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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.

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest, 

Székely Elek u. 11. 
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold
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Szentendrei
Kistérségi 
Ipartestület
Szentendre,
Bercsényi u 3.
26/312 067, 06-
20-526 1609
www.szkit.hu, info@szkit.hu 
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

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére

CÍM HRSZ M2 BRUTTÓ ÁR LEÍRÁS

Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Cseresznyés u. teteje 9188/2 1127 13.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/9 7084 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft/m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok 7299 1898 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Tegez u.- Vesszõ u. 6723 4549 10.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Tegez-Táltos u. 6758 2165 11.000 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Táltos u. 6757 1763 11.000 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Barackos út 6995 7146 11.730 Ft/ m2 Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. 
és a Barackos út találkozásánál. Örök
panorámás.

Nyerges u. és Táltos u. találkozása 6996 1515 11.270 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs
területen található. Legnagyobb beépíthetõség
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek.

Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6698 6258 10.350 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs 
területen található. Legnagyobb beépíthetõség 
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek

Szélkerék utca 3575/3 448 20.000 Ft/m2 Az ingatlan a Szélkerék és az Egres utca között 
belterületen, lakóövezetben fekszik. 

Cserkész utca 7282 300 10.000 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 
10%-a beépíthetõ.

Vándor utca 9157 1277 8.800 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.

Fõ tér 14. 2333/ 85,24 25.500e Ft Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb 
2/B/1 részén a mûemlékvédelmi belvárosban 

helyezkedik el, közel a Duna-parthoz. Az ingat-
lan bejárata a Jankó János u. felõl van.

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni. 

További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon  a  26/503-377 telefonszámon kaphatnak. 
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A polgármester 
programja

Február 4. (péntek)
09.00 Energetikai témáról megbeszélés

Február 7. (hétfõ)
14.00 Vállalkozóval megbeszélés LED

közvilágítási javaslatról
14.30 Vállalkozóval megbeszélés termál

vízbõl villamos energia elõállításáról
15.00 Vállalkozóval megbeszélés 

energiatakarékos technológiáról
15.30 Vállalkozóval megbeszélés 

energiabeszerzésrõl
16.00 Vállalkozóval megbeszélés város-

rehabilitációs javaslatokról
16.30 Szabályozási tervrõl egyeztetés

Február 8. (kedd)
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
13.00 Pest Megyei Kormányhivatalt vezetõ

kormánymegbízottal egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
16.00 Kulturális Központ Nonprofit Kft.

megbízott ügyvezetõjével
megbeszélés

17.00 Lakossági fórum településrendezési
tervek aktualizálásáról

Február 9. (szerda)
09.00 Projektmegbeszélés
11.00 Bányatavak környékérõl Budakalász

polgármesterével egyeztetés
13.00 Testületi anyagok egyeztetése

Február 10. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskü
09.00 Testületi ülés

Február 11. (péntek)
09.00 TÖOSZ képviselõi tréning vezetése

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

HÍREK

Az 1000év + folytatása

A „Szentendrei árvízvédelmi védmû megerõsítése és
átalakítása a történelmi óváros védelmének érde-
kében” címû pályázatra 100%-os támogatást, azaz
önerõ nélküli, bruttó 1 299 475 536 Ft-ot nyert a
város.

Kívülrõl is megújulhat a Városháza

Városunk is részt kíván venni a Nemzeti Kulturális
Alap Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma
által kihirdetett pályázaton, „Városháza homlokza-
tának felújítása” tárgyban. A képviselõ-testület biz-
tosította a pályázathoz szükséges önrészt, amelynek
mértéke a pályázat vonatkozásában maximum 13
millió Ft.

Folytatódnak a 11-es út menti
fejlesztések
Még nem zárult le az a fejlesztési tevékenység, ame-
lyet a városvezetésnek sikerült kiharcolnia mintegy
„kárpótlásként” a Megyeri híd átadása miatti forga-
lomnövekedésért. A KKK (Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ) által végzett két legnagyobb
fejlesztés még hátra van; a Római sánc utcánál akar-
nak létrehozni egy behajtó sávot Leányfalu felõl a
Püspökmajor-lakótelepre és egy kihajtó sávot
Budapest felé, illetve a Barackos útnál egy lámpás
csomópontot kívánnak kialakítani. Mindennek meg-
valósításához további bruttó 463 460 Ft-os keret-
összeg biztosítását vállalta az önkormányzat.

Belterületbe vonás – nem lesz 
hatástanulmány?
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy az öt
fejlesztési ütembõl kettõt folytat (Egres út és
Csicserkó), a másik három a szabályozási tervbõl
törlésre kerül.

Zöldfelületek kialakítása lakossági
bevonással
A képviselõ-testület a következõ, februári ülésén tár-
gyalja meg azt az anyagot, amely alapján a la-
kosságot is be kívánják vonni a Szentendrén lévõ
közterületek és parkok átalakításának, kialakí-
tásának kérdésbe. A helyiek számára tavasztól több
helyen is közzétett anyaghoz a lakók augusztus
végéig nyújthatják be javaslataikat, ötleteiket.

Lesz újabb felsõoktatási lehetõség
Szentendrén
Bár nemrégiben adott hírt a Szentendre és Vidéke
arról, hogy a Corvinus egyetem rektora átmenetileg
elállt egy felsõoktatási intézmény Szentendrére

telepítésének folyamatától, a képviselõ-testület úgy
határozott, változatlanul támogatja, hogy akár a
Corvinus Egyetem, akár más felsõoktatási intéz-
mény oktatási tevékenységet folytasson váro-
sunkban.

Újabb fejlesztések 

A képviselõ-testület támogatja azt az elképzelést,
hogy a Bükkös-patak jobb partja – Duna-korzó –
Postás-strand – Duna folyó által határolt területen
kivizsgálják az esetleges továbbfejlesztés lehetõ-
ségeit.

Duna-Vértes: kilépés?

Szentendre nem fogadta el a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását, és arra törekszik,
hogy további tárgyalásokat folytasson Doroggal és
az érintett hat másik településsel, hogy a hulladék-
lerakó rekultivációjában az önkormányzat is részt
tudjon venni. A Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja,
hogyan lehet kilépni a társulásból, ugyanakkor a
VSZ Zrt. közremûködésével folyik annak vizsgálata,
miként lehetne 0%-os károsanyag-kibocsátással
korszerû hulladékhasznosítási rendszert kiépíteni
városunkban.

Régi-új igazgató

Február 1-jétõl a
Pest Megyei Mú-
zeumok Igazga-
tósága vezetését
ismét dr. habil.
Ká lnok i -Gyön -
gyössy Márton
látja el.

Mint ismeretes, 2010. júniusától Kálnoki-Gyöngyös-
sy Márton – Szõcs Géza államtitkár mellett – kul-
turális államtitkár-helyettesi feladatot látott el,
melyrõl idén januárban lemondott.
Pest Megye Önkormányzata a 2011. január 28-i köz-
gyûlésén a címzetes megyei múzeumigazgatói titu-
lusát megtartó, Szentendrétõl teljesen soha el nem
szakadó régészt visszahelyezte a PMMI kötelékébe.
Február 1-jétõl – Czene András mb. igazgató lemon-
dása után – ismét Kálnoki-Gyöngyössy Márton a
PMMI igazgatója. 
Pest Megye Önkormányzata egyúttal bejelentette,
hogy a 2012–2017 évekre vonatkozó megyei múze-
umigazgatói pályázatot kiírja.

Takarékossági intézkedés 
a PMMI múzeumaiban
Február 1-jétõl február 28-ig a PMMI Pest megyei és
szentendrei múzeumai – a Kovács Margit Múzeum
és a Szentendrei Képtár kivételével – zárva tartanak. 
Az Ámos Imre – Anna Margit, a Barcsay, a Czóbel
Múzeumot, valamint a Népmûvészetek Házát elõre
bejelentett csoportoknak díjtalanul megnyitják. 
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Intézmény Tájékoztatási forma Idõpont Jelentkezés/beiratkozás
ideje a 2011/12. nevelési tanévre

Szentendre Város Óvodai Intézménye Nyílt hét április 4-7-ig 8,30-11 óráig Késõbb kerül meghatározásra
Hold u. Tagóvoda Nyílt hét április 4-7-ig 8,30-11 óráig
Vasvári P. u. Tagóvoda Nyílt hét április 4-7-ig 8,30-11 óráig
Izbégi Tagóvoda Nyílt hét április 4-7-ig 8,30-11 óráig
Bimbó u. Tagóvoda Nyílt hét április 4-7-ig 8,30-11 óráig
Püspökmajor ltp. Tagóvoda Nyílt hét április 4-7-ig 8,30-11 óráig
Szivárvány Tagóvoda Nyílt hét április 4-7-ig 8,30-11 óráig
Hétszínvirág Tagóvoda Nyílt hét április 4-7-ig 8,30-11 óráig

Barcsay Jenõ Ált. Iskola „Iskolába csalogató” leendõ elsõ osztályosoknak február 25. 16.20 órakor Késõbb kerül meghatározásra
és szüleiknek 

Nyílt órák március 21.
A érdeklõdõk nagy számára tekintettel az idén a leendõ 
elsõ osztályos tanítók nyílt óráit videóra vesszük, 8-8.40  M. Göndör Éva
és felvételrõl tekinthetik meg ezeket, a tanítók 8.40-9.25 Galambos József
jelenlétében. A vetítés után lehetõség lesz beszélgetni 9.30-10.15 Szabó Gáborné
a jövendõ osztályfõnökökkel. 10.15-11 Gulyásné Bócsa Ildikó

Izbégi Általános Iskola Nyílt Játszóház február 4. Késõbb kerül meghatározásra
Nyílt Játszóház március 18. 14-16 óráig
Szülõi tájékoztató március 18. 16 órától

II. Rákóczi F. Ált. Isk. és Gimnázium Hívogató február 12-én Késõbb kerül meghatározásra
nagycsoportosoknak 9 órakor az iskolai Sportnapon

Tóth Kata és Motesiczky Mariann
tanítónõk 

Templomdombi Ált. Iskola Tájékoztató fórum március 2. 17 órakor Késõbb kerül meghatározásra

NEM SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN MÛKÖDÕ ÓVODÁK ÉS ISKOLÁK:

Intézmény Tájékoztatási forma Idõpont Jelentkezés/beiratkozás
ideje a 2011/12. nevelési/tanévre

„AGY” Tanoda Átvezetõ foglalkozások február 4-5. Folyamatosan
Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvû Általános Iskola február 11-12. Tel: 311-387, www.agytanoda.hu

Szent András Általános Iskola Tel: 310-529 február 8., 9., 10.

Dunakanyar Általános Iskola Telefonos tájékoztatás Folyamatos március 15-ig
06/30-4999381

Szent András Óvoda  Személyesen, telefonon Jelentkezési határidõ: március 4.
Tel: 311-608

Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Személyesen Folyamatos Folyamatos
Tel: 302-835 Nyílt nap: 
www.picasaweb.com/meseviragovoda február 21., május 20.

Napsugár Magán Óvoda  Elõre egyeztetett idõpontban. Tel: 319-092 Elõre egyeztetett idõpontban

Mary Poppins Óvoda   Személyesen, egyeztetett idõpontban. Tel: 313-957 Folyamatos

Szentendrei Waldorf Óvoda Tájékoztatás Minden nap du. 14.00-17.00-ig Érdeklõdni lehet: a 06/30-448-3495  
és a 06/20-537-1241-es számokon 

Református Óvoda Tel: 310-345
www.szro.hu
Nyílt napok márc. 3-4. március 7., 8., 9.

