VÁROS

Pályázati felhívás

PÁLYÁZAT

Pályázati felhívás

FELHÍVÁS

SOS

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
pályázatot ír ki
a Kanonok utca 1. szám alatti, 17 nm-es
rendelõintézeti optika üzemeltetésére.

Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola arany,
gyémánt, vas, rubin díszoklevelet adományoz
azoknak a pedagógusoknak, akik 50, 60, 65
illetõleg 70 éve szerezték meg diplomájukat,
és legalább 30 évet eltöltöttek a nevelõ-oktató
munkában.

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.

A díszoklevél adományozásának elindításához szükséges
kérelmet – mely tartalmazza az igénylõ születési nevét,
születési idejét, helyét, adóazonosító jelét, valamint
édesanyja leánykori nevét is – a nyugdíjas pedagógus
mûködésének az elõírt idõre kiterjedõ, a pedagógiai
tevékenységet is tartalmazó önéletrajzával, az utolsó
munkahelyének támogató javaslatával, a szakképesítést
tanúsító oklevelének másolatával
Szentendre Város Polgármesteri Hivatal iktatójában
kell leadni március 19-ig.
Amennyiben a kérelmezõ pedagógus az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskolától korábban már részesült jubileumi oklevélben, akkor
annak fénymásolatát szíveskedjék mellékelni kérelme mellé.
Kérjük a pontos címet és telefonszámot is közölni!

DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA
intézményvezetõ

Érdeklõdni az 503-332-es telefonon vagy az ügyfélfogadási
napokon személyesen Schinkovits Lajosné
közoktatási referensnél lehet.

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

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
Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287
Bónyai Péter titkár, 06 30 621 2683
www.szentendrei.polgarorseg.net
szentendre@polgarorseg.net
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.

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,-

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

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

7146

~6762

11.240 ,-

~76.004.880 ,-

100.000,-

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,-

25.200.000,-

100.000,-

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

85,24

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,-
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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

Telekalakítás utáni
várható alapterület

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

www.szevi.hu

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

Alapterület
m2

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

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

104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

üdülõövezeti
ingatlan
(beépítetlen t.)

Dunakanyar üdülõövezeti
1225
sétány:
ingatlan
Hrsz: 4566/2(beépítetlen terület)
Evezõ utca: Vt-2 övezeti
Hrsz: 38/2
ingatlan
és 38/3 (beépítetlen terület)

1249

pályázati kiírás
4.sz. melléklete szerint

8.900,-

9.300,-

pályázati
100.000,kiírás 4.sz. melléklete
szerint
11.615.700,-

100.000,-

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton, illetve Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni. További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon a (26) 503-377 telefonszámon kaphatnak. A pályázat bontás és licittárgyalás következõ idõpontja: február 29.
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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

Szentendrei Tavaszi Fesztivál
2012. MÁRCIUS 15. – ÁPRILIS 1.

Csakazértis kultúra!
Elõzetes a Kulturális Központ
programjaiból
Az idei év gazdasági nehézségei
ellenére is megrendezésre kerül a
Szentendrei Tavaszi Fesztivál.
2012 a Szentendrei Kulturális
Központ számára is forráscsökkenést hozott – számos eddigi támogatásunk drámaian csökkent vagy teljesen megszûnt,
vagy még nem körvonalazódott a
mértéke. A fesztivál programjának összeállítása ezért komoly
fejtörést okozott számunkra. Úgy
gondoltuk, hogy a nagy hagyományokkal rendelkezõ eseménysorozat nem eshet áldozatul a
pénzszûkének. Szentendre idén
tavasszal is nívós produkciókkal
várja az érdeklõdõket, még ha a
kínálat kicsit szerényebb is.
A 2012-es fesztiválon a zenéé lesz
a fõszerep. Minden zenei mûfaj
kedvelõje megtalálhatja majd a
kedvére való programot. Emellett
a már megszokott módon a
társmûvészetek is helyet kapnak.
Felnõttek és gyermekek, családok
és baráti társaságok egyaránt
böngészhetnek. A digitalizált
P’Art Mozi, a megújult, kibõvített
MûvészetMalom is változatos
programmal készül. A fesztivál
hamarosan megjelenõ mûsorfüzetében megtalálják majd
társintézményeink programjait és
a városban található egyéb kulturális kínálatot is.

Jegyárainkat úgy alakítottuk ki,
hogy programjaink minél szélesebb körben elérhetõek legyenek.
Erre az alkalomra különösen kedvezményes fesztivál bérletet kínálunk, amellyel három elõadás
látogatható. A jegyek és a bérletek
február 20-ától megvásárolhatók
a Szentendrei Kulturális Központban (Dunakorzó 18.) és a
városban több helyszínen.
További információk és a részletes program hamarosan elérhetõ lesz honlapunkon (www.
szentendreprogram.hu) és a fesztivál mûsorfüzetében.
Március 15. csütörtök, 17 óra,
PMK színházterme
A SZENTENDRE
TÁNCEGYÜTTES és
TÍMÁR SÁRA ÉS ZENEKARA
fesztiválnyitó mûsora
I. rész: Tímár Sára és zenekarának
tavaszköszöntõ koncertje
II. rész: A szép szabadságért …
– a Szentendre Táncegyüttes ünnepi
mûsora
Belépõjegy: 1000 Ft
Március 25. vasárnap 17 óra,
PMK színházterme
Daniel Glattauer: GYÓGYÍR
ÉSZAKI SZÉLRE
Fsz.: Fullajtár Andrea, Õze Áron,
rendezõ: Göttinger Pál
Belépõjegy: 2500 Ft
Március 30. péntek, 10 óra,
PMK Színházterme
AZ EZEREGYÉJSZAKA MESÉI
A Maszk Bábszínpad elõadása
Belépõjegy: 700 Ft

ANYAKÖNYVI HÍREK
• Januárban 12 kisfiú és 5 kislány született
városunkban.
• Három házasságkötés volt.
• Január hónapban történt temetések:
Révész Imréné (2011. 12. 24.) élt 50 évet
Tóth Lajos (2011. 12. 23.) élt 73 évet
Dobó Lászlóné (2012. 01. 07.) élt 82 évet
Balogh Sándorné (2012. 01. 09.) élt 77 évet
Kubinszky Istvánné (2012. 01. 22.) élt 62 évet
Mervó Józsefné (2012. 01. 13.) élt 53 évet
Békési Kálmán (2012. 01. 17.) élt 51 évet
Göltl Jánosné (2012. 01. 16.) élt 73 évet
Nagy Albert (2012. 01. 01.) élt 98 évet

Március 31. szombat, 18 óra,
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
SÖNDÖRGÕ KONCERT
Közremûködik: Opanke Szerb Ifjúsági
Néptánc Együttes
A Cabar zenekar és az Opanke
együttes vezetésével táncház a koncert után
Belépõjegy: 2000 Ft
Április 1. vasárnap, 18 óra,
Református templom (Rákóczi
Ferenc u. 14.)
A SZENTENDREI
KAMARAZENEKAR
VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENYE
Közremûködik a Musica Beata kórus
és Pintér Dömötör (ének)
Vezényel: Wolfné Kovács Zsuzsa,
B. Forró Ágnes, Fenyõ Gábor
Belépõjegy: 1000 Ft
Április 1. vasárnap, 20 óra,
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
WOLF KATI KONCERTJE
Belépõjegy: elõvételben 2500 Ft,
a helyszínen: 3000 Ft

FESZTIVÁLBÉRLET
ára 4000 Ft,
az alábbi három elõadást
tartalmazza:
1. Szentendre Táncegyüttes és
Tímár Sára és zenekara fesztiválnyitó mûsora (március 15.)
2. Gyógyír északi szélre, színházi
elõadás, fsz. Fullajtár Andrea és
Õze Áron (március 25.)
3. Söndörgõ koncert,
közremûködik az Opanke
együttes és a Cabar zenekar
(március 31.)

Közmeghallgatás

A polgármester
programja
Február 10. (péntek)
11.00 Városi vendégház témában
megbeszélés
13.00 Tervtanácsi tagok meghallgatása
18.00 Egyeztetés a Ferences
Gimnázium igazgatójával
Február 13. (hétfõ)
18.00 Regõs Anna kiállításának megnyitása
Február 14. (kedd)
09.00 Vezetõi értekezlet
12.00 Megbeszélés az Épkar Kft.
ügyvezetõjével
15.00 Kerekasztal megbeszélés a
Fõpolgármesterrel a BKV Zrt.
ügyében
17.30 Szerbiai Nagykövetség fogadása
Február 15. (szerda)
09.00 Pócsik Attila Katasztrófavédelmi
megbízott igazgatóval
megbeszélés
10.00 Orvosi ügyelet témában
megbeszélés
12.00 Megyei Múzeumok Igazgatósági
Közgyûlésének köszöntése
17.00 Közmeghallgatás
Február 16. (csütörtök)
09.00 Megbeszélés sportingatlan
kezelõvel
15.00 Rendkívüli Képviselõ-testületi
ülés

Szentendre Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
február 15-én, szerdán 17 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST TART
a Városháza dísztermében, melyre minden
érdeklõdõt tisztelettel várnak.

Február 17. (péntek)
08.30 MVM természetbarát találkozó
témában egyeztetés
10.00 TV Szentendre interjú testületi
témában

A közmeghallgatás témája:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE

Február 18-21. (szombat – kedd)
Concerto megbeszélés Vittoriaban

„VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖN”
Lakossági fórumot tartanak február 22-én,
szerdán 18 órai kezdettel a Parola Vendéglõben
(Vasvári Pál utca 2672 hrsz.)
A fórum témája: A FÜZESPARKI LAKÓTELEP
ÉS KÖRNYÉKE AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Február 22. (szerda)
13.30 DPÖTKT ülés
18.00 „Városháza házhoz jön” fórum a
Füzesparkban
Február 23. (csütörtök)
13.00 Fogadóóra
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Bemutatkoznak a
városi nevelõ-oktató
intézmények
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.
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
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 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 február 4-5-én
(szombat-vasárnap) átvezetõ
foglakozásokat tartanak. Beiratkozás
február 10-tõl folyamatosan.
• A Dunakanyar Általános Iskolában
folyamatosan adnak tájékoztatást: 0630-499-9381, www.dam2000.hu
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KÖZLEMÉNY
Közlemény az értesítõ
és ajánlószelvények
kézbesítésérõl
és a Névjegyzék közszemlére
tételének idõpontjáról, illetve
a 2012. március 25-i idõközi
egyéni képviselõ-választáshoz
szükséges érvényes ajánlások
számáról.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Szentendre 7.
számú választókerületében az
idõközi egyéni önkormányzati
képviselõ választása során választójogosultsággal rendelkezõ
választópolgárok Névjegyzékét
Szentendre Város Polgármesteri
Hivatalában (Városház tér 3.,
félemeleti választási iroda) február 8-tõl február 12-ig 8-tól 16
óráig tekinthetik meg.
A névjegyzék közszemlére tételének idõtartama alatt van
lehetõségük a Helyi Választási
Iroda vezetõjéhez kifogást benyújtani, a névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés, vagy a
névjegyzékbe történõ felvétel
okán. A kifogásról a HVI vezetõje
legkésõbb annak beérkezését
követõ napon dönt. Amennyiben
a kifogásnak helyt ad, úgy a
Névjegyzék módosításra kerül a
kifogásban foglaltak szerint. A
kifogás elutasítása esetén, a kifogást a HVI vezetõje továbbítja a
Szentendrei Városi Bírósághoz
elbírálás céljából, aki a kifogás

beérkezésétõl számított 2 napon
belül meghozza döntését.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy legkésõbb
február 9-ig postai kézbesítés
útján kapják meg az idõközi
egyéni önkormányzati képviselõ
választásra
szóló
értesítõt.
Amennyiben a fenti idõpontig
nem érkezik meg az értesítõ,
feltétlenül keressék fel a Helyi
Választási Irodát (2000 Szentendre, Városház tér 3. félemeleti
választási iroda), ahol munkaidõben tájékozódhatnak arról,
hogy szerepelnek-e a névjegyzékben, és amennyiben nem, lehetõség van kifogást benyújtani.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy CSAK
2012. február 8. és február 12.
között van mód arra, hogy bármilyen okból a névjegyzékre fel nem
vett választópolgár jogorvoslatot
kérjen.
A 2012. március 25-i idõközi
egyéni képviselõ választáshoz
szükséges érvényes ajánlások
számáról:
A választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselõk választásán történõ végrehajtásáról
szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított hatáskörömben

Gondolatok egy pénztárcáról
Szentendre különleges helyzetben lévõ város: nincsenek nagy, ipari létesítmények, nem virágzik a
mezõgazdaság, a föld mélye sem rejt ásványkincseket. Mégis tudja az ország, és talán a világ is,
merre keressen bennünket. Azt is jól tudja minden
ide látogató, és persze itt élõ is, mit kaphat a szentendreiektõl.
Ódon hangulatú utcák. Szûk sikátorok, melyek minden bizonnyal titkokat rejtenek. A templomok, ahol
a csend is oly beszédes. Kávéházak és éttermek,
melyek nem csak a kulináris élvezetek helye, hanem
közösségi terek is, ahol az idegen is úgy érezheti,
részese a szentendrei létnek. No és persze a
múzeumok, galériák. Nehéz olyan napot találni,
mikor nincs egy kiállítás-megnyitó. Idõrõl idõre, még
a Városháza folyosója is kiállítóhellyé változik.
Sokan gyûlnek össze ilyenkor, hogy a mûvészet
oltárán „áldozzanak”.
Sajnos, néha valóságos áldozattá válik a jelenlét
egy-egy ilyen kulturális eseményen. Noha a belépés
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eljárva, március 25-i idõközi
egyéni önkormányzati képviselõ
választásán jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg, és
teszem közzé:
Képviselõjelölt az adott egyéni
választókerületben az lesz, akit
az egyéni választókerületek választópolgárainak legalább 1%-a
érvényesen jelöltnek ajánlott:
7. EVK: 20 választópolgár ajánlása
Amennyiben az érvényes ajánlással kapcsolatban bõvebb információkat szeretnének megtudni, úgy
a Helyi Választási Irodához fordulhatnak segítségért az alábbi
elérhetõségeken:
dr. Molnár Ildikó HVI vezetõje,
munkahelyi szám (26) 503-365
Bartha Enikõ HVI vezetõ általános helyettes, munkahelyi szám
(26) 503-324
Február 8-tól közvetlenül az alábbi telefonszámon érhetik el
Szentendre Helyi Választási Iroda
(HVI) Névjegyzéki Csoportját: hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16 óráig,
pénteken 8-tól 12 óráig (határidõ
utolsó napján 16 óráig): 26/503397.

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
Helyi Választási Iroda vezetõje
címzetes fõjegyzõ

természetesen díjtalan, mostanában mégis elõfordul,
hogy a tárcánk, vagy annak tartalma nélkül
vagyunk kénytelenek távozni. Ezt az „iparágat” nem
lenne jó meghonosítani Szentendrén! Megvagyunk
nélküle!
Persze mint minden, ez is ad okot némi elgondolkodásra. Nem, nem arra gondolok, hogy építsünk
magas falakat, akár képletesen vagy valóságosan.
Amit viszont megtehetünk, sõt meg is kell tennünk:
az egymásra való odafigyelés és szeretet! Egy ilyen
eset kapcsán nem csupán a pénzünk vész el, hanem
– ami ennél talán nehezebben pótolható – a hitünk,
bizalmunk, nyíltságunk. Olyan fogalmak ezek,
melyek egyesülve legyõzhetetlen erõt képviselnek!
Erõsebbek õk, mint a tagadás, kétkedés, sunyi
ügyeskedés!
Ez a város a mûvészetrõl és az itt élõ mûvészekrõl
híres. Meg arról, hogy minden évszakban ad
valamit, amitõl többek leszünk, és nem pedig elvesz!

