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Szentendre megtartja rendelőintézetét
Sokat mérlegeltünk, hogy mi a fontosabb és mi a jobb megoldás a
városunk számára, végül arra jutottunk, hogy Szentendre nem adja
át rendelőintézetét az államnak – jelentette ki dr. Dietz Ferenc.  A két
legfontosabb szempont közül az egyik az, hogy az itt élők a legjobb
egészségügyi ellátásban részesüljenek. A másik pedig, hogy itt tart-
suk a kiváló orvosainkat és az új szakrendeléseinket, amelyekhez
világszínvonalú eszközöket is vásároltunk.

8. oldal

Ismét gyarapodott Szentendre 
Korközpontot avattak február 6-án Szentendrén, a Dunakorzó
18. szám alatt. A Korközpont létrehozása egy példás lokálpatri-
óta összefogás Szentendréért, ráadásul mindez egyedülálló 
az országban – hangsúlyozta az iroda megnyitó ünnepségén
dr. Dietz Ferenc.

3. oldal

3

Ilan Mor 15. oldal Paulovics László 2. oldal Paulusz Györgyi 17. oldalDr. Török Balázs 7. oldal

Exkluzív interjúnk Schwartz Dáviddal
The Voice – Magyarország hangja címmel véget ért a külföldön
már régóta nagysikerű tehetségkutató első szériája. Schwartz
Dávid, a fiatal, tehetséges szentendrei énekes csaknem a dön-
tőig jutott különleges, sokszínű hangjával. Dáviddal zenéről, si-
kerről, tervekről beszélgettünk. 

18. oldal
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104 MeNtőK (26) 310 424, (26) 319 941  

105 tűzoltóSáG
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem): 
(26) 500 017, (26) 500 018  

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

VízMű (26) 310 796  
elMű 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.szent endre.hu  

touRINFoRM Szentendre (26) 317 965  

KözteRület FelüGyelet
munkanapokon: (26) 503 329  
Hódiszpécser: 20-320-72-16

PolGáRőRSéG
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

oRVoSI üGyelet  
Bükkös-part 27. (26) 312 650  
Hétköznap 17-től másnap reggel  7 óráig, 
pénteken 17-től hétfő  reggel 7-ig.   

GyóGySzeRtáRI üGyelet    
Hétköznap ügyelet este 8-tól reggel 8-ig, 
ügyeleti díj 380 Ft
hétfő Ulcisia Gyógyszertár /Hév-nél/
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248                       
kedd Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. Tel:310-868
szerda Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11. Tel: 505-779
csütörtök Vasvári Patika
Sas u.10. Tel: 312-825
péntek napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u.23. Tel: 319-354       

szombat-vasárnapi ügyelet     
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13-ig nyitva, utána 
ügyelet másnap reggel 8-ig
ÜGyELETI Díj  380 Ft

febr. 2-3. Vasvári Patika
Sas u.10. Tel: 312-825

febr. 9-10. Ulcisia Gyógyszertár /Hév-nél/
Dózsa Gy.u. 1. Tel:500-248

febr. 16. szombat Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11. Tel: 505-779

febr. 17.vasárnap a Vasvári Patika 8-13-igy nyitva,
utána ügyeletes a
Pismány Gyógyszertár Fiastyúk u.11.
Tel: 505-779  

febr. 23-24. napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel:319-354

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 állAtVédő eGyeSület
06 20 571 6502 

GyePMeSteR 06 20 931 6948  

SzeNteNdReI KözteMető tel/fax: (26) 310 442
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Elismerés a Ferenczy Múzeum vezetésének
Nagyon elismerően nyilatkozott a Ferenczy Múzeumról és Szentendre kultu-
rális életéről dr. Pesti Imre. A fővárosi kormánymegbízott dr. Kálnoki-Gyön-
gyössy Márton múzeumigazgató meghívására érkezett városunkba, ahol
megnézte a megújuló Pajor-kúriát is. 

Pesti Imre elmondta: nagyon nagyra tartja, hogy a világválság viharai közepette a
múzeum vezetése ilyen nagy értékkel tudja gyarapítani a város és az ország kultu-
rális életét.

Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Ferenczy Múzeum vezetője szerint azért is fontos,
hogy a fővárosi kormánymegbízott naprakészen tájékoztatva legyen a szentendrei
történésekről és tervekről, mert az örökségvédelmi ügyekben az ő hivatala a má-
sodfokú hatóság Magyarországon. 

Dr. Pesti Imre kormánymegbízott és dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton múzeumigazgató

Igaz történetek a Don-kanyarról képben-szóban
Dr. Dietz Ferenc polgármester kezdeményezésére február 6-án este páratlan program
várta a történelem és a művészetek szerelmeseit. Az MH Altiszti Akadémiájának 
Művelődési Házában dr. Fodor Pál akadémikus tartott kiváló „történelemórát” a törté-
nelmi tényekről, a korábbi és mostani történészi véleményekről. Ezt követte Horváth
Gábor dandártábornok mesteri elemzése a hadműveletekről. Bene Andrásné megindí-
tóan idézte föl, hogy mit mesélt az édesapja a harctéri élményeiről. Zakar Ágnes kép-
viselő asszony pedig arról beszélt, hogy miként lehet megfelelő megközelítéssel oktatni
az iskolákban a háborúk történeteit. Az est Paulovics László festőművész élménybe-
számolójával zárult, amelyben megosztotta a közönséggel, hogyan született a most ki-
állított D'43 sorozata. 



A Korközpont létrehozása egy példás
lokálpatrióta összefogás Szentendré-
ért, ráadásul mindez egyedülálló az or-
szágban – hangsúlyozta az iroda
megnyitó ünnepségén dr. dietz Ferenc. 
Városunk polgármestere fölidézte, hogy a
kezdeményező, dr. Jászberényi József
nem csak a Zsigmond Király Főiskola ta-
nára, hanem valódi lokálpatrióta szent- 
endrei polgár is. Az ötlete kiváló volt: hoz-
zunk létre egy olyan
akadémiát, iskolát,
ahol az élethosszig
tartó tanulás megva-
lósítható. Ez lett a
Szentendrei Szenio-
rok Akadémiája és a
Szentendrei Szenio-
rok Iskolája. Ezeknek
sikere azt mutatta,
hogy tovább kell lép-
nünk, ennek kapcsán
jött létre a most ava-
tott Korközpont – mondta dr. Dietz Ferenc.
Hozzátette: nem csak Jászberényi József
szentendrei, hanem mindazok, akiknek
elévülhetetlen érdemeik vannak ebben a
programban. Többi között közvetlen mun-
katársának, Pető Katalinnak, az iroda ve-
zetőjének, Podoletz Györgynek és a
ZSKF-en tanuló diáklánynak, Laczkó
Krisztinának, aki szintén önkéntesként 
dolgozik a Korközpontban. Köszönetet
mondott a II. rákóczi Ferenc gimnázium
diákjainak is, hiszen ők tanítják a számí-
tástechnika rejtelemeire az idősebb sze-
netdrei embereket.
Az is nagyon jó, hogy a Pilisi Zöldút Egye-
sület mellett tud működni a Szentendrei
Korközpont Információs Iroda, amely ez-
után nyitva áll minden szentedrei előtt –
zárta szavait dr. Dietz Ferenc.

Dr. Jászberényi József köszöntő beszédé-
ben fölidézte egy néhány évvel ezelőtti
finnországi élményét, ahol egy korközpon-
tot látogatott meg. Mint mondta, akkor azt
gondolta, hogy egy ilyen létrehozására
Magyarországon még nagyon soká kell
várni. Hogy ez mégsem így történt, az
annak köszönhető, hogy saját városának,
Szentendrének a vezetése ilyen nyitott az
idősebb generációk felé. Azt vettem észre,

hogy itt Szentendrén
sok minden történik
annak érdekében,
hogy az itt élő idő-
sebb emberek jól
érezzék magukat,
hogy élhető legyen
számukra a város.
Ezért kerestem meg
az akadémia tervével
Dietz Ferencet és a
város vezetését.
nekem, mint szent-

endreinek nagyon fontos az, hogy a meg-
valósításban teljes mértékben partnerek
az első pillanattól kezdve. Példás, amit
Szentendre a városban élő idős emberkért
tesz, és ezt ezentúl a Korközpont is fém-
jelzi!  – mondta a Zsigmond Király Főiskola
tanára.
Az est díszvendége a szintén szentendrei
Kudlik Júlia volt. A magyar televíziózás iko-
nikus alakja azt mondta: azért örül ennek
az intézménynek, mert ez is azt mutatja,
hogy nincs egyedül. Jól mutatja ennek a
létrejötte, hogy nem csak nekem, hanem
sok kortársamnak ugyanúgy fontos az
aktív élet az idősebb korban is. Mindig azt
mondom: ne csak elteljen! Beteljen! Idő-
sebb korban is aktív, befogadó életet kell
élni – szögezte le Kudlik Júlia. Én mindig
szerettem tanulni, tanulok ma is, és to-
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Február 8.
08.30 MTV1 interjú – bál témában

Február 9.
18.00 IV. Városi Jótékonysági Bál a Művé-

szetMalomban

Február 10.
17.00 Bálint nap a 20 éves Filibilivel

Február 11.
14.00 Vezetői megbeszélés

Február 12. 
09.00 Hivatali egyeztetés aktuális témákban
12.00 Pro régió Kft. igazgatójával megbe-

szélés
16.00 Szent Korona Szövetség elnökével

megbeszélés

Február 14.
09.00 Testületi ülés

Február 15.
16.00 Művészek a Szőnyi István Szabad-

iskoláért kiállítás megnyitója 
a MűvészetMalomban

Február 18. 
14.00 Vezetői megbeszélés
15.30 Városstratégiáról egyeztetés

Február 19. 
09.00 Hivatali egyeztetés aktuális témákban

Február 20. 
18.00 Városháza házhoz jön – Lakossági

fórum a Parola Étteremben

Február 21. 
16.00 A II. rákóczi iskola felújított tornater-

mének átadása

a polgármester 
programja„Ne csak elteljen! Beteljen!”
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Juhász Károly, a Szentendrei Kulturális Központ művészeti vezetője, dr. Dietz Ferenc polgár-
mester, Kudlik Júlia televíziós műsorvezető és dr. Szatmári Péter, a ZSKF rektor-helyettese

PÁlyÁzat a KORKözPOnt 
méltó elneVezéSéRe!

Dr. Dietz Ferenc az esemény után 
a facebook oldalán meghirdette 

a Korközpont elnevezésére szóló pályázatot.
Kudlik Júlia javaslatára várják mindenkitől 

az ötleteket március 1-ig, egy találóbb névre 
az intézménynek. A nyertes jutalma egy 

10 alkalmas uszoda + wellness bérlet a V8-ba,
egy üveg „város bora” és egy Szentendre
könyv. Az nyer, aki a legtöbb like-ot kapja 

alul a kommenteknél – írja facebook oldalán 
dr. Dietz Ferenc. 

vábbi terveim is vannak. Erre buzdítok
mindenkit – mondta, majd hozzátette: én
tudom, hogy eleinte kicsit nehéz, olyan,
mint amikor valaki, aki nem mozgott, 
edzeni kezd. Eleinte még csikorog a gé-
pezet, de nagyon hamar megjön a tudás-
szomj és az új tudás élménye is. Hogy erre
a saját városunkban ilyen kiváló lehetősé-
get kapnak az itt élő idősebb emberek, az
mindenképpen tiszteletreméltó. Végezetül
Kudlik Júlia azt javasolta, hogy a KorKöz-
pont elnevezés helyett írjon ki az Iroda el-
nevezésére egy ötletpályázatot az
önkormányzat. Egy olyan elnevezés kell,
amely jobb hangzású és jobban jellemzi az
intézmény szellemiségét. Kudlik Júlia ja-
vaslatát Dietz Ferenc örömmel fogadta.
Az ünnepség méltó zárása volt a Kossuth
Lajos nyugdíjasklub Ezüstfény együttesé-
nek igazi örömzenéje, majd a Petzelt Jó-
zsef Szakközépiskola növendékei által
készített sütemények felszolgálása. 
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Városi ügyfélszolgálati hírek

Február 1-jétől megváltozik a Szen-
tendrei Járás okmányiroda nyitva-
tartási ideje: minden nap este 8 óráig
várja a lakosságot. 

Február 11-től indul a házhoz menő
szelektív gyűjtés városunkban. Az új
hulladékgyűjtési rendszer bevezetésé-
vel a lakosságnak lehetősége nyílik
arra, hogy a háztartásában keletkező
hasznosítható hulladékát otthon, elkü-
lönítve gyűjtse, majd a megadott na-
pokon ingatlana elé kihelyezve átadja
hasznosításra. A házhoz menő gyűjtés
a műanyag, a fémcsomagolási hulla-
dék, a Tetra-Pack dobozok (italosdo-
boz) és papírhulladék anyagfajtákra
vonatkozik.
Szelektíven gyűjtendő továbbra is az
üveghulladék, melynek gyűjtésére,
kérjük, használja továbbra is a telepü-
lésen elhelyezett üveggyűjtő konténe-
reket.
A szelektív hulladékgyűjtésről a VSZ
Zrt. bővebb információt juttat el szóró-
lapokon a lakosságnak. Kérjük, tanul-
mányozzák át alaposan, kérdés
esetén ügyfélszolgálatunk készsége-
sen áll rendelkezésre.

A Városi ügyfélszolgálat hétvégente
telefonos ügyeletet tart, itt elsősor-
ban városüzemeltetéssel, közterüle-
tekkel kapcsolatos bejelentéseket
várunk a 26/300-407 telefonszámon.

Az önkormányzati kezelésű utakon
a VSz zRt. végzi a hóeltakarítást
négy munkagéppel. A cég hóügyele-
tet tart fenn, probléma esetén az alábbi
telefonszámon kérhetnek információ-
kat, segítséget: (20) 320-7216. 

Aktuális téli úthíreket a
http://www.szentendreihirek.hu 

„Útfentartás” rovatában találnak.

Ügyfélszolgálati irodánk 
nyitvatartási ideje: 

H: 8.00– 20.00
K-Sz-cs: 8.00–16.00

P: 8.00–12.00

Szentendre, Dunakorzó 18.
tel: 26 / 300-407

e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Ügyfélszolgálati irodánk 

nyitvatartási ideje:
H: 8–20; K-Sz-cs: 8–16; P: 8–12

testületi hírek

• Területfejlesztési koncepció

A Pest Megyei Területfejlesztési Koncep-
ció a települések fejlettségét és a változ-
tatásra szoruló területeket tárja fel. A
jelentésből kiderül, hogy Szentendre a me-
gyében átlag feletti fejlettségi szinten van,
folyamatosan nő az elérhető szolgáltatá-
sok száma. Javasolja a vízi, egészségügyi
és borturizmus fejlesztését. Méltatja az el-
múlt évek városfejlesztési beruházásait,
valamint azt, hogy a megye exportjának
1%-át Szentendre adja.

• Dunyha-terv

A testület támogatja és segíti a lakosságot
a Dunyha-terv megvalósításában. Tartha-
tatlan, hogy a társasházakban élő csalá-
dok rezsiköltségei jóval magasabbak az

átlagosnál. A Dunyha program keretében
a lakosság kedvező feltételekkel újíthatja
fel a panelházak burkolatát, melynek így
jóval alacsonyabbak lesznek a rezsikölt-
ségei. Az ülésen felmerült, hogy a megfe-
lelő hőszigeteléssel ellátott, új homlokzatot
– ha a lakók hozzájárulnak –, helyi művé-
szek alkotásai díszíthetnék.

• Antik piac

A már megszokott, Bükkös-pataki piac
mellett vasárnaponként ugyanezen a pia-
con antik piac létesül. A kezdeményezés
egyelőre ideiglenes, a lakosság visszajel-
zéseitől függ, megmarad-e a létjogosult-
sága. A piac havonta egyszer, vasár-
naponként lesz megtalálható. Az önkor-
mányzat kizárólag akkor engedélyezi a
működést, ha a vállalkozó gondoskodik a
terület tisztán, rendezetten tartásáról.

• Közösségi közlekedés

A képviselő-testület március 31-ig meg-
hosszabbította a helyi és a helyközi autó-
buszok bérleteinek átjárhatatlanságából
fakadó utaskárok költségtérítési rendsze-
rét. A tárgyalások tovább folynak egészen
addig, amíg nem születik mindkét fél szá-
mára előnyös megállapodás a város és a
két szolgáltató között.  

