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Szentendrei
Nyár2008

A jövõre 50. jubileumát ünneplõ Szentendrei Nyár fesztivál idén is rengeteg színvonalas szabadtéri programot kínál június 21. és augusztus 31. között a mûvészet valamennyi mûfajában.
A Szentendrei Teátrum három új produkciót
mutat be, közülük kettõ ismét a Fõ téren, a
hõskor legendás helyszínén lesz látható: a
horvát-magyar koprodukcióban készült Dundo
Maroje címû vígjáték, illetve Puccini-Verdi
operaest. Rendhagyó színházi élményt ígér a
harmadik bemutató is: a Krétakör és a Le Phun
francia utcaszínházi társulat közös utcaszínházi projektje, a Kurázsi papa.
A bemutatók mellett további elõadások is
vendégszerepelnek a Teátrum programjában:
Goldoni: Két úr szolgája, Csehov- Kiss Csaba:
Szerelmes hal; Elnöknõk (Katona József Színház); Magyar a Holdon (Tatabányai Jászai Mari
Színház); Liliomfi (Beregszászi Illyés Gyula
Magyar Nemzeti Színház) Fábry Sándor és
Berecz András önálló estje. Gazdag a kon-

certkínálat is valamennyi zenei mûfajban. Zenei
csemegének ígérkezik a Bogányi testvérek koncertje, a Magyar Nemzeti Cigányzenekar közös
koncertje a Szentendrei Fúvósokkal, Tolcsvay
László Magyar miséje.
A Barcsay Múzeum udvarán szombatonként
a jazz és világzenei estek keretében fellép a
Vujicsics együttes, David Yengibarjan, a Sebestyén Márta - Bolya - Dongo Trió, vendégszerepel a Szájról szájra projekt és lesz prímástalálkozó, jazzfesztivál.
Igazi családi programot kínálnak a fesztiválhétvégék: Ister Napok július végén, Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva és a Nemzetközi Performance és Nehéz Zenei Fesztivál augusztus utolsó hétvégéjén.
Részletes program és információ a 7. oldalon.

A Szentendrei Nyár mûsorfüzete megjelent!

Hancz László

Pap Lajos

Kovács Lászlóné

A Rotary Szentendre Club soros elnöke, Hancz László beszél a club múltjáról, jelenérõl
(4. oldal). Miniszteri oklevelet kapott Pap Lajos kõfaragó, kõszobrász mester, vele beszélgetünk lapunk 8. oldalán. Az idén Kovács Lászlóné Valika kapta Szentendre Város Pedagógiai
Díját (5. oldal). Pistyur Imre szobrászmûvész a MAOE mûvészeti díját nyerte el, melyet a múlt
héten vett át a gödöllõi GIM-ház kiállítótermében (9. oldal). Kiss Károly, a Szentendrei Horgászegyesület elnöke saját kezûleg segített a Dunába, új élõhelyükre sok ezer elõnevelt kecsegét (12. oldal).

Pistyur Imre

Kiss Károly

arcok
Belépés csak
gumicsizmában!

KULTÚRA
Összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

A Belvárosra akár ki is tehetnénk
ezt a táblát, ugyanis már mindennapos látvány a hirtelen lezúduló esõ utáni, árvíz jellegû
állapot a Dumtsa utca torkolatánál és a belváros több pontján. Másfél méteres vízoszlopot
maguk elõtt toló, mérges autósok, mezítlábas gyalogosok, kétségbe esett boltosok. Ideje lenne
végre a csatorna-ügyet rendezni,
mert Medárd napján jégesõ hullt
az égbõl, s ez ugye negyven újabb
csapadékos napot jelent.

2 város
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám:
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 7 órától
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken
Liliom Gyógyszertár, Vasúti
villasor (26) 319 354
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet.
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel:
ha az orvos a receptet
sürgõs jelzéssel látja el
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
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Lobbizni a városért
Mint múlt heti lapszámunkban megírtuk, Benkovits Györgyöt, az MSZP szentendrei
szervezetének elnökét, a Szentendréért Frakció önkormányzati képviselõjét választották a Pest Megyei Közgyûlés tagjává.
– Miért éppen Önre esett a
választás, hogy Szabó Imre
utódja legyen a megyei közgyûlésben?
– Amikor Szabó Imre miniszterré avanzsált, ezért a megyei
képviselõségrõl lemondott és
engem jelöltek a megyei közgyûlésbe a volt Pest megyei
elnök utódjául, ennek sokkal
profánabb oka volt, mint azt
sokan gondolnák. Ebben semmiféle személyes dolog, sem
régi ismeretségünk, sem az a
tény, hogy az 1994-98-as ciklusban együtt voltunk önkormányzati képviselõk Szentendrén, sem másfajta egyedi,
esetlegesen életútjaink kapcsolata nem játszott közre. Oka
csupán annyi, hogy a 2006-ban
elfogadott, és a Pest Megyei
Választási Bizottság által hitelesített Pest Megyei MSZP-listán
én következtem. Bár ezeknek a
listáknak a sorrendjét nem mindig és nem mindenütt tartják
be, ez nem általánosan elfogadott rendezõ elv mindenütt,
mert a választások után a változó politikai, hatalmi viszonyok, személyes ambíciók esetenként felülírják a korábbi
elképzeléseket. De tudomásom
szerint ilyen az én esetemben
most nem merült fel. Jelölésem
egyébként a megyei pártértekezlet újfent megerõsítette, így
még május végén bejelentették,
hogy a lemondott Szabó Imre
helyett engem jelölnek. A mandátumot megvizsgálta a Pest
Megyei Választási Bizottság,
majd ezt követõen május 30-án
letettem az esküt a közgyûlés
elõtt. Úgy, hogy már voltam
benn a klasszicista megyeházán, ültem kijelölt helyemen,
és hogy pletykáljak is, ugyan
másik sorban, de karnyújtásnyira ülök dr. Dragon Palitól.
– Mi változik a szentendrei
városi önkormányzat képviselõ-testületénél végzett további tevékenységében?

– Nem sok, legalábbis abban az
értelemben, hogy jut idõm a
szentendrei ügyekre, ezt remélem. Eddig is, leginkább
stratégiai kérdésekkel, egy új,
baloldali értékrendet is magába
foglaló, alternatív várospolitika, városfejlesztési koncepció
elkészítését vezettem. Érthetõ
módon ezért a képviselõ-testületi üléseken is ilyen ügyekben szólaltam meg gyakrabban.
Emellett legtöbbször – ami szerintem Szentendrén a város fejlõdésével szorosan összefügg,
tehát stratégiai ügy – a kultúra,
mûvészet, oktatás, kisebbségi
élet dolgaiban fejtettem ki véleményem. S azt csak vágyom,
hogy hobbim, szerelmem, Szentendre múltja, szellemi, tárgyi
emlékei, értekei megóvása dolgában ha a késõbbiekben is
megszólalhatok, eltûrik, türelemmel elviselik kollégáim.
– Hogyan tudja idõben és energiában összeegyeztetni civil
munkája mellett helyi MSZPelnöki, önkormányzati képviselõi, valamint megyei közgyûlési feladatait?
– Ebben sokat segít az, hogy
immáron tizennégy éve önkormányzati képviselõ vagyok és
több mint harminc éve városi
közszereplõ, tehát nem újdonság számomra a „sûrû közélet”.
S hadd mondjam büszkén el azt
is, hogy sokféle hívás, csábítás
ellenére mindig Szentendrén
maradtam. De erre az érdemi
válasz inkább az, hogy az ügyek,
feladatok sokszor összefüggnek.
Mert a Castrum dolga, vagy a
megyei múzeumigazgatóság új
épületbe költözése, de ezekkel
párhuzamosan a Ferenczy-gyûjtemény megfelelõ helyen való
kiállítása és még vagy tucatnyi
feladat egyszerre megyei és
városi ügy is. Most természetesen a többségi Fidesz-oldalnak
van ebben nagyobb felelõssége,
több dolga. De ne tagadjuk le,
mert ez is az igazság része, hogy

itt Pest megyében még száz év
után is élnek olyan politika-tektonikai törésvonalak, mint a volt
Pilis és Kiskun megyerészek
közötti érdekkülönbségek, és az
elõzõ rendszerbõl eredezõ
Szentendre-féltékenység is, a
„minek nekik”, „már megint
Szentendre, a szentendreiek”
nézetek. S ez ellen csak jó
pártközi lobbizással lehet eredményesen tenni.
Ami az MSZP-elnöki feladatot
illeti, úgy gondolom, most valódi kihívás ez a feladat. De ezt is
Szentendre sajátosságai teszik
érdekessé, egyedivé. Mert a
város könnyû megközelíthetõsége, Budapest-közelsége,
kedvelt kirándulóhely-volta
miatt itt hamarabb megjelennek a különféle emeszpén belüli
pártcsoportosulások prominensei, új törekvéseket képviselõ
szocialisták, változásokat akaró
csoportok és vezetõik, ezért a
mindenkori szentendrei pártelnök, ha akarja, ha nem, idõnként
beleláthat a politikai alkimisták
fortyogó üstjeibe is. Van ennek
azonban a hátránya mellett –
mármint, hogy alig akad olyan
hétvége, amikor valakit, valakiket ne kelljen kísérgetni a
városban – ritkán elõnye is. Mert
ha valaki járt itt, és látogatását
kellemes, fontos, esetleg érdekes emlékként õrzi magában,
az szívesebben fogadja akkor is
ismerõsét, ha õ éppen akkor
magas tisztséget viselõ állami
hivatalosság, valamelyik magáncég prominense, multi vezetõje vagy csak portás, és ezért

Benkovits György
könnyebben találnak közös
hangot.
– Mit tart legfontosabb céljának, amiért megyei szinten
érdemes lobbizni?
– 1994-óta két évnyi megszakítással ülök a megyei közgyûlésben. De most már az elsõ
órában kiderült számomra, hogy
van mit tenni, lobbizni a városért. Ha mást nem, hogy ne
maradjon fenn az az állapot,
hogy a megyei ötvenmilliós,
civileknek szánt támogatásból
ilyen kevés jusson a szentendreieknek. Mert az bizony nem
büszkélkedni való dolog, hogy
ilyen kevés pénzmagot még
egyetlen ciklusban sem kaptak
a szentendrei civilek, mint
mostanában.
Amiért lobbizni kívánok, egyetlen szóval leírható: Szentendre.
És ehhez az is hozzátartozik,
hogy akár hiszi, akár nem a tisztelt olvasó, még ebben a frusztrált, megosztott, a politikát a
sárga földig mesterségesen lejáratott világunkban is van mérce, ha láthatatlan is. S e szerint
Szentendre neve még mindig jól
cseng. Ha csak annyit tudok
tenni, hogy e csengés ne legyen
tompább vagy fals, már akkor is
érdemes volt vállalni e tisztséget.
Bokor
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Lakossági fórum
Múlt heti számunkban már beszámoltunk a június 3-i
„Városháza házhoz jön” lakossági fórum legnagyobb
vitát kiváltó témájáról, az új egészségházban nyitandó
patikáról. Ezúttal beszámolónkat két másik témában –
szállodaépítés és Greenhill Stúdió – folytatjuk.

Közös cél a vendégéjszakák számának
növelése
A lakossági fórumon sok szó esett
a város szállodaépítési és –
fejlesztési lehetõségeirõl és ezek
lehetséges kihatásairól is. A polgármesteri felvezetõ alapján
jelenleg biztosnak látszik, hogy a
Danubius Hotel komoly fejlesztést
követõen 50-60 férõhelyes, 4+1
csillagos szállodává avanzsál. A
Pap-szigeten tervbe vették egy
szálloda megépítését, ehhez azonban elengedhetetlen a termálvíz
jelenléte. Egy beruházó megvásárolta a Duna Club Hotelt, szállodafejlesztésben és konferenciaközpont kialakításában gondolkodik, s amint a látványtervekbõl
kiderül, mesterséges tó, stég,
kikötõ, kerékpáros pihenõ és
vízzel fedett tetõ kialakítása is
szerepel a szándékai között.
A Teátrum Hotel ügye már problémásabb, mert bár a városnak
érdeke lenne, hogy ez a régóta
alulhasznosított terület végre újra
hasznot hozzon a környéknek, ám
a vállalkozók egy csoportja komoly
kifogásokat emel ellene. Egy
lehetséges hotelkoncepció szerint
a volt Teátrum étterem területén
100-110 szobás, 3+1 csillagos
szállodát lehetne építeni, miközben – az önkormányzat kifejezett kérésének megfelelõen –
270 férõhelyes parkolóval is
gazdagodna a város. Eközben a
buszok számára a Paprikabíró
utcai nagyparkoló szolgálna
megfelelõ pihenõhelyül.
A fórumon felszólaló Valentin

Szelektíven
mindenáron?
Miután ismeretlen okokból porig
égett a Bodor-udvar elõtti szelektív hulladékgyûjtõ, a lakosok
némelyike megszokásból is
ugyanoda teszi le a szemetet, ahol
korábban a konténerek álltak. Ez
azonban nemcsak hogy nem esztétikus, hanem szabálysértõ is.
Ameddig a Városi Szolgáltató nem
pótolja a megsemmisült tárolókat, még mindig egészségesebb
lenne a mindenáron folytatott
szelektív gyûjtést két-három
hétre felfüggeszteni, és a hagyományos háztartási kukákba tenni
a szemetet.