JK
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Vigyázat, csúszik!
Tájékoztatjuk a tisztelt városlakókat, hogy a Dumtsa Jenõ utcán
található dekorbeton járólapok a havazás miatt fokozottan
csúszásveszélyesek!
Az önkormányzat két hónappal ezelõtt bekérte a járólapok építõipari
mûszaki leírását a csúszásgátló képességrõl. Eddig nem érkezett olyan
válasz, ami a biztonságot illetõen kételkedésre adott volna okot, ezért
a város a szakaszt ideiglenesen átadta a gyalogos forgalom számára.
A hirtelen jött havazásban azonban kiderült, hogy a burkolat rendkívül
csúszós, veszélyes. Az önkormányzat a probléma észlelését követõen
azonnal intézkedett az érintett területek elkerítésérõl.
A Dumtsa Jenõ utca jelenleg még építési terület, az esetleges hibák
kijavítására a kivitelezõ az átadás-átvételig, azaz március 31-ig
kötelezett.
Kérjük, a zord idõjárási viszonyok között is fokozottan ügyeljenek saját
és környezetük biztonságára, ne lépjenek az elkerített területre, amíg a
problémát el nem hárítja a kivitelezõ cég, és a dekorbeton csúszásmentesítése meg nem történik. A beruházásokról az önkormányzat
folyamatos tájékoztatást nyújt a www.szentendreezerev.hu internetes
oldalon.

A szentendrei „GÁT-ügy”

A

belváros vízvédelmi gátjának sorsa nemcsak a
belvárosiakat érintõ ÜGY
Szentendrén. A gát átalakítása
óriási léptékû fejlesztés a város
életében, mely minden városlakót
érint, függetlenül attól, hogy a
Dunakorzón lakik-e, vagy Pismány erdõszéli utcácskájában.
Véleménye szinte mindenkinek
van róla, kinek ilyen, kinek olyan.
Ma már tudjuk, hogy ki lesz a
GÁT-ügy kommunikációjáért, a
kivitelezés mûszaki ellenõrzésért
felelõs cég, még várjuk a kivitelezõ kiválasztására irányuló
közbeszerzés végeredményét, és
egyszer csak megjelennek a korzón a földmunkagépek, és
megkezdõdnek a munkálatok. De
vajon tudunk-e eleget mi városlakók a „GÁT-ügy”megvalósításának részleteirõl? Nos, a SZETE
civil fórum egyeztetésein az
derült ki, hogy városunk lakói
még mindig sok-sok kérdésre várják a választ, melyekre csakis a

tervezésben résztvevõ szakértõk,
a majdani üzemeltetõk és persze
városatyáink tudnak kielégítõen
válaszolni. Azért, hogy ezek a
válaszok
megszülethessenek,
hogy minden városlakó fejében
eloszlathassuk a kétségeket, egy
tervbemutatással
egybekötött
kerekasztal beszélgetést szervezünk, melyre sok szeretettel ezúton meghívjuk Önt is!
Tegye fel Ön is kérdéseit írásban a
Szete honlapján keresztül!
A terveket megtekinteni és a
kérdéseket feltenni a következõ
linken lehet: http://szete.hu/
hir/12/a_szentendrei_gat_ugy.ht
ml. A kérdéseket február 16-ig
várjuk, ezután átadjuk a szakértõknek, hogy fel tudjanak készülni a városlakók megfelelõ tájékoztatására.
A kerekasztal beszélgetés résztvevõi • Dajka Péter építész, a
Dunakorzó gátrekonstrukció gen-

eráltervezõje (Puhl Építész Iroda)
• Golda János építész (a SZETE
által felkért civil) • Hargitai
Katalin tanár (a SZETE által
felkért civil) • Nagy László árvízvédelmi szaktervezõ (Budapesti
Mûszaki Egyetem) • Tolonics
Gyula, a belváros önkormányzati
képviselõje • Bornemissza Miklós, a Pro Szentendre Kft. korábbi
ügyvezetõje és a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
képviselõje (kiléte a meghirdetés
idõpontjában még nem végleges).
Moderátor: Bódog Norbert.
Idõpont, helyszín:
Február 23. csütörtök, 19 óra,
PMK olvasóterem

A tervek digitális formátumban a
SZETE honlapján folyamatosan
megnézhetõk, valamint a PMK
aulájában a kerekasztal beszélgetés napján kiállítás formájában
is megtekinthetõk.
SZETE SZERVEZÕI

Megalakult
a Mûvészeti Tanács
Február 3-án a Városháza
dísztermében tartott alakuló
ülésen választották meg az új
Mûvészeti Tanács tagjait, akik
két éven keresztül látják el
majd munkájukat. Feladatuk a
kulturális-mûvészeti értékek
megóvása, fejlesztése, a város
arculatának megõrzése érdekében való vélemény-nyilvánító, tanácsadó szerep.
A szavazatok alapján a tanács
építész tagjai Bakos Lehel és
Harmath László, elõadómûvész
tagja Négyessy Katalin, képzõmûvész tagja pedig Pistyur Imre
lett (a másik tag esetében pótválasztást tartanak). Páljános
Ervin mint szakbizottsági delegált
vesz majd részt a tanács munkájában, a kreatív ágazatokat
(média, turizmus) Mészáros János
képviseli. A tanács polgármester
által delegált egyik tagja Lehoczky János iparmûvész, városunk díszpolgára, a másik tagot a
közeljövõben kérik fel.

Lezárult a füzesparki útfelújítás
második szakasza
Február 1-jén ünnepélyes keretek között átadták a füzesparki lakótelepen lakóknak a nemrégiben felújított útszakaszt. A munkálatok a
helyi 1+1 pályázat keretein belül zajlottak, azaz mind az önkormányzat, mind pedig a lakók hozzájárultak az új út elkészítéséhez. Az
így összegyûlt 6,4 millió forintból nem csak az utat, hanem a garázsfelhajtókat, járdákat és fedlapokat is helyreállították.
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Biztonságban a betegadatok
ISO-MINÕSÍTÉST KAPOTT A SZEI

fotó  SZÉLES NÓRA

Az intézmény és a páciensek
szempontjából is fontos az
informatikai megfelelõség. Mit
jelent ez?

Pontosan mit tartalmaz az ISOminõsítés?
Az ISO-minõsítés nemzetközi
szabványoknak való megfelelést
jelent. A Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei megkapta az ISO9001-es Minõségirányítási rendszer alapminõsítést, emellett kiérdemelte a
Magyar Egészségügyi Ellátási
Standardok minõsítést, valamint
a 27001-es Informatikai biztonsági irányítási rendszer címû tanúsítványt is. A rendelõ európai
uniós pályázat keretein belül
történt felújítása és bõvítése tette
lehetõvé, hogy megvalósítsuk ezt
a ma már elvárt minõsítést.

Jár-e kézzelfogható elõnyökkel
egy ilyen, kissé papírszagú
tevékenykedés?
Több szempontból is elõnyös. A
minõsítési eljárás, amelyben a
dolgozók is kivétel nélkül mind
részt vesznek, összehozza a rendelõ dolgozóit. Még gyakorlatiasabbá teszi õket, feltárja a
munkafolyamatok hiányosságait,
s ha még módosításra, fejlesztésre, kiegészítésre szorul is az
intézmény mûködése és a betegellátás érdekében az adminisztráció, vagy bármilyen tevékenység,
azt összefogottan, szabályozottan
meg lehet és meg is kell tenni.

6

Elsõ ránézésre a rendszer nagyon
sok papírmunkával jár, de ez
igazán csak most, az induláskor
érzékelhetõ. Hosszú távon minden munkatársunk segítségére
lesz, és a betegek minél magasabb színvonalon történõ ellátását szolgálja. A bevezetésre
került szabályozások által összehangoltabb lett az adminisztráció, kifejezett hangsúlyt fektettünk a betegek adatainak védelmére, melyekre szigorú információbiztonsági
szabályokat
alkalmazunk. A célkitûzésekben
vállaltak alapján szélesebb körben ismerhetjük meg a betegek
elvárásait, esetleges problémáit,
visszajelzéseit az ellátásuk során
tapasztaltakról. Azzal, hogy
munkatársaink az eljárás során
jobban megismerték egymás
szakterületeinek szakmánként
eltérõ tevékenységét, nagymértékben erõsítette õket egymás
munkájának a betegek érdekében
történõ segítésében, amivel egy
valóban betegközpontú ellátás
minõségét kívánjuk javítani.
A tanúsítást igazoló dokumentumokat most készíti el a
minõsítõ cég, ezért az okiratok
még számunkra sem kézzel
foghatóak, de az egész intézmény
büszke a sikerre.
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Kiemelt kérdésként kezeljük az
informatikai
rendszert,
az
adatvédelem kérdéseit, a vagyontárgyak és berendezések biztonságát. Zárt rendszerû szerverszobánk van, egy úgynevezett
kiemelt biztonsági helyiségben.
Informatikai katasztrófákra is
felkészültünk, s a szabvány elõírja, hogyan kell ezeket megoldani.
Részletesen szabályozták, hogyan
lehet orvosolni a rendszerbõl
véletlenül kikerült adatok problémáját. Alapos szabályozás védi
az adatok védelmét, a jogosultságokat, a mûködést segítõ technikai rendszerek biztosítását,
azok karbantartását, és sok más
lényeges kérdést. Ezek a szigorú
elõírások mind azt szolgálják,
hogy a betegadatok biztonságban
legyenek, és a kezelõorvos is csak
olyan adathoz férjen hozzá,
amely közvetlenül a gyógyításhoz
szükséges.

Hogyan élte meg a szerteágazó
feladat teljesítését?
Dr. Pázmány Annamária intézményvezetõ és Raffai Sándor gazdasági igazgató támogatása kísérte végig a munkánkat. Bölcsföldi Tiborné vezetõ asszisztens
rutinja és Nagy István számítógépes rendszergazda profizmusa,
tudása és segítsége nélkül, amivel
hozzájárultak a rendszer kialakításához, minden bizonnyal
nehezebb lett volna ez az út a

sikeres tanúsításig. Az egész intézményre vonatkozó kötelezõ
szabványok mellett minden osztálynak külön szakmai eljárásrendje is van, amelyet a munkatársaimmal együtt dolgoztunk
ki, és a változó szabályok nyomán közösen tudjuk naprakészen
tartani. Az informatikai és információbiztonsági dokumentáció
elkészítése, az ezzel kapcsolatos
feladatok végrehajtása is óriási
odafigyelést igényelt, így aztán
tényleg nagyon sokrétû volt a
feladat.

Konkrétan milyen további fejlesztéseket vállaltak?
Az új szakrendelések és az egynapos sebészet beindítása még elõttünk áll, a többi szakrendeléséhez
hasonlóan ezeket is be kell illeszteni a minõségirányítás rendszerébe. Vállaltuk többek között a
betegelégedettségi felmérések finomítását is: eddig össz-intézményi szinten rendelkeztünk statisztikai kimutatásokkal, de hamarosan az egyes szakrendelések
szintjére lebontva is lesznek pontos adataink.
Bízom benne, hogy a minõségirányítási rendszer beleolvad a
mindennapi tevékenységünkbe,
valamint a rendszer által elért
célok és sikerek is azt fogják igazolni, hogy volt értelme ennek a
sok munkának, és hasznos, mind
az intézmény, mind a dolgozók,
de leginkább a betegek számára.
A SZEI vezetõségével együtt
köszönjük az intézmény dolgozóinak azt a sok munkát, melyet a
betegellátás mellett, munkaidõn
kívül, önként, külön díjazás nélkül és kiválóan végeztek. Nélkülük nem ment volna.
BOKOR TAMÁS

Volt egyszer egy gyógyszertár…
…a Püspökmajor-lakótelepen. Sajnos felköltözött a V-8 épületébe, sok
ember bánatára.
A helye üresen áll azóta is. Kinõtt elõtte a gaz, hullik a vakolat, gyûlik
a szemét, lóg belül a koszos függöny, szaporodnak a falragaszok a
foltos ablakon. Kinek a tulajdona? Kinek kellene rendben tartani?
Kinek kellene betartatnia a rendet? A zöldséges, a CBA, a könyvtár
hiába söpröget a portáján, az elhanyagoltság rányomja a bélyegét az
egész házsorra. Szép magyar valóság!
A. Á.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez a Pest Megyei Könyvtárban
február 21-én, kedden 10-18 óráig. Kérik, aki teheti, vegyen részt a
véradó napon, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az
életet mentõ vér. A véradásra mindenki vigye magával személyi igazolványát és TAJ kártyáját.
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Balesetveszélyes
terelõoszlopok
Tisztelt
Szerkesztõség!
Ma reggel (január
16.) fél hétkor a
Bogdányi utcánál, a kockaparkolónál levõ megállító követ egy
autó kidöntötte! A másodikat!
Felújítás során lefektettek egy
pollert, ami most sem mûködik, és
mellette két darab térdmagasságú
kõhasábot, ami igen balesetveszélyes, mert a turista nem a lába alá
néz, hanem felfelé, és átesne az
oszlopon, ha nem tettem volna rá
egy cserép virágot. Ma egy autó
sikeresen kidöntötte ezt a második oszlopot! Lakossági engedetlenségként nem fogom engedni
ezeket a balesetveszélyes oszlopokat elhelyezni, amíg a poller
mûködésbe nem lép! Amúgy meg
minek, mert idén kezdik a gátépítést, és a Dunakorzó le lesz
zárva.
Tisztelettel:
MAJOR FRIGYES
Bogdányi utca

Tisztelt Major Frigyes Úr!
Nagyon köszönjük figyelemfelkeltõ levelét, valamint gyors
tájékoztatását a rendbontó eseményrõl.
A városunkban elhelyezett forgalomterelõ kõoszlopok már másnak is okoztak problémát, ezért,
bár minden szakmai, lakossági,
mûvészeti fórum jóváhagyta a
megépült elemeket, a hivatal is
régen foglalkozik az átalakításukkal, amely hasonló módon
tudna illeszkedni városunk arculatához, mint a jelenlegi megoldás.
A telepített automata pollerek
beüzemelésére, melyeket a kõoszlopok közé építettek be,
tavasszal kerül sor, amikor is a
közterületi elektromos mérõórákat felszerelik. Ekkor lesz tel-

jes a belváros forgalmát szabályozó rendszer mûködése.
A gát építésével kapcsolatosan
nem tervezzük a Dunakorzó
lezárását. Forgalomkorlátozásra
a munkálatok miatt természetesen szükség van, de a közlekedést
mindenképpen igyekszünk fenntartani.
A kõoszlopokkal kapcsolatban a
tervezõi nyilatkozatot, valamint a
hasonló kialakítású közterületek
képeit csatoljuk jelen levelünkhöz.
Üdvözlettel:
SZABÓ ZSÓFIA
ügyvezetõ

Építész-tervezõi nyilatkozat
a belváros-rehabilitáció során
beépítésre került forgalomkorlátozó elemekrõl (pollerek)
A belváros-rehabilitáció során
beépítésre került pollerek pontos
telepítési helye a megrendelõ által
megadott tervezési programban
rögzítve volt. Ehhez igazodva
készültek el a vonatkozó forgalomszervezési és építészeti tervek,
amelyeket a beruházás során sem
a megrendelõ, sem a mûszaki
ellenõr, sem a tervellenõr egyszer
sem kifogásolt a kõpollerek vonatkozásában.
A forgalomkorlátozó pollerek
mérete nincs sem uniós, sem
magyar szabványban/jogszabályban szabályozva. A szakmai
gyakorlat is sokszínû a pollerek
méretét tekintve (lásd a mellékelt
fotókat). Ez alól részben kivételt
jelentenek a süllyeszthetõ pollerek mûszaki sajátosságuk okán.
Kötelezõen alkalmazandó szabvány hiányában a telepítési
helyszín, környezet és a pollerek
telepítésének célja határozta meg
azok méretét. Az adott helyszínek
forgalomszervezésébõl fakadóan
szükségszerûen minden helyszínen találhatóak süllyeszthetõ
pollerek a fix pollerek között. A
süllyeszthetõ pollerek alépítménye a mûködõképesség biztosítása miatt nagyméretû, nagymélységû. A sûrû közmûhálózatot
és a süllyeszthetõ pollerek alépít-

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre
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ményének méretét figyelembe
véve, a szakmai gyakorlat jellemzõen 50 cm-es süllyeszthetõ
pollereket használ.
Ahogy arra az igazságügyi
szakértõ levelében is utalás található, a pollereknek igazodniuk
kell a telepítés helyszínén lévõ
egyéb forgalmi elemekhez (ha van
ilyen), de ugyanígy egymáshoz is.
Ezen okból kiindulva, kötelezõ
szabvány hiányában, a süllyeszthetõ pollerek (mûszakilag meghatározott) méretéhez igazítottuk
a fix pollerek méretét is, elkerülendõ a méretkülönbség okozta
esetleges balesetveszélyt. Utalva
az igazságügyi szakértõ felvetésére, álláspontunk szerint a
mészkõ pollerek törtfehér színe
markánsan elüt a sötétszürke
bazaltkõ környezettõl, a színek
kontrasztja miatt láthatóságukkal véleményünk szerint
nincs probléma.
Számos hasonló atmoszférájú és
minõségû mûemléki környezetben szintén csak a kõpoller használatára találunk példát, amelyek
a fenti okokból kiindulva szintén
hasonló méretûek. (Budapest:
Bazilika és környéke, Egyetem
tér, Szent Gellért tér, Batthyány
tér, Szentháromság tér, továbbá
számos nyugat-európai kisváros).
Egyébként nem kell messzire
menni, Szentendrén, az Okmányiroda elõtt is hasonló méretû
kõpollerek találhatók.
Arra azonban újra fel szeretnénk
hívni a figyelmet, hogy a pollerek
és az utcában elhelyezett egyéb
elemek egy összetett építészeti és
forgalomszervezési terv részét
képezik, akkor mûködnek, illetve
használhatóak megfelelõen, ha a
közterület többi része is a terv
szerint valósul meg, illetve van
használva. A tervtõl eltérõ használat esetén – utalunk itt az idei
adventi vásár építményeinek tervtõl eltérõ elhelyezésére – a
közterület használatában, a forgalom szervezésében problémák
adódhatnak.

