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Pályázati felhívás

PÁLYÁZAT

ÁLLÁS

Pályázati felhívás

SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

A szentendrei turisztikai iroda marketing
asszisztens pozícióra megbízható, pontos,
szorgalmas, önálló feladatvégzésre képes
munkatársat keres. A foglalkoztatás napi
4 órás részmunkaidõs munkaviszony keretében
történik, határozott munkaidejû szerzõdéssel.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
pályázatot ír ki
a Kanonok utca 1. szám alatti, 17 nm-es
rendelõintézeti optika üzemeltetésére.
A pályázattal kapcsolatban további információ a (26)
501-440, vagy a 06-20-9372-338 telefonszámokon
kérhetõ. Az érdeklõdõk részére a helyszín megtekintésére lehetõséget adunk (érdeklõdni a rendelõintézet
titkárságán lehet). A pályázat benyújtásához szükséges
dokumentáció dr. Kirchhof Attila aljegyzõtõl igényelhetõ
a kirchhof@ph.szentendre.hu e-mail címen. Az ajánlatokat március 23-án 9 óráig kell benyújtani a rendelõintézet titkárságára. A helyiségek bérbeadás útján történõ
hasznosításáról a rendelõintézet vezetõje dönt. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás
nélküli eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázatok
benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek a
pályázókat terhelik.
DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA
intézményvezetõ

Elvárások:
 felsõfokú egyetemi vagy fõiskolai végzettség
és marketinges szakirányú végzettség,
 minimum középfokú angol nyelvtudás,
 kiváló kommunikáció írásban és szóban,
 jó szövegírói készség,
 reklámgrafikai ismeretek,
 tapasztalatok turisztikai területen, valamint webmarketing és projekt menedzsment területén.

Jelentkezni a tdmszentendre@gmail.com e-mail címre
beküldött fényképes önéletrajzzal lehet február 3-ig.

PÁLYÁZAT
Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Kolti Helga igazgató

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi, tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére:
Cím
Övezeti
(Szentendre) besorolás

Alapterület
m2

Telekalakítás utáni
várható alapterület

Induló (licit)
ár Ft/m2

Induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

Cseresznyés u. üdülõövezeti
teteje
ingatlan
hrsz.: 9188 (beépítetlen t.)

3069

~2550

11.600 ,-

~29.580.000 ,-

100.000,-

Nyerges u. - üdülõövezeti
Barackos út
ingatlan
hrsz.: 6995 (beépítetlen t.)

7146

Nyerges u. – üdülõövezeti
Táltos u.
ingatlan
Hrsz.: 6996 (beépítetlen t.)

1515

~ 1500

11.100 ,-

~16.650.000 ,-

100.000,-

Vándor u.
Hrsz.: 9157

1277

~ 997

9.000 ,-

~ 8.973.000 ,-

100.000,-

Fõ tér 14. hrsz.: lakóövezeti
2333/2/B/1
(lakás)

85,24

25.200.000,-

100.000,-

Kovács L. u. 38. lakóövezeti
Hrsz.:
(mûhely-raktár)
2555/0/A/3

267,84

19.417.000,-

100.000,-

Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100
szevi.ibolya@gmail.com

Erdõsor u. 22. üdülõövezeti
Hrsz.:8209,
ingatlan
8209/A
(beépített t.
és üdülõépület)

682

8.166.000,-

100.000,-

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Dunakorzó
11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.

Õzláb utca 6. üdülõövezeti
Hrsz.:
ingatlan
7100/7
(beépítetlen t.)

985

11.030.000,-

100.000,-

Ady Endre út vegyes terület
Hrsz: 4416/2, (beépített
4416/2/A, B
terület)

1700

50.100.000,-

100.000,-

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Tábori Szabolcs
Index:
PFH/88/1987
ISSN 0239-068X
www.szevi.hu

~6762

11.240 ,-

~76.004.880 ,-

VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
T-HOME hibabejelentés 1412
VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725, Zöld
e-mail:
kozerdeku-zoldmail@ ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: (26) 503 329
HÓDISZPÉCSER
06 20 569 0137
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
Külterületi fegyveres õr: Fazekas
Lajos, 06 20 949 3207
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.

100.000,-

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi, tulajdonában lévõ ingatlan bérbevételére:
Szentendre, 2335 hrsz-ú, természetben Fõ tér 16. szám alatt található 57 m alapterületû helyiség;
Szentendre, 2314 hrsz-ú, természetben Városház tér 1. szám alatt található 30,44 m2 alapterületû üzlethelyiség és 27,71 m2
alapterületû galéria;
Szentendre, 2330 hrsz-ú, természetben Városház tér 3. szám alatt található épület pinceszintjén található 384 m2
alapterületû helyiségcsoport;
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Tájékoztatás telefonon: 26/503-377, vagy személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál.

2

107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán
r. törzsõrmester
Pismány: Koós Ervin
r. fõtörzszászlós
Pannónia: Gáti László
r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Hétköznapi ügyelet este 7-tõl
reggel 7.30-ig, ügyeleti díj 360 Ft

Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Dunakorzó 11/A (DMH)
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

üdülõövezeti
ingatlan
(beépítetlen t.)

105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018
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Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda), Kálvária u.
26., 310-828
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár, Kanonok u. 4., 310487
Minden szerdán Vasvári Patika,
Sas u. 10., 312-825
Minden csütörtökön Andrea
Patika Püspökmajor (uszoda),
Kálvária u. 26., 310-828
Minden pénteken Ulcisia
Gyógyszertár (Hév-nél), Dózsa Gy.
u. 1., 500-248
Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig NYITVA ügyelet:
16-órától reggel 8-óráig
február 4-5. Ulcisia Gyógyszertár
(Hév-nél), Dózsa Gy. u. 1., 500-248
február 11-12. Napvirág csepp
Gyógyszertár, Attila u. 23., 319-354
február 18-19. Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda), Kálvária u.
26., 310-828
február 25-26. Ulcisia
Gyógyszertár (Hév-nél), Dózsa Gy.
u. 1., 500-248
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
GYEPMESTER
06 20 931 6948
SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
tel/fax: (26) 310 442

VÁROS

Diákönkormányzat alakult
az Összefogás évében

fotó  MISER ISTVÁN

Szentendre azon szerencsés települések közé tartozik, ahol évente több száz gyermek születik, akiknek jövõje, városban maradása, a velük való együttmûködés kialakítása kiemelt jelentõségû a fiatalok és a város
számára egyaránt.
A korábbi évek során a városi ifjúság megszólítása, összefogása, a vele való kapcsolat élénkítése kisebbnagyobb sikerrel és eredménnyel járt. Ezért a városvezetés e területen jelentõs elõrelépést szeretne a
közeljövõben, aminek megalapozását a tavaly elfogadott Ifjúsági Koncepciós és az az alapján készült
Cselekvési Terv képezi, a konkrét lépések pedig idén kezdõdnek.
Január 12-én tartotta a Szentendrei Diákönkormányzat az alakuló ülését. A rendezvény keretein belül dr.
Dietz Ferenc polgármester tájékoztatta a diákokat az új önkormányzati és köznevelési törvény bevezetése
révén várható változásokról, Pintér Ádám önkormányzati képviselõ, és az ifjúsággal foglalkozó bizottság
elnöke pedig az eddig elért
eredményeken túl beszámolt a város ifjúságának
összefogására irányuló további elképzelésekrõl. A
közeljövõ kiemelt feladati a
Szentendrei Ifjúsági Ház és
Diákközpont létrehozásának elõkészítése, a Szentendrei Ifjúsági Mûvésztelep
és Rendezvényház megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, ifjúsági
honlap
kialakítása
és
Ifjúsági Fórum létrehozása.
Dr. Vass László, a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti
Fõiskola rektora az ifjúsági
téren végzett közös cselekvésrõl tartott elõadást, és kiemelte, hogy a szentendrei diákok szerencsés helyzetben vannak, hiszen nincsenek egyedül; egy olyan kezdeményezés indult el a városban, amely mögött az
önkormányzat is jelentõs támogatóként áll.
Az alakuló ülésen a fiatalok megalkották a mûködési szabályzatukat és megválasztották az elnökséget,
melyben az elnöki posztra Láng Andreát, alelnököknek pedig Tóth István Ákost és Kupa Mihályt választották meg. Az új elnökség bizottságokat állít fel, amelybe további önkénteseket is várnak, azok munkájába
külsõs diákok is bekapcsolódhatnak. Akik szeretnének csatlakozni, keressék a saját középiskolájukban
mûködõ szervezetet. A következõ diákönkormányzati ülést az elnökség márciusra tervezi.

A polgármester
programja
Január 27. (péntek)
09.00 TV Szentendre interjú
14.00 Egyeztetés dr. György István
fõpolgármester-helyettessel
Január 31. (kedd)
09.00 Vezetõi értekezlet
18.00 Egyházi vezetõkkel évértékelõ
találkozó
Február 1. (szerda)
13.00 Beruházásról egyeztetés
14.30 Pap-szigeti környezetvédelemrõl
egyeztetés
16.00 Füzesparki útátadás
Február 2. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskütétel
15.00 Pro Szentendre Kft. tulajdonosi
bizottság ülése
17.00 Volt bizottsági és munkacsoport
tagok köszöntése
18.00 Intézményvezetõkkel évértékelõ
találkozó
Február 3. (péntek)
14.30 Régi Mûvészeti Tanács tagjainak
köszöntése
15.00 Új Mûvészeti Tanács választása
Február 7. (kedd)
09.00 Vezetõi értekezlet
18.00 Nagyvállalatokkal és mecénásokkal évértékelõ találkozó
Február 9. (csütörtök)
15.00 Képviselõ-testületi ülés

B. M.

Jogi segítségnyújtás

Közmeghallgatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
Szentendrén, a Polgármesteri Hivatalban minden hónap 2. csütörtökén január 12-tõl kezdõdõen 10-tõl
13 óráig térítésmentes ügyfélfogadást tart vitás jogi ügyekben.
A jogi segítségnyújtás során a hivatal egyszerû megítélésû ügyekben tanácsot adhat. Bonyolultabb
esetekben határozatot hoz, amellyel ügyvéd igénybevételére van lehetõség. Az ügyvéd készíthet beadványt, szerkeszt okiratot, szükség esetén per indításához keresetlevelet ír.
Kizárt a jogi segítségnyújtás állampolgársággal kapcsolatos ügyekben, vámügyekben, ügyvédi ellenjegyzést igénylõ szerzõdések, megállapodások esetén, illetve büntetõ ügyben, ha az nyomozati szakban
van. Bûncselekmény esetén az elkövetõnek semminemû segítség nem nyújtható, sem peren kívüli, sem
peres ügyszakban, továbbá nem lehet igénybe venni a szolgáltatást cégek részére és olyan ügyekben
sem, amely hitel felvételével van összefüggésben.
Kérdéseikkel megkereshetik a Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Jogi
Segítségnyújtási Osztályát az alábbi címen: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 9., és az alábbi telefonszámon
is érdeklõdhetnek: +36/1/7000-952.
Részletes információ a www.szentendre.hu/magyar/hirek oldalon.

Szentendre Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
február 15-én,
szerdán 17 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST
TART
a Városháza dísztermében,
melyre minden érdeklõdõt
tisztelettel várnak.
A közmeghallgatás témája:
az önkormányzat 2012. évi
költségvetése

XXVI. ÉVFOLYAM 02. SZÁM  2012. JANUÁR 27.  SzeVi

3

VÁROS

Bemutatkoznak a
városi nevelõ-oktató
intézmények

A kultúra ünnepe a Városházán

Közeleg az óvodai és általános iskolai
jelentkezések idõpontja. Az alábbiakban
tájékoztatást közlünk az intézmények
által meghirdetett óvoda- és iskolalátogatási lehetõségekrõl.
Önkormányzati fenntartású
tagóvodák
Április 2-tõl 6-ig, délelõttönként tartanak nyílt hetet.

Önkormányzati fenntartású
iskolák
• A Barcsay Jenõ Általános Iskolában
február 24-én (péntek) 16.20-kor
„Iskolába csalogató” a leendõ elsõ
osztályosoknak és szüleiknek; március
22-én (csütörtök) 8-tól 11 óráig
találkozási lehetõséget biztosítanak
minden elsõs tanító nénivel
• Izbégi Általános Iskolában nyílt játszóház lesz február 24-én (péntek) és
március 23-án (péntek) 14-tõl 16 óráig,
szülõi tájékoztató március 23-án 15
órakor.
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnáziumban január 28-án (szombat)
és február 11-én (szombat) 10-tõl 12-ig
Hívogató: nagycsoportosoknak bemutatkozás, kézmûves- és sportfoglalkozás
• Templomdombi Általános Iskolában
március 5-én (hétfõ) 17 órakor tartanak
tájékoztató fórumot a szülõknek.
Nem önkormányzati fenntartású
iskolák
• AGY Tanodában január 28-29-én
(szombat-vasárnap) és február 4-5-én
(szombat-vasárnap) átvezetõ
foglakozásokat tartanak. Beiratkozás
február 10-tõl folyamatosan.
• Szent András Általános Iskolában
február 6-án (hétfõ) 17 órakor szülõi
értekezletet tartanak a leendõ elsõ
osztálya jelentkezõknek
• A Dunakanyar Általános Iskolában
folyamatosan adnak tájékoztatást: 0630-499-9381, www.dam2000.hu
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Nem önkormányzati fenntartású
óvodák
• Szent András Óvodába március 6-ig
lehet jelentkezni
• Mesevirág-Gyermekvilág Óvodában
február 6-án (hétfõ) tartanak nyílt
napot, jelentkezni folyamatosan lehet
• Mary Poppins Óvodában folyamatosan lehet jelentkezni: 313-957
• Szentendrei Waldorf Óvodában
tájékoztatás minden nap 14-tõl 17 -ig
• Cseperedõ Waldorf Óvodában
folyamatosan adnak tájékoztatást:
délelõtt a 06-30-212-2666, délután a
06-20-775-0939 számon
• Református Óvodában március 1-jén
és 2-án (csütörtök-péntek) tartanak
nyílt napot
• Napháza Magánóvodában folyamatosan lehet érdeklõdni: 06-20-4283280.
• Evangélikus Zenei Óvodában március
8-án (csütörtök) tartanak nyílt napot

Január 21-én, szombaton a korábbi évek hagyományaihoz híven a Városháza dísztermébe várták az érdeklõdõket a Magyar Kultúra
Napja alkalmából rendezett ünnepségre. A megjelenteket dr. Török Balázs alpolgármester köszöntötte, a mûsorban közremûködött
a Dunazug együttes (énekelt Farkas Annamária), Kirchhof Gréta, a Barcsay Jenõ Általános Iskola néptánccsoportja és Juhász Károly
színmûvész, aki egyúttal a rendezvény házigazdája is volt.

