kávézó
Bartók Béla u. 8.

Február 5. péntek 17 óra
FÉNYBÕL SZÕTT SZÍNES
CSODÁK
Molnár Lídia erdélyi biológus,
madarász természetfotói
A kiállítást megnyitja
Szentendrey Géza ornitológus

Koncertek

DMH Barlang
Duna-korzó 11/A

Február 1. kedd 19 óra
JAZZ KLUB- BORBÉLY
MÛHELY 
Vendég: Fekete-Kovács Kornél
(trombita)
Belépõjegy 600 Ft 

Február 4. péntek 20 óra
Elevenpont jazzkoncert: 
I'Lil; VÁRVÖLGYI
SZABOLCS QUARTETT 
Belépõjegy 400 Ft

Február 11. péntek 20 óra
Elevenpont koncert: 
MAGIC MOSQUITOS;
TUDÓSOK
Belépõjegy: 500 Ft 

Püspökmajori Klubkönyvtár
Hamvas B. u.

Február 5. szombat 10 óra
FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
Arcfestés, maszkok készítése
A belépés ingyenes. 

Városi színházterem
Pátriárka u. 7.

Február 11. péntek 10 óra
VILÁGSZÉP
NÁDSZÁLKISASSZONY
Zenés mesejáték a Neptun
Brigád és az Új Színház
elõadásában
Belépõjegy 700 Ft
(jegyrendelés a Kulturális
Központban: 312-657)
Világszép nádszálkisasszony,
bátor királyfi, jó szándékú
dadus, féltékeny nõvér, min-
dent tudó öreg bölcs, félel-
metes sárkány, a Világot Járó
Gonosz Boszorkány, a
Macska, a Hajnal, a Napsugár
és még sokan mások… Õk így
együtt a Neptun Brigád és az
Új Színház gyerekelõadásának
szereplõi. Nem is kellhet ennél
több egy, a kicsiket lekötõ
igazi fantáziavilágbeli
meséhez, ami azért igyekszik
néha a valósághoz is közel
férkõzni és tanulsággal szol-
gálni.

KIÁLLÍTÁS

KONCERT

GYEREKEKNEK

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 

MOZIMÛSOR

január 28. péntek
17:00 RASHEVSKI TANGÓ (90’)

kn. – vígjáték
18:30 ÜVEGTIGRIS 3 (100’) kh.:16
20:15 UTÓDOMRA ÜTÖK (98’)

kh.:12 
21:55 4 ÉVSZAK KIS FALUMBAN

(97’) 

január 29. szombat
14:30 BAMBI 2 – BAMBI ÉS AZ
ERDÕ HERCEGE (73’)
16:00 NARNIA KRÓNIKÁI 3. – A

HAJNALVÁNDOR ÚTJA
(113’) kh.:12

18:00 UTÓDOMRA ÜTÖK (98’)
kh.:12 – fõszereplõk: Robert
De Niro, Ben Stiller, Dustin
Hoffman, Barbara Streisand,
Owen Wilson

19:45 ÜVEGTIGRIS 3 (100’) kh.:16
21:30 CLARA (107’) kh:12 – Clara

Schumann viharos szerelmi
élete…

január 30. vasárnap
14:30 BAMBI 2 – BAMBI ÉS AZ

ERDÕ HERCEGE (73’)
16:00 NARNIA KRÓNIKÁI 3. – A

HAJNALVÁNDOR ÚTJA
(113’) kh.:12

18:00 ÜVEGTIGRIS 3 (100’) kh.:16
19:45 UTÓDOMRA ÜTÖK (98’)

kh.:12 – fõszereplõk: Robert
De Niro, Ben Stiller, Dustin
Hoffman, Barbara Streisand,
Owen Wilson

21:30 NÖMADAK TX (89’) (BA)

január 31. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ – Lázár

Enikõvel
17:00 MAGYAR NÉPMESÉK

ÖSSZÁLLÍTÁS (70’)
18:30 MÛVÉSZSORSOK

SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
EGY NEHÉZ NAP
ÉJSZAKÁJA (85’) – Beatles

20:00 ÜVEGTIGRIS 3 (100’) kh.:16
21:45 AZ ÜGYNÖKÖK A

PARADICSOMBA MENNEK
(91’) BA

február 1. kedd
17:00 AZ ÜGYNÖKÖK A

PARADICSOMBA MENNEK
(91’) BA.