Napháza Magánóvoda Érdeklõdés: 06-20-428-32-80 Folyamatos 06-20-428-32-80

Bemutatkoznak a városi nevelõ-oktató
intézmények 2011.
A közelgõ általános iskolai és óvodai jelentkezések kapcsán értesítjük a kedves érdeklõdõket az intézmények által 
meghirdetett óvoda és iskolalátogatási lehetõségekrõl.

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN MÛKÖDÕ ÓVODÁK ÉS ISKOLÁK:
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Tisztelt Szentendrei
Polgárok!

Mint bizonyá-
ra sokan tud-
ják, december
17-én közös
megegyezéssel
megszüntet-
tem munka-
viszonyomat,
és február 6-
án ügyvezetõi
megbízatásom
is lejár a Szentendrei Kulturális
Központ élén. Ezúton szeretnék
intézményvezetõi minõségemben
elbúcsúzni Önöktõl. Rengeteg
élménnyel gazdagodtam, nagyon
sokat tanultam, sok barátot talál-
tam, amit köszönök Önöknek és
munkatársaimnak. 
Köszönöm továbbá a bizalmat, a
sok segítséget, az építõ kritikákat.
Nagyon szép három évet töltöttem
ebben a városban, és jó szívvel,
barátként térek vissza magánem-
berként is. 
Utódomnak pedig sok sikert és
kitartást kívánok!

ZÁVODSZKY ZOLTÁN
volt igazgató

K
ét héttel ezelõtt fényképes
beszámolóval adtunk hírt
a III. Szentendrei Jótékony-
sági Bál programjairól, a jó

hangulatról, a szponzorokról és a
tombolát felajánlókról, a múlt heti
számunkban pedig a bál hangulatát
megteremtõ Dunakanyar Foltvarró
Körrõl írtunk. Most a rendezvényen
befolyt pénzbeli adomány összegérõl
tudósítunk, amely a nagylelkû fela-
jánlóknak hála 2 445 875 forint.
Ezt az összeget a nyugdíjasok és
iskolások étkeztetését ellátó közpon-
ti konyha eszközeinek korszerûsí-
tésére ajánljuk fel.

Még egyszer köszönetünket fejezzük
ki a felajánlott pénz- és tárgy-
adományokért, a lelkes segítõknek a
bál megvalósulásában játszott sze-
repükért!

SZENTENDRE VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Több mint kétmillió forint gyûlt
össze a központi konyha számára 

Több kiváló konyhafõnök össze-
fogásának eredményeképpen 
létrejött a „Séfasztal baráti kör”,
amelynek tagjai február 25-én,
pénteken 18.30 órai kezdettel
egy egyedülálló, 12 fogásból álló
gálavacsorát adnak a
Kereskedõház éttermében.

A fogásokat a neves konyha-
fõnökök a következõ sorrendben
készítik.
ÁDÁM CSABA (Kereskedõház Cafe)
FÜLEPI KÁLMÁN (Menza Étterem)
BERNÁT DÁNIEL (U26 Étterem)
JÁSZAI TIBOR (Prímás pince
Étterem)
KIS SÁNDOR (Kereskedõház Cafe)
ÁDÁM CSABA (Kereskedõház Cafe)
VIDÁK ZOLTÁN (Rókusfalvy Fogadó)
VILÁG VIKTOR (Kogart ház)
MERCZI GÁBOR (Gundel Étterem)
KEREKES SÁNDOR (Hold Bisztró)
TAKÁCS LAJOS (Olimpia Étterem)
JÁSZAI TIBOR (Prímás pince
Étterem)
VILÁG VIKTOR (Kogart Ház)
Az este folyamán derül ki, hogy a
séfek milyen ínyencségeket,
ételkülönlegességeket álmodtak
meg Csutorás Ferenc egri borász
kitûnõ boraihoz.
Kötetlen, jó hangulatú, beszélgetõs
estére várjuk Önöket szeretettel,

ahol a hangsúly a vendég és séf
kapcsolaton lesz! A téma értelem-
szerûen a bor és az étel, valamint 
a kettõ csodálatos harmóniája 
(ne adj'Isten diszharmóniája).
Csutorás Ferenc bemutatja 
az egri borvidék emblematikus
borait (Leányka, Bikavér), valamint
tanúi lehetünk egy egyedülálló 
premiernek: elsõként mutatkozik be
a vacsora keretében a Bikavér 
párjának szánt fehérbor-házasítás,
Eger jövendõbeli szimbóluma, 
az EGRI CSILLAG!
Mindezeket jellegzetes Csutorás
stílusban tárjuk vendégeink elé,
olyan meglepetésekkel, mint a
tavalyi Bikavér Fesztivál gyõztes

bora, a 2007-es Csutorás Egri
Bikavér „Nagyapa bor“.

Várjuk kedves vendégeinket erre
az elsõ ízben megrendezésre kerülõ
eseményre, melyre a részvételi díj
14 500 Ft/fõ.

Természetesen éttermünk a
hétköznapokban, a hét minden
napjára is szolgál meglepetésekkel
e jeles eseményen kívül. Térjenek
be hozzánk minél gyakrabban, de
nagy szeretettel várjuk Önöket a
közelgõ torkos csütörtökön is, ami
március 10-én tartunk.

Hitvallásunk: Igazi mûvészeti
élmény nyújtása a
gasztronómiában!

ASZTALFOGLALÁS:
asztalfoglalas@kereskedohazcafe.hu
Telefon: 06-30-600-9709, 
06-30-586-6422

Séfek a ringben
12 FOGÁSOS GÁLAVACSORA A FÕ TÉRI KERESKEDÕHÁZBAN
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Olvasom a lap
január 28-i szá-
mában Párkány
László beszá-
molóját a ma-
gyar kultúra
napjának városi
ünnepségérõl
és az esemény

kapcsán megfogalmazott gondo-
latait. 
Mindjárt erõs felütéssel indítja a
cikket: gróf „Klebelsberg Kuno (he-
lyesen: Kunó!) minden idõk leg-
eredményesebb kultuszminiszte-
re”. Ez így a teljes világtörténelem-
re vonatkozik, egyébként kellene a
„magyar” jelzõ – de ne legyünk ki-
csinyesek, maradjunk hazánknál.
Mi a kultuszminiszteri eredmé-
nyesség mértékegysége? A magas-
ugrás viszonylag könnyen mér-
hetõ, de egy miniszter munkájának
mérése bizony szubjektív. És ha
valaki báró Eötvös Józsefet mi-
nõsíti így, egy harmadik pedig
megint mást? Bizony, jobb lett
volna valahogy így: „minden idõk
egyik legeredményesebb magyar
kultuszminisztere”.
Az egész íráson végigvonul a Tria-
non-nosztalgia, ami pedig a ma-
gyar kultúra értelmezésének erõs
leszûkítése. Természetesen a
Trianon-kérdéskör a magyar nem-
zettudat és önismeret egyik
sarkalatos pontja, de nem oldható
meg egy röpke kultúra-napi beszá-
moló keretében, érzelgõs, mártír
alapállásból. Hangulatkeltésre
azonban kiválóan alkalmas.
Érdekes bakugrást találok itt: „A
Trianonra szolgáltatott klebelsber-
gi feleletet hangsúlyossá tette
nemzeti imánk, a Himnusz meg-
születésének jeles dátuma; 1823.
január 22-én vetette papírra Köl-
csey Ferenc istenáldásos versének
utolsó sorát. A nagy pillanatra
emlékezve bölcsen döntöttek eleink,
hogy e napot a magyar kultúra
ünnepévé avatták.” Az elsõ mon-
dat, bár tele van fennkölt jelzõkkel,
teljesen zavaros és értelmetlen: a
Himnusz semmit sem tett a kle-
belsbergi felelettel, tekintettel arra,
hogy száz évvel megelõzte. A dolog
akkor állna meg, ha Kölcsey
Klebelsberg tevékenységének ha-
tására írta volna a Himnuszt. A két
mondat összefüggésébõl pedig arra
gondolhat a tájékozatlan olvasó,
hogy ezt az ünnepet még Klebels-

berg idejében alapították. De nem.
Klebelsberg 1922-tõl 1931-ig volt
vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter, a Himnusz születésnapját
pedig 1989-ben tették a magyar
kultúra napjává. Ez bizony hat
évtized különbséget jelent! A
„tettes” az utolsó pártállami kor-
mány volt.
Köszönöm a szerzõnek az informá-
ciót, hogy Hidas Frigyes feldolgoz-
ta a Szép vagy, gyönyörû vagy,
Magyarország címû dalt, ezt eddig
nem tudtam. Sajnos, a szerzõ nem
egyértelmû fogalmazásából az
szûrhetõ le, hogy ez Hidas szer-
zeménye lenne – pedig nem az.
Hidas Frigyes 1928-ban született,
a Szép vagy… pedig hat évvel
korábban, 1922-ben. Nem önálló
zeneszám volt, hanem A hamburgi
menyasszony c. nagysikerû operett
egyik betétdala. Zenéjét Vincze
Zsigmond karmester, zeneszerzõ
(1874–1935) komponálta, akinek
nagy szerencséje volt korai halála,
így nem érhette meg, hogy a zsidó-
törvények hatálya alá kerüljön. A
szöveg írója, Kulinyi Ernõ újságíró,
librettista (1893–1945) deportált
zsidóként Mauthausenben (más
források szerint Bruckban) pusz-
tult el. Halálának most, február 2-
án volt évfordulója. A Szép vagy…
dallamát a magyar zene egyik
géniusza, Bartók Béla is feldolgoz-
ta a Concertóban.
A maga korában, 1922-ben a szép
dallam és az érzelgõs, giccses
operettszöveg érthetõ volt. De ma,
a XXI. században azt idézni, hogy
„Magyarország […] szebb vagy,
mint a nagyvilág” erõs túlzás. Jó
lenne, ha nemzettudatunk eljutna
oda, hogy hazánk, kultúránk,
történelmünk nemcsak nem alá-
valóbb másokénál, de nem is
elõrébbvaló. 
A magyar történelem és kultúra
groteszk és szomorú fintora, hogy
a Szép vagy…-ot kétszer tették
indexre, bár más-más okból: a nyi-
lasok a szerzõk zsidó volta miatt,
majd a szocializmusban a dalt irre-
dentának minõsítették.
A magyar kultúra napja alkal-
mából a tudósító eddig csak
Klebelsberggel és Trianonnal fog-
lalkozott, pedig a téma ennél
mintha tágabb lenne. De most
ismét egy bakugrás következik,
ezúttal az aktuálpolitika mezejére:
ebbõl megtudhatjuk, hogy hazán-

kat, akárcsak Trianonban, most
éppen Strasbourgban bántották.
Tisztelettel megkérem a szerzõt:
akár e lap hasábjain, akár nekem,
magánlevélben írjon egy konkrét
idézetet, melyben hazánkat bán-
tották. Valóban, erõsen, néha in-
dulatosan kritizálták a média-
törvényt, a magyar kormányt és a
miniszterelnököt is. De hazánkat,
Magyarországot, en bloc? Ki, mi-
kor, hol? A miheztartás végett:
Magyarország nem azonos sem
egy törvényével, sem a kormányá-
val, sem a miniszterelnökével.
Párkány László ezzel zárja írását:
„Szentendre jobban kitárhatta
volna tiszta szavát e Napra”. Õ
pedig, az ismert szerzõ, színházi és
filmes szakíró, kritikus jobban
kitárhatta volna antennáit a ma-
gyar történelemre és kultúrára.

SZEGÕ ANDRÁS

Kedves Szegõ András!

