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• mert tájékoztatást kapok arról, ami a vállalkozásomat érinti;
• mert ipartestületi tagként kedvezményeket kaphatok;
• mert a vállalkozásommal sikeres akarok lenni
Legyen az ügyfelünk,
legyen a tagunk! Segítse
Ön is elõ, hogy településeinken a kistérségben
helyi vállalkozók, iparosok
kaphassanak munkát!
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104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

Csobánka 064 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis
csobánkai bázisa mögött, külön elkerített 6300 m2-es ingatlanrész, a rajta található gazdasági épülettel.

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

A pályázaton való részvétel feltételeit a részletes pályázati felhívás tartalmazza. A részletes pályázati felhívás
térítésmentesen átvehetõ 2011. február 8-tól, 2011. február 28-ig munkanapokon 08.00-15.00 között a MH
Központi Kiképzõ Bázisán (2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.).

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

A pályázat benyújtásának határideje: március 28.
Mikusi Zsolt ezredes
parancsnok

Bemutatkoznak a városi nevelõ-oktató intézmények
A közelgõ általános iskolai és óvodai
jelentkezések kapcsán közöljük az
önkormányzat fenntartásában mûködõ
óvodák és iskolák, illetve a nem városi
fenntartású intézmények által
meghirdetett óvoda- és iskolalátogatási lehetõségeket.

Az önkormányzati fenntartású iskolák
(A beiratkozási idõpontját késõbb határozzák
meg)
IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Szülõi tájékoztató: március 18., elõtte nyílt
játszóház.
RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
GIMNÁZIUM
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.

SzeVi

Nem önkormányzati fenntartású
intézmények
„AGY” TANODA
Átvezetõ foglalkozások: február 11-12-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 mind nap 14-tõl 17-ig: 06-30448-3495, 06-20-537-1241.
REFORMÁTUS ÓVODA
Nyílt napok március 3-4.
Beiratkozás március 7-8-9. Tel. 310-345.
NAPHÁZA MAGÁNÓVODA
Folyamatosan lehet érdeklõdni, illetve
beiratkozni: 06-20-428-3280.
KIS KÓPÉ KUCKÓ CSALÁDI NAPKÖZI
Nyílt nap február 24., március 1.
Tel. 06-20-258-9806, 06-20-985-1686.

KEDVES BARÁTUNK, ISMERÕSÜNK, VELÜNK ROKONSZENVEZÕK!
Hatévesek lettünk, és talán már Te is találkoztál, vagy Ön is találkozott velünk valamilyen formában:
valamely kiállításunk, rendezvényünk alkalmával vagy a megrendezett IKON napok valamelyikén; esetleg
az IKON Csoport egyik vagy másik tagjának kiállításán.
Nonprofit, tehát nem nyereségérdekelt egyesület vagyunk. A közhasznú tevékenységet is folytató IKON csoport az életkora és egyéb feltételek fennállása alapján jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására
(mely nem azonos az egyházak részére rendelkezhetõ másik 1%-kal).
Az alapvetõen vizuális mûvészetekkel foglalkozó csoport fontos feladatának tekinti azt is, hogy a különbözõ
mûvészeti és szellemi tevékenységi ágak kapcsolódásával átjárja az eltérõ mûfajú területeket, és nem csak
a magunk számára, hanem a lehetõleg minél szélesebb – a gyerekkorúaktól az idõsebbekig terjedõ
– „közönség” felé is feltárja és közvetítse azt.
Kérjük, hogy amennyiben már ismer bennünket, vagy nem ismer, de hallott rólunk, vagy nem hallott,
de támogatólag egyet tud érteni a céljainkkal, úgy fontolja meg, hogy személyi jövedelemadójának 1%-áról
egyesületünk javára rendelkezzék.
Köszönjük a türelmét és külön köszönjük, ha adójának 1%-át nekünk szánja. Nem méltatlanul fogjuk
fölhasználni azt.
adószám: 18708363-1-13
Hálásan köszönjük az elmúlt években részünkre juttatott adószázalékot!
IKON Csoport Szentendrei Szépmûvészeti Egyesület
RIES ZOLTÁN elnök

www.szevi.hu
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A Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis (Szentendre) nyilvános pályázatot hirdet a Magyar Állam
Tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ alábbi ingatlanrész bérbeadása
érdekében.

XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

2011. FEBRUÁR 11.

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 8-16ig 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
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Ferencváros-Szentendre
FUTBALLMÉRKÕZÉS ÁRVÍZI KÁRMEGELÕZÉSRE

Február 19-én 20-án tartja
családi hétvégéjét a szentendrei Pannónia Sarokház a
Stromfeld Aurél utca 1/A
alatt, (www.pannonsarokhaz.hu), amelynek jelszava:
„Mindent egy helyen!”
Ebben az épületben valóban minden megtalálható egy helyen.
Számos szolgáltatás közül választhatnak a lakosok, nemtõl és
korosztálytól függetlenül. A
Sarokház tulajdonosai között
híres sportolók is vannak – Póth
Diána mûkorcsolyázó, Gyepes
Gábor válogatott futballista, Rósa
Dénes, a Ferencváros csapatkapitánya, akinek családi kötõdése is van a városhoz –, akik
úgy gondolták, Szentendre tökéletes hely arra, hogy elkezdjék

üzleti vállalkozásukat, hogy
befektessenek városunkban.
A felsorolt sportolókban több
közös dolog van: a sport szeretete, az egészséges életmód
hirdetése, és a Szentendre iránti
rajongás. Azért a városért, ahol
mindenki otthon érezheti magát.
A városért, amelynek védjegyévé
váltak a macskaköves utcák, a
magasba emelkedõ templomtornyok, a múzeumok és a kiállítások, a Szentendrei Nyár, a
Skanzen és a természet csodái.
Ezek mind-mind olyan kincsek,
amelyek egyedivé és felejthetetlenné teszik a várost, és amelyek megõrzése és fejlesztése
kötelesség is egyben. És ahol a
Duna idõrõl idõre bekövetkezõ
áradása rengeteg kárt okoz a
városnak és a lakosoknak egy-

aránt. Ugyanakkor éppen ezek a
természeti tragédiák, az elemi
erõk elleni közös védekezés az,
ami összefogja az itt élõket.
A Pannónia Sarokház nyílt hétvégéjén a számos különleges
program mellett erre is gondoltak
a tulajdonosok, a szervezõk és a
Ferencváros labdarúgói.
Február 20-án, vasárnap 10.30kor kezdõdik a FerencvárosSzentendre város csapata közötti
kispályás labdarúgó mérkõzés, a
városban található Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának sporttelephelyén (volt
tisztiiskola területe). A mérkõzés
teljes bevételét karitatív célra,
Szentendre város árvízmegelõzésére fordítják a szervezõk. A
találkozó különlegessége, hogy
Rósa Dénes az elsõ félidõben az
FTC, a második félidõben pedig
Szentendre városának csapatát
erõsíti játékával.
Szentendre város csapatának
tagjai a Pannónia Sarokház
támogatásával: Tolonics Gyula,
Petricskó Zoltán, Batári Csaba,
Kirchhoff Attila, Török Balázs,
Rósa Henrik, Dömötör Gábor,
Dombay Zsolt, Szeltner Gábor,
Késmárky Dávid, Horváth Gusztáv, Péntek Tamás.

A polgármester
programja
Február 11. (péntek)
09.00 TÖOSZ képviselõi tréning
vezetése

Február 12. (szombat)
09.00 TÖOSZ képviselõi tréning
vezetése
18.00 Ferences Gimnázium bálja

Február 14. (hétfõ)
14.00 Corvinus Egyetem munkatársaival megbeszélés
15.30 MTV1 interjú II. Civil bálról
16.00 Szobrász biennáléról
megbeszélés

Február 15. (kedd)
09.00 Szent István Egyetem Ybl M.
kar dekánjával megbeszélés
10.00 Vezetõi megbeszélés

Február 16. (szerda)
14.00 OTP fiókvezetõjével
megbeszélés

I. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
Szeretettel várunk mindenkit, szigeten innen és túl egyaránt, az I.
Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár hagyományteremtõ rendezvényre, mely a Dunakanyarban található településeken élõ és alkotó,
természetes alapanyagokat felhasználó kézmûvesek kiállítása és
vására. Az esemény célja, hogy a Dunakanyar sokszínû, magas színvonalú kézmûves értékeit, portékáit évrõl évre bemutassuk a régióban
élõk és látogatók számára, ugyanakkor lehetõséget teremtsünk a különféle kézmûves mûhelyek, alkotók közötti tapasztalatcserére.
IDÕPONT
Február 26. szombat 9.00-19.00 óráig
HELYSZÍN
Szigetmonostor Faluház – Árpád u. 15.
PROGRAM
09.00-19.00 óra
10.00-12.00 óra
14.30 óra
15.30 óra
17.00 óra
17.30 óra

I. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
Kézzel-lábbal játszóház
PETIMI Játékos Kalandpark
Csernik Szende székely lábbábos – Lábita Színház
I. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár díjátadó ceremóniája
Madárdal Zenekar Koncert és Mese-táncház

A kézmûves kiállításon megjelenõ alkotók megmérettetésen vesznek részt az alábbi
kategóriákban: kerámiatárgyak; kõtárgyak; fa tárgyak; bõr tárgyak; üveg és fémtárgyak;
csuhé és szalma tárgyak; textil és nemez tárgyak; egyéb anyagból készült tárgyak.
Az I. Dunakanyar Kézmûves Kiállításra és Vásárra jelentkezni lehet:
Kovács Attila, faluhaz@szigetmonostor.hu, 06-70-374-0541.
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A mindennapi
kenyér

1% adó = 1% esély = 1 kutya élete
KÉRLEK SEGÍTS, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!

Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma! – gondolom
át az eltelt napot.
Így, az életem felén túl, már
érzékenyebben élem meg
a mindennapokat.

Napjainkban olyan sokan szorulnak segítségre, tudjuk, nehéz
választani. De a Szentendrei Árvácska Állatmenhely
mûködtetéséhez továbbra is nagy szükségünk van a civil lakosság
nagylelkû támogatására.
Meggyõzõdhet róla, hogy az Öntõl kapott pénzügyi támogatást
állatmentésre, gazdakeresésre, a menhely kutya/cica lakóinak jobb
ellátására, állatvédelmi oktatásra, a helyi kóborállat-probléma
enyhítésére használjuk fel.

