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KULTÚRA
Összeállításunk lapunk 
6-7. oldalán olvasható

arcok
A helyi baptista gyülekezet vezetõje, Dani Zsolt rendhagyó városszépítõ tábort szervezett fia-
taloknak (5. oldal). Fülöp Zsolt képviselõ írásában a zeneiskolát fenyegetõ új elképzelésekre
hívja fel a figyelmet (7. oldal). Szentendre fõépítésze, Alföldiné Petényi Zsuzsanna beszélt a
város beruházásairól (1-5. oldal). Mûvészcsaládok sorozatunkban Rozsos István operaénekest
és családját mutatjuk be (9. oldal). A Szentendrei Teátrum mûsorán szerepelt Werner Schwab
drámája, az Elnöknõk, melynek egyik szereplõje Pogány Judit volt (10. oldal).

Dani Zsolt Fülöp Zsolt Alföldiné Petényi Zsuzsa Rozsos István Pogány Judit

– Kerékpárút épült tavaly
tavasszal a Duna partján a
Dera patakig, ám sokáig
„behajtani tilos” tábla fo-
gadta a kerekezõket. Mi a
helyzet most az úttal?
– A kerékpárút uniós forrásból
épült meg. A kivitelezés befe-
jezését követõen a pályázat
kiírói még elõírtak bizonyos
utómunkákat, amelyeknek az
önkormányzat eleget is tett.
Jelenleg már teljesen használ-
ható állapotban van az út -

mûszaki átadás-átvétele meg-
történt, forgalomba helyezési
engedélyt kértünk rá. A szak-
hatóság ezt azért nem adta
még meg, mert hiányzik 
a Honvédelmi Minisztériumtól
a hozzájáruló nyilatkozat. Az
engedélyezés során pályázat-
ban ugyanis elõírták, hogy az
önkormányzat tulajdonában
legyen a kerékpárút területe,
ezek a telekalakítások még
folyamatban vannak. Ha a HM
hozzájárulása megérkezik, pó-

tolható lesz a hiány, és a köz-
lekedési hatóság kiadja a for-
galomba helyezési engedélyt.
– Hiába nem adták még át
hivatalosan, egyesek máris
munkálatokat végeztek az
úton. Várható-e még valami-
lyen átalakítás a területen?
– A védõkorlátokat már kihe-
lyeztük, a közvilágítás kiépí-
tése nem tervezett, nem írta
elõ a pályázat sem, vagyis az
út mûszakilag már teljesen
készen van.  Folytatás az 5. oldalon

Figyelem, útlezárás a korzón!
Értesítjük a tisztelt szentendreieket, hogy
július 26-án szombaton 05 órától július 28-
án hétfõn 02-óráig a Duna-korzót a Péter-
Pál utca és a Lázár cár tér közötti szakaszon
a forgalom elõl lezárjuk. Kérjük a vendég-
látóhelyek üzemeltetõit és a korzó kör-
nyékén lakókat, hogy gépjármûveikkel az
Ister Napok rendezvényei alatt ne a korzón
parkoljanak.
Mindenkit szeretettel látunk a kétnapos
program ideje alatt, reméljük, hogy vala-
mennyi korosztálynak tudunk kellemes
idõtöltést és jó szórakozást kínálni.

Szentendrei Kulturális Kht.

Tisztelt
Olvasóink! 

Nyári szünet
miatt

legközelebb 
két hét múlva,

augusztus 
1-jén jelenünk

meg.

Gyorsfénykép a készülõ beruházásokról
Kerékpárutak, Bogdányi utca, kishíd, nagyhíd, filmgyár, temetõ, és persze megannyi
érdeklõdõ befektetõ – Szentendre fõépítészét, Alföldiné Petényi Zsuzsannát ke-
restük fel a legaktuálisabb építési-beruházási kérdésekkel.
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

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

107Rendõrség
(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: 0066  8800  220044  772255
Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@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
06 30 594443
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ÖSZTÖNDÍJ 
SZENTENDREI DIÁKOKNAK

Szentendre önkormányzata
pályázatot hirdet a város ki-
emelkedõen tehetséges fiatal-
jai anyagi támogatására. A „Ta-
lentum” Szentendre Jövõjéért
Ösztöndíj azon kiemelkedõen
tehetséges, nappali tagozatos
középiskolai tanulmányokat
folytató és elsõ diplomájuk
megszerzéséért tanuló fõisko-
lai vagy egyetemi hallgatóknak
adható, akiknek Szentendrén
már öt éve bejelentett állandó
lakcímük van.

Pályázni leghamarabb az elsõ
tanév végi eredménnyel lehet,
melyhez csatolni kell a követ-
kezõ mellékleteket: a tanul-
mányok folytatásának igazo-
lását, a jogviszony igazolását;
szentendrei lakcímének iga-
zolását; tanulmányi eredmé-
nyét igazoló dokumentumot; a
pályázó tanulmányi munkájára,
kiemelt érdeklõdési területeire,
illetve tanulmányi elképzelé-
seire is kiterjedõ részletes élet-
rajzot; a pályázó elképzeléseit
arról, hogy milyen módon kí-
vánja tanulmányai során és azt
követõen tartani a kapcsolatot
a várossal; a pályázathoz csatol-
ni kell legalább három olyan
ajánlást, mely a pályázó ki-
emelkedõ tehetségét igazolja.

A pályázat benyújtásának
határideje: augusztus 15.

A „Talentum” Szentendre Jö-
võjéért Ösztöndíj további rész-
leteirõl a www.szentendre.hu
honlapon, vagy Schinkovits
Lajosné közoktatási referensnél
lehet információkat kapni az
26/503-332 telefonszámon.

Mintegy negyvenfõs szent-
endrei delegáció utazik a lett-
országi Rezekne városába tíz
napra július 25-én. Õk képvise-
lik hazánkat az European
People Festivalon, amelyet
évente egy alkalommal mindig
más-más európai városban
rendeznek meg. Szentendrét
2005-ben vették fel a ren-
dezvénysorozatban résztvevõ
települések közé testvérvá-
rosának, Salon de Provence-
nak köszönhetõen. Legutóbb
2007 nyarán a finnországi

Ekenas adott otthont a vén
kontinens országai között
zajló fiatalos vetélkedõnek.
Szentendre Nemzetközi Kap-
csolatainak Egyesülete idén is
komoly szervezõmunkát vetett
be annak érdekében, hogy
minél több fiatal látogathas-
son ki Lettországba, és ott
kellemes élményeket adjon a
többi ország küldöttségeinek.
Az eddigiekhez hasonlóan az
idei eseményen is többféle
versenyszámban feszülnek
egymásnak Európa ifjai: lesz

kosárlabda-, futball-, úszás-
és pétanque-bajnokság, ve-
gyes nemzetiségû csapatokkal
játszott „funny game”, uniós
kvíz, fotó- és festõverseny,
páros tánc és gasztronómiai
vetélkedõ, valamint zene és
színház. A kiutazók magyar
kézmûves termékeket árusí-
tanak, valamint csapra verik a
szentendrei sör, az Ulcisia
Castra hordóját. Kertész Kata
és a Creative Theatre Studio
ötfõs csoporttal vesz részt az
utcaszínházi megméretteté-
sen, a Szentendre Néptánc-
együttes tizenkét tagból álló
„utazó társulata” pedig alkal-

milag kiegészül a Táncmûvé-
szeti Fõiskola szentendrei és
környékbeli hallgatóival, hogy
együtt vigyenek színpadra
sárközi, kalotaszegi és mezõ-
ségi táncokat. A magyar népi
kultúra bemutatásában
ugyancsak nagy segítséget
adnak a Sasvári testvérek,
Borbála, Márton és Bertalan,
akik a népzenei vonalat
erõsítik.
A 36 ezer lakosú iskolaváros-
ban, Rezeknében szerzett él-
ményekrõl a delegáció augusz-
tus 3-i hazaérkezését követõ-
en részletesen beszámolunk.