Köszönöm szerény írásomra kül-
dött észrevételeit.
Klebelsberg Kuno ékezet nélküli 
o-val írta keresztnevét. Errõl meg-
gyõzõdhet, ha a Pesthidegkúti
Klebelsberg Kúria homlokzatára
pillant, vagy besétál az elõtérbe,
ahol Búza Barna szobra alatt ott 
az autentikus név, amelyet a
kiváló kultúrpolitikus a kereszt-
ségben kapott (Ha igényt tart rá,
elküldhetem keresztlevelének má-
solatát.) A minden idõk legered-
ményesebb kultuszminisztere sajá-
tos olvasói közegben nem igényelte
a „magyar” jelzõt, mint ahogy
mostanság  a „legrosszabb” jelzõ-
vel illetett miniszter (Magyar Bá-
lintról van szó) neve elé sem helye-
zi a közírás a „magyar” jelzõt.
A Trianon-nosztalgiáról írt sorait
nem tudom értelmezni. Azt sem (a
médiatörvényben sincs rá tiltó
utalás), ha valaki a stílust dorgálás
tárgyává teszi. Az írás „bak-
ugrásos” részérõl csak annyit: el-
kerülhette figyelmét egy mondat,
amelyben arról írtam, hogy a
Trianonra szolgáltatott klebelsbergi
feleletet hangsúlyossá tette nemzeti
imánk jeles dátuma; (kérem, figyel-
jen a pontosvesszõre, amely után
utalás történik a Himnusz szü-
letésének dátumára) 1823. január
22-én vetette papírra Kölcsey Ferenc

istenáldásos utolsó sorát. Tehát szó
nincs arról, hogy Kölcsey Klebels-
berg tevékenységének hatására írta
volna a Himnuszt.
Amit a Szép vagy, gyönyörû vagy
Magyarország címû dal keletkezés-
történetérõl ír, az nem vitatható,
már azért sem, mert Ön egy szakíró
méltatásából merítette azt, és én
erre a már ismert tényre nem akar-
tam kitérni, mivel pusztán arra
vállalkoztam, hogy följegyezzem: a
katonazenekar repertoárjában sze-
replõ mûbõl hogyan tört utat –
ezúttal néhány tehetséges fúvós-
zenész közremûködése révén – a
hallgatósághoz a dúdolásra han-
goló kedves dallam.
Szememre lobbantja, hogy a „gics-
cses operettszöveg”, amely ha-
zánkat szebbnek láttatja mint a
nagyvilágot, túlzás és korszerût-
len. Én ezt másként látom. Ha
belelapoz a nemzetek himnuszai-
nak, dalainak, különösképpen nép-
dalainak szövegébe, arról kaphat
megerõsítést, hogy minden nép,
nemzet – mert önbizalma erre pre-
desztinálja – erõs, szép, legyõzhe-
tetlen. Vagyis: ha legyõzhetetlen,
erõsebb mindenkinél. A daloknak,
a himnuszoknak ez a természete.
Azt hiszem, Ön az ideológiáról
beszél, amikor a dalok szövegeit
odamondogató mankóként hasz-
nálja.  Még példát is ad rá: „A ma-
gyar történelem és kultúra gro-
teszk és szomorú fintora, hogy a
Szép vagy…-ot kétszer tették
indexre, bár más-más okból: a nyi-
lasok a szerzõk zsidó volta miatt,
majd a szocializmusban a dalt irre-
dentának minõsítették.”
Írásomban volt egy zárójeles mon-
dat is, amely a napjainkban lezaj-
lott, hazánkat ért strasbourgi
„bántásokra” rezonált. Ön, az
össztûz célpontjaiban a magyar
kormányt és a miniszterelnököt
látja.
Túl azon, hogy a kormány és mi-
niszterelnöke a magyar társadalom
kétharmadának a bizalmát bírja, a
harmadik harmadot is megsértette
például Martin Schultz, amikor  az
egyik brüsszeli épületben elhe-
lyezett magyar kulturális szõ-
nyeget, amely az 1848-as Magyar-
ország térképét ábrázolta, „parti-
zánakciónak” minõsítette.
Természetesnek tartom, hogy írá-
som nem tetszett. Ez az Ön kul-
túra-felfogásától eltérõ, egy másik
szakmai és szellemi terrénum ter-
méke. El kell viselnie. Barátsággal
köszönti:

PÁRKÁNY LÁSZLÓ

A szerkesztõség a vitát ezzel 
lezártnak tekinti.

POSTALÁDA

Trianoni csizma a kultúra asztalán
Gondolatok Párkány László kulturális beszámolójáról
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A Városvédõ Szentendrén
Ráday Mihály nevének hal-
latán mindenki elõtt azon-
nal Pallasz Athéné szobra
jelenik meg, amely televíziós
mûsorának emblémája volt
több mint három évtizeden
keresztül. Az ismert város-
védõ rendkívül népszerû
mûsorában, az Unokáink
sem fogják látni-ban fel-
emelte szavát minden olyan
törekvés ellen, amely Buda-
pest, akár az ország vagy a
határon túli magyar telepü-
lések épített örökségét ve-
szélyeztette. Tette ezt mû-
sorvezetõként, képviselõ-
ként, városvédõ bizottságok

tagjaként. Küldetéssel bíró emberként, akinek életmûvét Kossuth-,
Europa Nostra-, Podmaniczky-, Pro Urbe- és Táncsics Mihály-díjjal,
valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével ismerték
el. A rendezõ, operatõr Ráday filmes életpályája méltatlanul kevéssé
ismert – hiszen õ az ország „hivatalos” Városvédõje, aki szervez, agitál,
tiltakozik, cikket-könyvet ír egy-egy fontos ügy érdekében. Meg-
szervezte az Andrássy út kandelábereinek, a Lánchíd és az Alagút
címerének, valamint a Clark Ádám tér mozaikcímerének helyreállítását,
neki köszönhetõ Róth Miksa egykori házának emlékmúzeummá
alakítása, a Centrál Kávéház és a Gresham-palota újjáépítése – hogy
csak a legfontosabbakat említsük. Arcát az egész ország a televízió
képernyõjérõl ismeri.
Aztán a nyár elején arról értesültünk, hogy egy tollvonással, indoklás
nélkül megszüntették mûsorát. A felháborodott nézõk aláírásgyûjtésbe
kezdtek, mára több mint tizenhatezren írták alá azt a levelet, amely a
határozat ellen tiltakozott. Eddig eredmény nélkül.
Ráday Mihály a múlt héten városunkban járt a Rotary Club Szentendre
meghívására. Nem véletlenül, hiszen a klub mindig is szívügyének tar-
totta a városvédelmet. Néhány éve örökbe fogadta a Fõ téri keresztet és
vállalta karbantartását, két éve pedig felújította a Rákóczi gimnázium
régi épületének homlokzatát. 
Miképp lehetne Szentendre mûemléki arculatát védeni, mit tehetnek a
civilszervezetek és a szentendrei lokálpatrióták ennek érdekében? –
kérdezték a résztvevõk a vendégtõl. Azt est folyamán felvetõdött
kérdések: a város mûemléki arculatának megõrzése, a belvárosi házak
homlokzatának rendbehozatala, a fiatalok bevonása a városvédelembe
– egytõl egyig mind olyan fontos kérdések, amelyek a közeljövõ nagy
városszépítõ, rekonstrukciós munkáihoz kapcsolódnak. Érdemes volt
minderrõl beszélgetni Ráday Mihály társaságában.

RAPPAI ZSUZSA

RENDÕRSÉGI HÍREK

Vita után lövöldözés
Budakalászon január 24-én egy
férfit gumilövedékes fegyverrel
kétszer fejbe lõttek. A lövöldözést
családi veszekedés elõzte meg. 
A férfi hosszú ideje italozó élet-
vitelt folytatott, melyet élettársa
ezen a napon végképp megelégelt,
és ekkor egy sokadik, tettleges-
ségik fajuló vitát követõen kétszer
fejbe lõtte a férfit. Az áldozat nem
szenvedett életveszélyes sérülése-
ket, de a jelentõs vérveszteség
miatt egy ismerõse a budapesti
Honvéd kórházba szállította. A
rendõrök elõállították és kihall-
gatták a nõt, aki ellen súlyos testi

sértés megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás.

Felhívás!
A téli hideg idõjárásra való tekin-
tettel a rendõrség kér mindenkit,
hogy az idõsebb rokonaikkal
gyakrabban vegyék fel a kapcso-
latot, mert ezen a télen a Szent-
endrei Rendõrkapitányság mun-
katársainak már három esetben
kellett intézkedniük kihüléses
halálesetnél, amikor otthonukban
fagytak halálra az áldozatok, és
csak napokkal késõbb találtak
rájuk hozzátartozóik, szomszé-
daik. 

BALÁZS LUCA
Ráday Mihály

Rendelések új helyszíneken
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és Szentendre Városának együttes
finanszírozásával megkezdõdött a Szentendrei Szakorvosi Rendelõ-
intézet korszerûsítése. A felújítás várhatóan 2011. augusztus 31-ig
tart, a rendelések átmenetileg új helyszíneken, de a megszokott idõben
látogathatók:
• Paprikabíró u. 21. (Provincia Hotel) Labor, fül-orr-gégészet, bel-
gyógyászat, szemészet, bõrgyógyászat, urológia, neurológia, mammográ-
fia, kardiológia, nõgyógyászat, terhesgondozás, igazgatás, raktárak.
• Duna-korzó 18. (Fehérház) Mozgásszervi részleg (ortopédia,
reumatológia, gyógytorna, fizikoterápia) és a gyógyászati segéd-
eszközök boltja.
• Bükköspart 36. Sebészet, röntgen, ultrahang-ellátás. A tüdõgyó-
gyászat, szájsebészet, fogorvosi rendelés változatlanul itt mûködik.



VÁROS

SzeVi XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. FEBRUÁR 4.8

F
elfedezõ út a test, a szö-
vetek, a mozgások, a tu-
dat rétegek világába –
mûhelymunka a születés

elõtti és utáni mozgásfejlõdés
kapcsolatáról. Sokan vannak,
akik mások szemével látják ma-
gukat. Leélik az életet egy testben
úgy, hogy nem ismerik, nem
szeretik, nem érzik benne jól
magunkat. Kálmán Ferenc tánc-
mûvész és testtudatoktató olyan
világot ismer és ismertet meg
velünk, ahol utánajárhatunk érzé-
seinknek, ahol megismerhetjük
testünk minden zegzugát, ahol
megtanulhatjuk érezni a világot,
és megérteni benne saját ma-
gunkat.

Mesélj kicsit magadról!
Táncosnak indultál és elis-

mert terapeuta, testtudatok-
tató lettél.
A '80-as évek elején kezdtem a
tánccal foglalkozni, elõször a
tradicionális táncokkal. Késõbb
kerültek a látóörömbe azok a
mozgástréningek, amelyek a kü-
lönféle táncstílusok elemein túl-
lépve próbálják az embert jól
koordinált, önmagával való egy-
ségben létezõ lénnyé formálni. A
mostani mûhely anyagát is fõleg
ilyen gyakorlatokból állítom
össze, részben mûvészi, részben
terápiás tapasztalataim alapján.

De nem csak a testtudati
módszerek felé fordulás, ha-
nem a pedagógiai módszere-
id is különlegesek: ahogy ad-
ni és kapni tudsz másoktól.
A pedagógiai szituáció kölcsönös
helyzet, aminek izgalmára elég
korán ráéreztem és rátanultam.
Tehát hogy nem készen adok-
kapok dolgokat, hanem az átdol-

gozáson és átadáson keresztül
jutunk együtt egyre mélyebbre.