Sándor vállalkozó és hozzá kapcsolódó kollégái szerint a buszparkoló megtartása is hozna annyi
hasznot Szentendrének, mint
amennyit vélhetõen a szálloda
fog. Javaslatuk szerint a hotel
jobb helyen lenne a Bolgár
utcában vagy a Castrum területén,
a Teátrumot pedig sorompós
parkolóvá kellene fejleszteni. Kun
Csaba alpolgármester válaszában
elmondta: a Castrum területének
jelentõs része megyei tulajdon,
így azzal a város nem rendelkezhet, a Bolgár utcai telek pedig
túl kicsi a szállodaépítéshez.
A képviselõk fontosnak tartják
a Bogdányi utcai kereskedõk érdekeit is, és ezért azon a véleményen vannak, hogy a turistabuszok megállításának lehetõségét biztosítani kell a területen. A buszforgalmat ezzel
együtt szerintük nem a belvárosban kell megoldani.
Egy dologban minden résztvevõ
egyetértett: szükség van rá, hogy
a szentendrei vendégéjszakák
száma jelentõsen növekedjen, s
ez csak hotelberuházásokkal
érhetõ el. Csak ilyen módon biztosítható, hogy jobban mûködjön
Szentendre városmarketingje, és
hogy az „átfutó turizmus” hajszája helyett sokan és sok idõt töltsenek el városunkban, és ezáltal
növekedjen a város idegenforgalmi és iparûzési bevétele.

Ahogyan az Integrált Városfejlesztési Stratégia is mutatja, a
városvezetés célja, hogy a Duna
mentén fekvõ ipari területeket
rekreációs, illetve szabadidõs
funkciókkal ruházza fel. A város
déli határában a 11-es út Pomáz
felé esõ oldalán már épül a Ford
közép-kelet európai regionális
központja, s a körülötte fekvõ
területek iránt is sok befektetõ
jelentkezett. „Ha az életminõség
növelésére megõrzésére törekszünk, létkérdés, hogyan tudjuk
kezelni a befektetõk szándékait” –
mutatott rá dr. Dietz Ferenc.
Amint a június 3-i lakossági fórumon kiderült, folyamatban van
már a Greenhill Stúdió finanszírozásának kidolgozása. Sas
Tamás filmrendezõ, a stúdióprojekt egyik gazdája beszámolt róla,
hogy hazánkban jelenleg három
filmstúdió üzemel – a Mafilm,
valamint a pomázi és az etyeki
stúdió mind küzd a maga problémáival, de cáfolni kell Demján
Sándor azon médiát megjárt kijelentését, miszerint a filmgyártás
az állami támogatás hiánya miatt
veszteséges – jelentette ki Sas
Tamás. A filmrendezõ cáfolta azt
is, hogy Pécs és Szentendre versenyez egymással a helyszín tekintetében.
Sas és kollégái három éve tárgyalnak különbözõ bankokkal, hogy
megvalósíthassák régi álmukat
Szentendrén, amely a helyi
lakosokat elsõsorban a földterület
miatt érinti. Jelenleg a régi
rakétabázisban gondolkodnak, s
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valódi ökovállalkozást terveznek.
„Nulla emisszióra törekszünk, saját
iszapkezeléssel, napkollektorral,
talajhõenergia-felhasználással,
késõbb esetleg szélerõmûvel. Ezek
egy filmstúdió üzemeltetésénél
hosszú távon mintegy 70%-kal gazdaságosabb megoldást jelentenek,
mint a hagyományos energiaellátás. A „Greenhill Stúdió Szentendre” nevû filmgyár megjelenése
segítené Szentendre városmarketingjét is, és munkahelyeket teremt, hiszen a forgatási idõszakokban több tucat szakemberre
van szükség a legváltozatosabb
munkakörökben” – fogalmazott
a rendezõ. – „Nem ígérem, hogy
az építkezés ideje alatt léghajóval
fogjuk szállítani az építõanyagokat, de a környezetet legkevésbé
terhelõ megoldásokat fogjuk alkalmazni”.
Hallgatói kérdésre a projekt befejezésének idõpontját Sas 2010ben jelölte meg, ám a jelenlévõ
zöldek – Kárpáti Márta az Ózon
Egyesülettõl, valamint Dukay Igor
az Élõ Táj Egyesülettõl – a hatástanulmányok szükségességére figyelmeztetett, és rámutatott,
hogy a filmgyár létesítése nem
kiemelt közérdek. Sas Tamás nem
értette a felvetéseket, szerinte
semmilyen módon nem lehet egy
stúdió környezetszennyezõ, hiszen a dolgozók szállítását buszokkal oldják meg, a vizuális
effekteket pedig digitális technikával készítik.
Bokor Tamás

Éjjel-nappal
nyitva - idén is!
A tavalyihoz és a tavalyelõttihez
hasonlóan idén is a Performance
és Nehéz Zenei Fesztivállal egy
idõben, augusztus 29. és 31.
között rendezik meg városunkban
a Szentendre Éjjel-nappal Nyitva
Fesztivált. Az elõkészületek már
megkezdõdtek, s annyi már most
bizonyos, hogy idén még több
program várja a látogatókat –
helyieket és máshonnan érkezõket – mint korábban. Amint
Závodszky Zoltántól, az eseményt
koordináló Szentendrei Kulturális
Kht. ügyvezetõjétõl megtudtuk,
újdonság lesz négy egyházi felekezet – a katolikus, a református, az evangélikus és a baptista
–, valamint a Mûvésztelepi Galéria
bekapcsolódása a programokba.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum
még fontolgatja egy éjszakai
skanzenlátogatás megszervezését, amely szintén ritka és szép
élménynek ígérkezik.
Dr. Dietz Ferenc polgármester a
június 5-i beharangozó megbeszélésen hangsúlyozta, hogy „ebben a rendezvényben mindenki
benne van, aki számít, s éppen
ezért továbbra is hívjuk és várjuk a
civilek – vállalkozók, vendéglõsök,
boltosok és minden lokálpatrióta
– ötleteit, javaslatait, jelentkezését”. A rendezvény mottóját
talán dr. Török Katalin fogalmazta meg legjobban, aki az elsõ Éjjelnappal Fesztivál szervezésében
2006-ban tevékeny részt vállalt:
„A Szentendrei Nyár inkább idegenforgalmi esemény” – mondta –
„de az Éjjel-nappal Nyitva a helybéli lakosság összefogásából megvalósuló ünnepély, amelynek során
a szentendreiek vendégül látják a
környékbelieket. Ezt a civil bukét
kell megõrizni.”
-t-

Zöld filmgyár Izbégen?
Filmgyár épülhet Izbégen.
A beruházás környezetvédõnek
ígérkezik, ám az még kérdéses,
mikor valósulhat meg.

„Fordítsd az arcod a nap felé
és minden árnyék mögéd kerül”
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
és FLORANCE NÕVÉRSZOLGÁLAT
a Szentendrén és környékén élõ
daganatos betegek segélyszolgálata
szeretné átadni Önnek mindazokat a
hasznos ismereteket, melyek egy orvosbeteg találkozó során is felmerülhetnek.
Szakemberek segítségével
megtanítjuk, hogy ne a félelem,
a reménytelenség és a magány
érzése uralkodjon el Önön,
amikor szembekerül betegségével.
Megtanítjuk, hogyan lehet Ön is aktív
részese gyógyulási
folyamatának.

Tanácsadás
telefonos megbeszélés alapján:
06 20/995 71 67
Cím: 2000 Szentendre
Paprikabíró u. 4.
email: emberelet@gmail.com
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám
64700076-10027343
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Adni a világnak
A Fõ téri adventi vásár egyik leglátogatottabb pavilonja minden évben a forralt bort
és zsíros kenyeret kínáló Rotary klubé. A tízéves születésnapját a közeljövõben
ünneplõ Rotary Club Szentendre múltjáról és jelenérõl beszélgetünk a 2007/2008 év
elnökével, Hancz Lászlóval.
– Az átlagember keveset tud
a Rotary-mozgalomról. Hogyan lehet néhány szóval
jellemezni?
– „A Rotary olyan világszervezet, amelyben különbözõ
foglalkozású emberek készek
vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek, és arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó
szándék.” Ezekkel az alapelvekkel hozta létre a mozgalmat az USA Illinois államában
1905-ben Paul P. Harris ügyvéd mindazok számára, akik
hisznek az emberbaráti segítség fontosságában.
A Rotary hangsúlyozottan vallás- és politikamentes. A klubnak számos, a világ tudományos és mûvészeti életében
kiemelkedõ szerepet játszó
tagja volt, mint például
A. Schweitzer, T. Mann, Sir W.
Churchill, L. Armstrong, J. F.
Kennedy, vagy a magyarok közül Kresz Géza, Schöpflin Aladár, Glatz Oszkár, Gundel Károly, Szentgyörgyi Albert. Mára
a világ legkiterjedtebb jótékonysági szervezetévé vált,
amely több mint 200 országban 1,2 millió tagot számlál.
– Mi szükséges ahhoz, hogy
valaki klubtag lehessen?
– Mindenek elõtt magáévá kell
tennie a Rotary elveit. Tagdíjat kell fizetnie, és részt kell
vennie a klub ülésein. Ezen

felül támogatnia kell a közösen elhatározott akciókat.
– Hogyan zajlik a klubélet?
– A klub tisztségviselõit, az
elnököt, a titkárt, az ifjúsági
felelõst és a többieket egy évre
választjuk, így elõbb-utóbb
mindenkire sor kerül. Heti
rendszerességgel tartjuk üléseinket, amelyeken egy vacsora mellett vitatjuk meg az
aktuális ügyeket. Gyakorta
hívunk vendéget, aki valamilyen érdekes témáról tart
elõadást. A karácsonyt családostul együtt ünnepeljük.
– A rendszerváltás után sorra
születtek újra a háború elõtt
már létezõ magyarországi
Rotary-klubok. Miképpen jött
létre a Rotary Club Szentendre?
– Dr. Cseri Miklós hozta létre –
immáron tíz éve – a szentendrei klubot, amelynek õ volt az
elsõ elnöke is. Az alapító
ülésre 1998. június 27-én

Kibocsátó a bázisról
Újabb alapkiképzés ért véget az
MH Központi Kiképzõ Bázisán,
amelynek zárásaként 134 fõ teljesítette sikeresen a záróvizsgát és került kibocsátásra a saját
alakulatához. A szerzõdéses
legénységi állományú katonák
március 4-én vonultak be a bázis
Mecséri János Kiképzõ Osztályához a 14 hetes alapkiképzés
végrehajtására.
A három hónapos intenzív kiképzési idõszak alatt elsajátították mindazokat a katonai
alapismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a Magyar Honvédség rendszerébe bekerülõ
katonák számára. A honvédek

azokra az alapokra építhetnek a
továbbiakban, a kötelékkiképzések, a szakkiképzések és a napi
életük során, amelyeket itt,
Szentendrén tanultak meg és
hajtottak végre a gyakorlati
felkészítések során.
A kibocsátásra ünnepélyes keretek között került sor, a végzõs
állomány tiszteletére felsorakozott a kiképzõ bázis és a Kinizsi
Pál Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola teljes állománya. Az
ünnepségen megjelent Frigyer
László mk. dandártábornok, a
HM Haderõtervezési Fõosztály
fõosztályvezetõje, Lakner Pál
dandártábornok, protestáns tá-

került sor. 2007. június 30-án
1911-es számmal megalakult
az önálló magyar disztrikt is.
Klubunk tevékenységének elismerése nyilvánul meg abban
is, hogy dr. Cseri Miklóst választották meg a disztrikt kormányzójának a 2009/2010
rotarys évben.
– Melyek a klub tevékenységének legjellemzõbb vonásai?
– Ahogy említettem, a mozgalom alapvetõ célkitûzése az
emberek közötti barátság és
megértés elõsegítése mellett
a jótékonykodás, a rászorulók
megsegítése. Az elmúlt tíz év
is ennek jegyében telt el.
Támogattuk a Rotary nemzetközi jótékonysági akcióit,
mint például a gyermekbénulásnak a fejlõdõ világban
való megszüntetését célzó
Polio Plust, vagy a katasztrófa
sújtotta területek megsegítésére irányulókat. A hazai
programok között kiemelkedõ
a Szent László Kórházban
létesített Démétér-ház építéséhez való hozzájárulás.
Tevékenységünk középpontjában elsõsorban Szentendre
áll, sok szállal kötõdünk hozzá.
Tagjaink a város megbecsült
polgárai, akik munkájukkal,
felajánlásaikkal az elhatározott akciókon felül is számtalan esetben segítik Szentendrét.
– Milyen fontosabb akcióikat
szerveztek eddig a városban?
– Akadálymentesítettük a Pos-

bori püspök, Bogdán Tibor törzszászlós, a Magyar Honvédség
vezénylõ zászlósa és az alakulatok vezénylõ zászlósai. Az
ünnepi sorakozón dr. Isaszegi
János mk. vezérõrnagy, az MH
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tát, felújítottuk a Püspökmajor-lakótelep játszóterét,
táblát helyeztünk el a Skanzenban a vakok segítésére,
részt vettünk a szamárhegyi
Tabakosok keresztjének felújításában, örökbe fogadtuk a
Fõ téri emlékkeresztet, sebességkorlátozási akciót indítottunk a várost átszelõ 11-es út
mentén, szemvizsgáló mûszert
ajándékoztunk a szakorvosi
rendelõnek.
– A Rotary Nemzetközi Diákcsereprogram keretében nagyszámú fiatal kap lehetõséget
arra, hogy angol, spanyol
vagy portugál nyelvterületen
egy évig középiskolába járjon. Mi a véleménye errõl?
– Nagyon fontosnak tartom,
hiszen ezzel a diákok lehetõséget kapnak más országok

megismerésére is, s a világ
kitágul számukra. A diákcsere
kiemelt szerepét jelzi, hogy
költségvetésünk jelentõs részét fordítjuk erre a programra. Az elmúlt tíz év alatt körülbelül ötven gimnazistát fogadtunk és küldtünk a világ
távoli országaiba.
– Egy évtized telt el a klub
alapítása óta. Hogyan tovább?
– Úgy érzem, számos területen
sikerült megvalósítanunk a
mozgalom alapvetõ célkitûzését: adni a világnak. Az idén
belekezdtünk egy több éves
programba, amelynek elsõ projektje a helyi gyermekétkeztetés javítása. Június 28-i
jubileumi koncertünk bevételét is erre kívánjuk fordítani.
Rappai Zsuzsa