- t -

Lettországba látogatnak

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szentendre Város Önkormányza-
ta pályázatot ír ki az elõrelát-
hatólag 2008 szeptemberében
alapítandó Szentendrei Sport-
célú Ingatlanfejlesztõ és Üze-
meltetõ Gazdasági Társaság
ügyvezetõi posztjára.
Ellátandó feladatok: • a kft. ügy-
vezetõi feladatainak ellátása  • a
társaságba apportált ingatlanok-
kal kapcsolatos fejlesztési és fenn-
tartási feladatok megszervezése •
a városi sport támogatásának
koordinálása • a város sport kon-
cepciójának támogatása • a városi
sportkommunikáció, a sportélet,
sportkapcsolatok fejlesztése •
sportpályázatok készítése • az
ügyvezetõ gyakorolja a munkál-
tatói jogokat a kft. munkavállalói
felett.
A megbízás ideje: szeptember 12-
tõl 1 éves idõtartamra, azzal, hogy
a megbízatás a tulajdonos dön-
tése alapján opcionálisan továb-
bi, legfeljebb 3 évvel hosszab-
bítható meg. 
Pályázati feltételek: • fõiskolai
vagy egyetemi szintû iskolai vég-
zettség • legalább 3 éves vezetõi
és/vagy sport, testnevelés oktatói
és/vagy sport vezetõi és/vagy
sport diplomáciai és/vagy sport
jogi szakmai gyakorlat.
Az elbírálásánál elõnyt jelent: •
idegennyelv-ismeret • cégveze-
tés, sportszponzoráció, sport ren-
dezvényszervezés területén szer-
zett gyakorlat és/vagy szakkép-
zettség •  ingatlanfejlesztési/üze-
meltetési gyakorlat
Díjazás: • személyes egyeztetésen
kialakított - menedzser-szerzõdés
keretében - megegyezés szerint •
a díjazásra vonatkozó igényt a
pályázatban meg kell jelölni.
A pályázathoz csatolni kell: • isko-
lai és szakképzettséget, valamint

amennyiben van, a nyelvismeretet
igazoló okmányok hitelesített
másolatát • 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt • a
cég vezetésére vonatkozó szakmai
és fejlesztési elképzeléseket tar-
talmazó vezetési programot • a
cégbe apportált ingatlanok mû-
ködtetésére, fejlesztésére vonat-
kozó ötéves szakmai, üzleti elkép-
zeléseket • a cég javasolt egyéves
részletes üzleti tervét • nyilat-
kozatot, melyben a pályázó hoz-
zájárul, hogy pályázati anyagát a
pályázat elbírálására felállított
bizottsági tagok megismerhessék,
továbbá, hogy a képviselõ-tes-
tület – ellenszolgáltatás nélkül –
felhasználhassa a város sport kon-
cepciójának, valamint a cég üzleti
tervének kialakításánál, illetõleg
továbbfejlesztésénél; 
Beadási határidõ: augusztus 15-
én 12 óráig kell beérkezniük a
pályázatoknak a Polgármesteri
Hivatal központi iktatójába.
A pályázat címzése: Szentendre
Város Önkormányzata, Dr. Dietz
Ferenc polgármester, 2000 Szent-
endre, Városház tér 3. Szentendrei
Sportcélú Ingatlanfejlesztõ és
Üzemeltetõ GT – ügyvezetõ

Az önkormányzat fenntartja a jo-
got arra, hogy a pályázatot annak
bármely szakaszában kártérítési
és minden egyéb megtérítési
kötelezettség nélkül – indokolás
nélkül eredménytelenné nyil-
vánítsa. 
A pályázat benyújtásával a pályázó
Szentendre Város Önkormányzata
által meghatározott pályázati
feltételeket elfogadja. 
A pályázat valamennyi díja és költ-
sége a pályázókat terheli, a kiíró
ezekért semmilyen módon és sem-
milyen mértékben nem felel a
pályázat eredményétõl, vagy ered-
ménytelenségétõl függetlenül. 

Pályázattal kapcsolatos további
felvilágosítás, illetve a pályázati
dokumentáció az alábbiak szerint
igényelhetõ: dr. Dóka Zsolt jog-
tanácsos, (26) 503-341, 06-20-
980-9071. 

KÖZÉRDEKÛ
KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy egy 2002. évi
döntést követõen adminisz-
tratív hiányosság miatt el-
maradt bejegyzés, valamint
lakossági bejelentés alapján
a HÉSZ jelenleg folyamatban
levõ felülvizsgálata során
megállapítást nyert, hogy
Szentendre Város Önkormány-
zatát érintõ, a helyi építési
szabályzatban és szabályozási
tervben rögzített elõvásárlási
jog a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban ez idáig nem
került bejegyzésre. Jelenleg a
Szentendrei Földhivatallal
együttmûködésben kerülnek
korrigálásra a korábbi admi-
nisztratív hibák több ingatlan
tekintetében. Az érintett
helyrajzi számok listáját
Szentendre város hivatalos
honlapján (www.szentend-
re.hu) találják meg.  
A rendeletben rögzített (a
21/2002. (VIII.15.) Önk.sz.
rendelet 39. § és szabályozási
tervlapokon történt lehatá-
rolás), Szentendre Város Ön-
kormányzatát megilletõ elõ-
vásárlási jog ingatlan-nyil-
vántartásba történõ beje-
gyzésének eljárását megindí-
tottuk az érintett ingatlanok
tekintetében.

Polgármesteri Hivatal
Szentendre
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A polgármester 

naplója
július 18.
10.00 Befektetõi lehetõ-
ségekrõl megbeszélés 

július 21.
08.30 Alpolgármesteri
beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodave-
zetõjével megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei Kul-
turális Központ Kft. ügyve-
zetõjével megbeszélés
15.00 Dokumentumfilm-
forgatással kapcsolatos
egyeztetés

július 22.
10.00 Hivatali feladat-
megosztásról egyeztetés
14.00 Adócsoporti je-
lentkezõk meghallgatása

július 23.
10.00 E-közigazgatás hi-
vatali egyeztetése

július 24.
10.00 Vagyonkoncep-
cióról egyeztetés

július 28.
08.30 Alpolgármesteri
beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
10.00 KMRFT ülés
13.00 VSZ Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei Kul-
turális Központ Kft. ügyve-
zetõjével megbeszélés

július 29.
08.30 Állampolgársági
eskütétel
14.30 Óvoda mûködteté-
sérõl egyeztetés

július 30.
13.00 Kommunikációs
stratégiáról megbeszélés

július 31.
13.00 Polgármesteri fo-
gadónap

Beindult a kulturális párbeszéd
Indonézia magyarországi és Magyarország indonéziai
nagykövete tett látogatást Szentendrén a Polgármesteri
Hivatalban július 11-én délelõtt, hogy egy esetleges
testvérvárosi együttmûködésrõl tárgyaljon Szentendre elsõ
emberével. Dr. Dietz Ferenc polgármester dolgozószobájában
fogadta a két diplomatát, Mangasi Sihombinget és Illés Mihályt.
A megbeszélésen részt vett továbbá a találkozó kezdeményezõ-
je, Debreceni István nyugalmazott nagykövet (akivel lapunk
elõzõ számában olvashattak interjút).  Egyeztetés után a prog-
ram a Városháza díszterme és a MûvészetMalom megtekintésév-
el folytatódott.
Az összejövetel során Szentendre bemutatása után szó esett
Indonézia különleges kulturális atmoszférájáról, amelyben
kiemelkedõ szerep jut a képzõmûvészetnek és a népi ipar-

mûvészetnek. Szentendre részérõl elsõsorban a festészeti és
szobrászati témájú cserekapcsolatokra mutatkozik nyitottság,
Indonézia, szûkebben véve a Bali szigetén fekvõ, mintegy 450
ezer lakosú Gianyar járás pedig szívesen utaztatna hozzánk
távol-keleti képzõmûvészeket, táncosokat. Ennek kapcsán 
dr. Dietz Ferenc már a helyszínen felvetette annak lehetõségét,
hogy egy a Magyarországon tartózkodó indonéz tánccsoport
fellépésével gazdagíthatja a Szentendrei Nyár kulturális prog-
ramjait.
Mangasi Sihombing és Illés Mihály beszélt a forrástemplomokról,
a sziklateraszokra épített szállodákról, kinti magyar étteremrõl
és fagylaltozóról, Indonéziában élõ magyar alkotókról, valamint
a két ország közötti turizmus fejlesztési lehetõségeirõl.
Szentendre számára érdekes lehet az indonéz idegenforgalom
szervezése, valamint, hogy milyen ötleteik vannak az ország
imázsának felépítésében. A mostani megbeszéléssel beindult a
két település közötti kulturális párbeszéd, amelynek remél-
hetõleg hamarosan folytatása is lesz.
Dr. Dietz Ferenc hangsúlyozta, hogy a testvérvárosi és a
nemzetközi kapcsolatok bõvülésének kizárólag akkor van
értelme, amennyiben a város és a lakosság is megfelelõen tud
profitálni az esetlegesen kialakuló gazdasági, kulturális,
oktatási együttmûködésbõl. 
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Nyári munkák a belvárosban

„Kicsomagolták” a református templom falait…

…csöveket fektetnek a 11-es út Bükkös-parti lehajtójánál…

…és újjáépítik a Szent András Óvoda kerítését.