POSTALÁDA

A szentendrei P'Art Mozi
vezetõségének
Tisztelt Vezetõség!
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeum igazgatójaként egy szakaszokban több hetes vezetõképzésen
vettem részt 2011 õszén Szentendrén,
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
meghívására. A kurzus általában késõ délutánig tartott, a szezonvégi Szentendrén mintegy véletlenül,
sétálás közben fedeztem fel magamnak a P'Art
Mozit. Kívülrõl nem tûnt „nagy dobásnak”, bevallom, elég nehezen vettem rá magam, hogy belépjek a
bejárati ajtón, de amint késõbb kiderült, megérte.
Bent kellemes meleg fogadott, a földszinten éppen
bábosok (?) próbáltak, az emeleten berendezett kis
teázóban halk zene, hangulatvilágítás és a pénztáros-mindenes hölgy kedves mosolya fogadott.
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Kérésemre programfüzetet kaptam, amelyben az
elõadások pontos idõpontja és a filmekrõl a rövid
tartalmi ismertetõ gyõzött meg arról, hogy ide
érdemes esténként ellátogatni.
A program igényesen válogatott, a filmklubban
bemutatásra kerülõ alkotásokat szakember vezeti
fel, rövid ismertetõvel a közönségnek.
Megható este volt, amikor a „Mesterportrék”sorozatban egy pilisi erdész tartott elõadást, rajongásig szeretett szakmájáról, az erdõrõl, versekrõl és
a családjáról. Csellómuzsika szólt, és a hallgatóság
házi készítésû kolbászt és bort kóstolhatott.
Az otthonosság kellemes érzése hatott át ezeken az
estéken. Igényesen tálalt kultúra kötött össze bennünket, hálás vagyok a szervezõknek azokért az
estékért! Nagyon szorítok azért, hogy az ilyen
kedves, „emberszabású" helyek túléljék a gazdasági
krízis okozta viharokat, és ezután is sok örömet
szerezzenek a mûvészetre áhítozóknak.
VARGHA MIHÁLY
képzõmûvész
a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója

VÁROS

A változások elkezdõdtek!

E

gy bizonyos idõ eltelte után mindenre ráfér a felülvizsgálat, ha
szükséges, változtatás. Ahogy idõnként a lakásunkat is átrendezzük, így van ez az országgal és a várossal is. A kormány 20
év eltelte után elkezdte az ország teljes felülvizsgálatát és átszervezését már a tavalyi évben, az önkormányzat pedig idén kezdett
hozzá ehhez a nehéz munkához. Ez nem egyszeri, robbanásszerû változást kell, hogy okozzon, hanem fokozatos és szorgalmas
tevékenységet, innovációt, hiszen közben a normál mûködést is fenn
kell tartani. Az önkormányzat a városban magával kezdte az elsõ
intézkedéseket:
1. Az önkormányzati döntéshozatali struktúra egyszerûsítése, a
testületek 71 helyett 32 fõs létszámmal mûködnek tovább.
Az eddigi hat bizottságból két-két bizottság összevonásával négy
bizottság alakult ki, és a 41 fõ létszámból 22 maradt. Az ellátott
feladat ugyan annyi maradt, de sok párhuzamosságot, kettõsséget
küszöbölt ki az önkormányzat, kevesebb adminisztrációra és kevesebb
ülésidõre lesz szükség, és követhetõbb döntéshozatal fog megvalósulni. A munka ezáltal hatékonyabbá válik, és mindeközben a delegáló
szervezetek (értsd: pártok) is megõrizték eddigi súlyukat a döntéshozatalban.
A korábban 30 fõt felvonultató négy munkacsoportból pedig kettõ
maradt 5-5 fõvel, kettõ pedig megszûnt. A megszûnt munkacsoportok
– környezetvédelmi és sport – helyét civil szakemberek (szervezetek)

fogják átvenni az új civil rendelet készülõ szabályai szerint, hiszen e
két területen nagyon sok szervezõdés, egyesület, öntevékeny lakosság
van a városban, akiknek a véleményét, javaslatait ilyen módon talán
még jobban is lehet becsatornázni az önkormányzat mûködésébe, mint
a korábbi berögzült és ellaposodott struktúrában.
2. A Polgármesteri Hivatal szintén jelentõs változáson esett át, miután
a képviselõ-testület tavaly úgy döntött, hogy 2012-tõl 10%-kal
csökkenti a költségelõirányzatot. Ennek jegyében a hivatal különbözõ
irodáiban februártól összesen mintegy 16 munkakör szûnik meg már
az új jogszabályok elõírásainak is tükrében, és átszervezést,
hatékonyságnövelést hajtanak végre. Az önkormányzati rendszer
további várható átalakításai, közülük elsõként is a járási hivatal felállítása, további átszervezéseket igényel, amelyek év közben vagy végével fognak megtörténni.
E két intézkedéssel összesen évi mintegy 40 millió forinttal csökkennek az önkormányzat kiadásai, amely szempont szintén elsõdleges a
mai nehéz anyagi helyzetben, amely nem csak az országot és a
lakosságot, de az önkormányzatot is sújtja. Egyúttal mindez nagyon
sok ember életében is komoly változásokat indukált, akiknek az eddigi munkájáért nagy tisztelettel kell köszönetet nyilvánítanunk!
A reorganizáció elsõ lépéseit az év során számos további fogja követni.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Új eszközökkel bõvült a Központi Konyha

Illegális szemétlerakás
A Szentendre közelében lévõ hegyek, mezõk sok
turistának, helyi természetjárónak adnak kirándulási, kikapcsolódási lehetõséget. A Kõhegyet
bátran nevezhetjük egyik büszkeségünknek. De
egy-egy hétvégi kiruccanás közepette bosszankodásra adhatnak okot a táj szépségét tönkretevõ hatalmas szemétkupacok, az illegális,
„bejáratott” szemétlerakó-helyek, a két fa közé
lerakott, darabokra szerelt autóroncsok. Ennek
a jelenségnek próbáltunk utánajárni, és megkérdeztük a Városi Szolgáltató Zrt. illetékesét,
hogy mi lehet az oka az illegális szemétlerakásnak a Kõhegy lábánál, illetve az ott átfutó
tanösvény mentén. A szakember szerint elsõsor-

Új aknás sütõk és ételszállítók,
márciustól új habverõ- és
dagasztógép segíti közel 2,6 millió forint értékben a központi
konyhán dolgozók munkáját a
tavalyi jótékonysági bál bevételébõl.
Az új eszközöket január 12-én
adták át ünnepélyes keretek
között a konyha dolgozói számára, ahol dr. Dietz Ferenc polgármester beszédében kiemelte:
„A központi konyha dolgozóinak
ezúton is köszönjük a város diákjaiért, a pedagógusokért és
idõsekért végzett munkát. Bízom
benne, hogy az adományokból
vásárolt gépekkel nagy segítségére lehetünk minden itt dolgozónak”.

ban az embereknek a környezetükkel szemben
tanúsított közömbös magatartása tehetõ felelõssé. Hozzátette, hogy a 2000. évi XLIII.
törvény alapján megalkotott szentendrei hulladékszállításról szóló önkormányzati rendelet
29.§-a alapján, aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodásra vonatkozó
elõírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. Helyszíni bírság esetén ez 20
ezer Ft is lehet, súlyos környezetkárosítás
esetén 1 millió Ft hulladékgazdálkodási bírság
is kiszabható. A szolgáltató cég munkatársa
elmondta, hogy mivel a közszolgáltató nem hatóság, emiatt nincs is eszköze a visszaszorításPOLNAI G.
ban.
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Kamerákkal a köz biztonságáért

KÖRKÉRDÉS
E heti körkérdésünk témája
a közbiztonság. Arra voltunk
kíváncsiak, hogy mennyire
ismerik városunkban a térfigyelõ rendszert.

Városunkban 2010 júniusa óta mûködik Közterületi Térfigyelõ Rendszer. Mûködtetésének a célja a
közbiztonság növelése, a bûncselekmények visszaszorítása, a közterület-felügyelet tevékenységének
és a rendõrség bûnüldözõ munkájának segítése, a két szervezet közötti együttmûködés erõsítése. Az
elmúlt több mint egy év tapasztalatairól Gerendás Gábort, a polgármesteri hivatal Közigazgatási és
Népjóléti Iroda vezetõjét kérdeztem.

H. Pálma (23)

M. Ákos (52)
Biztos vagyok
benne, hogy a
térfigyelõ rendszernek köszönhetõen kevesebb lett az
autólopások és a különbözõ
bûncselekmények száma, de
sajnos sokszor látok még így
is órákon keresztül tilosban
parkoló autókat.
Hozzátenném még, hogy több
rendõrre és polgárõrre lenne
szükség, mert a környékünkön alig látni járõrözõ
egyenruhásokat. Már a megjelenésük is nagy visszaszorító
erõ lenne a bûnelkövetõkkel
szemben.

B. Balázs (24)
Szerintem még
mindig lenne
mit javítani a
közbiztonságon,
de úgy érzem, mióta felszerelték a térfigyelõket, visszaszorultak a bûncselekmények.
Több járõrrel, esetleg civil
mozgalmakkal még hatékonyabban tudna fellépni
városunk a bûnözés ellen.

POLNAI G.
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Az elmúlt évekhez képest tapasztalható javulás a közbiztonság terén?
A rendõrség több alkalommal
keresett meg bennünket azért,
hogy a nyomozáshoz a térfigyelõ
rendszer által rögzített adatokat
beszerezze. Számos esetben riasztottuk a rendõrséget pl. éjszakai
verekedéshez; adtunk át felvételt
gépjármû balesetek esetén a
felelõsség tisztázásához, gépjármûlopás vagy garázda cselekmény elkövetõjének felderítéséhez. A felvételek alapján történt
intézkedés közterületen történõ
szeszesital-fogyasztás, kéregetés
vagy engedély nélküli plakátragasztás,
közterület-használat
miatt is. Volt olyan eset is, amikor
a szabályosan várakozó vezetõ
nélküli gépjármû kigurult az
úttestre, hogy a többi autós nem

tudott továbbhaladni, de a szolgálatot ellátó felügyelõ azonnal
intézkedett. Összességében tehát
elmondhatjuk, hogy beváltották a
kamerák a hozzájuk fûzött
reményeket, javult a közbiztonság Szentendrén.

Milyennek tartja jelenleg a
közrendet a városban?
A közrend védelme alapvetõen a
rendõrség feladata, a közterületfelügyelet csak kiegészíti a
rendõrségi munkát a kisebb súlyú
– központi vagy helyi jogszabályokban meghatározott – szabályszegésekkel szembeni fellépésével. A két szervezet között egyébként folyamatos az együttmûködés, a rendõrség például
segítséget nyújt a városi rendezvények biztonságának fenn-
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tartásához, iskolakezdéskor az
iskolák környékének ellenõrzéséhez, a közterület-felügyelet
pedig szükség esetén a térfigyelõ
kamerák felvételeinek visszakeresésével és átadásával. A
rendõrkapitány évente beszámol
a képviselõ-testületnek a közbiztonság helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos
feladatokról. A tavalyi évrõl szóló
beszámolót a képviselõk várhatóan tavasszal fogják tárgyalni.

Ön szerint mire lenne szükség
még a biztonságunk javítása
érdekében?
Ha a közterületeken gyakori a
rendõri jelenlét, az mindig erõsíti
a közbiztonság érzetét. Ezen a
területen biztosan van mit javítani, azonban tudjuk azt is, hogy
a helyi rendõrkapitányság nem
csak Szentendre, hanem számos
más település közbiztonságáért is
felel, és a rendelkezésre álló
személyi erõforrásaik meglehetõsen szûkösek. Az egyenruhás
jelenlét gyakoriságát az önkormányzat a közterület-felügyelõk
segítségével próbálja növelni. Jó
volna az is, ha sokkal több helyen
tudnánk még térfigyelõ kamerákat telepíteni (ezzel kapcsolatban több lakossági megkeresés
is érkezett már), azonban ennek
is igen jelentõs költségvetési
kihatásai lennének, és az erõforrások a jelenlegi gazdasági helyzetben sajnos korlátozottak.
Várjuk a bankok, cégek megkeresését, együttmûködését ezzel
kapcsolatban.

Több belvárosi lakó jelezte,
hogy a Bercsényi utca és közvetlen környezetében, illetve az
Apor híd környéke nincs kellõen
kivilágítva.
A jelzett problémához hasonló
városüzemeltetési kérdések megoldása nem a közterület-felügyelõk hatásköre, ugyanakkor õk
is folyamatosan rögzítik a
járõrözések során tapasztalt
hiányosságokat és jelzéssel élnek

fotók  SZÉLES NÓRA

Úgy gondolom,
nem véletlen,
hogy Szentendrén nem
igazán mûködik egy normális
szórakozóhely sem, fõleg nem
hosszú távon. Nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni a
rend fenntartására, fõleg
hétvégenként, esténként.
Rengeteg a verekedés, ami
miatt a fiataloknak korlátozva
vannak a szórakozási
lehetõségei. A térfigyelõ rendszerrõl sajnos nem hallottam.

Térfigyelõ kamera a Dunakorzó egyik
kandeláberén

az illetékesek felé. A közvilágítással kapcsolatos bejelentéseket a
városüzemeltetési referens kezeli,
aki az áramszolgáltatóval közremûködve mindent megtesz
azért, hogy az adott évi költségvetésben rendelkezésre álló források terhére a lakossági igényeknek, kéréseknek az önkormányzat minél szélesebb körben
eleget tudjon tenni.
POLNAI GÁBOR

RENDÕRSÉGI HÍR

Teherautó platója
zuhant egy férfira
Teherautó platója zúzott halálra
egy férfit kedd este Szentendrén,
az Ipar utcai telephelyen – közölte
a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõje. A plató szerelés
közben zuhant rá az 50 éves pilisszentlászlói karbantartóra. Az
eddigi adatok szerint a férfi a
hidraulikával felemelte a Kamaz
platóját, majd alá mászott, hogy
valamit megszereljen, de az
rázuhant. A férfit újra kellett
éleszteni, ezt követõen mentõhelikopter indult el vele, de a
kórházba szállítás közben meghalt. A baleset körülményeit
közigazgatási eljárás keretében
vizsgálja a rendõrség – tette
hozzá a szóvivõ.

VÁROS

Még évekig mûködhet a temetõ
Szentendre önkormányzata pályázatot írt ki a köztemetõ üzemeltetésére, melynek eredményeképpen
az Interwork Temetkezési Kft.-vel kötöttek szerzõdést ötéves idõtartamra. A több éves tapasztalattal
és a környezõ településeken is temetésfelvételi irodával rendelkezõ cég január 1-jétõl vette át az
üzemeltetési feladatokat a Sztaravodai úti köztemetõben. A kft. igazgatójával, Lakatos Terézzel
beszélgettünk a nehézségekrõl, az aktuális feladatokról.

Mindenki elõtt ismert, hogy a
legnagyobb gondot a helyhiány
jelenti, azaz a temetõ szinte teljesen betelt. Milyen lépéseket
tudnak tenni a helyhiány
orvoslására?
Valóban kevés az új sírhelyek
száma, de reményre ad okot, hogy
közel 250 sírhely lejárt, vagyis
ennyit nem hosszabbították meg
a hozzátartozók. Elég nagy kutatómunkát végeztünk annak
érdekében, hogy az érintett hozzátartozókat tájékoztassuk –
akiket tudunk, levélben értesítünk a lejárt sírhelyekrõl. Ezúton
is szeretnénk mindenki figyelmét
felhívni arra, hogy 25 év elteltével

A lejárt sírhelyek számát figyelembe véve még néhány évig biztosan ki tudjuk elégíteni a lakossági igényeket. Annál is inkább, mert a hagyományos temetések aránya folyamatosan
csökken az urnás temetéshez
képest. Ez az arány ma 20-80%,
korábban – például 1987-ben –
pont fordítva volt. Az akkori
sírhelyek ebben az évben járnak
le, tehát a temetkezési szokások
változása következtében is bõvül
a kapacitás. Továbbá javaslatot
tettünk az önkormányzatnak arra, hogy szükséghelyzetben milyen lépéseket lehet még tenni egy
kisebb mértékû bõvítésre.

tavaly érvényben lévõ, az önkormányzat által megszabott árak a
ravatalozói díj, a sírmegváltási díj
és a sírásási díj tekintetében is. A
temetõ kirendeltségvezetõje továbbra is Tóth József lesz, aki már
hosszú évek óta végzi ezt a
munkát. Bármilyen panasszal,
kéréssel hozzá lehet fordulni –
elérhetõ személyesen a temetõben, vagy a 06-20-471-9920
mobilszámon.