KKB parancsnoka köszöntötte az
állományt. Beszédében kiemelte, hogy fontos feladat hárul az
innen kikerülõ katonákra, a
Magyar Honvédségnek nagy
szüksége van rájuk itthon és

külföldön egyaránt. Isaszegi
tábornok megköszönte a kiképzõk és a kiképzést biztosítók
felelõsségteljes és fáradhatatlan munkáját.
A kibocsátón Frigyer dandártábornok adott át elismeréseket
és tárgyjutalmakat a kiképzési
idõszakban legjobban teljesítõ
kiképzendõknek és kiképzõknek.
Hamerszki Margit honvéd a
„legjobban kiképzett“, Szakál
Zsolt honvéd a „legsportosabb
kiképzendõ“ és Pekola Tamás
honvéd a „legkitartóbb kiképzendõ“ címet nyerte el. A kiképzõ osztály állományából
Nyiscsák István fõtörzsõrmester
és Vidra Zsolt õrmester kapott
elismerést a kiemelkedõ munkájáért.
B. T.
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Kitüntették a „lélek szobrászait”

vezette Szent András Óvoda,
valamint a Lukovszkiné Csoba
Zsuzsanna irányításával mûködõ Szent András Általános
Iskola – mindkét intézmény
tizenöt esztendõvel ezelõtt
jött létre. Szabó Gézáné Szántosi Judit, Tóthné Ádám Zsuzsa
és Fekete Miklósné a 25 éves
Hold Utcai Tagóvoda, illetve a
30 esztendõs Vasvári Pál és
Püspökmajor Tagóvodák nevében vette át az emléklapokat, míg a 45 éves Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény elismerõ oklevele Bokor György
igazgató kezében teljesítette
be küldetését.
Járosi Amina, az Izbégi Általános Iskola 8. osztályos tanulója Füle Lajos A pedagógus
címû versével köszönte meg a
„lélek szobrászainak” a törõdést és a gondoskodást,
majd a Sasvári testvérek, Borbála, Márton és Bertalan szórakoztatta a közönséget moldvai és csángó dallamokkal.
Ezután Szigethy Miklósné, a
Bimbó utcai tagóvoda vezetõje fogadta a gratulációkat,
amiért intézményüket országos néphagyomány-õrzõ mesteróvodává választották, valamint Kovács Márta, a Szivárvány Tagóvoda környezeti
nevelõje vett át emléklapot a Szivárvány ugyanis zöld
óvodává avanzsált. A program
végén Arany Zsuzsanna, a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatója játszotta el
nagy sikerrel Mendelssohn
Fisz-moll Fantáziáját, majd a
pedagógusokat fogadás várta
a központi ebédlõben.

A Szentendre és Vidékében több
alkalommal meghirdetett jótékony célú mûvészeti árverés június 8-án ünnepélyes keretek
között lezajlott.
A Városháza díszterme és folyosója 10 órától gyönyörû mûtárgyakkal és virágokkal ékesítve
várta a látogatókat. 15 órakor a
zsúfolásig megtelt teremben gitárszóló nyitotta meg a programot, melyet a szomori iskola
volt növendéke, Jurnyik Tivadar
adott elõ. Kudlik Júlia bevezetõjében Körmendi Gitta Mesteri
örökség címû gyönyörû versével
adta meg az alaphangot, melyet
hallva mindenki érezte, hogy
miért van itt, s miért itt van jó
helyen. Ivancsics Ilona tolmácsolásában Reményik Sándor versével személyes megszólítás érkezett „Mentsétek meg a templomot | A templomot és az iskolát”.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
köszöntõjében elmondta, hogy
Szentendre, miközben hírnévben
felfelé törekszik, kapcsolódva
Európa mûvészeti életéhez, felkarolja a civil kezdeményezéseket is, ha azok nemes célt szolgálnak. Az a falusi kisiskola, ahol
tehetséges gyerekeket nevelnek
odaadó, jól képzett pedagógusok – ahogy ezt a szomori iskola
bemutatkozásából láttuk és polgármesterük szavaiból hallottuk
– megérdemli, hogy segítõ kezet
nyújtsunk számára.
Dr. Losonci Miklós mûvészettörténész az összefogás erejérõl
beszélt, hogy a falu és a város
egymás segítése hazánk fejlõdésének, felemelkedésének útja.
Az árverés, melyet Tolonics Orsolya és Temesi Ágoston egyetemisták minden ilyen irányú
tapasztalat nélkül ügyesen, kedvesen levezényeltek minden
várakozásnál eredményesebben
zárult: a tombolával és a pénzbeli adományokkal együtt közel
1,3 millió Ft bevétel lett. Ez
jelentõs összeg az iskola fenntartásában, melyért Mihalovics
Péterné, a szomori Kézdivásárhelyi Imre Általános Iskola
igazgatója köszönetet mondott
minden adományozó mûvésznek, vásárlónak, résztvevõnek,
szponzornak, segítõnek, szervezõnek, és városunk polgármesterének, aki felkarolta a kezdeményezést, lehetõséget biztosítva eredményes megvalósulásához.
Mi pedig köszönjük Szomor polgármesterének, Nagy Györgynek,
hogy bemutatta a falu történetét,
jelenét, az iskola diákjainak,
hogy mûsorukkal szórakoztattak,
és a falu asszonyainak, hogy
finom házi süteményekkel kedveskedtek. Boldog együttlét volt
ez mindenki számára, hiszen átélhettük az egymás iránti szeretet és a segítségnyújtás örömét.

Bokor Tamás

Dr. Vásárhelyi Gyöngyvér

Városi és minisztériumi díjak, és megannyi nyugalmazott nevelõ a pedagógusnapon

Kovács Lászlóné

„A pedagógusnap nemcsak a
szép hagyomány miatt fontos,
hanem mert ma, amikor a média a különbözõ iskolai botrányoktól hangos, lényeges, hogy
odafigyeljünk a valódi értékekre. Szentendrén az egész
ország számára példamutató
pedagógusok dolgoznak. Az
iskolai kompetenciamérések
évrõl évre kiemelkedõ teljesítményekrõl tanúskodnak, s az
iskolák a városi rendezvényeken is maradandó élményekkel
ajándékoznak meg bennünket,
elegendõ csak a március 15-i
Barcsay iskola elõadásra, az
izbégi népdalversenyre vagy a
Rákóczi iskola görög napjaira
gondolni. Idén új kezdeményezésként elindult a városi gyermeknap, amelynek során diákpolgármestert választottak,
hogy még jobban tudjunk odafigyelni a gyerekekre” – köszönte meg bevezetõjében a nevelõk egész éves munkáját
dr. Dietz Ferenc polgármester.
„Boldogan és büszkén állok itt,
mert igen sokan elfogadták a
meghívást a pedagógusok napja alkalmából. Amikor megkérdezik tõlem, mire vagyok
Szentendrén a legbüszkébb,
egyértelmûen azt szoktam
válaszolni: az oktatásra. Hiszek
benne, hogy a mi pályánk
értékesebb és hosszabb ívû,
mint a ma divatos sikerszakmáké. Mindannyian egy cél felé
evezünk, amelynek fontosságát
talán Reményik Sándor fogalmazta meg a legjobban: Ne
hagyjátok a templomot | A
templomot és az iskolát!” –
tette hozzá Zakar Ágnes, a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi
Bizottság elnöke, majd minden oktatási intézményrõl

Tóthné Ádám Zsuzsanna

külön-külön szólt néhány méltató szót. A mûsor ezután a
Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
harangegyüttesének elõadásával folytatódott Bártfai
Zoltán tanár vezetésével.
Szentendre Város Pedagógiai
Díját idén Kovács Lászlóné
Valika, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium
tanítója kapta. Vali néni pályája elsõ éveit budapesti iskolában kezdte. 1984-tõl dolgozik a Rákócziban, illetve
annak jogelõdjében. Elõször
tanítónõként, majd húsz évig
igazgatóhelyettesként dolgozott. Az intézmény munkatársai és vezetõi bíznak abban,
hogy több évtizedes tapasztalataira, jó ötleteire továbbra
is számíthatnak. Valika TANÍTÓNÕ, PEDAGÓGUS, VEZETÕ
– csupa nagybetûkkel. Nem
mondott hangzatos szavakat,
nem tett ígéreteket, csak tette
a dolgát: tanított, nevelt
szépre, jóra, emberségre, becsületre – gyereket, szülõt,
kollégát egyaránt. Mindezt
szerényen, kedvesen, példamutató személyiségével. A
Rákócziban a nagy rendezvények megálmodója és megvalósítója volt. Az általa rendezett gálákról, ünnepi mûsorokról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Azon
ritka egyéniség, aki képes haladni a korral, akinek nem okoz
gondot modernnek lenni.
Az Oktatási Minisztérium által
kibocsátott Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták ez évben Tóthné Ádám
Zsuzsannát, a Vasvári Pál úti
óvoda beindítóját, és Déri
Györgyné Éva nénit, az Izbégi

Déri Györgyné

Általános Iskola tanítóját. Ez
a kitüntetés azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
középiskolai pedagógusoknak
és fõiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik
legalább huszonöt éven keresztül a gyermekek oktatásanevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedõ munkát
végeztek.
Az esélyteremtõ pedagógusoknak adományozott Teleki
Blanka-díjban részesült Gacsályi Lászlóné Margitka, a
Barcsay Jenõ Általános Iskola
tanára és igazgatóhelyettese.
A Barcsayból hárman (Graczár
Jánosné Irénke, dr. Marsal Tamásné, Gerlai Péterné) vonulnak idén nyugdíjba, az Izbégi
Általános Iskolából Lipták
András Mihályné és Pécsy Géza,
a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskolából Stefancsik Ferencné Marika, a Rákóczi
iskolából Fekete Jánosné Gabika, Solláry Józsefné és
Matcák Józsefné kezdi meg
nyugdíjas éveit. A Szent
András Általános Iskolából
Stoltz Péterné Ági néni, a
Templomdombi Általános Iskolából Bércziné Nagy Irma és
Csikász Györgyné vonul nyugdíjba. Ugyancsak nyugalmazott lett Szabó Gézáné, Dopsáné Ónodi Magdolna és Mahrer
Lászlóné Anci néni, õk Szentendre Város Óvodai Intézményeitõl vesznek búcsút. Turáni
Jenõné és Szabó Géza a Gazdasági Ellátó Szervezetben
fejezik be dolgozó éveiket, míg
Gáspár Katalin a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola iskolatitkári pozíciójától búcsúzik.
Emléklapot kapott a Pék Ágnes

Sikeres árverés

Gacsályi Lászlóné
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Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek. (Babits Mihály)

Az olvasók észrevételeit és témajavaslatait várja a Kultúra rovat szerkesztõje:
Rappai Zsuzsa tel.: 20/447-6926 • e-mail: zs.rappai@dunakanyar.net

Mûvészcsaládok

Eredicsék
– Jól gondolom, hogy a ti
életetekben a zene játssza a
legnagyobb szerepet?
– Ez csak természetes. Egy
zenészcsaládban mi más? A
zene kapcsán ismerkedtünk
meg Zitával is, Gábor öcsém
orgona vizsgakoncertjén. Éppen katona voltam, s kimenõt
kaptam, kissé késve és elég
furcsán öltözve értem oda, s
gyorsan leültem az egyetlen
üres helyre. Mondanom sem
kell, hogy ez pont Zita mellett
volt – válaszol a családfõ,
Eredics Kálmán.
– Ezek szerint Zita is zeneközelben élt.
– Igen, zongoráztam és énekeltem. Hétéves koromban
kaptam a szüleimtõl ezt a zongorát, amit itt látsz. Kálmán
hatására azonban elkezdett
érdekelni a népzene is – válaszolja Zita.
– A találkozásból szerelem
lett. Sõt rövidesen össze is
házasodtunk – folytatja Kálmán. Szentendrére költöztünk, a Bükkös-patak partjára,
albérletbe. Mindig is szerettem volna itt élni, mert gimnáziumba is ide jártam, és
gyakran fordult elõ velem, ha
Budapestrõl HÉV-el jöttem
haza Pomázra, hogy Szentendrén ébresztett fel a kalauz,
ami rendszerint az éjszakai
utolsó járatoknál fordult elõ.
– Ekkor már országosan ismert zenészek voltatok az
1978-as Ki Mit Tud? révén.
Mikor alakult az együttes?
– 1974-ben. Elõtte Gábor öcsémmel a pomázi zeneiskola növendékeibõl alakult rézfúvós
zenekar tagjai voltunk. Kiváló
tanárunk, Papp Tibor hangszerelt számunkra szerb és más
környékbeli nemzetiségi rézfúvós dallamokat is, s így hamarosan Nyári Iván papája, Sálco bácsi fel is kért minket a pomázi hagyományõrzõ nemzetiségi tánccsoport kísérésére.
– Hogyan választottatok
hangszert?