VÁROS

Dr. Dietz Ferenc a TÖoSZ társelnöke a Hír TV február 5-i, rájátszás című műsorában
kijelentette, a Települési Önkormányzatok országos Szövetsége, mint a legnagyobb
önkormányzati szövetség napokon belül asztalhoz ül, többek között a pedagógusbé-
rekkel kapcsolatban. Szentendre polgármestere arról beszélt, vannak még hiányossá-
gok az új feladatfinanszírozást tekintve, azonban ő abszolút bizakodóan látja a jövőt.
Mint mondta, sokkal átfogóbban kell tekinteni erre a kérdéskörre.
– Sok olyan változtatás történt, melyek még finomhangolásra szorulnak, azonban az
irányok jók. A megfelelő feladatfinanszírozáshoz elengedhetetlen, hogy plusz források
kerüljenek a rendszerbe, elsősorban olyan területeken, mint a pedagógus-bérezés, a kö-
zétkeztetés, a polgármesteri hivatali működése, az intézményfenntartás. – mondta Dietz
Ferenc.
Korábban a TÖoSZ társelnöke azt nyilatkozta, a jelenlegi kormány az egyetlen, amely
ténylegesen hozzá mert nyúlni a nagy elosztó rendszerekhez. Ehhez kapcsolódóan
Dietz Ferenc elmondta; olyan szükségszerű átalakítások történtek, melyek mindannyi-
unk érdekét szolgálják, ennek hatékony működéséhez azonban időre van szükség. 
A beszélgetés zárásaként elmondta, a TÖoSZ – sok más mellett –, java-
solni fogja a kormánynak, hogy a pedagógusok béreit és juttatását mara-
déktalanul biztosítsák a 2013-as évben is. Dietz Ferenc szerint ez az ügy
kiemelten fontos, hiszen az a munka, melyet a pedagógusok gyermekein-
kért végeznek, példaértékű.

A pedagógusbérek és juttatások teljes megfizetését
kezdeményezi a kormánynál a TÖOSZ

olvasson Qr-kóddal! Ha okostelefonja kéznél van, próbálja ki a cikkeink
melletti Qr-kódokat!  Szkennelje be a pontkódot, és a megjelenő linkre  
kattintson rá. Témáinkról így bővebben olvashat a városi hírportálon.



A gátépítés előírt ütemezés szerint, rend-
ben folytatódik. Árhullám a közeljövőben
nem várható.
Hamarosan az interneten és lapunk leg-
közelebbi számában közzé tesszük az új
gát és a Dunakorzó látványtervét.
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Hamarosan bemutatjuk a látványterveket

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával valósul meg

Az építkezéssel kapcsolatos minden
információt megtalálhatnak a
www.szentendre1000ev.hu 
városfejlesztési honlapon.

Ezúton is köszönjük észrevételeiket,
hozzászólásaikat. 

Keressenek minket a Facebookon is!
www.facebook.com/szentendre1000ev

Közlemény az időközi önkormányzati 
képviselőválasztás napjáról 
Tisztelt Választópolgárok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a
Helyi Választási Bizottság
1/2013. (1.10.) számú határoza-
tával Szentendre 4. számú
egyéni Választókerületében az
időközi önkormányzati képviselő-
választás időpontját 2013. már-

cius 24-re, vasárnapra tűzte ki. 
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a Választási eljárás-
ról szóló 1997. évi c. törvény 11.§-nak értelmében a választás
kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet utcanevet, házszá-
mot és helyrajzi számot megváltoztatni. 

A névjegyzékről

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Szentendre
4. számú választókerületében az időközi egyéni önkormányzati
képviselő választása során választójogosultsággal rendelkező
választópolgárok névjegyzékét a Szentendrei Közös Önkor-
mányzati Hivatalban (Városház tér 3., földszint 4. irodában) feb-
ruár 7-től február 11-ig  8.00-tól 16.00-ig tekinthetik meg. A
névjegyzék közszemlére tételének időtartama alatt van lehető-
ségük a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez kifogást benyújtani,
a névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegy-
zékbe történő felvétel okán. A kifogásról a HVI vezetője legké-
sőbb annak beérkezését követő napon dönt. Amennyiben a
kifogásnak helyt ad, úgy a névjegyzék módosításra kerül a ki-
fogásban foglaltak szerint. A kifogás elutasítása esetén, a kifo-
gást a HVI vezetője továbbítja a Szentendrei Járásbírósághoz
elbírálás céljából, amely a kifogás beérkezésétől számított 2
napon belül meghozza döntését. 

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy legkésőbb
február 8-ig postai kézbesítés útján kapják meg az időközi
egyéni önkormányzati képviselő választásra szóló értesítőt.
Amennyiben a fenti időpontig nem érkezik meg, feltétlenül ke-
ressék fel a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalt (Vá-
rosház tér 3., földszint 4. iroda) ahol munkaidőben
tájékozódhatnak arról, hogy szerepelnek-e a névjegyzékben,
és amennyiben nem, lehetőség van kifogást benyújtani.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy cSAK feb-
ruár 7. és február 11. között van mód arra, hogy bármilyen okból
a névjegyzékre fel nem vett választópolgár jogorvoslatot kérjen. 

A 2013. március 24-i időközi egyéni képviselő választáshoz
szükséges érvényes ajánlások számáról:
A választási eljárásról szóló 1997. évi c. törvénynek a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebb-
ségi önkormányzati képviselők választásán történő
végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 6. § (1) be-
kezdés g) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva, március
24-i időközi egyéni önkormányzati képviselő választásán jelöl-
tállításhoz szükséges ajánlások számát január 30-án teszem
közzé Szentendre Város honlapján. Amennyiben az érvényes
ajánlással kapcsolatban bővebb információkat szeretnének
megtudni, úgy a Választási Információs Szolgálathoz fordul-
hatnak segítségért az alábbi elérhetőségeken: 

dr. Molnár Ildikó HVI vezetője, 26/ 503-365
Bartha enikő HVI vezető helyettese, 26/ 503-324
dr. ligetfalvi Kinga HVI vezető helyettese, 26/503-348

Szentendre Város hivatalos honlapján, a www.szentendre.hu-
n, a Közigazgatási honlap részben a Városháza címszó alatt
külön mappát nyitunk „ldőközi Választás 2013” címmel, amely
alatt fontos tudnivalókat, információkat találhatnak a választás-
sal kapcsolatban. 

Dr. Molnár Ildikó
Helyi Választási Iroda vezetője, címzetes főjegyző
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A „Városháza házhoz jön” 
fórumsorozat keretében

lAKoSSáGI FóRuM 
lesz február 20-án, szerdán 18 órai 

kezdettel a Parola Vendéglőban
(Vasvári Pál utca, 2672 hrsz.) 

A fórum témája: a Füzespark,
a Vasvári-lakótelep és környékük 

aktuális kérdései

Vendégek: Pálinkás Attila 
VSZ Zrt. divízióvezető, 

Mandula Gergely 
VSZ Zrt. divízióvezető, 

Kovács László  rendőrkapitány, 
dr. Gerendás Gábor  aljegyző.

Köszönet Marton Imrének 
a lakossági fórum helyszínének

biztosításáért!

Kérjük, jöjjenek el, hogy 
a problémákat, kérdéseket 
együtt tudjuk megbeszélni!

Dr. Dietz Ferenc 
polgármester

Zakar Ágnes 
képviselő

Adósságrendezés
• Január 28-án dr. Dietz Ferenc a Belügy-

minisztériumban tárgyalt az adósságren-
dezésről. Mint mondta, a cél az, hogy a
Szentendre szempontjából a lehető leg-
jobb megállapodás szülessen. A kor-
mány várhatóan február végén dönt az
átvállalás mértékéről, azaz arról, hogy
mennyivel csökkentik a városunk adós-
ságterheit.

HVB
• Megtartotta évi első ülését a helyi vé-

delmi bizottság. A rendőrség, polgárőr-
ség, katasztrófavédelem, a polgár-
mesteri hivatal, a VSZ Zrt. munkatársai
a szokásos egyeztető fórumon vonták le
a tanulságot a 2012-es évből és tárgyal-
tak a 2013-as év feladatairól. Ez a szé-
leskörű összefogás a lakosság bizton-
ságát szolgálja.

Szentendre Város önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé 

az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok 

értékesítésére:

Szentendre, 2453/A/3 hrsz-ú és a 2453/A/4
hrsz-ú, természetben a
Szent István utca 2. szám alatt lévő
üzlet és vendéglő megnevezésű 
ingatlanok 

Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján vehető át, illetve a www.szen-
tendre.hu/ingatlanportál-ról 
tölthető le.
A pályázatokat a hivatal iktatójába 
február 19. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Szentendre, 2389 hrsz-ú, természetben a
Kör utca 7. szám alatt lévő lakóház 
és udvar megnevezésű ingatlan

Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján vehető át, illetve a www.szen-
tendre.hu/ingatlanportál-ról tölthető le.
A pályázatokat a hivatal iktatójába 
február 19. 10:30 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Szentendre, 4829 hrsz-ú, természetben 
ady endre út 88. szám alatt található
7146 m2 nagyságú, lakóház és udvar meg-
nevezésű ingatlan
Az ingatlan ára: 137 900 000 Ft
Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján vehető át, illetve a www.szen-
tendre.hu/ingatlanportál-ról 
tölthető le.

A pályázatokat a hivatal iktatójába 
február 26. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

anyakönyvi hírek
December

Decemberben városunkban 11 kisfiú
és 14 kislány született.
Házasságkötések száma: 13

Decemberben temetett elhunytak.
Homor Tibor élt 63 évet
Pesákné Puskás Judit élt 56 évet
Tartó Gyuláné élt 90 évet
Goszpodinov Ivánné élt 61 évet
Barna István élt 53 évet
Herenkovics Gézáné élt 68 évet
Gál Pálné élt 80 évet
Gál Pál élt 84 évet
Kovácsik Józsefné élt 89 évet
Király Károlyné élt 63 évet
Gilián László élt 71 évet
Imre István élt 70 évet
Kis János élt 56 évet
Bakó Ferencné élt 79 évet
Kécskei Sándorné élt 88 évet

Benkovics Sándor élt 54 évet
Besenyei Józsefné élt 76 évet

január

Januárban városunkban 12 kisfiú és 
9 kislány született
Házasságkötések száma: 2

Januárban temetett elhunytak:
Kiss Károly András élt 58 évet
Horváth Józsefné élt 79 évet
Dr. Máté István élt 78 évet
Salétli Lajosné élt 57 évet
Kiss András élt 85 évet
Jurina Judit élt 59 évet
Vincze Jenőné élt 82 évet
Harasztosi Sándorné élt 69 évet
Galambos Imre élt 73 évet
Killár László élt 58 évet
németh András élt 60 évet
csonka Pál élt 87 évet

FELHÍVÁS 
A FÖLDHASZNÁLÓK  

SZÁMÁRA

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
és a földhasználati nyilvántartás részletes
szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.)
Korm. rendelet változása következtében
valamennyi ingatlanügyi hatóságnál 
(továbbiakban: járási földhi-
vatalnál) regisztrált földhasz-
náló köteles bejelen-
teni. részletek a www.szent-
endreihirek.hu-n.

1%
A Pro Urbe díjas, Musica Beata kórus
alapítványa, a Harmónia Alapítvány 

támogatókat keres. Kérjük, támogassa 
a nagyhírű együttest, amely fellépéseivel

megszínesíti a város életét, és tovább
öregbíti Szentendre hírnevét. 

Kérjük, ajánlja fel az SzJA 1%-át 
a kórus javára! 

Adószámuk: 19175481-1-13.
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n először is pontosítsuk,
hogy önhöz a város irányítá-
sában milyen feladatok,
szakmai területek tartoznak!
A tavalyi belső átalakítás nyo-
mán hozzám a - mondjuk úgy -
lakossági jólétet szolgáló fel-
adatok kerültek. A lakosok
engem tudnak a legkönnyeb-
ben megtalálni, hiszen hetente
három órában tartok fogadóórát. Irányítá-
som alá tartozik az újonnan létrehozott Vá-
rosi Ügyfélszolgálat, a sport, a civil szektor
és a vállalkozói kapcsolattartás területe –
utóbbi három az ebben a körben tevékeny-
kedő várostársaink munkáját, ötleteit híva-
tott segíteni, de természetesen önálló
kezdeményezéseket is megvalósítunk az
érintettek közreműködésével. Ezen kívül fel-
ügyeletem alatt dolgozik a „zöld” referens is,
aki a korábbi főkertészi és környezetvédelmi
hatósági ügyekben jár el; valamint a közte-
rület-használati feladatokkal foglalkozó kol-
léganő. Végül, de nem utolsósorban az ún.
szolgáltatási koordinátor is velem dolgozik,
akinek az olyan szolgáltatások felügyelete,
fejlesztése, illetve koordinálása a feladata,
amelyekkel a lakosság gyakran találkozhat:
közlekedés, gyepmesteri feladatok, polgár-
őrség, csapadékvíz-elvezetés és még so-
rolhatnám… Gyakorlatilag korlátlan a
feladatspektrum. Ezekről mind külön-külön
interjút lehetne készíteni…

n említette a Városi ügyfélszolgálatot,
amely idén januártól új helyen, a duna-
korzó 18. szám alatt, és részben új fel-
adatokkal működik. Milyen tapasz-
talatokról számolhat be az eltelt egy
hónap alapján? Hogyan fogadták az
ügyfelek az iroda elköltözését a Város-
házáról?
Mint minden újat, természetesen fennaka-
dásokkal fogadta a lakosság és az egyes
irodák, mára viszont már stabilizálódott a
működése. Átlagosan heti 500 ügyfélkap-
csolatot regisztrálnak az ügyfélszolgálat
munkatársai, amely azt mutatja, hogy elfo-
gadottá, megszokottá vált az iroda. A célunk
az, hogy folyamatosan fejlesszük az irodát,
és hogy egyre több ügyben fordulhassanak
ide a lakosok a nyitvatartási idő teljes egé-
szében. Ehhez folyamatos belső átalakí-
tásra van szükség, hiszen a városi
menedzsment különböző területeinek az
ügyfélkapcsolatait e központhoz kell áttele-
píteni. A távlati cél az egyablakos ügyinté-
zés elérése, de ezt nem villámcsapás-
szerűen, hanem fokozatos kialakítás mellett
akarjuk elérni. nagyon fontos, hogy a la-
kosság is minél inkább keresse az ügyfél-
szolgálati irodát, hiszen ebből tudjuk meg,

hogy mire van igény, milyen
irányba kell javítani a műkö-
désén, illetve szeretném itt is
megragadni az alkalmat, hogy
felhívjam a figyelmet az ugy-
felszolgalat@szentendre.hu
e-mail címre, amelyen a lako-
sok közvetlenül elérhetik az
irodát.

n Városunkban több lakótelep is van, az
ott élőket érinti az ún. dunyha-terv, ame-
lyet szintén ön koordinál. Mondana pár
szót a beruházás folyamatáról, a csatla-
kozás feltételeiről?
A Dunyha-terv egy paneltársasházi energe-
tikai korszerűsítési program, amely nem
sokban különbözik azoktól a fejlesztésektől,
amelyeket ország-
szerte megfigyelhe-
tünk a kiszínesedő
panelházak nyomán.
A fő célom viszont
az volt, hogy ebbe a
programba semmi-
lyen sallang, felesleges körítés ne kerüljön
be, hanem csak a már jól kipróbált és leg-
hatékonyabb felújítás valósuljon meg, hi-
szen a költségek minél alacsonyabban
tartását szeretnénk elérni a lakosság kiadá-
sainak mérséklése érdekében. A Dunyha-
terv során egy szervező csapattal
elkészítjük a házak hőtechnikai felmérését,
ez alapján elkészül az épületek felújítási ja-
vaslata (jellemzően a falhőszigetelés, nyílá-
szárócsere, szabályozó készülékek, strang
összeköttetés), majd a társasházak tulajdo-
nosi közgyűlése dönt a beruházásról. Ennek
megalapozott döntésnek kell lennie, mert a
társasház köti meg a kölcsönszerződést és
lakáskassza-szerződést, amelyből a beru-
házás megvalósul, és a lakáskasszában el-
érhető 30%-os állami támogatás mellett a
költségeket a tulajdonosoknak kell havonta
fizetniük. E havi többletköltség – házanként
és lakásonként eltérően – 6-12 000 Ft közé
eshet, amelynek viszont nagy része a re-
zsicsökkenésen keresztül megtérül. Ha a
társasház meghozta a támogató döntést,
akkor a szervező csapat felkutatja a legjobb
finanszírozási és kivitelezési ajánlatokat,
amelyből a társasházak választhatnak,
majd a csapat a teljes kivitelezés és elszá-
molás során koordinálja is a beruházást,
egészen az energetikai tanúsítvány kiállítá-
sáig. A beruházás járulékos haszna pedig a
társasházak homlokzati újravakolása, szí-
nezése.
reményeink szerint idén megvalósul a Ká-
roly és a Fehérvíz utcai hat nagy épület kor-
szerűsítése, és ősszel még csatlakoznak
hozzájuk néhányan. 