Budapest, Batthyány tér

Budapest, Sas utca

Budapest, Bazilika

KOCSIS BARNABÁS
építész vezetõtervezõ

Budapest, Gellért tér

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!
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A szentendrei Ifjúsági Koncepciót
tavaly fogadta el az önkormányzat. Ennek eredményeképp kerültek felkutatásra különbözõ ifjúsági pályázati lehetõségek ifjúsági
képzésre, ifjúsági honlap és ifjúsági ház megvalósítására és a
kábítószer ellenes küzdelemre,
melyeken a város már a koncepció
megvalósításának kezdetén jelentõs összegeket nyert. Ezek közé
tartozik a „Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum integrálása a szentendrei Városi Ifjúsági Programba”
(KAB-KEF-11-A-3594) címû pályázat is, mellyel Szentendre
Város Önkormányzata 450 000 Ft
összegû támogatást nyert.
A Városháza dísztermében február 7-én tartotta alakuló ülését a
KEF, azaz a helyi Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórum. A korábbi években már sikerrel mûködõ fórum
élete most a nyertes pályázat
kapcsán lendült fel újra. A projekt
jó alap arra, hogy hosszú távú
stratégiát dolgozhassanak ki a
szakemberek és intézmények a
kábítószer elleni küzdelemben.
A pályázaton elnyert támogatás
három ülésre, egy konferenciára
és a stratégia kidolgozására ad
lehetõséget, illetve az ehhez kapcsolódó reklámanyagok, plakátok, tananyagok elkészítésére. Az
eseményre nem csak a szentendrei iskolák képviselõi kaptak meghívást, hanem minden olyan intézmény is, amelyek a kábítószerrel kapcsolatos prevencióban érdekeltek lehetnek. A fórum vezetõjének Márta Józsefet választot-
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Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum alakult

ták. Az ülésen részt vett az oktatási intézmények küldötteként
Papp Tibor (Barcsay), Vorindánné
Gyüre Ágnes (Templomdombi),
valamint Molnárné Reskovits
Zsuzsanna és Frei Erika Ágnes
(Rákóczi iskola). A Szentendrei
Rendõrkapitányságot Nagy Dániel õrnagy és Lekner Márk hadnagy, az Egészséges Városért
Közalapítványt Gerõcs Katalin
elnök, a kormányhivatal népegészségügyi intézetét dr. Valler
Gyöngyi képviselte. Részt vett az
ülésen Fehér Richárd KEF tanácsadó, dr. Tamás Györgyi városi iskolaorvos, a polgármesteri hivatal
részérõl pedig dr. Weszner Judit
pályázati- és jogi referens és
Háromszéki Judit közoktatási- és
civil referens. Az önkormányzatot
dr. Morlin Eszter, a családvédelmi
munkacsoport vezetõje és Pintér
Ádám képviselõ, az egészségüggyel és ifjúsággal foglalkozó bizottság elnöke, a Szentendrei
Ifjúsági Koncepció egyik kidolgozója képviselte.
Az alapító ülés elsõdleges célja az

Mosógép a Hontalan Szállónak
Mosógépet adományozott a Szentendrei Hontalan Szállónak a Rotary
Klub. A Szentendrei Rotary Klub a 2011-ben a hagyományos adventi
forralt bor akcióját – amelynek keretében a Szentendre Fõ terén felállított pavilonból a jótékonysági célból felajánlott adományokért cserébe
a klub tagjai forralt borral kínálják az arra járó turistákat és helyi
lakosokat – a Szentendrei Hontalan Szálló javára szervezte.
Pap Lajos, a klub idei elnöke adta át lapzártánk után, február 9-én a
szállót idéntõl fenntartó Magyar Vöröskereszt számára azt a 70 000
forint értékû automata mosógépet, amelynek segítségével – a korábban
tönkrement berendezést pótolva – a szálló szolgáltatásait igénye
vevõknek ismét lehetõségük van a ruháik tisztítására.
A jelenleg 20 tagú Szentendrei Rotary Klub, a Magyarország 31
városában mûködõ 44, illetve a világ több ezer pontján mûködõ összesen 34 000 Rotary Klubban tevékenykedõ mintegy 1,2 millió rotarytaghoz hasonlóan, rendszeresen szervez jótékonysági célú gyûjtéseket,
akciókat a rászorulók, a gyerekek, illetve az elmaradott országok,
régiók megsegítésére.
Az elmúlt 4-5 évben a Szentendrei Rotary Klub ilyen irányú erõfeszítéseit elsõsorban a Szentendrén élõ gyerekek támogatására, illetve

8

SzeVi  XXVI. ÉVFOLYAM 03. SZÁM  2012. FEBRUÁR 10.

volt, hogy a jelenlévõk együttgondolkodással alakítsanak ki hatékony városi drogstratégiát, cselekvési tervet, melyrõl várhatóan
az áprilisi ülésen döntenek majd.
Az Egészséges Városért Közalapítvány korábbi felméréseinek
eredményeit, illetve a már beindított programjait ajánlotta a projektbe, az iskolák képviselõi is
felajánlották segítségüket az elõadások, foglalkozások megszervezéséhez.
A résztvevõk egyetértettek abban,
hogy a városi cselekvési terv
megalkotása csak az elsõ lépés,
ugyanis az Európai Unió legtöbb
országában az elmúlt tíz évben
egyre emelkedik a kábítószerfogyasztással összefüggõ halálesetek száma, de Magyarország
szerencsére e téren még az alacsony érintettségû országok közé
tartozik. A „jó“ statisztikai adatok miatt azonban nem söpörhetõ
szõnyeg alá a probléma: egyre
több fiatal és egyre korábban
kerül a drogok közelébe. Az okok
szerteágazóak: a divat, a jólét

vagy éppen a szûkös anyagi körülmények, a szülõk elhanyagolásának vagy túlzott befolyásának, elvárásainak következménye.
A rendõrség évek óta sikeres
programja a DADA, azaz a dohányzás, az alkohol, a drog és az
AIDS veszélyeit megmutató iskolai foglalkozás, melynek módszere a szituációs és szerepjáték,
az irányított beszélgetés. A tapasztalatok szerint az interaktív
foglalkozások bizonyulnak a
leghatékonyabbnak a kábítószermegelõzésben, azonban csak az
iskolára bízni a nevelést nem
lehet. Mint Nagy Dániel rendõr
õrnagy elmondta, nagyon nehéz
dolguk van a kábítószerrel való
visszaélés felderítésében, hiszen a
szülõk gyakran kettõs mércével
mérnek: a rendõrségtõl elvárják,
hogy a drogdílereket elfogják, de
hárítanak, ha saját gyermekük,
mint fogyasztó kerül a képbe.
Az új Nemzeti Drogstratégiában
jelentõs szemléletváltás figyelhetõ meg a korábbi prevenciós
programokkal ellentétben, ugyanis elsõsorban a családokat
igyekszik megszólítani és bevonni
a programokba, mivel ma már
egyértelmû, hogy nem elég a
szemléltetés, nem elég egy-egy hiteles személy meghívása az elõadásokra. Ebben hangsúlyozott
szerepe lehet a védõnõknek és a
családsegítõ szolgálatnak. A
kampányok helyett tehát – ahogy
az ifjúsági koncepció is fogalmaz
– hasznos elfoglaltságot kell
kínálni a fiataloknak, megfelelõ
helyszíneken.
SZ. N.

általában a város javát szolgáló projektekre összpontosította. Ennek
keretében sikerült, többek között, mintegy hétmillió forint értékben
konyhai berendezéseket ajándékozni számos helyi oktatási intézménynek, gyermek-szemvizsgáló készüléket vásárolni a szentendrei
rendelõintézetnek, illetve felújítani a belvárosi Rákóczi gimnázium
homlokzatát. A 2011 augusztusában megrendezett kivételes hangulatú elsõ hazai Gumikacsa-úsztató Verseny adományaiból pihenõpadot
vásárolt a klub a Rendelõintézet számára, illetve idén tavasszal végre
felállíthatják a felújított Dumtsa Jenõ utcában azt a bronzból öntött
vaktérképet is, amely Szentendre belvárosát ábrázolja a vakok, illetve
gyengén látók tájékozódásának segítésére.
A Szentendrei Rotary Klub tagjai ezúton is megköszönik mindazoknak
a személyes segítéségét, illetve pénzbeli adományát, akik az ilyen és
ehhez hasonló projektek megvalósítását lehetõvé teszik. További
adományokat örömmel fogadnak, illetve a klub megjelölhetõ a személyi jövedelemadó 1%-ának kedvezményezettjeként is.
Rotary Cub Szentendre Közhasznú Egyesület – Nyilvántartási szám: TE 2646
Adószám: 18683662-1-13 (ezt kell megadni az szja 1%-hoz történõ rendelkezés esetén)
Jótékonysági projektek számára elkülönített bankszámlaszámuk:
10700440-44241007-52200005 (közvetlen támogatás számára)
További információk www.facebook.com/rotary.club.szentendre, www.rotary.hu

VÁROS

KÖRKÉRDÉS

Hóhelyzet Szentendrén

E heti körkérdésünkben arra
voltunk kíváncsiak, hogy vajon a lakók elégedettek-e a
közterületek takarításával és
síkosság-mentesítésével,
illetve ismerik-e azt a helyi
rendeletet, mely szerint az
ingatlantulajdonosoknak
kötelességük az elõttük lévõ
járdáról eltakarítani a havat?

Bár szerencsére városunkban nem esett akkora hó, mint ahogy lapunk címoldalán ábrázoltuk, vagy mint
az ország egyes területein, de több mint egy hete fehér hótakaró borítja Szentendrét is. A fõbb
közlekedési utak használhatók, eddig jelentõsebb panasz, fennakadás nem volt. Ezúton is felhívjuk a
lakók figyelmét a helyi rendeletre, mely szerint mindenki köteles az ingatlanja elõtti járda, járda
hiányában pedig az ingatlan határától számított 1,5 méter széles területsáv tisztán tartásáról, a
hóeltakarításról és síkosságmentesítésrõl gondoskodni.
A Város Szolgáltató Zrt. köztisztasági osztályának munkatársaitól megtudtuk, hogy idén egy alvállalkozó segítségével, összesen nyolc autóval árják a város utcáit, melyek hóekézõ és sószóró funkciókkal
rendelkeznek. Mínusz 7-8 foknál hidegebb idõben a só mellett érdesítõ anyagot is alkalmaznak. A kézi
takarítást tízfõs brigád végzi, de szükség esetén a létszámot bõvítik. A 11-es fõút, a Szentlászlói és
Sztaravodai utak takarítását a Magyar Közútkezelõ Kht. végzi.

H. Árpádné, 52 éves
Meg vagyok elégedve a hó
eltakarításával, fõleg a
Püspökmajor-lakótelepen, mert
itt élek, de mivel panellakásban lakom, nem tudtam, hogy
a lakók dolga lenne eltakarítani a havat.

A város honlapján, a http://szentendre.hu/magyar/hirek/tajekoztato_teli_utuzemeltetesrol címrõl letölthetõ térképen nyomon követhetõ a hó- és síkosságmentesítés elvégzésének sorrendje az utak osztályba
sorolása alapján. A lakossági bejelentéseket a hódiszpécser fogadja a 06-20-569-0137-es telefonszámon.

Hajszárítóval
mentettek
a polgárõrök

G. Ilona, 41 éves
Pismányi lakó létemre sajnos
sokszor azt tapasztalom, hogy
még a közeli rokonokat sem
tudom megközelíteni, mert
az utcánkban a hótoló autó
nagyon ritkán szokott járni.
A házam körül viszont mindig
ellapátolom a havat.

Február 2-án a nagy hidegben
a Polgárõrség Szentendre két
tagja lakossági telefonhívást
kapott a Liliom utcából.
A vonal túlsó végén lévõ
egyedülálló idõs néni beszorult
a lakásába, mert befagyott
az ajtózár. A két polgárõr
hosszabbítót és hajszárítót
vitt magával. A hosszabbítót
beadták az ablakon a néninek,
ezután az így nyert árammal
hajtott hajszárítóval sérülésmentesen kiolvasztották a
zárat. Miután a bennrekedt
nénit kiszabadították, az
ajtaját beolajozták, a kályhája
mellé tûzifát készítettek be
neki, és elintézték a bevásárlását is.

Madarak etetése nagy
hidegben
Amikor
beköszönt
a hideg tél,
és leesik az
összefüggõ hótakaró, érdemes
körülnézni kertünkben, vajon
hogyan jutnak élelemhez a
madarak, mi tudja megvédeni
õket a hidegtõl. Fontos a tûlevelû
és örökzöld növények szerepe. A
tobozok, magvak élelmet, a növények búvóhelyet biztosítanak
számukra. Jó, ha a kertnek olyan
része is van, ahol a sûrû bozót a
lombkorona szintjéig ér. A talajt
takaró növények, a fás, bokros
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Z. József, 29 éves

ligetek is búvóhelyül szolgálnak.
Ne takarítsuk teljesen tisztára
kertünket. Az elszóródott magvakat hagyjuk meg a madaraknak. A füvet se nyírjuk le mindenütt, hadd húzódjanak meg a
rovarok, teleljenek át a lárvák, téli
táplálékot szolgáltatva a madaraknak. További búvóhelyet készíthetünk, ha a már „gazdátlan”
virágágyásokat fenyõgallyakkal
takarjuk be. A napraforgó-magvak sok madarat (a csuszkát, pintyet, feketerigót, mátyásmadarat,
harkályt) életben tartanak. A
köles, a repcemag, a kukoricadara
más fajok téli eledele.
A madáretetõ kihelyezése csak az
elsõ lépés. Azokat rendszeresen

tölteni kell élelemmel is. A rovarevõ madarak számára a legmegfelelõbb a marhafaggyú,
amely magvakkal gazdagítható.
Célszerû az eledelt hálóba helyezni, majd a fákra függeszteni,
esetleg kisebb farönkök üregeibe
rejteni. A gerlék, verebek kedvelt
téli csemegéje a kukoricadara,
amelyet a földrõl szeretnek felcsipegetni. Az eledel a lehetõ legszárazabb helyekre kerüljön. Az etetõtálkát tartsuk tisztán. Ne készítsünk etetõt furnérból, mert a
madarak megehetik az összeillesztésnél használt ragasztót!
Kerüljük a sózott, cukrozott magvakat.