Eredics Benjámin, Áron, Léderman Zita,
Eredics Salamon és Kálmán
– Gábor orgonistából lett harmonikás, én pedig pozanosból
bõgõs.
– Hogyan lett a pomázi együttesbõl Vujicsics együttes?
– Amikor 1975-ben meghalt
Vujicsics Tihamér, együttesünk kegyeletbõl felvette az õ
nevét. 1978-ban beneveztünk
a Ki mit tud?-ra, s meg is nyertük. Népszerûvé váltunk egy
pillanat alatt, s fellépések garmada várt ránk. Megnyíltak
elõttünk a stúdióajtók. Sokat
turnéztunk külföldön is, Kuvaitban például kétszer fél
évet töltöttünk, Belgiumban,
Hollandiában, Ausztráliában,
Angliában is játszottunk. Kuriózum volt az, amit mi csináltunk. Nem volt egy szabad
hétvégénk, s alig láttuk a
családunkat. Akkor határoztuk el, hogy egy-két hétnél
hosszabb turnét többé nem
vállalunk. 1983-ban megszületett Áron, majd 1987-ben
Benjámin és 1990-ben Salamon.
– Akik természetesen szintén
zenészek lettek.
– Én beleszülettem ebbe a
közegbe – folytatja Áron. – A
házból sem kellett kimennem
zenéért, mindig hallhattam
apuékat zenélni. Itthon szinte
az összes létezõ hangszert meg

lehetett találni. Ötéves koromban apám beállított egy
prímtamburával. Játszottunk
együtt rajta, majd visszatette
a szekrény tetejére – õ egyébként mindenhonnan hozott
hangszert. Késõbb beírattak
zeneiskolába. A Hernád utcai
iskolában kezdtem zongorázni.
– Hogyan kerültél vissza a
népzenéhez?
– Párhuzamosan már kisiskolásként beírattak szüleim a
pomázi zeneiskolába is, a Vujicsics Együttes tagjához,
Szendrõdi Ferenchez tamburázni. Ez a hangszer maradt
végül számomra az igazi, a
leginkább testhezálló. Idõközben Vácott beindult a középiskolai népzeneoktatás –
hála nagybátyámnak, Eredics
Gábornak is. Ott folytattam a
tanulmányaimat. Majd Nyíregyházára felvételiztem, de
amikor a múlt év elején megtudtam, hogy szeptemberben
indul a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen a népzene szakirány, azonnal jelentkeztem Bendjivel együtt, és
sikerült is. Jelenleg mindketten a pengetõs szakirány elsõéves hallgatói vagyunk. Sali
pedig idén követ bennünket,
éppen a felvételire készül.
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Harmadik éve tanítok a szentendrei zeneiskolában, amit
nagyon szeretek.
– Hogyan született meg a
Söndörgõ együttes?
– A mi házunkban folytak a
Vujicsics együttes próbái. Mi
lefekvés elõtt pizsamában
hallgattuk a próbákat, s reggel
erre keltünk. 1995-ben Dávid
unokabátyám gimnáziumi
osztálytársaival elhatározta,
hogy zenekart alakít. Így jött
létre 1995-ben a Söndörgõ.
Ebbe menetközben bekapcsolódott Bendji, majd Sali is.
Szerencse, hogy így hárman,
testvérek együtt zenélhetünk.
– Bendji, számodra is egyértelmû volt, hogy zenész
leszel?
– Nekünk Salival még egyszerûbb, egyértelmûbb volt a
dolgunk, mi dupla dózist kaptunk itthon, hiszen ekkor már
két zenekar próbált a házban.
Elõször Bokor Györgynél kezdtem furulyázni, késõbb tenorkürtön tanultam Szilágyi
Istvánnál Szentendrén, majd
harsonásként folytattam népzene szakon a Bartók Konzervatóriumban Avar Antalnál. A
klasszikus zenei tanulmányokkal egyidõben népzenét
is tanultam Vácott, a Pikéthy
Tibor Konzervatóriumban,
népzene szakon. Mellesleg
akkor az egész Söndörgõ itt
végzett középiskolai népzenei
tanulmányokat.
– Az eddigiekbõl szinte egyértelmû, hogy a mindenki
által Salinak becézett „kicsibõl” is zenész lesz.
– Valóban, számomra is úgy
kezdõdött, mint a többieknek
– válaszolja Sali. Én is pizsamában hallgattam a próbákat. Furulyával kezdtem hatéves koromban, nagy szerencsémre Bokor Gyuri bácsinál. Azután Lachegyi Imrénél, Vácott tanultam tovább. Sokat köszönhetek nekik. Lassan beszivárogtam a
Söndörgõbe. A konzervatóriumot természetesen én is
Vácott végeztem, hiszen ez
már ki volt „taposva”.
– Milyen hangszereken játszol?
– A furulya mellett basszprímtamburán és harmonikán.
– A Söndörgõ-tagság mellett
folytatódik a komolyzenei
pályád?
– Igen, de most én is a Zeneakadémia népzene tanszakára
készülök. Bendjivel és Áronnal egy iskolába akarok járni,
ugyanúgy, mint eddig.
Rappai Zsuzsa

Radnóti Miklós

Naptár
JÚNIUS
Nézz csak körül, most dél van
és csodát látsz,
az ég derûs, nincs homlokán
redõ,
utak mentén virágzik mind
az ákác,
a csermelynek arany taréja nõ
s a fényes levegõbe villogó
jeleket ír egy lustán hõsködõ
gyémántos testû nagy
szitakötõ.

NYÁRESTI MUZSIKA
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola dísztermében (Dunakorzó 16.) szeretettel várnak
mindenkit Rozsos Tamás és
barátai hangversenysorozatára július 5-én szombaton,
július 12-én szombaton és
július 20-án vasárnap, 19
órakor. Fellépnek: Rozsos Tamás (brácsa), Iimura Tomoko
(zongora), Horváth János (hegedû), Shiiuezato Aki (zongora), Rozsos Ágnes (gordonka).
A belépés díjtalan.

KÓRUSMÛVEK
A szentendrei Musica Beata
kórus szerepel június 15-én,
vasárnap 11 órakor a budai
várban, a Nemzeti Galéria
kupolatermében. Mûsorukon
Viadana, Mendelssohn, Farkas
Ferenc, Bárdos Lajos mûvek
hangzanak fel. Vezényelnek
Bokorné Forró Ágnes és Wolfné
Kovács Zsuzsa. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

KIÁLLÍTÁS
Kántor János festõ-grafikusmûvész kiállítása június 14én, szombaton 16 órakor nyílik a Céh Galériában (Bercsényi u. 3.) A tárlatot megnyitja Angyal Mária mûvészettörténész, mûvészeti író.
A kiállítás megtekinthetõ június 20-ig, naponta 10-tõl 16
óráig.

A SZECESSZIÓ JEGYÉBEN
Június 23-tól június 27-ig 913 óráig egy hetes foglalkozásra várnak 10-14 éves
gyermekeket a Ferenczy Múzeumba. Téma_ a szecesszió.
További információk: (26)
310-244/112, www.pmmi.hu,
kozmuvelodes@pmmi.hu.
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SZENTENDREI NYÁR
SZENTENDREI TEÁTRUM
2008. június 21.
– augusztus 31.
Június 21. szombat,
15.30-tól éjfélig

A SZENTENDREI NYÁR
NYITÓNAPJA ÉS IVAN DAN
Szent Iván-napja a szentendrei dalmátság hagyományos
ünnepe, a templomdombi
plébánia templom búcsúja. Ezt
a közösségi ünnepet több mint
egy évtizede a Szentendrei
Horvát Kisebbségi Önkormányzat rendezi meg a Daru
piacon.
A program 15.30-kor a dalmát
misével kezdõdik a plébániatemplomban a Templomdombon. A szertartáson a szentendrei Szent Cecília Kórus és a
Stari Grad-i Farnski Kantaduri
énekkar (klapa) énekel. A mise
után az ünneplõk a dalmát zászlóval a polgármesteri hivatal
elé vonulnak, ahol a legidõsebb és a legfiatalabb
dalmát felkéri a polgármestert
a szentendrei Iván nap és
Szentendrei Nyár fesztivál
megnyitására. 17 órakor a Fõ
térre vonul a polgármester az
ünneplõkkel együtt, ahol a
Stari Grad-ból érkezett klapa
énekel és Kricskovity Antal
Dalmát szvit címû tánckoreográfiáját adja elõ a Fáklya Horvát
Nemzetiségi Táncegyüttes. A
polgármester megnyitó beszéde után a MûvészetMalomban
18.30 órakor nyílik meg három
zágrábi képzõmûvész (Petar Barisic szobrász, Vatroslav Kuliš
festõmûvész és Andrea Bassi
keramikus) kiállítása.
20 órától a Daru piacon folytatódik az ünneplés. Éjfél elõtt
meggyújtják Szent Iván tüzét,
hogy aki ezen az éjszakán átugorja, megvédje magát a betegségektõl, szerelmét felforrósítsa, s a párokat Szent
Iván tüze egy életre összekapcsolja.

rek próbálkoznak + félreértés
+ tévedés + féltékenység némi
bûbájjal fûszerezve és happy
enddel tálalva.
A Társulat az elõadást megismétli június 23-án, hétfõn 21
órakor a Kõhegyi menedékház
elõtti réten. www.kohegyihaz.hu
Támogatja az Ulcisia Castra (a
Szentendrei Sör), Mediator Kft.
Június 22. vasárnap, 20.30
Városháza udvara
GOLDONI: KÉT ÚR SZOLGÁJA
– komédia két részben
A Szolnoki Szigligeti Színház
elõadása
Rendezõ: Bodrogi Gyula m.v.
Belépõjegy: 2000 Ft
Június 28. szombat, 20.30
Városháza udvara
„SZÍVÜNK VÍGSÁGGAL…“ –
TÁNCMULATSÁG A HÍRES
KALOTASZEGEN
A Szentendre Néptáncegyüttes mûsora. Vendég: a Gyõri
Lippentõ Táncegyüttes
Belépõjegy: 500 Ft
Június 29. vasárnap, 20.30
Városháza udvara
FÁBRY SÁNDOR ÖNÁLLÓ
ESTJE
Belépõjegy: 2000 Ft
Július 5. szombat, 20.30
Városháza udvara
CSEHOV - KISS CSABA:
SZERELMES HAL
A Vidám Színpad elõadása
Rendezõ: Kiss Csaba
Belépõjegy: 1500 Ft
Július 11. péntek, 20.30
Városháza udvara
WERNER SCHWAB:
ELNÖKNÕK
A Katona József Színház –
Kamra elõadása
Rendezõ: Ascher Tamás
Belépõjegy: 2000 Ft

SZENTENDREI TEÁTRUM
Június 22. vasárnap, 21 óra
MûvészetMalom
SHAKESPEARE:
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
a Szentendrei Nagyon Amatõr
SZínjátszók próbálkozásában.
Rendezõ: Györe Zsófia
Helyettes rendezõ és díszlet:
Kyrú
A belépés ingyenes.
Röviden a darabról: szerelmesek összekeverednek + meste-

Július 18. péntek,
19. szombat, 21 óra
Városháza udvara
TASNÁDI ISTVÁN:
MAGYAR A HOLDON
A Tatabányai Jászai Mari
Színház és a Kamara Savaria
közös produkciója
Rendezõ: Árkosi Árpád
Belépõjegy: 2000 Ft
Július 25. péntek, 20.30
Városháza udvara

SZIGLIGETI EDE: LILIOMFI
A Beregszászi Illyés Gyula
Nemzeti Színház és a Gyulai
Várszínház közös produkciója
Rendezõ: Vidnyánszky Attila
Belépõjegy: 2000 Ft
Augusztus 8. péntek,
9. szombat, 10. vasárnap,
20.30
Szentendrei-sziget, volt
úttörõtábor
KURÁZSI PAPA - õsbemutató
A Le Phun és a Krétakör
utcaszínházi projektje, a
Szentendrei Teátrummal
közös produkciója
Rendezõ: Philippe Phéraille
Belépõjegy: 2500 Ft (kishajóra is
érvényes!) A nézõket a belvárosi
kishajó állomásról (RÉV) 20.30-kor
kezdi átszállítani a hajó a szigetre!