Gyalog járom a várost,
az apróságok beszerzése
a feladatom. Több óra is eltelik,
mire hazaérek, és fáradtan
leülök átgondolni, mit is kellett
volna másként tenni. Fájt!
Nagyon fájt, hogy nem
gondolkodtam gyorsabban...
A Heim pékség boltjában
nézegettem a péksüteményeket.
A pult elõtt egy fiatal fiú állt,
egy idõsebb lánnyal, talán
testvérek lehettek:
– Kérek egy szelet kenyeret! –
Nem tudok adni! – válaszolta
az eladó. – Van félkilós...
A többit már nem hallottam,
mert a lábam földbe
gyökerezett. Még láttam, hogy
valamit vásároltak, talán egy
süteményt, vagy azt sem, majd
tovább mentek. Erõtlen
lépésekkel folytattam
az utamat, és eszembe jutott
egy CBA bolt, ahol egy vásárló
figyelmeztette az egyik eladót,
hogy egy vevõ eltett pár kiflit.
– Szokott – legyintett az eladó
– ha csak enni kell, az jó, csak
italt ne!
Lám, õk Szent Antal szegényei.
Itt várják a segítséget, nem
a templomi perselybõl. Vannak,
akik szégyellnek koldulni,
biztosan a szelet kenyeret is
kifizette volna a fiú.
– Ha máskor ilyet tapasztalsz,
nyugodtan vedd meg nekik,
amit nem tudnak kifizetni! –
mondta a férjem. – Nem csak
karácsonykor kell jónak lenni,
és lehet, hogy aznap még nem
is evett az a fiú.
Eszembe jut az Alföld, tágabb
szülõföldem, ahol az õszi vetés
víz vagy éppen jég alatt áll, és
rothad a legdrágább élet, a
búza. Mi lesz, ha nem lesz
kenyerünk?!
FORRÓ MÁRTA

4

SzeVi

Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédõ Egyesület KkhT.

www.arvacska.hu
Adószám: 18675359-1-13
Bankszámla: DunakanyarTakarékszövetkezet, 64700076-10006234

Az iszapkárosultakért
Jótékonysági estet és bált rendeznek február 12-én, szombaton
19 órakor a pomázi Teleki-Wattay Kastélyban (Templom tér 3.)
az iszapkárosultak megsegítésére.
A bál fõvédnöke dr. Semjén Zsolt
miniszerelnök-helyettes, a KDNP
elnöke, védnöke Vicsi László,
Pomáz polgármestere, házigazda
Juhász Károly színmûvész.
Mûsor
19.00-21.00: fellépnek Pomáz
város vezetõi, egyházi vezetõk,
közéleti személyiségek
21.00: svédasztalos vacsora
21.30-23.00: tánc
23.00: tombolasorsolás
23.30-2.00: tánc
A báli belépõ
5500 Ft, amelybõl 2500 Ft-ot a
kolontári Táncsics Mihály Általános Iskola és Könyvtár részére
adnak át a szervezõk.
Jegyrendelés
a Pomázi Mûvelõdési Ház Könyvtárában, illetve a pomazbal@
gmail.com e-mail címen és a 0630-368-3969 számon sms-ben.
A szervezõk ezúton is köszönetet
mondanak a fõ támogatóknak:
Pomáz Város Önkormányzatának,
a Teleky-Wattay Kastélyszálló és
Étteremnek, Dandera Bt.-nek
(nyomdatechnika), dr. Sebõ Zsuzsanna gyerekorvosnak, a Pomáz
Tv-nek, illetve számos pomázi
vállalkozónak, akik önzetlenül
hozzájárultak az est létrejöttéhez.
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SZENTENDREI SZAKORVOSI RENDELÕINTÉZET

Bükköspart 36.
Sebészet, röntgen, ultrahang-ellátás. A tüdõgyógyászat, szájsebészet, fogorvosi rendelés változatlanul itt mûködik.

Városunkban tett látogatást dr. Tarnai Richárd, a Pest megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja
február 8-án dr. Dietz
Ferenc polgármester
meghívására. Mint ismeretes, a kormány
január 4-én nevezett
ki minden megyébe –
és a fõvárosba is –
kormánymegbízottat,
akiknek feladata a
középszintû közigazgatás átalakítása. Tarnai Richárd a megyével való ismerkedést
városunkkal kezdte. A megbeszélésen szó esett a szakmai
együttmûködés erõsítésérõl, a térségben már jól mûködõ Kistérségi
Jegyzõi Klub tapasztalatainak hasznosításáról, a közös ellenõrzések –
ÁNTSZ, fogyasztóvédelem, munkavédelem – összehangolásáról, a
szentendrei szakmai továbbképzésekrõl és közigazgatási vizsgákról, a
Pest Megyei Kormányhivatal munkájáról és városunk legfontosabb
feladatairól, többek között a nagyberuházásokról is.
Dr. Tarnai Richárdot Szentendrén elõreláthatólag legközelebb március
2-án a városunkban megrendezésre kerülõ TÖOSZ megye polgármesteri
fórumon köszönthetjük.

Duna-korzó 18. (Fehérház)
Mozgásszervi részleg (ortopédia, reumatológia, gyógytorna,
fizikoterápia) és a gyógyászati segédeszközök boltja.

Paprikabíró u. 21. (Provincia Hotel)
Mammográfia, kardiológia, nõgyógyászat, terhesgondozás,
labor, fül-orr-gégészet, belgyógyászat, szemészet, bõrgyógyászat, urológia, neurológia, igazgatás, raktárak.
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MISER ISTVÁN

Megkezdõdött a Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézet korszerûsítése.
A felújítás várhatóan 2011. augusztus 31-ig tart, a rendelések átmenetileg új helyszíneken, de a megszokott idõben látogathatók.
A rendelésekkel kapcsolatos információkat többek között Szentendre
város honlapjának Egészségügy menüpontja alatt, valamint a
www.szei.szentendre.hu oldalon találhatók.
Türelmüket és megértésüket nagyon köszönjük!

Elsõ útja Szentendrére
vezetett

fotó

Rendelések
új helyszíneken

VÁROS

Géza kék az éG 2.
Magyarnak magyar kutya kell!
Akár kampányolhatott volna
ezzel is a politika, mert az
biztos, hogy ezzel nacionális
érzelmeket ébresztett volna
a lakosságban, és mire, ha nem
erre van szükség mostanában!
Nem, nem nekünk kell
a magyarinjekció! Mi nem
állunk rossz helyen az egy
négyzetkilométerre esõ magyar
kutyák számával. Épp
ellenkezõleg! Errefelé akárhová
néz az ember fia, mindenhol
õshonos fajták szaladgálnak.
Az biztos, hogy ha végigsétálok
a Duna-korzón, magyar vizslák
hadával találkozom. De amint
kiteszem a lábam a városból,
mindjárt megváltozik a helyzet.
Máshol valahogy nem olyan
fontos a hungarikum, mint
Szentendrén. Lehet, hogy ez az
óvárosi matyótól, meg a lángostól van, nem tudom.
De vegyük például
Pilisszentlászlót. Arrafelé
biztos, hogy a kerítések zöme
mögül nagyfülû tacskók
bámulnak ránk. A tacskó, bármennyire is szeretjük, és volt
a ’80-as években, a panelben
kedvencünk, sosem volt
magyarfajta. De még szlovák
sem. Na jó, persze elõfordult
már, hogy a tacsifiú kalandozni kívánt és pásztorórája
áldozatául nem épp egy neki
genetikailag megfelelõ kislányt
választott, hanem – talán
direkt, vérfrissítés céljából –
magyar pulit.
A porontyokon akkor is ott-ott
hagyta lenyomatát. Hiszen ki
ne ismerné fel az idegen fajtát
egy bodros szõrû, de harmonikatestû kiskutyán?
Aztán meg ott vannak a nevek!
Mifelénk nem oly divatosak ám
az y-ra végzõdõek, mint
másutt! (Most persze nem
a Györgyre gondolok!) Nálunk
a kutyának is rendes neve van.
Hallottam én már a gazdák
szájából Bessyt, meg Lessyt
kiabálni, de idehaza csak
a Lajost, Dömét, Bocit, Barkát,
Lazát és Laci bácsit hallani.
El is döntöttem, ha Molly
schnauzerem eltávozik, egy
erdélyi kopóra befizetek. Aztán
majd meglátjuk, felférünk-e
a plakátra négy év múlva!

Meghosszabbítja akcióját az IKSZ
Eddig összesen 7 430 kg hulladékká vált italos kartondobozt gyûjtöttek vissza azok
az iskolás és óvodás gyerekek, akiknek oktatási intézményei részt vettek az Italos
Karton
Környezetvédelmi
Egyesülés (IKSZ) által meghirdetett gyûjtõakcióban. A
program nemcsak nevelõ célzata, de díjazása miatt is
kedvezõ fogadtatásra talált:
az intézmények minden kilogramm begyûjtött italos kartondoboz után 15 forint díjazást kaptak. Az intézményektõl érkezõ pozitív visszajelzések miatt az IKSZ úgy döntött, hogy az akció idõtartamát 2011. május 20-ig meghosszabbítja.

endrei gyerekek az akció elsõ
félévében, december 15-ig összesen 674 kg italos kartondobozt
gyûjtöttek össze.
– Kezdeményezésünkkel ki kívánjuk azt is fejezni, hogy a hulladék
érték, hasznosítható másodnyers-

címen kérhetik – tette hozzá a
szakember.
A meghosszabbított gyûjtésben
résztvevõ intézmények 50 kg
begyûjtött mennyiségig kilogrammonként 15 forint támogatást
kapnak, e mennyiség felett azon-

Az italos kartondoboz gyûjtésben
összesen 7 város, 77 intézményének 17 342 tanulója, illetve
óvodása vett részt, akik a pedagógusok útmutatásával, de szüleik
segítségével gyûjthetik az otthonukban hulladékká vált italos
kartondobozokat. A gyûjtõakció
Gyöngyösön, Várpalotán, Dunakeszin, Miskolcon, Szentendrén,
Szegeden valamint Budapest X.
és XVII. kerületében zajlik.
A gyûjtõakcióban Szentendrén öt
oktatási intézmény 1 241 óvodása és tanulója vesz részt. A szent-

anyag, amelynek pénzben kifejezhetõ értéke is van, ezért az
akció résztvevõit szimbolikus
anyagi díjazásban is részesítjük,
amelyet óvodájuk, iskolájuk
sportszerek és játékok vásárlására fordíthat, illetve az iskolák
kirándulásra is – mondta Baka
Éva igazgató. – A begyûjtés segítése érdekében az egyesülés minden résztvevõ városban és intézményben igény szerint, ingyenes
elõadást tart a gyerekek és a
pedagógusok számára, akik ezt
az officer@italoskarton.hu e-mail

ban már kilogrammonként 20
forint díjazásban részesülnek. Az
adott városban legtöbbet gyûjtõ
intézmények díját továbbra is
megduplázza az IKSZ.
Magyarországon jelenleg 100 italos kartondobozból 16 kerül
szelektív hulladékgyûjtõkbe. Az
arány növeléséhez olyan szemléletváltásra van szükség, amely
kialakítását már gyermekkorban
fontos elkezdeni.
Kérjük, ne feledje: tapossa
laposra!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Négy tanösvény az elmúlt 4 évben
Köszönettel tartozunk Szentendre Város Önkormányzatának, a HÓD Honismereti Túraegyletnek és
további társadalmi szervezeteknek, a támogató
családoknak, magánszemélyeknek a szentendrei
tanösvények létrehozásában, táblakarbantartásban
és az útvonalfestésben nyújtott segítségükért.
Az elmúlt 4 évben 4 tanösvény létesült Szentendrén
(a Bükkös mentén, a Püspökmajor-lakótelepen és
környékén, Pismányban és Kõhegyen). Továbbiakat
is tervezünk. Ez évi terveink között szerepel a hozzájuk tartozó, nyomtatott és internetrõl letölthetõ
foglalkoztatófüzet és térkép készítése, és tavaszi
karbantartó nap is.
Szintén Beck Lászlóék jóvoltából már a legújabb
Pilis és Visegrádi-hegységrõl szóló turistatérképeken
is szerepelnek ezek a táj természeti és kulturális
értékeit, turisztikai látványosságait bemutató tanösvények. Látogassuk õket mindannyian!