18:31 ÜVEGTIGRIS 3 (100’) kh.:16
20:15 A TÁVOLSÁG ÍZE (95’)

kh.:12–  f: Norah Jones és
Jude Law

21:50 RASHEVSKI TANGÓ (90’)
kn.-romantikus

február 2. szerda
17.00 MAGYAR

TERMÉSZETFILMEK (70’)

18:10 ÜVEGTIGRIS 3 (100’) kh.:16
20:00 UTÓDOMRA ÜTÖK (98’)

kh.:12 – fõszereplõk: Robert
De Niro, Ben Stiller, Dustin
Hoffman, Barbara Streisand,
Owen Wilson

21:40 NÕK FÉRFIAK NÉLKÜL (95’)
12

február 3. csütörtök
17:30 A TETOVÁLT LÁNY (152’)
kh. 18 
20:10 A LÁNY, AKI A TÛZZEL
JÁTSZIK (129’) k.h:16 

február 4. péntek
17:30 BABÁK-AZ ELSÕ ÉV (79’)
kn.
18:50 TAXIDERMIA (90’) kh:18 
20:20 A LÁNY, AKI A TÛZZELL
JÁTSZIK (129’) kh:16  

február 5. szombat
14:00 ARTHUR 3- A VILÁGOK
HARCA (101 ’) k.h:12 
16:00 CSILLAGPOR( 130’) k.h:12 
18:15 TAXIDERMIA( 90’) k.h:18 
20:00 UTÓDOMRA ÜTÖK ( 98’)
kh. 12 
21.50 BABÁK- AZ ELSÕ ÉV (79’)

február 6. vasárnap
14:00 ARTHUR 3- A VILÁGOK
HARCA ( 101’) k.h:12 
16:00 CSILLAGPOR (130’) .kh:12 
18:15 BABÁK- AZ ELSÕ ÉV (79’)
kn.
20:00 UTÓDOMRA ÜTÖK (98’) )
kh. 12 

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre Kedvezményes árak, transzferdíjak
VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

06-26/311 111 Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft

MOZIMÛSOR

MACKÓ-NAP A CSALÁDIHÁZBAN
SZENTENDRE SZÍVÉBEN, A VOLT NAPÓRÁSHÁZBAN
Január 29-én, szombaton 9.30–18 óráig

A néphagyomány szerint, ha a barna medve február 2-án kijön az odvából és meglát-
ja az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont
borús idõ van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a tavasz.
Mackó-napunkon lesz arcfestés, mackókészítés papírból hajtogatva, anyagból tûvel-
cérnával, mézeskalácsból. Színezünk papíron, festünk pólóra.  Újrahasznosító mûhe-
lyünk mackós pénztárcát és mackós ékszereket készít.
Délelõtt mackótánc-meseház lesz, délután 16 órától a Soup színház bábelõadását
csodálhatjuk: Mesék tigrisnek medvékrõl és cicákról
Mackós programjaink ingyenesek.  Ne felejtsd otthon kedvenc mackódat!

DUNAP’ART FILMKLUB A P’ART MOZIBAN
Február 7-én, hétfõn este fél 7 órakor
A MAGYAR LÉLEK ARCAI – sorozat – (DunaP’Art Filmklub)
EMMA NÉNI – A KARCSAI MESEMONDÓ (71’) – Halmy György programsorozata

A film fõszereplõje, egy olyan asszony – Pápai Istvánné – az utolsók közül, akik az
öregektõl tanult mesemondásával éli és élteti a mesét. Életében és meséiben a mese-
szerzés a legfontosabb. Szomszédairól, családjáról és az õt meséért meglátogatókról
kitalált meséi az úgynevezett életmesék világhírûvé tették. Karcsán, ahol valaha –
amikor az emberek még hittek bennük – tündérek táncoltak a folyó vizén, áll egy ház:
Emma néni szülõháza. Ott kapta Emma néni a szomszéd asszonyon keresztül a csil-
lagokból a mesemondás képességét. Oda gyûltek esténként a nyári konyhába a falusi-
ak, hogy Emma nénitõl tündérmeséket hallgassanak, vagy a saját életmeséjüket.
(Belépõjegy: 600 Ft, bérlet a 6 elõadásra: 2000 Ft)