Stari Grad a világörökség része
Az Unesco Világörökség Bizottság Kanadában megtartott 32.
ülésszakán 27 új helyszín felvételérõl döntött a Világörökségi
Listára: testvérvárosunkat, Stari Gradot kulturális kategóriában
nyilvánították a világörökég részéve .
Krisztus elõtt 384-ben a görög Pharos szigetérõl érkezõ hódítók az
õslakosságot leigázva városállamot alapítottak. Demetrije hadvezér
nevéhez fûzõdik Stari Grad gazdasági, kereskedelmi, kulturális fel-
lendülése. A római birodalom hódításai nem kímélték a várost: lerom-
bolták, majd újraépítették.  A kereszténység elterjedése után szláv nép-
csoportok (horvátok) érkeznek a szigetre a 6. században. Stari Grad
gazdag múltjáról a fenn maradt mozaikok, kõbe vésett feliratok, sírkövek,
luxus lkivitelû villák, kerámiák, ékszerek tanúskodnak.
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4 szubjektív

Postaláda

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A Szentendre és Vidéke heti-
lapban (17. szám) a parkolás-
sal kapcsolatos olvasói leve-
leire írt válaszát szeretném
opponálni, néhány helyen ki-
igazítani. Az egyik levelet 
A. T. szignóval én írtam, és
válaszát több ponton is felü-
letesnek érzem.
Sorba veszem. „A korábbi tás-
kás balkáni típusú parkolási
megoldást” érdekes módon
nem kritizálta egyetlen hoz-
zászóló sem.
Alpolgármester Úr! Miért kri-
tizáltuk volna? Parkolóóránk-

kal egy órát ingyen parkolhat-
tunk, s így ügyeinket (10-15
perc) gond nélkül elintézhet-
tük. Tudom, hogy ez a rend-
szer a köztisztviselõk, a ta-
nárok gondjait nem oldotta
meg, de engedtessék meg,
hogy én, a nem köztisztviselõ,
a szintén városunkban lakó
polgár- és honfitársaimért, és
nem utolsósorban magamért
emeljek szót.
A választ további részében
felemlegetett szerencsétlen-
kedéssel: „elõször sikertelen
volt… a VSz Zrt. korábbi ve-
zetése… ezért a beszerzés is
idõben elhúzódott stb.
Lássa be, mi szentendrei la-
kosok ezzel nem sokat tudunk
kezdeni. Nem mi mûködtetjük
a várost, ez választott kép-
viselõink és tisztségviselõink
dolga. A mi dolgunk a biza-
lom. 
Válaszából megtudtam: a köz-
tisztviselõk, tanárok parkolási
gondjai dicséretes módon
megoldódtak, még a zeneisko-
la dolgozó is megkapták a
fehér zászlót. Majd ha unokái-
mat fogom csellójukkal vagy
meglehetõsen drága hegedû-
jükkel, fuvolájukkal odahor-
dani, és ezért kétszeresen is
fizetek (el is kell menni értük
stb.) visszatérek erre.

Továbbá még egyszer vissza-
tér a táskás „kékórás” meg-
oldásra: „a kékórás módszert
ugyanúgy érvényesíteni kel-
lett volna matricával”.
Úgy emlékszem, amikor még
ez mûködött, „érdekes mó-
don” nem panaszkodtunk, és
bár kissé macerás volt, érvé-
nyesítettünk zokszó nélkül. És
intéztük ügyeinket, ahogy ez
egy még így is szeretett pol-
gárbarát város polgáraihoz
illik. 

Üdvözlettel
Asszonyi Tamás

P. S. Lemegyek a Püspök-
majorból autóval (öreg va-
gyok, ne is részletezzük) a
Budapest Bankba, hogy átu-
taljam önkormányzatomnak a
nem kevés iparûzési adót. Az
egész ügylet nem több három
percnél. 90 Ft-ot dobok be,
mert ennél kevesebbre az
automata csak csóválja a fejét.
Mi ez a 90 Ft az elõbb átutalt
adóhoz képest? Semmi. Hogy
miért, nem tudom, de bántja
az önérzetemet.

Tisztelt Asszonyi Tamás!

Köszönöm, hogy immár nevé-
nek vállalásával, újra meg-
osztotta velem és várostár-

saival a parkolással kapcso-
latos gondolatait.
A régi, Ön által preferált par-
kolási rendszerben a kék órák-
kal egy órát parkolhattak
ingyen, míg az új rendszerben
a kiváltott matrica révén ezen
1 órás idõtartam korlátlanra
változott az I-II. övezetben.
Akárhogy is nézzük, a korlát-
lan több mint az 1 óra, és ez a
belváros kétharmadára vonat-
kozik. A jelenlegi parkolóórás
rendszerben sajnos a korábbi
kedvezményt nem lehet kezel-
ni, ezért sem tudjuk alkal-
mazni. A korábbi rendszer
tarthatatlan volt, rengeteg
kritika érte többek közt a kor-
rupció lehetõsége miatt. 
A belvárosban számos iskola,
óvoda mûködik, ahol nem
elhanyagolható számú tanár
és pedagógus dolgozik nap
mint nap. Õk és a szentendrei
közszférában dolgozók csak a
rendeletben meghatározott
négy parkolóban, és ott sem
ingyen, hanem díjfizetés el-
lenében parkolhatnak. Ezzel
ellentétben a Szentendrén
gépjármûadót fizetõ és tar-
tozással nem rendelkezõ la-
kosok a kiváltott matrica bir-
tokában az I-II. övezet többi
részén is, idõkorlát nélkül és
ingyenesen hagyhatják ott

gépjármûvüket. Ezen két öve-
zetben található a polgármes-
teri hivatal, az egészségház, a
hat belvárosi iskola közül öt,
számos bank, a posták és a
piac. Valóban, a kiemelt öve-
zetben is van néhány intéz-
mény: egy kisebb iskola és a
zeneiskola, azonban a II. öve-
zetbõl pár perc alatt elérhetõk
ezek a pontok is, hasonló
módon a forgalom elõl elzárt
Fõ téri, Bogdányi, Dumtsa Je-
nõ utcai intézményekhez. 
Az új parkolási rend kialakí-
tásakor igyekeztünk egy min-
denki számára elfogadható,
kompromisszumos megoldást
alkotni. Az érdekek sokféle-
sége és sokszor ellentétes vol-
ta miatt sajnos sosem lehet
mindenki egyformán elége-
dett. Megértem az Ön érveit,
kérem, értse meg a mienket is,
a város anyagi lehetõségei és
az új parkolórendszer kiépíté-
sének költségei ilyen rendszert
tesznek lehetõvé. Egy új rend-
szer bevezetése mindig nehéz,
azonban bízom benne, hogy
idõvel javul a megítélése, és a
szentendrei polgárok több-
ségének megelégedését hozó
mûködést tapasztalhatunk.

Kun Csaba
alpolgármester

„Kaiser's stílus”
Szentendrei lakos vagyok,
ennek ellenére ritkán járok a
Kaiser's Áruházba. Az elmúlt
hét szombatján (immár nem
elsõ alkalommal) meggyõ-
zõdtem arról, helyesen cselek-
szem.
Rövid kis vásárlásra beugrot-
tam családommal. Céltuda-
tosan kerestem az árut, amit
megkívántam vásárolni,
ugyanis akciós árucikk lévén
nem a megszokott helyén volt.
Lehet, hogy ez a gyors keresés
keltette fel az egyik biztonsá-
gi õr figyelmét, vagy talán csak
valami ellenszenv az irányom-
ba, nem tudom, ezt ugyanis
elfelejtették közölni velem.
Történt ugyanis, hogy miután
a pénztárnál fizettem, és a
táskámba pakolva az árut el
kívántam volna hagyni az üz-
letet, egy „szekrény” méretû
biztonsági õr erõszakosan
utamba állva, minden elõz-
mény nélkül közölte velem,
forduljak vissza, és menjek be
vele a raktárba.
Kérdésemre, hogy talán elõ-
ször mondja meg, mi a baja
velem, miért kívánja, hogy
vele menjek, választ nem kap-

tam. Mindössze hangját még
jobban felemelve közölte,
hogy már egyszer mondta,
menjek vele. Ekkor szóltam
fiamnak, hogy jöjjön vissza,
és kísérjen be, szeretném, ha
õ is ott lenne. Ekkora meg-
aláztatás velem, szentendrei-
vel itt, Szentendrén még soha
nem történt. Rengetegen
ismernek, és csak nézett min-
denki, mi történt, hogy én
eltávozom a biztonsági õrrel.
A raktárban – ráadásul még egy
ismeretlen kolléganõ jelen-
létében (tehát nem csak hár-
man voltunk bent) – nyitott
ajtó mellett közölte velem
szokásos „kedves” stílusában
a biztonsági õr, pakoljak ki az
asztalra, és mutassam meg a
pénztári számlám, amin rajta
van, mit vásároltam. Na, ekkor
már való igaz, én is kikeltem
magamból, kikértem magam-
nak az eddig történteket.
Kértem, hogy hívja ide az
üzletvezetõt. Ezt követõen –
jó kis várakozás után – végre
megjelent az üzletvezetõ,
akinek immár kellõképpen
felidegesítve elmondtam a
történteket. Tõle is csak annyi-
ra futotta, hogy jól van na, ne
kiabáljon velem. Én közöltem,

hogy nem vele, hanem a biz-
tonsági õrrel van problémám,
és szeretném, ha vége lenne
ennek az ingyen cirkusznak.
Szeretnék eltávozni, de nem
hagyom szó nélkül a történ-
teket. Az igazán furcsa dolgok
csak ekkor történtek: sem az
õr, sem az üzletvezetõ rá sem
nézett a pénztári blokkra,  azaz
meg sem gyõzõdött arról, mit
pakoltam az asztalra, mit
vásároltam, netán mit tulaj-
donítottam el. Az üzletvezetõ
kurtán közölte, jól van, rend-
ben van, nem történt semmi,
pakoljak vissza, elmehetek.
Lehet, hogy neki nem történt
semmi, de számomra igen is
súlyos dolog történt, becsület-
sértés!  De még elnézést sem
kért?! Emberileg megaláz, de
arra már képtelen, hogy té-
vedését beismerje. Nyilván a
biztonsági kamera felvételei-
bõl kiderült, hogy semmit nem
tettem, ezért is engedtek el,
de a sorrendnek nem fordítva
kellene mûködnie? Elõbb meg-
nézem a felvételt, s csak ezek
után kérem meg a vevõt, fárad-
jon a raktárba. Ráadásul nem
a pénztári sorból emelem ki,
mindenki szeme láttára meg-
alázva, hanem talán vásárlása

közben kérem meg, hogy fá-
radjon be. Ez kevésbé feltûnõ.
De sajnos, a korrekt eljárást
sem az üzletvezetõi, sem a biz-
tonsági õröket képzõ isko-
lában, úgy látszik, nem tanít-
ják. Talán csak egy mûbalhéra
volt szükségük. Sajnálom,
hogy Szentendre kapujában
ilyen stílusban várja a vevõket,

többségében a turistákat ez az
üzletlánc. 