Itt, a belvárosban nagyon meg
vagyok elégedve az útviszonyokkal minden téren,
hál’Isten, még nem volt
negatív tapasztalatom ezzel
kapcsolatban. De sajnos nem
tudtam, hogy a házam körül
a rendelet értelmében el kell
takarítanom a havat, de ezentúl meg fogom tenni,
köszönöm a tájékoztatást.

M. Laura, 36 éves
Nem vagyok megelégedve a
hókotró munkával, mert csak
a fontosabb útvonalakat
sózzák le, és a környékünk
felé nem nagyon járnak.
Ettõl függetlenül a rendet
mindig megtartom a házam
elõtt.

O. Károlyné, 76 éves
Sajnos még a boltba járás is
veszélyes nyugdíjas létemre,
mert a házunk környékén
a járdákat nem sózzák, csak
az utakat. Tudom, hogy házam
körül rendet kéne tartanom,
de a korom miatt ez sajnos
már nagyon nehézkes.

ORPHEUS ÁLLATVÉDÕ EGYESÜLET
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Adakozókedvem családi örökség
BESZÉLGETÉS PAP LAJOS MECÉNÁS-DÍJASSAL – ÉS CSALÁDJÁVAL
Azt gondoltam, Pap Lajos kõfaragó-kõszobrász mesterrel fogok
találkozni, hogy a Mecénás-díj
kapcsán beszélgessünk. Tévedtem, de nem csalódtam! Kevéssel
a megbeszélt idõpont után rendkívül kellemes fiatalember állt
meg a helyszínül szolgáló belvárosi borvendéglõ asztalánál, a
mester fia és két év óta üzlettársa
is egyben, Pap Lóránt. Elnézést
kért, hogy apja fontos tárgyalás
miatt késni fog egy keveset. Lám,
lám, úriemberek pedig vannak!
Mire a díjazott megérkezett, a
város gondjait-bajait már nagyjából számba is vettük. Nos, gondoltam, hármasban folytatjuk az
érdekes beszélgetést. Ismét tévedtem, de az „újabb jövevények”
sem okoztak csalódást!

Önnek ítélte az idei Mecénásdíjat a város közössége és vezetése. Ez tipikusan az a kitüntetés, aminek, hogy úgy mondjam, komoly elõélete van. Az Ön
története hogyan kezdõdött?
Az „én történetem” igazából nem
velem kezdõdött. Beleszülettem
egy amolyan „folytatásos regénybe”. Anyai ágon a családom,
a Klement család 1820 körül
érkezett Szentendrére, és vágóhidat üzemeltettek a mai Rózsa
utcában, ahol sok szegény ember
is megfordult, akiknek sosem kellett üres kézzel távozniuk. Aztán,
hogy ugorjunk kissé az idõben,
apám temetésén kb. ezer ember
volt jelen, ami az õ esetében azt
jelenti, hogy sokan szerették és
fájlalták korai távozását, és
sokan voltak neki hálásak, mert
sokaknak adott, kinek, mire volt
szüksége. Édesanyám kisnyugdíjas létére a mai napig képes
meglátni, ha valaki nálánál is
rosszabb helyzetben van, és
szerény eszközeivel megtalálja a

módját, hogy emberek sorsán
könnyítsen.
Én mondtam, hogy sokan leszünk! És még mindig nincs itt
mindenki!

Mégis, hol lépett be Ön ebbe a
„regénybe”?
Egyszer csak eljön az idõ, amikor
az ember bizonyos beszélgetésekbõl kihall a maga számára bizonyos feladatokat. Jó néhány éve
Dumtsa Jenõrõl, városunk nagyszerû polgármesterérõl esett szó
baráti társaságban, s szóba jött,
hogy egykori háza és az emléktáblája, hát, nem éppen dicsekedni való állapotban van. Ebbõl számomra az következett, hogy az
erõmbõl kitelõ, szakmámhoz tartozó részt, az emléktáblát újítsam
fel, hogy méltó módon hirdesse a
város fõutcáján annak az emlékét, akinek nagyon sokat köszönhet ez a város. Az elsõ
adományt követte a többi, s így
kb. húsz éve, minden polgármesterrel együttmûködve, szinte
folyamatosan megtaláljuk egymást, az adományozási lehetõségek és én…

Szóval, minden polgármesterrel… Ez már-már gyanús!
Gyanakvásra semmi ok! Sosem
azt néztem, ki ül a magas székben, hanem csakis azt, mire van
szüksége a városnak, mivel tudnám gazdagítani a közösséget. A
város mindenkori vezetõi pedig
elég bölcsek voltak ahhoz, hogy
amit adok, azt legtöbbször elfogadják, nem maguknak, hanem a
közösségnek.

Melyik felajánlása volt a legkedvesebb, ami úgy igazán nagynagy szívügye?
Mondhatok kettõt, ugye? Egyik

mindenképp a Trianon-emlékmû,
mely a Kálvária téren áll. Ezt egy
fiumei parti sziklából készítettük,
s mivel igaz az, hogy minden mû
kívánja magának a megfelelõ
követ, ez az emlékmû maga a
kõbe vésett történelem. Avatása is
méltó, szép ünnepség keretében
történt. Másik a Rodin Kávéház és
Kiállítóterem, melyet feleségem,
Kanyó Erika mûködtetett, de a
kõfaragó mûhely állt anyagi
bázisként az ott megrendezett 54
kortárs kiállítás mögött, melynek
90%-a szentendrei vagy szentendrei kötõdésû mûvésznek adott
bemutatkozási lehetõséget. Valóban, mindkét említett példa szívügyem, csak éppen az elõbbinek
szívbõl örülök, az utóbbi, a Rodin
– rajtunk kívül álló okokból való –
megszûnése viszont komoly
szívfájdalom családunk és sokak
számára.
Elõre szóltam, hogy még várunk
valakit! Õ Kanyó Erika, a feleség,
akirõl Pap Lajos azt mondta: ha
jól belegondolok, õ a család energiaforrása. Ötletei, kreativitása,
színes egyénisége mozgat tulajdonképpen mindnyájunkat. Nélküle biztos nem lennék az, aki
most vagyok.

Ezek már elvégzett feladatok.
Nézzünk hát kicsit elõre, hiszen
bízom benne, a díjat nem egy út
végének tekinti!
Nem, nem! Különösen most, a
nehéz gazdasági helyzetben hatványozottan próbálok odafigyelni, mire van szüksége a városnak,
hogy ilyenkor is lássák az
emberek, igenis történik valami!
Nagyon szívesen vennék részt a
hamarosan induló gátépítést
követõen a parti sétány kialakításában, vállalkozóként, szakemberként, s biztos megtalálnám

a módját, hogy mecénásként is
nyomot hagyjak egy ilyen óriási
jelentõségû ügyben. S ha már
park: az Ady Endre utca végében
lévõ forráshoz vállalom a kõmunkát, ha valaki a vízelvezetés
gépészeti részét megoldja.

Úgy hallottam, már készülõben
is van valami meglepetés a
városlakók számára, amit –
tudom, nem szép dolog –, de
most szívesen elárulnék!
Jó, áruljuk el, már csak azért is,
mert ez egyben az összefogás szép
példája is. Márciusban avatjuk a
megújult Dumtsa Jenõ utcában, a
Tourinform irodával szemben azt
a különleges vaktérképet, melynek bronzmunkáit a Rotary Klub
adományaként és megbízásából
gyermekkori barátom, Páljános
Ervin szobrászmûvész készíti, a
süttõi mészkõ talapzat pedig az én
ajándékom lesz.

Biztos voltak az idõk folyamán
kudarcos történetek is, de – úgy
érzem szavaiból –, továbbra is
számíthatunk Önre!
Tény, hogy van néhány fájó pont,
amiket nem szeretnék részletezni,
de nagyjából arról van szó, hogy a
város nem mindig a rendelkezésre
álló helyi erõt hasznosítja, vagy
valaki nem fogad el egy felajánlást. Ezek olyan dolgok, amiket
nem vagyok képes megérteni, és
rosszul érintenek, de igyekszem
továbblépni és felemelni a fejemet, magasabbra nézni… Egyet
ígérhetek: ezentúl is szívesen
segítek, ha van érdemleges cél,
ami mellé érdemes odaállni.
Hát, így lett az egyszemélyes
interjúból szép, nagy családi
„összejövetel”!
LINDNER MONIKA
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„Szívem csücske a népzene”
JUNIOR PRIMA DÍJAT KAPOTT TÍMÁR SÁRA

K

edvesség, mosoly és csupa
rohanás: ez a három kifejezés, ami a felületes ismerõsnek elõször eszébe jut
Tímár Sára szentendrei népdalénekes, népiének-tanárról. Az
1988-as születésû hölgy helyszínrõl helyszínre jár: a Vujicsics
Tihamér Zeneiskolában és Pesthidegkúton egyaránt tanít, miközben a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Népzene
Tanszékének hallgatójaként ideje
jelentõs részét a fõvárosban tölti.
Énekel saját együttesével és az
Orthent világzenei formációval,
valamint sok más alkalmi együttmûködésben is fel-feltûnik. S ami
most talán a legfontosabb: tavaly
õsszel Junior Prima díjat kapott.

Most elsõ alkalommal ítélték
oda ezt a kitüntetõ címet tíz, a
népmûvészetben és a közmûvelõdésben kiemelkedõ teljesítményt elérõ fiatal, 30 év alatti
tehetségnek. 1999 óta sorban
nyered az arany minõsítéseket
különbözõ népzenei versenyeken. Mennyire ért váratlanul a
jelölés?
Maga a jelölés meglepetésszerûen
ért, de amikor a szervezõk megkerestek, hogy küldjek részletes
szakmai önéletrajzot, már gyanús
lett, hogy történni fog valami. A
mi kategóriánk díjátadója meglehetõsen zavarba ejtõ szituáció
volt, mert a színpadon éneklést
megszoktam, de hogy csak álljak
és „díszelegjek”, az már bizony
kényelmetlen volt.

10-11 éves korod óta folyamatosan a népzenében, a népzenének élsz. Esetedben mennyire
beszélhetünk családi „ragályról”, és mennyire saját indíttatásból választott pályáról?
Nagyszüleim református lelkészek, s ha a hivatást nem is, de
ugyanezt az értékrendet viszik
tovább a szüleim. Ez a családi
háttér adta meg nekem a morális
alapokat: nem kifejezetten népzene-közeli, de a népi kultúrát
nagyra értékelõ közegben nõttem
fel. Húgom a Szentendre Néptáncegyüttes tagja, ennyiben hasonló
az érdeklõdési körünk, de négy
fiútestvérem négy különbözõ
irányba tekint, egyszóval kény-

szer egyikünk pályaválasztásában sem volt.

A sok díjazott és tehetség azt
mutatja, hogy a népzene „trendi” dolog, fõképpen a fiatalok
körében. Te így érzed?
A táncház valóban divattá lett, a
népdaléneklés is egyre népszerûbb, és ezt kifejezetten pozitívnak tartom. Sokan felismerik,
hogy a saját dalainkkal élni jó
dolog. Magyarnak lenni és ezt
felvállalni ugyanakkor bizonyos
körökben valahogy mégis kínos,
szalonképtelen. Ugyanakkor mindig fel kell tenni a kérdést: végül
is mit keres a népzene a színpadon? Ez a mûfaj eredetileg az
életfordulók megélését, a munkaszituációk segítését, a hétköznapok és az ünnepek színesítését
szolgálta. Sebõ Ferenc és zenekara a népi kultúra iránti elkötelezettség miatt, és emellett –
saját bevallásuk szerint – a
„csajozás” megkönnyítése érdekében tette színpadi mûfajjá a népdaléneklést és a népi táncot,
amely aztán kinõtte magát egy
egész mozgalommá, számtalan
leágazással. Azzal, hogy a népi
kultúra színpadra került, a tõle
eltávolodott emberekhez is újra
közel lehet hozni a népzenét.

Erre sok példát látunk, fõleg
különbözõ világzenei produkciókban. De ott mintha a népzene a pop- és rockmûfajok
másodhegedûse lenne, mint
például a Csík Zenekar néhány
népszerû produkciójában. Hogyan fér össze a világzene a
népzenével?
A világzene a népzenén alapszik.
Nem kell megfelelést keresni világzene és népzene között, például azért sem, mert a világzene
nagyon széles gyûjtõkategória. A
népzenében az a legfõbb cél, hogy
autentikus legyen, és a stílusjegyeken belül kell a magadévá formálni. Amikor népdalt énekelek,
igyekszem benne élni, és úgy
elõadni, hogy ne „más nótáját fújjam”, vagyis ne lemásoljam valakinek az énekét, hanem ízében
mássá tegyem. Az lebeg a szemem elõtt, hogy csak az énekelt
népdal tájegységének megfelelõ
díszítési, szokás- és dallambeli

sajátosságokból
válogassak,
vagyis hogy tiszta maradjon a forrás. Számomra szimpatikus, hogy
az Orthent formációval kipróbálhatom magam a világzenei mûfajokban és a rockban is, élhetek az
általuk kínált lehetõségekkel, és
elképzelhetõ, hogy lesz olyan
idõszaka az életemnek, amikor
ezt az irányt meghatározóbbnak
érzem majd, de a népzene tisztaságától soha nem szeretnék
elfordulni.

A tanulás és az éneklés mellett
a saját lábadra állva korán tanítani kezdtél. Melyik a kedvenc
korosztályod?
Eleinte a tanításra az éneklés
hozadékaként tekintettem, de
nagyon hamar rájöttem, mekkora
felelõsséggel jár. Kezdetben azt
gondoltam, hogy az egészen kicsik közt érzem majd a legjobban
magam. Õket is nagyon kedvelem, de kiderült, hogy a nagykamaszokkal még jobban tudok
együtt dolgozni: õk már önszántukból járnak, sokkal bizalmasabb hangot tudunk megütni
egymással. A tanítási módszerek
szinte automatikusan jöttek, persze egy-két hátrányt – például a
szüntelen anyáskodást – tudatosan le kellett építenem magamban. Még jócskán pályakezdõ
vagyok, és nagy szerencsének tartom, hogy Szentendrén kialakult
rendje van már a népzenei oktatásnak, ezért pályakezdõ pedagógusként nincs nehéz dolgom.

alakult a viszonyotok vele és a
többi tanároddal?
Kati kért meg, hogy társuljak
mellé, amit óriási megtiszteltetésnek tartok. Basáskodás helyett a
legjobb értelemben anyáskodik
felettem, ráadásul nyolcéves korom óta teszi ezt – nem lehetek
érte elég hálás. Sokat köszönhetek neki, ahogy a másik mentoromnak, Lázár Enikõnek is. Õ
szolfézsra tanított, majd a Református Gimnázium 5. osztályától
kezdve újra a tanárom lett. Rengeteg nyarat töltöttünk együtt,
népzenei táborokra, versenyekre
kísért.

Úgy hírlik, a nyaraid azóta sem
tétlenek, hogy a Zenemûvészeti
Egyetem népzenei szakára jársz.
Már a harmadik nyár telt el úgy,
hogy Erdélybe mentem egy-két
barátnõmmel népzenegyûjtõ körútra. Általában autóstoppal közlekedünk, önszervezõdõ módon
dolgozunk. Ici-pici falvakban
hatalmas „mesterekre” leltünk –
már ha egyáltalán a népzenében
lehet ilyet mondani –, és azóta is
rendszeresen eljárunk az idõsekhez. Az utolsó utáni pillanatban vagyunk: kedvenc falumban,
Magyarszováton például egy 90
év körüli néni 60 év körüli lánya
még ismeri és dalolja az énekeket,
de 30 év körüli fiát már nem
érdekli az ilyesmi. Most kell rögzíteni, ami még menthetõ. Mivel a
szívem csücske a népzene, úgy
érzem, hogy az éneklés, a tanítás
és a szüntelen tanulás mellett a
gyûjtõutakkal is segítek, hogy a
dalainkat ébren tudjuk tartani.
BOKOR TAMÁS
Tímár Sára és zenekara ad koncertet a
Szentendrei Tavaszi Fesztivál nyitónapján,
március 15-én, a PMK színháztermében.
Programajánlónk lapunk 3. oldalán.