Aztán találkoztál az ame-
rikai Body-Mind Centering
iskolával, és a helyére került
minden.
Ez a módszer az alapító moz-
gásterapeuta, Bonnie Bainbridge
Cohen és munkatársainak több
évtizedes kutató munkájára épül,
melyben egyszerre, egységben
vizsgálják az ember mozgásának
fizikális és tudati összetevõit. Két
fõ szálon fut az iskola, és a work-
shopon, én is ezen a vonalon
fogok haladni. Az egyik út a rész-
letekbe menõ megismerési folya-
matokkal foglalkozik, melyben
megismerjük a saját testünk fel-
építését, mindazt, amelyek segít-
ségével élünk és mozgunk. A
másik, a csecsemõ mozgásfej-
lõdésével kapcsolatos folyamatok
vizsgálata, mely az ismert, jel-
legzetes csecsemõmozgásokat az
evolúciós fejlõdés kezdetétõl
induló, az egysejtû, a puhatestû
és az elõgerinces mozgásfor-
mákat is érintõ sorozatba illeszti.
A csoportfolyamat részvevõi ma-
guk járják végig a fejlõdés kiemelt
állomásait. Szeretnénk érzékeltet-
ni azt, hogy a világban való
megindulás és annak mikéntje
hogyan épül be elsõ mintáinkba,
melyek akár felnõtt mozgásunk-
ban, viselkedésünkben, kapcso-
latainkban is felismerhetõek.

Hogyan kell ezt elképzel-
ni? Milyen módszerekkel
dolgozol?
A módszerek teljesen vegyesek.
Az én egyéniségemhez a medi-
tatív helyzetek állnak közelebb,
de legalább ennyire tudok figyelni
a felszabadult táncos szabad
mozgásra is. Ezen kívül vannak
érintéses, letapogatásos gyakorla-
tok is. Megpróbáljuk saját test-
felépítésünket és a bennünk mun-
kálkodó erõket a lehetõ legjobb
megközelítéssel megérezni és
megérteni.

Akkor inkább a keleti or-
voslás síkján mozogsz?
Ez a módszer a nyugati orvoslás
rendszerét használja – így nyúl az

anatómiához, az élettanhoz és a
kineziológiához –, de hatással
vannak rá a keleti filozófiai rend-
szerek is. Nem az ellentétes
álláspontok ütköztetésére, hanem
a kétféle elvek egybesimítására
törekszik.

Hogyan lehet ezt a fajta
tudást a hétköznapi életben
hasznosítani?
Ugyanúgy hat, mint minden mély
önismereti munka. Csak itt nem a
kommunikációs szférában törté-
nik a változás, hanem önma-
gunkon belül. Kitágul egy olyan
világ, ahol találkozhatunk ma-
gunkról alkotott érzéseinkkel, és
felismerhetjük alapvetõ mûködési
mintáinkat.

Másképp látja az embere-
ket ezzel a tudással?
Nem nézek máshogy az emberekre
ettõl, de a spontán kapcsolódás-
hoz hozzájuk több eszközöm van.

Talán ezen a ponton illesz-
kedik ez az egész az anya-
gyermek kapcsolathoz. Ah-
hoz, ahogy az anya látja a
gyermeke testtartásán, hall-
ja a sírásán, ha valami baja
van.
Nem látja, érzi. Nagyon sokféle
információ és elvárás nehezedik
az anyára, mert egyszerre várja el
az egész család, a társadalom és a
legtöbb anya saját magától is,
hogy jó anya legyen, de hogy ez
mit jelent, azt senki nem tudja
pontosan megfogalmazni. Két
véglet van: az egyik fütyül min-
denre és elengedi magát, a másik
viszont folyton igazodni szeretne
olvasott vagy hallott tanácsok-
hoz, elvekhez. Amit a tanfolyam-
mal megcélozhatunk, az az, hogy
érzékenyebbé váljunk olyan fi-
nom összefüggések felé, ame-
lyeket nem is annyira megérteni,
mint inkább megérezni kell. A
gyakorlati technikák és elméleti
szabályszerûségek megtanulásán
túl az is lényeges, hogy megérez-
zük, meddig használjuk ezeket:
mikor kell kidolgozni saját mód-
szereinket, és végül, hogy meg-
tanuljunk bízni saját ösztö-
neinkben.

FÜLÖP VADADI ADRIENN

Kálmán Ferenc aktuális work-
shopjairól olvashatnak mellékle-
tünkben, a Családiház program-
ajánlójában.

WORKSHOP KÁLMÁN FERENC TÁNCMÛVÉSZ 
ÉS TESTTUDAT OKTATÓVAL

Ébredések
Kálmán Ferenc
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2010. november 14-én múlt
öt éve, hogy eltávozott 
közülünk dr. Katona Gyula, 
a szentendreiek kedvenc
doktor bácsija. A szó szoros
értelmében családi orvos
volt, generációk sora 
gyógyult keze alatt.
Mindenki szerette. E sorok
írójának is – amolyan
„gyüttmentként”– 
a szentendrei megkapaszko-
dáshoz elég volt a szemé-
lyére történõ hivatkozás –
„menyem nagyapja” – 
s az áthághatatlan falak
ledõltek elõtte.

A ma igencsak megtorpedózott
orvosi tekintély ellenpéldája volt
õ, olyan példakép, amely nap-
jainkban veszendõben van, pedig
az igény rá hatalmas. És mond-
hatni: nélkülözhetetlen az ered-
ményes gyógyítási folyamatban,
az orvos-beteg kapcsolatban.
Egy – céljaira már fel nem hasz-
nált – magnókazetta néhány rész-
letével tisztelgünk emléke elõtt,
ahol bár hangjának személyes
varázsát nem pótolja az írott
forma, mégis szavainak üzenete
közöttünk járóvá teszi õt. Sõt
olyan területre kalauzol el ben-
nünket, amelyet talán korunkból
adódóan sem igen ismerhetünk. A
riport készítésekor elmúlt már 85
éves, és az egészsége is már
küzdött az idõ kérlelhetetlensé-
gével, mégis Gyula bácsi optimiz-
musa – az életbe, az emberekbe
vetett hite – sziklaszilárd maradt.

*

Friss diplomával a zsebemben
kikerültem a nagybetûs életbe,
egy teljesen ex lex helyzetbe. Nem
volt sem törvény, sem munka-
hely. Helyette háború volt, és én a
kellõs közepébe cseppentem.
Szentendrén nem volt sem meg-
bízatás, sem fizetés. Hazamentem
Karcagra, ahol apám orvos volt, s
õ gyõzködött, hogy maradjak ott.
Én mindent akartam, csak éppen
Karcagon maradni nem, vissza-
húzott a szívem Szentendrére.
Visszajöttem azzal, hogy talán
szerencsém lesz... És itt ragad-

tam, mert szabad lett egy rendelõ,
amelynek orvosát politikai okok-
ból Kistarcsára internálták.
Amikor onnan visszajött, addigra
már úgy összeszedtem magam,
hogy maradhattam.

Infláció és bab-biznisz

Kényszerbõl ugyan, de a szülé-
szetbe is belekóstolhattam. Régen
a szülések háznál történtek, a
bábaasszony vezette, aki az
orvost csak akkor hívta, ha baj
volt. Ha nem volt semmi baj, azt
sem tudtam, hogy gyermek szü-
letett. Ahhoz, hogy szakirányú
segítséget adhassak, további
gyakorlatokat kellett szerezni. Így
1945 tavaszától a János kórház
szülészeti osztályának externista
(külsõs) orvosa lettem. De hogy
legyen mit ennem, délutánonként
mint magánorvos praktizáltam.
Tehát délelõtt kórházban voltam,
délután itthon, este itthon. Ez egy
ideig ment is, csakhogy bevált a
régi jó közmondás, hogy „egy
fenékkel két lovon ülni nem
lehet”. Abbahagytam a kórházi
bejárást, és Szentendrén marad-
tam, mert idõközben kineveztek
városi orvosnak. 
Ebbõl az idõbõl van néhány
emlékezetes élményem. Például
az infláció, s annak kapcsán a
bab-biznisz. Ma már ezt el sem
tudja képzelni egy fiatal. Mondjuk
egy üveg kristályvizet reggel
megvettél a boltban tízmillió
pengõért, és délután már ötbillió
pengõ volt. Itt Szentendrén akko-
ra volt a szegénység, hogy
pénzrõl meg keresetrõl szó sem
eshetett. Viszont kaptam krump-
lit, babot. Néhol lehetett feketén
vásárolni fát aranyért vagy dol-
lárért. Többek között abból csinál-
tam pénzt, hogy mikor reggel
mentem a János kórházba, le-
szálltam a Széna téri piacon.
Megnéztem, hogy mennyi egy kiló
bab ára, és mikor jöttem haza fél
ötkor, akkor eladtam. Az így
kapott pénzzel mentem a Kecs-
keméti utcába a Siller céghez, s
vettem ollót, csipeszt, ami az
orvosi ténykedésemhez kellett.
Így szedegettem össze a dolgokat
(máig sem tudom, hogy azért a
szemét pénzért miért adott mû-
szereket az a német cég).

OTI orvos lettem

Aztán, amikor a Polgármesteri
Hivatal igazolta, hogy december
1-jétõl február végéig minden biz-
tosított beteget elláttam, kaptam
egy nagyobb összeget. Emlék-
szem, hogy azon egy mikroszkó-
pot vettem, mert miután magán-
rendelõt nyitottam, foglalkoznom
kellett mindennel, akkoriban egy
általános orvosnak mindenhez
kellett értenie. Hisz a beteg nem-
csak fejfájással jött hozzám,
hanem fülészeti-szemészeti kér-
déssel, vagy gyerek, csecsemõ,
nõgyógyászati, szülészeti stb.
problémákkal. És az orvosnak a
válaszokat tudnia is kellett, mert
ha nem,  becsukhatta a boltját. A
hosszú évek alatt kis laboratóriu-
mot építettem fel, ahol tudtam
vérképet, kenetet csinálni, gyo-
morsavat titrálni, vizeletet, üle-
déket vizsgálni. 
Tulajdonképpen akkor történt
életemben az elsõ nagy változás,
amikor 1948-ban Árvai Kálmán
doktor hirtelen meghalt, és
választanom kellett: átveszem az
õ biztosított betegeit, vagy jön egy
másik kolléga. Gazdasági meg-
fontolás alapján elvállaltam az
OTI-t.  Ugyanakkor mellette elvál-
laltam a MABIT is. Így teltek az
évek egészen addig, amikor
Adamis doktor jött felvidékrõl, és
õt, Géza bácsit nevezték ki városi
orvosnak. Akkor abbahagytam a
városi orvoskodást, és OTI orvos
lettem.
(Az OTI – Országos Társadalom
Biztosítási Intézet: csak a dolgo-
zók, a munkások biztosításával
foglalkozott. Az OTBA – Országos
Betegellátási Intézet: állami tiszt-
viselõk biztosító intézete volt. A
MABI: Magánalkalmazottak Biz-
tosító Intézete volt, ami az összes
magánalkalmazottakat, tehát
gyári tisztviselõket, üzemi dolgo-
zókat tömörítette. A szerzõ meg-
jegyzése)
Idõközben megalakult a vidéki
betegellátási csoport, az SZTK
elõdje. Ez már államosított volt.
Majd megszüntették az összes
biztosítót, kivéve Mávot és a
Honvédséget, és csak a vidéki
betegellátási csoport maradt,
amibõl 1950 augusztus 1-jén lett
az SZTK. Attól kezdve a saját
magánrendelõmben fogadtam az

OTI betegeket is, ahogyan a kol-
légáim is. Külön tartottunk ren-
delést a magánbetegeknek, külön
a biztosított betegeknek. Ez or-
szágszerte így volt egészen addig,
míg a magánrendelõket meg nem
szüntették, és a régi egészség-
házban kialakították a körzeti
orvosi rendelõt.
(Folytatjuk)