Milyen fejlesztéseket terveznek
a közel-, illetve a távolabbi
jövõben? A legutóbbi közmeghallgatáson például felvetették,
hogy szükség lenne egy tetõ
építésére a ravatalozó elõtt,
mert a gyászolók az idõjárás viszontagságainak kitéve kénytelenek várakozni.

fotó  NÉMETH ERIKA

A ravatalozót belülrõl már felújítottuk, a berendezéseket – lámpákat, székeket – a mai kor igényeinek megfelelõen modernebbre cseréltük. Kívülrõl is tatarozzuk az épületet, ezt tavaszra tervezzük. Nagy gondot fordítunk a
lakosság tájékoztatására, ennek
érdekében molinókat helyeztünk
ki, tájékoztatást adunk a temetõ
rendjérõl, az árakról. Nagyon fontos számunkra a temetõ tisztasága: folyamatosan végezzük a
takarítást, ami elég nagy feladat,

Lakatos Terézia

még csak most jutottunk el odáig,
hogy az õszi leveleket elszállíttassuk.
Ezúton is kérünk mindenkit, hogy
a rend, a tisztaság megõrzése
érdekében ne hozzanak a temetõbe a locsoláshoz mûanyag
mosószeres flakonokat, mert
ezeket alig gyõzzük elszállíttatni.
A locsolás megkönnyítésére kannákat helyezünk ki a csapok
mellé.
A közeljövõben nõi-férfi vécét
építünk a ravatalozó mellé: a tervezése folyamatban van, reméljük, még ebben az évben megvalósul. Ezenkívül padokat helyezünk ki a temetõ területén több
helyre is. A további fejlesztésekre
a bevételek függvényében tudunk
költeni, a lakossági igények,
észrevételek alapján.

Fenntartják továbbra is a
Dunakanyar körúton, a Stéger
köznél található irodájukat?
Egyelõre igen, de természetesen
lesz gondnoki irodánk a temetõ
mellett is. Az iroda építése
elkezdõdött, és várhatóan februárra elkészül.
NE

Januárban mindenkit kiértesítenek a lejárt sírhelyekrõl

Jól tudom, hogy csak szentendrei lakóhellyel rendelkezõk kérésének tudnak eleget tenni?
Igen, mi nem mérlegelhetünk,
csak a szentendrei lakcímmel rendelkezõ elhunytakat temethetjük
ide, kivételt csak polgármesteri
engedély birtokában tehetünk.

Terveznek-e változásokat a
korábbi gyakorlathoz képest?
Például drágulnak-e a temetés
költségei, hiszen a korábbi
gyakorlattal ellentétben Önök
bérleti díjat fizetnek az önkormányzatnak?
2012-ben a költségek biztosan
nem változnak: maradnak a

fotó  SZÉLES NÓRA

kell újból megváltani a sírhelyeket. Ha ez nem történik meg,
hat hónap türelmi idõ elteltével
rátemetéssel hasznosítjuk a
helyet. Kérjük a lakosokat, hogy
ellenõrizzék a dátumokat, járjanak utána, és jelentkezzenek
nálunk, ha hosszabbítani szeretnék az idõtartamot!
Cégünk január hónapban minden
hozzátartozót értesít, akinek a
nyilvántartás szerint lejárt sírhelye van. A hiányos nyilvántartás
miatt elõfordulhat, hogy az is
értesítést kap, aki már megváltotta a sírhelyet. Ezért elnézést
kérünk, de lényeges ezen sírhelyek tisztázása és regisztrálása.

A jelenlegi iroda épülete a 11-es fõút mellett
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A Családsegítõ
szolgálat karácsonya
Intézményünk a 2011- es évet is a
már megszokott karácsonyi programjával zárta le, melynek
keretében megvendégeltünk és
megajándékoztunk néhány, a
kistérségünkben élõ rászoruló
családot. Most is, mint a korábbi
években, elégedettséggel vehettük
tudomásul, hogy ismét sikerült
örömet szereznünk olyan gyermekeknek és szüleiknek, akik
élethelyzetükbõl adódóan nem
tudták volna pompás ebéddel és
ajándékokkal ünnepivé varázsolni a karácsonyukat. Megint elkönyvelhettük magunkban, hogy
végül megérte a sok szervezésbe
fektetett munka.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani támogatóinknak: Lakatos Elenának, La Fiesta party
service-nek, a HEMO-nak, a
Szilágyi pékségnek, a Pikszis
kreatív hobby-nak, a CBA Móricz
Élelmiszer üzletnek, a CBA Dobozi
élelmiszer üzletnek, a Katedra
Nyelviskolának, a Ringató Zenei
Foglalkoztatónak – akik nélkül,
mint szokták mondani, mindez
nem jöhetett volna létre.
Köszönjük!
CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT

PÁLYÁZAT
Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozó munkakör
betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû GYED, GYES
idõtartama alatt tartó közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ. Pályázati feltételek:
fõiskola, Szociális munkás, szociálpedagógus, gyermekjóléti alapellátásban szerzett legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat, felhasználói szintû
MS Office (irodai alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: jó szintû
ellátási terület, helyismeret,
jogszabályismeret.
A pályázat benyújtásának határideje:
február 10. További információ:
Bognár Judit, (26) 312-605
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat címére
történõ megküldésével (2000
Szentendre, Szentlászlói út 89.).
Kérjük a borítékon feltüntetni
az azonosító számot:
SZI/R/3550/2/2008, valamint
a munkakör megnevezését:
Családgondozó.
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Bon-Bon Matiné, az örök kedvenc
Ki ne ismerné a szentendrei
pedagógusok közül a Bon-Bon
Matiné elõadásait? Az évek
óta töretlen sikerrel futó program nagy népszerûségnek
örvend mind a gyermekek, mind a pedagógusok
körében. Az elõadások bérletrendszerben, az
oktatási intézmények közvetlen közremûködésével
kerülnek megrendezésre, elsõsorban az 5-10 éves
gyermekek részére. Lukácsházi Gyõzõ mûvészt illeti
– minden túlzás nélkül –, az a megtisztelõ elnevezés,
hogy õ a Bon-Bon Matinék szülõatyja!
Az ötlet megvalósításra 1998-ban került sor a
budapesti IBS színpadon, azóta több mint 500
elõadást láthatott a közönség. Óvodánk már évek
óta részt vesz a Bon-Bon Matiné színvonalas elõadásain. A Vasvári Pál úti Tagóvoda tavaly tavasszal
nyert pályázatot az önkormányzat közmûvelõdési
pályázatán, mely 120 000 Ft-tal támogatta
óvodánkat. Ez az összeg 55 kisgyermek bérletének
finanszírozását tette lehetõvé.
Tavasszal a Company Canario együttese fogja
elvarázsolni gyermekeinket táncjátékával, majd a
Csinnadratta Ütõegyüttes meséli el nekünk Az
aranyszõrû bárányka történetét. Aki eljön a Bonbon
Matinékra, sok szép élménnyel lesz gazdagabb!
Köszönjük az önkormányzatnak a pályázati
lehetõséget és a támogatást!
LÁZÁR ÁGNES PETRA
óvodapedagógus
A cikk teljes terjedelmében honlapunkon olvasható: www.szevi.hu

AYRES-terápia a Vasvári óvodában
2010-ben az Ovi-Suli uniós önkormányzati pályázat
keretében óvodánk egy közel 60 négyzetméteres tornaszobával lett gazdagabb, mely a Ficánkoló
mozgásprogramunk egyre sikeresebb megvalósítását teszi lehetõvé. A tornaszoba nem csak az öt
csoportnyi gyermek mozgásfejlesztését szolgálja. Az
önkormányzati fenntartású óvodákból hozzánk járnak terápiás mozgásfejlesztésre azok a gyermekek,
akiknek a beszéd, mozgás, tanulási és szociális
képességeik fejlõdésében a szakemberek elmaradást
tapasztalnak. A legtöbb esetben a szenzoros integrációs terápiát – azaz AYRES terápiát – javasolják a
problémák javításához. Jelenleg 12 gyermek jár heti
rendszerességgel fejlesztésre-beszédhibás, megkésett beszédfejlõdésû, nyúlszájjal mûtött, hiperaktív, gyenge izomtónusú, koordinálatlan mozgásúproblémákkal, nehézségekkel.
A terápia azon alapul, hogy az érzékletek legjobb
összerendezõje a mozgás. A terápiához alkalmazott
speciális eszközök segítségével, az éretlen vagy
egyes területeken nem kellõen differenciált mûködésû idegrendszert fejlesztjük. A módszer
érdekessége, hogy látszólag egymástól teljesen
eltérõ fejlõdési problémákban szenvedõk esetében is
képes jelentõs javulást eredményezni.
Az Ayres terápia már csecsemõkortól is alkalmazható, célja: fejleszteni és pontosítani a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, a forma-tér és
irány észlelést és a nagymozgásokat, tudatosabbá
teszi a ritmus és a tempó kontrollját. Erõsíti a test-
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tudatot, a testsémát, és segít abban, hogy kialakuljon a szabálytudat, a figyelem, az önbizalom
és a szociális viselkedés.
A terápia sikeres megvalósításához szükséges volt
bõvíteni alapeszköz készletünket, ehhez az önkormányzat 2011. évi „Oktatási Intézmények Játszóeszköz Beszerzési Alap” címû pályázatán
keresztül nyílt lehetõségünk, mely által 201 700 Ftot nyertünk. A rendelkezésünkre álló összegbõl négy,
speciális mozgásfejlesztésre alkalmas eszközt
vásároltunk. Köszönjük az önkormányzatnak a
pályázati lehetõséget és a támogatást.
HODOLI TÜNDE
tagóvoda vezetõ, óvodapedagógus
A terápiáról bõvebben honlapunkon olvashatnak: www.szevi.hu

Hívogató
Talán tudja, talán nem, Pilisszentlászlón immár 9
éve mûködik egy Waldorf-iskola. Sokak szerint ide
olyan gyerekek járnak, akiket máshová nem vesznek
fel, egyesek szerint ez az iskola csak azoknak kedvez, akik a mûvészeti tárgyakat kedvelik, páran
pedig úgy vélik, hogy csak gazdag gyerekek járnak
oda. De vajon van-e igazság ezekben a közhelyekben? Mitõl más egy Waldorf-iskola, mint egy hagyományos? Mi az, amit a gyerekek itt megkapnak?
Tényleg nem ehetnek húst és nem nézhetnek tévét?
Tényleg csak játszanak tanulás helyett? Vagy talán
mégsem errõl lenne szó?
Az elmúlt években számos elõítélettel találkoztam a
Waldorf-pedagógia kapcsán, és sokáig gondolkodtam, ilyen típusú iskolába küldjem-e a fiamat.
Ahhoz, hogy eldöntsem a kérdést, több Waldorf-iskola iskolaelõkészítõ elõadását is meghallgattam, hogy
felmérjem: jó lesz-e itt a gyerekemnek. Késõbb, bár
már ebbe az iskolába járt, néha beültem egy-egy
elõadásra, mert kíváncsi voltam, és megerõsítést is
nyertem általa, hogy jó helyen vagyunk.
Még ha nem Waldorf-iskolába járna is a gyerekem,
azt gondolom, akkor is érdemes lenne meghallgatnom az elõadásokat. Mindig hall az ember valami
újat, más szemszögbõl lát rá a gyermekkor
rejtelmeire, és rendszerint praktikus ötletekkel is
gazdagodik, amelyek segítik a gyermeknevelés nem
egyszerû feladatában.
Ha iskolát keres gyermekének, ha szívesen néz rá a
gyermekkorra egy újabb szemszögbõl, vagy akár
csak kíváncsi, akkor érdemes meghallgatnia az alábbi elõadássor egy-egy etûdjét, hogy megismerjen egy
más iskolatípust, odafigyelõ nevelési módszereket és
gondolkodásmódot. Az elõadások keddenként
lesznek Pilisszentlászlón a Kékvölgy Waldorf
Iskolában, 18-20 óráig.
Január 31-én
az iskolaérettségrõl hallhatunk gondolatokat Gréczy Zella gyógyés fejlesztõpedagógustól, valamint az írás, olvasás és számolás
tanításáról beszél Pornói István osztálytanító.
Február 7-én
Jörg Rudolf osztálytanító meséli el, miként jutnak el a gyerekek a
mesétõl a történelemtanulásig.
Február 14-én
pedig minden érdeklõdõ belekóstolhat, milyen a Waldorf-iskolában
tanulónak lenni: az összes osztálytanító ízelítõt ad az osztályában
tanított igen változatos módszerekbõl, ritmikus mozgásokból és
egyéb tevékenységekbõl.
Február 28-án
bemutatkozik a leendõ elsõs osztálytanító.
Jöjjön el Ön is, szívesen látjuk! Kékvölgy Waldorf Iskola,
Pilisszentlászló, Szabadság tér 3., (26) 338-125, 06-20-965-1007.
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Hoffmann Rózsa az új köznevelési törvényrõl
Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs
államtitkár január 17-én tartott elõadást az
új köznevelési kerettörvényrõl. A Barcsay
Jenõ Általános Iskolában tartott eseményt a
Pilis-Dunakanyari
Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása rendezte,
melyre meghívást kaptak a kistérség
oktatási intézményeinek vezetõi, illetve
pedagógusai.
Dr. Dietz Ferenc a társulás elnökeként köszöntötte a megjelenteket, majd államtitkár
asszony tartotta meg elõadását mintegy 80
percben. A prezentációval egybekötött értekezés végigvezette a jelenlévõket a nemrégiben elfogadott új kerettörvény sarkalatos
pontjain. Hoffmann Rózsa hangsúlyozta,
hogy ez a törvényi szabályozás egyelõre
pusztán keretrendszer, a megvalósításához
szükséges rendeletek és cselekvési programok
késõbb kerülnek elfogadásra. Elmondta:
megengedhetetlen, hogy az a túlzóan szabad
szellemû felfogás, ami az elmúlt években

jellemzõ volt az oktatási intézményekre,
valamint a benne tanulókra, továbbra is fennmaradjon. Az államtitkár szerint a konzervatív eszmék nem azt jelentik, hogy visszaköszön a szocialista diktatúra sarkos szabályrendszere, hanem hogy egy olyan oktatási
rendszert kell bevezetni, mely épít a régi
értékekre, valamint változtat azokon a
helyeken, ahol a változást megköveteli egy
modern európai demokrácia. Az oktatás nem
szolgáltatás, amit mindenki kénye kedve
szerint használ, hanem egy törvényileg szabályozott kötelezõ állami feladat, mely a felnövekvõ generációt hivatott helyes, jó irányba
terelni, biztosítani a boldogulásához szükséges tudást.
Az elõadás végén, az írásban elõre felvetett
kérdésekre kaphatott választ a hallgatóság.
Ezek között szerepelt többek között, hogy a
pedagógus életpályamodell igyekszik követhetõ, mind anyagi, mind szakmai elismerésben megnyilvánuló rendszerbe foglalni a
pedagógusok, oktatók pályafutásának állomá-

sait. Az átadás-átvétel, valamint a visszaszerzõdések konkrét megvalósítási mechanizmusai a késõbbiekben kerülnek kidolgozásra
– mondta az államtitkár.