Augusztus 9. szombat,
20.30 Fõ tér
PUCCINI-VERDI OPERAEST bemutató
A Szentendrei Teátrum és a
Wagner-Liszt Alapítvány
közös produkciója
Rendezõ: Horváth Zoltán
Vezényel: Kesselyák Gergely
Belépõjegy: 2000 Ft
Augusztus 10. vasárnap,
20.30 DMH udvara
BERECZ ANDRÁS ÉNEK- ÉS
MESEMONDÓ MÛSORA
FELNÕTTEKNEK
Belépõjegy: 1000 Ft
Augusztus 15. péntek
(fõpróba), 16. szombat, 17
vasárnap, 20.30 Fõ tér
MARIN DRZIC: DUNDO
MAROJE - bemutató
A Szentendrei Teátrum és a
debreceni Csokonai Színház
közös produkciója
Rendezõ: Vidnyánszky Attila
Belépõjegy: 2000 Ft (fõpróba:
1000 Ft)

GYEREKELÕADÁSOK
Vasárnap délelõttönként 10
órakor, a Városháza udvarán
Belépõjegy: 800 Ft
Július 6. Alma együttes
Július 13. Hamupipõke Fabula Bábszínház
Július 20. Pinocchio Trambulin Színház
Augusztus 3. Csipkerózsika Holle Anyó Színház
Augusztus 10. Ágacska Holdvilág Színház
Augusztus 17. Az egérmenyasszony - Ciróka
Bábszínház
Augusztus 20. Gyerekünnep
a Fõ téren (ingyenes)

KONCERTEK
A VÁROSHÁZA UDVARÁN
Július 17. csütörtök, 21 óra
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NEO
Belépõjegy: 1500 Ft
Augusztus 1. péntek, 21 óra
PASO
Belépõjegy: 2000 Ft
Augusztus 2. szombat,
3. vasárnap, 19 óra
JAZZ FESZTIVÁL
Augusztus 2. Smárton Trió,
Borbély Mûhely, Juhász
Gábor Trió
Augusztus 3. For Tunes, Egri
János Combo, Dresch
Quartet
Belépõjegy: 1500 Ft/nap

JAZZ ÉS FOLK ESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
Szombatonként 19 órakor
Belépõjegy:1500 Ft
Július 5. VUJICSICS
EGYÜTTES
Július 12. SZÁJRÓL SZÁJRA
projekt (Bognár Szilvia,
Herczku Ágnes, Szalóky Ági)
Július 19. TRIO
YENGIBARJAN
Augusztus 9.
PRÍMÁSTALÁLKOZÓ
Augusztus 16. SEBESTYÉN
MÁRTA - BOLYA - DONGÓ
(trió)

KOMOLYZENEI
HANGVERSENYEK
Július 19. szombat, 16 óra
Fõ tér
ONDARRETA KÓRUS
(Baszkföld)
(ingyenes)
Július 20. vasárnap, 20.30
Péter-Pál templom
TOLCSVAY LÁSZLÓTOLCSVAY BÉLA: MAGYAR
MISE
Vezényel: Tóthné Mózer
Annamária
Belépõjegy: 2000 Ft
Július 31. csütörtök, 20.30
MûvészetMalom
BOGÁNYI TESTVÉREK
KONCERTJE
Belépõjegy: 1500 Ft
Augusztus 20. szerda, 20 óra
Városháza udvara
A SZENTENDREI
KAMARAZENEKAR ÜNNEPI
HANGVERSENYE
Belépõjegy: 800 Ft
Augusztus 24. vasárnap,
20.30 óra
MûvészetMalom udvara
MAGYAR NEMZETI
CIGÁNYZENEKAR
ÉS A SZENTENDREI FÚVÓSOK
KONCERTJE
Belépõjegy: 2000 Ft
Augusztus 30. szombat, 16
óra Fõ tér
MEERSBURGI IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE
(ingyenes)

MÛVÉSZETMALOM KIÁLLÍTÁSOK
Június 6-15.
SZENTENDREI MÛVÉSZETI
ISKOLA évzáró kiállítása
Június 21. - augusztus 10.
ZÁGRÁBI MÛVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA:
PETAR BARIŠIC szobrászmûvész, VATROSLAV
KULIŠ festõmûvész, ANDREA
BASSI keramikusmûvész
Augusztus 19 - szeptember 7.
ÛRKOLLÁZSOK - A
Perfomance Fesztiválhoz
kapcsolódó kiállítás

FESZTIVÁL-HÉTVÉGÉK
TÁNCHÁZ A FÕ TÉREN
Július 5., 12., 19., augusztus 2., 9., 16., szombatonként 18 órakor
Július 26-27. szombat,
vasárnap, Duna-korzó és a
belvárosi Duna-szakasz
ISTER NAPOK IX. DUNAKORZÓ VÍGASSÁGOK
Augusztus 29-30-31.
SZENTENDRE belvárosa
SZENTENDRE ÉJJEL NAPPAL
NYITVA FESZTIVÁL
Augusztus 29-30-31.
MûvészetMalom
X. NEMZETKÖZI PERFOMANCE
ÉS NEHÉZ ZENEI FESZTIVÁL
Programszervezés, információ:
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing Kht.
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
Tel. : 26/312-657,
fax: 26/312-647, e-mail:
dmh@dunakanyar.net
www.szentendreprogram.hu ;
www.szentendreiteatrum.hu
www.szentendreinyar.hu
www.muveszetmalom.hu
JEGYÁRUSÍTÁS, INFORMÁCIÓ
SZENTENDRÉN:
• Teátrum Jegyiroda:
Dunaparti Mûvelõdési Ház
(Duna-korzó 11/A.), tel.: 301-088
(hétköznapokon: 11-18 óráig)
• Tourinform SZENTENDRE
(Dumtsa Jenõ u. 22.),
tel.: 26/317-965,
26/317-966
Nyitva: hétköznapokon 9-18 óráig,
szombat-vasárnap 10-19 óráig
• Az elõadások kezdése elõtt egy
órával a helyszíneken.
BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN:
Az INTERTICKET
országos hálózatában:
interneten, illetve személyesen
az Interticket partner
jegyirodákban: www.interticket.hu
Interticket központi
ügyfélszolgálat: 1/266-0000
hétköznapokon 9-20 óráig
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Egy kõfaragó ars poeticája
„Kõ, amely emberi kezek által megszelídül, s társául szegül kint, bent, mementóul.“
– Május 30-án, az építõk napján Bajnai Gordon miniszteri
oklevélben köszönte meg Pap
Lajos kõfaragó mester magas
szintû szakmai tevékenységét. „Kõfaragó, kõszobrász
munkáik, restaurálásaik számos magyar települést díszítenek. Szakma iránti elkötelezettsége, hivatástudata,
szakmai tevékenysége, valamint a Magyar Kõszövetség
alelnökeként végzett munkájáért” – hallhattuk dr. Szabó Péter szakállamtitkár
méltató szavait az oklevél
átadásakor. Tudja, hogy ki
terjesztette fel erre az elismerésre?
– Nem tudtam, hogy felterjesztettek. Az viszont nagy öröm
számomra, hogy a szakmából
érkezett a javaslat. Idén 25
éve, hogy vezetem a céget, és
10 éve vagyok a Magyar Kõszövetség alelnöke. Ez egy jubileumi év, lehet, hogy ez is
apropója volt az elismerésnek.
– A Pap Lajos Kõfaragó Mûhelyében folyó munka országszerte ismert, és példaértékû a szakmában. Minek
köszönhetõ ez a siker?
– Csakis valódi, természetes
kövekkel dolgozom. A kõnek
lelke van, a kõbe életet lehelni egyfajta mûvészet. Akár
mûalkotásról, akár egy funkcionális tárgyról van szó, meglátszik, hogy a készítõ mester
szeretettel nyúlt az anyaghoz,
vagy sem. Ez a szeretet az én
munkáimon is felfedezhetõ.
Mindig is olyan utat jártam,
amitõl ezek a tárgyak egy kicsit mások lettek, hiszen kezdetektõl fogva újító szándék
munkálkodott bennem. Azóta
is izgat, hogyan lehet köveket

egymással kombinálni, könnyedebbé varázsolni ezt a nem
könnyû anyagot. Egyfolytában
vonz, hogyan juthatok el statikai szempontból egy olyan
szélsõséges állapotig, amikor
látszólag érthetetlen módon
állnak meg a kövek. Mindemellett a minõség, és persze
az elkészült tárgyak szépsége
is fontos. A természet áldásának érzem követ. Csoda, hogy
alkalmazni tudjuk.
– A kõ súlya vagy a megmunkálás technikája miatt?
– Nagyon nehéz vele dolgozni.
Fizikai értelemben súlyos, és
így a megmunkálása is embert
próbáló, hiszen kemény, kristályos anyag. Tény, hogy a régmúltból a kõbõl készült építmények maradnak fenn leginkább. Ez egyfajta pluszt ad,
hiszen minden esély megvan,
hogy amit elkészítünk, évszázadok múlva is látható lesz.
Hosszú távra dolgozom, és ez
egyfajta felelõsséggel tölt el.
– Az oklevél átadásakor a
szakállamtitkár külön kiemelte köztéri munkáikat.
Melyiket érzi a legfontosabbnak?
– Az eredetileg a Józsefvárosban felállított, az 1740es években készült, majd a
Képzõmûvészeti Egyetem területén megépült barokk Epreskerti Kálvária felújítása,
vagy a Nemzeti Színház mellett látható „vörös sivatag”
kõtömbjei nagy kihívások
voltak számomra, sõt már
magukat a megrendeléseket is
nagy cégek közötti versenyben nyertem el. Sohasem felejtem el azt a napot, amikor a
Belvárosi Templom általunk
elkészített új oltárában én

helyezhettem el az akkor hazakerült Szent Gellért-ereklyét,
illetve átadták az új Nemzeti
Színháznál azt az emlékmûvet,
amelyhez én restaurálhattam
a régi Nemzeti Színház homlokzatáról származó kõmaszkot. A sok egyházi megrendelésem közül a budapesti
Magyar Szentek Temploma teljes kõfaragó munkáinak elvégzésére szintén nagyon
büszke vagyok.
– A mûhely nemcsak kõszobrászattal foglalkozik...
– Amikor egyedi fürdõszobaburkolatokat, lépcsõket, lábazatokat készítünk, nem kõszobrász munkát végzünk.
Kõfaragó mesternek vallom
magam. Nem szégyellem, hogy
egyszerû kõfaragó munkákat
is elvégzünk.
– A hazai kõfaragók munkájának eredményét legtöbbször a temetõkben tapasztalhatjuk.
– Mai napig készítünk kegyeleti síremlékeket. Igaz, közöttük nem lehet két egyformát
találni. Mindig a bennünk bízó
család igényeinek megfelelõen, és kellõ empátiával készítjük el ezeket az emlékmûveket. Büszkeséggel tölt el,
hogy az eddig elkészült munkáim alapján sokan megkeresnek. Nagyon fontosnak érzem
ezeket a feladatokat is, hiszen
a síremlék az utolsó, amit
szeretteinknek adhatunk. Meg
kell becsülni azokat, akik ma
még áldoznak erre.
– 25 éve édesapjától vette át
a céget. Õ még a magyar hagyományoknak megfelelõen
betonnal, mûkõvel dolgozott.
– Édesapám 38 évvel ezelõtt
alapította a céget. Kerítés-

Születésnap
Május 15-én megalakulásának
harmadik évfordulóját ünnepelte a Helyõrségi Klub Ezüstfény Együttese. A jubileumi
elõadáson köszöntötték az
együttes alapítóját és vezetõjét, Déri Györgyöt. Az együttes a közelmúltban nagy sikert aratott a Postás-strandi
majálison, továbbá Székesfehérváron, a Magyar Honvédség megalakulása 160. évfordulója alkalmából rendezett
dalostalálkozón.

elemeket, mûkõ síremlékeket
készített, és a betongyárnak
volt hosszú évekig az igazgatója. Amikor balesetben
meghalt, átvettem a kis mûhelyt, és viszonylag gyorsan
áttértem a nemes anyagok
alkalmazására.
Az elsõ években még megtartottam a cég hagyományos
profilját, hiszen megfelelõ
szakembereket, hozzáértõ kõszobrászokat kellett találnom.
Ez sok energiámba telt, de
most már olyan csapatban dolgozom, ahol fél szavakból is
értjük egymást. 1993-ban jutottunk el odáig, hogy kinõttük a régi mûhelyt, és ma már
egy modern üzemcsarnokban
dolgozhatunk a Kõzúzó utcában.
– Hogyan szerzi be azokat a
jó minõségû, egyedi köveket,
amelyek megfelelnek a megrendelõk igényeinek?
– Ennyi év alatt kialakultak
azok az üzleti kapcsolatok
Európa több országában, amelyek segítségével tudom, hogy
hová forduljak. Interneten
átküldött képekkel ennek
ellenére nem elégszem meg.
Meg kell tapintanom az anyagot, meg kell néznem a bányát,
látnom kell egy régóta álló
referenciát abból a kõbõl, amit
megvásárolok. Svédország
nagy szerelmem, mindig ott
vagyok, amikor a gránittöm-

böket felpakolják a kamionra.
– Egyre több szakember panaszkodik az olcsó kínai
kövekre. Miben különböznek
ezek az európai rokonaiktól?
– Kõ és kõ kvalitása között
nagyon nagy különbség van.
Európában is vannak rossz
minõségû kövek, de miután
egy komoly vizsgálat során
megállapítják, hogy silány
minõségû anyagról van szó,
nem használják. A kínaiak viszont elhozzák azt is.
– Hogyan érinti önöket az
építõipar jelenleg nem túl
rózsás helyzete?
– Bennünket is utolértek a körbefizetéses problémák. Nehéz
olyan munkát találni, amelyet
tényleg, idõben kifizetnek. És
ez már az állami megrendelésekre is jellemzõ.
– Milyen jövõ elõtt áll a
kõfaragás?
– Ma már léteznek olyan gépek,
amelyek egy gombnyomásra
megfaragnak egy szobrot.
Hogy piacképes legyen ez a
szakma is, túlgépesítik az
egyediség rovására. Mi mégis
harcolunk a munkaerõ megtartásáért. Az igényes ember
a környezete kialakításánál
mindig a kõhöz fog fordulni,
hiszen ez az anyag sohasem
megy ki a divatból. A kõ örök,
utánozhatatlan, a kõvel jó
együtt élni.
Berényi