KOLLÁRNÉ BALLA ANNA

„Kérem példaképül állítani…” I. RÉSZ

KATONA Gyula, dr. (Szentendre,
1919. szept. 12. – Szentendre, 2005.
nov. 14.) orvos. Felesége
Szentendrey Katalin, gyermekei
Katalin és Zsuzsanna. A Ref.
Pázmány Péter Tud. Egy. Orvosi
Karán végzett 1944-ben. Egyetemi
évei alatt az Egy. Anatómiai
Intézetben gyakornokként dolgozott,
segédorvosként a medikusok gyakor-
lati oktatásában vett részt. 1944
végén Szentendrén kezdett orvosi
praxist, a front alatt egyedül látta el 
a város betegeit. A háború befe-
jeztével a Szt. János kórház orvos-
gyakornoka, majd Szentendrén városi
orvos. A betegellátás mellett részt
vett a város háború utáni egészség-
ügyének újjászervezésében. Városi
körzete mellett orvosi ellátást vállalt
Pilisszentlászlón (1945–1974). 
Több mint 25 évig városi tanácstag, 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökeként folyamatosan foglalkozott
a város szociálpolitikájával. 
1974-ben általános orvostan sza-
kképesítést kapott és a körzeti orvosi
alapellátás vezetõjeként dolgozott
nyugdíjazásáig. Jelentõsebb kitün-
tetései: Eü. miniszt. Dícséret (1956),
Érdemes Orvos (1973), a Városért –
az Egészségügyért (1975), Pro Urbe
Szentendre (1978), Szentendre
díszpolgára (1983). Pro Sanitate
(1994).
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ANYANYELVÜNK ÉRDEKESSÉGEI

Kis betû – nagy betû

M
ár régen lezajlottak az önkormányzati választások, s néme-
lyik (ön)jelölt azóta talán már olvas is, nem csupán szóró-
lapokat ír. Amelyek egyébként nagyon tanulságosak voltak
kócos vagy fésületlen, kimunkált vagy szedett-vedett fogal-

mazásmódjuk révén is. Arról már írtam lapunkban, hogy többen nem
vették a fáradságot megtudni, hogy a „polgármesterjelölt” szót hogyan
kell írni (így, mint itt, egybe), most másról lesz szó.
A Pál utcai fiúk egyetlen közlegénye halálos ágyán is emlegeti a vele
történt méltatlanságot. Molnár Ferenc regényében, mint emlékezetes,
pajtásai árulónak vélik Nemecsek Ernõt, ennek következményeként
jegyzõkönyvükbe nevét csupa kis betûvel írják azt szemléltetve, mit
érdemel az áruló. Mivel a személyneveket nagyon régóta nagy kezdõ-
betûvel szokás írni, Nemecseket ezzel szinte kivégezték, mint a haza-
árulókat szokták az akkori felnõttek világában. A nagy kezdõbetûs írás
tulajdonképpen mint látvány az olvasást segíti: lehet tudni, hol kezdõ-
dik új mondat, mely szavak hordoznak valamilyen szempontból fontos
híranyagot. Ezek az úgynevezett tulajdonnevek: személynevek, állat-
nevek, földrajzi nevek, csillagnevek, intézménynevek és egyebek. Ez a
nagy kezdõbetûs írás körülbelül olyan jelzés mindenki számára, mint
a közúti jelzõtáblák alakja. A veszélyeket például mindig egyenlõ
oldalú, háromszög alakú, vörös szegélyû fehér táblák jelzik, tehát már
az állandó alak is segítségére van a jármûvezetõnek. Ugyanilyen hasz-
na van a nagy kezdõbetûnek és minden más írásjelnek: pontnak,
vesszõnek, kérdõjelnek, gondolatjelnek és a többinek.
Végül is a helyesírási szabályzat egésze az olvasás és az írás hasonló
segítõje, mint az autósoknak a közlekedési táblák. S amint ezek az
egész országban (és azon kívül is) mérvadók, ugyanígy minden magyar
számára ilyenek az írásszabályok. A szépirodalom mûvelõi mindenhol
és minden idõben kivételek, az írók és költõk bizonyos mûvészi célok
eléréséhez az írásszokásokra nincsenek tekintettel, régen pedig éppen
az írók és költõk alakították ki az egységes írásmódot. Az ún. katolikus
helyesírás fõként Káldi János és Pázmány Péter írásgyakorlatában
alakult ki, s csak 1832-ben jelent meg az elsõ szabályzat a Magyar
Tudós Társaság (a mai Magyar Tudományos Akadémia) kidolgozásá-
ban. Van még egy kivétel, alkalomadtán levelekben, hivatali iratokban
szokás nagybetûvel kezdeni a megszólításban lévõ közneveket is:
„Drága Édesanyám!” – „Tisztelt Képviselõ Úr!” Ez az írásmód afféle
tiszteletet kíván kelteni, mint amilyen rosszallást a „nemecsek ernõ”.
Azonban ez a nagy kezdõbetûzés valójában teljesen fölösleges, és nyu-
godtan el lehet tõle tekinteni, ahogy akadémiai helyesírási szabályzat
is említi errõl az írásszokásról.
„Óh, kapj fel innen, Város, | Ragadj el innen, Város” – írta Ady Endre
az El a faluból címû versében. A nagy kezdõbetûs „Város”, amely
egyébként megszólításban is van, nem valamely korabeli város, nem
Nagyvárad, nem Budapest, nem is Párizs, hanem általában az a
település, amelyben a költõ egy bizonyos emberi és polgári léthez való
élet megvalósulását reményli. Nos: az egyik polgármesterjelöltünk
következetesen „Város”-t és „Ország”-ot írt a választásra közzétett
programja folyó szövegében. Nyilván abból a kissé naiv meggondolás-
ból, hogy ezzel is megtiszteli vagy ezzel tiszteli meg Szentendrét, illetõ-
leg hazánkat – nem tudhatni.
Egyébként a szövegszerkesztõ masinák elterjedése óta valóságos
járványa kelt a nagy kezdõbetûs szókezdeteknek. A hirdetések és egye-
bek nyelvezetében mindenki szinte mindent nagy kezdõbetûvel ír,
szinte a hajdani vásári kikiáltók hangerejét pótolja ezekkel.
A politika vásárterén is nagy a zsibongás, nõ a hangerõ és a betû-
nagyság… Pedig jó bornak nem kell cégér, tartja a közmondás. A nagy
kezdõbetûs szavak sokasága többnyire el kíván takarni valamit: nem-
ritkán a põre igazságot, amelyhez a nemzeti alapmûveltségbe tartozó
helyesírási szokásrend ismerete is tartozik. Az országot és benne a
várost azzal is meg kell megtisztelni, hogy megtanuljuk ezt az isme-
rethalmazt. Ezáltal némi önbecsülésünk is lehet.               BÜKY LÁSZLÓ

LEENDÕ 1. OSZTÁLYOSOK SZÜLEINEK FIGYELMÉBE!

Ön is szeretné megtalálni Gyermeke számára az ideális
iskolát, ahová minden nap jókedvûen megy és ahol egy 
életre megszereti a tanulást?  Ahol nem csak a környezet
gyönyörû és a légkör családias, de a tanári kar 
is gyermekközpontú, jól képzett és mélyen elhivatott.

Látogasson el hozzánk, 
A VISEGRÁDI DUNAKANYAR ERDEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA

ÉS BIZONYOSODJON MEG RÓLA, HOGY ILYEN NEM CSAK 
A MESÉBEN LÉTEZIK!

NYÍLT NAP: február 16. szerda 8.00-11.00 
Várjuk Önt is szeretettel! 
Kérdése van? Hívja a (26) 397-430-as számot – örömmel állunk
rendelkezésére!

A PILISSZENTLÁSZLÓI KÉKVÖLGY WALDORF ISKOLÁBAN
OSZTÁLYELÕKÉSZÍTÕ ELÕADÁSOKRA VÁRJUK 
A WALDORF-PEDAGÓGIA IRÁNT ÉRDEKLÕDÕ SZÜLÕKET

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
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Patrik, a keresztfiam 18 éves. Épp
mint a diplomám. Pontosan emlék-
szem, milyen az államvizsga-terem
ajtaján kilépni. Az elsõ felszabadult
érzést pár óra múlva már a bizonyítási
vágy váltja fel: szerintem jól válasz-
tottam, mindent megtanultam, akkor
most lássuk, mûködik-e, s képes va-
gyok-e rá, hogy az életben is ötöst
produkáljak, ne csak az iskolapadban,
elméleti síkon. Szétnézek a környe-
zetemben, hol is van egy fejleszthetõ
gyermek. Hopp, hiszen itt van mellet-
tem, nõvérem újszülött gyermeke lesz
a kis „áldozat”, az én kísérleti
nyuszikám.
S ezzel elkezdõdött Patrik több mint
egy évtizeden át tartó játékos fej-
lesztése. Folyamatos ingergazdag
környezet vette körül: a kiságya rá-
csairól szemecskéje újságokból kivá-
gott, különbözõ arckifejezésû tekin-
tetekbe kapaszkodhatott. Mozgással
kísért mondókák, rengeteg hemper-
gõzés, tánc (még karonülve, hisz a

zene, a ritmus és a szeretet szép-
ségének megélésére már egy 2 hóna-
pos csecsemõ is nyitott). Kúsztunk,
másztunk, kiskacsák után totyogtunk.
Vicces akadálypályák, egyensúlyozós,
földön kötéltáncolós gyakorlatok
következtek, célba dobás babzsákkal a
bilibe, pléd alá behordott hétköznapi
tárgyak kitapogatása. Meseszövögetés
arról, milyen varázslatos kalandok
várhattak az ifjú királyfira és hit-
vesére hétországra szóló lakodalmuk
után. Kézmûveskedtünk, gyurmáz-
tunk, festettünk, zsírkrétáztunk, nyir-
káltunk. Homokvárat építettünk, s
figyeltük, mennyi idõ alatt issza be a
föld a várárokba öntött vizet. Túlérett
dinnyét „boncoltunk”, szalmaszálat
vezettünk a közepébe, és azon keresz-
tül ízlelgettük, jó-e még… Titkos
kódrendszereket gyártottunk, örökbe
fogadtunk egy kódorgó ékszerteknõst,
aki érdeklõdõ ismerkedésünk elõl
inkább elmenekült. Csigákat gyûjtöt-
tünk, nagyság szerint sorba raktuk, és

megszámoltuk õket, majd drukkolva
figyeltük versenyfutásukat a biztonsá-
got nyújtó fûcsomók felé. Késõbb
órákon át vizsgáltuk a csillagokat, és
olvastunk róluk sok csodát. Csoda volt
ez maga is, ahogyan a tudásszomjas
kis gyermekagy egyre csak követelte a
maga innivalóját, s minél többet
kapott, annál szomjasabb lett. S mi
csak itattuk-itattuk õt éveken át…
Patrik hamarosan érettségizik. Két
nyelvbõl van felsõfokú nyelvvizsgája,
több rangos tanulmányi versenyen ért
el szép eredményeket, kitûnõ tanuló,
nagyszerû focista, kiváló gitárosa egy
fiatal rockzenekarnak. És persze
szerelmes. Patrik tökéletes. Most
bizonyára az elfogult keresztanya
beszél belõlem. És talán az elfogult
fejlesztõpedagógus is, aki azt reméli,

hogy hozzátett valamit a fiú fogé-
konyságához és sokoldalúságához.
Patrik nem volt problémás csecsemõ,
mozgásfejlõdése – ami oly nagy
hatással van a késõbbi kognitív
funkciók fejlõdésére – mintaszerûen
zajlott. Ettõl függetlenül teljes
keresztanyai és szakmai elhivatott-
sággal játszottam vele, mert a sok-
oldalú, különleges foglalkoztatás min-
denkinek jár, nem diszkriminálhatjuk
sem a problémákkal küzdõ, sem pedig
az egészségesen fejlõdõ gyermeket. 
A képességfejlesztés a tehetséggon-
dozást is magába foglalja. Játsszunk
gyermekünkkel, s ha bizonytalanok
vagyunk, hát kérjünk bátran segít-
séget mielõbb, hisz a jövõ múltja MA
van!