- VADADI -
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Tanösvény-jelzés a Bükkös mentén

DUKAY IGOR
Élõ Táj Egyesület elnöke, természetvédelmi szakértõ
2011. FEBRUÁR 11.

A kõhegyi tanösvény nyitótáblája Tábla a Püspökmajor-forrásnál

VÁROS

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

Lisztérzékenyek Országos Farsangja
A Pilis-Dunakanyari Lisztérzékenyek Klubja, a LÉOE és Pomáz Város
Önkormányzata szeretettel meghív minden gluténérzékenyt és családját a Lisztérzékenyek Országos Farsangjára a Teleki-Wattay Kastélyba
(Pomáz, Templom tér 1.) február 20-án, vasárnap, 14-18 óra között.
PROGRAM
Játszóház, jelmezverseny, arcfestés, kóstolók, termékbemutatók, kedvezményes vásár, dietetikai és szakorvosi tanácsadás. A mûsorban fellép Bánsági Ildikó Kossuth-díjas színmûvésznõ,
Bacher Iván író, a pomázi Teleki-Wattay Iskola növendékei.
A belépés ingyenes! Elõzetes jelentkezés: alter@alter.hu, gasztroallerg@gmail.com, Kerekes Klára 06-20-432-2208, Fejtõ Nóra 06-20557-7442.

Fáj, dagad a lába?
Jöjjön be hozzánk, és mi megoldjuk
problémáját, ha Ön
• oködémás beteg,
• mûtét utáni kar- vagy lábdagadással
küzd;
• lábai estére elnehezülnek és fájnak;
• a combokon és a csípõtájékon túlzott zsírlerakódástól szenved.
Akció: 5 kezelés 5000 Ft
Tel. 06-30-879-4767
www.dagadtlab.hu
Cím: Szentendre, Céh u. 8. (a Bükkös pataknál)
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MOZAIK

Pincér, fizetek!
Bevezetõ
1 200 000 alkoholbeteg (alkoholista,
függõ, piás) van Magyarországon. Az 1 200 000 család.
Ha egy családban többen is
isznak, akkor kevesebb. Nagyvonalúan 800 000 családról
van szó.
A magyar családok általában
négytagúak. Négyszer 800 000
az 3 200 000. Ennyi embert

Láss, ne csak nézz!

L

átásunkra minden más
érzékünknél jobban támaszkodunk a hétköznapi
életben,ezért a jó látás
nagyban meghatározza közérzetünket, életminõségünket. A látás
természetes módon változik az
élet során. Minél többet tudunk
szemünk változásairól és az
ezekkel kapcsolatos teendõkrõl,
annál nagyobb eséllyel óvjuk meg
ép látásunkat.

érint közvetlenül, nap mint nap
az alkoholizmus. Férjeket,
feleségeket, gyerekeket.
Minden nap. Ha e körhöz
hozzáveszem a barátokat,
kollégákat, rokonokat, akkor
az érintettség jóval nagyobb.
Mondjuk 10 millió.
Ebben a most induló sorozatban rövid történeteket,
véleményeket, interjúkat fogok
megosztani Önökkel az
alkoholról. Betegekrõl és nem
betegekrõl, vékony jégen
szaladgálókról, felelõsökrõl
és felelõtlenekrõl, nézõkrõl
és résztvevõkrõl. (A nézõ is
résztvevõ.)
A történetek mindegyike
– kivétel nélkül – megeshetett
volna velem is. Az elbeszélések
valódiak, a neveket viszont
megváltoztattam.
Kezdetnek jó lesz egy több ezer
éve élt kínai alkoholista ránk
maradt megfigyelése:
„Az ember megitta az alkoholt,
az alkohol megitta az alkoholt,
az alkohol megitta az embert.”
CS. F.
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Alapvetõen három különbözõ
fénytörési hibát különböztetünk
meg:
• rövidlátás (myopia)
• távollátás (hypermetropia)
• astigmia
Nem fénytörési hiba, hanem korral járó fókuszálási hiba az
öregszemûség (presbyopia)

RÖVIDLÁTÁS
A leggyakrabban elõforduló fénytörési hiba. Legtöbbször abból
adódik, hogy a szem tengelye a
normálisnál hosszabb, tehát a
végtelenbõl jövõ sugarak a retina
síkja elõtt egyesülnek, ezért homályos a kép. Ezt szórólencsével
(mínuszos) korrigáljuk. Legtöbbször iskoláskorban, kamaszkorban kezdõdik. A gyerek sokat hunyorog, nagyon közel hajol olvasáskor, íráskor, a tévét is közelrõl
nézi, sokszor fáj a feje. 12-13 éves
korig gyerekszemészetre kell
vinni, 14 éves kortól bárhol
megvizsgálható, ahol látásvizsgálattal foglalkoznak.
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TÁVOLLÁTÁS
Ilyenkor a szem tengelye rövidebb, tehát a beesõ fénysugarak
a retina síkja mögött egyesülnek.
Ezt szórólencsével (pluszos) korrigáljuk. Ez veleszületett hiba,
nem múlik el. Nagyon sokszor
nem derül ki idõben. Fontos,hogy
hároméves korban már ellenõriztessük a gyerek látását, még akkor is, ha nem panaszkodik, hogy
a késõbbi problémákat elkerüljük.
Elõfordulhat kisebb mértékû távollátásnál, hogy csak felnõttkorban, sõt akár 40 éves kor körül
jelentkezik.

ASTIGMIA
Az astigmiáért általában a szaruhártya megváltozott alakja a
felelõs. Ebben az esetben a szaruhártyának a megszokottól eltérõen két fõ görbülete van, az egyik
laposabb, a másik domborúbb. A
beesõ fénysugarak nem egyenlõ
módon hajlanak meg, így homályos kép keletkezik mind a távoli,
mind a közeli tárgyak nézésekor.
A kisfokú astigmia az esetek nagy
százalékában semmiféle panaszt
nem okoz, azonban ha fokozódik,
a tárgyak elmosódottá válnak,
szemünk nem képes fókuszálni
rá. Az élesebb látás érdekében a
szem korrigálni próbál, ezért hunyorítunk, fáradtak leszünk, fejfájásunk lesz. Speciális, ún. cylinderes lencsével korrigáljuk.

PRESBYOPIA
Az emberek 90%-ánál 40-45 éves
kor körül jelentkezik. Ez az állapot tulajdonképpen a közeli
fókuszálás képességének folyamatos elvesztése. Nem betegség,
hanem fiziológiás folyamat. Ebben a korban vesszük észre
elõször, hogy közelre már nem
látunk teljesen élesen, távolabb
kell tartanunk a tárgyat ahhoz,
hogy jól lássuk. Ne várjunk
sokáig a szemvizsgálattal, hiszen
elõbb-utóbb nem lesz elég
„hosszú” a kezünk.
Megkapjuk az elsõ közeli szemüvegünket, amit kétévente ellenõriztetünk. Kb. 2-4 évente változik a közeli szemüveg dioptriája, 65 éves korunkig. Ez alól kivételek a rövidlátó emberek, akiknél
más folyamat zajlik le ugyanebben az idõben.
Olvasószemüveget készen is lehet
vásárolni. Ezek nagyon olcsók,
könnyen beszerezhetõk. Ezek a
termékek nem SZEMÜVEGEK!
A szakember által felírt szemüveg
mindig egyénre szabott. A legtöbb
embernek nem egyforma a két
szeme. Szemvizsgálatnál pontosan megnézik mindkét szem egymástól független optikai állapotát, megmérik a rejtett hibákat, az
optikai tengely helyét, a pupillatávolságot és sok egyéb optikai,
szemészeti paramétert, ehhez
igazítják a szemüveget.
Fontos, hogy legalább 2 évente
ellenõriztessük a látásunkat
szakemberrel, és optika szaküzletben készíttessük el a felírt
(X)
szemüveget.

OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ
2011 Budakalász, Omszk park 1. • corabc@gmail.com
www.opticworld.hu • Tel.: +36 26 540 233 • Fax: +36 26 540 234
mobil: +36 30 516 1193 • Nyitva tartás: H-Szo: 10-20, Vas: 10-18

PORTRÉ

Értékõrzés könyvekkel
BEDÕ GYÖRGY A SZÍVÜGYEIRÕL, A KÁDÁRIZMUSRÓL ÉS A VÁLSÁGRÓL

Még mindig visszahúzza a szíve Szentendrére. Bedõ György, a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Kairosz Kiadó alapítója és igazgatója kilenc éve költözött el városunkból, s azóta bármikor beszélünk egymással, az elsõ kérdése mindig az, hogy mi újság Szentendrén. Ilyenkor
rendszerint elmondja, mennyire hiányzik neki a város, és milyen jó volt itt élni.
A Kairosz Kiadó értékõrzõ
tevékenységét ismerte el a
tavaly átadott díjjal a Magyar
Örökség és Európa Egyesület. Hogyan fogalmazná
meg a kiadó ars poeticáját?
Nyugdíjba menetelem után, 66
évesen szántam rá magam, hogy
létrehozzak egy kiadót. Már aktív
munkaidõm alatt is szerettem
volna az én értékrendemet megjelentetni a könyvterjesztõi beszerzésekben, ami persze nem igazán
sikerült. Szerettem volna olyan
könyveket kiadni, amelyek hiányoznak a könyvpiacról, és képviselik a hitemet, meggyõzõdésemet.
Mivel nagyon gyarló, de keresztény ember vagyok, könyveink
zöme a keresztény hitet terjesztik,
de legalábbis nincsenek vele
ellentétben. Sikerült kialakítani
egy elég stabil vásárlóközönséget.
Akkor mondhatjuk azt,
hogy a Kairosz Kiadó él... És
virul is?
A gazdagság a gõgön kívül az
egyik legnagyobb kísértés, mi ezt
elkerüljük. Megvagyunk hál' Istennek, a 15 év alatt mindig fizetõképesek voltunk, bár voltak
szûkösebb idõszakok is.
Tavaly több mint 80 könyvet jelentettek meg. Melyekre a legbüszkébb ezek közül?
Régi vágyam volt, már a kiadó
megalapításánál, hogy Szent
Ágoston Isten városa címû könyvét teljes terjedelmében megjelentessük. Ennek érdekessége,
hogy egy református lelkész,
Földvári Antal fordította le a 40es években, és a pécsi katolikus
püspök nyomdája adta ki – már
akkor is volt ökumené. Földvári
ugyan a teljes anyagot lefordította, de a negyedik kötetnek nyoma
veszett, azt újra kellett fordítanunk. A másik szívügyem a
Katéna névre hallgató sorozat,
amely válogatás az egyházatyák
írásaiból, illetve róluk szóló
monográfiák. Például az egyik

legkiválóbb egyházatya, a Kr. u.
300. körül élt Origenész fõ mûvét
most fordítottuk le elõször magyarra, és jelentettük meg.
Anyagi szempontból is
sikeresek voltak a „szívügyei”?
Dehogy. Egy ilyen könyv kb. 1500
példányban jelenik meg, emiatt
eleve nem lehet nagy haszonról
beszélni.
Két sorozat növelte meg nagyon a
kiadó népszerûségét: a Miért
hiszek? és a Magyarnak lenni. A
szándék az volt, hogy a Kádárkorszak alatt szocializálódott
embereket, akik nem nagyon hallottak a vallásról, talán még
Istenrõl sem, megszólítsuk. Arra
gondoltunk, ha a szakmájukban
ismert és elismert közéleti személyek – Makovecz Imre, Melocco
Miklós, Pap Lajos –, vallanak a
hitükrõl, arról, hogy a hit nem
szégyenteljes dolog, talán ez elgondolkodtatja az embereket. A
liberalizmus szerintem ugyanis
két helyen támadta meg a magyar
népet: a hitünk és a magyarságunk területén. A kádári negyven
év alatt azt mondták, hogy ne
politizáljunk, mert abból '56 lesz,
ellenben kimehettünk Bécsbe, építhettünk egy kis nyaralót, ugyan
loptuk a hozzávalót, de nem baj...
Sikeresen leszoktatták az embereket arról, hogy a nagy kérdésekrõl gondolkozzanak. És
mindezt azzal érték el, hogy
valamivel jobb sorunk lett, mert
tagadhatatlan, hogy jobb lett. De
az csak késõbb derült ki, hogy
milyen áron.
Hiszek abban, hogy az értelem
révén is lehet az emberekre hatni,
és ha például Kovács Árpád, az
Állami Számvevõszék volt vezetõje elmondja, hogy mi történik az
ország vagyonával, akkor aki ezt
olvassa, elgondolkodik rajta.
A gazdasági válság miként
érintette a kiadót?
Tavaly esett vissza elõször a forgalmunk. A könyvszakmában két

meghatározó hónap van, november és december, és tavaly drasztikusan, 30-50 százalékkal csökkent a nagykereskedõk forgalma.
Ezt csak a nagy mértékû, 80
százalékos árleszállítással tudtuk
átvészelni. Már évek óta, két
hónapon keresztül tartjuk, és így
a kispénzû emberek is hozzá
tudtak jutni könyveinkhez. Azt
szoktam mondani, hogy ez egy
kétségbeesett lépés, aminek a
célja a veszteség csökkentése.
Ezek a könyvek évek óta raktáron
vannak, nem tudjuk megmutatni
a vásárlóknak, mert nincsen saját
boltunk. Három-négy éve fenn
vagyunk az interneten, ez is segítség, de a vevõ sok könyvünkkel
nem találkozik, mert a nagykereskedõ 3-4 hónap múlva visszaadja, amit nem adott el, és soha
többet nem kér belõle.
Számíthat állami támogatásra?
Az olyan, mint a kutya vacsorája:
bizonytalan. A Nemzeti Kulturális
Alaptól kapunk évente két, maximum három könyvre támogatást.
Ha kérünk 500 ezret, kapunk
300-at, ha 300 ezret kérünk,
kapunk 200 ezret.
Nem csábult el soha populáris irányba?
Félreértés ne essék, nem vagyok
én ennek az ellensége, keresem is
mindig az olyan kéziratokat, amelyekkel nagyobb példányszámot
tudnánk elérni. Eddig a legnagyobb példányszámúak Pap Lajos
szívsebész könyvei voltak, elsõsorban a Jöjjön el a te országod.
Ehhez viszont tudni kell, hogy õ
heroikus küldetéstudattal járja az
országot, tart elõadásokat, és oda
mindig visszük a könyveit. Van rá
kereslet, azt látjuk, de a nagykereskedõkön keresztül alig
adunk el belõle. A mi könyveink
nem igazán tömegkönyvek, bár
azok lennének... Én is szívesen
kiadtam volna Wass Albert mûveit, csak egy hajszállal csúsztam
le róla, a tisztázatlan jogi háttér
XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
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miatt nem mertem belevágni,
mert akkoriban még nem tudtam,
hogy ez egy következmények
nélküli ország.
Nemrégiben ünnepelte a
80. születésnapját, de még
mindig aktívan dolgozik.
Hány órát naponta?
Egy helyen van a lakásom és az
irodám, így nem kell messzire
menni, nem is tudnék a betegségem miatt. Ez viszont azt jelenti,
hogy bemegyek az irodába reggel
hétkor, és legtöbbször estig ott
vagyok, de persze nem minden
nap. Hál' Istennek nagyon jó
munkatársaim vannak. Szerényen
vagyunk, egy 14 nm-es irodában
dolgozunk.
Milyen emlékeket õriz
Szentendrérõl?
Nagyon szépeket. Harminc évig
éltünk ott, nem is akartam elköltözni, csak már nem tudtam volna
elvégezni Szentendrérõl ezt a
munkát. Szép helyen laktunk, a
Vasvári-lakótelepen, régi kollégám, Fridli Ancsa segített annak
idején a lakáskeresésben. Nem
volt sok ismerõsöm, de többségükkel a mai napig tartjuk a
kapcsolatot. Most már sokszor
azért nem megyek ki, hogy ne
fájdítsam a szívem.
NÉMETH ERIKA
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„Kérem példaképül állítani…”
2010. november 14-én múlt
öt éve, hogy eltávozott közülünk dr. Katona Gyula orvos, akirõl nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenki ismerte és szerette. Folytatjuk a
múlt heti számunkban kezdett írásunkat, melyben életérõl beszél.
Tehát abban az idõben egy
általános orvosnak mindennel
kellett foglalkozni. Nagyon szerettem a gyerekeket. ‘45-ben egy
alapítvánnyal megszerveztük a
csecsemõ-tanácsadást. Olyan korán kezdtük, hogy még a zöldkereszt sem kapott észbe. Mikor
az Országos Zöldkereszt, azaz a
Védõnõi Szolgálat megalakult,
Szentendrén már javában tartottam a csecsemõ tanácsadást.
Szinte gyerekgyógyásszá lettem,
majd' minden gyerekhez engem
hívtak. Ebbõl következik, hogy
Szentendrén talán nincs is olyan
nagymama vagy nagypapa, meglehet már dédnagymama is, akit
ne kezeltem volna.

Éjt nappallá téve
Az ötvenes évek elején egyik
vasárnap délben templomban
vagyunk, elõttem három padsorral ül az édesanya három év
körüli kislányával. Izeg-mozog a
gyerek, mint minden gyerek.
Éppen Úrfelmutatás, tehát csend
van. A gyerek hirtelen megfordul,
meglát, rémült képpel bújik az
anyjához, és a csendben mindenki által hallhatóan mondja:
„Mama menjünk haza, itt van ez
a londa katona”.
'45-ben a János kórházban ismertem meg a penicillint, hazánkba
akkor hozta be a katonai misszió.
Fantasztikus volt, a gyermekágyi
láz vagy lázas betegség egy-két
injekcióra elszállt. Csak egy hátránya volt: háromóránként kellett
beadni, éjjel-nappal. Tehát ha
valakinek tüdõgyulladása volt,
akkor éjjel-nappal szolgálatban
voltam, hiszen még nem volt
ügyelet. Nem volt húsvét, nem
volt karácsony, nem volt születésnap, éjszakai pihenés sem. Volt
úgy, hogy két héten keresztül
nem aludtam végig az éjszakákat.
Sosem felejtem el: csöngetnek, s a
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feleségem kinéz a Gõzhajó utcai
ház kis ablakán. „Jaj, a doktor
urat keressük, gyorsan, de nagyon gyorsan” – mondja a hozzátartozó, mire a feleségem: „Nem
tudom, hol van, mert nincs az
ágyában.” Egyébként érdekes,
hogy a feleségem ritkán ébredt fel
arra, hogy csengetnek. Viszont ha
a gyerekek nyöszörögtek, abban a
pillanatban ott volt. Én meg azt
nem hallottam meg. Szóval rettenetes nehéz dolog volt ez, és ne
felejtsük: nem volt akkor gépkocsi... A biztosító nem törõdött
azzal, hogy autóval, helikopterrel
vagy gyalog megyek. Senki sem
kérdezte meg ezt tõlem, a beteget
el kellett látni és kész. Fantasztikus állóképességének kellett
annak lenni, aki ezt a pályát vállalta.