Sikeres könyvbemutató
LEVELEK RÓMÁBÓL – SZÕNYI ZSUZSA ÉS TRIZNYA MÁTYÁS
LEVELEI A SZÕNYI ÉS TRIZNYA SZÜLÕKHÖZ (1949-1956)
Decemberben adtuk hírül, hogy
elkészült a Szõnyi Zsuzsa és
Triznya Mátyás Rómából írott leveleit közreadó kötet, melyet a Pest
Megyei Múzeumigazgatóság jelentetett meg. Szõnyi István festõmûvész leánya, férjével, Triznya
Mátyással 1949 februárjában lépték át illegálisan az magyar-osztrák
határt, vagyis disszidáltak. A rövid
grazi kitérõ után Rómában
telepedtek le, ettõl fogva a
szülõkkel való kapcsolattartás
egyetlen lehetõsége a levelezés
maradt. Szõnyi Zsuzsa kézzel,
késõbb írógéppel írott leveleit édesanyja legépelte és átadta a Triznya
szülõknek, hogy õk is mindenrõl
értesüljenek, ami a fiatalokkal

történt. Ez a levélgyûjtemény került
vissza a közelmúltban Szõnyi
Zsuzsához és õ ajándékozta a
zebegényi múzeumnak az értékes
dokumentumokat.
A könyvbemutatót Szentendrén a
fõtéri Kereskedõház Café konferenciatermében tartották meg
Január 17-én, Szõnyi István 118.
születésnapján. A vendégeket
Kovács Judit címzetes megyei
múzeumigazgató köszöntötte.
Mihók Anita zeneszerzõ-énekes
által megzenésített levél- és
naplórészletek a szerzõ elõadásában hangzottak el. A dalok az
Ordódy György rendezõ által forgatott Fény és árnyék címû
filmhez készültek, melyek ér-

zelmileg sokkal átélhetõbbé teszik a szövegeket. A filmet a rendezvény zárásaként vetítették le,
ez volt az elsõ nyilvános bemutatója a Levelek otthonról alcímet
viselõ alkotásnak.
A kötetet dr. Szörényi László irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója ismertette. Õ maga egykori

római nagykövetként otthonosan
mozog a római helyszínek,
hangulatok, emberek, események
útvesztõiben. Véleménye szerint
Szõnyi Zsuzsa levelei a háború
utáni Olaszország fénykoráról
tudósítanak, a kibontakozó híres
olasz filmipar nagy alakjai a
fiatal magyar házaspár személyes
ismerõseiként jelennek meg a levelekben. Kiemelte Szõnyi Zsuzsa
egyéni humorát, éleslátását és
atmoszférateremtõ képességét.
Mindenkinek ajánlotta a könyvet,
aki szívesen elmélyed egy korábbi
idõszak kulturális atmoszférájában, de azoknak is, akik
egyszerûen szórakozni vágynak.
A könyvbemutató után Szõnyi
Zsuzsa dedikálta a kötetet a szép
számmal megjelent érdeklõdõ
közönség nagy örömére.
KÖPÖCZI RÓZSA
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Az izbégi kántor esete Charlie nénjével
KETTÕS SZEREPBEN ARANY TAMÁS MUSICALSZÍNÉSZ

N

é h a
ú g y
érzi
az ember, az
élet kegyetlen hozzá, a
sors olyanra
kényszeríti,
amit nagyon
nem akar. Akkor kapálózni kezd,
pedig még nem is tudhatja, mi sül
ki a dologból. Az izbégi egyházközségi
képviselõ-testület
idõnként útra kel, kirándul vagy
mûvelõdik. Történt egyszer, hogy
meghívást kaptunk kántorunktól,
Arany Tamástól a Charlie nénje
címû darabra, melynek õ a címszerepét játszotta. Ó, egek, mit
vétkeztem?! Klasszikus zenére
hangolt lelkem legmélyéig felháborodtam, hogy egy ilyen darabra kell elmennem, mert fõnökünk e hivatalban, Tibor atya
kijelentette, nincs nyavalygás,
megyünk! Nos, ott azután nagyon
hamar kiderült, azért kellett
elmennem, hogy lássam, mi is az
az igazi tehetség. Kijött három fiú
a színpadra angol egyetemista
szerepben. Abból kettõnek az volt
a dolga, hogy angol egyetemistát
játsszanak, és úgy is tettek, egy
pedig angol egyetemistává lényegült, egy az egyben. Õ volt
Arany Tamás, a mi kántorunk. De
ez még semmi sem volt ahhoz
képest, mint amikor öregedõ,
agyonpiperézett, Carmen-ruhás,
neccharisnyás gazdag dél-amerikai ál-nagynéniként lépett a
közönség elé! Ha azt mondom,
fergeteges volt, igen keveset mondok. Lesz, ami lesz, bevallom:
önfeledten élveztem a játékát…

Alpha kurzus fiataloknak
Február 7-én nyitja kapuit a
Szentendrei Római Katolikus
Egyházközség
keretében
az
Ifialpha kurzus, melyre szeretettel
várják azokat a fiatalokat, aki
választ keresnek a már feltett, de
még nem megválaszolt életkérdéseikre, akik szeretnének jobban
elmélyülni hitükben. Baráti közegben, kis harapnivaló mellett, Isten
fényében nyújtanak segítõ kezet.
További információ: 06-20-8231274, agi.hlavathy@gmail.com.
(Részletek a következõ számunkban)
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Musicalszínész a Madách Színházban és kántor az izbégi
templomban – nem éppen mindennapi párosítás. Hogyan
indult ez az izgalmas életút?
Négyéves koromban kezdõdött,
amikor zeneszeretõ nagypapám
felfigyelt zenei adottságaimra.
Több zongoratanárt elfogyasztva
kerültem hétévesen a Magyar
Rádió Gyermekkórusába, majd
tízévesen a Magyar Állami
Operaház Gyermekkórusába a
híres pedagógus-karnagy házas-

alakult. Még ötödikben, az Opera
kórusában és a Szív utcai iskolában volt egy barátom, Hajós
Marci, aki hétgyermekes, hívõ
családból származott, és aki elvitt
a Batthyány téri Szent Anna
templomba ministrálni. Õ ott
amolyan bennfentes kis kölyök
volt, otthonosan mozgott a sekrestye-hátsó udvar-karzat titokzatos világában, s általa ismertem meg Gyuri atyát, egy szalézi szerzetest, aki a kántor volt.
Följártunk a karzatra, énekelhet-

egymást”, a Szent Anna templomban és Soroksáron, aztán
elvesztettük a fonalat. És íme:
ismét találkoztunk! Közben persze elvégeztem a fõiskolát és
Szirtes Tamás osztályfõnököm
hívására a Madách Színház társulatába kerültem, ahol a mai napig
is játszom. No, igen, az orgona.
Eleinte csak énekeltem Izbégen,
aztán be-beugrottam orgonálni,
majd, amikor az elõzõ kántor
újabb tanulmányokba kezdett,
feladta a kántorságot, s én odakerültem a hangszerhez.

Azt, ahogyan az egyházi énekeket finoman, pikánsan fûszerezed némi modern hangzással,
ami – gondolom – a „másik életedbõl” ered, ezer közül fel
lehet ismerni. Hogyan fér meg
egy testben-lélekben ez a két,
látszólag ellentétes szerep?
Nincs kettõsség: van egy adottságom, tudok énekelni és játszom
hangszeren. Természetes számomra, sõt, tartozom annyival,
hogy nem csak a színházban, az
embereknek, hanem Istennek is
szolgálok a tudásommal.
pár, Botka Valéria és Csányi
László keze alá. Itt értek az elsõ
színházi élmények, és következtek az elsõ színpadi munkák.
12 éves korom óta színpadon
vagyok, kezdetben a Jézus Krisztus szupersztárban, vagy a Légy
jó mindhaláligban, csoportos
szerepekben. Az elsõ fõszerepem
1988-ban a Nyomorultakban volt,
amit Szinetár Miklós rendezett a
szegedi Szabadtéri Játékokon. A
fõiskolára csak negyedszerre vettek fel operett-musical szakra,
ami kétszeresen is elõnyömre
vált, mert egyrészt volt idõm
fejlõdni, szorgalmasan látogatva
Toldi Mária musicalstúdióját és
Gór Nagy Mária színitanodáját,
másrészt addigra a képzés a
korábbi három évesrõl „igazi”,
azaz négyéves lett, mint a prózai
szakok hallgatóinak tanideje.
Addig õk a musical szakot csak
szakkörnek gúnyolták…

Az „egyházi karriered” is ilyen
korán kezdõdött?
Istennel, a vallással és az egyházzal való kapcsolatom két pap és
két diáktársam-barátom révén
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tem, de szigorú hierarchia volt,
így újoncként akkor még az
orgonához nem juthattam hozzá.

Szerencsére nem adtad fel…
Valahogy mégis sikerült feljebb
tornáznod magadat azon a
bizonyos ranglétrán, mint azt
vasárnapról vasárnapra tapasztalhatják az izbégi hívek.
A fiatalság hevességében eltávolodtam Istentõl, majd a
fõiskolán egy barátom, Derzsi
György mesélt Medjugorje-i
élményérõl és arról, hogy milyen
sokat jelent neki a rózsafüzérimádság. Indítványoztam, hogy
akkor mondjuk el mi is, amolyan
hetykén, hogy „no, lássuk, mit
tud az a varázsima?”. Nem tudom
ma sem, pontosan mi történt, de
az egy olyan rózsafüzér volt, ami
megváltoztatta az életemet úgy
hét-nyolc évvel ezelõtt. Másnap
megkerestem az elsõ utamba
kerülõ templomot, és becsöngettem a plébániára. Ez volt az izbégi templom, ahol legnagyobb
csodálkozásomra Tibor atya nyitott ajtót, akivel már sok éven át
több
helyszínen
„kergettük

A színházban mit szólnak ehhez
a „kettõs szereposztáshoz”?
Senki nem ütközik meg rajta, ha
bárkinek elmesélem, felcsillan a
szeme, és érdeklõdik, hogy is van
ez. Volt olyan is, aki eljött meghallgatni.

Még itt van a lelkünkben a
karácsony. Sikerült-e szíved
szerint ünnepelni?
Tibor atya minden évben elmondja, hogy az igazi karácsony az
egyedül, pontosabban az emberhez lehajoló Istennel kettesben
töltött karácsony lenne. Bevallom, nem jutottam még el oda,
hogy igazán erre tudjak vágyni.
Szívem mélyén az a bizonyos
’együtt otthon a család, szeretetben, békességben, jó illatban’-féle
ünnep él. Idén különösen is így
volt, hiszen januárban tíz hónapos turnéra indulok egy nemzetközi társulattal Európába és
Közép-Amerikába. Hogy onnan
milyen élményekkel és tanulságokkal térek majd haza, és azok
hogyan változtatják meg az
életemet, a gondolkodásomat, az
a jövõ titka.
LINDNER MONIKA

VÁROS

A Prima Primissima-díjas építész
BESZÉLGETÉS VADÁSZ GYÖRGGYEL

Elsõk közül is legelsõnek lenni
igen nagy dolog – 2011. építészeti és építõmûvészeti Prima
Primissima-díját nyerte el. Ez a
díj az életmû elismerése?
Az. Rangos szakmai minõsítés. Ez
már a második Prima-díjam,
2003-ban kaptam az elsõt. Örülök
neki nagyon.

Közel harminc kitüntetést kapott eddig – többek között
Kossuth-, Ybl-, Steindl-, Pogány
Frigyes-díjat, Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét. Építészetét minden kurzus elismerte.
Független emberségéhez szakmai függetlenség is párosult –
életmûve nem sorolható be
egyetlen stílusba se.
Nekem nincs stílusom – azt
hiszem, az csupán annyi, mint
minden alkalommal ugyanúgy
megkötni a nyakkendõt. Én mindig szeretnék mást létrehozni, új
hódolattal jelentkezni – s mindezt
a bolondozás fényében, mint
afféle igazi homo ludens.

Talán mégis van olyan irányzat,
amelyhez jobban kötõdik.
Édesapám által a Bauhaus világát
ismertem meg. Késõbb ettõl eltávolodtam. Ahogy múlnak az
évek, egyre inkább az érzelmibb
alkotások felé közelítek.

Hogyan tudná megfogalmazni
ars poeticáját?
Röviden talán úgy: hiszek a szépben. Az örökké tartó szépben.

Hányadik építész generációt
tartják számon a Vadász családban?

Sokadikat. Nagyapám Pogány
Móricznál dolgozott, édesapám,
Vadász Mihály Preisich Gábor
alkotótársa volt, azután jómagam
következem, majd elsõszülött
fiam, Gyuri, aki statikusként az
épületek csontvázával foglalkozik, Bence fiam pedig apám és az
én építészeti örökünkbe lépett, s
végül Balázs, az egyik unokám,
aki immár hatodik éve dolgozik
nálunk és mára szinte a jobbkezem lett, az ötödik „degenerációt” képviseli.

Népszerû, mindenki által kedvelt ember.

Saját építészirodáját, a Vadász
és Társai Építõmûvész Kft.-t
vezeti, Bence fiával együtt.
Milyen mesternek lenni?

Sokra tartottam és nagyon
szerettem Makovecz Imrét. A
huszadik század második fele
magyar szellemi élete egyik
meghatározójának tartom. Keserû
ember volt. Amikor utoljára
találkoztunk törzshelyünkön, a
Halásztanyában, azt mondtam
neki: „A kettõnk között az alapvetõ különbség az, hogy az öregedés nálad inkább a kijelentõ
mondatokat, nálam a kérdõket
sokasítja”.

Nem mesternek jó lenni, hanem
annak, hogy imádom, amit csinálok és remélem, tudok annyit
adni tanítványaimnak, amennyit
õk adnak nekem.

Nehéz felsorolni, annyi közismert épülete van – a szobrászi
alkotásként is értelmezhetõ gellérthegyi Víztározótól, a zalaegerszegi Csipkeházakon vagy a
székesfehérvári Polgárházakon
át a RAM néven emlegetett lipótvárosi mûvelõdési központig.
Melyek a legújabbak?
2011-ben hét épületemet adták
át, ezek az elmúlt három év alkotásai – az említett Radnóti
Miklós Mûvelõdési Központ, a
Mohácsi Nemzeti Emlékhely tíz
méter magas lábakra állított,
húsz méter átmérõjû üveg félgömbje, mely az új kiállítóterem
fölé, a megérkezés nyílegyenes
útja fölé kilátóként magasodik,
valamint reprezentatív villák és a
Sényén épült kis ökumenikus
kápolna, amely ugyan régebben
épült, azóta szeretett zarándokhellyé vált.

És felépült ez a különleges sötétpiros, kör alaprajzú, csonkakúp, csupa ablak ház is, amelyet
saját magának tervezett. Az
építészeten kívül a mûvészet
szinte minden ágában otthonos.
Rajzol, verseket ír, zenél.
Nagyon szeretem a zenét. Tizennégy évig zongoráztam. Úgy
volt, hogy muzsikus leszek. Aztán
egyszercsak elfogyott, de imádatom megmaradt iránta.

Édesapám mondása volt az, hogy
„Kisfiam, jegyezd meg, a jó szótól
nem vásik el a fogad”. Én ennek
jegyében éltem mindig. Kevés
haragosom van, és sok barátom.
Hiszek abban, hogy a szép pillanat mindenkor képes feloldani a
rosszat.

A kortárs magyar építészet
másik két jelentõs alakját,
Makovecz Imrét és Finta Józsefet is barátainak nevezheti.

Tavaly kiadtunk egy közös könyvet ezekbõl a kis vallomásokból,
amelyek nagy örömet okoztak
nekünk – és talán másoknak is.

Mindenkit elkápráztat fantasztikus erõnlétével, kortalanságával. Mi a titka?
Gyerekkoromtól sportolok. Rengeteg fekvõtámasz, szertorna, húzódzkodás. Ma inkább súlyzózok.
15 kilós súlyokat emelgetek – hetente 12-15 tonnát.

Vadász Györgyrõl azt tartja a
közvélemény, hogy örökké jókedvû. Hogyan képes erre?
Egyszerûen: hatéves korom óta
csörgetem a bohócsapkát. Nem is
tudok másként élni – szeretem a
mosolyt és a nevetést magam
körül. Makovecz is azt mondta
nekem: „Ha meglátlak, mindig
jókedvem kerekedik”.