Zeke Anita

A szentendrei AGY Tanoda Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola és a DPÖTKT Kistérségi
Irodája közös pályázatának ünnepé-
lyes eredményhirdetése zajlott a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolában, a
Magyar Kultúra napján, január 21-
én. 
Az általános iskolás korosztály
számára pályázatban megfogalma-
zott feladat az AGY Tanoda taná-
rainak zseniális gondolata volt az
elmúlt tanévben. A gyermekekkel
foglalkozó szakemberek, szülõk
tudják, hogy a gyermeki fantázia
mekkora kincs! A legtöbb szülõ
füzetet vezet csemetéje mondá-
sairól, elteszi rajzait. Ugyanígy fel-
jegyzik a szellemes, érdekes monda-
tokat, történeteket a tanító nénik,
késõbb a tanárok is. Tudjuk azt is,
hogy a magyar mesevilág – melyen
gyermekeink cseperednek – párat-
lan az egész világon. Európa más
népeinek meséi nem ismerik a
tündért, Hetedhétországot, Fanyû-
võt, a hétfejû sárkányt. Nincs is szó
ezeknek a kifejezésére, csak a ma-
gyar nyelvben. 
Mindezek ismeretében döntöttek
úgy a szervezõk, hogy kistérségivé
fejlesztik a pályázatot! A DPÖTKT

területén mûködõ iskolák szép pél-
dáját mutatták a sikeres együtt-
mûködésnek. A beérkezett pálya-
munkákban a fantázia meseele-
mekkel és a mindennapok tapaszta-
lataival ötvözõdik. Szépen illuszt-
rált, igazi mai mesék születtek.
Köszönet illeti a nevezõ iskolák
vezetõit és a pedagógusokat, akik
teret adtak tanítványaik számára az
alkotáshoz, támogatták õket egy
nagyobb közösség elõtti bemu-
tatkozásban, hozzájárultak az elsõ
kistérségi szintû verseny létrejöt-
téhez. 

A díjátadó ünnepség az AGY TANO-
DA másodikosainak mûsorával
kezdõdött, majd a pályázat érté-
kelésére került sor. A rendezvény
háziasszonya, mûsorvezetõje Zalat-
nai Brigitta, az AGY TANODA egyik
tanulójának anyukája volt. Elsõ-
ként dr. Török Balázs alpolgár-
mester köszöntötte a verseny
résztvevõit. Ezután a zsûri elnöke,
dr. Galántai Csaba író, rendezõ,
színháztörténész méltatta a beér-
kezett alkotásokat, majd dr. Dedics
Zsigmond, a Kistérségi Iroda veze-
tõje átadta a Nemzeti Tankönyv-

kiadó jóvoltából a sok szép könyvet,
albumot a kis alkotóknak.
A zsûri tagjai
Elnök: dr. Galántai Csaba, tagok:
Diczházi Éva, a Pest Megyei Könyv-
tár Gyermekkönyvtárának mun-
katársa, Kléri Anita tehetséggondo-
zásból szakvizsgázott tanítónõ, az
Agy Tanoda munkatársa, Pataky
Andrea, az Alkotó Gyermekeinkért
Kulturális Iskolaegyesület elnök-
ségének tagja.
Az ünnepség végén a zsûri elnöke
felolvasta Ujhegyi Bence ötödikes
AGY TANODÁS pályázó A három
egértestvér címû pályamunkáját.
Igazi élmény volt. 
A pályamûvekbõl készült kiállítást
elõször az Agy Tanodában lehet
majd megtekinteni, azután ván-
dorkiállítás keretében minden
nevezõ intézményben látható lesz.
Addig is minden pályamû olvasható
a kistérségi honlapon (www.
dunakanyar-pilis.hu/oktatas). A
rendezvényrõl a Danubia Televízió
felvételt készített, mely honlapukon
látható (www.danubia-televizio.
hu). 
Sok szeretettel gratulálunk minden
alkotónak, köszönet még egyszer
mindenkinek, aki ebben a közös
munkában részt vett, reméljük, az
együttmûködés folytatódik!

KUDETT MAGDOLNA

kistérségi oktatási referens

„Lobbantsd rám
ifjúságom!” (Utassy József)

ILLUSZTRÁLT MESEÍRÓ PÁLYÁZAT

Kõgombák… Varázsmag… Csodaország… Éber fa
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Elõzmények

A rendszerváltáskor Pest Megye Önkor-
mányzata igen korszerûtlen elhelyezésû
tudományos intézményeket örökölt az elõzõ
rendszertõl. A Pest Megyei Levéltár és a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága különbözõ
korokból származó, felbecsülhetetlen értékû
dokumentumait és tárgyait a megye és a
fõváros legkülönbözõbb helyein tárolták, és a
kutatók számára szinte hozzáférhetetlenek
voltak. 
A megyei önkormányzat elõször – tiszteletre
méltó törõdéssel és anyagi ráfordítással – a
XXI. század minden követelményének
megfelelõ levéltárat hozott létre. A Pest
Megyei Levéltár a fõvárosban, a megye tulaj-
donát képezõ Mester és Vágóhíd utcai sarok-
telken épült fel. 
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
Szentendrén az 1950-es években, az államosí-
tott szerb egyházi iskola épületében kapott
helyet, amelyet késõbb új épületszárnnyal
bõvítettek, és a múzeum kapta meg a fõtéri
kereskedõházat és a castrumban az ún.
Waczek-villát is. 
A rendszerváltozás után az államosított egy-
házi javak visszaszolgáltatásáról szóló 1991.
évi törvény végrehajtása során az 1990-es
évek vége felé egyértelmûvé vált, hogy a szerb
egyház természetben kéri vissza az iskola
épületét, sõt tetemes összeg fejében a Görög
utcai toldalék épületet is. Ezért a megyei
önkormányzat új, korszerû múzeumépület
létrehozását határozta el, amelyet Szent-
endrén kívánt felépíteni, egybekötve a párat-
lan fekvésû római kori erõdítmény feltárásá-
val és hasznosításával. A grandiózus terv az
idõközben bekövetkezett gazdasági válság
miatt nem valósulhatott meg. 
Az 1991. évi törvény végrehajtásának határ-

ideje viszont az idén lejárt, így a múzeumnak
ki kellett költöznie anélkül, hogy az újabban
kiszemelt Pajor-kúria (Kossuth u.) múzeumi
célra való átépítése megtörtént volna.

A nem is távoli jövõ

Mint Vukovits Kosztától, a Szerb Egyházi
Múzeum vezetõjétõl megtudtuk, a Budai Szerb
Ortodox Egyházmegye Igazgatótanácsa tavaly
szeptemberi ülésén nagyszabású rövid- és
hosszú távú tervet fogadott el a múzeum
korszerûsítésére és bõvítésére. (A Budai Szerb
Ortodox Egyházmegye – mely Magyarorszá-
gon 42 plébániával és mûködõ templommal
rendelkezik – püspöki székhelye Szentendre.
A korszerûsítési program építészeti része tar-
talmazza a visszakapott mindkét épületrész
állapotának (víz, világítás, fûtés, légkondi-
cionálás, riasztó rendszer, akadálymentesítés)
teljes felmérését és 2014-ig tartó felújításának
ütemezését. A tervben szerepel még egy gond-
noki lakás, valamint a Görög utcára nézõ
szárnyban üzlethelyiségek kialakítása.
Az átalakítás legfõbb célja két kiállítótér létre-
hozása. Az egyikben idõszaki kiállításokat
rendeznek, a másik, amely magába foglalja a
teljes régi épületrészt és az új szárny negyedik
szintjét, az új, állandó kiállítás számára lesz
alkalmas. A Szerb Egyházi Múzeum állandó
kiállításának átköltöztetésével, a múzeum
jelenlegi épületében sor kerül a raktári kapa-
citások bõvítésére is. Így reményeik szerint a
levéltár és a könyvtár kap szakszerû, színvo-
nalas elhelyezést, lehetõség nyílik a még
kintlévõ egyházközségi és fõesperességi
iratállomány beszállítására. 
A tartalmi, mûvészeti programról szólva
Vukovits Koszta elmondta, hogy az új állandó
kiállítás 2013-2014-ben tervezett megnyitása
elõtt két idõszaki kiállítást terveznek, az elsõt

már 2011 elején szeretnék megrendezni. Az
újvidéki Szerb Matica Galéria (a mi Magyar
Nemzeti Galériánknak megfelelõ intézmény)
jelentõs XVIII. századi szerb falkép-másola-
tokkal rendelkezik. Ennek a gyûjteménynek
egy részét állítják ki Szentendrén. Ezek a
falképek különleges technikával készült
mûvészi másolatok, és teljes áttekintést
adnak a XVIII. századi szerb falképfestészet
fejlõdésérõl.
A második idõszaki kiállítást 2012-re, a volt
szerb tanítóképzõ 200 éves évfordulójára ter-
vezik: a magyarországi szerb kulturális örök-
séget kívánják minden eddiginél teljesebben
bemutatni. Tulajdonképpen stúdiókiállítás
lesz, amely szakmailag elõkészíti a Szerb
Egyházi Múzeum állandó kiállítását. A bemu-
tatásra szánt mûtárgyak restaurálását a Szerb
Kulturális Minisztérium támogatásával átvál-
lalta az Újvidéki Szerb Matica Galéria, így a
szentendrei megnyitó elõtt a kiállítást már
2011 végén bemutatják Újvidéken és
Belgrádban is.
A Magyarországon, sõt egész Európában
egyedülálló kulturális intézmény létrejötte
Szentendre számára kivételes értéket jelent.

MÁTÉ GYÖRGY

Bõvül és korszerûsödik a Szerb Egyházi Múzeum

Nem semmi, és
még nem minden…
Február 5-én, szombaton 17 órakor nyí-
lik a Forgács Társaság évnyitó kiállítása
„És ez még nem minden…” címmel az
Artunió Galériában, a Bogdány utca 64.
szám alatt.

A fiúk és a lányok megint összeállnak, hogy
elõrukkoljanak az OktEst, és a Gödör klubbos
szentendrei megmozdulás óta készült mun-
kákkal. Nem lesz ez tematikus kiállítás,
legalábbis a hagyományos értelemben vett
tematikát biztosan nélkülözni fogja. Újra a jól
bevált módszerhez folyamodnak, régóta
együtt gondolkodó és alkotó emberek munkáit
rendezik majd kerek egésszé, vagy csak
hagyják, hogy a nézõben formálódjon azzá. A

mostani csoportos kiállítás elõfutára lesz a
társaság tagjainak idén rendezendõ egyéni
kiállításainak, illetve a meghívott és más
lelkes mûvészek tárlatainak is.
A galéria megújult belsõvel várja majd a tár-
saság munkái iránt érdeklõdõket, az idén ren-
dezett egyéni kiállítások közti idõszakokban
pedig állandó anyag szerepel majd a falakon,
állandó nyitva tartással.
Az épület otthont ad majd továbbá több tan-
folyamnak is, melyek a festészet, a grafika, a
fényképészet, a kreatív rajz, illusztráció,
minta-, illetve textiltervezés területeit érintik
majd. A tanfolyamok indulásának idõpont-
jairól, amint azok véglegesek lesznek, kellõ
tájékoztatás jelenik majd meg az utcák falán,
írott és olvasott sajtóban, valamint ahol csak
lehet.
Visszatérve az ötödiki kiállításhoz, senki ne
hagyja ki. Hacsak valakinek nem kifejezetten
ez a célja. Õt viszont nem értem.             B. M.
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Exkluzív Borvacsora

TTiisszztteelltt  BBoorrkkeeddvveellõõkk!!