60 év
együtt
Graf Szilveszternek
és feleségének,
Graf Szilveszternének
60. házassági
évfordulójuk
alkalmából sok
szeretettel gratulál
lányuk,
vejük,
három unokájuk
és dédunokájuk
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Neoavantgarde magyarországi alkotások
a szentgyörgyi képtárban
Lefejezett mûtehén, „felakasztott” festménybeli csirkék, izgalmasan elvont portrék, újszerû,
kihívó és gondolkodásra késztetõ
alkotások festészetben és szobrászatban egyaránt, nem beszélve a különleges performanszokról, valamint az animációsés rövidfilmekrõl. Többek között
ez jellemzi a hivatalosan 1972
óta tevékenykedõ szentendrei
Vajda Lajos Stúdió (VLS) alkotóinak munkáit, akik június 5-én
mutatkoztak be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
Gyárfás Jenõ Képtárában.
Mint azt köszöntõjében Vargha
Mihály, a múzeum igazgatója
elmondta: „Pontosan 18 évvel
ezelõtt, a ma már nem létezõ
Üvegcsûr Galériában nyílt meg a
stúdió elsõ nagyméretû kiállítása
Székelyföldön. Akkor, közvetlenül
a változás után ezek a mûvek
frissességükkel, erejükkel, agresszivitásukkal valóságos vérátömlesztést jelentettek számunkra, képzõmûvészek számára,
ugyanakkor városunk mûvészetkedvelõ közönségére is sokkoló
hatást tettek: mûveikben megmutatkozott a magyarországi avantgarde, amely több évtizedig
underground, vagyis nem hivatalos formában mûködött, s a
nevezetes „tiltott, tûrt és támogatott” kultúrpolitikai kategóriából
mindig a tiltott és a tûrt határán
mozgott“.
Novotny Tihamér mûvészeti író,

a VLS teoretikusa – aki Vargha
Mihály szavai szerint egy emberöltõje kíséri figyelemmel és
szakértelemmel a mûvészeti csoportosulás tevékenységét – beszédében elmondta: a csoport,
bár nem ezen a néven, de már
1968 óta jelen van Szentendre
kulturális életében. „A VLS külön
szerepet vívott ki magának a magyarországi neoavantgarde szemléletû képzõmûvészeti csoportosulások körében és rangsorában.
Az autodidakta létformából
fakadó gerillaöntudat és szabadságközpontúság, az újromantikus
egyéniségkultusz és szenvedélyesség, a merész spontaneitással
párosuló rögtönzési kedv és
játékosság, a neodadaista ízû
botránykavarás és szókimondás,
a szürrealista, expresszív, konstruktív és neoprimitivista alkotási
módszerek, a new wave kultúra,
illetve a szentendrei progresszív
hagyományok
újragondolása
éppúgy hozzátartoztak és hozzátartoznak tevékenységi körükhöz,
mint világszemléletükhöz a képi
és fogalmi abszurditás, a másfajta realizmusok, a társadalmi groteszk és irónia, vagy a kreatív
túlélési technikák és magatartásformák.”
A tárlaton Aknay János, Almási
Gertrúd, Bán Miklós, Benkovits
Balázs, Benkovits Bálint, Bereznai
Péter, Bernáth(y) Sándor, Borgó
György Csaba, Bukta Imre, Csató

Trianoni megemlékezés
„Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el
szegény magyarokról”
Június 4-én országszerte megemlékezést tartottak a trianoni békeszerzõdésrõl. A 88
éve kötött, az ország történetének leggyászosabb idejeként számon tartott idõszak
emlékére intézetek, társaságok, körök szerveztek különbözõ rendezvényeket.
Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen élõ Gyökös Ferencné
Marika érezte úgy, hogy az itt
élõknek is emlékezni kell.
Spontán kezdeményezésére
este kilenc óra elõtt többen
gyûltek össze a lakótelep
egyik sarkán évekkel ezelõtt
ugyancsak spontán kezdeményezésre felállított kereszt
elõtt. A megjelenteket a kereszt mellett égõ gyertyák,
egy fiatalabb férfi (Király
László) és egy II. világháborús özvegy (Besinger Lászlóné) által tartott zászló

Máté, Csontó Lajos, Frózsi Nánássy Tibor, Gosztola Gábor, Gyõrffy Sándor, Holdas György, Kis
Tóth Ferenc, Krizbai Sándor,
Megyer Márta, Margit Szabolcs,
feLugossy László, Márkus Péter,
Mosonyi Kiss Gusztáv, Nagy
Barbara, Pacsika Rudolf, Selényi
Károly István, Szuromi Imre, Sz.
Varga Ágnes Kabó, Tóth István,
efZámbó István , Várnagy Ildikó
és Vincze Ottó alkotásai láthatóak, egészen június 30-ig.
Erdõs Zsófia
Székely Nemzeti Múzeum

Isten éltesse
Kaponya Juditot!
77. születésnapja alkalmából
jó egészséget és további
alkotókedvet kívánunk
Kaponya Judit
szentendrei festõmûvésznek
A szerkesztõség

várta. A Vasvári és a Nyár utcai lakóteleprõl érkezõket
dr. Huba Antal köszöntötte.
A Miatyánk elimádkozása és
a Himnusz eléneklése után
Gyökös Ferenc a békeszerzõdést felidézve egy nemrégiben magyarul is megjelent
könyvbõl olvasott fel. A jelenlévõk meghallgathatták, mit
mondott el Apponyi Albert
gróf 1920 januárjában Versailles-ban, a békekötési konferencián. Majd az 1921-es
Közlönybõl idézte, hogy mindez milyen kötelezettségekkel járt az ország számára.
A megemlékezés után újra
felcsendült az ének: a férfi
kórus korabeli magyar énekeket, a többségében idõs megjelentek régi egyházi énekeket, magyar és székely dalokat
énekeltek, majd a Szózatot és
az Erkel Ferenc Himnusza elõtt
évszázadokon át himnuszként
számon tartott, fent idézett
Boldogasszony anyánk kezdetû egyházi éneket.
P. N. E.

Katona Szabó Erzsébet, a GIM-ház elnöke
Pistyur Imre szobrászmûvész
és alkotásai társaságában.

Üzenet

A fenti címmel június 7-én
nyílt kiállítás a Gödöllõi Új
Mûvészet Közalapítvány szervezésében a Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely 10 éves
jubileuma alkalmából. A GIMház kiállítótermében és kertjében képzõ- és iparmûvészeti
alkotások, valamint zászlókiállítás látható. A jubileum
alkalmából minden mûvészt,
aki valamikor is kiállított itt,
ismételten meghívták, ebbõl

adódóan tekintélyes létszámú, pontosan 157 kiállító
mutatta be alkotásait.
Szentendrérõl is számosan
vesznek részt a tárlaton. Külön
öröm, hogy a kiállítás hét díjából kettõt szentendrei alkotó kapott. A Remsey Jenõ
Alapítvány Nagy Sándor-díját
Kárpáti Tamás festõmûvésznek ítélték, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének mûvészeti díját pedig
Pistyur Imre szobrászmûvész
vehette át.

Élet-Kép-Regény
Péreli Zsuzsa textilmûvésznek,
a magyar gobelinmûvészet
egyik megújítójának nagyszabású
életmû-kiállítása
nyílt a fenti címmel május végén az Iparmûvészeti Múzeumban. Keresve se lehetett
volna találóbb elnevezést adni
ennek a hihetetlenül gazdag,
több mint harminc év alkotásait felvonultató bemutatónak. Hiszen az egykor festõmûvésznek készülõ Péreli
Zsuzsa korai pasztellképeitõl,
a késõbbi, a régi fényképek és
tárgyak által inspirált szövött
kárpitokig, az ezüstszálakkal,
tárgyakkal,
fémpénzekkel
vagy kulcsokkal applikált
plasztikus gyapjúképein át, a
legutóbbi évtizedek papírkollázsaiig metafizikus falikárpitjaiig mutatja be ezt a rendkívüli életmûvet.
A kiállítást a Magvetõ Kiadó
felkérésére 2006-ban készült,
Petôfi Sándor János vitéz címû
mûvének illusztrációi zárják.
Péreli életének és mûvészetének szinte minden jelentõs
állomása látható most az
Iparmûvészeti Múzeumban.
Különös kép-regények szereplõi az életmû vissza-visszatérõ

Péreli Zsuzsa
figurái: a nézõt figyelõ alakok,
az összetartozó vagy magányt
sugárzó párok, az angyalok és
a madonnák. A tárlaton a
klasszikus technikával szõtt
falikárpitok mellett objektek,
rajzok, kollázsok is láthatók.
A nézõ lírai visszaemlékezések
különös világába érkezik Péreli egyedülálló, sajátos textil-és papír képei által.
A kiállítás szeptember tizennegyedikéig látogatható.
R. Zs.
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ADÁSVÉTEL
Vásárolok gyûjteményeket: bélyeg, papírés fémpénz, emlékérem, kitüntetés. Tel.
(26) 385-387.
Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm
mély. Érdeklõdni munkaidõben Tel. (26)
312-657.

Fatüzelésû bojlert keresek. Tel. 06-20323-0980.
Eladó Szentendrén egy 7 személyes, dupla
fülkés, platós, 2005-ös Ford Transit, 6
személyes kis busszal csere is érdekel. Tel.
06-30-557-9782.

ÁLLÁS
Nyári munkára diákot felveszünk. Tel. (26)
311-175.
Bogdányi utcai népmûvészeti üzletünkbe
fõállású, szorgalmas, angolul, németül
beszélõ alkalmazottat azonnali kezdéssel
felveszünk. Tel. 06-30-437-5394.
Pultos hölgyet keresek a Mónika vendéglõbe. Tel. 06-20-962-4940, 06-20223-3098.
Szentendrei étterembe keresünk gyakorlott konyhalányokat. Tel. 06-30-8534376, 06-20-369-7008.
Szentendrei étterembe fiatal felszolgálókat keresünk német és/vagy angol
nyelvtudással. Bejelentjük! Tel. 06-70417-3679.
A szentendrei „AGY Tanoda” Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola pályázatot hirdet
angol tanító, valamint angol, fizikakémia, testnevelés (angol nyelvtudás
elõny) szakos tanári állásra, 2008. augusztus 25-i kezdéssel. Tel. 06-30 620-4171,
e-mail: zs.toth@agytanoda.hu
Nagyvállalat szentendrei telephelyére, irodatakarítási munkára
munkatársat keres heti 40 órás
munkarendbe. Érdeklõdni (26) 500153.

A szentendrei „AGY Tanoda” Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola 6 órás takarítói
állást hirdet augusztus 1-tõl délutános
(13-19 óra) idõbeosztásban. Telefon: 0630-620-4171, e-mail: zs.toth@agytanoda.hu
Idegenforgalmi munkatársat keresünk a
szentendrei TOURINFORM irodába augusztus elsejétõl. Feltétel: angol nyelvismeret
és egy másik európai nyelv ismerete (elsõsorban német). Számítógépes gyakorlat
szükséges. Szentendrei helyismeret elõny.
2000 Szentendre Dumtsa Jenõ u. 22.,
Tel./Fax: (26) 317-965, (26) 317-966,
szentendre@tourinform.hu.

házban, garzonlakás hosszú távra kiadó.
Tel. (26) 314-166.
Leányfalun, külön bejáratú lakrész augusztus 14-ig kiadó. Tel. 30-450-4919.
Bútorozatlan lakás hosszú távra (azonnal)
kiadó. Tel. 06-20-9181-825.
Egy szoba, összkomfort, bútorozatlan
lakás kiadó Szentendrén a fõút mellett
közel az óvároshoz. Tel. 06-30-357-5101,
06-30-603-3440.
Angol házakban 60 nm.es lakás kiadó. Tel.
(26) 302-890, 06-30-586-1715.s

EGÉSZSÉG

LAKÁS, INGATLAN

Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás
csúcsterápiával, 7000 Ft-ért bejelentkezéssel a békásmegyeri, a Vörösvári úti
vagy az Újpesti, a XIII. kerületi, Gömb u.
48. szám alatti szakorvosi rendelõben.
Bejelentkezés: 06-70-271-9867.