Soha sincsenek rossz pillanatai?
Vannak, de még mennyire! Néha
nagyon mélyre kerül az ember. De
ilyenkor van menedékem, az
Istenem. S ahogy öregszem, úgy
sûrûsödnek Istennel történõ
találkozásaim is. Nem misztikusan, hanem egyszerûen és boldogan.

Több mint másfél évtizede él
Szentendrén. Mi vonzotta ide?
Szüleimmel sokat jártunk errefelé, elragadott mindig a város
hangulata. Aztán 1995-ben ideköltöztem. A Szamárhegyen szerettem volna egy házat, de nem
sikerült. Több helyen is laktam.
Tavaly óta élek harmadik saját
házamban, itt a dombtetõn.
Gyönyörûen lehet létezni ebben a
csonkakúp-bíbor gombában.

Továbbra is szereti ezt a várost?
A sényei kemencekápolna

És Finta József?
Finta az én lelki barátom. Valaha
nagyon nem kedveltük egymást.
Olyan szorgalmas, mindent tudónak ismertem, õ pedig félbolondos, megbízhatatlan csirkefogónak tartott engem. Úgy 12-13 éve,
amióta feleségemmel, Noémival
összekerültünk, egyre többet járunk össze. Megszerettük egymást. Én rájöttem, hogy õ nem
egy Steinmann, a jó tanuló, õ
pedig arra, hogy nem is vagyok
olyan lókötõ. Mind a ketten sokat
rajzolunk, meg verseket írunk.

Halálosan szeretem. Szentendre
azonban igazán nem fogadott el.
A mai napig nem kaptam megbízást innen. Imádnivaló emberekkel teli város. Megválaszolhatatlan kérdés mégis számomra,
hogy ezek az emberek miért nem
tudják összegezni képességeiket,
a városért érzett szeretetet,
hûséget és barátságot. De tudom,
hogy összeáll majd az igazi szentendrei kép. Szeretetbõl, humorból, közös akaratból, megismerésbõl és bizalomból az elfogadott
másik embersége és képessége
iránt.
RAPPAI ZSUZSA
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VÁROS

Politikusportréktól a madárperspektíváig

fotó  SZÉLES NÓRA

BESZÉLGETÉS BIHON GYÕZÕ FESTÕMÛVÉSSZEL

A

z elsõ városi public art pályázat nyertes alkotását,
Bihon Gyõzõ Az én Szentendrém címû festményét az
elmúlt év végén avatták fel a
Lázár cár téren. A belvárosban
kiállított pannót több más mûvel
együtt másfél-két hónapon át
szemlélhette a mûértõ vagy teljesen laikus közönség: az „utca
embere”. A nyertes kép azóta ideiglenesen visszaköltözött az alkotó apró mûtermébe, de hamarosan egy jóval nagyobb teret fog
díszíteni: a nemrég megújult
szentendrei rendelõintézet elsõ
emeletének egyik falát. Ennek
apropójából beszélgettem Bihon
Gyõzõvel kezdetekrõl, festészetrõl, Szentendrérõl.

mûvészeti Fõiskola festõ szakára
jelentkeztem, de mesterem, Klimó
Károly figyelmeztetett, hogy két
diplomát nehéz lesz nappali
képzésben megszerezni. Az akkori
Magyarországon ez így is volt,
fõként, hogy ilyen portrékat
kezdtem festeni…
(Katalógust mutat, benne jól felismerhetõen korabeli aktuálpolitikusok arcmásai, nem éppen hízelgõ megfogalmazásban.)

A rendszerváltozás elõtt ez a
kritikai ábrázolás kényelmetlen
lehetett a fõiskolai tanároknak…
Így van… de bennem továbbra is
ott munkált a bizonyítási kényszer. Egy barátommal aztán felkerekedtünk, és Bécsbe utaztunk

Hogyan és mikor kerültél a festészet közelébe?
Úgy hat-hét éves voltam, amikor
kezembe akadt a Nemzeti Sport
egy példánya, és megláttam benne a karikatúrákat. „Istenem, ha
így tudnék rajzolni! – gondoltam
akkor. Az évek közben teltek,
jelentkeztem a képzõmûvészeti
iskolába esti tagozatra és egyidejûleg a nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképzõ Fõiskolára,
földrajz-rajz szakra. A kettõ közül
ezt választottam. Mesterem Berecz András volt, aki köré szervezõdött egy jó versenyszellemû
csapat: Kerekes Elek, Bullás
József, Szepesi Béla. Az erõs
szellemi közeg mindegyikõnket
inspirált, a húszfõs osztályból
heten képzõmûvészek lettünk. A
fõiskola évei alatt mindvégig
éreztem a késztetést, hogy többre
lenne szükségem. A diplomaosztás után a Magyar Képzõ-
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olyan izzadtságszagú, mint itthon, a felismert tehetség könnyebb
úton juthat elõre. Azonnal felvettek az Akademie für Angewandte
Kunstra. Bécsben nehéz volt
szembesülnöm a magyarok elleni
elõítéletekkel. Sok helyen ugyanis
olyan táblákkal lehetett találkozni, amin ez a felirat díszelgett:
„Magyarok, ne lopjatok!”. A
divatos bevásárló-turizmus idején
honfitársaim okot adtak a negatív
megítélésre. Az egyetemen Adolf
Frohner volt mesterem, aki kicsit
szkeptikus volt velem, s ez
erõsítette amúgy is meglévõ
üldözési mániámat. Nem éreztem
otthon magam, pedig Bécs most is
a „világ legélhetõbb városa”
címkét viseli, de én mûvészszemmel túl „becsomagoltnak” láttam,
ahol nincs inspiráló erõ.

Akkor Bécs egyszerûen nem
illett a személyiségedhez?
Czóbel is hazatelepült Párizsból…
(nevet) Szentendrén tizenöt éve
élek, s nem véletlenül. Még
gyerekként hallottam a rádióban
egy zenei mûsort Rapcsányi
Lászlóval Szentendrérõl. Nagy
hatással volt rám.

Mintha ezek az apró élmények
határoznák meg az életed…
Egyszer, szokás szerint, karikatúrákat rajzoltam a Fõ téren, amikor
mögém lépett valaki, és azonnal
szerzõdést ajánlott a Nemzeti Sport
rovatába, nem kevés gázsiért. A
gyerekkori álmom így teljesült.

De az álmokon túl, hogyan lehet
ma mûvészetbõl megélni, fõleg
egy olyan városban, ahol ennyi
pályatárs van?
Politikusok I. 1986, farost 108x123 cm

az Akademie der Bildenden
Künste-re. Onnan azonban Arnold
Rainer, a tanszékvezetõ tanár
eltanácsolt, miután munkáimat
látta, mondván, hogy már kész,
kiforrott mûvész vagyok. Nagyon
csalódott voltam. Szerencsémre
összeismerkedtem Piszer Mária
szobrászmûvésszel (mûvészneve
NYROM), aki magával vitt az
iparmûvészeti akadémiára. Akkor
szembesültem elõször azzal, hogy
Nyugaton a mûvészeti élet nem
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Amikor Bécsbõl hazajöttem, jelentkeztem, és felvettek a Fiatal
Mûvészek Stúdiójába. 1989-et
írtunk, amikor már felpuhult a
Kádár-éra, és megtûrték a hivatalos képzõmûvészeti élettel szemben álló, underground törekvéseket. Nagy megtiszteltetésnek
éreztem, amikor a nagyjából
százötven jelentkezõbõl felvettek
a Magyar Mûvészeti Alapba. Ezek
az elismerések persze csak
eszmeiek. Ma Magyarországon
nincs megfelelõ mûgyûjtõ réteg,
„állambácsi” is kiszállt a mûvészet mecenatúrájából, így min-

denki alternatív megoldásokkal
próbálkozik. Dönthettem: vagy
tanítok vagy alkotok. Én elmondhatom, hogy elégedett vagyok,
hiszen a karikatúrarajzolással
szabadabb módon tudom fenntartani magam, olyan alkotómunkával, amit szeretek. De nem telik el
úgy nap, hogy ne festenék…

Ahogy mûtermedben körbenézek, csak tájképeket látok, és
mindegyik madártávlatból mutatja a környezetet. Hová tûntek
az arcok, az emberalakok a képeidrõl?
A portrék, a fejek festésén már túl
vagyok. Úgy 2006-tól aktok festésével vívódtam, Rembrandt
színeivel dolgoztam. Egy mûgyûjtõ jóvoltából aztán bõ két
hónapra kijutottam Toscanába.
Nem hiába mondta Henry Moore:
„utazzunk sokat!” – az olaszországi utazás nagy lökést adott,
a korábbi koloritot eldobtam, s
azóta fõként tájképeket festek. Az
elsõ ilyen képemen a sienai
Piazza di Campo környékét ábrázoltam, még realisztikus felfogásban. A további képeken egyre távolabbi szemszögbõl, egyre letisztultabb megfogalmazásban mutatom a tájat. A légifotók perspektívája csak ürügy arra, hogy teljesen konstruktív, absztrakt stílust
választhassak. Az erõsen szerkesztett tájak nagy szabadságot
adnak az ábrázolásmódban, amivel a szentendrei nagy elõdökhöz,
a konstruktív hagyományokhoz
szerettem volna visszatérni. És
visszatértem önmagamhoz is:
gyerekkori vonzódásom a térképekhez most új értelmet kap.

Hamarosan tehát újra találkozhatunk a SZEI-ben díjnyertes festményeddel. Miért döntöttél úgy,
hogy a városnak ajándékozod?
A kép eredetileg is a közönségnek
készült, nem kizárólag a szûk
szakmai rétegnek. Úgy gondolom,
a rendelõnél jobb kiállítóhely nem
is létezhet a városban. Annyian
megfordulnak ott... Azt is remélem, ezzel egyfajta hagyományt
teremtek. Szentendrén több mint
százhatvan mûvész él, nekik ezúton üzenem: még rengeteg az üres
falfelület...
SZÉLES NÓRA

KULTÚRA

A szõlõvirág illata

fotó  RAPPAI ZSUZSA

„Évekig prédikáltam, hogy meg kell állni, hogy pihenõket kell tartani,
mert elfáradunk, mert elõbb-utóbb az ember lelke nem éri utól a testét”
– kezdte az elmúlt idõszak beszámolóját Schäffer Erzsébet, az ismert
újságíró a P'Art Moziban tartott estjén. Két éve ugyanis már vendégünk
volt ugyanitt. Ezúttal is leült a közönséggel szemben egy nagy fotelbe,
s teáját kortyolgatva mesélt. Arról, hogyan kényszerítette magát a
szükséges megállásra, hogyan tanult meg nemet mondani önmaga
védelmére. A víz és villany nélküli balatonfelvidéki présházuk és
szõlõjük hozta meg végül a teljes gyógyulását, s kapta vissza energiáit.
Emiatt nyerte legújabb kötete A szõlõlevél illata címet. A P'Art Moziban
Schäffer Erzsébet találkozásokról, az utazások kapcsán szerzett
élményeirõl mesélt – elbûvölõen. Ezekbõl sorsok, költészettel átitatott
emberi történetek bontakoztak ki. Vidámak vagy szomorúak, mindig
õszinte, szép érzésekrõl, barátságról, szerelemrõl, szeretetrõl szóltak.
Varázslatos mesék, amelyek egymásba szövõdve adták ennek az estnek különleges hangulatát.

Kétéves születésnapját rangos eseménnyel ünnepelte a leányfalui AbaNovák Galéria – Csíkszentmihályi Róbert Munkácsy-díjas szobrászmûvész tárlatával. „Nagyszerû szobrász, pedig nem könnyû egyszerre modernnek és figurálisnak lenni. Talán gondolkodni is kell
hozzá” – írja róla Fábri Péter. Csíkszentmihályi Róbert, a kortárs magyar szobrászat egyik legjelentõsebb alkotójának kisplasztikái a
maguk egyszerûségében, kissé groteszk, de igen kifejezõ módon, mindig az örök emberit ragadják meg – helyzeteket, tulajdonságokat,
érzelmeket, kötõdéseket. A Létközhelyek címû kiállítás a szobrászmûvész régebbi kisplasztikái mellett a napokban elkészült új alkotását
is bemutatja. A most elõször közönség elé kerülõ nagyszerû bronz kompozíció az emberi lét állomásairól: a gyerekkorról, a fiatalságról, az
otthonteremtésrõl, a gyermekvárásról, örömrõl és bánatról, a családról,
az öregségrõl szól. Az élet hétköznapi mozzanatairól, melyeket az
egymás mögött elhelyezett szobrok és szoborcsoportok jelenítenek
meg. Expresszíven és líraian. Végignézve rajtuk, mintha egy élet peregne le a szemünk elõtt.
A kiállítás, amelyet Vathy Zsuzsa József Attila-díjas író nyitott meg,
február 25-ig látogatható.

fotó  PARASZKAY GYÖRGY

Létközhelyek

Schäffer Erzsébet könyveivel

Aztán váratlanul megszólalt egy mobiltelefon – ahogy napjainkban
gyakorta megesik. A varázslat megtört egy pillanatra. Schäffer
Erzsébet azonnal váltott: olyan mulatságos helyzeteket kezdett el
mesélni a mobilról – a vonaton vagy a héven történt utazásain élte meg
ezeket –, hogy a közönség a könnyeit törölgette a nevetéstõl.
Végül ajándékul levetítették neki és hallgatóságának Paraszkay György
Vivaldi Négy évszak címû zenéjére Szentendrérõl készített fotóösszeállítását. Az est zárásaként Schäffer Erzsébet könyveit dedikálta.
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KÉPRÕL KÉPRE
Kilenc évtized a mûvészet
vonzásában
A Szentendrei Képtárban látható emlékkiállítás, a 2010-ben elhunyt Pirk Jánosné
Remsey Ágnes szerteágazó életmûvét
mutatja be. Válassza ki, hogy a három
nõalakot ábrázoló festmény közül, melyik
Remsey Jenõ mûve, melyet feleségérõl,
Frey Vilmáról festett. A válaszokat kedd
estig várjuk a következõ e-mail címre:
erdelyi.nora@pmmi.hu. A helyes megfejtõk
között 2 db belépésére jogosító tiszteletjegyet sorsolunk ki a Szentendrei Képtárba a
Kilenc évtized a mûvészet vonzásában
címû kiállításra. A múzeum szerdától vasárnapig 14 és 18 óra között látogatható.
Honlap: www.pmmi.hu
Már mûködik a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága Facebook-oldala!
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HELYTÖRTÉNET

GONDOLATOK

MIÓTA JÁRNAK KÖNYVTÁRBA
SZENTENDRÉN AZ EMBEREK? II.