S
zámos hazai- és nem-
zetközi vizsgálat is alátá-
masztja, hogy megfelelõ
intenzitású, rendszeres

testmozgással csökkenthetõ a
szív- és érrendszeri betegségek,
sõt az emlõrák, bizonyos típusú
cukorbetegség, valamint egyes
daganatos megbetegedések kiala-
kulásának valószínûsége is. A
mozgás oldja a szorongást, javítja
a hangulatot, erõsíti az immun-
rendszert és segít a csonttömeg
megtartásában is. Mozogni tehát
kell, ez kétségtelen! Mivel a szak-
irodalom szerint a gyermekkor-
ban szokássá vált rendszeres test-
mozgás igénye felnõttkorban is
megmarad, így a szülõk számára
különösen nagy kihívást jelent,
hogy gyermeküket sportolásra
ösztönözve megvessék az alapjait
a késõbbi aktív életstílus kiala-
kulásának; hogy gyermekeik és
saját maguk számára is meg-
találják a valóban a testi-lelki
épülésre szolgáló, ideális mozgás-
formát.
– Bár egyre növekvõ az igény a
rendszeres testmozgásra, sokan a
különbözõ divatirányzatok csábí-
tásának vagy az ismerõsök,  véle-
ményének engedve sajnos nem a
számukra alkatilag is megfelelõ
mozgásformát választják, ami
pedig hosszú távon súlyos követ-
kezményekkel; túlterheléses ártal-
makkal, sérülésekkel járhat –
hívja fel a figyelmet dr. Dobos
József, a Dunakanyar Orvosi
Centrumban ez évtõl rendelõ
ortopéd- és sport-szakorvos. 
A közel harminc éven át a magyar

kajak-kenu válogatott, valamint a
nõi kosárlabda csapat és a tol-
laslabda-válogatott keretorvosa-
ként is tevékenykedõ, jelenleg is a
Sportkórház fõorvosaként prak-
tizáló szakember szerint minden
rendszeresen végzett sporttevé-
kenység megkezdése elõtt nagyon
fontos lenne az alapos mozgás-
szervi szûrõvizsgálat elvégzése,
amelyet követõen kiválasztható
lenne a számunkra minden szem-
pontból legoptimálisabb sportág.
– Mivel az edzések során adott
mozgások sokszor ismétlõdnek,
folyamatosan ugyanazok a sza-
lagok, izmok terhelõdnek, ezért ha
valakinek például x-térde van,
annak a futás, vagy a teljes test-
súlyterhelés mellett sok irányvál-
toztatással járó sportok nem
igazán alkalmasak. Ebben az
esetben a térd külsõ része ugyanis
sokkal nagyobb kopásnak van

kitéve, ami késõbb komoly pana-
szokhoz vezethet – magyarázza
Dobos doktor. – Ilyen alkati té-
nyezõk mellett viszont még bár-
kibõl lehet sikeres evezõs, céllövõ,
úszó vagy akár kerékpározó is.
Valóban gondos mérlegelést igé-
nyel tehát, hogy milyen mozgás-
formát választunk.  Különösen
igaz ez a hobbiszinten sportolók-
ra, ahol nincs magasan képzett
szakedzõ, aki segíthet a bajok
kiszûrésében, vagy azokra, akik
egyéb – túlsúly, dohányzás, ma-
gas vérnyomás okozta – egész-
ségügyi panaszaik enyhítésére
szeretnének aktívabban mozogni,
vagy akik éppen gyermekük szá-
mára választanak most sportá-
gat. – teszi hozzá a korábban a
Heim Pál Gyermekkórház térdse-
bészeti konzulenseként is prak-
tizáló szakember, aki rendszere-
sen figyelemmel kíséri az újonnan
megjelenõ divatos mozgásfor-
mákat és az extrém sportokat is,
hogy a hozzá fordulóknak minden
tekintetben szakmailag alátá-
masztott iránymutatást ad-
hasson.
– A rendeléseimen a sportjellegû
konzultáción és- szûréseken túl a
pácienseknél sajnos nagyon gya-
koriak a civilizációs ártalmakból,
az ülõ életmódból adódó derék- és
ízületi-, valamint a leginkább ter-
helésnek kitett alsó végtagi
panaszok is. Gyakran találkozom
bakteriális gyulladás okozta
ortopédiai tünetekkel is, de jönnek
hozzám balesetekbõl visszama-
radó deformitásokkal, ízületi in-
stabilitásokkal, sérülésekkel is –