nAz utóbbi időben több kezdeményezés
is indult a városvezetés részéről, me-
lyekkel az idősebb korosztályt szólították
meg. lapunkban is beszámoltunk pél-
dául a Szeniorok Szentendrei Akadémiá-
járól, vagy a lapzártánk idején átadásra
kerülő Korközpont céljairól. Miért érzik
ennyire fontosnak az idősekkel való tö-
rődést, foglalkozást? 
Elsősorban külföldön, de hazánkban is
egyre többen felismerik, hogy a várható
életkor megnövekedésével kialakul egy szé-
les társadalmi réteg, amely már nem vagy
kevesebbet dolgozik, ugyanakkor még sok
energiája van, és a családban betöltött sze-
repe mellett számos tevékenységet tud foly-
tatni. Szentendrére is igaz ez, ezért
döntöttünk úgy, hogy közvetlenül nyitunk fe-
léjük, és a számukra szóló kezdeményezé-
sekkel növeljük a társadalmi kohéziót
köztük és a fiatalabb korosztályok között.
Ennek jegyében indítottuk el az akadémiát,
amely bárki számára látogatható előadás-
sorozat; és az iskolát, ahol nagyon kedvez-

ményesen lehet
különféle témákban
20 órás tanfolyamo-
kat végezni. A Kor-
központtal minden 50
év feletti szentendreit
szeretnénk megszólí-

tani, és elérni, hogy ez a társadalmi réteg
önmaga dolgozza ki, hogy mire van szük-
sége, milyen kapacitásokkal rendelkezik, és
azokat hogyan tudja a legjobb módon hasz-
nosítani. Próbáljuk a korosztályon belüli
kapcsolatokat a magunk eszközeivel gyara-
pítani ott, ahol erre van fogadókészség, il-
letve tudományos kutatást is indítunk
hamarosan e területen. célunk, hogy ezen
korosztályra nemcsak mint kedves idősödő
rokonságunkra tekintsünk, mivel ők nem
csak a család, de szűkebb és tágabb kö-
zösségünk támaszai tudnak lenni számos
területen, hiszen körükben erős még a tenni
akarás szándéka.

nön nagyon fiatalon lett alpolgármester,
talán még harmincéves sem volt. Ho-
gyan élte ezt meg: előnynek vagy hát-
ránynak? 
Minden területen érdemes egyensúlyra tö-
rekedni, így van ez az önkormányzatban is:
szükség van az idősebb és tapasztaltabb,
de a fiatalabb és lendületesebb kollégákra
is. Persze gyakran tapasztalom, hogy mi-
közben én értetlenül állok mások hezitálása
előtt egy probléma kapcsán, addig a nálam
idősebbek azt gondolják, hogy lekicsinylem
a problémákat. Mindig azt mondom, hogy a
fától lássuk azért az erdőt, a probléma mö-
gött pedig a megoldása révén elérhető lehe-
tőségeket is. Ilyenkor is az értő figyelés és
meghallgatás kell, kellene, hogy a jó ered-
ményt produkálja, azaz egymás szempont-
jainak igazi megértése. Sokan nem csi-
nálnak presztízskérdést az életkorból, in-
kább velük tudok jól együttműködni.    N. E.

Az átalakításokról, a színesedő panelekről, 
az idősekről és fiatalokról
BESZÉLGETÉS Dr. TÖrÖK BALÁZS ALPoLGÁrMESTErrEL

„Felhívom a figyelmet 
az ügyfelszolgalat@szentendre.hu 
e-mail címre, amelyen a lakosok 
közvetlenül elérhetik az irodát”
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Rendőrségi hírek

Új polgárőr-vezetés

A Polgárőrség Szentendre közgyűlése
tavaly év végén új vezetést választott,
miután a régi elnökség lemondott. Az új
elnök Simonyi Zsolt, az alelnök Tirpák
László, a titkár Mendzsák István lett. A
Felügyelő Bizottság elnöke ifj. Torma
Pál, tagjai Kammer József és Doszkocs
János lettek. Az egyesület újult erővel,
teljes mellbedobással dolgozik, s ígé-
retük szerint hamarosan a látványos
munka is megkezdődik. A polgárőrsá-
get hívhatják a 06-30-621-2610-es szá-
mon.

Ellopott kisbusz

Január közepén elloptak egy Boc 386
rendszámú, 21 éves, fehér Mazda kis-
buszt Budapestről, a Zsófia utcából
(Kaszásdűlőnél). Más számára alig-alig
képvisel pénzbeli értéket, de a tulajdo-
nosai, egy szentendrei család számára
igen, mert a tíz éve éber kómában lévő
családtagjukat hosszú ideje ezzel szál-
lították. Az egész buszt e célnak meg-

felelően alakították ki: hátulra sínt sze-
reltek, hogy a kerekesszék kerekét rög-
zíteni lehessen, a hátsó ajtónál pedig
egy lehajtható alumínium rámpa tette
akadálymentessé a beszállást. Ha va-
laki látja valahol, értesítse a rendőrsé-
get!

Ismeretlen kerékpár

A Szentendrei rendőrkapitányság eljá-
rást folytat ismeretlen tettes ellen lopás
vétségének gyanúja miatt. A nyomozás
során a szentendrei nyomozók házku-
tatást tartottak, amelynek során lefog-
laltak egy fekete színű, „UMF Hardi 1”
típusú MTB kerékpárt. Vázszáma
6Br8I1583, valamint P50060011. A
vázszámok alapján a kerékpár a körö-
zésben nem szerepel. 
Amennyiben valaki a fenti leírás és 
a mellékelt képek alapján felismerni véli
a kerékpárban a sajátját, jelentkezzen 
a Szentendrei rendőrkapitányságon
személyesen, telefonon a 06-26/310-
233 telefonszámon, vagy e-mail-ben: 
szentendrerk@pest.police.hu!

Szentendre megtartja a rendelőintézetet

Sokat mérlegeltünk, hogy mi a fontosabb és mi a jobb
megoldás a városunk számára, végül arra jutottunk, hogy
Szentendre nem adja át a rendelőintézetét az államnak –
jelentette ki dr. dietz Ferenc. 
Számunkra az a legfontosabb, hogy az itt élők a legjobb egész-
ségügyi ellátásban részesüljenek. Ugyanilyen fontos, hogy
megtartsuk kiváló orvosainkat és azokat az új szakrendelése-
inket, amelykehez világszínvonalú eszközöket is vásároltunk.
Ezért – bár ez még négy évig jelentős anyagi terhet jelent 
Szentendre számára – megtartjuk a SZEI-t – mondta dr. Dietz
Ferenc.
Szentendre polgármestere a rendelőintézet februári összorvosi
értekezletén jelentette be, hogy városunk vezetése nem akarja
átadni a felújított és modern gépekkel felszerelt SZEI-t az ál-
lamnak. A városunkban élők végre megfelelő egészségügyi
szolgáltatást kapnak, amelyből nem engedünk. Ez csak úgy
garantálható, ha megtartjuk a rendelőt. A tapasztalatok ugyanis
azt mutatják, hogy ha egy kórházhoz „hozzácsapnak” egy ren-

delőintézetet, akkor a kórház onnan kivonja a számára szük-
séges humán és technikai erőforrásokat. Magyarán: elviszik a
modern gépeket és azokat a szakorvosokat, amelyekből hiá-
nyuk van.  Az egészség nem csak magánügy, hanem nagyon
fontos közügy is. Alapvetően meghatározza az életminőséget
minden, ami összefügg a városi egészségügyi ellátással. 
Mi nem adjuk át senkinek az itteni kiváló és elismert orvosain-
kat, sem pedig az új orvosi műszereinket – szögezte le dr. Dietz
Ferenc.
Az összorvosi értekezleten dr. Pázmány Annamária, a SZEI 
vezetője és az orvosok is köszönetet mondtak azért, hogy a
városvezetést kiállt mellettük, és kiállt a rendelőintézet meg-
tartása mellett. Ezt követően az orvosok büszkén mutatták be
a SZEI sikereit, többi között az egynapos sebészeti részleget,
a korszerű nőgyógyászatot és a röntgengépeket.

Dr. Bíró Márta, az egynapos sebészet vezetője, dr. Pázmány 
Annamária, a SZEI főigazgatója és dr. Dietz Ferenc polgármester

Szentendrei Közös önkormányzati 
Hivatal pályázatot hirdet 

VáRoSMARKetING MeNedzSeRI 
feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolyta-

tása
• egyetemi, közgazdasági végzettség
• felhasználói szintű MS office (irodai alkal-

mazások) 
• angol nyelvből középfokú c típusú általá-

nos nyelvvizsga

elvárt kompetenciák:
• jó szintű kommunikációs készég
• önállóság
• rendszerben gondolkozás

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatban további
információt dr. Dietz Ferenc polgármester
nyújt a 26/503-347-es telefonszámon.

A teljes pályázati kiírás: 
www.szentendreihirek.hu
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n Mi a magyarázata az oste-
oporosisnak?
Az osteoporosis a csontforga-
lom zavara, amely során a
csontfelépülés és a csontle-
bomlás egyensúlya megbom-
lik, és a lebontás túlsúlyba
kerül a csontépítés rovására.

n Hogyan jön létre ez a ne-
gatív folyamat?
A csontépítés legfontosabb té-
nyezői a nemi hormonok, ezért
a csontfogyás a nemi hormo-
nok csökkenésével veszi kez-
detét, férfiaknál és nőknél
egy aránt. Az osteoporosis ki-
alakulása a változó korra esik.
Azonban hiába csökken a hor-
monszint minden embernél a
változó kor után, mégsem lesz
mindenkinek ez a betegsége.
Bizonyos génállomány mellett
a csontfogyás nem következik
be, a szervezet tudja pótolni az
elveszett állományt. 

nMi az oka annak, hogy ez a
betegség napjainkra vált iga-
zán ismertté?
Az osteoporosis mindig is léte-
zett, de régebben a normális
öregedéssel együtt járó álla-
potnak és nem betegségnek
tartották, mivel hatásos gyógy-
módot nem ismertek ellene.
Fontosságának felismerésére
és a gyógymódok kutatására
az űrhajózás fejlődése veze-
tett. rájöttek, hogy a hosszú
űrutazások tervezésének leg-
nagyobb akadálya a csontritku-
lás, mivel a súlytalanság
állapotában a csontállomány
jelentős része egyszerűen fel-
szívódott. Ez a tény helyezte
az osteoporosist a kutatások
fókuszába. 

n Melyik orvosszakma tudja
felfedezni, hogy valakinek
csontritkulása van?
A csontritkulás felderítése és
kezelése igazi határterületi kér-
dés, mivel sok szakma képvi-
selői találkoznak vele. Leg-
koraibb stádiumban  a nőgyó-
gyász, mivel a változó kori tü-
netekkel legelőször őt keresik
fel. Sok beteget kezel a reuma-
tológus, ahol a csontritkulással

együtt járó statikai eltérések
miatt jelentkezik a beteg, de
felismerheti baleseti sebész is,
aki a törött csontokat gyógyítja,
vagy az ortopéd, aki szintén ta-
lálkozik láb- és hátfájós bete-
gekkel. Ugyanakkor a bel-
gyógyász orvos is felfedezhet
egyéb betegségekhez csatla-
kozó csontritkulásos eseteket. 

n Melyek  az osteoporosis
tünetei?
A legkorábbi tünet a hátfájás,
majd a testmagasság csökke-
nése. A fájdalom bizonytalan,
húzó jellegű. A beteg könnyen
elfárad, akár egy egyszerű
főzés közben is úgy érzi, hogy
le kell ülnie. A csontritkulás leg-
súlyosabb tünete a csigolyák
szivacsszerű összelapulása és
a combnyak törése.

n Melyik életkortól számol-
hatunk ennek a betegségnek
a kialakulásával?
A csontritkulás kezdete az 50.
életévre esik, bár a korai me-
nopauzán átesett nőknél akár
45 éves kor körül elkezdődhet.
Ugyanígy a petefészek eltávo-
lítása után, asztmában, pajzs-
mirigy betegségben szenve-
dőknél, cukorbetegeknél, vese-
betegeknél a csontritkulás ko-
rábban elkezdődhet. 

n Mennyire gyakori  az oste-
oporosis?
Az 50 évnél idősebb népesség
20%-a szenved csontritkulás-
ban. A megelőzésben igen
nagy jelentősége van a szűrő-
vizsgálatoknak. A 10%- os
csökkenést elszenvedő bete-

geket már gondozásba
vesszük, kétévente el-
lenőrizzük, és gyógy-
szeres kezelésben
részesítjük. 

nMilyen vizsgálatok-
kal állapítható meg a
csontritkulás?
A nemzetközi előírás,
az ún. szakmai proto-
koll alapján végzett
szakorvosi vizsgálattal,
majd a rizikótényezők
feltárása után röntgen-

és laborvizsgálatokat végzünk,
s ezek után kerül sor a csont-
ritkulás műszeres mérésére. 

n Mivel gyógyítható ez a be-
tegség?
A csont építéséhez rendelke-
zésre áll a csontlebontást gátló
gyógyszerek nagy csoportja.
Ezek zömében foszfortartalmú
vegyületek, amelyek a csont-
hoz kötődve megakadályozzák
annak lebontását, de vannak a
hormonmolekulát utánzó
gyógyszerek is, sőt újabban
már biológiai gyógyszerek, ún.
„védőoltások” is a csontpusz-
tító sejtek ellen. Az egészsé-
ges táplálkozás, a kalciumban
dús ételek, a tej, tejtermék és
zöldségfogyasztás, a D vitamin
pótlása, olajos magvak fo-
gyasztása és napozás révén,
valamint az egészséges test-
mozgás mind hozzájárulnak a
csontritkulás megelőzéséhez.
Aki fiatal korában sportol, sokat
tesz azért, hogy ne alakuljon ki

nála a betegség, mert egy erő-
sebb csontállományból fog a
természetes öregedés kap-
csán csontsűrűséget veszíteni.
Idős korban  a rendszeres
sportolás lassítja az öregedés
menetét és a csontritkulást.
Tehát legalább hetente három-
szor sportoljunk az életminő-
ség megőrzéséért. 

n Mennyiben jelent előrelé-
pést ez az új szakrendelés?
A szakorvosi rendelőben a re-
umatológia, az orthopédia és a
nőgyógyászati szakrendelések
korábban is folytattak osteopo-
rosis-gondozást, azonban a
csontritkulást mérő műszer
idáig nem állt rendelkezésre.
Emiatt a vizsgálatok elvégzé-
sére valamelyik budapesti
szakrendelőt kellett felkeresni,
nem kevés várakozással és
utazással. Az intézet vezetése
az e célra elnyert uniós pályá-
zat révén 2012 novemberében
beindította az osteoporosis
szakrendelést, és ma a csont-
ritkulást mérő műszer is ren-
delkezésre áll. Jelenleg heten-
te kétszer 6 órában végzünk
vizsgálatot, ami ingyenes,
mivel az országos Egészség-
pénztár finanszírozza. 

n Mikor van a csontanyag-
csere szakrendelés? 
Szerdai napon 13-19 óráig,
előzetes időpont egyeztetéssel
várom a betegeket.

n Szükséges hozzá beutaló?
Igen, a szakambulanciára bár-
mely szakrendelő vagy alapel-
látás orvosa, a csontritkulás-
mérésre pedig reumatológus,
ortopéd és nőgyógyász adhat
beutalót.

Rappai Zsuzsa

VÁROS2013. február 8. 9

Dr. Szinnyai Attila 
nőgyógyászati magánrendelése:

V-Med Orvos Centrum
Szentendre, Kálvária u. 16/C 
(a V-8 Uszoda épületében)

Rendelés: szerda délután 
Bejelentkezés: 06-30/434-1070, 06-26/505-480

Osteoporosis szakrendelés Szentendrén
Az osteoporosis, közismert nevén a csontritkulás vizsgálata és kezelése igen sok idősödő
vagy idős embert érint. emiatt is nagy jelentőséggel bír a SzeI-ben tavaly novemberben lét-
rehozott osteoporosis szakrendelés, ahol dr. Valkai terézia belgyógyász reumatológus szak-
orvos fogadja a betegeket. 

Dr. Valkai Terézia belgyógyász
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PüSPöKMAJoRI NyuGdíJAS KluB
Hamvas Béla u. 4.
Vezető: oravecz Lászlóné, Marika
26/313-154

Minden páratlan szerdán 15 órától találkoz-
nak a Püspökmajori Klubkönyvtárban. 

• nyári kirándulások, családias beszélgeté-
sek, közös kártyázás.

dézSMA utcAI NyuGdíJAS KluB
Dézsma u. 2.
Vezető: Szabó Ferencné, Magdi
26/317-186,  20/924-3435

Minden hét hétfőjén, 14 órától találkoznak a
Dézsma házban.

• Kirándulások, nevezetességek megtekin-
tése, fürdőlátogatás, közös főzés, fellé-
pések városi rendezvényeken, kulturális
eseményeken (május elseje, fesztiválok).
rendszeresen részt vesznek az Ivan
danon, legutóbb nagy sikerrel léptek fel
korhű fürdőruha-divatbemutatóval 40 éves
évfordulójukat ünnepelve Leányfalun.

dMH NyuGdíJAS KluB
Dunakorzó 11/A.
Vezető: Baróthy Lászlóné, Magdi
26/787-707
30/294-0160

Minden páros csütörtökön 15 órától, a DMH
Barlangjában.