Pilisszentlászlói évek
Arról nem is beszélve, hogy 1948tól kezdve Pilisszentlászló is hozzám tartozott, ahol rengeteg ipari
munkás élt. Nem tudom, hogy
mennyien emlékeznek arra, hogy
hogyan nézett ki akkor a kõbánya: az állomástól ki Dömörkapura 8 km-en keresztül óriási
drótkötélpálya futott, és a csillék
egymás után hozták a kõzúzalékot befele. A kõbányában vagy
ötven ember dolgozott, az õ
egészségüket felügyeltem. Azt
senki sem kérdezte meg tõlem,
hogyan jutok fel Pilisszentlászlóra. És egy nap akár több alkalommal is fel kellett mennem, miközben csak biciklim volt. Késõbb
tudtam venni egy motorbiciklit, s
azzal jártam télen-nyáron, fagyban, hóban, akár Dömörkapura
hívtak, akár Szentlászlóra. Hivatalosan hetenként kétszer jártam
Dömörkapura is rendelni. Néhanapján úgy eláztam a motoron,
hogy haza kellett mennem ruhát
cserélni.
Amikor a Népstadiont építették –
Kéki bányakõbõl van burkolva a
Népstadion, azért olyan zöldes
színû –, akkor minden nap mennem kellett, mert annyi kõfaragó
jött az ország minden részébõl,
hogy nagyüzemi rendelés járt
nekik. Katonai fegyelem közepette dolgoztak – ne felejtsük, a Rákosi idõkben építették a stadiont.
A munkás-paraszt szövetségé volt

XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

2011. FEBRUÁR 11.

II. RÉSZ

a hatalom, és az értelmiségi reakciósnak számított, az orvos pedig
ide tartozott.
A motorozásról jut eszembe: akkoriban ritka jószág volt ez errefelé. Volt két-három srác, 12-14
éves suhancok, és azzal szórakoztak, hogy ellopták a motoromat. A
Gõzhajó utcán bemásztak a
kerítésen, elmentek vele motorozni, majd letették valahol. Én
meg – mikor hívtak a beteghez –
keresem a motort, nincs sehol.
„Hát itt hagytam a zárt udvaron”
– hitetlenkedtem hangosan, mire
rájöttem a merényletre. A végén
mindig a rendõrség szedte össze,
hol innét, hol onnét. Végül a
motortolvajok megtették, hogy
letámasztották a régi egészségház oldalához, s mikor reggel
bementem, ott találtam a munkahelyemen. A rendõrség csak nevetett: „Gyerekek, mit csináljunk
velük?” Mondom: jó-jó, megértem
én, csak hát számomra ez nem
vicc.

Szûrõvizsgálatok
Összességében nagy élmény volt
Pilisszentlászló: nemcsak csodálatos természeti fekvése, hanem
az egységes, hegyek által körülzárt település, s az egyszerû
parasztemberek. Nagyon sok idõt
töltöttem fönn. Talán itt értem el
orvosi ténykedéseim legszebb
eredményeit. 7-800 lakosa volt
akkor ennek a kis csodatelepülésnek, ez mára – tudomásom szerint – megötszörözõdött. Itt szerveztem meg az elsõ szûrõvizsgálatokat, melyeket az Egészségügyi Minisztérium finanszírozott.
Csatlakoztam a tüdõszûrõ-vizsgálatokhoz. Elõször magam kezdtem a szervezéshez, de azután jöttek a többiek, és megalakítottuk a
mozgó tüdõszûrõ-vizsgálatokat.
Nemcsak az én érdemem volt,
hanem a munkatársaimé, nagyon
jó asszisztenciám volt. Kiválóbbnál kiválóbb emberekkel dolgoztam együtt, akikre a mai napig
tisztelettel és megbecsüléssel
emlékezem. Pilisszentlászlón volt
egy idõs bábaasszony, aki nagy
segítségemre volt, mert tótul nem
értettem. Annus nénivel nagyszerûen mentek a dolgok. Együtt,
teamet alkotva csatlakoztam a
szûrõvizsgálathoz, mellette a

kislaboratóriumot, vizeletvizsgálatot is csináltuk. Természetesen önkéntes alapon, de Annus
néninek nem lehetett ellent mondani. Nekem lehetett, de a
bábaasszonynak teljhatalma volt
ott. Késõbb az Orfihoz csatlakozva végeztünk PCP-szûrést, ízületi
gyulladással kapcsolatos szûrõvizsgálat. Tulajdonképpen ezért
kaptam 1973-ban az érdemes
orvosi kitüntetést. 1974-ig voltam
Pilisszentlászlón, több mint
negyed századig. Rossz makadám
úton, hiszen az aszfaltút jóval
késõbb készült. De örömmel
mentem, mert az ott élõ egyszerû
emberek családtagjaimmá váltak.
Ha lerobbant a motorom, kitartóan toltam, fel a hegynek, mert
tudtam, az út végén ott várnak a
betegeim.

A szülõotthon
létrehozása
'50-ben államosították a körzeti
orvosi ellátást, de 48-ban már
kezdett kibontakozni Gyerkó
Jancsi tisztiorvos barátom fejében
a rendelõintézet, majd a szülõotthon gondolata. 25 évig tagja
voltam a Városi Tanácsnak, az
Egészségügyi Bizottság elnöke
voltam, így minden beruházásban, kikérték a véleményemet.
Mindenben benne voltam, de az
ész a gépben János volt.
A szülõotthont úgy hoztuk létre,
hogy – ahol most a bõrgyógyászat
van – két szobát különítettünk el,
benne öt ággyal. Azt tudni kell,
hogy végtelen szegénység volt. A
szoba-konyhás lakásokban hogyan szüljön az édesanya? Kellett
egy olyan hely, ahová be tudjuk
vinni õket. A kis szülõszobákat
Adamis Géza bácsi mint városi
orvos vezette, de nagyjából én
dolgoztam benne. 1955-ben mentünk ki az Ábrányi villába, akkor
lett abból szülõotthon, ami már
önállóan fejlõdött.
Jövõ héten az utolsó rész
következik
KOLLÁRNÉ BALLA ANNA

KULTÚRA

„Legszebb ország hazám” Türelmes papír
„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám | Az öt világrész nagy
területén. | Egy kis világrész maga. Nincs annyi szám, | Ahány a szépség gazdag kebelén” – írta Petõfi Sándor 1847 februárjában. „Szép
vagy, gyönyörû vagy, Magyarország, szebb vagy, mint a nagyvilág” –
szól a hajón a kivándorlók dala a Kulinyi Ernõ által írott operettszövegben (Vincze Zsigmond mûvében, a Hamburgi menyasszonyban, 1926ban). Tudjuk József Attilának az 1937 júniusában megjelent versébõl
(is), hogy „Sok urunk nem volt rest, se kába, | birtokát óvni ellenünk |
s kitántorgott Amerikába | másfél millió emberünk”, és az õ egy részük
énekli a „Szép vagy, gyönyörû vagy, Magyarország”-ot. Bartók Béla –
már Amerikába kényszerülve – 1943-ban a dallamot beépítette a
Concerto címû mûvébe.
Ennyi elõzmény ismeretében még egy idézet egy olvasói levélbõl: „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 nem alávalóbb másokénál, de nem is elõrébbvaló”
(Szentendre és Vidéke, 2011. február 4.).
Van itt valami zavar. A Petõfi, Kulinyi, Bartók nem azért tartják
legszebbnek a magyar hazát, mert másokét ezzel le kívánják nézni,
hanem úgy vannak a hazával, mint az édesanyánkkal sokan: õ a
legszebb asszony a világon! S az ilyen érzés nem jelenti azt, hogy úgy
gondolnánk, a hazánk (az édesanyánk) elõbbre való mások hazájánál
(vagy édesanyjánál), csupán a szeretetnek a kifejezése. A szeretet
mérésére nincs skála, se méterben, se másban, ezért azután hazánk
(anyánk és lehet folytatni: feleségünk, gyermekünk…) a leggyönyörûbb. Nem is értem, mi bántja a levélírót… Ámbár az elsõ világháborút
lezáró trianoni béke kapcsán mondja, hogy „[…] a Trianon-nosztalgia
a magyar kultúra értelmezésének erõs leszûkítése”, ami ugyancsak
nehezen érthetõ. Ha nem csalódom, az lehet a baj, hogy trianoni
békeszerzõdés hatását, mint olyat, a megmaradt Magyarország (jólrosszul) igyekezett orvosolni. Mintha azt hallanám a sorok közül, amit
a közelmúlt egyik, úgynevezett politikusa hirdetett hazánk népe
számára, hogy merjünk kicsik lenni…
Szövegnyelvészeti egyetemi elõadásaim egyikén az intertextualitást
szemléltetve az említett Bartók-mû részletét szoktam meghallgattatni.
Eddig még soha egy hallgató sem ismerte se az operettbõl való dalt, se
Bartók Concertoját. Ilyen hát a XXI. századi nemzettudat – kicsik
vagyunk… (s Trianon kérdéskörét – amelyre a levélíró szintén kitér –
már ne is említsük).
BÜKY LÁSZLÓ
(a szerzõ a Szegedi Tudományegyetem docense, az MTA doktora)
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emilbotar@t-online.hu
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ifejezõ címet választott Vincze László papírmerítõ mester a
Városháza Polgármesteri Galériájában megnyíló kiállításához
– a papír valóban türelmesen, hosszú ideig õrzi a gondolatokat és a színeket, meg a vonalakat. Az a míves, merített
papír, amit õ készít, még szépségével hozzá is járul ehhez. Vincze
László erre a mostani kis tárlatra felvonultatta az elmúlt huszonöt év
„termését”: okleveleket, diplomákat, emléklapokat, metszeteket, térképeket, borcímkéket, albumokat, mûvészkönyveket és mappákat.