Sajátos helyzetben vagy, hiszen
mentorod, Szvorák Kati egyben a
munkatársad is lett, amióta párhuzamosan tanítotok a szentendrei zeneiskolában. Hogyan
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Kérlek segíts, hogy mi
is segíthessünk…
1% ADÓ = 1% ESÉLY =
1 KUTYA ÉLETE
Napjainkban olyan sokan szorulnak segítségre, tudjuk nehéz
választani. De a Szentendrei
ÁRVÁCSKA Állatmenhely
mûködtetéséhez nekünk ugyanúgy továbbra is szükségünk van
a civil lakosság nagylelkû támogatására.
Meggyõzõdhet róla, hogy az
Öntõl kapott pénzügyi támogatást állatmentésre, gazdakeresésre, a menhely kutya/cica
lakóinak jobb ellátására,
állatvédelmi oktatásra, a helyi
kóborállat probléma enyhítésére
használjuk fel.
Hálás köszönettel!
Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédõ
Egyesület Kkht.
www.arvacska.hu
Adószám: 18675359-1-13
Bankszámla: Dunakanyar
Takarékszövetkezet, 6470007610006234

GONDOLATOK

Mit mondtál?
Két barátnõ ül a padon és beszélgetnek. Gyönyörû tavaszi idõ van.
A nap melegen süt, az ég ragyogó
kék. Zöld fû, a fûben apró virágok, virágzó fák, éneklõ madarak,
minden szép és jó… egy ideig.
Aztán hirtelen történik valami,
amire sem a két barátnõ, sem
mások nem számítottak.
Becsapta, kinevette… jönnek ki a
szavak az egyik barátnõ száján.
Összevesztek… szólt a másik. És
a szavakból megszületõ Rossz,
mint a trágyadombról felszálló,
szennyes légy, halkan dünnyögve
repül el a levegõben. Titokban,
észrevehetetlenül bolyong, majd
leszáll itt is, ott is, gyanútlan
emberek szívére. És ezek az
emberek úgy érzik, beszélniük
kell. Megalázta, megcsalta,
megütötte… szólnak a Rosszat
éltetõ szavak egyre több irányból,
egyre hangosabban.
Most már feltûnõbben, kiterjedt
sötét árnyként tekergõzik, árad és
fertõz. Nem tûr meg semmit maga
körül, ami szép, ami melegít, ami
világos. Kiszáradt fû, hervadt
virágok, csupasz fák jelzik a

12

NEKROLÓG

Elment a vándor

M

ennyi az emlék, amely
megõrzi a barátodat,
szeretteidet, szülõdet?
Hány pillanat van, amelyet fel
tudsz idézni földi útjáról? Egy
tekintet, egy mozdulat, egy mosoly, a hangja színe. Számba
próbálod venni, miért volt itt a
világon, mit tett, mit gondolt,
miért volt érdemes élnie.
Aztán elönt a düh, hogy miért kellett elmennie, miért nem maradhatott itt velünk tovább. Arra
gondolsz, hogyan élt, szeretett,
álmodott, nevelte a gyermekeit,
miként igyekezett megállni a
helyét térben és idõben.
De elment. Nincs többé. Ismét a
természet részévé vált, amelyért
annyira rajongott. Igaz, életében
sem volt besorolható, katalogizálható. Olyan szabadon élt, akár a
sólymai, messze tekintve saját
egébõl. Igazi szentendrei volt, aki
szoros szálakkal kötõdött a
születõ Vajda Stúdióhoz, azonosulva mást akaró törekvéseikkel.
Rossz nyomát. Elõször a pad
környékén, majd messzebb és
messzebb terjed a pusztulás.
Sötét felhõ húzódik a nap elé,
egyre nagyobb területen lesz
szürke, borongós az ég.
Ellopta, leütötte, öngyilkos lett,
tönkrement… mondják az emberek és nem tudják, hogy szavaik
érlelik, növelik, erõsítik és termékenyítik a szívükre már mázsás súlyként nehezedõ Rosszat.
A szürkeség sötétebb lesz, a
föld már végeláthatatlan területen kopár és
szennyes.
Nem hallani a
madarakat,
éneküket
elnyomja a kiabáló, üvöltõ,
visító hangok
áradata. Szól
száz, ezer, millió
torokból:
megkínozta,
megerõszakolta, meggyilkolta, vérfürdõt
rendezett, felrobbantotta.
Lassan
min-
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Bár késõbb Budakalászon élt,
sosem szûnt meg szentendrei
lokálpatriótának lenni, szikár
alakja természetes eleme volt a
város eseményeinek, akár a mûvészetrõl, akár az Ister napokról,
akár a Teátrumról volt szó. Okos
volt, kritikus, útjához ragaszkodó. Olyan szívesen segített,
olyan magától értetõdõen, ha a
családjáról, imádott édesanyjáról,
közügyrõl, vagy baráti segítségnyújtásról volt szó... sose várt
érte viszonzást.
dent és mindenkit áthatolhatatlan feketeség vesz körül. A szavak
a Rossz artikulálatlan diadalordításává állnak össze.
És ekkor, valahol, a sötétség legmélyén, apró, alig látható fénypont jelenik meg. Talán csak
néhány ember veszi észre. Ahogy
nézik a fényt, elhallgatnak. A
Rossz még ott õrjöng a szívükben,
de szájuk váratlanul új szavakat
formál. Nehezen, akadozva, mint-

Sokoldalú, tiszta, elveiben megingathatatlan ember volt. Nagyszerû fiú, édesapa, testvér, barát,
segítõ, gondolkodó.
Minden hiába. Üresen zörögnek a
szavak, amelyekkel megpróbálom
visszaidézni. Hiszen maga volt a
dinamizmus, az élet, a kedvesség
és a nyitottság, a megõrzött fiatalos lendület.
Azon töprengek, tudtuk-e azt a
sok emberi gesztust, nagylelkû
segítséget valaha viszonozni,
amelyet tõle kaptunk. Tartok tõle,
hogy nem – sose rótta fel senkinek. Szerette az embereket, nem
ítélkezett felettük, megbocsátotta,
ha gyengék voltak, kis, rezignált
mosollyal nyugtázta. Sok barátja
tépelõdik nehéz szívvel, mit nem
mondhatott már el neki, ami most
már soha el nem mondható; mit
mulasztott el, ami fontos lehetett
volna számára.
Szívbõl hiszem, hogy õ most is
megbocsát nekünk ezért.
Már ott sétál a sólyomjárta égen,
ahogy életében, szabadon.
Fogadjon szeretettel Isten, Kaló
András, Bandi. Nyugodj békében!
-H-

ha egy idegen nyelv elsõ szavait
próbálnák megismételni, mondják
ki: rámosolygott, megsimogatta,
átölelte, megbocsájtott, segített,
hûséges volt, irgalmas volt, hitt,
remélt, szeretett. Hangjuk még
nem érzékelhetõ az iszonyatos
zajban, de a kicsiny fénypont ott
a távolban, a kimondott szavakból erõt merítve, lassan növekedni
kezd.
LUKÁCS MÁRTA

KULTÚRA

Alpha-kurzus – fiataloknak és felnõtteknek
FELNÕTT SZEMMEL
AZ ALPHÁRÓL
Szeptember, szombat, Woksei parkoló. Még meleg van, a fiúk már
elindultak a meccsre, az anyák még
megbeszélik a világ dolgait: gyerekek, munka, háztartás, barátok,
egészség, hit, aztán rohanás vásárolni, fõzni, takarítani. Az autóból
valaki visszakiált: figyelj, gyere
alphára, én is ott leszek, ott beszélhetsz mindenrõl, ami foglalkoztat.
Elgondolkodtam, hogy mi lehet ez,
végül úgy döntöttem, egy próbát
megér, a gyerekek már elvannak
egy estét egyedül. Kicsi szorongás
volt bennem, kik lehetnek ott,
valószínûleg nem ismerek senkit,
de hát R. ott lesz, akkor talán nem
esznek meg. Kedd este izgalommal
és kíváncsisággal merészkedem a
Szent András iskolához, már a
kapuban kedvesen megkérdezték,
hogy az Alphát keresem-e, aztán
bekísérnek az ebédlõbe: fehér
abrosszal terített asztalok, gyertya,
virág, az asztaloknál emberek kedvesen beszélgetnek. Na, ez már nem
rossz, gondolom, és tényleg finom a
vacsora, az elõadás is érdekes, de
ami igazán megragad, az a kiscsoportos beszélgetés. Az „asztalvezetõ” mosolyog, meghallgat, kérdez, érdekli, mit mondok, mit mondanak a többiek, nem oktat ki.

Megfordul a fejemben, hátha ez a
csali, aztán majd késõbb jön a
„majd mi megmondjuk, mi is az az
igazi kereszténység, csak ess bele a
csapdánkba”.
Következõ kedden minden ugyanaz:
jó vacsora, elõadás, és nagyonnagyon izgalmas, elgondolkodtató
beszélgetés. És ez így marad tíz
héten át, miközben az asztalnál ülõ
„idegenek” lassan barátokká válnak. Azt veszem észre, hogy kezdem másképp látni magamat,
másokat, a kereszténységet, a hitet,
sõt magát az Úristent is. És jön az
egész kurzus fénypontja, a kiteljesedés, a lényeg: az alpha szombat.
Leírhatatlan „élmény”, belsõ találkozás önmagammal, a Szentlélekkel, egyedi, eddig számomra
ismeretlen módon. És azóta minden
kurzus és minden „hétvége” újabb
és újabb szeretetkapcsolatokkal,
szeretetélményekkel, „Istenélménynyel” gazdagít, minden kurzus, és
fõleg minden „hétvége” meggyõz
arról, hogy a kereszténységemben,
a hitemben, az Égiekkel való kapcsolatomban mindig van hova
„fejlõdni”, minden kurzus és fõleg
minden hétvége megerõsít abban,
hogy az Isten nem hagy henyélni,
mindig tartogat számomra újabb és
újabb megerõsítéseket, de feladatokat is. És ugyanerrõl számolnak
be azok a társaim is, akikkel már

több éve együtt „gyûrjük” az alphát,
akár friss megtérõk, akár a kereszténységet az anyatejjel magába
szívók vagyunk… De errõl igazán
nem lehet beszélni, írni, ezt mindenkinek magának kell megtapasztalni.
SIMON JUDIT

GIMNAZISTA SZEMMEL
AZ ALPHÁRÓL
Az ifjúsági Alpha a felnõtt kurzusból „nõtt ki”, és két éve mûködik
városunkban. A hit- és életkérdésekre nagyon sok fiatal keresi a
választ, és a tízalkalmas kurzus
során olyan segítséget kapnak, ami
vezeti és segíti további életüket,
hogy Isten szeretetében élhessenek.
Tavaly õsszel barátnõim unszolására mentem el az elsõ alphás
alkalomra. Azt mondták, jót tenne
nekem, a lelkemnek és Isten-kapcsolatomnak. Mit veszíthetnék alapon kezdtem neki az útnak, mert
tudtam azt, hogy szükségem van
valamire, talán Valakire. Hívõ
családban nevelkedtem – és lehet,
hogy közhelyként hangzik –, de a
mai rohanó világ kezdett megingatni. Elkezdõdött a kurzus, barátaimmal, barátnõimmel, sok ismerõssel
és ismeretlennel együtt nekivágtunk egy olyan útnak, melynek a

Pilisi energiák, Sárkány-vonalak
Földünket behálózzák az energiavonalak, amelyek elsõre olyan képet alkotnak, akár az emberi
testben lévõ érhálózat. Bonyolult, szövevényes,
de gondos tervezésû rendszert alkotva – akárcsak a mi testünkben lévõ erek –, húzódik ez a
vonalrendszer. Ahol a vonalak metszik egymást,
azok akupunkturális pontok, hasonlóan az
emberi test akupunkturális pontjaihoz. Ahol
többszörös vonalkeresztezõdés van, szakrális,
szentnek tekintett hely õsidõktõl kezdve. Ilyen
az angliai Stonehenge, a görög delphoi jósda, a
dél-amerikai Macchu Picchu és sorolhatnánk…
Lényeges csomópontokon valamikor fontos
szentélyek, pogány templomok, épületek emeltettek, amelyek elhelyezésük miatt fontosak számunkra. Hogy miért épült a Stonehenge oda,
ahol ma is áll, elsõre talán meglepõ a kérdés, de
ha megismerjük akár az Angliában lévõ Ley-,
vagy Sárkány-vonalakat, akkor látjuk igazán,
hogy a nagy Kõkör csak része a többinek. Stonehenge-tõl egyenes vonal húzható, amely több
kõkorszaki dombon átmegy, és Salisbury katedrálisán. A katedrálist egy pogány áldozati hely
fölé emelték. Vajon miért?
A keresztény egyház pontosan tisztában volt
azokkal az erõkkel, energiákkal, amelyek végighúzódnak a Föld pontjain. Tudták, hogy a
pogány õsök féltve õrizték tudásukat, és nem ok
nélkül. Meg akarták szerezni, hogy ráépíthessék
templomaik alapkövét és falait, és beolvasszák
az új vallásba ezeket az õserõket, energiákat.
Az egykori idõk embereit más dolgok foglalkoztatták, másképpen gondolkoztak, õsi, nagy

végérõl nem voltak ismereteink. Az
elsõ alkalom után csak abban
voltunk biztosak, hogy a másodikra
is eljövünk, mert erre szükségünk
van. Egyre jobban éreztük, hogy kis
csoportunk meg van áldva, láttuk
másokon és magunkon is a változást. Az eddigi nem hívõk imádkoztak, és megtapasztalták Isten
jelenlétét életükben, a hívõk pedig
megerõsödtek hitükben. Megtanultuk, bármi történjék is, az Úr
vezet minket, támogat és tenyerén
hordoz. Nekünk pedig feladatunk,
hogy benne higgyünk, és minél több
embernek mutassuk meg a hit
ajándékát, azt, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy „az Õ egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
Õbenne el ne vesszen, hanem örök
élete legyen“ (János 3:16).
Az én életemet, ugyan nem gyökeresen, de megváltoztatta az Alpha,
olyan értékes kapcsolatokra tettem
szert, amelyek ma már pótolhatatlanok számomra – de ezek nem
csak emberi kapcsolatok. A tíz alkalom után a kurzusnak vége lett, de
hitbeli fejlõdésünknek nem, ma már
tudjuk: az útnak, amit elkezdtünk,
nincs vége.
VÁRADY ZSÓFI
Aki szeretne bekapcsolódni a
kurzus munkájába, további információt kaphat a 06-20-823-1274-es
telefonszámon, illetve agi.hlavathy
@gmail.com e-mail címen.

Pilis Barlangjai 50

szellemi tudás birtokosai és mágikus erõk
tudatos használói voltak. Mai technikaizált,
anyagias társadalmunk nem képes felfogni,
megérteni a régmúlt embereinek szokásait,
kultúráját, azt a magas szellemi, energetikai
központú tudást, az õsi hitet, és inkább ezeket
hiteltelennek, nem létezõnek, legendáknak véli.
Bizonyítékul: a Kárpát-medencében található a
legtöbb akupunkturális pont, s azon belül a
Pilisben is találunk olyan helyeket, amelyeket
keresztez egy-egy Sárkány-vonal, s Dobogókõn
van a szív-csakrapont, amely eme energiavonalhálózat csokra.
Nem könnyû az eltemetett régmúlt emlékeit a
felszínre hozni, s minden elveszett tudását
lokalizálni, de vannak olyanok, akik ezt mégis
megteszik. A Pilis Õrzõi Klub kizárólag ezzel a
céllal alakult meg, azért, hogy óvjuk, feltárjuk
mindenki elõtt az elveszett õsi tudást, és a Pilis
tárgyi emlékeit megmentsük az elpusztítástól.
Mindenkit szeretettel várunk február 15-én,
szerdán 18 órakor kezdõdõ elõadásunkra a
Dunaparti Mûvelõdési Házba (Dunakorzó 11/A),
ahol Nagy Marianna, Dukay Krisztina és Benyák
Attila Pilis-kutatók beszélnek a Pilisrõl. Támogatójegy 600 Ft. Rendezvényünk rendszeres
lesz havonta egy alkalommal, s elõadóink alaposan körüljárnak egy-egy kiválasztott témát, és
újabb kutatásokkal kiegészítik. A klub nyitott a
Pilis titkai iránt érdeklõdõk elõtt, mindenkit
nagy szeretettel várunk!
BENYÁK ATTILA
barlang- és Pilis-kutató

TELJESÍTMÉNYTÚRA
nagy (57 km), kicsi (46 km)
és séta (30 km) távok
Február 18.
Rajt: (50-es nagy és kicsi
táv) Bp, Szépjuhászné 07:00
óra. A 30-as táv a
Csobánkai-nyeregben csatlakozik. Nevezés a Macskabarlangnál, 10:00. Cél:
Szent Özséb-barlang (Pilis
tetõ, Kétbükkfa-nyeregnél,
Pilisszentkereszt külterület).