• Városlátogatás (többnyire tömegközleke-
déssel), kirándulás, havonta színházlátoga-
tás. Következő programjukon Gobbi Hilda
emlékházát látogatják meg.

HeMo KoSSutH NyuGdíJAS KluB
Dózsa Gy. út 8.
Vezető: Horváth Jenőné, Irén 
26/317-661, 30/961-8255

Minden kedden 14 órától találkoznak a
Helyőrségi MH-ban

• Beszélgetések, előadások meghívott ven-
déggel (témák: pl. időskorral kapcsolatos
kérdések, takarékossági praktikák), játék-
napok: kártya, rex, sakk, társasjátékok. ne-
gyedévenként közösen ünneplik a tagok a
névnapokat, születésnapokat. rendszeres
gasztronómiai versenyek (február elején
kolbásztöltő verseny volt). Buszos kirándu-
lások, színház és kiállítás-látogatás. A kö-
zeljövőben a Hadtörténeti Múzeumot, a
Terror Házát, a szentendrei kiállítóhelyeket,
a Skanzent látogatják meg. A klubban ked-
denként 13-15 óráig a klubtagokból álló
Ezüstfény Együttes próbál. Az együttes
rendszeresen, nagy sikerrel lép fel városi
rendezvényeken, honvédségi eseménye-
ken. Legutóbb a Korközpont átadó-ünnep-
ségén szerepeltek. Minden hónap utolsó
péntekén 5 órai tea a klubban. 

öReGeK NAPKözI ottHoNA
Sztaravodai u. 1.
Vezető: Lovas Judit
26/311-964

• Minden nap foglalkozások: zenehallgatás,
társasjátékok, szókirakó, irodalmi délelőtt,
memóriajáték, kézműves foglalkozások, na-
ponta torna, gyógytornász kedden, csütör-
tökön délelőtt, szerdán délután, kéthetente
fodrász, igény szerint pedikűrös jön. Ha-
vonta egészségügyi előadások meghívott
orvos szakértővel. Kéthetente csütörtökön-

ként zenés-táncos nosztalgia délután,
közös ünneplések, névnapok, születésna-
pok, ünnepek. Keddenként bibliaóra (refor-
mátus, katolikus).

IzBéGI BARátI KöR 
Szűcs József utca 40.
Elnök: Schneider Géza
e-mail: izbegibaratikor@gmail.com
honlap: http://izbeg.feriweb.hu/
facebook: https://www.facebook.com/
groups/izbegibaratikor/ 

• A baráti körben minden korosztály képvi-
selteti magát, így szeretettel várják az idő-
sebb koprosztályt is! Legfontosabb
porgramjaik:  Mária napi ünnepség (leg-
utóbb 2012. szeptember 9-én került meg-

rendezésre), izbégi idősek karácsonya,
Hősi Emlékmű-koszorúzás.  nem rendsze-
res tevékenységeik forrásoktól függnek, leg-
utóbb egy felmérés keretében ismerték meg
az izbégi lakosok viszonyát Izbéghez, és fej-
lesztési igényeiket is. Az eredményekből la-
kossági fórumot szerveztek.

SzeNteNdRe GyöKeReI 
HAGyoMáNyőRző BARátI 
táRSASáG

Dunakorzó 11/A. 
Vezető: Boda Anikó
www.gyokereklapja.extra.hu

Minden hónap első hétfőjén 18 órától talál-
koznak a DMH Barlangjában. 
• A 15 éves hagyománnyal rendelkező civil
egyesület tagjai minden korosztályt képvi-
selnek. A klubnapokon kívül kirándulásokat,
gyógyvíz-túrákat, batyus bálokat rendeznek.
Legközelebbi zenés, farsangi báljuk február
23-án, 19 órától lesz a központi ebédlőben.
Programjaikról a honlapjukról lehet érdek-
lődni.

Nagymamák, nagypapák, ne üljenek otthon!
VáRJáK öNöKet A SzeNteNdReI NyuGdíJAS KluBoK,  BARátI KöRöK!

A Szentendre és Vidéke e heti témájával az idősebb generációt kívánja megszólí-
tani. lapunk 3. oldalán a most megnyílt Szentendrei Korközpontról olvashatnak,
s ehhez kapcsolódik összeállításunk, melyben kedvcsinálóként felsoroljuk a helyi
társasági lehetőségeket az idősebbeknek. Ne üljön otthon, látogasson el valame-
lyik klubrendezvényre, ahol minden szentendrei nyugdíjast szeretettel várnak.
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Frissítse fel tudását, kövesse a kor változásait, iratkoz-
zon be rendkívül kedvező áron tanfolyamainkra! Minden

50 év feletti jelentkezőt szívesen várunk!

európai művelődéstörténet – művészettörténet
Előadó: dr. Jászberényi József művelődéstörténész, ZSKF in-
tézetvezetője
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje: február 25, március 4-11-18-25, április 8-15-22-29,
május 06., 15-től 16.30-ig
Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis házasságkötő
terme (Városház tér 3. fszt.)  

angol nyelvű beszélgetés kezdőknek
Előadó: Zsigmond Király Főiskola nyelvtanára 
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje: február 26, március 5-12-19-26, április 9-16-23-30,
május 7., 15-től 16,30-ig
Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis házasságkötő
terme (Városház tér 3. fszt.)   

Környezetvédelem – környezet-egészségügy
Előadó: Varga Éva, aki a Szent István Egyetemen és a Deb-
receni Egyetemen szerzett diplomákat
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje: február 25, március 4-11-18-25, április 8-15-22-29,
május 6., 17-től 18,30-ig
Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis házasságkötő
terme (Városház tér 3. fszt.)   

Vallástörténet
Előadó: dr. S. Szabó Péter professzor, a Vallástudományi
Szemle szakfolyóirat főszerkesztője, a ZSKF tanára
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje: február 26, március 5-12-19-26, április 9-16-23-30,
május 7., 17-től 18,30-ig
Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis házasságkötő
terme (Városház tér 3. fszt.)   

Kezdő internet 
Előadó: Zsigmond Király Főiskola tanára
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje: február 27, március 6-13-20-27, április 3-10-17-24,
május 8., 17-től 18,30-ig
Helye: II. rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium in-
formatikai terme, II. emelet

Előadások díja: 9 900 Ft/fő/tanfolyam (áfás ár), amelyet a pol-
gármesteri titkárságon Pető Katalinnál (tel: 26/503-347) hiva-
tali időben lehet befizetni. A befizetésről a hallgatók igazoló
szelvényt kapnak, amelyet az első órán kell bemutatni a tan-
folyamot tartó tanárnak. 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00040-2013

Kérdéseiket várja: Pető Katalin 26/503-347, 
Szentendre Város Önkormányzata

SzeNteNdReI KoRKözPoNt INFoRMácIóS IRodA
2000 Szentendre, Dunakorzó 18. fszt.
Telefon: 06-20-282-8787
E-mail: korkozpont@gmail.com
Honlap: www.korkozpont.szentendre.hu

2013. február 20. szerda, 15:00 
tANuláS IdőSKoRBAN
(Dr. Bajusz Klára, Pécsi Egyetem Felnőttképzési Kar)

2013. március 20. szerda, 15: 00 
IllAtSzeReK, tISztítóSzeReK A MINdeNNAPoKBAN
(Varga Éva környezetmérnök)

2013. április 3. szerda, 15:00  
PSzIcHolóGIAI éS PSzIcHIátRIAI PRoBléMáK
IdőSKoRBAN
(Dr. Kassai-Farkas Ákos, nyírő Gyula kórház, osztályvezető
főorvos)

2013. május 8. szerda, 15:00 
KoNFlIKtuSKezeléS IdőSKoRBAN
(Dr. Boga Bálint főorvos)

Helyszín: a Városháza Díszterme
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Az előadások időtartama 1 óra.

SZESZA
Szeniorok Szentendrei Akadémiája

SZESZI
Szentendrei Szeniorok Iskolája

A SzeNteNdReI öNKoRMáNyzAt
éS A zSIGMoNd KIRály FőISKolA 

előAdáSSoRozAtA

11
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Kiállítások
Február 9. szombat 17 óra
Dalmát Kávézó, Kmetty tér
SoK KoS
Kiss Mihály karikatúrái
Megnyitja: dr. Pál András és
Jarmo nieminen
Megtekinthető március 8-ig, na-
ponta 12-22 óráig

Február 10-ig
Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5. 
ÚtRAVAló 
Gy. Molnár István grafikái a 60-as
évekből. Megtekinthető hétfő,
kedd kivételével 14-től 18-ig  

megtekinthető február 21-ig
Honvéd Kulturális Központ
Stefánia Galéria, 
Bp., Stefánia út 34-36.
MoNtázS
Urmánczy Losonci Lilla festőmű-
vész kiállítása
A kiállítás fővédnöke Mádl Dalma

Február 15. péntek, 16.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
MűVéSzeK A SzőNyI IStVáN
SzABAdISKoláéRt 
tárlatvezetés: február 17.
vasárnap 16.00 Klemmné né-
meth Zsuzsa művészettörténész,
a kiállítás kurátora vezetésével
A kiállítás megtekinthető március
17-ig, hétfő kivételével naponta
10-18 óra között. 

Február 22. péntek, 17.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
eMléK-KéPeK SzeNteNdRé-
Ről – Válogatás S. nagy János
magángyűjteményéből
A kiállítást megnyitja: P. Szabó
Ernő művészettörténész
Megtekinthető: május 20-ig, hétfő
kivételével naponta 10–18 óráig 
Február 24. vasárnap, 16.00
BeMutAtó táRlAtVezetéS
az Emlék-képek Szentendréről –
Válogatás S. nagy János magán-
gyűjteményéből című kiállításban,
a vezetést S. nagy János 
és Bodonyi Emőke, a kiállítás 
kurátora tartja

Február 28-ig
Városháza Polgármesteri 
Galériája, Városház tér 1-3.
KuNNé PAuluSz GyöRGyI 
KéPzőMűVéSz 
„KéPBe záRt IMáK”
A kiállítás megtekinthető február
28-ig, a hivatal ügyfélfogadási 
idejében.

március 5. kedd 18.00
iF Kávézó
Budapest, ráday u. 19.
A Nő
16 szentendrei festő szemével

A kiállítást az efZámbó Happy
Dead Band életmódkoncerttel
nyitja meg
Kiállító művészek: Aknay János,
Almási Bence, Almási Gertrúd,
Bada Dada Tibor, Bojtor Vera-
bella, csató Máté, efZámbó Ist-
ván, feLugossy László, Farkas
Dániel, Palyov Péter, Pusztafi
Panna Pálma, Tímár Gergő, Tóth
Eszter, Városi Gabriella, Verebélyi
Diána, Wahorn András
A kávázó nyitva: naponta 10.00-
24.00

Előadás
Február 15. péntek
18.00
Petőfi Kulturális 
és Hagyományőrző

Egyesület, Stéger köz
„MeNJ ISteN HíRIVel" 
AVAGy A MAGyAR NéPMeSéK
üzeNete éGeN éS FöldöN
Benke-Szabó Lilla előadása

Február 22. péntek 18.00
Petőfi Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület, 
Stéger köz
„BélA KIRály leáNyA Fel-
MéNe MeNNyoRSzáGBA” –
SzeNt MARGIt KüldetéSe
Varga Tibor előadása 

Február 21. csütörtök 18.00
Szentendre Szalon
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7., 
Szántó Piroska-terem
A SzéP A ModeRN 
KéPzőMűVéSzetBeN. VAN?
NINcS?
Előadó Feledy Balázs 
művészeti író

Zene
Február 9. szombat 18.15
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
JótéKoNySáGI KoNceRt
Borbély Mihály és barátai
Közreműködik: Borbély Mihály
(szaxofon), Horányi Sándor
(gitár), Horváth Balázs (bőgő),
Baló István (dob)

Február 15. péntek 18.00
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
AlMA MAteR KoNceRteK
Közreműködik 
a Vujicsics együttes
Borbély Mihály (klarinét, szaxofon,
tárogató, furulya, brácstambura
Brczán Miroszláv (csellótambura,
brácstambura, bőgő, ének), Ere-
dics Gábor (harmonika, bassz-
primtambura, ének), Eredics
Kálmán (bőgő, tarabuka, ének),
Szendrődi Ferenc (prímtambura,

basszprímtambura, brácstam-
bura), Vizeli Balázs (hegedű)

Február 23. szombat 11.00
Barcsay iskola színházterme
Kálvária út 18.
RáNKy GyöRGy: PoMádé 
KIRály ÚJ RuHáJA
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Zenés mesék - mesés zenék so-
rozata
Szereplők: Pomádé király - Jekl
László, Garda roberto - Ambrus
Ákos, Dani - rozsos István, Béni -
Vághelyi Gábor. Zongorán köz-
remködik Váradi Katalin
Jegyek kaphatók a zeneiskolában
és az előadás előtt a helyszínen.
További információ: 500-524

Színház
Február 16. szombat, 18.00
PMK színházterme, Pátriárka u. 7.
SzeNteNdReI duMASzíNHáz
Fellép: Lorán Barnabás Trabarna
és Hadházi László
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek elővételben kaphatók
a Tourinform irodában
(Dumtsa u. 22.) és a 
www.dumaszinhazjegy.hu oldalon

Február 19. kedd, 10:00
Pest Megyei Könyvtár színház-
terme, Pátriárka u. 7. 
Holle ANyó
A nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Színház előadása 
Belépőjegy: 700 Ft

Mozi
P'art mozi
Dunakorzó 18.  tel.
26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár hagyományos 

filmeknél: 800 Ft, 
nyugdíjas, diák: 700 Ft 
Jegyár digitális (2D) filmeknél: 
900 Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft 

Február 8. péntek
17.00 VAd – MAGyARoRSzáG
(58’) (kn)
18.00 NAPoS oldAl (122’) (16)
fsz.: Bradley cooper, robert De
niro, Jennifer Lawrence
18.00 cSAládI NéPdAléNeK-
léS – Lázár Enikővel
20.05 dJANGo elSzABAdul
(165’) (18) Quentin Tarantino
filmje

Február 9. szombat
17.00 SzeNVedélyeS VeR-
SeNGéS (83’) (12) – MoZIZZ
oKoSAn! – DunaP’Art Filmklub
18.30 NeJeM, NőM, cSAJoM

(91’) (16) fsz.: Schell Judit, Gubik
Ági, Tompos Kátya
20.05 NAPoS oldAl (122’) (16)
fsz.: Bradley cooper, robert De
niro, Jennifer Lawrence

Február 10. vasárnap
14.45 Az öt leGeNdA (97’) (6)
16.30 PoPPEr SoroZAT: 
BeSzélGetéS PoPPeR 
PéteRRel (73’)
19.15 dJANGo elSzABAdul
(165’) (18) Quentin Tarantino
filmje

Február 11. hétfő
17.00 PoPPEr PÉTEr: 
állAtoKRól, eMBeReKRől
(65’)
18.00 A leHetetleN (114’) (12)
fsz.: Ewan Mcgregor és naomi
Wats
20.00 NAPoS oldAl (122’) (16)
fsz.: Bradley cooper, robert De
niro, Jennifer Lawrence

Február 12. kedd
17.00 A MeSSzI dél VAdJAI
(93’) (12) Sundance Filmfesztivál
–Zsüri nagydíja 2012.
18.30 SPoRtHoRGáSzAt (84’)
(12) - LÉLEKMoZI SoroZAT -
(DunaP’Art Filmklub)
20.00 MeSSzI dél VAdJAI (93’)
(12) Sundance Filmfesztivál –
Zsűri nagydíja 2012.