A képen elöl dr. Dietz Ferenc polgármester, Vincze László papírmerítõ mester

Már a megjelentek nagy számából és az oldott, baráti hangulatból is
érezni lehetett, hogy ezúttal kissé rendhagyó, kevéssé hivatalos kiállítás-megnyitóra kerül sor. Amely legfõképpen arról szólt, hogy itt él és
alkot városunkban egy igen tehetséges, kedves, szerény és segítõkész
ember, akit sokan szeretnek.
Dr. Dietz Ferenc polgármester üdvözlõ szavai egyaránt szóltak a régi,
míves mesterség felélesztésérõl, Vincze Lászlónak a város kulturális
életében játszott szerteágazó tevékenységérõl, Szentendre hírnevét
öregbítõ szerepérõl, a városi rendezvények támogatásáról, amelynek
következtében õ lett Szentendre Város Mecénása az idén. Jelképesnek
tekinthetõ mindezek után, hogy õ készítette el a Város Könyvét az
Európai Unióhoz való csatlakozáskor, az ezerév könyvet, Városkönyvet
és egy Vendégkönyvet is.
Annyi minden hangzott el az üdvözlõ beszédben, hogy a kiállítást megnyitó dr. Cseri Miklós, a Skanzen fõigazgatója bevallotta: alig maradt
számára mondandó. Tehát az eredetileg eltervezett beszéd helyett
barátként kívánt szólni ezúttal.
A népmesék modernkori szegény szabólegényeként jellemezte Vincze
Lászlót, aki rengeteg akadályt és nehézséget legyõzve valósította meg
önmagát, építette fel „birodalmát”, a Vinczemillt. Nem feledve közben
szülõfaluját, Fedémest, ahol földijeit tanította meg a papírmerítésre,
így teremtve munkalehetõséget számukra. Egyszerûség, emberség,
tisztaság, jó ízlés – jellemezte õt Cseri Miklós. Aki mindig ott van, ahol
jó ügyet lehet szolgálni. Aki alkotóan mûködik együtt a szentendrei
mûvészekkel. Akinek szép merített, „türelmes" papírjaira nyomják
manapság a legrangosabb kitüntetéseket, mint a Kossuth- vagy a
Munkácsy-díjat.
A tárlat csak ízelítõ abból a rengeteg szép alkotásból, amely a
Vinczemill, vagyis a Vincze László és Fiai Papírmerítõ és Könyvkötõ
Mûhelybõl kikerült az elmúlt évtizedek alatt. Amelyeket mindmáig
öröm kézbe venni.
A kiállítás a hivatal ügyfélfogadási idejében február 28-ig tekinthetõ
RAPPAI ZSUZSA
meg.
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„Boldogasszony
Anyánk, régi nagy
Pátrónánk”
Szeretettel hívnak mindenkit
Harangozó Erzsébet festõ a
Szent Korona küldetése címû
kiállításának megnyitójára
február 21-én, hétfõn 17 órára
a Magyarok Házába (Bp., V.
Semmelweis u.1-3. ). A kiállítást megnyitja dr. Rekettyés
Mária történész-professzor,
közremûködik Navratil Andrea
népdalénekes, a népmûvészet
ifjú mestere. Házigazda dr.
Medvigy Endre irodalomkutató.
A kiállítás egy hónapig látogatható, 14-tõl 18 óráig.

Ember és fa örök-sége
Pelle Péter kiállítása február
25-én, pénteken 18 órakor
nyílik a Vecsési Kiállítóteremben (Vértesi N. u. 9.) A
kiállítást megnyitja Endrei Judit,
közremûködik a Pro Fun
vegyeskar.

A csángó gyerekekért
Március 12-én, szombaton 18
órakor Jótékonysági estet rendeznek a diószéni csángó
gyerekek támogatására a Pest
Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.). Fellép
többek között a Rajkó zenekár
és tánckara, Petrás Mária, a
diószéni gyerekek és tanáraik,
a Barcsay iskola néptánccsoportja, a Budapest Tánciskola
szentendrei néptáncosai. Jegyek
kaphatók a PMK portán
(310-222), valamint Jolanda
Willemse szervezõnél
(06-30-279-2688,
willemse@t-online.hu).

Lev Tolsztoj rejtélyes „pálfordulása”
Az alábbi írást még tavaly kaptuk meg a szerzõtõl, de sajnos a nagy orosz író halálának 100.
évfordulóján – novemberben – helyhiány miatt nem tudtuk megjelentetni.

E

gyik levelében Tolsztoj
leírja azt a mondatot,
melynél vakmerõbbet ember le nem írhat: „Maradéktalanul boldog vagyok” (Zweig
2006). Nem csupán vakmerõségrõl van itt szó, hanem eufóriás
túlfûtöttségrõl. Igaz, sok mindent
látott és meglátott az íróvá érett
Tolsztoj a 19. századi társadalmi
életbõl, de egy olyan ember
szemével, aki a kiváltságos,
uralkodó arisztokrata osztályhoz
tartozott. Vagyonos gróf, gond
nélkül tanulhatott, mûvelõdhetett, és szórakozott is, nem
egyszer mérték nélkül. Válogathatott az életlehetõségek közül,
hogy mi legyen: jogász, katona,
diplomata, író? Végül is az írói
pálya mellett döntött, mert az
kecsegtette a legtöbb szellemi és
lelki élménnyel, sõt pénzügyi sikerrel is. Nemcsak okos volt,
hanem végtelenül szorgalmas is,
alkotó kedvét nem rontotta meg
az arisztokraták közismert betegsége: a semmittevés. Óriási volt
benne a tudásszomj, mindent
megérteni és mindent megmutatni idõtálló írói alkotásokban.
Sikerült! Minden bizonnyal ez a
magyarázata a fent idézett, túláradó extázisának.
De van-e a Földön sírig tartó
boldogság? Nemigen találunk rá
példát, és Tolsztoj életébe is
belopódzik a disszonancia. Zweig
szerint egyik pillanatról a másikra veszti el értelmét, értékét minden Tolsztoj számára. Kissé merésznek és megalapozatlannak
tûnik állítása, mert évtizedes
házasság után miért meglepõ,
hogy Tolsztoj ráébred arra a szomorú tényre, hogy felesége
egészen más életelveket vall, mint
õ! A német származású asszony

az egyéni, illetve a családi boldogság elérésében látja saját élete és
gyermekei jövõjét, ezért minden
ennek a célnak rendel alá. Mûvészi ambíciói, közösségi, szociális törekvései nincsenek, tizenhárom gyermek nevelése mellett
ilyen illúziókat nem is táplálhatott.
De nemcsak a szúk családi körben
érték Tolsztojt lelki traumák
(nézeteltérések, civakodások, sõt
veszekedések is!), látnia kellett,
hogy hazája, Oroszország nemcsak elmaradott a fejlett európai
országok mögött, de alapjaiban
rossz gazdaságilag, politikailag
és szociális rendszerében is. Marx
nélkül is felismerte, hogy a földbirtokos osztály jólétét az állati
sorban tengõdõ muzsikok biztosítják. Ezzel a felismeréssel
óriási és egyben megrázó lelki
válság érte Tolsztojt, akinek rendkívül fejlett szociális érzékét csak
bámulni tudjuk ma is. Nem lehet
hát hirtelen változás eredménye
az a lelkiállapot, amelybe Tolsztoj, az ötvenes éveiben, belecsúszott. Csalódott a pravoszláv vallásban, a cárban, és meglátta az
uralkodó arisztokrata osztály
minden bûnét és felelõtlenségét is.
„Betegség rág titkon életén?” –
teszi fel a kérdést Zweig. „Világra
szóló életének ötvennegyedik esztendejében néz elõször farkasszemet Tolsztoj a nagy semmivel,
mint általános emberi sorssal”.
Nem érthetünk egyet ezzel a
hangzatos, ugyanakkor semmitmondó állítással, amivel Zweig
próbálja indokolni Tolsztoj „pálfordulását”. Az öregedõ Tolsztoj
csakugyan sok tekintetben más,
mint a fiatal. Fizikai állapota még
most is kifogástalan, de lelki
habitusa nem azért változott meg,

mert farkasszemet nézett a nagy
semmivel, hanem sokkal inkább
azért, mert szervezetében alapvetõ élettani (sõt biokémiai) változások létek fel, a már említett
lelki traumák hatására. A legújabb pszichofizológiai és pszichiátriai ismeretek birtokában ma
már egzaktan értelmezni tudjuk
Tolsztoj öregkori leli válságát: m
mániás depresszív pszichózisban
szenvedett.
Mit jelent ez a mindennapi életben?: Amíg a mániás fázis dominált nála, produktív és „maradéktalanul boldog” volt. Vagyon
és siker övezte! A családi perpatvarok, a megfeszített írói munka
(a Háború és béke címû mûvét
hétszer írt át), a felismert egyéni
és társadalmi bajok felõrölték
energiáját, és feltartóztathatatlanul úrrá lett rajta a depresszió
(ahogy ez a bipoláris pszichózisban rendszerint lenni szokott).
Tartósan kétségbe esik, és lázadva keresi a bajokból kivezetõ utat.
Sem a nihilistákkal, sem a forradalmi bolsevikokkal nem ért
egyet, ezért a meghasonlottságból
(mint oly sokan) a krisztusi hit
segítségével próbál kijutni. Így
jött létre a tolsztoji vallásfilozófia,
amelyet „tolsztojánizmusnak”
nevezett el az utókor. Tolsztoj hitvallása, és fõleg az abból fakadó
aszketizmusa nem talált követõkre, egyszerûen azért, mert
életellenes volt. Az életrõl való
teljes lemondásra, emberfeletti
morális elvek megvalósítására
késztette. Csak egy példát emelek
ki ezek közül: a fiatal lányoknak
például azt tanácsolta, hogy ne
menjenek férjhez, csak Istennek
és az emberiség szolgálatának
szenteljék életüket.
Láthatjuk tehát, hogy öregkorára
nagy ellentmondás keletkezett
Tolsztoj életfelfogásában. Zseniális író, bátor kritikus, amikor
osztálya és hazája hibáit maradéktalanul feltárta és ostorozza,
de együgyû próféta, amikor az
aszketizmus útjára akarja terelni
a jövõt alakító emberiséget.
Tévedései ellenére is óriási hatással volt kora gondolkodásmódjára, életmûve azért tökéletes,
mert hiba is van benne.
BENEDECZKY ISTVÁN
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KULTÚRA

Briliáns
hangverseny

Bálint-nap
a Filibilivel

Aki február 4-én,
a
Városháza
dísztermében
hallhatta Fenyõ
László Liszt-díjas
gordonkamûvész
hangversenyét,
sokáig nem felejti ezt a különlegesen szép
estet. Tudtuk róla régóta, hogy ritka tehetség
és kiváló zenész, aki már tizenhárom évesen
zeneakadémista volt a különleges tehetségek
osztályában. Aki ugyan hosszú évek óta
Németországban él, de most egykori zeneiskolája Alma Mater hangversenysorozatának
keretében adott Szentendrén koncertet Mayer
Angyalka zongoramûvész, a zeneiskola tanára
kíséretében. Bach, Schumann, Kodály és
Paganini mûveit egy 1695-ben készült Matteo
Goffriller mesterhangszeren játszotta el
varázslatosan. És nemcsak a hangszer gyönyörû, bársonyos hangja, az elõadásmód briliáns volta tette ezt a koncertet nagy élménnyé,
hanem az a mûfajtól szokatlan beszélgetés is,
amelyet Fenyõ László Silacher Tamással folytatott, s amelybõl átsugárzott a fiatal zenész
közvetlensége, humora, vonzó egyénisége is.
R. ZS.