Nevezési díj 2000 Ft, elõzetes regisztrációval 1500 Ft,
elõnevezéssel 1000 Ft, MCsSz és MKBT tagoknak
elõnevezve 500 Ft, 14 évig és 60 évtõl
az 50-es táv 0 Ft.
Útvonal: Szépjuhászné (Budaszentlõrinc) - Hárs-hegy,
Bátori-barlang - Remete-szurdok - Hétlyuk-zsomboly Zsíroshegy, Solymári-ördöglyuk - Solymár - Házi-rétihorgásztó - Kevély-nyereg, Természetbarát-zsomboly Mackó-barlang - Csobánkai-nyereg - Macska-barlang Hosszú-hegyi-zsomboly - Szántói-nyereg - Trézsi-forrás
- Legény-barlang - Pilis-nyergi-víznyelõ - Fekete-kõ Két-bükkfa-nyereg - Disznós-árki-barlang - Dobogókõ Hideg-lyukak - Szopláki-ördöglyuk - Mária-pad - Pilisbarlang - Pilis-tetõ, Szent Özséb-barlang (- Két-bükkfanyereg)
A változtatás jogát fenntartjuk, tájékozódjon
a honlapunkról: www.pilisibarlangkutatas.hu,
e-mail: pilisbarlangjai50@gmail.com
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MIÓTA JÁRNAK KÖNYVTÁRBA SZENTENDRÉN
AZ EMBEREK? III.

A Szentendrei városi-járási könyvtár
A statisztika szerint 1945-ben Pest megyében 33 népkönyvtár
mûködött, köztük a szentendrei népkönyvtár. Majd a „felszabadulás”
után az új politikai rend révén megkezdõdött az ipar, az oktatás és a
közmûvelõdés átszervezése. 1952-ben a „Magyar Népköztársaság
meghozta a könyvtártörténet elsõ átfogó jogszabályát”. Megszüntette
a korábbi népkönyvtárakat és létrehozta a megyei és városi-járási
könyvtárakat. Szentendre, a Duna mente egyik legjelentõsebb
települése is profilt váltott. Megbízták a környék 13 községi könyvtárának irányításával, és a szentendrei népkönyvtár Szentendrei városijárási könyvtár néven mûködött tovább évtizedekig.
G. Sin Edit Szentendre 30 éve (1945-1975) címû könyve alapján pontos adataink is vannak az új könyvtárról. „A könyvállomány alakulása
1955-ben 4372, 1965-ben 14 354, 1970-ben 19 519, 1974-ben 25 852
kötet. Az olvasók körében emellett nagyon keresettek voltak a bekötött
régi újságok. Egyenletesen emelkedett az olvasók száma: 1955-ben
634, 1965-ben 1473, 1970-ben 1711, 1974-ben 1763 olvasója volt a
könyvtárnak. Érdemes áttekinteni a beiratkozott olvasók foglalkozás
szerinti megoszlását. Ez a megoszlás országosan is kedvezõnek
tekinthetõ. 1974-ben 306 szakmunkás, 329 szellemi dolgozó, 813 tanuló, 232 nyugdíjas és 83 egyéb kategóriába sorolható olvasója volt a

Pörög a Kör
DIÁK FILMSZEMLÉT
RENDEZETT A NYITOTT KÖR
EGYESÜLET
Májusban zárul a Nyitott Kör
TÁMOP projektje. Addig egymást fogják érni az egyesület
programjai. 2012. január 21-én,
szombaton a SZEDIFI – Szentendrei Diák Filmszemle nyitotta
a rendezvénysorozatot.
A Nyitott Kör Egyesület rendez-

vényének délelõtti programjának
a P’Art Mozi adott helyet. A szemlét Kádár Kristóf, Szentendre
Város Ifjúsági Bizottságának
tagja nyitotta meg, beszédet mondott Merza Gábor, az Országos
Diákfilmszemle elnöke. A közönség, valamint a szakma képviselõi
17 általános- és középiskolás
diákok, valamint egyetemisták
által készített kisfilmet tekinthetett meg. Délután szakmai
kurzusokat kínált a SZEDIFI az
érdeklõdõknek a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és

könyvtárnak. A város lakosságának 12%-a a könyvtár beiratkozott
olvasója volt. Ez az arány megyei tekintetben is kiemelkedõ. A rugalmasan kezelt nyitva tartás mindenki számára lehetõvé teszi a rendszeres könyvtárba járást.
A könyvtár a kölcsönzésen kívül más, fontos közmûvelõdési tevékenységet is folytat. Könyvbarátklub mûködik, amely havonként egyszer rendszeresen megtartja összejöveteleit. Az író-olvasó találkozókat
és a szocialista brigádokkal tartott foglalkozásokat a könyvtár a
mûvelõdési központtal közösen szervezi. Külön ajánló bibliográfiát állítottak össze az ifjúság és a felnõtt olvasók számára.”
A könyvtár a belvárosban, a Duna-parton, az akkor Somogyi-Bacsó
parton az egykori városi orvos, Péchy Henrik villájában kapott helyet,
együtt az akkor József Attila Mûvelõdési Ház néven ismert kultúrházzal. Ma itt mûködik a Dunaparti Mûvelõdési Ház. E központi hely mellett volt még a könyvtárnak több telephelye, fiókkönyvtára is a város
külsõ részein: a Pannónia-telepen, Izbégen és a Pismányban.
A könyvtár az induláskor három fõvel kezdte meg a mûködését. Az itt
munkába állók még nem végeztek felsõfokú szakiskolát. A szakmát a
Budapesten mûködõ megyei könyvtár munkatársainak oktatása révén
tanulták meg. A könyvbeszerzés mellett a komolyabb tudást a katalógus kiépítése jelentette. Majd amikor mindezt megtanulták, õk adták
azt tovább a környékbeli kisebb könyvtáraknak. Segítettek azoknak a
könyvbeszerzésben, a címleírásban és a helyi katalógusaik kiépítésében. Ezt takarta a címben is jelezett név: hogy városi-járási
könyvtár.

PETHÕ NÉMETH ERIKA

Gimnáziumban. A programot
kerekasztal beszélgetés zárta az
ország különbözõ egyetemeinek
film-, média-, fotó- és animáció
szakos hallgatóival, illetve megnyílt az iskolában mûködõ
Diamix csoport fotóiból készült
kiállítás is, és átadásra kerültek a
rendezvényhez csatlakozó SZEDIFI filmnovella író pályázat nyerteseinek (Farkas Boróka, Iszály
Boróka, Iszály Bíborka és Jancsó
Dorottya, az Izbégi Általános
Iskola 5. C osztályos tanulói)
díjai.

A szakmai zsûri a szemle fõdíját
Juhász Dániel Álompárbaj címû
filmjének ítélte oda, valamint a
különleges látványvilágért különdíjjal
jutalmazta
Ribánszki
András és Ternyik Máté Clown
címû alkotását.
A rendezvény megvalósulását a
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-20100008-as pályázata tette lehetõvé.
További támogatóink voltak:
Metropolis Magazin, Mozinet.
A cikk teljes terjedelmében honlapunkon
olvasható.

játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék
KÉPRÕL KÉPRE
Képkeresõ a Kmetty János
Kiállításban
Újra látogatható a Fõ téri Kmetty János
Múzeum. A Nemzeti Galériából kölcsönzött
képekkel kiegészített kiállítás a mûvész
munkásságának elsõ felébe nyújt betekintést. Emellett Kmetty Jánosnak a Hódmezõvásárhely és környékérõl származó
19. századi, festett parasztbútorokból álló
gyûjteménye is megtekinthetõ. Válassza ki,
hogy a három önarckép közül, melyik
Kmetty Jánosé. 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 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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SzentendreMA – félóránként
NAPONTA FRISS HÍRADÓ A TV SZENTENDRE MÛSORÁN

Zenés mesék,
mesés zenék

SzentendreMA címmel, naponta friss híradóval jelentkezik február elsejétõl a TV Szentendre a UPC kábelhálózatán. Hétfõtõl péntekig minden este 19 órától látható az aznapi történéseket bemutató 12 perces hírmûsor, de ha valaki esetleg lemaradna az elsõ kiadásról, ezt követõen félóránként este 11 óráig bármikor
megnézheti a TV Szentendre napi hírösszefoglalóját. Másnap délelõtt 8-12 óráig ismét nyolc alkalommal
látható az elõzõ napi híradó. A hírmûsorok között a hét minden napján más és más témájú magazinnal
jelentkezik a TV Szentendre. Szombaton és vasárnap a hét közben vetített mûsorok lesznek újra láthatók,
illetve a hosszabb felvételek – sportközvetítések, színházi felvételek, rendezvények, események vágatlan
rögzítései - is a hét végi mûsorrendbe fognak illeszkedni
Ha valaki mégsem tudta megnézni valamelyik híradót, akkor azt a televízió honlapján – www.tvszentendre.hu – is megteheti, és akár a korábbi adásokat is letöltheti.

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
matinésorozatának következõ
elõadása – Saint-Saens: Az
állatok farsangja és Prokofjev:
Péter és a farkas – február 11én, szombaton 11 órakor
kezdõdik a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében.
Bérlet, támogatójegy a zeneiskola irodájában vásárolható.

Városi fotópályázat
A Szentendrei Önkormányzat Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága által
kiírt, a Környezetvédelmi Alapból támogatott fotópályázatának elbírálása megtörtént. A bíráló bizottság
döntése alapján, a „Szentendre Természeti és
Környezeti Értékei” címmel kiírt pályázatra beérkezett mûvek közül Paraszkay György nyerte az
elsõ díjat. Második helyezett Végh Károly, míg harmadik Lévay Máté lett. Különdíjat kapott Botos
Karolina. A középiskolás kategória gyõztese Moravcsik László lett.
A díjazottakat Kun Csaba bizottsági elnök köszöntötte és adta át a díjakat. Egyúttal kifejezte
reményét, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére
idén is mód nyílik a pályázat kiírására. A nyertes
pályamûvekbõl rendezett kiállítás a Városháza
Polgármester Galériájában tekinthetõ meg.

Arra hívunk minden kedves mûvészetkedvelõt, írót
és olvasót, amatõrt és hivatásos mûvészt, hogy
tegyük együtt szövegben is hozzáférhetõvé azt a
történetet, amit a bronz rejt. Az Aba-Novák Galéria
ezen tárcanovellák megszületését egy pályázat
kiírásával szeretné szolgálni. A feladat: Csíkszentmihályi Róbert hat kisplasztikája közül bármelyiknek megfelelõ és címéhez illeszthetõ azonos címû
tárcanovella megírása. A tárcanovella mûfajából
adódóan 2-4 oldalas írásokat várunk. A pályázaton
bárki részt vehet. A pályamûveket négytagú alkalmi
zsûri bírálja el: Vathy Zsuzsa, Csíkszentmihályi
Róbert, Varga Borbála és Kováts Kristóf.
Beadási cím: Aba-Novák Galéria, 2016 Leányfalu,
Móricz Zs. út 124. vagy abanovak@gmail.com.
Beadási határidõ: május 31. Díjazás: A bírálók
által legjobbnak tartott írás szerzõjét egy Aba-Novák
rézkarccal jutalmazzuk.

A rendíthetetlen
ólomkatona
Február 29-én szerdán 10
órakor a Városi színházteremben (Pátriárka u. 7.) A rendíthetetlen ólomkatona táncmesét a VSG Kamarabalett
adja elõ. Az eredeti Andersen
mese új és izgalmas feldolgozása tele van humorral. A
klasszikus zenei aláfestéssel
futó táncjelentek mellett
néhány esetben bábjáték segítségével mesélik el a fõhõs kalandos utazását. Belépõjegy:
700 Ft. Jegyrendelés a Szentendrei Kulturális Központban
(Dunakorzó 11/A, T.: 26/312-657)

06-20-446-5234 • WWW.ABA-NOVAK.HU

Regõs Anna kiállítása
Alma Mater hangverseny
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola beszélgetõs koncertsorozatának következõ vendége Déri György
gordonkamûvész lesz február 17-én, pénteken 18
órakor. A hangversenyt vezeti és a mûvésszel
beszélget: Silacher Tamás.

A díjazottak: Végh Károly, Paraszkay György, Botos Karolina, Kun
Csaba, Moravcsik László és Lévay Máté.

Plasztika és történet – történet
és plasztika
Csíkszentmihályi Róbert Létközhelyek címû kiállítása február 26-ig látható az Aba-Novák Galériában, a Leányfalu-Házban (kedd–szombat, 14:00
–18:00 között). A kiállítás anyagának egy részét
Csíkszentmihályi kétalakos, két keresztneves címzésû kisplasztikái adják, szám szerint hat gyönyörû
darab. Mindegyiknek története van, egy-egy novellát
formált alkotójuk a bronzba. Mintegy felkínálja a
nézõnek: bontsd ki az anyagba rejtett történetet!
Öntsd szavakba, amit én a szobrász térformába
gyúrtam!

Déri György gordonkamûvészi diplomáját 1989-ben
szerezte meg. Szólistaként és kamaramûvészként
rendszeresen koncertezik itthon és külföldön, készít
rádió- és televíziófelvételeket. Több zenekar, kamarazenekar alapító tagja és szólistája (Capella Academica, Magyar Virtuózok Kamarazenekar, AlpokAdria Nemzetközi Zenekar, UMZE, Trio d’Echo), a
Budapesti Csellóegyüttes koncertmestere, az Intermoduláció-együttes és a Tomkins Énekegyüttes
állandó közremûködõje. Alapítója volt a Flash és a
Trio Art Nouveau kamaracsoportoknak, tagja volt a
Keller Kvartettnek, a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak. 1991 óta a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára. Rendszeresen mesterkurzusokat vezet
Németországban, Spanyolországban és Magyarországon. 2003-tól a Nemzetközi Bartók Szeminárium kamarazene és gordonkaprofesszora. Nevéhez fûzõdik számos magyar kortárs-zeneszerzõ
mûvének bemutatója, melyekért több ízben Artisjusdíjjal jutalmazták.
2004-ben mûvészi és tanári munkájának elismeréseképpen Liszt Ferenc-díjat kapott.

Szentendre Város Önkormányzata szeretettel vár mindenkit Regõs Anna Ferenczy
Noémi-díjas textilmûvész
kiállításának megnyitójára
február 13-án, hétfõn 18
órakor a Városháza Polgármesteri Galériájába. A résztvevõket köszönti dr. Dietz
Ferenc polgármester, a kiállítást megnyitja Pauli Anna
Munkácsy-díjas textilmûvész.
A kiállítás megtekinthetõ
február 29-ig a hivatal ügyfélfogadási idejében.