Február 13. szerda
17.00 SuSHIálMoK (81’) (kn)
film egy 85 éves sushikészítő
mesterről
18.30 A MeSSzI dél VAdJAI
(93’) (12) Sundance Filmfesztivál
–Zsüri nagydíja 2012.
20.00 eGy VeSzedelMeS VI-
SzoNy (137’) (16) - királyi affair -

Február 14. csütörtök
ValentIn naP 500 Ft-os

jegyárakkal:
17.00 CSalÁDBan maRaD
(99’) (12) - IzlANdI INdulAtoK
eGy eSKüVő KöRül -
18.45 SzeRelMeK HázA (102’)
(16) a csődbe ment párterapeutáról
20.30 SzeReleM (125’) (12) fsz.:
Isabelle Huppert, Jean-Louis Trin-
tignant

Február 15. péntek
17.00 BARátoM KNeRteN (74’)
(kn)
18.30 cSALÁDKÉP - Deák Judit
sorozata
NAdeR éS SIMIN, eGy elVá-
láS töRtéNete (123’) (16) –
oscar díj 2012.-
20.35 lINcolN (150’) (12) r: Ste-
ven Spielberg, fsz.: Daniel Day
Lewis és Tommy Lee Jones

Február 16. szombat
16.00 leNyüGöző teReMtMé-
NyeK (127’) (12*)



SzentenDReI PROgRammelléKlet2013. február 8. 13

18.15 SzeReleM (125’) (12) fsz.:
Isabelle Huppert, Jean-Louis Trin-
tignant
20.30 NeJeM, NőM, cSAJoM
(91’) (16) fsz.: Schell Judit, Gubik
Ági,Tompos Kátya

Február 17. vasárnap
16.30 PoPPEr SoroZAT PÁr-
KAPcSoLAToK VII/1. FéRFI –
Nő I. RéSz (64’)
18.15 A teRMéSzet IQ-JA (58’)
(kn)
18.00 VAS MIKLóS FILMKLUB
(kisterem)
19.30 lINcolN (150’) (12) r.:
Steven Spielberg, fsz.: Daniel Day
Lewis és Tommy Lee Jones

Február 18. hétfő
17.00 eGy VeSzedelMeS VI-
SzoNy (137’) (16) – királyi affair-
19.20 lINcolN (150’) (12) r.:
Steven Spielberg, fsz.: Daniel Day
Lewis és Tommy Lee Jones

Február 19. kedd
17.00 NeJeM, NőM, cSAJoM
(91’) (16) fsz.: Schell Judit, Gubik
Ági, Tompos Kátya
18.35 A leHetetleN (114’) (12)
fsz. Ewan Mcgregor és naomi
Wats
20.30 VéGzeteS HAzuGSá-
GoK (107’) (12) fsz.: richard
Gere, Tim roth, Susan Sarandon

Február 20. szerda
17.00 lINcolN (150’) (12) r::
Steven Spielberg, fsz.: Daniel Day
Lewis és Tommy Lee Jones
19.30 SzeRelMeK HázA (102’)
(16) - a csődbe ment párterapeu-
táról
21.15 SuSHIálMoK (81’) (kn)
film egy 85 éves sushikészítő
mesterről

ORSzÁgOS latIn-ameRIKaI 
FIlmnaPOK

Február 21. csütörtök
17.00 MeGtAlált eMléKeK
(98’) (*) Korhatár besorolás alatt
18.40 Puzzle (88’)
20.15 tABu (118’) (16)

Február 22. péntek
17.00 Puzzle (88’)
17.30 cSAládI NéPdAléNeK-
léS – Lázár Enikővel
18.30 nÉPZEnE-KÉPZEnE So-
roZAT (DunaP’Art Fimklub)
ReGőSéNeK I. dozMAt (37’)
HeGedőS éNeK (50’)
MAGyAR VAKácIó (15’)
20.15 FelHőK Felett (120’) (18)

Február 23. szombat
16.00 VöRöS HAdSeReG
FRAKcIó (124’) (16) MoZIZZ
oKoSAn ! DunaP’Art Filmklub
18.15 HáRMAN (115’)
20.15 VIoletA-KöSzöNet Az
életéRt (110’) (16)

Február 24. vasárnap
16.30 PoPPEr SoroZAT 
PÁrKAPcSoLAToK VII/2. 
FéRFI-Nő II. (66’)
17.45 HáRMAN (115’)
19.45 Puzzle (88’)

Február 25. hétfő
17.00 A teRMéSzet IQ-JA (58’) (kn)
18.00 lINcolN (150’) (12) r.:
Steven Spielberg, fsz.: Daniel Day
Lewis és Tommy Lee Jones
20.30 HISztéRIA (100’) (16) 
romantikus vígjáték

Február 26. kedd
17.00 SuSHIálMoK (81’) (kn)
film egy 85 éves sushikészítő
mesterről
18.30 eGyütt Az éG AlAtt
(88’) (16) - LÉLEKMoZI Soro-
ZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.00 dJANGo elSzABAdul
(165’) (18) Quentin Tarantino
filmje

Február 27. szerda
17.00 A teRMéSzet IQ-JA (58’)
18.00 SzeReleM (125’) (12) 
fsz.: Isabelle Huppert, Jean-Louis
Trintignant
20.05 lINcolN (150’) (12) r.:
Steven Spielberg fsz.: Daniel Day
Lewis és Tommy Lee Jones

Február 28. csütörtök
17.00 NAdeR éS SIMIN eGy el-
VáláS töRtéNete (123’) (16)
– oscar díj 2012-
19.05 teGNAP éJJel (93’) (12)
nyISD KI A SZEMED! SoroZAT
(DunaP’art Fimklub)
20.50 A leHetetleN (114’) (12)
fsz.: Ewan Mcgregor és naomi
Wats

március 1. péntek
17.00 VAd MAGyARoRSzáG
(58’) (kn)
18.00 leNyűGöző teReMtMé-
NyeK (127’) (12*) Alice Englert,
Emma Thompson
20.10 KéNySzeRleSzálláS
(138’) (16) fsz.: Denzel Washing-
ton, Kelly reilly

március 2. szombat
16.00 SzeNteNdReI lyuKA-
SóRA – P’ArT MoZI Irodalmi Pó-
dium. Vendégeink: Szabó T. Anna,
Lackfi János, Lator László, Mácsai
Pál és Várady Szabolcs
17.30 A teRMéSzet IQ-JA (58’)
(kn)
18.30 leNyűGöző teReMtMé-
NyeK (127’) (12*) Alice Englert,
Emma Thompson
20.40 SuSHIálMoK (81’) (kn)
film egy 85 éves sushikészítő
mesterről
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A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
PÁLYÁZATOT HIRDET KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE

A kávézó helye: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. P’Art Mozi
A pályázónak elsődleges szempontként figyelembe kell vennie,
hogy a kávézónak a mozi nyitva tartással azonos nyitvatartási
időben kell működnie heti hét napon át.
Olyan együttműködő partnert keresünk, aki saját üzemeltetés-
ben vezetné a kávézót és működésében a hangsúlyt a művész-
mozi nívójához méltó, kifejezetten színvonalas vendéglátásra
kívánja helyezni.
A pályázati anyagok benyújtásának határideje: 
február 10.
A pályázati anyagok elbírálásának ideje: 2013. február 17.
A kávézó üzemelésének kezdési időpontja közvetlenül a pályázat
elbírálását követően.

Bővebb információ: Klötz Ildikó 30/477-6143, 
E-mail: partmozi@upcmail.hu

Emlék-képek 
Szentendréről

Dr. S. nagy János több évtizedes munká-
val létrehozott, elsősorban a szentendrei
művészetre fókuszáló képzőművészeti
gyűjteménye először lesz látható Szent -
endrén, a MűvészetMalomban. Az itthoni
közönség számára 2006-ban már lehető-
ség nyílott a kollekció teljesebb megisme-

résére a budapesti Kassák Múzeumban
megrendezett kiállítás során, sőt egy ki-
sebb válogatás 2007-ben, a németországi
Tübingenben is bemutatásra került.  A
gyűjteményhez számos olyan műalkotás
tartozik, amelyeket különböző tárlatokról
jól ismerhetünk, most azonban a gyűjtő íz-
lését és a városhoz való kötődését is rep-
rezentáló kiállítás keretében láthatjuk
ezeket viszont. 
A szentendrei születésű S. nagy János el-
kötelezetten gyűjti az 1926-ban megalapí-
tott Szentendrei Művésztelep alapító
tagjainak és az 1920–30-as években itt
otthonra lelő művészek munkáit, amelyek
a nagybányai festői hagyományokat, a
nagytekintélyű főiskolai mester, réti Ist-
ván, és a szeretve tisztelt festőművész,
Ferenczy Károly hatását közvetítik. A gyűj-
teményben olyan meghatározó jelentő-
ségű műalkotások találhatók, mint például
rozgonyi László, Jeges Ernő, Deli Antal,
Paizs Goebel Jenő kompozíciói, amelyek
ma már nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a
szentendrei festészet történetének első
évtizedeit megérthessük. S. nagy János

különösen jó barátságot ápolt a Szentend-
rei Művésztelep két alapítójával, Bá-
novszky Miklóssal, illetve onódi Bélával,
akinek művészetéről könyvet is írt. 
A gyűjtemény említésre méltó jellegzetes-
ségei közé tartozik, hogy a régi mesterek
művei mellett a szentendrei kortárs művé-
szet szintén képviselve van – többek kö-
zött – Balogh László, Deim Pál, Aknay
János, Lukoviczky Endre, Hajdú László,
vagy a nemrég elhunyt Gy. Molnár István
néhány alkotásával.     
A város kulturális életében egykor aktívan
résztvevő, valamint művészeti írásokkal és
kiállítás-szervezéssel foglalkozó kutató ve-
gyész S. nagy János gyűjtői látásmódját és
festészetről vallott felfogását közvetíti a több
mint száz műalkotást bemutató kiállítás.  

Bodonyi Emőke, a kiállítás kurátora

eMléK-KéPeK SzeNteNdRéRől
Válogatás S. nagy János 
magángyűjteményéből
Február 22. péntek, 17:00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
A vendégeket köszönti: 
dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton egyetemi
docens, múzeumigazgató, dr. Dietz 
Ferenc polgármester. A kiállítást meg-
nyitja P. Szabó Ernő művészettörténész.
Közreműködik négyessy Katalin 
gordonkaművész  
Megtekinthető május 20-ig. 

Művészek 
a Szőnyi István 
Szabadiskoláért
A Szőnyi István Képzőművészeti Szabad-
iskola 1968-ban tartotta első kurzusát a
Szőnyi kertben. Az akkori művészeti élet
neves személyiségei, Végvári Lajos mű-
vészettörténész, Hincz Gyula festőmű-
vész, Somogyi József szobrászművész,
egyetemi tanszékvezető tanárok és két fi-
atal festő, Gyémánt László és Mizser Pál
fogadták el Dániel Kornél múzeumigaz-

gató meghívását. Magyarországon akkor
egyedülálló képzési formát honosítottak
meg Zebegényben. A koncepció közel állt
nagybányához, s némiképp a két háború
közötti jeles mesterek által vezetett sza-
badiskolákhoz is. A hivatalos művészkép-
zés ellenében sokkal szabadabb szellemű
oktatás valósult meg az évek során. Azóta
megszakítás nélkül minden év nyarán
megnyitja kapuit a művésztelep. Az egy-
mást váltó művészeti vezetők, dr. Végvári
Lajos, Bokor József, dr. Hann Ferenc, Kó-
rusz József, Bárdosi József, Szunyoghy
András vezetése alatt a tanári gárda több-
ször kicserélődött, megújult, de az alap
célkitűzésekhez mindenki hű maradt. 
A többi magyarországi kulturális intéz-
ményhez hasonlóan a zebegényi szabad-
iskola is fenntartási problémákkal küzd.
Ezért felhívással fordult az egyesület ve-
zetősége azokhoz a művészekhez, akik
valamilyen módon kötődnek az iskolához,
vagy Szőnyi István szellemiségéhez. A vál-
ság közepette Magyarország legjelesebb
alkotói közül sokan önzetlenül ajándékoz-
ták oda műveiket a nemes cél érdekében.
Szőnyi István leánya, Triznyáné Szőnyi
Zsuzsa, édesapja egyik alkotását ajánlotta
fel a szabadiskola támogatására. Az anya-
giakon túl az összefogás erkölcsi értéke
adja ennek a kezdeményezésnek a jelen-
tőségét. A kollekciót aukción kívánja érté-
kesíteni a Szőnyi István Baráti Kör. A
befolyt összeg egy részéből ösztöndíjat
alapítanak tehetséges, de nehéz sorsú
hallgatók támogatására. A kiállított művek
mellett archív fotókból, dokumentumokból
készült összeállítás idézi fel a nagy múltú
szabadiskola légkörét.

MűVéSzeK A SzőNyI IStVáN
SzABAdISKoláéRt
Megnyitó február 15-én, péntek 16:00
MűvészetMalom, Bogdányi út 32. 
Tárlatvezetés: február 17. vasárnap, 16
órától. Klemmné németh Zsuzsa művé-
szettörténész, a kiállítás kurátora vezeté-
sével. A kiállítás megtekinthető március
17-ig, hétfő kivételével naponta 10-18 óra
között. 

AUTóSZErVÍZ
SZEnTEnDrE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340

26/500 150
nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás



A kulturális kapcsolatok erősítése, a test-
vérvárosi kapcsolat megteremtése és a
múzeumok közötti szoros együttműködés
voltak a legfontosabb témái Ilan Mor, Izrael
Állam budapesti nagykövetének szent-
endrei látogatásán. 
A nagykövet szinte egy teljes napot töltött
városunkban. Elsőként dr. Dietz Ferenc
polgármester fogadta, a találkozón Szent-
endre és Izrael közötti erős, és folyamato-
san bővülő kulturális kapcsolatok további
lehetőségeiről tárgyaltak.  
Ilan Mor azt mondta, minden segítséget
megad annak érdekében, hogy a 2014-es
czóbel életmű-kiállítás minél teljesebb le-
hessen. Ennek érdekében közbenjár az iz-
raeli múzeumoknál és magángyűjtőknél is.
Felajánlotta, segít abban, hogy a hagyo-
mányos budapesti Zsidó nyári Fesztivál
résztvevői közül néhányan városunkban is
fellépjenek, illetve fölvetette, hogy Szen-
tendrén, a nyári fesztivál része legyen egy
izraeli nap. 
A tárgyaláson a nagykövet arra is ígéretet
tett, hogy segít újraindítani egy izraeli tele-

püléssel a testvérvárosi kapcsolat kialakí-
tását célzó tárgyalásokat. 
Dr. Dietz Ferenc meghívta Ilan Mor izraeli
nagykövetet Szentendre új gyöngyszemé-
nek, a Pajor-kúriának a június 18-i meg-
nyitójára. 
A diplomata a Ferenczy Múzeum vendége
volt a nap további részében. Dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton igazgató tárlatvezeté-
sével megtekintette a Kovács Margit
Múzeumot, a czóbel Múzeumot és az
Anna-Ámos Emlékmúzeumot. 
A Ferenczy Múzeum igazgatójával folyta-
tott baráti megbeszélésen Ilan Mor meg-
ígérte, mindent megtesz azért, hogy az
Ámos Imre vándorkiállítás létrejöhessen
Izraelben. A nagykövet ezek mellett arra is
hangsúlyt helyez, hogy a szentendrei mú-
zeum és az izraeli nagy múzeumok, 
gyűjtemények között élő kapcsolatot te-
remtsen.
Ilan Mor elismeréssel nyilatkozott arról,
hogy milyen színvonalasan és szeretettel
gondozzák a czóbel és az Anna-Ámos ha-
gyatékot, életművet.
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Szentendre fontos vendége: Ilan Mor

Dr. Dietz Ferenc polgármester és a Ilan Mor nagykövet a négyszemközti
találkozójuk után az Izraeli-Magyar Baráti Kör két képviselőjével, Szegő
Andrással és Vajda Jánossal is tárgyaltak.

Ilan Mor Izrael Állam budapesti nagykövete és Dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton, a Ferenczy Múzeum igazgatója

Ilan Mor belelapozott a Városházán a Szentendre vár... című képes
kiadványba

Ilan Mor az emlékezés kövét helyezte el Anna
Margit sírján a múzeum kertjében.