osztja meg tapasztalatait Dobos
József. – A kezelések nagy részét,
ahogyan a mozgásszervi szûré-
seket is, itt helyben végezzük, de
ha komolyabb beavatkozásra van
szükség, korszerû kórházi háttér
is adott a kezelés szakszerû foly-
tatásához. A lényeg, hogy min-
denki számára megtaláljuk azt a
megnyugtató megoldást, amivel –
legyen szó megelõzésrõl, vagy
már a konkrét bajok kezelésérõl –
hosszú távon is egészséges, prob-
lémamentes életet tudnak élni.

KOLOS EMÕKE (X)

Dunakanyar Orvosi Centrum
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 30/A
www.docszentendre.hu.
Bejelentkezés: 06-26-302-946, 06-20-
2302-941, info@docszentendre.hu.
Dr. Dobos József, ortopéd 
és sport-szakorvos rendelési ideje: 
kéthetente hétfõ: 18:00-19:00, minden
hónap elsõ csütörtök: 08:00-10:00 

SPORT
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Táncoktatás 
Szentendre 
több pontján
óvodás, gyermek, 
ifjúsági és felnõtt
korosztálynak

Érdeklõdni lehet:
06-70-315-7431,

www.dancenet.hu

Milyen mozgást válasszunk? 
SPORTORVOSI KONZULTÁCIÓ A DOC-BAN

Dr. Dobos József

Terápiás jóga
egészségeseknek 

és egészségre vágyóknak

KKeeddddeenn  1100  óórrááttóóll
ccssüüttöörrttöökköönn  88  ééss  1188  óórrááttóóll

1000 Ft/ alkalom
Szentendre, Waterfront Hotel 

a Duna-parton

MOSOLY, ENERGIA, LELKI BÉKE 
Tel. 06-20-972-7373

http://jogaszentendre.netlap.net

Edzõi Kamara alakul
A szentendrei Városi Sport-
egyesület civil kezdeményezést
indít útnak Edzõi Kamara életre
hívása céljából. A kamara tagjai
közé várjuk mindazon edzõket,
testnevelõket, sportvezetõket,
akik elkötelezettek a fejlõdés
irányában, szívesen vesznek részt
tanácsadóként a városi sport-
életben.
A kamara kizárólag szakmai
alapon szervezõdik, a Testne-
velési Egyetem, a Magyar Edzõk
Szövetsége és egyéb rangos part-
nerekkel együttmûködve. Elõ-
adásokat, szemináriumokat szer-
vez a tagok által fontosnak ítélt
kérdésekben, morális és erkölcsi
iránymutatás céljából azért, hogy
a városi sportéletben résztve-
võknek biztos hátteret nyújtson.
Havonta egy alkalommal ter-
vezünk találkozókat.

Kérjük, amennyiben szívesen
csatlakozna hozzánk, keressen
minket az alábbi elérhetõségek
valamelyikén, hogy mielõbb fel-
vehessük Önnel a kapcsolatot!

szvse2010@gmail.com
robert.skrobar@gmail.com

SKROBÁR RÓBERT
06-70-215-7420

Az OÁZIS Ingatlaniroda 
új építésû, vagy 

15 évesnél nem régebbi
házakat, lakásokat keres

eladásra, kiadásra.

www.oazisingatlan.hu

Tel : (26) 301-106
06-30-620-9787