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  ÖÖnnöökkeett
SSzzeenntteennddrree  bbeellvváárroossáábbaann

mmeeggrreennddeezzééssrree  kkeerrüüllõõ  kköözzööss
BBoorrvvaaccssoorráánnkkrraa..

BBoorrvvaaccssoorraa  iiddõõppoonnttjjaa  
ééss  hheellyysszzíínnee::

2011. február 12. 
szombat, 19:00 óra

Rab Ráby Étterem
((SSzzeenntteennddrree,,  

KKuuccsseerraa  FFeerreenncc  uu..  11//aa))

EST PINCÉSZETE:
Günzer Tamás,

Villány

AA  bboorrvvaaccssoorraa  rréésszzlleetteeii//  
aasszzttaallffooggllaallááss::

wwwwww..vviinnoottrroopp..eeuu//pprrooggrraammookk
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2010 a SzeVi tükrében
Az elsõ érzésem, mikor nyomdába került 2010 ja-
nuárjában az elsõ címoldal, a félelem volt. Amikor rá
két napra, pénteken kézbe vettem a kinyomtatott
példányt – nem szerkesztõségi darab volt, újságos-
nál vettem – az érzés csak erõsödött. Jó, persze,
boldog voltam, hihetetlenül boldog, de tudatosult
bennem: hétrõl hétre ki kell találni valami érdekeset,
„ütõset” a címoldalra! 
Össze sem lehetett hasonlítani a Minion képre-
gények írásával, hiszen sokkal nagyobb a felelõsség.
A Szentendre és Vidéke nagy múltú hetilap, nem
lehet akármilyen címoldala. Egyfelõl ez volt 
a félelmem oka. Másfelõl: itt él az országban talán a
legtöbb képzõ- és iparmûvész, és mellettük nagy-
részt olyan polgárok, akiknek határozott véle-
ményük van a városi eseményekrõl. Valami olyas-
mire számítottam, hogy legközelebb a felelõs
szerkesztõ ezekkel a szavakkal fogad: „Krizbó, az a
helyzet, hogy nekünk tetszik a címoldal, de...” Aztán
nem így történt. Majd a következõ héten sem. Egy
éven keresztül nem így történt!

Egy év pedig nagy idõ: 46 címoldal, 46 történet
arról, hogyan lesz az üres keretbõl grafika. Akadt
címoldal, amihez egy óvoda homokozójában játszot-
tam egész délután, egy másikért 3D-ben kellett
megszerkeszteni a templomtornyokat, hogy olyan
szögbõl készült képet készíthessek róluk, amilyet
legfeljebb léghajóból lehet. Voltak sikeresek és
kevésbé sikeresek, volt, amely körül kisebb botrány
lett, néhányra pedig rajtunk kívül kevesen emlé-
keznek. De nemcsak az én történeteim kötõdnek a
képekhez. Hiszen mindannyiunkat meglepett tavaly
a nagy hó, vagy az adótartozás miatt zárolt szám-
lák, a kétharmados többség vagy a Dumtsa utcába
tervezett patakocska körül kialakult vita. 

A címoldalak a városunkról mesélnek, Szentendre egy 
évérõl. Kiválogattuk azokat, amelyekre a leg-
büszkébbek vagyunk, és örömmel mutatjuk meg
Önöknek.
Ezúton hívom mindannyiukat a február 11-én, 
pénteken, 17 órakor kezdõdõ kiállításunk megnyitójára
a P'Art Moziba (Duna-korzó 18.) 
A kiállítást Matykó Károly mûvészeti író nyitja meg. 
Nézzük végig közösen a tavalyi évet a Szentendre és
Vidéke tükrén át!

KRIZBAI GERGELY

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



HIRDETÉS

SzeVi XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. FEBRUÁR 4.14

ELADÁS

Chevrolet Aveo 1,2-s, 5 ajtós,
tûzpiros autóm 2 évesen, 20
ezer km-rel, sok extrával, 4
db téli gumi felnivel 1,5 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-515-
6522.

ÁLLÁS

A Rab Ráby vendéglõbe sza-
kácsot és felszolgálót (gya-
korlottat) állandó munkára
felveszünk. Bérezés mege-
gyezés szerint. Tel. 06-20-
980-9274, 06-30-340-5706.

ÁLLÁST KERES

Lakástakarítás-vasalás
gyakorlattal, referenciával.
Tel. 06-20-391-1373.

Gyermekfelügyeletet, idõs
ember ápolását, gondozását
vállalom. Tel. 06-20-978-
2880.

KIADÓ LAKÁS

Lakás kiadó Szentendre
Széchenyi téren: kétszobás,
56 nm-es, II. emeleti, részben
bútorozott. Tel. 06-30-422-
5358.

Szentendrén 30 nm-es szoba
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Szentendrén, a Széchenyi
téren 2 szobás lakás hosszú
távra 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.

LAKÁS, INGATLAN

A Püspökmajoron 50 nm-es,
részben felújított lakás 9,2
millióért eladó. Tel. (26) 316-
215.

Szentendrén családi házas
övezetben, jó közlekedéssel,
csendes környezetben 
186 nm-es két
lakószintes+beépített
tetõtérrel felújított ház eladó!
Két generációnak is alkalmas.
Tel. 06-20-399-6416.

Szentendrén, forgalmas
helyen bármilyen vállalkozás-
ra alkalmas kétszintes ház
(2x75nm-es) eladó vagy
kiadó. Tel. 06-20-912-7713.

Szentendre Petyinán, 2 laká-
sos, nyaraló besorolású ingat-
lan 670 nm-es, ápolt kertben
mérsékelt áron eladó. Tel. 06-
20-912-7713.

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

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-
369-0676.

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.

OKTATÁS

Angol tanulás, korrepetálás
magántanárnál mérsékelt
áron. Gyermekeknek és fel-
nõtteknek. Tel. 06-20-950-
5856.

Matematika-, fizikatanítást
vállalok általános, közép- és
fõiskolai szinten. Házhoz
megyek. Tel. 06-30-347-
8843.

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

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

SZOLGÁLTATÁS

Lakás átalakítás, felújítás.
Kõmûvesmunka, festés,
mázolás, burkolás, gip-
szkartonozás, nyílászáró
csere stb. Ingyenes felmérés,
megbízható precíz munka.
Hívjon bizalommal. Tel. 06-
20-669-5151.

Veszélyes fák kivágása Alpin-
technikával, referenciával,
közületeknek, magánszemé-
lyeknek. Tel. 06-20-524-5200.

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

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

Üzlethelyiség (irodának is)
kiadó a Kaiser’s közelében, a
Vasúti villasor 11/B. szám
alatt. Tel. (26) 319-957. 

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.

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.

Egyéni
jóga 

MENEDZSEREKNEK
+36 20 232 0987

Apróhirdetéseink 
70 Ft/szótól!

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

reklam@szevi.hu
505 120

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA

SZÁLLÍTÁS :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3

Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,

Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537

SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

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

Február 19-én, szombaton 8 órától:
• VENDÉGLÕS 250 óra 160 000 Ft
Február 26-án, szombaton 8 órától:
• ÓVODAI DAJKA 50 óra 60 000 Ft
Még 2-3 fõ csatlakozhat: 
• ELADÓ 100 óra 50 000 Ft
• KERESKEDÕ, BOLTVEZETÕ 
60 óra 40 000 Ft

Bõvebb felvilágosítás:
iroda@tanpalyaudvar.hu 

20/589-0771
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÕSÉG!

Munkanélkülieknek, 
kismamáknak -10%!

www.tanpalyaudvar.hu 
Nyilvántartási szám: 00901/2009



Elõadás

Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Február 4. péntek 18 óra
A MAGYARSÁGKÉP
TORZULÁSA BENNÜNK
ÉS A VILÁGBAN
Andrásfalvy Bertalan ny.
egyetemi tanár elõadása

Február 11. péntek 18 óra
HÁREM A TÖRÖK
IGAZSÁG 
– NÕK A TÖRÖK 
POLITIKÁBAN
Fodor Pál turkológus elõadása

KIÁLLÍTÁS

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

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

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

Február 18. péntek 20 óra
STILL ALIVE (RATM
TRIBUTE); APOLLOGIKA
Belépõjegy: 400 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
A VILÁGSZÉP
NÁDSZÁLKISASSZONY
Zenés mesejáték
Belépõjegy 700 Ft

ELÕADÁS

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

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’) kh.:12
16:00 CSILLAGPOR (130’) kh.:12
18:15 TAXIDERMIA (90’) kh.: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’) kh.:12
16:00 CSILLAGPOR (130’) kh.:12
18:15 BABÁK- AZ ELSÕ ÉV 

(79’) kn.
20:00 UTÓDOMRA ÜTÖK (98’)

kh.: 12

február 7. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ- Lázár

Enikõvel
17:00 MAGYAR NÉPMESÉK

ÖSSZEÁLLÍTÁS (70’)
18:30 A MAGYAR LÉLEK ARCAI

SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
EMMA NÉNI- A KARCSAI
MESEMONDÓ (71’) - Halmy
György programsorozata

19:45 A LÁNY, AKI A TÛZZEL

JÁTSZIK (129’) kh.:16
21:55 BABÁK- AZ ELSÕ ÉV (79’) 

február 8. kedd
17:00 TAXIDERMIA (90’) k.h:18
18:30 WOODY ALLEN SOROZAT

(DunaP’Art Filmklub)
BÛNÖK ÉS VÉTKEK (107’)
kn. - Tanner Gábor prog-
ramsorozata

20:30 CANDY (104’) kh.:16

február 9. szerda
18:00 MÁSOK VAGYUNK (119’)

kh.16
20:00 HONTALANUL AFRIKÁBAN

(136’) kh:12

február 10. csütörtök
17:00 DOGORA - ÁZSIA ARCAI

(80’) kh.:16
18:20 A FÖLD SZERETÕJE (100’)
20:00 AZ UTAZÓ (103’) kh.:12
21:50 BABÁK - AZ ELSÕ ÉV (79’)

február 11. péntek
17:00 BONBON, A KUTYA ( 97’)

kh.:12
17:00 CÍMOLDALAK,

TÖRTÉNETEK - Krizbai
Gergõ- kiállítás megnyitó

18:30 KORNIS-MESTERKURZUS
2.