Szeretettel hívjuk barátainkat, ismerõseinket, rokonainkat „Daloló Mezõség”-i barangolásra február 20-án, vasárnap 17
órára a Városháza dísztermébe. Köszöntõt mond dr.
Dietz Ferenc polgármester,
közremûködik a Filibili
Népdalkör, Száva Borbála,
a Csipkefa népdalkör, a
Dunazug Zenekar, Halmos
Béla, Kertész József, a
Pénteki Daloló Kör.
PROGRAM
„Sok számos esztendõket
vígan megélhess…” Bálintok
köszöntése
„A kõbõl, téglából, fából
épített templom.”
Bánffyhunyad
Kegyelmes Isten…
Balassi kard. 2011-ben kapta meg
Tamás Menyhért
Az õ versét halljátok: Tegnapszépen, holnap-szebben
Kallós Zoltánnak
Egy lány a hegyek közt - ballada
„Körösfõi részeg alatt…”
A temetõ kapu
Titkon hervad, titkon nyílik a rózsa
A mûvészet c. lapból részlet
Mint a szép híves patakra

A magyarok Istene Petõfi Sándor
verse
Isten áldja meg a magyart
„A füzesi csorgó víz…”
Ördöngõsfüzes
Máma péntek, holnap szombat
Kapitány úr
Zöld erdõben, de magas
Udvaromon aranyvályú
Füzes eredete – Mese
Ez az utca szebeni
„Szamosújvár börtönfala de
sárga…”
Esik esõ, szép csendesen
csepereg
Rózsa Sándor szereti a táncot

Belépõdíjat nem szedtünk,
de a KÁSAPÉNZ-rõl nem
mondanánk le, ezért aztán
megtömött pénztárcáját
senki ne felejtse otthon!
„Válaszúti hegy aljában…”
Halljunk szót!
Piros kancsó, piros bor
Kék ibolyát ültettem egy pohárba
Válaszúti hegy aljában
Hallod babám, mit fütyörész a rigó
A kalapom, a kalapom
„Székvárosi öregtemplom
harangja…”
Zongorajáték Lajtha Lászlótól
Táncbeli táncszók – Nagy László
verse
Jár a kislány virágos zöld
mezõben
A menyasszony szép virág
Azt hallottam, hogy a héten
A kapuba a szekér
Ne sirasd gyöngykoszorúdat
Árvalányhaj lengedez a hegytetõn
Ízekkel is idézzük fel Mezõség
falatjait: pánkó-kínálás
Haza is kéne már menni
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SzeVi
könyvbemutató
A SzeVi Klub keretében
február 17-én, csütörtökön
17 órakor Párkány László
Bánffy György egyes szám
elsõ személyben 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 terveinket meghiúsította a tragédia: a színmûvész
tragikus körülmények között
elhunyt augusztus 31-én.

Nõi furcsa pár
Neil Simon vígjátékát február
26-án, szombaton 18 órakor
mutatják be a Pest megyei
Könyvtár színháztermében.
Fõszereplõk: Hûvösvölgyi
Ildikó, Ivancsics Ilona,
Bardóczy Attila, Szilvássy
Annamária, Farkasházi Réka.
Rendezõ: Bencze Ilona.
Jegyek kaphatók a Tourinform
Irodában (317-965) és a PMK
portán (310-222).
www.szaguldoorfeum.hu
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HIRDETÉS
ÁLLÁS

nm-es, II. emeleti, részben
bútorozott. Tel. 06-30-422-5358.

A Rab Ráby vendéglõbe szakácsot és felszolgálót (gyakorlottat)
állandó munkára felveszünk.
Bérezés megegyezés szerint. Tel.
06-20-980-9274, 06-30-3405706.

ÁLLÁST KERES
Lakástakarítás-vasalás gyakorlattal, referenciával. Tel. 06-20-3911373.
Takarítást, gyermekfelügyeletet
vállal Pismányban elõ, dolgozó
középkorú nõ, referenciákkal. Tel.
06-20-534-0965.

EGÉSZSÉG
ÉRSZÛKÜLET gyógyítása,
teljes érrendszer tisztítása
kardiológus vezetésével. III.
kerület, Szépvölgyi úti Hévmegállónál. Tel. 06-1-2204641, 06-20-349-4277.

KIADÓ LAKÁS
Leányfalun, fõútvonal mellett,
eredetileg rendelõnek készült, 80
nm-es házrész bármilyen célra,
esetleg lakásnak is kiadó. Tel.
06-20-344-1087.
Szentendre belvárosában, kertes
családi házban 150 nm-es,
különálló lakás+garázs kiadó.
Tel. 06-20-344-1087.
Szentendrén 100 nm-es lakás
kiadó. Tel. 06-20-367-9361.
Lakás kiadó Szentendre,
Széchenyi téren: kétszobás, 56

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. 06-20-3303640.
Különálló lakrész kiadó 1 vagy 2
személy részére. Tel. 06-30-6621266.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén felújított, 4 szobás,
120 nm-es, hõszigetelt ház, kerttel, garázzsal, városközponthoz
közel eladó. Ára: 32 millió Ft. Tel.
06-20-934-3470.
Budapesti XIII. ker-i, önkormányzati, 48 nm-es lakásomat
(örökbérleti jog) elcserélném
szentendrei önkormányzati vagy
tulajdonjogra. Tel. 06-30-4899007.
Szentendrén 895 nm-es teleken 3
szintes lakóház eladó. Tel. 06-20367-9361.
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. Ára:32
millió Ft. Tel. 06-20-399-6416.
Rózsakerti lakás sürgõsen eladó.

53 nm-es, erkélyes, saját tároló,
egyedi mérõórákkal, alacsony
közös költség. Tel. 06-20-6653675.
Eladó Szentendre
belvárosában új építésû társasház I. emeletén 100 nm-es
lakás 10 nm-es erkéllyel,
garázzsal, tárolóval tulajdonosától. Irányár: 34 millió
Ft. Tel. 06-20-594-4629.

OKTATÁS
Rajzoktatás, festés, perspektíva,
mûvészettörténet – képzõmûvész
irányításával. Tel. 06-30-6176750.
Angoltanulás, korrepetálás
magántanárnál mérsékelt áron.
Gyermekeknek és felnõtteknek.
Tel. 06-20-950-5856.
keretbe
Matematika-, fizikatanítást vállalok általános, közép- és fõiskolai szinten. Házhoz megyek. Tel.
06-30-347-8843.
Matematika-korrepetálás nagy
tapasztalattal! Tel. 06-30-4878855.

SZOLGÁLTATÁS
Kertépítés, tavaszi metszés,
telektisztítás Szentendrén és
környékén. Tel. 06-20-341-4585.
Viacolor (1650 Ft/nm) terméskõ
burkolatok, kerítések, támfalak
építése, kertépítés referenciákkal. NOVA-PARK Bt. Tel. 0620-341-4585.
Weblapkészítés és profi hírlevél
küldés Szentendrén. Tel. 06-30950-5355, www.struccpolitika.hu.
Lakásátalakítás, felújítás.
Kõmûvesmunka, festés, mázolás,
burkolás, gipszkartonozás,
nyílászáró-csere stb. Ingyenes
felmérés, megbízható, precíz
munka. Hívjon bizalommal. Tel.
06-20-669-5151.
Veszélyes fák kivágása Alpintechnikával, referenciával,
közületeknek, magánszemélyeknek. Tel. 06-20-524-5200.
Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai

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

Mûhely, tel. 06-20-227-6343.
Építkezõk figyelem! Nyugdíjas
építõmérnök felelõs mûszaki
vezetést vállal negyven éves
tapasztalattal. Tel: 06-30-9344992.
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.

OÁZIS INGATLANIRODA

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

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

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Kaputelefon- és
garázskapu riasztás, szerelés.
Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20-9177555,
www.dugulaselharito.hu.

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.
Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel.
06-70-241-8999.

Az OÁZIS Ingatlaniroda
új építésû, vagy
15 évesnél nem régebbi
házakat, lakásokat keres
eladásra, kiadásra.

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

TÁRSKERESÕ

www.oazisingatlan.hu

TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK
A DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.

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

ÜZLET
Szentendre belvárosában 25 nmes üzlet-, irodahelyiség kiadó.
Tel. 06-20-344-1087.

Apróhirdetéseink
70 Ft/szótól!
Hirdetésfelvétel: keddig
Duna-korzó 18. II. em.
reklam@szevi.hu
26/505 120

Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor 11/B. szám alatt. Tel. (26)
319-957.
Szentendrén frekventált
helyen kávézó kiadó. Tel. 0620-665-3686, 06-20-6653685.

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

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

Közepes keverék kant február 2-án
fogták be a Bükkös-parton
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Mopsz kant február 6-án fogták be a
Hamvas Béla utcában, két napja ott
csavargott

A Szabadság-forrásnál február 3-án
fogták be a két labrador keverék kant

PROGRAM

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

MOZIMÛSOR
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

19:20 KÉT SZERETÕ (110’) kh.:16
21:15 BIN-JIP- LOPAKODÓ
LELKEK (88’) 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 19. szombat
14:00 ARANYHAJ ÉS A NAGY
GUBANC (91’) kn.
16:00 GYERMEKEK A
NAGYVILÁGBAN SOROZAT
(DunaP’art Filmklub)
A MENNYORSZÁG GYERMEKEI (85’) kn.Tanner
Gábor programsorozata
17:35 BENJAMIN BUTTON
KÜLÖNÖS ÉLETE (166’)
kh.:12
20:30 KÉT SZERETÕ (110’) kh.:16

február 20. vasárnap
15:20 ARANYHAJ ÉS A NAGY
GUBANC (91’) kn.
17:00 ELADÓ SZERELEM (95’)
kh.:16
18:45 KÉT SZERETÕ (110) kh.:16
20:35 AZ UTAZÓ (103’) kh.:12

Elõadás

ELÕADÁS

KONCERT

Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
Február 11. péntek 18 óra
HÁREM A TÖRÖK
IGAZSÁG
– NÕK A TÖRÖK
POLITIKÁBAN
Fodor Pál turkológus elõadása
Február 18. péntek 18 óra
SZENTENDRE HELYE AZ
ÕSBUDA KUTATÁSBAN
Dr. Lánszki Imre ökológus
elõadása
Kolping Család
Egyesület
Török köz

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

február 18. péntek
16:00 ARANYHAJ ÉS A NAGY
GUBANC (91’) kn.
17:00 HALADÓ FILMMÛHELY vezeti Dabi István M.
17:35 NEW YORK, I LOVE YOU
(103’) BA.
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK
SOROZAT - (DunaP’Art
Filmklub) REGÕSÉNEK és
más filmek (82’) - Halmos
Béla programsorozata
18:30 Bridzstanfolyam kezdõknek
3. (klubhelyiség)

Séfek a ringben
12 fogásos
gálavacsora a Fõ téri
Kereskedõházban !
február 25-én (péntek)
18.30 órakor
Ételkülönlegességek
Magyarország legjobb séfjeitõl,
Csutorás Ferenc egri borász
boraival.
Részvételi díj: 14.500 Ft/fõ
Asztalfoglalás:

30-600 9709, 30-586 6422
asztalfoglalas@kereskedohazcafe.hu

február 21. hétfõ
15:35 ARANYHAJ ÉS A NAGY
GUBANC (91’) kn.
17:10 KÉT SZERETÕ (110’) kh.:16
19:00 BENJAMIN BUTTON
KÜLÖNÖS ÉLETE (166’)
kh.:12
21:50 BIN-JIP- LOPAKODÓ
LELKEK (88’)

Február 19. szombat 16
óra
A MAGYAR SZENT
KORONA MÛSZAKI
VIZSGÁLATA ÉS
KÖVETKEZMÉNYEI
Professzor dr. Ferencz Csaba
egyetemi tanár, a Szt. István
Lovagrend nagymesterének
elõadása

február 22. kedd
17:00 VALAMIKOR RÉGEN...
Török Katalin várostörténeti
sorozata
18:35 WOODY ALLEN SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub) MANHATTAN (96’) kh.:16 Tanner
Gábor programsorozata
20:10 CANDY (104’) kh.:16
21:55 DOGORA - ÁZSIA ARCAI
(80’) kh.:16

DMH Barlang
Duna-korzó 11/A

Elevenpont koncertek:
Február 11. péntek 20 óra
MAGIC MOSQUITOS;
TUDÓSOK
Belépõjegy: 500 Ft
Február 18. péntek 20 óra
STILL ALIVE (RATM
TRIBUTE); APOLLOGIKA
Belépõjegy: 400 Ft

Püspökmajor Lakótelepi
Klubkönyvtár Olvasóinak!
Farsangi idõszak van. A farsangra az alakoskodás jellemzõ.
Most mi is alakoskodunk. Úgy
teszünk, mintha nem haragudnánk, de mi haragszunk.
Haragszunk, mert drágák a
könyvek, s haragszunk, mert
kevés az új könyvekre költhetõ
összeg.
Szóval: a farsangi idõszakban Ön következmények
nélkül visszahozhatja
késedelmes olvasmányait,
mi nem számolunk fel érte
késedelmi díjat! Szeretettel várjuk március 5-ig!
Könyvtárosok

Farsangi jelmezbál
A Dézsma utcai Nyugdíjas Klub szeretettel 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.

ENDORFIN PARTY
& APHRODITE SPA
Február 12-én a Ramada Plaza Budapestben
„Komplex mentális- és mozgásprogram az
örömteli stresszkezelés jegyében és az egészség
érdekében” címmel várnak mindenkit „STRESSLESS“ napra, avagy a Miértek és a Megoldások
napjára.
Elõregisztráció, információ:
tel: (06 1) 436 41 30
e-mail: spa@ramadaplazabudapest.com

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
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SZÕNYI FERENC A VILÁG LEGJOBB DUPLA DECA TRIATLONOSA

Kengyelfutó gyalogkakukk
Leányfalun

V

an egy embertársunk, vált. Akkor hõsünk újra pályára
aki negyvenéves kora lépett, hogy elhitesse magával,
fölött tanult meg úszni, még nincs itt a világ vége. És
de mégis képes átszelni kiderült, nem hogy nincs itt, csak
egy balatonnyi hosszúságot. A most kezdõdik az, amit életnek
biciklit mindig csak helyváltoz- lehet nevezni. Röviddel az elsõ
tatásra használta, ma mégis el edzések után, 2007-ben benevetudna pedálozni Budapesttõl az zett a tizenkét órás csákvári futóÉszaki-sarkkörig, és futócipõt versenyre. Igen, kezdhette volna
sem viselt soha, ennek ellenére valami rövidebb távval is, de
átszaladna a fõvárosunkból a minek, amikor így is övé lett az
románokéba. A húszszoros Iron- ezüstérem! Aztán nem telt el két
man távot – úszás 76 km, kerék- hónap, de már a Bécs-Pozsonypár 3600 km, futás 844 km – a Budapest útvonalon szaladt. Igaz
világon mindada 323 km minAranyéremmel õ lett a
dig négy ember
den hosszútávteljesítette, amíg mexikói Dupla Deca Ironman. futó kínját-baját
nem jött Szõnyi Majd hazajött... és már vagy otthagyta bajegy hete itthon lógatta a
Ferenc, és nem
nokunk testén,
lábát, mikor a világ másik
lett az ötödik,
leesett egy-két
felén befutottak az utolsó
aki ráadásul el is
körme, kidörversenyzõk a célba.
hozta az aranyzsölõdött a talérmet 2010 nopa, a sarka, a
vemberében a világ leghosszabb mellei, még egy csonthártyagyulállóképesség- versenyérõl.
ladást is összeszedett, de azért 33
Na, de az egész úgy kezdõdött, óra múlva, a fõvárosba érve mégis
hogy amikor úgy harmincöt éves le tudta nyomni a stoppert. Még
kora körül hõsünk felrándult arra is volt tartaléka, hogy az
Budapestre a családjával, és mint utolsó szakaszon eldiskuráljon a
ahogy lenni szokott, rótta a kö- nála tíz évvel idõsebb Kiss László
telezõ köröket: állatkert, Vidám- õstriatlonossal a futás rejtelmeipark, meglátott a Széchenyi fürdõ rõl. Meg is dumálták, hogy a
falán egy árválkodó plakátot. A „mester” leugrik Komáromba egyfalragasz egy maratont hirdetett, két edzésötletet adni.
ami pont egy hét múlva volt Álltak is néhány hét múlva a futóesedékes. A mi harcosunk ott pályán teljes harci díszben, amihelyben el is döntötte, indulni kor a szaki rákérdezett hogy szokfog, nem zavarta semmilyen kö- ta kezdeni. Vitézünk annyit monrülmény. Sem a kerekedõ pocakja, dott: Hát, elkezdek futni és kész.
sem a sportolói múlt teljes hiá- A sokat látott triatlonos csak
nya, sem felesége intelme, misze- ámult, hogy „Semmi pulzusmérés,
rint: Feri, te futni nem tudsz!
semmi számítás, csak elkezdesz
Õ már estére cipõt váltott, pályára futni és kész?” Aztán addig lolépett, és rótta a köröket, hogy a holtak együtt profikhoz méltóan,
hatnapos felkészülés azért megle- míg rájött, hogy van még hová
gyen. Végül a következõ szomba- fejlõdni Ferenc.
ton a Városligetben rajthoz állt, De nem kellett sok, fordult a
átfutotta az egyik rakpartot, majd kocka, kedvencünk remek futó
a másikat, intett a Parlamentnek, lett. El is indult minden izgalmasa táv háromnegyedénél úgy érez- nak tûnõ versenyen. Hatodikként
te, lábai összenõttek, majd 4 óra 3 ért célba a Balatont körbeölelõ
perc múlva – ami lássuk be nem ultramaratonon, de mintha valarossz eredmény! – a cél feliratot mi mégis hiányzott volna, 2008átlépve rogyott le a Dózsa György ban benevezett egy nemzetközi
út aszfaltjára.
ultratriatlonra is. Az, hogy úszni
Aztán eltelt vagy hat év futás nél- csak mellnek álcázott kutyában
kül, a kilók csak jöttek, az eme- tudott, nem számított! Hogy
letek egyre magasabbnak tûntek, bringán addig csak mókából ült,
a cipõbekötés bonyolult mûveletté mellékes volt. És hogy közben a
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rendes napi nyolc-tíz óráját lenyomta az építõiparban – mert
valamibõl élni is kell –, szóra sem
érdemes. Az elsõ karcsapásoknál
még kortyolt is a vízbõl, többen
megkérdezték, feladja-e. Persze
esze ágában sem volt! A habokból
majd’ utolsóként szállt ki, aztán
feltekerte magát a hatodik helyre,
végül pedig a negyedik helyen
végzett. A verseny közben kattintgattak a szövetségi elnökök az
interneten össze-vissza, hogy ki
ez a Szõnyi Ferenc, de hiába, nem
találtak sehol semmit. Hogy is
találtak volna, hiszen néhány
hónapja még úszni sem tudott,
nemhogy triatlonozni!
Aztán jött a meghívás Mexikóba a
Deca Ironman triatlon versenyre,
ahol a rendes távok tízszeresét
kell teljesíteni. Harmadik lett.
Mindenki maradandó sérülésekkel távozott, neki meg még csak
izomláza sem volt. Majd 2009ben újból kipróbálta magát Mexikóban, új világrekordot állított föl
115 órás versenyidõvel, és megnyerte a viadalt. Majd 2010-ben
átfutott az Egyesült Államok
egyik óceánjától a másikig (Race
Across Amerika, 4800 km), és teljesítette az egyik leghosszabb és
legnehezebb szárazföldi versenyt,
a Spartathlon-t (246 km). Aztán
meg a dupla Deca következett,
ahol ugye a hússzorosát kell úszni-bringázni-futni az ironman-es
távoknak. Aranyéremmel õ lett a
mexikói Dupla Deca Ironman.
Majd hazajött, mert hiányzott a
család. És már vagy egy hete
itthon lógatta a lábát, mikor a
világ másik felén befutottak az
utolsó versenyzõk a célba.
Nemrég a Leányfalui Faluházban
járt a triatlonos utánpótlásnál,
hogy elmesélje a srácoknak, mire
számíthatnak úgy negyven év
FÜLÖP VADADI ADRIENN
felett.

Thaibox
A hétvégén IFMA (Nemzetközi
Amatõr Muaythai Szövetség)
válogató versenyt rendeztek.
A Rákóczi iskola tornaterme zsúfolásig megtelt az indulókkal,
annyira, hogy a nézõk számára
alig maradt hely. Az idei eseményen több mint nyolcvan
sportoló mérkõzött meg a fontos
küzdelmekben, hiszen ez az esemény a bangkoki világbajnokság
elõszobája.
Késõ estig zajlottak a küzdelmek
muaythai szabályok szerint, azaz
könyök- és térd-technikák is
megengedettek voltak, természetesen megfelelõ védõfelszerelésben, kellõ felügyelet mellett,
nemzetközi vezetõ bíró irányításával. Immáron hagyományosnak
tekinthetõ rendezvényükkel a

Szentendrei Városi Sportegyesület
újra bebizonyította, hogy a hazai
thaibox-sport immár alapvetõ
helyszíne Szentendre.
A hazai színeket Albrecht Péter
képviselte, aki egyhangú pontozással 3:0 arányban verte ellenfelét, így joggal pályázhat a válogatott kerettagságra.
S. R.

Terápiás jóga
egészségeseknek
és egészségre vágyóknak
Kedden 10 órától
csütörtökön 8 és 18 órától
1000 Ft/ alkalom
Szentendre, Waterfront Hotel
a Duna-parton
MOSOLY, ENERGIA, LELKI BÉKE
Tel. 06-20-972-7373
http://jogaszentendre.netlap.net