A nagykövetnek annyira tetszett a városunk hangulata, hogy az Anna-
Ámos Emlékmúzeum emeleti erkélyéről a mobiltelefonjával fotózta a
sokak által megfesetett szentendrei háztetőket.
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n Mitől egyedülálló a nyelviskola?
A 2012. szeptemberében nyílt Kölyöknyelv
iskola a XXI. századi gyermekek iskolája.
Holisztikus iskola, ami azt jelenti, hogy a
nyelvoktatás mellett nyitott mindenféle, ko-
rábban bevált módszerek, mint pl. a drá-
mapedagógia, a tapasztalati tanulás, a
multilaterális módszerek, projektek és
egyéb stresszoldó technikák irányába. A
nyelvi órákon az idegen nyelv haszná-
lata áll a középpontban, nagy hang-
súlyt kap a játékos módszer és a
pedagógiai kineziológia segítsé-
gével a két agyfélteke összehan-
golása, a koordináció és az
emlékezet fejlesztése, dyslexia
prevenció. Mindez észrevétlenül
történik, egy játékos angol vagy
német foglakozás során.

n Milyen stresszoldó technikákat al-
kalmaznak?
A pedagógiai kineziológia egyszerű esz-
közöket nyújt, amelyek oldják a görcsös
feszültséget, energiát szabadítanak fel, így
aktivizálják a gyerekeket. Ezeket a techni-
kákat (speciális testi gyakorlatokat, moz-
gásokat) a gyerekeknek megtanítjuk, s azt
is, hogy milyen helyzetekben használják
azokat (pl.: vizsgák, dolgozatok előtt, kel-
lemetlen helyzetekben). A nyelviskolában
tibeti hangtálakkal játszunk, melyek segí-
tenek az elengedésben, a rezgések erősí-
tik az immunrendszert, nyugtatják az
idegrendszert, javítják a koncentrációt,
csökkentik a hiperaktivitást. És ott van
még Elefáni, a papírszínház.

n Mi is pontosan az elefáni papírszín-
ház?
Magyarországon még nem honos, újszerű
színház ez a fajta papírszínház. Minden
díszlet és kivágható figura papírból készül.
A Kölyöknyelv iskolában egy olyan idegen-

nyelv-tanítási módszer kidol-
gozását és alkalmazását tűztük

ki célul, amelynek alapja Elefániról,
a mesélő elefántlányról elnevezett minia-
tűr papírszínház. Jelenleg a módszertani
könyv elkészítésén dolgozunk dr. Pazonyi
Judit egyetemi tanárral közösen, aki neves
szakértője a korai nyelvtanításnak. A pa-
pírszínház a tanuláshoz varázslatos kel-
lék, a gyerekek gátlásaikat feledve angolul
vagy németül lehetnek szereplői egy szi-
tuációnak vagy mesének. 

n Hogy kerül elefáni a Kölyöknyelv is-
kolából az óvodákba, iskolákba?
Elefáni a legszebb mesékkel járja az óvo-
dákat, illetve alsó tagozatos iskolásokat lá-
togat meg. A miniatűr színpad egy
gyermekközeli világot teremt. Az előadá-
sokon maximum 30 fő vehet részt, nagyon
családias a légkör. A meséket Elefáni da-
lokkal színesíti, melyeket a gyerekek még
hetek múlva is dúdolnak. remek ajándék
és színházi élmény a 3-7 éves korú gye-
rekeknek.

n A Kölyöknyelv iskola nagyon ösz-
szetett és speciális módszer kisgyere-

kek nyelvtanítására. Van-e még valami
a tarsolyában?
Szintén korszakalkotó, hogy nálunk a
dyslexiás gyerekek is tanulhatnak idegen
nyelvet. A nyelvi felmentéssel ellentétben
mi azt valljuk, hogy a megfelelő módsze-
rekkel, mint a vizualitás előtérbe helye-
zése, a multiszenzoros gyakorlás és a
lépésről lépésre való haladás, igenis ered-
ményes lehet a tanítás a dyslexiások ese-
tében is. Elhivatottságunkat mutatja, hogy
az óvodától az általános iskola végéig el-
kísérjük tanítványainkat, s felkészítjük őket
a középiskolai felvételire, vagy akár egy 
junior nyelvvizsgára. nyáron pedig nyelvi
táborokkal várjuk a diákjainkat, ahol folya-
matos idegen nyelvi környezetben lesz ré-
szük a sok-sok izgalmas program mellett.

n Mire a legbüszkébb?
Amikor a szülők az órák előtt elmesélik,
hogy a gyerekek minden reggel úgy kel-
nek fel, hogy ’ma is megyünk angolra,
ugye?’, vagy felhívnak, hogy ugyan beteg
a gyermek, de angolra nagyon szeretne
jönni. Ilyet ők, mint szülők, még nem ta-
pasztaltak. Ekkor vagyok a legboldogabb,
mert ennél nagyobb elismerést nem kap-
hat a Kölyöknyelv csapata. A legbüszkébb
mégis a gyerekekre vagyok, nagyon ked-
ves tündérkék és manók költöznek az is-
kolánkba, és vele a szívünkbe is.

Hol kaphatunk még több információt az
órabeosztásokról, helyszínről, tanárokról?
A www.kolyoknyelv.hu internetes oldalun-
kon megtalálható minden egyéb informá-
ció, képek az iskoláról és az Elefáni
mesékről. Szakképzett munkatársam Lau-
fer rita és jómagam sok kreativitással és
tárt karokkal várjuk a hozzánk érkező gye-
rekeket!              

(x)

KÖLYÖKNYELV – egyedülálló nyelviskola Szentendrén óvodások 
és általános iskolások részére
BeSzélGetéS BoRoSNé NAGy lucáVAl, A KölyöKNyelV ISKolA éS Az eleFáNI SzíNHáz MeGAlAPítóJáVAl
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A siker a legjobb dopping
A P’Art Mozi Príma Primissima és Príma díjasokat bemutató
sorozatának vendége volt február 1-jén dr. cseri Miklós, a
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója. A
Skanzen vezetőjét Kemény zoltán grafikusművész kérdezte
legfőképp szakmai sikerekről, de a beszélgetés folyamán a
polgári értékrendbe vetett hitről, a legmélyebb családi köte-
lékekről, és néhány műhelytitokról is szó esett.  

A Skanzent az elmúlt évtizedekben az állandó megújulás jelle-
mezte, folyamatosan fejlődött, új tájegységekkel gazdagodott. 
A főigazgató külföldi tanulmányútjain szerzett értékes tapaszta-
latait honosítva, átdolgozva és továbbgondolva több lépéssel
megelőzte az aktuális trendeket. A múzeum így mindig képes volt
olyan újdonsággal jelentkezni, melyhez a megfelelő anyagi és er-
kölcsi támogatást is megkapta. „A siker a legjobb dopping” – ha-
tározta meg a főigazgató az új és új tervek ösztönzőjét. 
Legújabb programjukkal már nemcsak a Kárpát-medence építé-
szeti és tárgyi emlékeit mutatják be, de a teljes magyar diaszpóra,

az Amerikába, Ausztráliába kivándorolt magyarság értékeit is. Ha-
marosan felépül a múzeumban az a 112 épületből álló tájegység,
ahová Erdély népi kulturális hagyományait mentik át.  
A múzeum a divatos fesztiválok megrendezése helyett ma már a
visszatanulás – visszatanítás programját helyezi előtérbe, azaz
megismerteti a látogatókat azokkal az egyszerű, régi életvezetési
értékekkel, melyeket a globalizált világban már nagyrészt elfelej-
tettünk. Egy hallgatói kérdés után, mintegy mellékesen jegyezte
meg cseri Miklós, hogy az ehhez kapcsolódó kommunikációs
projektre pár napja 180 millió forintos KEoP pályázatot nyert el a
múzeum. 
A főigazgató vezetési filozófiáját is megosztotta a közönséggel: „A
tervezés szakaszában nagyfokú demokrácia, a végrehajtásnál
azonban totális diktatúra kell” – idézte a szlogent. A jól működő
munkatársi vagy társadalmi egységeket olyan fogaskerekekhez
hasonlította, melyek olajozottan, egymásba kapcsolódva, egy-
mást továbbhajtva mozognak. Talán nem véletlen, hogy ő alapí-
totta a szentendrei rotary Klubot, amelynek szimbóluma egy
arany színű fogaskerék. 
A beszélgetés végén megismerhettük cseri Miklós új könyvét is,
melyben a rotary klubok történetét dolgozza fel. A kötetet be-
szélgetőpartnere, Kemény Zoltán tipográfus tervezte. (A könyv
4990 Ft-ért megvásárolható a Szentendrei Szabadtéri néprajzi
Múzeum titkárságán, illetve megrendelhető  Kelemen Péternénél
e-mail-ben: kelemen.peterne@sznm.hu.)
Az érdekes beszélgetésről hazamenni csak nem akaró hallgató-
ságtól végül – a karizmatikus vezető stílusosságával – maga a
meghívott köszönt el.                                                          Sz. N.

Képbe zárt imák
Paulusz Györgyi kiállítása a Polgármesteri Galérián

Február 5-én nyílt meg Kunné Paulusz Györgyi kiállítása a Vá-
rosházán. A művésznő tárlatán dr. török Balázs alpolgármes-
ter üdvözölte a vendégeket, majd Ries zoltán, az Ikon csoport
elnöke nyitotta meg a kiállítást. Az alábbiakban az ő beszédé-
nek kivonatolt, erősen rövidített változatát közöljük.

Ikonok: képbe zárt imák lógnak a falakon, a kiállítás címadó meg-
fogalmazása szerint is, tartalmilag is. Mi az a késztetés, ami miatt
egy festő föladja a lehetséges témák sokféleségét, és az édesen
hívogató szabadság helyett magára kényszerít egy olyan kezes-
lábas öltözéket, mely nemcsak szabad mozgásában akadályozza,
hanem a szűkült mozgástér következtében gondolatait is óhatatla-
nul beszabályozza, cselekvőképességében korlátozza? Így gon-
doljuk legalábbis, kívülállók. De így van-e valójában? 
Az ikonfestő nem egy élő ember portréját, hanem egy szent ikonját
festi. A szent halála után „mennyei” testben a Mennyországba kerül.
Az ikonfestőnek pedig ezt a feltámadt, „lelki testet” kell lefestenie,
ezért ábrázolásában kerül minden testi, fiziológiai, pszichológiai ele-
met. Maga az ikonon ábrázolt szépség sem a test fizikai szépsége,
hanem a lélek legtisztább belső szépsége. A képeken nincs árnyék,
ez is segíti a belső ragyogás érzetét. 
A kialakult szigorú bizánci stílus a maga merev formai sajátossá-
gaival, tömörségével, egyszerűsítésével, talán ezek által nyert bi-
zonyos konstruktív jellegével egyúttal jelentős absztrakciós
többletet is hordoz; sokkal több absztrakciót, mint amit óhatatlanul
minden kétdimenziós ábrázoló lép is magán visel. nem véletlenül,
hiszen az elvonatkoztatás az ikon funkcionális lényege is.
A modern művészetben történtek kísérletek, nem is az ikonok kor-
szerű átértelmezésére, hanem inkább átírására, Szentendrén is.
Közismertek Vajda Lajos ide tartozó munkái és Aknay János meg-
érlelt, ikonszerű képei. Lényeges különbség van azonban a hivat-
kozott modern megközelítések és a tradicionális ikonfestés között:
míg az előbbiekben valamiképpen az ember istenül, az utóbbiban
az Isten emberül; azaz ölt emberi arcot a felfoghatatlan Isten, Krisz-
tus, a megdicsőült Istenanya és a szentek. 
Paulusz Györgyi a tradicionális ikonfestést követi, ezen belül is a
bizánci hagyományt. nem felnőttkori felismerés vagy hirtelen hó-
bort lökte ebbe az irányba: már gyerekkorában megszerette eze-
ket a képeket, melyekkel családi környezetben és a környék
pravoszláv hagyományaiban és élő jelenében bőségesen találkoz-
hatott. A szokásos Krisztus-Istenanya-szentek ábrázoláson túl szí-
vesen jelenít meg magyar szenteket. nem fest sokat,
gyártásszerűen. nem kísérletezik a szabályok fölrúgásával, de óva-
tosan tágítja azokat. Színvilágában a konfekciót finoman testre
szabja; a maga egyéniségére. Van, hogy kilép a kép síkjából, meg-
duplázva a kétdimenziós teret. Mindezeket alázatos visszafogott-
sággal teszi. Alázattal festett képeit alázattal érdemes szemlélni.
Az elején megfogalmazott kérdésre, hogy milyen is lehet az a lel-
kület, mely hivatott ikonfestővé tesz valakit, Mendelssohn Paulus
című oratóriumának hallgatása közben a megkövezett István sza-
vai villantották föl bennem a választ; érvényes, költőien tömör meg-
fogalmazásban: „Te egyedül vagy az életem, Uram, így halálom
csak nyereség nekem”.

Kemény Zoltán grafikus beszélgetett dr. Cseri Miklós főigazgatóval 
a P’Art Mozi Mesterportrék sorozatában

Kunné Paulusz Györgyi, dr. Török Balázs és Ries Zoltán a megnyitón
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n Milyen zenei múlt volt már a hátad mö-
gött, amikor jelentkeztél a Voice válogató-
jára?
Már általános iskolás koromban tudtam, hogy
engem mindennél jobban érdekel a zene. csá-
szár csillához jártam előkészítőre, de ezen
kívül, amit tudok, autodidaktaként tanultam. Öt
éve duóban zenélek a szintén szentendrei
Eszes Viktória énekesnővel, négy éve rend-
szeresen fellépek zenekarommal, a Soundcir-
cussal. Szerepeltünk többek között Szent -
endrén a Barlangban, a majálison, az Angyal-
mamák rendezvényén, a Szentendre Éjjel-
nappal nyitva Fesztiválon, a fővárosban
különböző zenei fesztiválokon.

n Milyen zenét játszotok?
Eszes Vikivel a duett-világ gyöngyszemeiből
válogattuk repertoárunkat. A Soundcircus el-
sősorban populáris angol-magyar könnyűzenei
feldolgozásokat játszik olyan neves előadóktól,
mint charlie, Phil collins, Tina Turner.

n tina turnerről jut eszembe: gyakran éne-
kelsz női előadóktól, amit egyedi, több ok-
távnyi hangterjedelmednek köszönhetsz.
Nem tartasz attól, hogy emiatt femininnek
gondolnak?
nagyon nyitott vagyok mindenre, és ezeket a
dalokat mindig igyekszem szövegi jelentésben
átformálni. A hangterjedelmemet pedig, amivel
az Ég megáldott, büszkén igyekszem a lehető
legváltozatosabban kihasználni, mind magas,
mind mély lágéban. 

nA versenyben milyen volt együtt dolgozni
mentoroddal, Malek Andreával?
Egy szóval: fantasztikus. Andi nagyon nyitott
és odaadó, mindenkinek maximálisan segít,
élő példa rá az a bécsi koncert, ahol meghívá-
sára én is felléphettem.

n láttam a fotókat a Facebook oldaladon… 
A verseny alatt, november végén, december
elején Andi meghívta csapatát otthonába, ahol
együtt készültünk fel a verseny további szaka-
szára. A felkészülés mellett külön ajándékot
kaptam: a csodálatos bécsi Stefansdomban
énekelhettem tenor szólót. Az esti mise kere-
tén belül, rengeteg ember előtt egy gospel
művet adtunk elő, a bécsi acapella kórussal,
Andi énekelte az alt szólót. A pörgős fekete
zenén keresztül megélt hit olyan erőt ad, ami-
hez semmi nem fogható. Ezt a műsort szeret-
nénk Magyarországon is bemutatni. 

n A műsor során mennyit tudtak hozzáadni
hangtechnikádhoz, megjelenésedhez?

A rendszeres szereplés nagyon jó rutint adott,
szinte azonnal azt vettem észre: otthonosan
mozgok a színpadon, nem volt gondom a da-
lokkal. A kamerákkal teli stúdió egy teljesen
más világ. Figyelnem kellett, hová nézzek, ho-
gyan koncentráljak a hangomon túl a közön-
ségre, és egyidejűleg a koreográfiára. Mindezt
annak tudatában, hogy a kamerák túloldalán
több millióan figyelnek rám. Andi sokat segített
ebben, hasznos gyakorlatokat mutatott, hogy
oldott és magabiztos legyek. Egy-egy adás
végén szinte félholtan estem haza, annyira fá-
radt voltam, de olyan szintű adrenalint kaptam,
hogy másnapra újra rengeteg energiával töl-
tődtem fel. Azt hiszem, ez a műsor a legjobb
dolog, ami történt velem eddig.

n Pedig nemcsak pozitív kritikákat kaptál.
Hogyan sikerült feldolgozni ezeket?
Többen belekötöttek az öltözékembe, a magas
hangjaimba. Amikor csillogó kék, kígyómintás
zakóban léptem fel, azzal viccelődtek: „Úris-
ten, Dávidból szentjánosbogarat csináltak!”.
De mint a zenéhez, a színpadi munkához is
kellő alázattal viszonyulok, úgy éreztem, a re-
vühöz, a dal karakteréhez pont illett a harsány
szerelés. Ha nem is tetszik feltétlenül az a
ruha, ami rajtam van, azt gondolom, nem baj,
mert legalább beszélnek róla. A show-ért min-
dent! nem vártam el soha, hogy mindenki ked-
vence legyek, de persze minden kritikát
elfogadok, és a hasznomra fordítom, beépítem
a későbbi munkásságomba. A pozitív vissza-
jelzésekért pedig egy életre hálás vagyok.

n A siker szárnyán milyen zenei karriert ál-
modsz magadnak? lemezszerződéssel
megkerestek már?
A műsorban rengeteg zenei szakember segí-
tett bennünket. Velük szeretném tartani a kap-
csolatot, ugyanúgy a saját szerzemények
terén, mint az egyéb műfajokban. Saját lemezt
is szeretnék záros határidőn belül. Emellett na-
gyon fontosnak tartom, hogy kihasználva az is-
mertséget, minél több helyre eljuthassak a
koncertek révén.