Berczi
Olvasónk levelét eljuttattuk a
Kaiser’s áruház vezetõségének,
de a boltvezetõ szabadságon
volt. Amennyiben reagálni
kíván az írásra, azt következõ
számunkban, augusztus 1-jén
közöljük. A Szerk.

Pancsoló  a homokzóban

Múlt hét szerdáján észlelték a Püspökmajorban lakók, hogy a
játszótér homokozóját a talajból feltörõ víz árasztotta el. 
A város belsõ ivókúthálózatát karbantaró Lián Kft. szakemberei
megvizsgálták a területet, majd a DMRV Rt.-nek adták át a
feladatot, akik nagy munkagépekkel elkezdték a feltárást, hogy
megtalálják a szivárgó csatornát. Lapzártánk idején még folya-
matban voltak a csõtörést elhárító munkák.



Folytatás az 1. oldalról

A honvédségi lejáró része volt
a projektnek, a szennyvíz-
tisztító telep északi végében
a kerékpárút burkolata meg-
süllyedt, az egy éves garan-
ciális bejárás keretében ja-
vítása elkészült, áttörés, át-
vágás csõfektetés céljából
nem történt. 
– Mikor rendezõdhet a Duna-
korzó állapota? Jelenleg az
egyirányúsítás miatt észak-
ról dél felé nem lehet szabá-
lyosan kerekezni a parton.
– Két feloldó tábla kihelye-
zésével orvosolható a problé-
ma, amelyek megrendelése
megtörtént. Azonban egy pá-
lyázat útján kiválasztásra
kerülõ közlekedési szakértõ
még alaposan megvizsgálja a
forgalmi rendet.
– A közmeghallgatáson sokan
nehezményezték a Bogdányi
utca felújítása körüli prob-
lémákat. Teljesen elkészült a
munka, vagy várható még
folytatás?
– Az Integrált Városfejlesztési
Stratégia alapján készült 1,8
milliárd forintos belváros-
rehabilitációs pályázatnak ré-
sze a közterületek megújítása

is. A Bogdányi utca mostani
felújítása csupán egy árvízi
védekezést követõ helyreál-
lítás volt, vis-major keretében.
Látványos újraburkolás tör-
tént, de számos „láthatatlan”
környezetalakítási feladat
még hátravan a térszín alatti
területen: nincs például szét-
választva a szennyvíz- és a
csapadékvíz-elvezetési rend-
szer, ami pozitívan befolyá-
solná a környéken lakók élet-
minõségét.
– Hol tart a kishíd nyomvo-
nalának kijelölése?
– Ez egy régóta húzódó prob-
léma. A szakhatóságok annak
idején nem vizsgálták kom-
plexen a hídfõk elhelyezé-
sének kérdését, ezért szere-
pelhetett Szentendre szabály-
ozási tervében a Dera patak-
tól délre lévõ hídhely. 2006-
ban Szentendre önkormányza-
ta megállapodott Szigetmo-
nostorral a híd helyében
(Strand utcától-Casino-300 m-
re délre), de a testületi dön-
tés szerint déli irányú elhúzás-
sal kellene rávezetni a forgal-
mat a 11-es útra. A rákötõút a
Dera pataktól délre, például az
OMV benzinkúttal szemben
csatlakozhatna a fõútra új

csomópont kialakítással. A
elhúzás miatt azonban a híd-
fõtõl az említett csomópontig
vezetõ útnak át kellene halad-
nia a honvédség, a papírgyár,
a betongyár, az ÉMI telep és a
volt orosz laktanya területén,
melyet az ingatlanok tulaj-
donosai nem támogatnak. A
Dunára merõleges átvezetést
a Papírgyár és a SZEBETON is
el tudna fogadni (eltérõ hely-
színen). 
– Mennyi idõ, mire megépül-
het a híd?
– Szinte lehetetlen ezt pon-
tosan megmondani, de a Nem-
zeti Infrastruktúrafejlesztõ
Zrt. szerint maga az engedé-
lyezés három-négy évbe telik,
a megépítés ezután újabb egy-
két év.
– Most már gyakorlatilag
bizonyos, hogy a Megyeri hi-
dat forgalomba helyezik
szeptemberben. Milyen elõ-
nyünk származik ebbõl ne-
künk, szentendreieknek?
– A híd – bár Szentendre
számára a közlekedési kihatá-
sai kedvezõtlenek – komoly
hozadékkal bír a város szá-
mára. Már most látszik, hogy
megnõtt az érdeklõdés a
Dobogókõi út körüli telkek

iránt, és sok befektetõ tele-
pülne ide. Ez a késõbbiekben
esetleges pozitív hatásként
növekvõ iparûzési adókban
realizálódhat, amelyek a la-
kosság életminõségének ja-
vítására fordíthatók. Elõny-
ként említhetõ meg, hogy a
túlparti települések megkö-
zelítése sokkal gyorsabb lesz.
De nem szabad megfeled-
kezni a hátrányokról sem: a
júniusban megalakult M0
Érdekvédelmi Egyesület a
tényleges problémák kezelé-
sén dolgozik és a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi
Minisztériummal való tár-
gyalások során pozitív vissza-
jelzéseket kaptak.
– Ha már itt tartunk: milyen
befektetések kezdõdnek a
közeljövõben a városban?
– A Ford beruházása mellett
jelentõs területek vannak még
szabadon a 11-es fõút és a
Dobogókõi út csomópontja
mellett. Egy kisebb, 4-5000
négyzetméteres bevásárlóe-
gység kapott elvi építési
engedélyt. Mellette hipermar-
ket méretû élelmiszer-, épí-
tõanyag- és bútorkereske-
dések tervezettek. Halad az
izbégi laktanya területére ter-

vezett filmgyár ügye is. Amíg
a nyugati tehermentesítõ út
meg nem épül, tényleg ne-
hézségeket jelent egy ilyen
óriási beruházás, de figyelem-
be kell venni azt a gazdasági
prosperitást is, amelyet magá-
val hozhat. Jelenleg a terület
igénybe vétele okoz fejtörést,
hiszen itt három szervezetnek
– a magyar államnak, a Hon-
védelmi Minisztériumnak és a
szentendrei önkormányzatnak
– kell egyeztetnie.
– Hogy halad a Kálvária úti
buszfordulónál létrehozandó
új köztemetõ ügye?
– Megvan a nyertes tervpá-
lyázat, a tervezés most áll
szerzõdéskötés elõtt. Célunk,
hogy minél hamarabb elkez-
dõdjön a munka. Véleményem
szerint a 2009-es év egyik leg-
nagyobb költségvetési kihí-
vása lesz, hogyan biztosítja az
önkormányzat a temetõ épí-
tésének mintegy 300 millió
forintos költségét. A jelenlegi
városvezetés mindenképpen
elkötelezett a köztemetõ meg-
építése mellett, a megvaló-
sítást kiemelten fontosnak
tartja.

- t -
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Gyorsfénykép a készülõ beruházásokról

Városszépítõ nyári tábor
Mondják, a munka nemesít, s ez nem pusztán sokszor idézett
szállóige, de valóban így van. A szentendrei baptista gyü-
lekezet vezetõje, Dani Zsolt az idén is táborokat szervezett a
gyerekeknek a nyári szünet idejére, ám ezúttal a kézmûves- és
zenetáboron kívül ifjúsági tábort is hirdetett, szokatlan
elfoglaltsággal. 
A 35 jelentkezõ az egyhetes tábor idején rengeteg hasznos
munkával járult hozzá, hogy városunk szebb és tisztább legyen.
Az elsõ napon a helyi játszótereket vették sorra, s egy-két óra
alatt tisztává varázsolták valamennyit. Ezután a Sztaravodai út
buszfordulóját szabadították meg az embermagas gaztól, elbur-
jánzott bokroktól. A növényzettel telenõtt, hordalékkal fel-
töltõdött csatornát is megtisztították a fiatalok. Bár a megálló
környékén a pázsitot a helyi lakók rendszeresen gondozzák, és
néhány éve Mészáros János vállalkozó jóvoltából a buszváró
faépülete is megújult, volt teendõ bõven. 
A munkákat Virágh János, a polgármesteri hivatal város-
üzemeltetési irodájának vezetõje koordinálta, aki maga is tagja
a gyülekezetnek. Ötletei a továbbiakban is lennének, s a mun-
kában nemesedett és közösséggé forrt kis csapat szintén lelke-
sen folytatná a „városkertészkedést“. Az egy hét azonban
elrepült, és az utolsó napon a Pap-szigeti strandon pihenték ki
a lányok-fiúk a szorgos napok kellemes fáradtságát. Mindezt
esti fürdõzéssel koronázták meg a leányfalui strandfürdõben.
A Szentendrérõl, s a környékbõl táborozó fiatalokkal egyetértés-
ben jövõre szeretnék megismételni a városszépítõ Samba tábort,
hiszen a városban rengeteg tennivaló akad, és a hasznosan
eltöltött idõ alatt nem csak a karok erõsödtek meg, de a barát-
ságok, s a közösség is.                                                    Sz. N.



KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 28. SZÁM • 2008. JÚLIUS 18.

6 város

Kínai küldöttség 
Hattagú kínai kiképzési delegáció tett látogatást a Magyar
Honvédség Központi Kiképzõ Bázis (MH KKB) és az MH Kinizsi
Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola (MH KPTSZI) szentendrei
objektumán Chen Zhaohai vezérõrnagy, csoportfõnök vezetésé-
vel július 8-án a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi
Együttmûködési Fõosztály szervezésében.
A Kínai Vezérkari Fõnökség Katonai Képzési- és Fegyvernemi
Csoportfõnökség delegációjának Szalay Zoltán ezredes, az MH
KKB parancsnokhelyettese és dr. Kovács Tibor mérnök ezredes,
az MH KPTSZI iskolaigazgatója adott tájékoztatást a két
intézménynél folyó kiképzési-oktatási tevékenységrõl, különös
tekintettel a tiszthelyettes-képzés rendszerérõl.
A tájékoztatót és a kínai fél kérdéseire adott válaszokat követõen
a vendégek személyesen is benyomást szerezhettek a kiképzés
helyzetérõl, mert a fél napos program nagyobb része a kiképzési
létesítmények megismerésével és különbözõ foglalkozások
megtekintésével telt el. A kínai delegáció vezetõje, Chen tábor-
nok a küldöttség tagjainak nevében megköszönte a részletes
tájékoztatást. Megítélése szerint a kínai kollégák a látottak-
hallottak alapján széleskörû betekintést nyerhettek a Magyar
Honvédség kiképzési rendszerébe.

Két fegyverkategóriában az
elmúlt 28 év alatt összesen 8
világbajnoki és 15 Európa-
bajnoki aranyérem, 30 ezüst-
érem, jelenleg 461 állandó tag
és további számos sportoló,
akik csak idõnként járnak
Szentendrére edzeni – röviden
így foglalható össze a Honvéd
Kossuth Lövész Klub mérlege.
„A Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázisának területén
fekvõ lõtér, amelyet a lövész-
klub bérel, hazánkban egye-
dülálló tulajdonságokkal bír,
hiszen messze földön ez az
egyetlen szabványos pálya,
amely alkalmas 300 méteres
lõtávot biztosítani. Így akár
távcsöves puskával is gyakorol-
hatnak a lövészek” – tudjuk
meg Repnik László nyugalma-
zott alezredestõl, a lövészklub
elnökhelyettesétõl.
„Hiába a sok sporteredmény, a
környékbeli lakók az elmúlt hét-
nyolc évben rengeteget panasz-
kodtak, hogy zajos a lõtér, és
hogy ismeretlenek idõnként
még szombaton és vasárnap is
nagy robajjal gyakorolnak 
a környéken. Régóta keressük
a megoldást, hogyan lehetne
befedni, illetve teljes zajszi-
geteléssel ellátni a területet,
mert például a Lidl áruház mel-
letti parkolóban vagy a 11-es
út túloldalán néha elvisel-
hetetlen a lövések hirtelen,
ijesztõ hangja” – panaszkodik
Dicsõ Zoltán, a Pannónia-
telepi választókörzet önkor-
mányzati képviselõje. Az ész-
revételek kapcsán utánajár-
tunk, milyen megoldásokat
alkalmaz a honvédség és a
bérlõ a zajszigetelésre, és
hogy a zajszint vajon tényleg
határérték alatt van-e.
„Biztonsági, hõ- és hangszi-
getelõ berendezésekbõl nincs
hiány” – mutatja Fodor László,
a Honvéd Kossuth Lövész Klub
vezetõ edzõje. Éppen ottjár-
tunk napján, július 4-én ér-
kezett meg a pályára az a sá-
torponyva, amelyet felszerel-
tek a szabadtéri lõállások fölé,
hogy csillapítsa a hangrez-
gést. A szakértõk reményei
szerint ezzel akár 20-30%-os
halkulást is el lehet érni. Már
használják emellett a többi
egyszerû akusztikai módszert,
amelyekkel szintén mintegy
30%-os rezgéscsillapítás érhe-

tõ el: egy éve a lõtér oldal-
falait két rétegben sejttéglá-
val rakták ki, így a rendszer
olyan, mint egy hangszigetelõ
kamra. „A legnagyobb kaliberû
– azaz egyúttal a legnagyobb
hangerejû – fegyverekkel csak
zárt, hangszigetelt lõállásból
lehet tüzet nyitni, a lövedékek
útját pedig faborítású szemöl-
dökfalak és jól kiszámított
dõlésszögben épült árokvédõ
tetõk szegélyezik, amelyek
megfogják a hang jelentõs

részét” – sorolja Fodor László.
Volt szerencsénk belepillan-
tani abba a mérési jegyzõ-
könyvbe, amelyet 2008 már-
ciusában Szentendre Város
Önkormányzatának kérésére a
lövészklub megbízásából és
költségére hivatalos, auditált
szakértõ készített, s amely
három különbözõ pontból
mérte a lõtér zajterhelését.
Mint a dokumentumból ki-
derül, a 11-es fõút dunai
oldalán – ipari terület lévén –
75 dB a megengedett zajter-
helés, a másik, lakóövezeti
oldalon azonban mindössze 50
dB a zajszint felsõ korlátja. Az
eredmények szerint azonban
a legerõsebb hangú fegyverek
is alatta maradnak az elõírt
határértékeknek. „A hallható
hang erõsségét persze több
tényezõ is befolyásolja a fegy-
ver típusától és a széliránytól a
fõút forgalmán át egészen
addig, hogy milyen hangvetõ
tényezõk – például a szomszé-
dos épületek tûzfalai – állnak
a hang útjában” – ad felvilá-
gosítást Repnik László. Hozzá-
teszi: a lõtér lényegesen ko-
rábban megépült, mint a fõút
túloldalán lévõ lakóházak,
ettõl függetlenül a használói
a maguk részérõl mindent

megtesznek, hogy csökkent-
sék a zajterhelést, hiszen az
említett eszközök felszerelése
mellett az idõkorlátra is ügyel-
nek: este hatkor szigorúan
befejezik az edzéseket.
De akkor mi a helyzet a hétvé-
gi lövésekkel? A két lövész
elmondja: a lõteret munka-
idõben a honvédség használ-
ja, a délutáni órákban pedig a
klubtagoké a pálya. Körülbelül
évente 10-11 alkalommal
szombaton is igénybe veszik,

amikor verseny van. Három-
négyévente rendeznek nem-
zetközi megmérettetéseket,
amelyek egy-egy egész hét-
végén át tartanak, ilyenkor
vasárnap sem hallgatnak a
fegyverek. Az év többi idõsza-
kában azonban szigorúan ve-
szik az esti zárást, sõt három
évvel ezelõtt az akkori önkor-
mányzat kérésére még az
említett hétvégi versenyek
számát is drasztikusan csök-
kentették.  „Az bizonyos, hogy
a lõtéren belül nincs lövés este
hat után, és a versenyek
kivételével hétvégén sem” –
mondja Fodor László, majd
hozzáteszi: – „A Duna-parton
mûködõ 'illegális cowboyokkal'
sajnos nem tudunk mit kezdeni.
Lehetséges, hogy az õ fegyve-
reik is elhallatszódnak Pannó-
nia-telepig, csakhogy õk nin-
csenek tekintettel semmilyen
biztonsági szempontra, még
sötétedés után is lövöldöznek.
Mi a magunk részérõl mindent
megteszünk azért, hogy ne
zavarjuk a lakókat: szándé-
kaink szerint még az idén
befednénk a lõállások fölötti
néhány méteres területet, hogy
a legnagyobb zajkibocsátásnak
elejét vegyük”.

B. T.

Lõttek a zajnak
Határérték alatt a fegyverek hangja a lõtéren

Sokan panaszkodnak a Pannónia-telepiek közül, hogy a honvédségi lõtér túl hangos.
Utánajártunk, hogyan csökkentik a hanghatásokat a lõtér üzemeltetõi és használói. 

Spanyol delegáció Szentendrén
A Barcelonai Agglomeráció magas szintû, 35 fõs küldöttsége
látogatott el Szentendrére július 11-én, ahol dr. Dietz Ferenc
polgármester és Alföldiné Petényi Zsuzsanna fõépítész fogadta
a polgármesterekbõl, valamint építészekbõl és városfejlesztõ
szakemberekbõl álló küldöttséget. Dr. Dietz Ferenc rövid prezen-
tációban ismertette Szentendre városfejlesztési törekvéseit,
kitérve a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokra is.