Ha harcolni indulsz

A Népkönyvtár (1899-1950)

„Mit lehet attól elvenni, aki mindent odaad?” (Rónay György)

Az 1960-as években megindított oktatás mellett az
ország vezetõi fontos feladatuknak tartották még a
kevés iskolát végzett vidéki és falusi lakosság
mûvelõdésének emelését is. Ehhez jó eszköznek
vélték a népkönyvtárak hálózatának kiépítését.
Talán tanulságos lesz a maiak számára is áttekinteni egy vidéki népkönyvtár alakulását, mûködését
és gondjait. Lehet, hogy nem is változott sokat a
világ.
Pest megyében a Közigazgatási Bizottság 1878ban kezdet meg a könyvtárszervezést. A források
szerint ekkor rendelték el, hogy „könyvtárak
létesítése végett minden község harminc éven át a
községi lakosok, birtokosok által fizetett állami adó
egy százalékának ötödét” vegyék igénybe.
Szentendre 1899-ben teszi meg az elsõ lépéseket a
könyvtáralapítás ügyében. Ekkor „olvasatott” fel
ugyanis a képviselõ-testület elõtt Saly Ágoston
indítványa a városban létesítendõ múzeum és népkönyvtár tárgyában. Miután a képviselõ-testület az
indítvány „Szentendre fellendítése” érdekében
fontosnak tekintette, az ügyet rábízta az állandó
választmányra. A választmány azonban nem siette
el a dolgot. Négy év múlva, 1903. május 21-én a
helyi újság (az akkori Szentendre és Vidéke) egyik
türelmetlen cikkírója az iránt érdeklõdik: „Hol
nyugszik a szentendrei népkönyvtár? Vagy azt
hiszik az urak, hogy itten már olyan okos a nép,
hogy nem kell könyvtár?”
Saly Ágoston végre választ is kapott. Egyelõre a
könyvtár számára nincs helyiség. Csak majd lesz
„a késõbb elépítendõ új városháza épületében”.
G. Sin Edit kutatásaiból (Szentendre a XIX-XX.
század fordulóján) azonban tudjuk, hogy ez nem
épült fel. Ekkor még nem létezik Szentendrén sem
múzeum, sem könyvtár. Az országos statisztika

Harcolni készülsz. Kemény páncél
mögé rejted félelmeidet, kételyeidet, bízol fegyvereid erejében.
Körülötted tapsolnak, éljeneznek
a gyávák, a felbujtók, és te örömmel, némi gõggel integetsz feléjük.
Tudom, páncélod anyaga szinte
áthatolhatatlan, fegyvereid a legkorszerûbbek. Mégis féltelek. Mit
teszel, ha páncélodtól többé nem
leszel képes megszabadulni? Mi
lesz veled, ha saját fegyvereidnek
esel áldozatul?
Kérlek, vesd le páncélodat!
• Felejtsd el, hogy erõs vagy, hogy
egészséges vagy! Ne gondolj jó
látásodra, kitûnõ hallásodra,
ügyes kezedre, gyorsan mozgó
lábaidra!
• Mondj le vagyonodról, házadról, szép ruháidról, minden
tulajdonodról!
• Ne bátorítsd magad gyors megfigyelõképességeddel, logikus
gondolkodásoddal, remek memóriáddal, hatalmas tudásoddal!
• Ne képzeld azt, hogy szükséged
lesz jó ítélõképességedre, érzelmi gazdagságodra, empátiádra,
önismeretedre!
• Ne gondolj a tapasztalataidra,
emlékeidre, megvalósult és
megvalósulatlan álmaidra!
• Zárkózz el a terveidtõl, ambícióidtól, az elõtted feltárulni látszó lehetõségektõl!
Kérlek, tedd le fegyvereidet!
• Ne sebesítsd meg ellenfeledet!
• Ne kobozd el összegyûjtött vagyonát, ne rombold le házát, ne
szaggasd meg ruháját, ne vedd
el azt, ami az övé!
• Ne alázd meg! Ismerd el és
tartsd tiszteletben képességeit,
erényeit!
• Hagyd meg múltját, egyengesd
jövõ felé vezetõ útját!
Fegyver és páncél nélkül?
Igen, indulj el! Ne bízzál fegyverek erejében, ne rejtsd kemény
páncél mögé félelmeidet, kételyeidet! Lehet, hogy csönd lesz körülötted, és nem lesz kinek integetned, de nem baj. Ezt a harcot
úgyis önmagaddal kell megvívnod.
LUKÁCS MÁRTA
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elõször 1913-ban rögzít könyvtárosi adatokat a
várossal kapcsolatosan. Innen tudjuk azt is, hogy a
könyvtár végül mégis a Városházán kapott helyet,
a kis tanácsteremben. A könyvtár elsõ õre
(könyvtárosa) Belopotoczky Józsefné, az egyik
hivatalnok lett. A könyvtár címe és jellege népkönyvtár volt. Az akkor 5673 lakost számláló
városban az induló könyvtár kicsi, a könyvek
száma alig kétszáz darab. A statisztika szerint a
könyvtárat az induláskor 256 olvasó vette igénybe.
A helyzet akkor kezdett el javulni, amikor megalakult a Városi Népmûvelõ Bizottság (1926). A
könyvtár hamarosan átköltözött az Inasotthonba
(ma II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium). A népkönyvtár vezetését itt is, mint
országszerte, átadták az egyik tanítónak. Nálunk
ezt a feladatot a már említett Balogh József, a
Római Katolikus Fiúiskola igazgatója kapta meg. A
Pest Megyei Levéltárban õrzött adatokból az elsõ
közkönyvtárunkról sok mindent megtudhatunk. Az
állomány, ha lassan is, de gyarapszik. A könyveket
különbözõ helyekrõl szerzik be: Pest vármegye
Központi Iskolán kívüli Népmûvelési Bizottságától,
a Földmûvelésügyi Minisztériumból (ekkor a város
még nem iparváros) és Szentendre lakóitól. 1938ban a könyvek száma 816 darab. A könyvek kis
száma nem meglepõ, a könyvtár ugyanis nem
egyedül szolgálja aki a város lakóit. A felnõtt
lakosság elég tagolt volt. A különbözõ érdeklõdésû
emberek ekkor még különbözõ körökben, egyletekben gyûltek össze. Az oda járók kisebb könyvtárat
alakítottak ki maguknak, sõt újságokat is járattak.
Legközelebb róluk írunk.
A városi népkönyvtár a „felszabadulás”, 1945 után
egy ideig még mûködhetett. 1950-ben azonban
szerte az országban megszüntették õket. A szentendrei népkönyvtár állományából 351-et az új rend
leselejteztetett, a többit pedig a zúzdába küldték.
(Folytatjuk)
PETHÕ NÉMETH ERIKA

1910-20-as években a népkönyvtár a Városházán, a kis tanácsteremben kapott helyet. A statisztika szerint az akkor 5673 lakost
számláló városban a könyvtárnak 256 olvasója volt.
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Szentendreiek Belgiumban
Lukács Tibor festõmûvész nemrégiben érkezett haza Belgiumból,
ahová két hónapra szóló ösztöndíjjal utazott. A mintegy harmincezer
lakosú Hassselt város központjában felépített Winterlandban kapott
lehetõséget az alkotásra, a bemutatkozásra. A szórakoztató központ,
ahol vásár, jégpálya, vidámpark is volt, rendkívül népszerû a külföldiek
körében is, több százezren látogatják az adventi idõszakban.

„Adjon keretet
a pillanatnak”
Lévay Máté fotókiállítása
január 28-án, szombaton 19
órakor nyílik Budapesten, az
Andrássy út 36. szám alatt. A
kiállítás megtekinthetõ február
végéig.

Farsangi bál
A Dézsma utcai nyugdíjas klub
sok szeretettel hív mindenkit a
klub farsangi jelmez-, batyus
báljára február 4-én, szombaton 19 órakor a városi
központi ebédlõbe (Bajcsy-Zs.
u. 4.). Játszik Klausz Márton
és zenekara.

A Szentendrei Kulturális
Központ DUNAPARTI
MÛVELÕDÉSI HÁZA
Szentendre, Dunakorzó 11/A
tel: 26/301-088
programjai

„Bütykölde” indul:

Zenés mesék,
mesés zenék

Február 4., 9-12 óráig
Farsangi maszkok, álarcok
készítése
Március 3., 9-12 óráig
Tavaszváró foglalkozás
Március 31., 9-12 óráig
Húsvéti készülõdés
Május 5., 9-12 óráig
Anyák napi meglepetések
készítése
Június 2., 9-12 óráig
Évzáró bütykölgetés (kavicsfestés, dekupázs...)
A foglalkozások ingyenesek!
Helyszín: Dunaparti
Mûvelõdési Ház
Érdeklõdni a 301-088-as telefonszámon lehet.

Lukács Tibor a helyi újság címoldalán

A szervezõk nyáron jártak a városunkban, és figyeltek fel Tibor
munkáira a Bogdányi utcában. Rögtön meg is hívták, gondoskodtak a
szállásról és állták az utazás költségeit. A szórakoztató központban
valóságos magyar blokk alakult ki: volt lángossütõ, kürtõskalácsos,
csipkeverõ, parasztbútor-készítõ, Szentendrét pedig – Tibor mellett –
ékszerárus és kékfestõ képviselte.
Lukács Tibor elmondta, november 15-tõl pihenõnap nélkül dolgozott,
és mintegy 130 portrét, illetve városképeket festett ezen idõszak alatt,
de kiállította itthonról vitt szobrait és képeit is.

Losonczi Lilla kiállítása
Január 30-án, hétfõn 17.30-kor nyílik Érden, a Termál Hotel Ligetben
Losonczi Lilla festõmûvész 240. önálló és Zelenák Katalin gobelinmûvész textil divatékszereit és gobelinmûveit bemutató kiállítása. A
tárlatot megnyitja Feledy Balázs mûvészeti író, közremûködik Petrás
Mária népdalénekes. Megtekinthetõ február végéig, minden nap 8-20
óra között.

Folytatódik a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola tavaly
õsszel elkezdett matinésorozata, melynek keretében
ismertetõvel egybekötött,
szórakoztató, nívós elõadásban neves operaénekesek és a
zeneiskola tanárai hozzák
közel a gyermekekhez a
zeneirodalom gyöngyszemeit.
A következõ elõadás – SaintSaens: Az állatok farsangja és
Prokofjev: Péter és a farkas –
február 11-én, szombaton
11 órakor kezdõdik a Pest
Megyei Könyvtár színháztermében, melyre szeretettel
várják a gyermekeket és
szüleiket. Bérlet, támogatójegy
a zeneiskola irodájában
vásárolható.

Pályázati lehetõség Indonéziába
Az Idonéz Nagykövetség felsõoktatásban résztvevõ hallgatók számára
meghirdetett pályázati lehetõséggel kereste meg Szentendre város önkormányzatát. A nemzetközi pályázatra, amelynek neve „Indonesia
Darmasiswa Ösztöndíj Program”, Szentendrérõl is várnak hallgatókat a
2012/ 2013-as tanévre. A program fõ célja, hogy az indonéz kultúra,
mûvészet és nyelv iránt érdeklõdõ diákok számára lehetõséget nyújtsanak annak alaposabb megismerésére. A programon belül három különbözõ helyre és idõtartamra lehet pályázni, három hónaptól egészen egy
évig.
A program iránt érdeklõdõk bõvebb információkat a
http://www.indonesianembassy.hu weboldal találhatnak, a jelentkezéshez a http://darmasiswa. kemdiknas.go.id webcímen van lehetõségük regisztrációra február 17-ig. A szükséges papírokat a
Budapesti Idonéz Nagykövetség részére kell elküldeni.
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KULTÚRA
Kiállítások

KIÁLLÍTÁS

Az Ariadne-barlangrendszer feltárása

Barcsay Gyûjtemény,
Dumtsa u. 10.
BARCSAY-DÍJJAL KITÜNTETETT
MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ március 15-ig, 10-18-ig
Népmûvészetek Háza,
Rákóczi u. 1.
KISASSZONYTÓL VÍZKERESZTIG
Õszi-téli néphagyományok Pest megyében
Megtekinthetõ január 30-ig
P'Art Mozi,
Dunakorzó 18.

Szeresd Szentendrét
Séták
JELMEZES FARSANGI
FELVONULÁS
2012. február 5. 15:30

KULCSÁR EDINA KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ január 31-ig
Skanzen Galéria,
Sztaravodai út
ERDÉLY VIRÁGAI – FOTÓKIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ április 10-ig, hétvégenként
10-16-ig
Szentendrei Képtár,
Fõ tér 2-5.
KILENC ÉVTIZED A MÛVÉSZET
VONZÁSÁBAN
Pirk Jánosné Remsey Ágnes
és a Remseyek
Megtekinthetõ február 28-ig

Találkozó: az Apor-hídnál
Részvétel csak jelmezben!
Jelmezverseny a facebbook-on!
Gyertyát, fáklyát, zseblámpát,
saját készítésû lámpást,
sípot, dudát, hangszereket
hozzatok magatokkal!

További részleteket az egyesület
honlapján
(www.szeresdszentendret.hu)
és a facebook-on találtok!

Dalmát Kávézó
Bartók B u. 8. (Kmetty tér)
CSAK NYOMOM A GOMBOT
Profanter Tamás fotókiállítása
Megtekinthetõ február 3-tól március 2-ig,
naponta 12-22 óra között

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
Február 3. péntek, 18 óra
ERÕDTEMPLOMOK ERDÉLYBEN
Gondos Béla vetítettképes elõadása
Február 10. péntek, 18 óra
„HALÁLT SZEGEZNI SZEMBE
HALÁLLAL” – KALANDOZÁSOK
KORA
Varga Tibor elõadása

Kolping Egyesület
Török köz (Péter-Pál
templommal szemben)
Január 28. szombat, 16 óra
„LEHETSÉGES-E ÉS SZÜKSÉGES-E
PARADIGMAVÁLTÁS
NAPJAINKBAN?”
Dr. Kovács Attila egyetemi tanár
elõadása
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Szeretettel hívnak minden érdeklõdõt az Ariadne-barlangrendszer
feltárása címû vetített képes
elõadásra Slíz György barlangkutató közremûködésével február 9én, csütörtökön 18 órakor a Pest
Megyei Könyvtár olvasótermébe
(Pátriárka u. 7.). A belépés díjtalan. A barlangról és a feltárás
izgalmas pillanatairól hallhatunk, láthatunk beszámolót gazdag képanyaggal, filmekkel és
(piros-kék) 3D képekkel is
illusztrálva.

1991-ig a Pilis nagy délnyugati
részén két barlang volt ismert, a
Legény- és a Leány-barlang,
összesen 1400 méter hosszúságban. Azóta az Ariadne-barlangrendszer „bekebelezte” a Legény- és Leány-barlangot és még
négy másikat. A kutatás eredményeként 13 km hosszával és
203 méteres mélységével hazánk
harmadik legmélyebb és leghosszabb barlangja lett, a
Dunántúl legnagyobb termei és
legnagyobb cseppkövei találhatók
benne.
A munka jelenleg is nagy erõkkel
halad. Ha az Ajándék-barlang és
az Ariadne-rendszer közötti ismeretlen járatokat sikerül meghódítani, akkor az egyesített barlangrendszer 275 méteres mélységével hazánk legmélyebb barlangja lenne. A cél ezen túlmenõen az, hogy átlépjék a 300,
majd az 500 méteres mélységet,
és elérjék a karsztvízszintet, ahol
reményeik szerint fejlett és összefüggõ járatok lehetnek.
Bõvebb információ:
www.pilisibarlangkutatas.hu

New Yorkba
költözött a Skanzen
állandó kiállítása
Az elmúlt év júliusában nyílt meg
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Dél-Dunántúl tájegységének hidasi lakóházában a II. világháborút követõ idõszak erõszakkal végrehajtott kitelepítéseirõl
szóló remek interaktív kiállítás. A
kollektív felelõsségre vonás következményeként svábok, bukovinai székelyek és felvidéki magyarok
voltak
kénytelenek
lakóhelyeiket elhagyni. A történelem sodrában – lakosságcsere a
Dél-Dunántúlon az 1940-es években címû nagysikerû tárlat most a
Balassi Intézet New York-i
Magyar Kulturális Központ felkérésére február 16-ig a tengerentúlra költözik, hogy az ottani
magyar és amerikai közönség is
megtekinthesse. A kiállítást –
melyet különösen a közép-európai
történelem iránt érdeklõdõ egyetemi hallgatóknak, karoknak és
iskoláknak ajánlanak – január
21-én Fülemile Ágnes, a New
York-i Magyar Kulturális Központ
RZS
igazgatója nyitotta meg.
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P'ART MOZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft

 február 3. péntek
17.00 CSIZMÁS, A KANDÚR (90’) kh.:12
év – jobb, mint az utolsó két Shrek