Szentendre-belvárosi kétszobás önkormányzati lakásunkat garzonra vagy kisebb
házra cserélnénk. Tel. 06-30-252-2621.

SPORT

Fûzesparkban 1 emeleti, 56 nm-es, erkélyes lakás eladó. Ár: 15,5 millió Ft. Tel.
06-30-670-2894.

Hastánc, arab fitness, vízi torna, gyógyvizes hõfogyasztás. Tel. (26) 300-419
Aerobik, pilates az Europa fitnessben
(Püspökmajor-lakótelep). Hypoxitraining olcsón. Tel. 06-30-252.6366.

KIADÓ LAKÁS
Szarvas-hegyen új, 120 nm, kertes családi ház hosszú távra kiadó július 1-tõl. Tel.
06-20-994-0668. Különálló lakrész kiadó.
Tel. (26) 301-080.
Pap-szigetnél kertes családi házban külön
bejáratú garzonlakás kiadó. Tel. 06-30854-2277.
Belvárosi garzonlakás 1 fõ részére kiadó.
Tel. 06-20-250-1638.
Püspökmajor-lakótelepen 41 nm-es, 1
emeleti, 1,5 szobás, teljesen felújított
lakás kiadó. Ára: 55 000/hó + rezsi. Érdeklõdni: 06-70-383-5003, 06-70-383-5002.
Szoba-konyha kiadó. Tel. 06-30-9496456.
Szentendrén kis ház kiadó. Tel. 06-30290-6742.
Szentendrén lakás kiadó. Tel. 06-30-4588411.
Szentendre belvárosában, most épült új

Szentendre Fõterén lévõ 60 nm-es, emeleti, önkormányzati lakásomat kisebb
önkormányzatira vagy ingatlanra cserélem. Panel kizárt. Tel. 06-20-594-3063.

Szentendrén lakás eladó az angol
házakban, 2 és fél szobás, felújított,
61 nm, 14,9 millió Ft. Tel. 06-30-4993194.
Püspökmajor-lakótelepen, 3. emeleti 55
nm-es lakás eladó. Irányár: 11,9 millió Ft.
Tel. 06-20-346-0603.
Pismányban, déli lejtõn, 250 nöl-es,
összköznûves, nyeles telek (nyél kb. 30
nöl), 50 nm-es lakóingatlannal 21 millió
forintért eladó. Tel. 06-20-517-2117.
Tahiban 120 nm-es ház eladó vagy cserélhetõ kisebbre. Az egész alápincézve, a
tetõtér beépíthetõ. Ár: 32 millió ft. Tel.
(26) 385-387.
Füzesparkban 59 nm-es, 1+2 félszobás,
étkezõs, 3. emeleti, erkélyes, egyedi fûtéssel, vízórával, kábeltévével, valamint
klímával rendelkezõ felújított öröklakás
16,2 millió forintért eladó. Tel. 06-20212-7090.
Szentendrén a Püspökmajor-lakótelepen
3. emeleti, örökpanorámás felújított 45
nm-es lakás eladó. Irányár: 11,1 millió Ft.
Tel. 06-20-482-1249.
Tahiban a Duna-parton 3 lakóhelyiséges
ház, szép udvarral, romantikus környezetben, 19 millió forintért eladó. Tel. 0630-299-0376.

www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás,
kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

a Városkapu Üzletházban

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

játékok, újságok, online telefontöltés,
öngyújtó töltés.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.

Óbudai önkormányzati garzonlakást
szentendrei önkormányzati lakásra cserélnék. Tel. 06-70-334-0541.

Szakképzett szociális gondozó személygépkocsival, számlaadással, referenciával ápolást, gondozást vállal. Tel. 06-30557-9782.

Tahitótfaluban 200 nm-es, kétszintes
kõház, garázzsal, szép udvarral, jó
helyen, 24 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Szentendrén a fõút mellett kitûnõ
helyen, 2000 nm-es ingatlan vállalkozás céljára is kiváló, 60 millió forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalun összközmûves kétgenerációs öt szobás kõház szuper panorámával 24 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Tahiban a legkitûnõbb helyen 230 nöl
õsfás, szuper építési telek fõúttól 200
m-re 12 millió forintért eladó. Ritka
lehetõség! Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén társasházi garzonlakás plusz
erkély, jó helyen, 9 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS
Jazzfõiskolás hallgató gitároktatást vállal. Tel. 06-70-334-5717.
Angol nyelvtanár nyári szintfenntartó
foglalkozásokat vállal minden szinten
gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt. Tel.
(26) 312-349, duju@dunakanyar.net
Nyári festõiskola Paizs Péter szabadiskolájában június 19-tõl-30-ig.
Tel. (26) 316-700, 06-20-312-1351.
Matematika, fizika tanítást, pótvizsgára
felkészítést, a következõ tanévre való
elõkészítést vállalok, általános, közép és
fõiskolai szinten. (Házhoz megyek!) Tel.
06-30-347-8843.
Mûvésztelep a Szentendrei szigeten július
21-27. Rajz, festés 14 éves kortól. Laár
Balázs Tel. 06-30-389-2250.

SZOLGÁLTATÁS
Az Angyalház átköltözött a Péter Pál utcába a Tobacco dohánybolt mellé.
Az Angyalházban újdonságaink: ezoterikus ajándékok, textilek, bizsuk, jóslás, asztrológia.
A dohányboltban dohányzási kellékek,

Szentendre,
Római sánc köz 2/B
DR. SZOLNOKI JÁNOS
26/317-532, 30/937-0863
Rendelési idõ:
H-P: 8.00-18.00, Szo: 9.00-12.00
www.hegyvidekiklin.uw.hu

DR. SCHUMICZKY GÁBOR
26/314-287, 30/415-9060
Rendelési idõ:
H-P 9.30-12.00, 15.00-19.30
Szo.: 10.00-12.00

ÁLLATKÓRHÁZ,
ÁLLATGYÓGYSZERTÁR
Éjszakai, hétvégi ügyelet:
30/66-26-849

A Fáklyás Békejel egy
esemény, ha tényleg
fontosnak érzed a változást, kapcsolódj be a
Folyamatba!
A Mi Városunk: Szentendrei
Humanista Fórum
Meghívunk, hogy vegyél
részt egy széleskörû összefogás megteremtésében.
Egy olyan szentendrei
fórum megszervezésében,
amely konkrét megoldásokat dolgoz ki, évek vagy
évtizedek megoldhatatlannak tûnõ problémáira.
70/ 3239-337

Takarítást vállal. 06-20-997-4863.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.
Bútorasztalos és kárpitos munkák.
Bõvebb információ: 06-70-263-4763,
www.otthon2000.gportal.hu
Építkezõk, vállalkozók mûszaki ellenõrzés.
Tel. 06-30-949-6456.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555.
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.S
Kõmûves és mindennemû famunkák
végzése. Kisebb megbízásokat is szívesen
teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.
A Papír és Nyomtatványbolt a Ferences Gimnázium mellett (Fulco deák
u. 16.) értesíti minden kedves vásárlóját, hogy a tanítási szünet idején
nyitva tartása az alábbiak szerint
alakul: H-P.: 9 órától 18 óráig, Sz.: 9
órától 13 óráig.

ÜZLET
Szentendre óvárosában, sétáló utcában
kávézó kiadó. Tel. 06-30-867-0877.
Szentendre óvárosában üzlethelyiség
eladó (16+26 nm). Tel. 06-30-203-9193,
(26) 318-672.
Szentendrén a HÉV-végállomáson, a
Kaiser's mellett üzlethelyiség bérbeadó!
Tel. 06-30-986-2726.

ció
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itá
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SZENTENDRE,

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

Sürgõsen eladó Izbégen fõút mellett egy
100 nöl telken 100 nm alapterületû ház,
80 nm lakótérrel, 3 szoba, konyha, fürdõszoba, veranda, (kazánház, mûhely),
kamra + garázs. Tel 09-70-244-5700.

Humanista
Mozgalom

AUTÓSZERVIZ

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340
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2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 28.
tel.: 06 20 945 9660, 26/950 341
e-mail: mestervet@mestrevet.hu
web: www.mestervet.hu

Kedvezményes oltás,
ivartalanítás, chipezés
ügyeleti telefon: 20/984-4841
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ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET, Stéger köz 3.
Június 13. péntek, 18 óra
MÁTYÁS KIRÁLY KORÁNAK ZENÉJE
A Kecskés Együttes mûsora
Június 20. péntek, 18 óra
A SZENT KORONA HOZOMÁNYA –
szkíta, hun, magyar ötvösmûvészet
hatása az európai kultúrára
V. Hunyadi László a Történelmi Vitézi
Rend fõkapitányának elõadása

Június 15. vasárnap
14.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN színes magyarul beszélõ spanyolnémet-francia kalandfilm, 115 perc,
2008 rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier
16.30 EGON ÉS DÖNCI - Mindenütt
jó, de legjobb otthon - színes
szöveg nélküli magyar animációs
film, 72 perc, 2007 rendezte:
Magyar Dániel, Magyar Ádám
18.00 NEM VÉNNEK VALÓ VIDÉK színes feliratos amerikai thriller,
122 perc, 2007 (16)
rendezte: Ethan Coen, Joel Coen
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft
Június 16. hétfõ
Június 13. péntek
18.15 EGON ÉS DÖNCI – színes
szöveg nélküli magyar animációs
film, 72 perc, 2007 rendezte:
Magyar Dániel, Magyar Ádám
20.15 LEPATTINTVA – színes magyarul beszélõ amerikai romantikus
vígjáték, 112 perc, 2008 (16)
rendezte: Nicholas Stoller
Június 14. szombat
14.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN –
színes magyarul beszélõ spanyolnémet-francia kalandfilm, 115 perc,
2008 rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier
16.30 LEPATTINTVA – színes magyarul beszélõ amerikai romantikus
vígjáték, 112 perc, 2008 (16)
rendezte: Nicholas Stoller
18.15 JUNO - színes feliratos
amerikai-kanadai-magyar vígjáték,
96 perc, 2007 (12)
rendezte: Jason Reitman
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József

ZÁRVA LESZ A SKANZEN
A szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum ezúton értesíti arról, hogy az intézmény – zártkörû rendezvény
miatt – június 21-én,
szombaton egész nap
zárva tart.

Mobil Játszóház
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
ebben az évben is meghirdeti a már
hagyományossá vált Mobil Játszóházat a
következõ idõpontokban:
Leányfalu
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Pócsmegyer
Pilisszentlászló
Kisoroszi
Szentendre
Dunabogdány

június 25.
július 2.
július 9.
július 16.
július 23.
július 30.
augusztus 6.
augusztus 13.

Várjuk egy közös játékra a gyermekeket
és szüleiket. A rendezvény ingyenes!
Üdvözlettel a Szolgálat munkatársai.
Érdeklõdni: 26/ 312-605

17.45 ÚT A VADONBA - színes feliratos amerikai filmdráma, 140 perc,
2007 (12) rendezte: Sean Penn
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
Június 17. kedd
18.15 LEPATTINTVA - színes magyarul beszélõ amerikai romantikus
vígjáték, 112 perc, 2008 (16)
rendezte: Nicholas Stoller
20.15 A MÁSIK OLDALON - színes
feliratos német-török filmdráma,
122 perc, 2007 (12) rendezte: Fatih
Akin
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„Nagyszüleim”
Egészen különleges világba
kalauzolnak bennünket azok a
gyermekrajzok, amelyek az
alkotók családjáról, családtagjairól készülnek. Egy-egy
részlet, egy-egy, a felnõttek
által talán nem is látható
momentum ragadja meg a
gyermekek fantáziáját és kerül
a kép középpontjába. „Ezeket
az alkotásokat közelrõl, személyesen kell látnia mindenkinek” – fogalmazott R. Tamás
Valéria képzõmûvész, amikor
június 3-án a Gondozási Központban méltatta a „Nagyszüleim” címû pályázatra érkezett
rengeteg mûvet. Bár a tavasz
folyamán városszerte számos
gyermekeknek, iskolásoknak
kiírt képzõmûvészeti pályázat
indult, mégis öt intézmény
tanulói alkottak szebbnél
szebb portrékat ezen a játékos
megmérettetésen. A Vasvári
Óvodából, a Templomdombi
Általános Iskolából, a Bárczi
Gusztáv, a Szent András,
valamint az Izbégi Általános
Iskolából összesen tizenhá-

Gazdáját
keressük

rom diákot díjazott a zsûri,
amely – szokás szerint – nehéz
helyzetben volt.
A tárlatot a Charlotte Papírbolt, a Szentendrei Papírgyár,
a Fény utcai papír-, írószer- és
nyomtatvánbolt, valamint a
Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi
Központ (REC) magyar irodája
támogatta.
A „Nagyszüleim” címû rajzpályázatra beérkezett több mint
hatvan alkotás megtekinthetõ
a Gondozási Központban
(Szentendre, Sztaravodai út
2.) június 13-ig nyitva tartási
idõben.