Színpad… Arra nem gondoltál, hogy szín-
házi munkát vállalj? Gondolok itt például a
musical színészi pályára…
A soul, pop és blues-vonal sokkal jobban illik
hozzám, abban közvetlenebb és kötetlenebb
vagyok a közönségemmel. nem tudom elkép-
zelni magam a kötött színpadi szerepben, de ki
tudja, mit hoz a sors.

n Igen, a sors… ezen a pályán sokszor a
szerencsének is melléd kell szegődnie.
ezért nem tudom megkerülni a kérdést: mi
van, ha nem jön be az éneklés, van „B”-ter-
ved a jövőre?
(nevet) Kizártnak tartom, hogy meg tudnék
lenni az éneklés nélkül, viszont tudom, hogy a
mai világban több lábon kell állni. A B-terv is a
zenéhez kötődik! Már most is éneklést-hang-
képzést tanítok, egyelőre amolyan „szakmai
gyakorlatként”, mert jelenleg még a Kőbányai
Zenei Stúdió Szakképző Művészeti Iskolát
végzem, és idén megszerzem a felsőfokú
szakképesítést.

n Most, hogy a pörgős időszakon túl vagy,
mivel telnek napjaid?
A pörgés egyáltalán nem állt meg, hiszen most
indul a hőn áhított munka. Jönnek a felkérések
szép számmal. A sok koncert mellett szeretnék
időt szakítani önálló estekre is, mind Eszes Vi-
kivel, mind a Soundcircussal. 

n Milyen műfajban?
Az egyik szerelmem a jazz, a másik nagy
álmom, hogy filmzenei estet szervezzek, szim-
fonikus jelleggel, zenekarral. És még egy ter-
vem, hogy rajzfilm-zenéket adjak elő. 

n ez hogy jutott eszedbe?
Két hobbim van, az egyik a festés, a rajzolás.
Amikor túlcsordulnak a gondolataim, ez min-
dig segít a kikapcsolódásban. És van egy
másik hobbim: amikor el akarok vonulni a világ
elől, bevackolódom a tévé elé némi popcorn-
nal és rajzfilmeket nézek. rajongok a klasszi-
kus Disney-rajzfilmekért, ezért úgy éreztem,
pár énekes kollégámmal szívesen elénekel-
ném közönség előtt a műfaj legnépszerűbb da-
rabjait. Duetteket, tercetteket stb. 

n Mit tervezel még?
A műsortól az ismertségen túl kiterjedt rajon-
gótábort is kaptam. nagyon meghatott, hogy
ennyien szeretnek, hogy a szentendreiek
közös szurkolást szerveztek értem. Szeretném
megköszönni nekik, hogy bíztak bennem,
ezért egy „közönségtalálkozót” szervezek, af-
féle retrodizsivel, mert úgy gondolom, manap-
ság nagyon ritka a jó hangulatú táncos
rendezvény. Ezt a tervemet szeretném rend-
szeres programként megvalósítani, ahol kor-
osztályonként mindenki megtalálná a maga
zenéjét, táncát. És még egyszer: köszönöm
kedves polgármester úrnak és Szentendre la-
kosainak, hogy szurkoltak értem, nagyon kö-
szönöm a szavazataikat, és azt, hogy hittek
bennem. Leírhatatlanul boldoggá tettek ezzel.
Szóval, jelentem: sínen vagyok, alig várom az
első koncertet!                                          -sz-

A siker szárnyán
the Voice – Magyarország hangja címmel véget ért a külföldön már régóta nagysikerű te-
hetségkutató széria első hazai adásfolyama. Szentendréről három fiatal, tehetséges éne-
kes jutott be a tv2 adásába: Schwartz dávid, Kőhegyi dávid és Szabó Bence. Közülük
Schwartz dávid csaknem a döntőig jutott különleges, sokszínű hangjával. dáviddal nem
először találkozhattunk a televízióban, szerepelt a Fábry Showban, láthattuk a Megasztár
színpadán. Az X-factorba többször jelentkezett. Most, a the Voice-ban elért eredménye
kapcsán beszélgettünk vele zenéről, sikerről, tervekről.



KultúRa2013. február 8. 19

Bálint nap a 20 éves Filibilivel
Születésnapi öröméneklésre hívjuk szeretettel barátainkat, is-
merőseinket, rokonainkat február 10-én, vasárnap 17 órára a
szentendrei Városháza dísztermébe. Köszöntőt mond: dr.
Dietz Ferenc polgármester, Eredics Gábor népzenész, zene-
tanár. Közreműködik: Filibili népdalkör, csipkefa Műhely, Vi-
segrádi Férfi Dalkör, Dunazug Zenekar, Jávor csaba és
táncosai, szentendrei bortársművészek, Kertész József.

Köszönet a támogatóknak: Szentendre Város Önkormányza-
tának, a Szentendrei Kulturális Központnak, a Levente Ala-
pítványnak és minden kedves Vendégünknek, akik eljönnek
a Bálint-napra. 
Belépődíjat nem szedünk, de a kásapénzről nem mondanánk
le, ezért megtömött pénztárcáját senki ne felejtse otthon!

Jap-ker 
Autószerviz

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út  26.
Tel.: 06-30-667-65-60   *  06-30-667-65-62

E-mail: szerviz@japker.hu 
Nyitva tartás: H - P: 8-16 óráig

Szolgáltatásaink:

Autószerelés, gyorsszerviz
Műszaki vizsgáztatás rendkívül kedvező áron,

rövid határidővel!

Akcióink:

Ingyenes állapotfelmérés!
Helyben vásárolt alkatrészek kedvezményes

beépítési lehetősége!

További információk:
www.japker.hu

Árnyjátékszínház a PMK-ban
A hazánkban újdonságnak számító Koldus és Királyfi
című árnyjátékot március 2-án,  szombaton 16 órakor mu-
tatják be a Pest Megyei Könyvtárban

A Bonbon matiné intézménye Lukácsházi Győző vezetésével
1998-ban jött létre. célja a 4–10 éves gyerekek zenei neve-
lése, akik interaktív, játékos ismeretterjesztő előadások 
formájában ismerkedhetnek meg a komolyzenével. Az elő-
adásokat a szentendrei és dunakanyari óvodások és kisisko-
lások már négy éve élvezhetik, köszönhetően Morvai Zsuzsa
fáradhatatlan szervezőmunkájának.

A BonBon Matiné az utóbbi időben több új zenés mesejátékot
is bemutatott, legújabb darabjuk a Koldus és Királyfi, mely
Alpár Balázs fiatal zeneszerző és Tarr Ferenc szövegíró közös
munkája. Klasszikus zenei művekre jellemző igényességgel
készült, többféle zenei réteg és stílus keveredik benne, sok
modern, „filmes” hangzással. A Magyarországon még soha
nem látott árnyjátékszínházi technika Dobos Emőke és Tarr
Ferenc közös munkája. Mesélő: Lukácsházi Győző. Az elő-
adást a hat éven felüli korosztálynak ajánlják.

A belépő az előadás napján személyenként 1300 Ft, elővétel-
ben 1100 Ft a Pest Megyei Könyvtárban. Csoportos jegyek 
15 főtől rendelhetők Morvai Zsuzsánál (06-30-237-9942, 
morvai.zsuzsa@gmail.com) 1000 Ft/fő áron (1 kísérő ingye-
nes). Jegyek rendelhetők a www.jegymester.hu weboldalon is.

PRoGRAMoK A PMK-BAN

Könyvbemutató

Nyáry Krisztián: 
Így szerettek ők 
Február 18-án, hétfőn 18 órakor
a Pest Megyei Könyvtár 
olvasótermében (Pátriárka utca 7.)
nyáry Krisztián: Így szerettek ők – 
Magyar irodalmi szerelmeskönyv
című könyv bemutatójára várják az érdeklődőket szeretettel. 
A szerző a helyszínen dedikál.

„2012 januárjában a síelésről kerestem fotót az interneten, ami-
kor hirtelen felbukkant radnóti Miklós és Gyarmati Fanni síruhás
képe. Fiatalok voltak, szépek, mintha csak a kortársaink lenné-
nek. Egy szimpatikus szerelmespár a sípályáról, akiket szívesen
megszólítanánk, de közben nem tudunk elfelejtkezni a rájuk váró
jövőről.” Így emlékszik vissza nyáry Krisztián arra, hogyan kezdte
publikálni barátai szórakoztatására a Facebookon magyar írók és
művészek szerelmi életéről szóló képes etűdjeit, amivel néhány
hónap alatt nagy népszerűségre tett szert. A barátoknak szánt
bejegyzésekből mára több mint tizenötezer olvasót vonzó kultu-
rális ismeretterjesztő sorozat lett. A szerző célja, hogy a tankönyvi
életrajzok papírmasé figurái helyett hús-vér embereket mutasson
be, és ezzel kedvet csináljon a művek olvasásához. negyven tör-
ténet Adytól Vas Istvánig, Benedek Elektől Szabó Magdáig, Kosz-
tolányitól Petőfiig – múzsákról, megcsalt szeretőkről, örök
hűségről és a szerelem sokféle arcáról.
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BAR ceNtRo étteReM
Péter-Pál u. 2/B. Tel. 06-70-383-0383,
www.barcentro.hu
nyitva: szerdától vasárnapig 8.00-
23.00, hétfőn és kedden zárva

Menü:
Korhelyleves
Marhanyak pörköltszerűen kölessel és
salátaszívvel
Csörgefánk barackhabbal
+ 1 pohár Szeleshát Rosé 2012

A Bar centro egy olyan hely, ahol a minő-
ségi vendéglátás egybeolvad a hétközna-
pokkal, ahol finom és elgondolkodtató
ételekkel és széles borkínálattal, valamint
olaszország egyik legjobb kávéjával vár-

ják a vendégeket. Várnak mindenkit, akik
szeretnének este jót beszélgetni, koccin-
tani, zenét hallgatni, olívabogyót enni,
pezsgőt inni, születésnapot ünnepelni,
lány kezét megkérni, séftől tanulni főzni,
gourmet-nak lenni... 

BARceloNA ReStAuRANt
& tAPAS BAR

Szerb u. 2. 06-26-950-791, www.bar-
celonabar.hu
nyitva tartás: keddtől vasárnapig
12.00-23.00, hétfőn zárva

Menü
Mentás zöldborsókrémleves bacon chips-
szel, tejszínnel vagy Marhahúsleves ka-
rottával
Roston sült lazac karamellizált céklara-
guval és vajmártással vagy Konfitált ka-
csacomb vajon pirított, karamellizált
almaszeletekkel, hagymás törtburgonyá-
val és barnamártással
Gőzölgő almásrétes vaníliafagylalttal
+ 1 pohár forralt bor

coRNeR étteReM
Dunakorzó 4., 06-26-300-027
nyitva tartás:minden nap 10.00-22.00

Menü
Szerb csorbaleves
2 személyes tál: grillkolbász, csevapcsi-
csa, bőröskaraj, magyaros rablóhús
Baklava
+ mézes datolyapálinka

el MARIAcHI étteReM
Pannónia u. 6/B., 06-26-303-132,
www.elmariachi.hu
nyitva tartás:minden nap 10.00-22.00

Menü
Házi borjúmájgombóc leves csészében
Kakukkfüves krémsajttal töltött pulyka-
mell baconbe göngyölve, krokettel
Fánkbundában sült fahéjas alma
+ 1 pohár sor, bor vagy üdítő

eRM’S étteReM
Kossuth L. u. 22., 06-26-303-388,
www.erms.hu
nyitva tartás: naponta 11.00-22.00,
csütörtökön zárva

Menü
Chipotle Chiken Soup
Füstölt csülök tejszínes almaborban,
burgonyapürével
Fehércsoki szuflé karamellöntettel
+ 1 pohár limonádé

GöRöG KANcSó étteReM
Dunakorzó 9., 06-26-303-178,
www.gorogkancsoetterem.hu
nyitva tartás: minden nap 11.00- 22.00

Menü
Vargányás csicsókakrém leves, baconos
sült pitával
Snidlinges kacsás batyu kelkáposzta-fa-
sírttal, rokfort öntettel
Pisztáciás párnácskák, mézes fügével
+ 1 pohár ital kívánság szerint

MűVéSz étteReM
Dumtsa J. u. 7., 06-26-311-484,
www.ujmuvesz.hu
nyitva tartás: szerdától vasárnapig
11.00-22.00, hétfő-kedd zárva

Menü
Fokhagyma-erőleves zöldségmetélttel,
zsemle crutonnal
Vaddisznótarja egészben párolva szed-

res barnamártással, burgonyafánkkal
Diós-részeges farsangi palacsinta-piskó-
tatorony, puncsmártással
+ 1 dl Villányi Portugieser Tiffán Ede és
Zsolt 2011

RAB RáBy étteReM
Kucsera F. u. 1/A., 06-26-310-819,
www.rabraby.hu
nyitva tartás: keddtől vasárnapig
12.00-22.00, hétfőn zárva

Menü
Tejszínes gombaleves galuskával
Narancsos kacsa gyümölcsös rizzsel
Részeges piskóta
+ 1 pohár Szekszárdi Kékfrankos

RéGIMódI étteReM
Dumtsa J. u. 2., 06-26-311-105,
www.regimodi-resturant.hu
nyitva tartás: hétfőtől péntekig 12.00-
18.00, szombat-vasárnap 11.00-20.00

Menü
Tárkonyos őzraguleves
Egybesült bőröskaraj bajor káposztával
és petrezselymes burgonyával
Krampampuli vagy gyümölcssaláta
+ 1 pohár ital kívánság szerint

tRAttoRIA cARdINAle 
étteReM éS PIzzéRIA

Dunakorzó 7., 06-26-309-444,
wwww.cardinale.hu
nyitva tartás: minden nap 11.00-23.00

Menü
Savanyú becsinált leves
Bőrös kacsamell egészben sütve, egres-
mártással, burgonyapürével
Cardinale farsangi fánkja
+ 1 pohár bor, sör vagy üdítő kívánság
szerint

VAdáSzSólyoM étteReM
Pannónia u. 8., 06-26-787-287,
www.vadaszsolyom.hu
nyitva tartás: keddtől vasárnapig
11.00-22.00, hétfőn zárva

Menü
Farsangi szarvaskolbász leves
Tejfölös túrófánk áfonyalekvárral
+ 1 pohár bor, üdítő vagy ásványvíz kí-
vánság szerint

Még tart a Keresd az arany fakanalat! akció
Február 12-ig tart az a gasztronómiai verseny, melynek lényege, hogy a résztvevő éttermek háromfogásos menüt
kínálnak egy ajándék itallal, egységesen 2890 Ft-ért. Az akció emblémáját - az arany fakanalat - minden étterem
kiakasztja a portáljára. 
Az alábbiakban bemutatjuk a részt vevő éttermeket – kiegészítve a Bar centro Étterem kínálatával -, és kedvcsi-
nálónak a farsangi menükínálatukat.
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MESTERSÉGÜK CÍMERE

FűSzeRt MéRtüNK 
teGzeS dáNIellel, A FűSzeRéSz
tulAJdoNoSáVAl

Cikksorozatunkban minden alkalommal
egy-egy, a szentendrei járásban működő
termelőt, gazdát, kereskedőt mutatunk
be, akik mesterségük jó ismerői, és nem
utolsósorban portékájuk is kitűnő.

„A szentendrei piacon először 2008-ben je-
lent meg a standunk. Bár a helyiek nagyon
gyorsan megkedveltek minket, a hatósági
szabályozás végül nem engedte meg,
hogy kimérve áruljunk fűszereket, így a
kezdeményezés elhalni látszott” – kezdi
Dani a történetüket. Ennek ellenére Dani
és felesége, Éva fejében folyamatosan

motoszkált a gondolat, hogy nem kellene
annyiban hagyni, mígnem 2010-ben egy
hosszabb indiai utazás után úgy döntöttek,
hogy újraindítják a Fűszerészt.
Az elmúlt három évben folyamatosan bővült
a termékpaletta, és egyre népszerűbbek let-
tek a termékek a fogyasztók körében is. Az
alapelvek kezdettől fogva változatlanok:
adalékanyag- és tartósítószer-mentes fű-
szereket és keverékeket forgalmaznak az
elérhető legjobb minőségben.

Jelenleg több mint négy-
százféle fűszert tartanak,
amelyek a világ 56 országá-
ból érkeznek a csomagoló-
üzembe. A hagyományos
fűszerek mellett olyan kü-
lönlegességekkel is talál-
kozhatunk a kínálatban,
mint a tonkabab, az an-
natto, az ajowan, a galanga,
de csupán borsból több mint
húszfélét árulnak. Számos
keveréket is forgalmaznak:
öt kontinens hagyományos
nemzeti keverékeit, vala-
mint specialitásokat az
egyes húsfajtákhoz, zöldsé-
gekhez, halakhoz.
- „Az újabb és újabb fűszerek
beszerzése és tesztelése a
munka legérdekesebb és le-

gélvezetesebb része, főleg akkor, ha a ter-
mőhelyek felkeresésével is párosul. Épp a
napokban indul el a család Délkelet-Ázsiába
egy hosszabb fűszerbeszerző körútra” – me-
séli Dani.  A vállalkozás családi alapon szer-
veződik: Éva testvére irányítja a raktárt, a
nagyszülők pedig a legifjabb fűszerészre vi-
gyáznak, amíg a szülők dolgoznak.

A fűszerészcsalád missziója az, hogy
minél több emberhez tudjon eljuttatni új
ízeket, kiváló minőségű fűszerekkel, ame-
lyek nem tartalmaznak adalékanyagot és
tartósítószereket. Ebben segít nekik töb-
bek között a szentendrei Ízmanufaktúra is,
amely kizárólag őstermelőktől és szigo-
rúan ellenőrzött forrásokból szerzi áruit.
Hiába vesszük meg ugyanis a legjobb,
megbízható forrásból származó zöldsége-
ket, húsokat, ha az adalékanyagokat vagy
mesterséges ízfokozókat magunk tesszük
bele az ételbe a fűszerezéskor.