Házi muzsika
a zeneiskolában
Február 25-én, szombaton
17 órakor a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolában (Dunakorzó
16.) szeretettel várnak mindenkit, akik szeretik a hangulatos házi muzsikát. Közremûködik: Iimura Tomoko zongorán, Horváth János hegedûn,
Rozsos Tamás brácsán. A
belépés díjtalan, támogató
jegyek a helyszínen kaphatók.
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KULTÚRA
Kiállítások

KIÁLLÍTÁS

Barcsay Gyûjtemény, Dumtsa u. 10.
BARCSAY-DÍJJAL KITÜNTETETT
MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ március 15-ig, 10-18-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
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

Bálint napi hívogató
A Filibili Népdalkör és közremûködõ vendégei
szeretettel hívják barátaikat, ismerõseiket és az
érdeklõdõket immár harmadik alkalommal „Örvend
az ég vígassággal…” címû tavaszváró Bálint napi
együttlétre február 19-én, vasárnap 17 órára a
szentendrei Dunaparti Mûvelõdési Ház barlangjába.
Azt est során változatlanul szeretnénk erõsíteni
magyar hagyományainkat. Bálint napjának visszaadni azt a tartalmat, amivel elõdeink szokásvilága,
vidám, tavaszköszöntõ, párosító, madaras dalkincse
éltette ezt a jeles napot.
Közremûködnek: Filibili Népdalkör, az izbégi
Csipkefa Mûhely, a Dunazug Együttes, BortársMûvészek, Bimbó utcai óvodások, Száva Bori és
lányai, Varga Sári és Julcsi, Dömény Krisztián.
Belépõ helyett „kásapénzt” elfogadnak. Támogatók:
Dunaparti Mûvelõdési Ház és az érdeklõdõ kásapénzes vendégek.

Jankovics Marcell a P’Art Moziban
GYEREKEKNEK
Dunaparti Mûvelõdési Ház
Dunakorzó 11/A.
Február 11. szombat 9-12 óra
VELENCEI MASZKOK KÉSZÍTÉSE
A Nagycsaládosok Egyesületének
programja

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
Február 17. péntek 18 óra
PÁRHUZAMOS ELEMZÉS A
FEJEDELMI SÍROKRÓL ÉS
FEHÉREGYHÁZÁRÓL
Dr. Lánszki Imre és dr. Salamin András
elõadása
Kolping Egyesület
Kolping Ház, Török köz
(bejárata a Péter-Pál u.
felõl)
Február 18. szombat 16 óra
MÛVÉSZET ÉS ERKÖLCS
Páljános Ervin szobrászmûvész elõadása

16

Teltházas elõadáson mutatták be a P’Art Moziban
Jankovics Marcell legújabb alkotását, Madách Imre
Az ember tragédiája címû mûvének filmváltozatát. A
160
perces,
animációs film
a képzõmûvészet eszközeivel kíséri Ádámot és Lucifert
színrõl színre,
évszázadokon
át napjainkig.
A Kossuth, Prima Primissima, Leonardo- és Balázs Béla-díjas, Érdemes
mûvész ezúttal is kiemelkedõ jelentõségû, nagyszerû mûvel ajándékozta meg a közönséget.
Egyetemes emberi és filozófia kérdéseket boncolgat
a madáchi szöveg, Mozart és Sáry László zenéjével
és leginkább saját egyéni képi világának segítségével. A vetítés után lehetõség nyílt a személyes,
kötetlen beszélgetésre. Juhász Károly színmûvész
avatott kérdései nyomán ismerhette meg a – fõleg
fiatalokból álló – közönség a 23 évig készült film
történetét, Jankovics életútját és jövõbeni terveit. A
nagysikerû est után Jankovics Marcell interjút adott
a Szentendre TV-nek.
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Állatos farsang
és álarcok versenye
A Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédõ
Egyesület zenés – táncos – mûsoros
rendezvényt szervez általános iskolás gyermekek és szüleik részére a
Barcsay Jenõ Általános Iskola
aulájában (Kálvária út) február 25én szombaton 16–20 óra között.
Álarc viselése kötelezõ! Házilag készített álarcokkal
lehet a versenyre benevezni – zsûrizés és díjkiosztás
a helyszínen.
Bejelentkezés a versenyre: nevezési lapok kérhetõk
az iskola titkárságán, a szervezõnél (Horváth Ria
06-20-220-0223, horvatria@gmail.com) vagy a
PMK Gyermekkönyvtárban. Leadási határidõ:
február 15. szerda, a PMK Gyermekkönyvtárban.
További info: www.arvacska.hu

Télbúcsúztató hétvégék
a Skanzenben
A Skanzen ismét részleges nyitva
tartással – szombaton és vasárnap
10-tõl 16 óráig – fogadja a látogatókat: a tematikus hétvégéken a
farsang és a disznótor hagyományaihoz kapcsolódó programokkal.
Február 11-12.
A látogatók szombaton a disznóvágás pontos
menetével ismerkednek meg, vasárnap a húsfeldolgozásé a fõszerep.
Február 18-19.
Farsangfarka, a farsangi idõszak utolsó néhány
napja lehetõséget ad a hosszú böjt elõtti utolsó
vigadozásra, mulatozásra, így megeszik az utolsó
farsangi fánkokat, 18-án, szombaton pedig elûzik a
telet, ezen a napon maskarásoktól lesz hangos a
múzeum.
Február utolsó hétvégéjétõl március 11-ig
A böjtre hangolódva a húsos ételek helyett kukoricamálét, tócsnit tálalnak, a kézmûves foglalkozásokon pedig a harsány, színes maszkok helyett elõkerül a nádsíp és a terménylánc.
A hétvégék során mindezek mellett lovas kocsizással, a Magtárban A vasút fénykora – A vidék modernizációja címû interaktív tárlattal, a Skanzen
Galériában pedig az Erdély virágai címû fotókiállítással várják az érdeklõdõket.

KULTÚRA

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

MOZIMÛSOR
 február 10. péntek
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS vezeti:
Lázár Enikõ
18.10 FINÁNC A PÁCBAN (114’) kh.:12 év
– Dany Boon vígjátéka!
20.10 SHERLOCK HOLMES 2. –
ÁRNYJÁTÉK (129’) kh.:16 év –
Robert Downey Jr., Jude Law
 február 11. szombat
15.30 CSIZMÁS, A KANDÚR (90’) kh.:12
év – jobb, mint az utolsó két Shrek
17.00 A REND ÕRE (105’) kh.:16 év –
MOZIZZ OKOSAN! (DunaP’Art
Filmklub)
19.00 SHERLOCK HOLMES 2. –
ÁRNYJÁTÉK (129’) kh.:16 év –
Robert Downey Jr., Jude Law

 február 12. vasárnap
15.30 CSIZMÁS, A KANDÚR (90’) kh.:12
év – jobb, mint az utolsó két Shrek
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
18.10 AZTÁN MINDENNEK VÉGE (112’)
kh.:16 év – Lev Tolsztoj házassága
20.10 SHERLOCK HOLMES 2. –
ÁRNYJÁTÉK (129’) kh.:16 év –
Robert Downey Jr., Jude Law
 február 13. hétfõ
17.00 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET!
(82’) kh.:12 év – Gerard Depardieu
lélekmelengetõ filmje
18.30 HIMFI ÉS A SZARVAS – MONDÁINK
EREDETE (72’) A MAGYAR LÉLEK
ARCAI SOROZAT
19.45 SHERLOCK HOLMES 2. –
ÁRNYJÁTÉK (129’) kh.:16 év Robert
Downey Jr., Jude Law
 február 14. kedd
18.00 SHERLOCK HOLMES 2. –
ÁRNYJÁTÉK (129’) kh.:16 év Robert
Downey Jr., Jude Law
20.15 KÉT SZERETÕ (110’) kh.:16 év –
fõszereplõ: Joaquin Phoenix,
Gwyneth Paltrow
 február 15. szerda
18.00 MINDEN, MIT SZERETTEM (95’)
kh.:16 év – egy lengyel punk bandáról
19:45 AZTÁN MINDENNEK VÉGE (112’)
kh.:16 év – Lev Tolsztoj házassága

18.45 AZ ÉLET NÉGYSZER (88’) kh.:12 –
ember, állat, természet
20.15 MISSION: IMPOSSIBLE-FANTOM
PROTOKOLL (133’) kh.16 év – Tom
Cruise

 február 19. vasárnap
15.00 MUPPETS (103’) kn – családi
vígjáték
17.00 AZ ÉLET NÉGYSZER (88’) kh.:12 –
ember, állat, természet
18.30 ISZTAMBUL (94’) kh.12 – Török
Ferenc új filmje
20.05 AZTÁN MINDENNEK VÉGE (112’)
kh.:16 év – Lev Tolsztoj házassága
 február 20. hétfõ
17.00 AZ ÉLET NÉGYSZER (88’) kh.:12 év
– ember, állat, természet
18.30 ISZTAMBUL (94’) kh.:12 év – Török
Ferenc új filmje
20.05 MISSION: IMPOSSIBLE-FANTOM
PROTOKOLL (133’) kh.:16 év, Tom
Cruise
 február 21. kedd
DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MIATT
A MOZI A MAI NAPON
ZÁRVA TART!
 február 22. szerda
17.00 AZ ÉLET NÉGYSZER (88’) kh.:12 év
– ember, állat, természet
18.30 ÁLMOK OTTHONA (92’) kh:.16 év –
LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.15 A GYEREKEK JÓL VANNAK (106’)
kh.:16 év – jó vígjáték „melegséggel”
 február 23. csütörtök
17.00 AZ ÉLET NÉGYSZER (88’) kh.:12 év
– ember, állat, természet
18.30 MESTERPORTRÉK SOROZAT:
Vendégünk: Rozsos István operaénekes
18.45 SZÛZ VONALBAN (85’) kh.:16 év
romantikus film John Turturroval
20.15 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN (94’) kh.:12
év Woody Allen új filmje
 február 24. péntek
17.00 AZ ÉLET NÉGYSZER (88’) kh.12 –
ember, állat, természet
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS vezeti:
Lázár Enikõ
18.30 LÉLEK, EL NE HIBÁZD! – KÉPEK A
TÚLVILÁGRÓL (70’)
MUZSIKUSPORTÉK SOROZAT
19.45 AZ ÉLET FÁJA (139’) kh.:12 év –
fõszereplõ: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain
 február 25. szombat
15.00 A DIÓTÖRÕ (110’) kh.:12 év családi
film –
AZ ELSÕ DIGITÁLIS VETÍTÉS!

 február 16. csütörtök
18.00 FARKAS LEVENTE
KÖNYVBEMUTATÓJA (kt.)
18.30 ISZTAMBUL (94’) kh.:12 év –Török
Ferenc új filmje
20.00 MISSION: IMPOSSIBLE-FANTOM
PROTOKOLL (133’) kh.:16 év – Tom
Cruise
 február 17.péntek
17.00 MUPPETS (103’) kn – családi
vígjáték
18.45 ISZTAMBUL (94’) kh.:12 év –Török
Ferenc új filmje
20.20 MISSION: IMPOSSIBLE-FANTOM
PROTOKOLL (133’) kh.:16 év – Tom
Cruise
 február 18. szombat
15.00 MUPPETS (103’) kn – családi
vígjáték
17.00 A GYEREKEK JÓL VANNAK (106’)
kh.:16 év – MOZIZZ OKOSAN!

17.00 AZ ÉLET NÉGYSZER (88’) kh.:12 év
– ember, állat, természet
18.30 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN (94’) kh.:12
év – Woody Allen új filmje
20.05 AZ ÉLET FÁJA (139’) kh.:12 év –
fõszereplõ: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain
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APRÓK
ADÁSVÉTEL
Komplett lakószoba-bútor
igényesnek eladó: 5-8 darabos,
minõségi kárpit, mediterrán dió,
dörzsölt, selyemfényû felület, bronz
díszítés. Tel. (26) 311-645.

ÁLLÁS
Fiatal, mûszaki érzékkel rendelkezõ
kollégát keresünk. Önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre várjuk:
info@aluprodukt.hu.
Fiatal kolléganõt keresünk irodai
munkára, napi 4 órában. Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
info@aluprodukt.hu.

48 nm-es budapesti önkormányzati
lakásomat elcserélném szentendrei
önkormányzati vagy saját tulajdonú
kisebb lakásra. Tel. 06-30-4899007.

Akupunktúra, orvosi csontkovácsolás, gerinc-, ízületi
betegségek, belszervi
betegségek, asztma, impotencia, szenvedélybetegségek
kezelése Szentendrén.
Idõpontkérés: 06-20-958-9494.

EZOTÉRIA
Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30605-7199.

KIADÓ LAKÁS

Egyetemisták elõnyben! Sétálóutcai
üzletembe keresek angolul beszélõ
eladónõt péntek, szombat, vasárnapi munkaidõvel. Tel. 06-20-3217030.

Szentendrén, Csabagyöngye
utcában I. emeleti erkélyes 64 nmes, 2,5 szobás lakás azonnal kiadó.
60 ezer Ft+rezsi, kaució szükséges.
Tel. 06-20-454-4144.

Kertészeti munkában jártas
munkatársat keresünk. Tel. 06-20665-3686.

Szentendre belvárosában 100 nmes tetõtéri lakás kiadó 80 ezer
Ft+rezsiért. Tel. 06-20-665-3686.

Visegrádon, a Gulyás Csárdába
szakácsot és felszolgálót keresünk.
Tel. 06-20-960-7833, 06-30-5048348.

Szentendrén, a Hév-állomáshoz
közel 35 nm-es lakás kiadó. Ára: 55
ezer Ft+rezsi. Tel. 06-30-996-5784.

Szentendrén belvárosi
kozmetikába részmunkaidõbe
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.

Szigetmonostor központjában
eladó 80 nm-es, felújításra
szoruló, régi építésû, óriási
telekkel rendelkezõ családi ház,
nagyon kedvezõ áron. Irányár:
15 millió Ft. Tel. 06-20-2148626.
Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek festõi környezetben 11 millió
Ft-ért igényesnek eladó. Tel. 06-30605-7199.
Szentendrén, Boldogtanyán 200
nöl-es saroktelken szerkezetkész
családi ház eladó 20,9 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-560-3567.
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.
Leányfalun 300 nöl-es õsfás
telken, 85 nm-es alapterületû és
60 nm-es tetõtérrel, villajellegû
ház 26 millió Ft-ért eladó.
Kétgenerációs! Tel. 06-30-2990376.

Kiadó külön bejáratú, kertes családi
ház. Tel. (26) 302-171, (8-14
között).
Szentendrén, a Hév-végállomásnál
1 szobás lakás kiadó. Ár: 50 ezer
Ft+kaució. Tel. 06-30-560-3567.

Olasz nyelvoktatás, korrepetálás
Szentendrén. Tel. 06-20-452-6613.
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS! 1 16
éves korig fejlesztõpedagógus
házaspár várja a jelentkezõket, 17
éves gyakorlattal. Komplex mozgásés 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,
német szakon végzett lány
magánórákat vállal kezdõ szinttõl.
Tel. 06-20-273-5873.
Matematika, fizikatanítás, érettségire felkészítés általános-, középés fõiskolai szinten. Házhoz
megyek. Tel. 06-30-347-8843.
Amerikai angolt anyanyelvi szinten
beszélõ tanárnõ nyelvoktatást vállal
gyerekeknek. Tel. 06-20-362-3626.

SZOLGÁLTATÁS
Asztalos munkák, bútorok szolid
árakon egyéni elképzelés szerint.
Tel. 06-20-333-6525.
Kõmûves, ács, tetõfedõ munkák,
kertrendezés. Belsõ átalakításokat
és kisebb megbízásokat is vállalunk. Tel. 06-30-311-9231.

OKTATÁS

Szentendrén, központi helyen 30
nm-es lakás tulajdonosától kiadó.
Ár: 45 ezer Ft+kaució. Tel. 06-30444-5820.

Reiki I-II. és Mester-tanfolyamok,
illetve Élet az Angyalokkal tanfolyamot tartok Szentendre
belvárosában. Bõvebb információ:
www.angyalreiki.hu vagy a 06-20927-3217 számon.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
45 ezer Ft-ért lakás kiadó. Tel. (26)
300-948.

Általános korrepetálást, felzárkóztatást vállal pedagógus. Házhoz
megyek. Tel. 06-70-984-9834.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén Hév-végállomáshoz
közel, színvonalasan berendezett
fodrászüzletembe mûkörmöst
felveszek. Tel. 06-20-995-8353.

Rajz-és mûvészettanítás nagy szakmai tapasztalattal a belvárosban.
Tel. 06-30-617-6750.