Zenemágia
Június 28-án, szombaton
20 órakor a Barcsay udvarban (Dumtsa u. 10.) Oud –
Bass koncert lesz a Kobza
Vajk Group elõadásában.
Közremûködnek: Kobza
Vajk (oud, saz, perzsa tanbur, koboz), Lévai „Gaba”
Gábor (nagybõgõ), Malom
Dániel (darabuka, ütõgardon, ütõhangszerek), Varga „Laró” István (ney,
didgeridoo, basszusgitás),
valamint Tímár Sára és Márton Bernadett (ének).
Belépõdíj 1000 Ft, 14 év
alatt ingyenes. Fõképp
improvizatív, belülrõl építkezõ orientális zene klaszszikus elemekkel, érintve
az iráni-türk eredetû dallamvilágokat a magyar
archaikus népi hangzással,
ahol a csend egyenértékû
a hangokkal.

óráig)

-t-

MEGNYITÓ KONCERTTEL

Június 18. szerda
18.15 JUNO - színes feliratos
amerikai-kanadai-magyar vígjáték,
96 perc, 2007 (12) rendezte: Jason
Reitman
20.15 A MÁSIK OLDALON - színes
feliratos német-török filmdráma,
122 perc, 2007 (12) rendezte: Fatih
Akin

A fiatal, fajtatiszta amerikai
stafford kant május 23-án
Izbégen, a Kadarka utcában
fogta be a gyepmester. Elsõsorban gazdáját keressük a
rendkívül barátságos, jóindulatú, játékos ebnek. Miután lejárt a befogástól számított 14 nap, így a telep új
gazdát is kereshet számára.
Kizárólag családi kutyának
adjuk leinformálható, megbízható helyre.
Árvácska Állatmenhely: 06 20
571 6502 (egész nap hívható, este
20 óráig), (26) 314 799 (16-18

Készüljön
Ön is a
nyárra
a Kaiser
Optikával!

TRANSITIONS SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ!
-30% árkedvezmény a Transitions
(fényre sötétedõ) szemüveglencsékre
illetve a multifokális (progresszív) lencsékre is!
Vagy: egy pár Transitions lencse mellé
egy pár napszemüveg lencsét adunk
ajándékba!
RÉSZLETEK AZ ÜZLETBEN

Kaiser Optika Szemüvegszalon
Szentendre, Dunakanyar krt. 12.
tel.: 26/303 325, 30/9666 156
www.kaiseroptika.hu

A Regionális Környezetvédelmi Központ szeretettel vár
mindenkit konferenciaközpontjának megnyitójára június 27-én, pénteken 17. és
21 óra között az Ady Endre út
9-11.-be. A felújított épület
érdekessége, hogy energiaellátását teljes egészében napenergia biztosítja további, az
energiahatékonyságot javító
megoldások mellett. Így a
konferenciaközpont széndioxid kibocsátása nulla lesz.
A rendezvényen bemutatkoznak a régió civil szervezetei
és környezetvédelmi területei. A megnyitó után, 19
órakor Ruzsa Magdi koncert
lesz! Az esemény látogatása
ingyenes.

KÁRPÁTIA-KONCERT
Június 28-án, szombaton Kárpátia-koncert lesz a Postás
strandon. Kapunyitás 19 órakor, a vendégek – Sárdy Barbara és Papp Gyula – fellépése
20 órakor, a koncert 21 órakor
kezdõdik. Belépõ elõvételben
1800 Ft, aznap 2000 Ft (jegyek
elõvételben az Õrtorony utca
16. szám alatti motorosboltban kaphatók). Infó, jegyrendelés: 06-20-953-7192. Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör.
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Kosárlabda-ünnep
a Szentendrei Kosárlabda SE szezonzáró barátságos tornáján!
Felejthetetlen élményben volt része mindazoknak, akik ezen a hétvégén eljöttek
Leányfalura, és végigszurkolták a Szentendrei KSE szezonzáró mérkõzéseit. Május
31-én és június 1-jén Leányfalun, a Szentendrei KSE fiatal kosárlabdázói vendégül
látták a horvátországi KK Samobor csapatát. Két korosztály mérkõzött, a serdülõk
(U14) és a kadetek (U16). A szombati találkozókat a horvátok nyerték, vasárnap viszont a szentendreiek diadalmaskodtak.

A leányfalui Móricz Zsigmond
Általános Iskola tornacsarnokában karneváli hangulat
uralkodott, horvát barátaink
a 24 játékos mellé 29 szurkolót, szülõt, hozzátartozót
hoztak, amelybõl egy öregfiúk
csapatot is kiállítottak. Velük
érkezett Davor Belamaric a
Zadar, majd késõbb a Cibona
Zagreb kosárlabda csapatának
egykori kiválósága, aki közel
két évtizedet játszott az akkori jugoszláv elsõ osztályú bajnokságban, most a kisfiát kísérte, aki samobori színekben
kosarazik. Vendégeink azonnal birtokba vették a lelátót,
lepedõnyi horvát zászlót feszítettek ki a korlátra, és a
mérkõzések alatt hatalmas
szurkolással varázslatos hangulatot teremtettek a csarnokban. Az eredmény nem maradt
el, a horvát kosarasok hazai
pályán érezhették magukat, a
mieinknek pedig földbe gyökerezett a lába a hatalmas
hangzavarban, a szombati napon vendégeink kettõs gyõzelmet arattak.
Vasárnap visszavágtunk, moz-

NYÁRI KALANDSPORT TÁBOROK
Várjuk a 7-14 éves korú gyerekeket a
szentendrei Duna-parton. Romantikus
környezet, igényes foglalkozások.
Naponta változó programok (úszás,
evezés, kerékpározás, túrázás) teljes
ellátással. Idõpontok: június 16-20
(hétfõtõl péntekig), illetve július 711. Részvételi díj: sátorozással, teljes
ellátással 20 000 Ft/fõ/hét. Napközi
jelleggel reggel 8.30-tól 16.30-ig:
13 000Ft/fõ/hét.

gósítottuk a szurkolóinkat, és
most már valóban mi voltunk
a hazai csapat, jobbak voltunk
úgy a pályán, mint a lelátón.
A játékosaink és szurkolóik
egyaránt kitettek magukért,
kadet csapatunk 102 pontot
dobott az ellenfélnek, és több
mint húsz ponttal nyert, a
szurkolók pedig túlharsogták
a vendégeket, zengett a csarnok, szólt az induló: „Hajrá
Szentendre, Hajrá Szentendre,
téged szeretünk, neked szurkolunk, hajrá, hajrá, hajrá,
hajrá…”! Érdekesség, hogy
egyesületünk
indulójának
szövegét szerb edzõnk, Bogdan Karaicic írta, a dallamot
pedig a Partizán Beograd szurkolóitól kölcsönözte.
A mérkõzések szünetében a
Szentendrei KSE tagjai ünnepélyesen megköszönték
fõszponzoruknak, az Okapi
Kft.-nek az egész évi támogatást. Jelképes ajándékként
a legfiatalabb szentendrei
kosárlabda csapat (U10) bekeretezett képét adták, amelyet
mindenki aláírt, ez a fotó
díszíti majd a budakalászi

Okapi csempeszalon bemutatótermének a falát. Az Okapi
Kft. vezetõit a horvát és a magyar szurkolók elismerésük jeleként hatalmas ovációval fogadták, ebbõl is világosan látszik az emberek milyen nagyra értékelik az önzetlen segítséget, különösen akkor, ha ez
a gyerekek sportolási feltételeit szolgálja. Köszönjük
Okapi! (www.okapi.hu)
A Szentendrei KSE nagyon sikeres évet zárt, mára már több
mint hetven gyermek kosárlabdázik rendszeresen az edzéseken, öt korosztállyal mérkõztünk a bajnokságban, serdülõ csapatunk Pest megye
bajnoka lett, és a többiek is
az élmezõnyben végeztek. Az
elért kitûnõ helyezéseken túl
az egyesület a megalakulása
óta eltelt nem egész két év
alatt elérte, hogy az U10 gyermekcsapattól a felnõttekig
minden korcsoportban képes
nevezni minõségi, jól képzett
játékosokkal. Ez az alapfeltétele a magasabb osztályokban való versenyzésnek.
www.kosar-suli.hu
K. F.

VELENCEI-TAVI EVEZÕS ÉS
KERÉKPÁROS TÁBOR
Kisiskolás kortól ajánljuk olyan
gyerekeknek, akik szeretik a vizet,
szeretnének biztonságos környezetben és feltételek között megismerkedni a vízi élet, az evezés, túrázás
alapjaival, akik szeretnének egy jó
csapatba kerülni. A táborhely közvetlenül a tó partján, õrzött, rendezett
területen helyezkedik el. A táborozás
során megismerkedhetnek a tó párat-

lan nád- és madárvilágával, megtanulnak evezni, kerékpáros túrákat
tesznek Pákozd és Sukoró területén.
Lehetõség van különbözõ népi játékok
megtanulására, pecázásra, teniszezésre, röplabdázásra, focizásra, strandolásra és egyéb sportprogramokon
való részvételre. Utazás: vonattal.
Szállás: sátorban, polifoamon, hálózsákban. Ellátás: teljes ellátás (napi
háromszori étkezés). Idõpont: június
22-28. (vasárnaptól szombatig).
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A kecsege nem cápa!
Hogy jön ez ide? – kérdezheti
joggal a kedves olvasó, hiszen
eddig is tudtuk, hogy csak külsõre emlékeztet a cápára dunai
õshonos halunk, a kecsege. Az
összehasonlítás oka, hogy a hét
elején e szépformájú hal több
ezer példánya talált új otthonra
a Duna Határcsárda melletti szakaszán.
A haltelepítésnél jelen volt Balyi
Gyula, az Óbuda Szövetkezet
halászati ágazatvezetõje, Kiss
Károly képviselõ, aki a Szentendrei Horgászegyesület elnöke
egyúttal, dr. Horvai Zoltán halászati felügyelõ és Rideg Árpád, a
Rideg&Rideg Fish Farm Kft. ügyvezetõje, valamint munkatársa,
Szigeti Csaba.
A 4000 elõnevelt halacska egy
Kalocsa melletti kistelepülésrõl,
Homokmégyrõl származik, ahol
a családi vállalkozásban kizárólag tokhal-félék – köztük kecsege – tenyésztésével foglalkoznak. S, hogy miért kell onnan
a Dunába telepíteni a halakat?
Mert ma már csak ezzel csökkenthetõ az egykor gazdag halállomány ritkulása, melyet nemcsak
a hajózás, a kavicskotrás, a környezetszennyezés okoz. A Rajna,
Majna környékén jellemzõ, nálunk fajidegen géb-félék megjelenésével – melyek más halak
ikráját fogyasztják elõszeretettel – is tovább romlik az itt
õshonos halak esélye a fennmaradásra. Az utóbbi években

Részvételi díj: 25 000 Ft, mely magába foglalja a fent leírtakat.
DUNAI VÁNDORTÚRA:
SZENTENDREI-SZIGET KERÜLÉSE
Vízi vándortúra, napi 15-30 km evezéssel, sok fürdéssel, csorgással, napozással, 4 személyes kenukkal gyerekeknek, családoknak, baráti társaságoknak. Szentendrérõl indulva, majd
ugyanide érkezve megkerüljük a
Szentendrei szigetet.

elszaporodó halászmadaraink, a
kormoránok szintén nagy pusztítást végeznek. A haltelepítés
az Óbuda Szövetkezet halgazdálkodási terve alapján történik,
ebben egészen 2015-ig elõ van
írva, mikor mennyi hal érkezik a
Duna általuk bérelt szakaszára.
Tavasszal 15 ezer csuka, 5000
balin, két hete pedig 15 ezer süllõ
úszott szerte a Pap-szigetnél.
Õsszel kétnyaras (15-20 cm),
illetve háromnyaras, azaz horogérett pontyok érkeznek majd. Itt
persze újabb kérdés vetõdik fel,
mégpedig, hogy a folyóvízben
ugyan hogy marad egy területen
a sok kis növendék hal. A kecsege
például kifejezetten a Dunakanyar agyagos-kavicsos talaját
kedveli, az itt élõ „dunavirág“ a
kedvence, s a bõven található
kagyló, vízilárvák szerepelnek
még étlapján. Semmi oka tehát
a továbbevickélésre. A Dunakanyar valamikor a tokhalfélék
paradicsoma volt, de ívóhelyük,
a Szigetköz ma nincs víz alatt,
így természetes szaporodóhelyeik megszûntével egyre csökken állományuk. Pedig egykor az
óriás tokhal, a viza is mindennapos vendége volt a Duna magyarországi szakaszának, de a gazdag
halászmúltra ma már csak a Halászbástya vagy a Vizafogó utca
neve emlékeztet.
A Szentendrei Horgászegyesület
1200 felnõtt és 150 gyerektagjával a régió legnagyobbja, s
horgászai, ha nem is vizát, de a
többi nemes halat nagy lelkesedéssel horgásszák. A telepített
halállomány egyébként jó arányban, mintegy 60%-ban megmarad, s ez nemcsak a horgászoknak
öröm, de minden Dunakanyarban
élõnek, aki fontosnak tartja, hogy
szép környeztünk, s annak élõvilága megmaradjon.
Sz. N.

Idõpont: július 28 – augusztus 1. (hétfõtõl péntekig). Ellátás: teljes (napi
háromszori étkezés). Részvételi díj:
20 000 Ft, mely magába foglalja a fent
leírtakat.

ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI
LEHET: 06-30-353-3315,
06-30-448-9015,
GÓLIÁT DIÁK- ÉS
SZABADIDÕSPORT EGYESÜLET
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