Szentendre Ulmban 
Az EuroArt 2007 rendezvény kapcsán kereste meg hivatalunkat
az Ulm városi önkormányzat a „Mi Dunánk“ fotókiállítással
kapcsolatban. Szentendre több képpel, fotóval képviselteti
magát a kiállításon, amely július 18-án nyílik. A szervezõk inter-
netes portált is nyitnak a kiállításnak, ahol követhetõk lesznek
az események.
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Két amerikai fõrendõr tett
látogatást Szentendrén
július 8-án. John Wal-

lace, New York manhattani 17.
körzetének rendõrkapitánya,
valamint Frank Bogucki fõnyo-
mozó a Budapesti Rendõr-
fõkapitányság és a Budapesti
Polgárõr Szövetség meghívá-
sára elsõ ízben látogatott el
Európába. Rövid ausztriai ro-
konlátogató kiruccanás mel-
lett hazánkban tanulmányoz-
ták a magyar rendvédelmi
szervek és a magyar polgár-
õrség mûködését. Látogatást
tettek az Országos Rendõr-
fõkapitányság Teve utcai szék-
házában, találkoztak a fõvá-

rosi és az országos polgárõr-
vezetõkkel, valamint viszo-
nozták a magyar polgárõrök és
rendõrök tavaszi New York-i
látogatását is (errõl korábban
lapunk hasábjain is beszá-
moltunk). Szentendrei város-
nézés keretében megismer-
kedtek a város település-
szerkezeti adottságaival, a
helyi polgárõrség örömeivel,
problémáival – számolt be 
a látogatásról Mozsgai Endre,
a Polgárõrség Szentendre ve-
zetõje, aki szintén tagja volt
a tavasszal USA-ba látogató
polgárõr-rendõr delegációnak.
A két amerikait kísérõ dr.
Séllyei Gábor szerint az ame-

rikai rendõrkollégák számára
furcsa volt a magyar lépték,
hiszen õk New Yorkban egy
mûszakban több mint 200 ezer
állampolgárra vigyáznak kör-
zetükben. Az Amerikában is
szolgált magyar polgárõr be-
számolt róla, hogy tengeren
túli kollégáinak eleddig csak
felületes ismereteik voltak
Európáról, s benne Magyaror-
szágról, éppen ezért csodál-
kozva fogadták a magyar élet-
színvonal látható jeleit, a
Parlamentet, az autópályákat,
a felújított mûemlék-jellegû
lakóházak látványát. „Elbû-
völte õket Szentendre belvá-
rosának hét temploma és a ve-
gyes nemzetiségû lakosság bé-
kés egymás mellett élése, amely
szerintük ‘a népek olvasztó-
tégelyének’ kicsinyített leképe-
zõdéseként is felfogható. A
melegfelvonulás idején tett
séta közben a magyar rendõrök
felszerelését csúcstechnikának
nevezték, ugyanakkor nehez-
ményezték az autósok agresszi-
vitását, vagyis azt, hogy akkor
is törtetnek, amikor semmi
elõnyük nem származik ebbõl.
Zavarta õket, hogy a magyar
autóvezetõk nagy része sem-
mibe veszi a gyalogosok elsõbb-
ségét. Szentendrén járva meg-
állapították, hogy egyes helyek
lehetnének sokkal szebbek, de
bizonyára hiányzik hozzá a
gondoskodó kéz” – számolt be
az idegenvezetés eredmé-
nyeirõl az amerikai rendõrök
kísérõje, dr. Séllyei Gábor.

- t -

Amerikai rendõrök Szentendrén

A képen balról jobbra: dr. Séllyei Gábor, Kiss Csaba,
Frank Bogucki, Cseri Péter idegenvezetõ, John Wallace

• 251/2008. (06. 27.) sz.
KGYH
Pest Megye Önkormányzatá-
nak Közgyûlése
1. kinyilvánítja szándékát,
hogy az alapfokú mûvészetok-
tatási intézmények telep-
helyein folyó oktatásról csak
abban az esetben gondos-
kodik, ha annak költségeihez
az érintett önkormányzatok
hozzájárulnak, 
2. felhatalmazza elnökét,
hogy az érintett települések
polgármestereivel kezdje meg
a tárgyalásokat, amennyiben
azok eredménytelenek, úgy
tegyen javaslatot az alapfokú
mûvészetoktatási intézmé-
nyek telephelyeinek megszün-
tetésére.
Határidõ: 2008. október 20.
Felelõs: Szûcs Lajos elnök

• 254/2008. (06. 27.) sz.
KGYH
Pest Megye Önkormányzatá-
nak Közgyûlése 
felkéri alelnökét, hogy tegyen
javaslatot az alapfokú mû-
vészetoktatási intézmények
racionálisabb mûködtetése
érdekében olyan intézményi
struktúra kialakítására, mely
szerint egy vagy két intézmény
székhely, illetve telephelyein
kerülne az alapfokú mûvésze-
toktatási feladat ellátásra.
Határidõ: 2008. szeptember 1.
Felelõs: Wentzel Ferenc alel-
nök

• 255/2008. (06. 27.) KGYH
Pest Megye Önkormányzatá-
nak Közgyûlése 
az általa mûködtetett alap-
fokú mûvészetoktatási intéz-
mények alapító okiratában
meghatározott hangszeres
tanszakok közül 7 tanszak
mûködtetését támogatja és az
ehhez szükséges pedagógus
álláshelyeket engedélyezi a
mindenkori költségvetési ren-
deletében.
Határidõ: 2008. szeptember 1.
Felelõs: Szûcs Lajos elnök

A megyei vezetés taktikája
egyértelmû. Ugyanúgy, mint
a Bárczi Gusztáv Általános
Iskola esetében, itt is rövid
határidõvel megszüntetõ ha-
tározat születik. A helyi önko-

rmányzat kiszolgáltatott hely-
zetbe kerül, polgárai elõtt vál-
lalhatatlan az intézmény
megszüntetése, ezért inkább
fizet. A város képviselõ-tes-
tülete nincs alkupozícióban,
mert sem a megszûnés, sem a
jelenleg 21 hangszeres tan-
szak hétre csökkentése nem
vállalható föl. 21-bõl melyik
hangszer oktatását szüntetik
meg? A tanári kart is minimum
felezik? Mi lenne azokkal a
gyerekekkel, akik elkezdtek
már egy megszüntetésre ítélt
hangszer tanulását?
Szentendre elõtt négy le-
hetõség van:
1. Nem fizet. – Ekkor a megye
bezárja az iskolát. Ez nem
alternatíva.
2. Elfogadja a tanszakok szá-
mának drasztikus csökken-
tését, és az így lefaragott isko-
lai költségvetéshez járul hoz-
zá. – Ez évente kb. 20 millió
forintot jelent. Ez a megoldás
is elfogadhatatlan, mert jelen-
tõsen csökkenne az iskola
színvonala. 
3. Ragaszkodik a jelenlegi
állapot és minõség meg-
tartásához, ekkor kb. 48 mil-
lió forint éves hozzájárulás
szükséges, hiszen a megye,
határozatához híven, csak hét
tanszakot finanszíroz. - Ebben
az esetben azonban továbbra
is fennáll az intézmény jogi
megszüntetésének veszélye,
hiszen akár a ceglédi ze-
neiskolában is betagozhatják.
4. A város újra vállalja a
zeneiskola mûködtetését, ami
kb. 60 millió forint éves ter-
het jelent. – Ebben az eset-
ben hosszú távon biztosítva
van az intézmény mûködése,
és lehetõség nyílna Buda-
kalász, Pomáz, Dunabogdány
önkormányzataival tárgyalá-
sok folytatására, hiszen õk is
saját fenntartásban mûköd-
tetik az alapfokú mûvészeti
iskoláikat, kölcsönös elõnyö-
ket jelentene a kistérségi
közös fenntartás. Dr. Dietz
Ferenc, a kistérség elnöke, az
õ és a többi polgármester
felelõssége, mennyire tudják
kihasználni ezeket a lehetõ-
ségeket, mert az államtól és a
megyétõl sok jóra nem szá-
míthatunk. Én ezt a megál-

lapodást tartom hosszú távon
is elõnyösnek.
Szerintem mi csak igent mond-
hatunk a megyei követelésre.
Saját mûködtetésbe kell ven-
nünk az iskolát, mert Szûcs
Lajosnak, a megyei közgyûlés
elnökének szeptember 1-jéig
kell megállapodnia az érintett
iskolák tanszakainak számá-
nak csökkentésérõl. Senki sem
gondolhatja komolyan, hogy
egy ilyen szakmai, pedagógiai

harakiri végrehajtását meg-
fontoltan, az érintett önkor-
mányzatokkal, iskolavezetés-
sel, iskolaszékkel végig lehet
vinni egy hónap alatt. A megye
ráérzett a zsarolás ízére,
hiszen neki nem fáj, ha
Szentendrén vagy Dabason
bezárnak egy iskolát. Ki látott
már megyei elnököt, alel-
nököt? A város lakosainak
hány százaléka tudja, hol van
a megyeháza? Arctalan a dön-

tés, nem kell a zeneiskolai
tanárok, tanulók szemébe
néznie, akiknek sorsáról dönt.
Ha a megye nem látja el
kötelezõ feladatait, akkor
megkérdõjelezhetõ a megyei
önkormányzat léte.
A rendkívüli testületi ülésen a
polgármester szóvá tette,
hogy nem nyilvános ülésen
kellene tárgyalni ezt a napi-
rendi pontot, mert azzal ront-
juk pozíciónkat a megyével
szemben. A zsarolással szem-
ben viszont csak a teljes nyil-
vánossággal és teljes városi
összefogással lehet felvenni a
küzdelmet. A közös városi
álláspont nem lehet más, mint
az iskola eddig elért magas
színvonalának megõrzése. 