Történelem, magyar,
mûvészettörténet érettségire
felkészítés, korrepetálás gyakorlattal Szentendrén, a belvárosban. Tel.
06-30-540-5639.

Szigetmonostoron sürgõsen
eladó 269 nöl-es építési telek.
Tel. 06-20-214-8626.

Megbízható fodrász házhoz megy.
Tel. 06-20-378-8144.
Esküvõi és rendezvényfotózás, szizsolt1@gmail.com, 06-20-339-1346.
Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbízhatatlan”. Tel. 06-70-578-1468.
Duguláselhárító gyorsszolgálat.
Kisiparos 25 éves gyakorlattal vállal
lefolyótisztítást, korszerû gépekkel.
Kamerás csatornavizsgálat. Tel. 0620-943-8262, (26) 302-821.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel.
(26) 788-367, 30-950-4187,
Mezei Sándor.

ÁLLÁST KERES
56 éves megbízható hölgy takarítást vállal. Tel. 06-20-914-2713.

Ráfizetéssel elcserélném püspökmajori, IV. emeleti lakásomat
Füzesparki lakásra, vagy eladnám.
Tel. 06-70-579-9670.

EGÉSZSÉG
Körömgomba gyógypedikûr
kezelése 8 nap alatt. Bejelentkezés:
(26) 300-419, üzenet.

Profi tanárnõ idegenforgalom- szálloda- marketing tantárgyakból
otthonában felkészítést vállal,
felvételire, vizsgákra, érettségire.
Tel. 06-30-307-0622.

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

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE

DUNAKANYAR – FÉNYKÉPES
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948  Telep: 06 26/312-277
vagy 06 30/59-44-431  este 18 óra után 06 26/312-290

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

Keressük a gazdáikat a kutyáknak

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

18
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Hévízen, a centrumban apartman
5000 Ft/éj, 2-3 fõ részére kiadó.
www.hevizi-apartman.hu, 06-20494-2550.
ÜZLET
Szentendrén, iskolák mellett, jól
mûködõ papírbolt bérleti joga
átadó, vagy más tevékenységre
kiadó. Tel. (26) 318-176, 06-30359-7379.
Kiadó 9, 20 és 30 nm-es üzlethelyiségek a Dunakanyar körút 7. szám
alatt, 11-es fõútvonalon. Tel. 06-30240-9842.
Szentendrén 28 nm-es bútorozott
iroda élõ internet/telefon kapcsolattal, zárt parkolóval kiadó. Ár: 45
ezer Ft+15 ezer Ft fix rezsi. Tel.
06-30-996-5784.
Irodarész kiadó jó helyen, fõút
mellett, parkolóval – telephely,
könyvelés stb. céljára, 30 ezer
Ft/hó bérleti díjért. Tel. 06-30299-0376.
Szentendrén, a Vasvári Pál utca 6.
szám alatti Gyöngyszem Kávézó
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-9345539.
Szentendrén, a Fõ tér közelében pinceétterem, felszereléssel kiadó. Tel. 06-20-437-1153.
Szentendrén 20 nm-es helyiség
kiadó. Tel. 06-20-203-5988.
Bogdányi utcában nagyméretû,
galériázott, utcafronti üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-4643193.
Üzlethelyiség (irodának is) kiadó a
Kaisers’ közelében, a Vasúti villasor
11/B. szám alatt. Tel. (26) 319957.
Budakalászon, nagy forgalmú üzletsoron két üzlethelyiség hosszú
távra kiadó. Tel. 06-20-530-8867.

EGYÉB

GAZDIKERESÕ

Kistermetû szuka, január 27-én
a Rendõrség épületébõl hozta
be a gyepmester

ÜDÜLÉS

TÁRSKERESÕ

Matematika korrepetálás, érettségire felkészítés a belvárosban nagy
gyakorlattal. Tel. 06-30-642-3379.

Akita-németjuhász kan, január
27-én fogta be a gyepmester a
Telep utcában

40-es férfi 30-40-es hölgyet keres
komoly kapcsolatra. Gyermek nem
akadály. Tel. 06-20-427-2151.

Shar-pei kan, február 5-én a
Dunakorzóról került a telepre

Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat. Tel. 06-20-9527740.

A szentendrei Skanzen felvételt
hirdet kiállításõr munkakörbe.
Jelentkezési határidõ február 17.
A jelentkezés feltétele fényképes
önéletrajz, amit a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Szentendre
2001, Pf 63 címre kérünk
postázni.
További információ a
www.skanzen.hu honlapon
található, illetve Vajda Sándortól
kérhetõ (vajda.sandor@sznm.hu,
06-26/502-553; 06-30/411-4877).

EGÉSZSÉG
Segítség a léleknek
Kedves Pszichológusnõ!
Fiam 16 éves gimnazista. Sokszor panaszkodik arról, hogy annyira
szorong az iskolában, hogy amikor felelnie kellene a tanárok kérdéseire, megszólalni sem képes. Ezzel magyarázza, hogy rendszeresen
rossz jegyeket kap, a tanárok nem hiszik el neki, hogy sokat készül az
órákra. Én is bizonytalan vagyok, nem tudom, hihetek-e neki, vajon
õszinte-e hozzám. Önnek mi errõl a véleménye? Ha mégis úgy lenne,
ahogy a fiam meséli, milyen módszert ajánlana neki, hogy a szorongása megszûnjön, vagy legalábbis csökkenjen?
Üdvözlettel:
KRISZTINA

Kedves Krisztina!

Konténeres sittszállítást
és ömlesztett
anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását
vállalom.
Tel.: 30-296-6797

Botár Emil
2000 Szentendre,
Kisforrás u. 19.
26/315-387
Defekt- és kátyúkár
biztosítás a KÖBE
kötelezõ mellé

Gyermeke nagy valószínûséggel õszintén beszél Önnek a szorongásáról
és arról, hogy igyekszik elég idõt tölteni a tanulással, de errõl személyesen is meggyõzõdhet, ha véletlenszerûen kikérdez gyermekétõl 1-1
leckét, amelyet az iskolában adtak fel neki! A levelében említett – a fiánál megjelenõ – tünetekrõl gyakran számolnak be számomra a diákok,
arról hogy képtelenek válaszolni a felelések során, „gombóc” van a
torkukban, de még az írásbeli dolgozatokat sem
tudják tökéletesen megírni, mert leblokkolnak, a
korábban valóban megtanult tananyag sem jut
eszükbe. Ezért sajnos sokszor rossz jegyeket
szereznek az iskolában, ami ráadásul elveszi a kedvüket a további tanulástól is, hiszen azt élik meg, hogy
õk képtelenek tanulni, megjegyezni dolgokat, és képtelenek megfelelni a szülõi és iskolai elvárásoknak.
Alapvetõ kérdés, hogy a fiatalok jól érzik-e magukat
az iskolában, van-e elegendõ sikerélményük a tanulmányaik során. Szorongás ugyanis többnyire akkor
lép fel, ha a tanuló felé támasztott szülõi vagy iskolai elvárások magasabbak, mint a rendelkezésre álló képességek. Ráadásul az unalom
érzése is bekövetkezik, ha a megoldandó feladat érdektelen, nem nyújt
új élményt, vagy a megoldandó probléma nehézsége alacsony szintû.
A szorongás csökkentése elengedhetetlen a jobb teljesítmény, a magasabb kreativitás és legfõképpen az egészség megõrzése érdekében.
Több módon történhet a szorongásszint csökkentése. Negatív hatásainak enyhítésére az egyik legjobb módszernek a relaxációt tartom,
melynek során az emberek megtanulnak ellazulni, ezzel párhuzamosan a szorongásuk is csökkenhet. A különbözõ relaxációs módszerek segítségével jelentõsen csökken a légzésszám, az oxigénfelvétel
és a széndioxid-kibocsátás. Lassul a pulzus, egyenletesebbé válik a
véráramlás. Mindezek hatására pedig az egyén ellazul, megnyugszik,
képessé válhat szorongásszintjének szabályozására.
Javaslom a fiának, hogy próbáljon ki különbözõ relaxációs, ellazító
módszereket – mint például a fókuszolást vagy az autogén tréninget –,
mert ezek segítségével hatékonyan csökkenthetõ a szorongás, és
annak negatív hatásai is!
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!
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
Foci
Január 29-én elõkészületi mérkõzésen a III. kerületi TVE U 19es csapata 4-3-ra (2-0) nyert a
PILE Pilisszentkereszt megyei III.
o. csapata ellen. A PILE rendszeres edzésekkel valamelyik
dobogós helyért vág neki a
bajnokságnak.

Teremfoci
Heti váltással folytatódott a
teremfoci bajnokság a Móricz
Csarnokban.
Január
28-án
délelõtt az I. osztály mérkõzései
zajlottak, több-kevesebb izgalom
közepette. A Berugosz - Törköly
mérkõzésre nyitottam be, amelyet
az elõbbi csapat tartalékosan is
megnyert egy góllal. Ezt követte
az éllovas Boka Junior és a
második helyen álló Püspökmajor
II. összecsapás, amelyen a
végeredmény 2-2. Békés döntetlennek tûnhet, de nem tükrözi
a játék változatosságát: az elsõ
félidõ a Bokáé volt, a második
jelentõs része a „majoriaké”. A
Boka Junior így megõrizte vezetõ
helyét!
Lökdösõdésbe torkollt az utolsó
percben, 2-1-es állásnál a Berugosz-Phoenix meccs! A Phoenix
csapata nem tudta elviselni a
vereség közelgõ rémét, és egy
ellenük elkövetett szabálytalanság után egyik játékosuk az
alapvonalnál kilökte kézzel az
ellenfelét a pályáról. Jéghoki
meccsbe illõ tumultuózus jelenetek közepette fújta le a játékvezetõ a mérkõzést. A Phoenix
játékosai sajnálatos módon elvesztették a fejüket. Ez nemcsak
vereséget, hanem fegyelmi büntetést is jelent. (Az utolsó mecscsen a Püspökmajor II. egy sovány
góllal (1-0) nyert, így õk a harmadikok.
Eredmények
Anonymus - Izbég 3-2
Brigád - Boka J. 1-4
Tico T. - Izbég 2-0
Anonymus - Phoenix 3-5
Tico T. - Brigád 1-4
Berugosz - Törköly 3-2
Püspökm. II. - Boka J. 2-2
Phoenix Berugosz 1-2 (félbeszakadt, a 3 pont a Berugoszé)
Püspökm. II. - Törköly 1-0
Az élcsoport: 1. Boka Junior 21

20

ponttal, 2. Berugosz 20 ponttal, 3.
Püspökmajor II. 19 ponttal.

sületi és városi delfincsúcs is egyben!

A II. osztály mérkõzéseit február
4-én játszották, itt az utolsó
mérkõzést láttam, a meccsen a
Püspökmajor III. és a Magyar Méz
csapata sok kihagyott helyzet és
izgalmak közepette 2-2-es döntetlenre végzett.

Eredmények

Eredmények
Unicum - Ultra V. 1-5
Kalács - FC Sör 8-1
Püspökm. III. - Ultra V. 1-5
Magyar Méz - FC Sör 4-1
Unicum - Kalács 3-1
Püspökm. III. - Magyar Méz 2-2
Az Ultra Violák olyan pontelõnnyel vezetnek, hogy már bajnokok
a II. osztályban. Az élcsoport: 1.
Ultra Violák 26 pont 2. Unicum
17 pont 3. Magyar Méz 16 pont 4.
Püspökmajor III. 15 pont
GERLAI P.

Úszás
8.11 utánpótlás verseny, I. forduló, január 28., Székesfehérvár
Mintegy 30 klub 450 versenyzõje
állt rajthoz a hagyományos téli
országos utánpótlás felmérõ
versenyen, ahol egyesületünket
(HKLSE) 6 delfin korú (2003/04es születésû) és 2 cápa korú
(2001/02-es születésû) versenyzõnk képviselte Schifferer András
edzõ és ifj. Szabó László vezetõedzõ kíséretében.
Úszóink az igen erõs mezõnyben
remekül helyt álltak; 13 új egyéni
csúcsot javítottak, valamint 2
döntõs (VIII. hely) pontszerzõ
helyezést értek el! Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a kossuthos
BÁLINT Gergõ, aki mindkét versenyszámában 2 másodpercnél
többet javított a megelõzõ salgótarjáni seregszemle óta, és a mezõny elsõ harmadában végzett!
A versenyen próbálta ki a szakvezetésünk elsõ ízben a nyári
DELFIN OB-re felkészítendõ
korosztályos váltónkat, amely a
4x50 méteres vegyesúszó váltóban az elõkelõ VIII. helyen futott
be! A kvartettben KOCSIS Botond
háton; KELEMEN Levente mellen;
FEJÉRDY Vince pillangón; FÜZESSY Mátyás gyorson indult.
Idõeredményük: 3:26.78 új egye-
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50 m mell
16. KELEMEN Levente
33. GÉMESI Márton

03
03

50 m hát
8. BÁLINT Gergõ
17. SZABÓ Beatrix
32. KOCSIS Botond
36. ABA Lehel

02
02
03
03

50 m gyors
10. SZABÓ Beatrix
13. BÁLINT Gergõ
21. FEJÉRDY Vince
26. FÜZESSI Mátyás
39. ABA Lehel

02
02
03
03
03

4x50 m vegyes váltó
8. HKLSE-Szentendre

03

Új sport, játék és
oktatási eszköz
Március 2-án Szentendrén rendezik meg a Magyarországi I.
Sport Poha-Rak idõmérõ versenyt.
A Speed Stacking, magyarul Sport
Poha-Rak, egy Magyarországon
most megjelenõ új képességfejlesztõ készlet, ami nemcsak versenyzésre, de a szabadidõ aktív
eltöltésére, illetve az iskolai testnevelésben képességfejlesztésre,
kiegészítõ tananyagként és oktatási segédeszközként is ajánlott.
A Sport Poha-Rak egyénileg és
csapatban egyaránt végezhetõ
sporttevékenység, ami – miként a
nevébõl is kitûnik – speciális
mûanyag poharak minél rövidebb
idõ alatti sorrendbe rakásából,
valamint rendszerezésébõl áll. A

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

résztvevõk elõre meghatározott
sorrendben különbözõ gúlákat
építenek fel, vagy az idõvel vagy
egy másik versenyezõvel szemben. A gúlák (piramisok) három,
hat vagy tíz pohárból állnak.
A Speed Stacking – Sport PohaRak korosztálytól, képességektõl,
elõképzettségtõl független fizikai
és szellemi fittséget fejlesztése
bizonyítottan javítja az iskolai
eredményeket és megnöveli az
iskolai sikerélményeket. Segítséget nyújt az olvasási, írási, számolási és logikai készségek
kialakításában, valamint a problémamegoldásban. Mindkét kezünk váltott használata javítja az
agy féltekéinek folyamatos kapcsolatát, a középvonal keresztezésével pedig új kapcsolatok
(hidak) alakulnak ki az agysejtek
között. Ezáltal fejlõdik az agymûködés, koncentrálódik a figyelem, javul a teljesítmény az iskolában, a sportban, a zenetanulásban és minden más tevékenységben.
A Speed Stacking – Sport PohaRak elõnyei: szem-kéz koordináció javítása; a jobb- és a bal
agyfélteke aktivizálása; a kétoldalúság kialakítása; a szellemi
és fizikai edzettség fokozása; az
agymûködés serkentése; az idegés mozgatórendszer kapcsolat
hatékonyságának növelése; kevesebb számítógép használat és
tévénézés; a családi programok
bõvülése

MOZOGJ ÉS GONDOLKODJ
GYORSAN!
A Gordons Sport Kft. Programja
a TF oktatóinak ajánlásával

Munkavállalásra is alkalmas
3 nyelvû oklevelet ad
MASSZÕRTANFOLYAM
INDUL
Szentendrén március 12-én,
Budapesten (XI. ker.) március
10-én (hétvégenként)
Ára 45 000 Ft – részletfizetés
és egyéb kedvezmények

MOSOLY • ENERGIA • LELKI BÉKE

Tel. 06-20-972-7373
www.jogaszentendre.netlap.net

Érdeklõdni:
06-30-30-21-487