18:30 Bridzstanfolyam kezdõknek
2. rész (klubszoba)

18:40 BIN-JIP - LOPAKODÓ
LELKEK (88’) kh.:12

20:10 A FÖLD SZERETÕJE (100’)
21:50 DOGORA - ÁZSIA ARCAI

(80’) kh.:16

február 12. szombat
14:00 MEGAAGY (96’) kh.:12
15:45 ADÉLE ÉS A MÚMIÁK

REJTÉLYE ( 107’) kh.:12
18:00 ELADÓ SZERELEM (95’)

kh:16

19:45 AZ UTAZÓ (103’) kh.:12
21:30 DOGORA - ÁZSIA ARCAI

(80’) kh.:16

február 13. vasárnap
14:00 MEGAAGY (96’) kh.:12
15:45 ADÉLE ÉS A MÚMIÁK

REJTÉLYE (107’) kh.:12
18:00 AZ UTAZÓ (103’) kh.:12
20:00 VALENTIN NAP (125’)

kh.:12

február 14. hétfõ
17:00 BABÁK- AZ ELSÕ ÉV (79’) 
18:20 AZ UTAZÓ (103’) kh.:12
20:05 VALENTIN NAP (125’)

kh.:12

február 15. kedd
17:00 DOGORA-ÁZSIA ARCAI

(80’) kh:16
18:30 MÛVÉSZSORSOK

SOROZAT (DunaP’art
Filmklub) VAGABOND (99’)
kh.:12 év - Tanner Gábor
programsorozata

20:30 BABÁK - AZ ELSÕ ÉV (79’)
21:50 BIN-JIP- LOPAKODÓ

LELKEK (88’) kh.:12

február 16. szerda
17:00 BABÁK- AZ ELSÕ ÉV (79’)
18:00 AYURVEDA 5/1 - elõadó:

Krecz Ágnes
18:20 DOGORA-ÁZSIA ARCAI

(80’) kh.:16
19:40 NEW YORK, I LOVE YOU

(103’) BA
21:30 LOURDES (96’) kh.:12

február 17. csütörtök
17:00 BIN-JIP - LOPAKODÓ

LELKEK (88’) kh.:12
17:00 SZEVI KLUB - Vendégünk:

Párkány László (kt.)
18:30 CANDY (104’) kh.:16
20:15 AZ UTAZÓ (103’) 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

Farsangi jelmezbál

A Dézsma utcai Nyugdíjas Klub szeretet-
tel hív mindenit a klub farsangi
jelmezbáljára február 26-án, szombaton
19 órára a városi napközi ebédlõjébe
(Bajcsy-Zs. u. 4.) A bálon közremûködik
Klaus Márton és zenekara. 

SzeVi könyvbemutató

A SzeVi Klub keretében február 17-én,
csütörtökön 17 órakor Párkány László
Bánffy György egyes szám elsõ személy-
ben címû könyvét mutatjuk be. A
szerzõvel Lajkó Bence beszélget, az est
vendége: Bánffyné Sátory Tilda. A Bánffy
Györgyrõl szóló kötetet tavaly nyáron
szerettük volna bemutatni, de sajnos ter-

veinket meghiúsította a tragédia: a szín-
mûvész tragikus körülmények között
elhunyt augusztus 31-én.

Türelmes Papír

Vinczemill (Vincze László és Fiai papír-
merítõ és könyvkötõ mûhely) kiállítása
megtekinthetõ a Városháza Polgármes-
teri Galériájában február 28-ig, a hivatal
ügyfélfogadási idejében.

Kis Kópé Kuckó 
családi napközi 

vár minden bölcsis és ovis korú gyermeket!
Jelentkezés: folyamatos. 

Nyílt nap: február 24., március 1. Tel. 06-20-
258-9806, 06-20-985-1686



A
„HÓD” Honismereti Tú-
raegylet karbantartásra,
felújításra és tisztán-
tartásra 10 éve vette át

a Szentendre környéki jelzett tu-
ristautak felügyeletét a Visegrádi-
hegység, Szentendre – Pomáz –
Kiskovácsi – Pilisszentkereszt,
Kakas-hegy – Fagyoskatona – Ki-
rály-kúti-nyereg – Pilisszentlászló
– Pap-rét – József-forrás – Duna-
bogdány és a Duna által határolt
területét.
A „HÓD” HTE khsz rendelkezik
szakmai hozzáértéssel bíró sze-
mélyekkel, akik az elõzõ évek
folyamán elméleti és szakmai
továbbképzésben vettek részt a
Budapesti Természetbarát Sport
Szövetség (BTSSZ) által szerve-
zett tanfolyamon.
Az egylet évente 8-12 alkalommal
munkatúrát szervez Szentendre
környékén felügyelt területre
(Visegrádi-hegység). Ezeken a mun-
katúrákon karbantartjuk a kijelölt
turistautakat, felújítjuk a jelzés-
rendszert, és esetenként az er-
dõhatáron belül összegyûjtjük az
eldobált hulladékot, szemetet. 

A gyalogos turistautak jelzésének
célja, hogy elérhetõvé tegye egy
adott régió szépségeit és neve-
zetességeit azok számára, akik a
vidéket kevésbé ismerik, de azt
meg szeretnék ismerni. Abból kell
kiindulni, hogy a turisták csak-
úgy, mint a helybeliek, többnyire
nem tudnak a terepen maguktól
tájékozódni, gyakran még térkép-
pel sem. Az útjelzésnek csak
akkor van értelme, ha a gyakor-
latlanok is százszázalékos bizton-
sággal ráhagyatkozhatnak, és
nem kell nyomozva nézelõdni,
keresgélni. Már egy kisebb kava-
rás, tájékozódási probléma is
csalódáshoz, a bizalom elveszté-
séhez vezethet, egyetlen nem kel-
lõen jelzett elágazás az út jelzé-
sére irányuló további fáradozást
értéktelenné tehet.
Egy kirándulás, egy túra sikeré-
nek nyitja a jól követhetõ turis-
taútjelzés, valamint a – turista-
térképpel egyezõ nyomvonalon
haladó – járható turistaút. Az
erdõt, mezõt, hegyi ösvényeket já-
ró bakancsos turisták, túrave-
zetõk gyakran találkoznak ko-
pott, gyenge útjelzésekkel, esetleg
növényekkel benõtt – netán ma-

gánterülettel elzárt! – jelzett útvo-
nalakkal. Ilyenkor ne az elkövetõt
keressük, hanem az útvonal
kezelõjét, karbantartóját. 
A turistaútjelzések nem a fákkal
nõnek automatikusan, azokat
valakiknek oda kell „varázsolni”.
A turistautak hálózatának állan-
dó gondozása csak olyanok ki-
tartó munkájával valósítható
meg, akik az utat, az általuk vál-
lalt felügyelt területet magukénak
érzik. Aki már festett vagy újított
fel útjelzést, az tudja, hogy ez
nem is egyszerû feladat. A mun-
kának vannak szabályai, melye-
ket a turisták, a természetjárók,
kirándulók érdekében célszerû
betartani. Egységes turistaút-
hálózat csak azonos szinten tar-
tott, és azonos elvek alapján
felfestett jelzésekkel lehetséges,
mert csak így túrázhatunk bizton-
ságosan, a jelzett és járható turis-
tautakon. 
Egyesületünk az MTE Technikai
Bizottságával, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. Szentendrei Erdészetével
egyeztetve végzi vállalt karban-
tartási feladatát. A vállalt felada-
tot igyekszünk precízen, a szab-
ványnak megfelelõen végezni. A
turistautak jelzésérõl, az irány-
mutató és helymegjelölõ táblák-
ról, azok méreteirõl, alkalma-
zásáról, a MSZ 20587/2-1998
magyar szabvány rendelkezik. A
kivitelezés során elsõrendû szem-
pont és követelmény a jó lát-
hatóság és követhetõség, az élénk
színek és idõt álló anyagok alkal-
mazása.

Egyesületünk tagjaival, eszmei-
ségünkkel egyetértõ és az önként
vállalt munkánk végzésében hoz-
zánk csatlakozókkal a továbbiak-
ban is minden év tavaszán és
õszén 2-2 elõre kijelölt idõpont-
ban a felügyeletre átvett terület
évente elõre egyeztetett turista-
útvonalát a szükségleteknek
megfelelõen igyekszünk felújí-
tani, javítani, karbantartani, il-
letve az elszórt szeméttõl, hul-
ladéktól megtisztítani. 2010-ben
a Szentendre Város Önkormány-
zata Városüzemeltetési, Környe-
zet- és Mûemlékvédelmi Bizottság
2010. évi „Környezet- és ter-
mészetvédelmi” pályázatán ka-
pott támogatás felhasználásával
az alábbi Szentendre környéki

jelzett turistautakat újítottunk
fel, illetve a környezetünkben az
elmúlt évek során az Élõ Táj
Egyesület által kijelölt tanös-
vények útvonalát festettük fel:

1.Szentendre HÉV végállomás –
Kõhegy menedékház –
Lajosforrás (12 km, S)
Az útvonalon teljesen felújítottuk 
a jelzéseket, a munkát az útvonal
hosszúsága miatt 4 alkalommal
végeztünk el.

2.Sztelin (Kada) tanösvény (4
km, Z+ és Z )
A jelzésrendszer teljes felfestése két
technikai napon történt.
A tanösvény (Z+) a következõ útvo-
nalon került kijelölésre, felfestésre: 
Pap-sziget híd – Duna-parti
kerékpárút – Derecske – Várkonyi Z.
utca – Csóka utca – Pismány köz –
Hajnal utca – Alkony utca –
Cseresznyés út – Ribizli utca – busz-
forduló.
A Hajnal utca – Alkony utca
keresztezõdésétõl a Kada-csúcsig a
Z jelzés került teljes felújításra.

3.Kõhegy tanösvény (S átló, 6
km)

A tanösvény (S átló) a következõ
útvonalon került kijelölésre,
felfestésre: 
S átló Kõhegy Menedékház – SU
jelzés találkozás – Csepel-forrás –
Vasas-szakadék – Sás-völgy bejárat
(S+) – Kõhegy Menedékház  
Az útvonalon kapcsolódó („fonódó”)
jelzések (S, SU, Z, ZU, K )
felújításával együtt került felfestésre.
A fonódó jelzések:

S Kõhegy Menedékház –
Cseresznye-hegy – Csepel-forrás
leágazás 

SU Cseresznye-hegy – Vasas-
szakadék (0,5 km)

Z Sás-völgy bejárat (S+) –
Kõhegy Menedékház (2 km)

ZU Vasas-szakadék – Sás-völgy
bejárat (S+, 1 km)

K S sávjelzés – Csepel-forrás
(0,2 km)

4.Bükkös tanösvény / Bükk – õs
– vény (5 km, S átló)

A tanösvény (S átló) a következõ
útvonalon került kijelölésre,
felfestésre: 

Az útvonalon kapcsolódó („fonódó”)
jelzések (S kerékpár, S , S+)
felújításával együtt került felfestésre.
S átló Duna-part, Bükkös-patak
torkolat – Bükkös-patak jobb part –
Mária utca gyaloghíd – Bükkös-patak
bal part – temetõi gyalogbürü –

Bükkös-patak jobb part – Vízmérce –
Kékibánya patak híd – Kékibánya  

5.Szentendre, Duna-part –
Izbég, Sportpálya (3 km, S
kerékpár)
S ker:  Duna-part – Bükkös-patak
jobb part – Mária utca gyaloghíd –
Patak   bal part  – Anna utca – József
utca – Sportpálya 
Az útvonalon kapcsolódó („fonódó”)
jelzések (S átló, S , S+, K )
felújításával együtt került felfestésre.
S Szentendre, Duna-part –
Kerékpárút – Izbégi vízmérce – László
telep – Dobos-hegy víztározó (3 km)
S+Kékibánya – S elágazás (0,5
km)
K Fehérvíz – forrás 

„HÓD” HONISMERETI TÚRAEGYLET
közhasznú szervezet MTE 

Szentendrei Osztálya
Szentendre, Halász u. 1.

beckhod@t-online.hu,
www.hodhte.hu, www.kohegyihaz.hu
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A turistaút-jelzések nem a fákkal nõnek 
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JJaazzzzttáánncc
www.body-holly 

primatorna 
és dance club.hu      

OVISOKNAK
TÁNCELÕKÉSZÍTÕ 
(4-7 ÉVES KORIG)

Hétfõn 17.00, szerdán 16.00-tól

GYEREKEKNEK
JAZZTÁNC 
(8-12 ÉVES KORIG)

Hétfõn 16.00, szerdán 16.45-tõl

FELNÕTTEKNEK
JAZZTÁNC
(18 év felett)

Hétfõn-szerdán 19.00-tõl,

csütörtökön 09.30-tól

Jelentkezés folyamatosan

Info.: Pintér Andrea   

06-30/399-44-65