Fülöp Zsolt 
képviselõ

Botfülû megye
avagy hogyan zsaroljunk szakszerûen?

Döbbent csend lett úrrá a július 10-i szentendrei rendkívüli képviselõ-testületi ülésen,
amikor a polgármester felolvasta a megyei önkormányzat néhány határozatát.Fülöp Zsolt
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Képzelõerõnket kárpótlásul kaptuk azért, amik nem 
lehettünk, humorérzékünket pedig, hogy vigasztalódjunk
afelett, amik lettünk.  (Oscar Wilde)

Az olvasók észrevételeit és témajavaslatait várja a Kultúra rovat szerkesztõje: 

Rappai Zsuzsa tel.: 20/447-6926   •   e-mail: zs.rappai@dunakanyar.net

Radnóti Miklós

Naptár
JÚLIUS
Düh csikarja fenn a felhõt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestû hõség ül a 
fényesarcu fák felett.

Vajda Lajos, a két világháború
közötti magyar képzõmûvé-
szet kiemelkedõ, meghatározó
alakja krisztusi kort élt meg,
csupán harminchárom év ada-
tott meg neki. 
Emiatt került most harminc-
három alkotás a galéria falaira.
A világ minden sarkából, ma-
gyar, amerikai, svájci és svéd
magángyûjtõktõl származó, az
életmûvet reprezentáló mû. 
A korai párizsi korszak fotó-
montázsaitól a halála elõtti
idõszak nagyméretû, csoma-
golópapírra, szénnel készült
szürreális vízióiig, amelyek
már a közeledõ vészkorszak
apokaliptikus látomásai.  
A kitûnõ tárlat fõhajtás kíván
lenni a szentendrei festészet
legintellektuálisabb alkotója
elõtt. „Néhányan – rajongók,
gyûjtõk, barátok – úgy gondol-
tuk, hogy meg kell emlékeznünk
errõl az évfordulóról. Hiszen
Vajda olyan mélyen ágyazódott
be a tudatba. Zseni volt” –
hangzottak el Erdész László
galériatulajdonosnak, a kiál-
lítás szervezõjének és létre-
hozójának megnyitó szavai. 
A kiállításhoz készült szép
katalógus borítóján Vajda
Lajos, a Fõ téri Blagoves-
tenszka-templom elõtt állva,
kedves, kisfiús mosollyal néz
a fényképezõgép lencséjébe.
A képválasztás is hangsúlyoz-
za azt a kapcsolatot, ami
Szentendre és közötte léte-
zett. Vajda elemi erõvel kö-
tõdött a városhoz, amelynek
hangulata már a kezdetektôl
megragadta. Ide tartozott, s
csakis itt születhetett meg ez
a különös életmû. Szentendre
a szerb és a magyar hagyo-
mányok találkozási helye.
Motívumkincsét alapvetõen a
városból és környékébõl me-
rítette. Nem elsõsorban a vá-
ros, az épületek, hanem a helyi

tárgyi motívumok, a szerb és
a magyar mûvészeti és nép-
mûvészeti hagyomány, a szak-
rális emlékek élményaga volt
meghatározó számára. A te-
metõk népi mintázású szent-
jei, a házak sziluettjei, abla-
kai, kapui jelennek meg
képein. 
Vajda Lajos és festõbarátja,
Korniss Dezsõ Szentendrén és
Szigetmonostoron folytatott
rendszeres gyûjtõmunkát –
mint ahogy Bartók és Kodály
tette a népzene terén. A festõ,
aki gyermekkora egy részét
Szerbiában töltötte, majd

Szentendrén élt, különösen
vonzódott a szláv mûvészet
emlékeihez, az ikonokhoz. Az
ikonok kôrvonalakkal jelzett,
egyszerûsített ábrázolása
mindig a lényeget mutatja
meg. Az ikonok a téren és idõn
túli öröklét keresései számára,
az ikonportrék, az ikonönarc-
képek pedig az idõtlenség mis-
ztikumai. 
Vajda alkotásain a motívumok
érzékeny vonalú, lírai rajzait
egymás fölé, egymás mellé
komponálja. E szürrealista
montázstechnika révén a tár-
gyak újszerû kapcsolata, je-
lentése jön létre. 
Vajda Lajosnak csupán egy
évtized állt rendelkezésére,
hogy európai léptékû és
érvényû mûvészete kibon-
takozzon, mégis a szentendrei
festészet ikonjává vált. Bár
nem teremtett iskolát, s nem
akadt követõje, hatása mind-
máig nyomon követhetõ a
magyar festészetben. Alkotá-
sai napjainkban magángyûj-
temények féltett kincsei. 
A közelmúlt egy felmérése
alapján Vajda  a mûértõ közön-
ség értékítélete szerint az elsõ
öt magyar festõ között sze-
repel.

Rappai Zsuzsa

A szentendrei festészet ikonja
Centenáriumi kiállításra invitálja közönségét az Erdész Galéria. A Vajda Lajos, 33 év,
33 mû címu tárlat a száz éve született  festõ elõtt kíván ezúton is tisztelegni. A szent-
endreit követi a Magyar Nemzeti Galériában decemberben megrendezésre kerülõ,
közel kétszáz alkotást bemutató tárlat, amely a Vajda-életmû keresztmetszetét adja
majd. 2009-ben pedig a képek Washingtonba, majd Antwerpenbe utaznak. 

Duna - képfolyam

Nem is lehetett volna aktuáli-
sabb idõpontot választani egy
most megnyíló kiállítás szá-
mára! Rekkenõ nyári hõségben
mi lehetne üdítõbb, mint a víz?
Jelen esetben a Duna. Ez adta
ugyanis a témáját a Czóbel
Múzeum idõszakos kiállítóter-
mében, július 11-én megnyíló
tárlatnak. A Duna, amely az
elmúlt évtizedek alatt annyi
festõt inspirált, a 19. század
elejétõl napjainkig. 
Ámos Imre, Anna Margit, Apáti
Abkarovics Béla, Bernáth Aurél,
Bánáti Sverák József, Deli
Antal, Göllner Miklós, Ilosvai
Varga István, Jeges Ernõ,
Kmetty János, Modok Mária,
Ónodi Béla, Diener Dénes Ru-
dolf, Gráber Margit, Hegyi
György, Perlrott Csaba Vilmos,
Schubert Ernõ, Szõnyi István,
Szuly Angéla és Vörös Géza
festményein és grafikáin fõ-

szereplôként, vagy csak hát-
térként jelenik meg a nagy
folyó. Ennek a szép tematikus
tárlatnak a létjogosultságát
bizonyítja az is, hogy a már
ismertek mellett felfedezést
jelentõ, kevéssé ismert képek
is felkerültek a falakra.
Péterfy Gergely József Attila-
és Márai-díjas író élvezetes,
jó humorú megnyitó szavai
után a megnyitó közönsége
átvonult a Ferenczy Múzeum-
ba, ahol amatõr és profi fo-
tókon, régi képeslapokon,
dokumentum- és híradófilmek
révén találkozhatott újra a
folyóval.
Szöllõsy Kálmán,neves magyar
fotómûvész közel negyven,
nagyméretre felnagyított fo-
tója a harmincas évek dunai
életének nagyszerû dokumen-
tumait adják. 

Rappai

Stílszerûen a Duna-parti  képeslapok elõtt

AZ ARTUNIÓ PROGRAMJA

Július 19-én és 26-án, szom-
baton 17-tõl 21 óráig: zene-
udvar élõzenével. Belépõ: 500
Ft. Július 20-án, vasárnap 16
órakor: Ale Ildikó kiállításá-
nak megnyitója. (A kiállítás
augusztus 6-ig látogatható.)
Egész évben rajziskola Laár
Balázs vezetésével, mûvészet-
terápia Farkas Verával, ját-
szóház és drámaszakkör Végh
Ildikóval. Információ: 303-
355, www.artuniogaleria.hu

Vajda Lajos:
lebegõ házak
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– Úgy tudom, hogy ebben a
családban generációk óta
hagyomány zenésznek lenni.
Mióta is?
– Ez már a harmadik generá-
ció. A családban mindenki
zenész. Nálunk a  zene szinte
természetes közeg. Hamar
kialakult tehát a gyerekek
kapcsolata a zenével, és egyér-
telmûvé vált, hogy zenészek
lesznek – válaszolja Rozsos
István. 
– Az operaénekesi pálya is
ilyen természetesen kezdõ-
dött?
– A budapesti István gimnázi-
umban érettségiztem, s bár a
kórusban énekeltem, a matek
inkább érdekelt. Tanárom,
Zábodszky József ajánlotta,
hogy menjek el próbaéneklésre
a Zeneakadémiára. Volt bennem
elég ripacsvér, meg a hangom
is tetszett, így bejutottam oda.
És hét év múlva operaéne-
kesként kerültem ki innen. 
– Hová vezetett ezután az út?
– Egyszerû pályám volt. A Ma-
gyar Állami Operaházba kerül-
tem, amelynek immár negyven
éve tagja vagyok. Tavaly men-
tem nyugdíjba, de továbbra is
itt énekelek. Az Operaház mel-
lett három és fél évig Német-
országban vendégszerepeltem
Osnabrück, majd Düsseldorf
operaházában. Azonban mind-
végig megtartottam operaházi
tagságomat, soha sem akartam
elmenni innen. Itt nevem volt,
itt ismertek, itt megbecsültek.
– Ez azt jelenti, hogy sze-
repeket kapott, kitüntették?