B.T.

Egy kis manufaktúra hihetetlen illatokkal... Ha nem látnánk, az or-
runk akkor is jelezné, hogy hova jöttünk: a „fűszerész” Danihoz.
Képünkön: Tegzes Dániel és Vida nóra.

SegítSéget KéR 
egy RÁSzORuló!
Múlt héten megjelent felhívásunk nyomán nagyon
sok segítőkész olvasónktól kapott háztartási esz-
közöket az a Kisorosziban élő, három gyerekét  (5,
8 és 11 évesek) egyedül nevelő fiatalasszony, aki-
nek házából szinte minden mozdíthatót – haszná-
lati tárgyaktól a  fűtéscsövekig – elloptak. 
Eddig a felajánlásokból hozzájutott háztartási esz-
közökhöz, bútorokhoz, hűtőszekrényhez.
Amire most, a téli időszakban még nagy szüksége
lenne: hordozható cserépkályha vagy kiegészítő
elemek – pl. csövek – a vaskályhához, berende-
zési tárgyak (bútor, szőnyeg).
Nagyon köszsönjük mindenkinek a segít-
séget! További adományokat a szerkesztő-
ségben le lehet adni (Dumtsa u. 22.,
505-120), vagy keressék közvetlenül a
nehéz helyzetbe került fiatalasszonyt a 06-
20-244-0197-es számon.

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZ

PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
(Szentendre, 
Pátriárka u. 7.)

2013. február 19., 20., 22.
(k-sz. és p.) naponta 9–16 h-ig
Részvételi díj: 24 000 Ft

FOLYTATÁS HALADÓ SZINTEN:
2013. március 12., 13., 19.

A tanfolyamot vezeti: 
Orgoványi Anikó

festőművész, rajztanár, jobb 
agyféltekés rajztanítás szakértő

M: 30-562-8146,  
jobbrajz@freemail.hu     

mIKROBuSzKölCSönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetõségeinket, további ajánlatainkat

keresse 
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Új mozgásforma:
Euro-Gym
A helyi médiában többször is hallhattunk,
olvashattunk már a primatornáról, annak
élettani hatásáról, közösségformáló erejé-
ről. Ezt a tornát Szentendrén a Pintér And-
rea vezette Body-Holly Torna és Dance
Klubban találhatják meg a mozogni vá-
gyók.
Andrea elkötelezett híve a mozgásnak,
mindig új mozgásformákat keres, amivel
megismertetheti az érdeklődőket. A Body-
Holly Torna és Dance club-ban van óvo-
dás táncelőkészítő csoport, járnak oda
iskolások jazztáncot tanulni, és szép
számmal tornáznak a harmincas-hatvanas
korosztály tagjai is nap mint nap.
Februártól – a többi óra mellett - az elsők
között lesz elérhető egy új mozgásforma, a
Euro-Gym. A Euro-Gym  gyakorlatai nem
egyszerűen a zenére felépített mozgásso-
rozatokból épülnek fel, hanem a zene
mondanivalóját fiziológiai összefonódással
közvetítő, sajátos koncepcióra épülő spe-
ciális gyakorlatok teszik ki. A ma Hollywo-
odban élő Kiss Géza testnevelő tanár

fejlesztette ki ezt az alakformáló progra-
mot, aki így fogalmazta meg tornájának lé-
nyegét: „Tudat  a test  felett rendszerű
vidám, holisztikus alakformálás, mindenki-
nek”.
Az emberi tudat befolyását a testre már
évezredek óta felismerte a Kínai chikung.
Manapság ezt már a Washington-i Egye-

tem kutatócsoportja is megerősítette. Alap-
tétele: az emberi testben nem létezhet
egyetlen gondolat vagy érzelem sem, ami
ne okozna konkrét fizikai változást.
Amikor az Euro-Gym alakformáló progra-
mot létrehozom, az emberi szervezet léte-
zésének teljes dimenzióját veszem
figyelembe. Amikor az edzés elkezdődik,
összedörzsölöd a kezed. A kéz bemelegítő

masszázsa jótékony hatással van a térd,
a nyak, a hát vagy a test bármely ízületére.
Amikor az egyre intenzívebbé váló moz-
gás által a teljesítőképességed határáig
jutsz, a változatos, egyedi mozdulatok se-
gítik elő az aktív pihenést, mely által iz-
maid új erőre kapnak. Az edzést záró
relaxáció pedig testi-lelki felüdülést ered-
ményez. Azután már csak egy dolog van
hátra, a nyugalmat és a torna által keltett
pozitív érzést átvinni a hétköznapi életbe.
Az, hogy népszerű lesz-e az Euro-Gym,
nem kétséges, hiszen sokan keresik azt a
fajta alakformálást, amely nemcsak az iz-
mokat mozgatja meg, hanem a test és a
tudat komplex egészére van hatással. Pin-
tér Andrea elmondása szerint ez a torna
teljes szívvel ajánlható bárkinek, aki szereti
a kihívásokat, aki a mai kor szellemében él
és dolgozik, és igényei a sportolásban is a
XXI. századhoz igazodnak.

a foglalkozások helye: Barcsay jenő
Általános Iskola színházterme

Időpontjai: hétfő-szerda 19.15-20.15
az első foglalkozás: 

február 11. hétfő 19.15. 
a részvétel ingyenes!

Info: Pintér Andrea, 06-30-399-4465

ÚSZÁS
8-11 évesek úszóversenye 
I. forduló – Január 26., Fehérvár
A téli alapozó időszak monoton felkészülé-
sét oldva a Fejér megyei Úszó Szövetség
rendezte a szezon
első „c” kategóriás
felmérő versenyét
Székesfehérvárott.
24 magyar klub
nevezett 331 fővel
(924 rajt!) az ese-
ményre. A szent-
endrei Kossuth SE
10 versenyzője 7
versenyszámban
állt 22 alkalommal
rajtkőre Schifferer
András edző és
Ifj. Szabó László
vezetőedző irányításával.
Úszóink az alapozás kellős közepén idő-
eredményekben, helyezésekben, minősí-
tési szintekben is kitettek magukért. 31 új
egyéni csúcsot jegyeztek, 6 pontszerző he-
lyezést és 4 új bronzjelvény minősítést
értek el. Kiemelkedően versenyzett AL-
BErT Kolos ’04, aki a 100 m-es pillangó-
úszásban korosztályában a III. helyezett lett!
A sportágfejlesztést tekintve friss hír, hogy
a MÚSZ Elnöksége az Utánpótlás- és Di-
áksport Bizottságába beválasztotta Ifj.
Szabó Lászlót, aki a hatfős szakmai bizott-
ságban vesz részt az utánpótlás mened-
zselésében.

ALBErT Kolos Akira
’03 100 m delfin pillangó
III. helyezett

LABDARÚGÁS
Január 26. – Kiemelkedő szentendrei
futballsiker
A Dunakanyar SE U17-sei (bázisuk Kőz-
úzó u. Batári csaba futballiskolája) Dom-
bay Zsolt edző irányításával megnyerték a
Pest Megyei Futsal - Futball 7Vége Ván-
dorserleg első sorozatát. A történet előz-
ményei: a csapat első helyen végzett az
őszi idényben a korosztályos bajnokság-
ban, majd indultak az előbb említett ván-
dorserlegért. A selejtezőt Alsónémediben
megnyerték, majd a döntőben – nagyká-
tán – is diadalmaskodtak. Ehhez három-
szor kellett nyerniük: kétszer nagykáta
ellen 3-1 és 2-1 arányban, majd a döntő-
ben Pilisvörösvár ellen 5-2 arányban. A
torna legjobb játékosa címet Dalkó Soma
(Dunakanyar SE) nyerte.
A győztes csapat: Péter, Krasznai, Szíjj,
orbán, Dalkó, Wasilewski, Sármány,
Veréb, Juhász, Bacsi, Lénárt.

Február 3. dunakanyar Kupa. A Duna-
kanyar SE nagyszabású utánpótlás te-
remtornát szervezett a Kalászi
Sportcsarnokban U 8-as (nyolcévesek)
korosztályú csapatoknak. Kilenc csapat
részvételével zajlottak a küzdelmek. A
résztvevők a Dunakanyar SE csapatán
kívül: FTc I. és II., a Szegedi EAc, to-
vábbá Dunakeszi, Érd, Iklad és rákos-
mente kis focistái. nagy élmény volt a
rengeteg „focistapalánta” és az érdeklő-
dők, szülők nyüzsgését látni.

KÉZILABDA
A Móricz csarnokban a héten két bajnoki
kézilabda-mérkőzést láthattunk:
február elsején a Szentendre Kc serdülő
csapata Gödöllővel mérkőzött, és nagy
küzdelemben, csak a hajrában maradt alul
a fizikai fölényben lévő vendégekkel szem-
ben 28-31 arányban. (A vége előtt 8 perc-
cel 26-26-ra jöttünk fel, majdnem sikerült
a pontszerzés.)
Február 3-án a Szentendrei nKE női nB I.
B-s bajnokit játszott Tököl csapatával, és
drámai második félidő után a végered-
mény 21-21 lett. A sima győzelemnek ígér-
kező meccset a mieink saját maguknak
nehezítették meg a második félidőben ki-
hagyott hetesekkel és helyzetekkel!
A Szentendrei Kc férfi nBI B-s csapata
idegenben kezd február 16-án Siklóson,
23-án játszik először itthon, a Móricz csar-
nokban Komló ellen.

SAKK
A Tusi Kupa 7. fordulóját rendezték ismét
tucatnyi sakkozó részvételével a Barcsay
iskolában. Lassan kirajzolódik a kupa-
győztes esélyesek névsora a különböző
korcsoportokban. A 8. forduló február 16-
án, szombaton lesz.

Gerlai P.
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aDÁSVétel

Bélyeget, képeslapot, könyvet,
fotót, plakátot és egyéb dísztárgya-
kat vásárolok. Hétvégén is. Tel.
(26) 385-387.

Új fémkereső eladó. Tel. 06-30-
357-9898.

Teniszpálya ingyen elvihető Pis-
mányból teljes felszereléssel. Tel.
06-30-243-4247.

ÁllÁS

Helyi étterembe pultosokat (alkal-
makra is) és szakácsnőt keresek.
Tel. (26) 311-175, 06-20-582-8847.

Folyamatosan bővülő ingatlanos
csapatunk várja agilis, igazán dol-
gozni akaró munkatárs jelentkezé-
sét üzletkötői munkára, kiemelt
jövedelmezéssel, ingyenes trénin-
gekkel, kiváló feltételek mellett.
Szentendrei lakóhely előnyt jelent.
Jelentkezés:
metyko.zsuzsa@csic.hu,
www.csic.hu.

egéSzSég

Pedikűr-körömgomba- és bőrgom-
bakezelés, tanácsadás. Tel. 06-30-
949-6456.

Egyéni- és 
párterápia, 
krízishelyzetek 
feloldása. 
Füzes Fruzsina, 
06-20-823-2025.

ezOtéRIa

Tisztánlátó szeretettel várja! Sors-
elemzés, energiafeltöltés, lelki se-
gítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-
605-7199.

KIaDó laKÁS

Szentendrén, a csabagyöngye
utcában 64 nm-es, erkélyes, I.
emeleti, gázfűtéses lakás febru-
ártól hosszú távra kiadó. Ár: 60
000 Ft/hó + rezsi. Tel. 06-20-454-
4144.

Szentendrén, központi helyen, ker-
tes házban külön bejáratú szoba
kiadó 1 vagy 2 személynek. Tel.
06-20-242-0927.

Pomázom, a főúton különálló, új
lakás egyedi mérőkkel, félig beren-
dezetten kiadó. 56 nm, nappali +
amerikai konyha + 2 szoba. Tel.
06-30-247-3853.

Bérleményeket keresek. Tel. 06-
30-299-0376.

Pomáz belvárosában,2 percre gya-
logosan a központtól albérlet kiadó.
Bútorozott 1 szobakonyha+fürdő-
szoba garzon. nyugodt környék,
udvar, autóbeállási lehetőség.
Külön gáz-, villany- és vízóra. Ár:
38 000 Ft/hó + rezsi, a beköltözés-

nél 1 havi kaució szükséges. Tel.
06-20-932-2828.

Kiadó kétszobás, bútorozatlan
lakás egyedi fűtéssel a Füzespark-
ban. Tel. 06-20-452-6613.

Garzonlakás kiadó Szentendrén,
az Ady út 30-ban. Tel. 06-20-495-
0144.

Pap-szigetnél garzonlakás kiadó:
45 000 Ft + rezsi, 1 havi kaució.
Tel, 06-20-347-4056.

A Püspökmajor-lakótelepen II.
emeleti, 2 szobás, erkélyes, távfű-
tése lakás bútorozatlanul hosszú
távra kiadó. Ár: 55 000 Ft +
rezsi/hó. Egy havi kaució szüksé-
ges. Tel. 06-30-233-5531.

Pomáz belvárosában, 2 percre
gyalogosan a központtól albérlet
kiadó. Bútorozott 1 szoba+konyha+
fürdőszoba+közlekedő (40 nm).
nyugodt környék, udvar, autóbeál-
lási lehetőség, külön gáz-, villany-
és vízóra. Ár 44 000 Ft/hó + rezsi,
a beköltözésnél 1 havi kaució
szükséges. Tel. 06-20-932-2828.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
A Püspökmajor-lakótelepen 1+1
szobás, kellemes hangulatú, búto-
rozott, alacsony rezsijű, jó elrende-
zésű, 35 nm-es lakás kiadó 45
ezer Ft + rezsiért. Tel. 06-70-632-
0728.

Szentendrén, a Kőzúzó utcában
kétszobás, földszinti lakás önálló
mérőkkel felszerelve kiadó. Tel.
(26) 318-776, 06-70-944-0859.

laKÁS, Ingatlan

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 12 mil-
lió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

A Barackos úton 90%-ban kész
ház – 140 nm, 4 szobás – 39,9

millió Ft-
ért eladó.
Tel. 06-
20-324-
2153.

Eladó kétlakásos családi ház
(2x115 nm), két kocsibeállós ga-

rázzsal,
540 nm-
es tel-
ken. A
lakás
padlófű-
téses,
kandal-

lókéményes, szép panorámával,
csendes helyen. Ár: 27,5 millió
Ft. Tel. 06-20-935-6085.

A Kondor B. u. 26-ban 32 nm-es
garázs eladó. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel. 06-20-236-1261.

Tulajdonostól eladó napfényes, 2
szobás, 57 nm-es, I. emeleti lakás
nagy terasszal, tárolóhasználattal,
csúsztatott zsalus társasházban.
Tel. 06-70-604-4882.

OKtatÁS

Franciaoktatást vállalok kezdőtől a
haladóig. Tel. 06-30-9999-171.

Matematikából és fizikából korre-
petálást, érettségi vizsgára tesztla-
pokkal ellenőrzött felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

rajz-, festés-, művészettörténet-
tanítás, érettségire-felvételire fel-
késztést vállal képzőművész nagy
tapasztalattal a belvárosban. Tel.
06-30-617-6750, (26) 313-928.

Történelem, magyar irodalom és
nyelvtan, művészettörténet, érett-
ségire felkészítés, korrepetálás ál-
talános- és középiskolásoknak
nagy gyakorlattal Szentendrén a
belvárosban. Tel. 06-30-540-5639.

SzOlgÁltatÁS

Elromlott? Ami elromlott az Ön ott-
honában, én megjavítom. Víz, vil-
lany, csatorna, háztartási gép, zár,
ajtó, ablak. Szentendre és kör-
nyéke. Hétvégén is. Tel. 06-30-
944-8677.

Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-,
ácsmunkát vállalok! Tel. 06-70-
578-1468.

Pedikűrös házhoz megy Szen-
tendrén. Láb- és talpmasszázs,
manikűr referenciával. Tel. 06-20-
514-3323.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel.
(26) 788-367, 06-30-950-4187,
Mezei Sándor.

Asztalos munkát vállal. Fából mindent!
Tel. (26) 318-219, 06-30-319-7278.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

tÁRSKeReSŐ

DUnAKAnyAr TÁrSKErESŐ!

www.újrakezdés.hu, Füzes 
Fruzsina, 06-20-823-2025.

ÜDÜléS

Hévízen, a centrumban apartman
2-3 fő részére (5000 Ft/éj) kiadó.
Tel. 06-20-494-2550, hevizi-apart-
man.hu.

Üzlet

40 nm-es, komfortos helyiség a
főút mentén, jól látható, kitűnő
helyen, parkolóval, nagy felületű
reklámhellyel az épületen. 100
ezer Ft/hó áron bérelhető. Tel.
06-30-299-0376.
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Megnyílt 
a Szentendrei 
Korközpont!
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SzeNteNdReI KoRKözPoNt 
INFoRMácIóS IRodA
2000 Szentendre, 
Dunakorzó 18. fszt.
Telefon: 06-20-282-8787
E-mail: korkozpont@gmail.com
Honlap: 
www.korkozpont.szentendre.hu
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