MOZIMÛSOR
 január 27. péntek
17.00 TÁNCOLÓ TALPAK 2. (100’) kn.
18.00 IKONOSZTÁZ (78’)
MUZSIKUSPORTRÉK SOROZAT
19.20 JACK ÉS JILL (91’) kh.:12 év - fõszerepben: Adam Sandler, Al Pacino és
Katie Holmes
21.00 VÁLOGATOTT GYILKOSOK (100’)
kh.:16 év – fõszerepben: Robert de
Niro, Clive Owen
 január 28. szombat
15.00 TÁNCOLÓ TALPAK 2. (100’) kn
17.00 SRÁC A BICIKLIVEL (87’) kh.:12 év
– MOZIZZ OKOSAN!
18.40 JACK ÉS JILL (91’) kh.:12 év
20.15 SZILVESZTER ÉJJEL (120’) kh.:12
év - romantikus vígjáték, fõszerepben:
Robert de Niro
 január 29. vasárnap
15.00 TÁNCOLÓ TALPAK 2. (100’) kn.
17.00 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET!
(82’) kh.:12 év
18.3O JACK ÉS JILL (91’) kh:12 év
20.05 SZILVESZTER ÉJJEL (120’) kh.:12 év
 január 30. hétfõ
17.00 VAD MAGYARORSZÁG – A VIZEK
BIRODALMA (52’) kn
18.00 JACK ÉS JILL (91’) kh.:12 év
19.45 SZILVESZTER ÉJJEL (120’) kh.:12 év

18.30 FINÁNC A PÁCBAN (114’) kh.:12 francia vígjáték, Dany Boon a fõszereplõ
20.00 FIFTI-FIFTI (100’) kh.:12 év - vígjáték,
amolyan dramedy

 február 4. szombat
15.00 CSIZMÁS, A KANDÚR – jobb, mint
az utolsó két Shrek
17.00 A REND ÕRE (105’) kh.16 év
MOZIZZ OKOSAN!
18.45 SZÛZ VONALBAN (85’) kh.16 év
20.10 BLUE VALENTINE (112’) kh.16 év
 február 5. vasárnap
17.00 CSIZMÁS, A KANDÚR (90’) kh.:12
év
18.30 FIFTI-FIFTI (100’) kh.:12 év
20.10 BLUE VALENTINE (112’) kh.:16 év
 február 6. hétfõ
17.00 AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (160’)
kh.:12 év
20.00 BLUE VALENTINE (112’) kh.:16 év

 január 31. kedd

Falk Art Fórum Baráti Kör

17.00 VALAMIKOR RÉGEN… Török Katalin
várostörténeti sorozata
17.00 A TURNÉ (102’) kh.:16 év
18.45 VÁLOGATOTT GYILKOSOK (100’)
kh.:16 év
20.30 SZÛZ VONALBAN (85’) kh.:16 év

Szívesen ismerkedne a Falk Miksa utca kincseivel mûvészetbarátok társaságában? Csatlakozzon
Ön is a Falk Art Fórum Baráti
Körhöz!

 február 1. szerda
18.00 SZILVESZTER ÉJJEL (120’) kh.:12
év - romantikus vígjáték, fõszerepben:
Robert de Niro
20.00 NADER ÉS SIMIN – EGY ELVÁLÁS
TÖRTÉNETE (123’) kh.:16 év
 február 2. csütörtök
14.00 AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (160’)
kh.:12 év - Vendégünk: Jankovics
Marcell

 február 7. kedd
17.00 VAD MAGYARORSZÁG – A VIZEK
BIRODALMA (52’) kn.
18.30 ISZONYAT (110’) 1965. –
LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
19.45 GOOD BYE LENIN ! (117’) kh.12 év

 február 8. szerda
17.00 FUTRINKA UTCA ( 70’) kn
18.10 A REND ÕRE (105’) kh.:16 év
20.00 FELPERZSELT FÖLD (130’) kh.:16
év
 február 9. csütörtök
17.00 VAD MAGYARORSZÁG – A VIZEK
BIRODALMA (52’) kn.
18.30 AZTÁN MINDENNEK VÉGE (112’)
kh.16 év
20.30 SHERLOCK HOLMES 2.
ÁRNYJÁTÉK (129’) kh.16

18.45 BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET! (82’)
kh.:12 év
20.10 BLUE VALENTINE (112’) kh.:16 év Golden Globe díjas
romantikus dráma

 február 10. péntek
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS vezeti:
Lázár Enikõ
18.10 FINÁNC A PÁCBAN (114’) kh.12
20.10 SHERLOCK HOLMES 2.
ÁRNYJÁTÉK (129’) kh.16

A Baráti Kör tagjai szakértõk vezetésével járják be a környék régiségboltjait és mûvészeti galériáit.
Ellátogatnak mûhelyekbe, mûtermekbe és múzeumokba. Felidézik
az egykori szalonok hangulatát, és
mûvészeti sétákat tesznek a belvárosban. Beszélgetnek régmúlt
idõkrõl és aktuális trendekrõl. Találkoznak gyûjtõkkel, galériásokkal
és mûvészettörténészekkel. Szakmai titkaikról mesélnek nekik régiségkereskedõk és mûtárgybecsüsök, restaurátorok és kortárs alkotók. Kirándulás, mini tanfolyam
és családi program is szerepel a
kínálatban.
Váltsa meg Tagsági Kártyáját! A
FAF Baráti Kör 4000 forintos tagsági díja a csatlakozás napjától
számított fél éven keresztül jogosít
az ingyenes programokon való
részvételre, valamint az aktuális
kedvezmények igénybevételére.
Tájékoztatás:
Sajdik Ildikó 06-20-454-1945,
i.sajdik@falkart.hu
Tar Judit 06-20-285-1207, j.tar@falkart.hu
Balázs Kata 06-20-397-3796,

k.balazs@falkart.hu
Címünk: Miksa Szalon, 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 13. fszt. 1. (1-es kapucsengõ www.falkartf.hu

AKTUÁLIS PROGRAMJAINK
Január 27. péntek 15.00
LÁTOGATÁS A MÜLLER ÉS TÁRSA
LAKÁSGALÉRIÁBAN
Volent Éva iparmûvész mesél kedvenc art
deco stílusú használati tárgyairól és Müller
Árpád festõmûvész alkotásairól, amelyek a
Parlamentre nézõ barátságos otthon falait
díszítik. Találkozó: 15 órakor a Falk Miksa
utca és a Kossuth tér sarkán. Tagsági kártyával a részvétel ingyenes. Tagsági kártya
a helyszínen váltható.
Február 7. kedd 16.30
SZÕNYEGEKRÕL A MIKSA
SZALONBAN
Pásztor Emese, az Iparmûvészeti Múzeum
munkatársa igazítja el a Miksa Szalon
vendégeit a szõnyegek világában. Mitõl
értékes, és mitõl szerethetõ egy szõnyeg?
Találkozó 16.30-kor a Miksa Szalonban
(Falk Miksa utca 13. fszt. 1, 1-es kapucsengõ). A FAF Baráti Kör tagjainak 800
forint, tagsági kártya nélkül 2500 forint a
részvétel. A belépõdíj uzsonnát is tartalmaz! Tagsági kártya a helyszínen váltható.
Február 11. szombat, 11.00
ÜVEGMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
FINISSZÁZSA A B55 GALÉRIÁBAN
Kortárs alkotókkal beszélgetünk a Magyar
Üvegmûvészeti Társaság HuGlass címû
kiállításának zárónapján. Találkozó: 11
órakor a B55 galériában (Balaton utca 4.)
Részvételi szándékát a
falkartforum@gmail.com e-mailen jelezze.
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APRÓK
ADÁSVÉTEL
Tûzifa kamiontételben (bükk,
gyertyán, tölgy) legjobb áron,
kiszállítással egész évben eladó.
Tel. 06-70-213-4987.
Tetõcsomagtartó+ négy nyári
gumi felnivel Wagon R-hez,
továbbá alig használt Sony
autórádió+ négy hangszóró
(CD+USB) eladó. Tel. 06-70384-3770.
ÁLLÁS
Kertészeti munkában jártas
munkatársat keresünk. Te. 06-20665-3686.

ÁLLÁST KERES
Kõmûves, ács, tetõfedõ munkák,
kertrendezés, belsõ átalakításokat és kisebb megbízásokat is
vállalunk. Tel. 06-30-311-9231.

Szentendrén belvárosi
kozmetikába részmunkaidõben kozmetikust felveszek.
Tetoválási képesítés elõny!
Tel. 06-30-740-3332.
Szentendrei székhelyû nagykereskedelmi cég keres könyvelõ
munkatársat általános könyvelõi
feladatok (egyéb adminisztrációs,
levelezési) ellátására. Szakmai
elvárások: pénzügyi, számviteli
végzettség, legalább 2 év szakmai gyakorlat, tárgyalóképes angol nyelvtudás, magas szintû
számítástechnikai ismeretek.
Szakmai önéletrajzokat a konyveles@keeway.hu email címre kérjük.
Szentendrén Hév-végállomáshoz
közel, színvonalasan berendezett
fodrászüzletembe mûkörmöst
felveszek. Tel. 06-20-995-8353.
A Szentendrei Evangélikus
Óvoda óvodapedagógusi
munkakör betöltésére állást hirdet február 1-jétõl. Tapasztalt,
mosolygós, kedves, munkájára
igényes, keresztény óvodapedagógust keresünk fiatalos,
lendületes csapatunkba.
Fényképes önéletrajzot kérjük
elküldeni a zeneovi@evangelikus.hu e-mail címre.
Szentendrei büfékocsimba
munkatársnõt keresek. Tel. 0630-289-4666.

Leányfalun 300 nöl-es õsfás
telken, 85 nm-es alapterületû
és 60 nm-es tetõtérrel, villajellegû ház 26 millió Ft-ért
eladó. Kétgenerációs! Tel. 0630-299-0376.

45 ezer Ft-ért lakás kiadó. Tel.
(26) 300-948.
GYÓGYTORNÁSZ HÁZHOZ
MEGY! Rehabilitáció, mozgásszervi panaszok kezelése
Szentendrén és környékén! Tel.
06-70-408-6540.
Körömgomba gyógypedikûr
kezelése 8 nap alatt.
Bejelentkezés: (26) 300-419,
üzenet.
EZOTÉRIA

Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt. szentendrei székhelyû Diana
márkaboltjába bolti eladót keres.
Követelmény: kereskedelmi
végzettség, társalgási szintû
angol és/vagy német nyelvtudás,
számítógép felhasználói ismeretek. Fényképpel ellátott önéletrajzát a követezõ címre küldje:
Humánpolitika, 8440 Herend,
Kossuth Lajos út 140., vagy
e-mailen: palyazat@herend.com.
Beadási határidõ: február 5.

Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, bútorozott, fûtésmérõvel felszerelt lakás hosszú
távra kiadó 50 ezer Ft+rezsiért. Tel. 06-20-314-9080.

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.
KIADÓ LAKÁS

LAKÁS, INGATLAN
Szigetmonostor központjában
eladó 80 nm-es, felújításra
szoruló, régi építésû, óriási
telekkel rendelkezõ családi
ház, nagyon kedvezõ áron.
Irányár: 15 millió Ft. Tel. 0620-214-8626.
Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek festõi környezetben 11 millió Ft-ért igényesnek eladó. Tel.
06-30-605-7199.
Irodarész kiadó jó helyen, fõ
út mellett, parkolóval.
Telephely, könyvelés stb.
céljára, 30 ezer Ft/hó bérleti
díjért. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendre belvárosában 100
nm-es tetõtéri lakás kiadó 80
ezer Ft + rezsiért. Tel. 06-20665-3686.
Pilisszentlászlón 1-2 fõ részére
albérlet kiadó. Tel. 06-20-9479903.

Pismányban, arborétumszerû
gyönyörû kertben 65 nm-es,
teraszos, szép kis ház olcsón,
24 millió Ft-ért eladó. Megéri!
Tel 06-30-299-0376.

Kiadó a Rózsakertben 2,5
szobás, légkondicionált, teljesen
felújított lakás,egyállású garázzsal. Tel. 06-30-355-7458.
A belvároshoz közel, a Harmat
utcában 4 szobás lakás kiadó.
Tel. 06-20-386-9498.
Kiadó külön bejáratú, kertes
családi ház. Tel. (26) 302-171, 814 óra között.
Családi házban garzonlakás
kiadó. Tel. 06-30-854-2277.
Szentendrén, a Hév-végállomásnál 1 szobás lakás kiadó. Ár: 50
ezer Ft+kaució. Tel. 06-30-5603567.
Szentendrén, központi helyen 30
nm-es lakás tulajdonosától kiadó.
Ár: 45 ezer Ft+kaució. Tel. 0630-444-5820.
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Nysz.: 13-0323-04
akkreditált programokkal

Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbízhatatlan”. Tel. 06-70-578-1468.

OKTATÁS

Rózsakertben 2,5 szobás,
légkondicionált, teljesen felújított
lakás egyállású garázzsal eladó.
Tel. 06-30-355-7458.

Február közepétõl Szentendrén,
a Fõ téren, mûemlékházban
bútorozatlanul, 30 nm-es, egyedi
mérõkkel felszerelt lakás kiadó,
esetleg irodának is. Tel. 06-20317-6554.

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 788-367,
30-950-4187, Mezei Sándor.

Szentendrén, Boldogtanyán 200
nöl-es saroktelken szerkezetkész
családi ház eladó 20,9 millió Ftért. Tel. 06-30-560-3567.
Eladó a pócsmegyeri erdõben jól
megközelíthetõ, körülkerített,
csõkúttal ellátott tanya, 1021
nm-es kerttel, közepes házzal.
Villany a közelben. Tel. 06-20852-5080.
Szentendre ipartelepén 1961 nmes telek eladó vagy kiadó. Tel.
06-70-408-3416.
Lakások, garzon és másfél
szobásak, 6 és 7 millió Ft-ért
eladók. Nem lakótelepen! Tel.
06-30-299-0376.
Pismányban kitûnõ helyen
panorámás (de nem távol, a
magasban), kétgenerációs
lakóház 32 millió Ft-ért eladó.
Megéri! Tel. 06-30-299-0376.
A Püspökmajor-lakótelepen
56 nm-es, III. emeleti lakás
beépített konyhával, hõmennyiségmérõvel, tulajdonostól
10 millió Ft-ért eladó. Tel. 0620-314-9080.

Magyartanítást, közép és
emelt szintû érettségire,
egyetemi és központi gimnáziumi felvételire való felkészítést, olvasás-és helyesírásfejlesztést, korrepetálást,
valamint szakdolgozat
megírásában segítségnyújtást
vállalok- kedvezõ áron,
(www.pappzsuzsa.hu). Tel.
06-20-513-0798, e-mail:
szuszuka48@t-online.hu.
Olasz nyelvoktatás, korrepetálás
Szentendrén. Tel. 06-20-4526613.
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS. 1-16
éves korig fejlesztõ házaspár
várja a jelentkezõket, 17 éves
gyakorlattal. Komplex mozgás-és
tanulás-fejlesztés. ,,Ha okos a
gyerek, de a teljesítménye
akadozó.” Korrepetálás, szállítás
is. www.fejlesztohaz.freewb.hu.
Molnárné Nagy Anna, 06-20-4286840.
Németoktatás. Friss diplomás,
németszakon végzett lány
magánórákat vállal kezdõ szinttõl.
Tel. 06-20-273-5873.
Matematika, fizikatanítás,
érettségire felkészítés általános-,
közép- és fõiskolai szinten.
Házhoz megyek. Tel. 06-30-3478843.
Történelem, magyar,
mûvészettörténet fejlesztés, korrepetálós, érettségire felkészítés
gyakorlattal Szentendrén, a
belvárosban. Tel. 06-30-5405639.
Amerikai angolt anyanyelvi szinten beszélõ tanárnõ nyelvoktatást vállal gyerekeknek. Tel.
06-20-362-3626.
Óvodásoknak angol csoport.
Tel. 06-70-527-3879.
Matematika-fizika korrepetálás:
matekfizika@hotmail.com.
SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárító gyorsszolgálat.
Kisiparos 25 éves gyakorlattal
vállal lefolyótisztítást, korszerû
gépekkel. Kamerás csatornavizsgálat. Tel. 06-20-943-8262.

Botár Emil
2000 Szentendre,
Kisforrás u. 19.
26/315-387

TÁRSKERESÕ
DUNAKANYAR- FÉNYKÉPES
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.
Rendezett anyagiakkal rendelkezõ, özvegy, egyedül élõ,
molett, 60 éves nõ keres,
egyelõre hétvégi találkozásokra
dohányzó társat. Tel. 06-20-9150341, (28) 417-125.

ÜDÜLÉS
Hévízen, a centrumban apartman
5000 Ft/éj, 2-3 fõ részére kiadó.
www.hevizi-apartman.hu, 06-20494-2550.

ÜZLET
Szentendrén a Vasvári Pál utca
6. szám alatti Gyöngyszem
Kávézó, hosszú távra kiadó. Tel.
06-20-934-5539.
Szentendrén, a Fõ tér
közelében pinceétterem, felszereléssel kiadó. Tel. 06-20437-1153.
Szentendrén 20 nm-es helyiség
kiadó. Tel. 06-20-203-5988.
Bogdányi utcában
nagyméretû, galériázott,
utcafronti üzlethelyiség kiadó.
Tel. 06-20-464-3193.
Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaisers’ közelében, a Vasúti villasor 11/B. szám alatt. Tel. (26)
319-957.
Szentendrén, a Dunakanyar körút
10. alatti ingatlan (volt Allianz
Hungária Biztosító épülete)
kiadó. Földszint: 90 nm, tetõtér:
37 nm. Tel. 06-30-690-5198.
Budakalászon, nagy forgalmú
üzletsoron két üzlethelyiség
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20530-8867.

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

Február 6., 13. indulással
angol, olasz, spanyol, német tanfolyamok
max. 5 fõs csoportos és magánórás
tanfolyamok anyanyelvi tanárokkal is.
Gyerektanfolyamok, igény szerint korrepetálás.
Érettségire való felkészítés
Általános és szakmai fordítás.
2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükköspart felõl)
Telefon: 06-26-/312-943
Mobil: 06-30/231-4632
E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com
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Defekt- és kátyúkár
biztosítás a KÖBE
kötelezõ mellé

• márkafüggetlen gépjármû
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga – szombaton
is – megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

EGÉSZSÉG
Segítség a léleknek
Nem tudom megállítani!
Tisztelt Pszichológusnõ!

TESTÜNK EGY EDDIG ISMERETLEN RITMUSÁNAK
FELFEDEZÉSE – A CRANIOSACRALIS RENDSZER
A beteget elõkészítették, a sebészek bemosakodtak. A mûtõben mindenki tudta a helyét és a dolgát. Csak egy 5x10 centis sterilizált
felület mutatta a feladatot, minden más megszûnt. A sebész
szikéjével megnyitotta a bõrt, majd átvágta a szalagokat, aztán
eltávolította a nyak közepén található két csigolya hátulsó, csontos
részét, hogy láthatóvá váljon a kemény agyhártyán az a kis pénzérményi kalcium lerakódás, amely oly sok fájdalmat okozott már tulajdonosának. A mûtét nem volt veszélytelen, az agyhártya sérülése
akár végzetes is lehet.
A sebész azt a feladatot osztotta orvos asszisztensére, hogy tartsa
tökéletesen mozdulatlanul az agyhártyát, míg õ dolgozik. Minden
jól ment, míg el nem érkezett a pillanat, hogy a sebész nekifogjon. Õ
azonban hiába várta, hogy asszisztense teljesítse kérését. Az agyhártyát ugyanis NEM LEHETETT MEGÁLLÍTANI. Jött-ment.
Folyamatosan, ritmikusan lüktetett. Ez a ritmus nem hasonlított
sem a légzéshez, sem a szívveréshez. Ez valami egészen más volt. A
testnek egy addig nem ismert ritmikus rendszere.
A mûtét sikerült, a beteg felépült, a büszkeségén csorbát szenvedett
asszisztens, dr. John Upledger pedig felvette a Sors által neki
odadobott kesztyût. Elkezdte vizsgálni, mit is talált tulajdonképpen,
és milyen összefüggés lehet a ritmikusan mozgó agyhártya és az
emberi test többi része között. Munkája során rájött, majd az 1970es években a Michigani Állami Egyetemen egy kutatócsoport vezetõjeként tudományosan is alátámasztotta, hogy a koponyacsontok felnõttkorban sem csontosodnak össze, hanem mozognak, és ez teszi
lehetõvé az agyi-gerincvelõi folyadék áramlását, ritmikus mozgását.
Innen kapta az általa kifejlesztett terápia a craniosacralis elnevezést
(a koponya és a keresztcsont latin neveibõl). Ez testünknek egy
ugyanolyan ritmikus rendszere, mint a légzés vagy a szívverés.
A craniosacralis rendszerben fejlõdik idegrendszerünk, egész
szervezetünk karmestere. Ez tárolja az eddig átélt fizikai és érzelmi
eseményeket, melyek nyomán a craniosacralis rendszerben blokkok
alakulhatnak ki. Hatásukra az agyi-gerincvelõi folyadék
egyenetlenül áramlik, és ez megakadályozza, hogy az idegeken
keresztül az információ megfelelõ módon jusson el a szervekhez
vagy szervrendszerekhez, ami szövetek közti feszültségeket okoz.
Ezek a feszültségek a terápia során leheletfinom mozgatásokkal oldhatók fel, amely a koponyacsontok mozgásainak helyreigazításán,
és azon a felismerésen alapszik, hogy az agy által termelt gerincvelõi folyadék ritmikus pulzálása minden csontban és testszövetben érzékelhetõ. Amikor helyreáll az áramlás ritmusa, akkor az idegrendszer munkája sem akadályozott többé, és elindulhat az öngyógyulási folyamat. Az áramlás harmonizálása a test minden részére
kihat, így számtalan betegség esetén jótékony. A terápia az idegrendszeren keresztül segíti a hormonrendszer munkáját, hatással
van a szívre és az érrendszerre, valamint hatékony a légzõszervi
betegségek kezelésében is. Segít krónikus nyak-, hát- és derékpanaszoknál, migrén és fülzúgás esetén, és felgyorsítja a sportsérülések és mûtétek utáni felépülést. Nyugtató és lazító hatása
révén pedig azt vehetjük észre, hogy kipihentebbnek, lelkileg
kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat, többet mosolygunk – és
ezt a környezetünk is visszajelzi.
NÉMETH ÁGNES

Lányom 11. évfolyamos gimnazista. Eddig mindig jól teljesített az
iskolában, de pár hónapja a jegyei több tantárgyból is folyamatosan
romlottak. A bizonyítványa még soha nem ment 4,5 alá, míg a most
kapottban éppen hogy elérte a négyes szintet. A lányom azt mondja,
hogy nem tudja, miért rosszabbak a jegyei, mert ugyanannyit tanul,
mint korábban, sõt még többet is. Õ sem tudja megmagyarázni, mi
lehet az oka a gyengébb eredményeknek. Ha errõl faggatom, mindig
elsírja magát. Nagyon aggódok miatta, mert õ is nagyon el van
keseredve. Már attól is fél, hogy nem jut majd be az egyetemre, pedig
mindig az volt az álma.
Ön szerint mi állhat a romló tanulmányi eredmények hátterében?
Hogyan tudnék segíteni neki?
Várom válaszát, üdvözlettel:
TÜNDE

Kedves Tünde!
Tapasztalatom szerint sok oka lehet annak, hogy
lányának az iskolai teljesítménye miért romlott az
elmúlt idõszakban. Az iskolákban többen keresnek fel
– szülõk és diákok is – hasonló problémákkal, aggódnak a rossz eredményeik miatt, és ezen keresztül természetesen a jövõjükkel kapcsolatban is bizonytalanokká válnak.
Mivel levelében azt írta, hogy gyermeke jegyei korábban jobbak voltak, valószínûsíthetõ, hogy egy
bizonyos esemény, történés lehetett az, amely
hatására teljesítményromlás jelentkezett. Javaslom
Önnek, hogy üljenek le a lányával, és közösen gondolkozzanak el azon,
milyen esemény vagy események azok, amelyek kiválthatták az eredmények romlását. Úgy tapasztalom, hogy a legtöbbször enyhébb vagy
súlyosabb hangulatzavarok, depresszió állhatnak a háttérben. A
serdülõk hangulata nagyon változó lehet, érzékenyebbek a kritikákra,
sokszor a külvilág számára „semmiségeknek” tûnõ dolgokat is a
szívükre vesznek. A hosszabb-rövidebb depressziós epizódok megmagyarázhatják a rosszabb iskolai eredményeket. A rossz hangulat
hatására a serdülõ hiába igyekszik tanulni, jól teljesíteni, az elvárásoknak megfelelni, erre nem vagy csak kevéssé lesz képes, ezáltal az
önbizalma is fokozatosan csökkenhet, ami tovább súlyosbíthatja a
problémát.
Ha az iskolai eredmények tartósan és komolyan romlanak, érdemes
lehet szakember segítségét kérni. Amennyiben sikerül a kiváltó okokat
megtalálni és orvosolni, a gyermek hangulatát javítani, illetve erõsíteni
az önbizalmát, a jegyei is minden bizonnyal egyre jobbak lesznek.
Kívánom, hogy mielõbb találják meg a felvetett probléma okát, ezáltal
lánya teljesítménye a jövõben újra javulásnak indulhat, és a kitûzött
céljait is megvalósíthatja!
Üdvözlettel:
PAPP ZSUZSA
pszichológus

Stresszes a munkája? Konfliktusai vannak másokkal?
Elégedetlen a párkapcsolatával? Relaxálna? Kevés az önbizalma?
Úgy érzi, kicsúszik lába alóla talaj? Fókusztréneri végzettséget szeretne?
Vagy csak egy kis önismeretre vágyik?
Akkor forduljon hozzám bizalommal!

20/969-7976

Papp Zsuzsa pszichológus, viselkedéselemzõ, fókusztréner, lelki edzõ,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
06-20-513-0798, szuszuka48@t-online.hu, www.pappzsuzsa.hu
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SPORT
Teremfoci/futsal
Január 14-én - szombaton - megnéztem néhány futsal bajnoki
meccset a Móricz csarnokban.
Szentendre
bajnokságának
I. osztályú mérkõzései zajlottak.
A Püspökmajor második csapata
éppen 4-2-re legyõzte a TicoTico-t, amikor beléptem a terembe. Még négy mérkõzés szemlélõje lehettem:
Láttam a Boka Junior együttesét a
„Berugosz"-szal döntetlent játszani - színvonalas meccsen, ezt
követte egy Tico-Tico gyõzelem az Aonymus gárdáját verték 1-0 ra, majd a „Berugosz" „rúgott be”
az utolsó pillanatban egyenlítõ
gólt az Izbégnek, végül a Boka
Junior az Anonymust verte nagy
biztonsággal. A mérkõzéseken
Staller János és Suscsák János
játékvezetõk fújták a sípot –
nézetem szerint jól. A játék
hevében a játékosok nem mindig
vallották ezt, de ilyen a foci – a
végére mindenki megbékélt. Egy
különbözõen látott partdobás
miatt a sportemberek nem
haragszanak komolyan, csak
játsszák! ... A jegyzõkönyv-vezetõ
– mint sok éve – most is Machál
István volt. Hiányoltam Horváth
Gyõzõ szervezõ-menedzsert, de õ
sajnos betegség miatt nem tudott
ott lenni.
Megtudtam Sípos Istvántól, aki
több évtizede egyik szervezõje a
futsal/teremfutball szentendrei
bajnokságnak, hogy ez már a
negyedik forduló, a következõ
szombaton a II. osztályban is a 4.
forduló következik.
A mérkõzések befejeztével Sípos
István még elmondta: - Mind az
elsõ, mind a másodosztályban
elég magas a színvonal, hisz sok
régi és ma is aktív NB-s és megyei
játékos játszik a csapatok mindegyikében, ezért látványosak a
mérkõzések. Sokszor lehetünk
szemtanúi
olyan
technikás
megoldásoknak, amelyek tapsra
késztetik a nézõket. Egyetlen
csapat sem mehet biztosra a
másik ellen, mert nem lehet tudni,
kinek mikor jön ki a lépés. Ez a
bajnokság lehetõséget ad az
amatõröknek az önfeledt játékra,
de formában tartó szerepe is van
a ma is aktív nagypályás játékosoknak, amikor az idõjárás
nem engedi ki õket a szabadtéri
pályákra, mert ott most csak sarat
dagasztani lehet.
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Az I. o. élcsoportjának állása a
január 14-i forduló után:
1. Boka Junior 17 pont; 2.
Püspökmajor II. 16 pont; 3.
Berugosz 14 pont; Brigád 14 pont.
Részletes eredmények: szentendrefutsal.hupont.hu oldalon

JÓGA
KEDD 10:00 CSÜTÖRTÖK 08:00 és 18:00
Szentendre, Waterfront Hotel a Duna-parton
1000 Ft/alkalom
MOSOLY • ENERGIA • LELKI BÉKE

Tel. 06-20-972-7373

Teremfoci II.

www.jogaszentendre.netlap.net

Január 21-én a futsal bajnokság
folytatódott a Móricz csarnokban
a II. o. 4. fordulójának mérkõzéseivel. Két mérkõzést láttam,
mindkét találkozón nagy fölényben játszott a gyõztes csapat.
A Püspökmajor III. 4-1-re verte az
FC Sör-t, szép támadások
sokaságából születtek a gólok. A
forduló záró mérkõzésén a
Magyar Méz 6-1-re nyert a tartalékosan és ráadásul egy sérülttel felálló Unicum ellen. Így az
Unicum a tabellán a korábbi
második helyrõl lejjebb csúszott.
A II. o. élcsoportjának állása:
1.Ultra Violák 20 pont; 2.
Püspökmajor III. 14 pont; 3.
Unicum 14 pont; 4. Magyar Méz
12 pont.

Sakk
A teremfoci végeztével átmentem
a Barcsay Iskolába, ahol a Tusi
Kupa sakkverseny sorozat 7. fordulója zajlott, ezúttal kevesebben
voltak a versenyzõk - 38-an.
Talán az éjszakai havazás riasztotta el a versenyzõk egy részét
attól, hogy útra keljenek erre a
fordulóra. Még három forduló van
hátra, a szabályzat szerint az
összetettben azok nyerhetnek,
akik legalább hat fordulót teljesítettek. Úgy tûnik, a Hûvösvölgyi Sakk Iskola SC versenyzõi
közül kerülhetnek ki a fiatalabb
korosztályok gyõztesei, míg a felnõttek versenyét a szentendrei
Túroczi Balázs nyerheti. Ez a
versenysorozat és az óvodáskortól középiskolásokig sok korosztályban versenyzõ fiatalok sakktudása és versenyszeretete üde
színfoltja városunk sportéletének.
A verseny eredményeit megtalálhatjuk a husi-sc.hu oldalon.
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Eltûnt kutya
Arthur 7,5 éves kan BEAGLE kutya tavaly novemberben tûnt el
Szentendrén, a Püspökmajor-lakóteleprõl. A kutya háta alapvetõen
fekete, de a farka felett van egy fehér téglalap alakú foltja, „rendszámtáblája”.
Farkaskörme
megvan, fülében
tetovált szám.
Kérjük, aki látta
vagy befogadta,
hívjon minket:
06-20-323-2784.

GERLAI P.