– Igen, az operairodalom
szinte minden jelentõs te-
norszerepét elénekelhettem.
Közel hetvenet. Kis szere-
pekkel kezdtem, utána követ-
keztek a fõszerepek, majd újra
a kicsik jöttek. Az elsõ nagy
sikert a Porgy és Bess Sporting
Life szerepe hozta, de a Salome
Herodese, a Siegfried Miméje,
a Mesterdalnok Dávidja, a
Turandot Pongja vagy a Figaró
házassága Basiliója is emlé-
kezetes maradt számomra.
Rendszeresen éneklek oratóri-
umokban is. Évek óta fellépek
a Madách Színházban is. Kez-
detben az Oliver, ötödik éve
pedig az Operaház fantomja
címû musicalben. Ennek a pá-
lyának az a nagy csodája, hogy
egy ária bejezése után néma
csend következik be, pisszenés
sincs, majd tomboló taps tör
ki. A kérdésére visszatérve, a
Liszt-díj, a Kiváló mûvész
kitüntetés mellé a szakma
nekem ítélte a Székely Mihály-
díjat és a szép magyar ének-
lésért járó Melis-plakettet is.
– Hogyan sikerült ilyen
sokáig megõrizni a hangját?
– Soha nem vállaltam olyan
szerepet, amit nem tudtam
elénekelni. Mindig nagyon
vigyáztam a hangomra. Mi, a
családban, mindig aláren-
deltük az életünket a szakmá-
nak. Az volt a legfontosabb.
Jövõre leszek negyvenéves
operaházi tag, és ezen a
jubileumon Herodest fogom
énekelni a Salomeból. Sze-
rencsés vagyok, hogy még el

tudom énekelni. Be kell val-
lanom, hogy még ma is lám-
palázzal küszködök. 
– Szerencsés embernek tart-
ja magát?
– Igen, mert  mindig voltak
feladataim. Szerencsés va-
gyok, mert az élet megadta
azt, hogy a gyerekeim is értõ
zenészek lettek. A legfõbb
szerencsémnek azonban azt
tartom, hogy Kati, a feleségem
mindenben társam volt.
Enélkül nem sikerült volna. 
– Frank Katalinnak is ugyani-
lyen egyszerûen alakult a
pályája?
– Zenészcsaládban nõttem fel.
Édesapám az Operaház szóló-
csellistája volt. Nagyon korán
kezdtem zongorázni, késõbb
beleszerettem az oboába,
hangszert váltottam. A Zene-
akadémián végeztem, s innen
kerültem az Operaház zene-
karába. Ezzel párhuzamosan
játszottam a Liszt Ferenc
Kamarazenekarban is. Sok
éven át voltam a MÁV zenekar
szólóoboása. 
– Mi hozott változást ebben?
– 1987-ben Szentendrére köl-
töztünk, s ekkor választás elé
kerültem. A gyerekek még ki-
csik voltak, és a férjem Né-
metországban énekelt. Emiatt
otthagytam a zenekart, és el-
kezdtem a zeneiskolában taní-
tani. A családi háttér meg-
teremtése lett az én legna-
gyobb feladatom. 
– Milyen hangszert tanít?
– Fõleg furulyát, ugyanis ke-
vesen tanulnak oboázni. Az

oboa nagyon nehéz tech-
nikailag, sok gyakorlás szük-
séges hozzá. Mivel az oboához
a tüdõnek már erõsnek, fejlett-
nek kell lennie, csak egy
késõbbi életkorban lehet meg-
tanulni. A furulya egyébként
is több sikerélményt ad a
gyerekeknek.
– Megmaradt a zenekari
muzsika is az életében?
– Természetesen. A szentend-
rei zenetanárokkal például
minden év március 21-én,
Bach születése napján kon-
certet adunk, s ezen mindig
játszom. Az evangélikus temp-
lomban, a Városháza díszter-
mében, a Péter-Pál templom-
ban szoktunk játszani. 
– Hogyan kezdõdött a te
pályafutásod? – fordulok Ági-
hoz.
– Egészen kis koromban kezd-
tem el csellózni a nagyapám-
nál. Mivel nem létezett ilyen
kis hangszer, õ készítette el
számomra az elsõt: egy brá-
csát „lábazott meg” egy fém
támasztóval. Késõbb a szent-
endrei zeneiskolában szol-
fézsra jártam. A budapesti
Bartók konzervatórium elvég-
zése után Detmold, majd
Hannover következett, ahol
Karine Georgiannál folytattam
fõiskolai tanulmányaimat.
Emellett fél éven át a Han-
noveri Rádiózenekarnál vol-
tam ösztöndíjas. Ez nagyon
nagy zenekari gyakorlatot
jelentett számomra. 
– A tanulmányok végeztével
hazajöttél?
– Persze, hiszen nagyon jó
itthon lenni. Az egyetemi ki-
egészítõ diplomát Debrecen-
ben szereztem meg, majd
elkezdtem tanítani. Három éve
a ceglédi zeneiskolában taní-
tok. Emellett a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar tagja
vagyok. Változatos a reper-
toárunk, hiszen a Szolnoki
Szigligeti Színház sok ope-
rettet és musicalt játszik. A
színházon kívül sokat vendég-
szereplünk itthon és külföldön
egyaránt. 
– A zenekari koncertek mel-
lett jut idõd másra is?
– Igen. Gyakran adunk kama-
razenei koncerteket, általában
trió vagy kvartett formá-
cióban. Van egy állandó triónk
is. A Szentendrei Kamara-
zenekarban is csellózom alkal-
manként. 
– Tamás, az idei Szentendrei
Nyár keretében három héten
át zenészbarátaiddal ingye-
nes hangversenyt adsz a
zeneiskola dísztermében. Te
hogyan kezdted?

– Számomra egyértelmû volt a
zenei pálya. A családban min-
denki zenész, ebbe nõttem bele.
Tulajdonképpen fel sem merült
bennem soha másféle hivatás.
Négyévesen kezdtem hegedül-
ni, és tizenkét év tanulás után
tértem át a brácsára. Úgy gon-
doltuk, hogy a hangszer mérete,
illetve a kezeim nagysága alkal-
masabbá tesz a brácsajátékra.
Ez beigazolódott. 
– A Zeneakadémiára, vagyis
ma hivatalosan a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetemre
már brácsásként felvéte-
liztél?
– Igen. Bársony László osztá-
lyában tanultam brácsázni,
2005-ben végeztem. Azóta a
svájci Neuchatelben tanulok,
ahol idén õsszel koncert-
diplomát szerzek. Ezután Genf
következik, ahol Nobuko Imai
professzornál fogok tanulni
néhány évig.
– Milyen szempontok alapján
állítod össze koncertjeid
mûsorát? Mekkora a brá-
csairodalom?
– A klasszikus, a romantikus
vagy a mai kor zenéje egyaránt
közel áll hozzám. Sajnos a
brácsára íródott zenemûvek
száma igen csekély. Ettõl
függetlenül a koncerteken
igyekszem változatos mûsort
összeállítani, hogy ízelítõt
nyújtsak minden korból.
– A Nyáresti muzsika sorozat-
ban Iimura Tomoko kísér zon-
gorán. Összeszokott part-
nereknek tûntök. Mióta ját-
szotok együtt?
– Tomoko is a Zeneakadémián
tanult, és immár három éve
állandó kamarapartnerem.
Gyakran adunk közös kon-
certeket. S nemcsak a ze-
nében, az életben is társak
vagyunk. 

Rappai Zsuzsa

ROZSOS TAMÁS 
ÉS BARÁTAI
A kamarakoncert-sorozat
utolsó hangversenye július
20-án, vasárnap 19 órakor
kezdõdik a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolában (Duna-korzó
16.) Fellép Shiiuezato Aki és
Iimura Tomoko (zongora), Ro-
zsos Tamás (brácsa) és Rozsos
Ágnes (gordonka). Program:
Chopin: Prelûdök a 24 prelû-
dökbõl; Schumann: A-moll
koncert gordonkára; Fauré:
Dolly négy kézre; Brahms:
Magyar táncok négy kézre;
Brahms: Szonáta brácsára és
zongorára; Csajkovszkij: Me-
lódia; Bartók: Román Népi
Táncok. A belépés ingyenes.

Mûvészcsaládok

Rozsosék
Rozsos István operaénekes, felesége, Frank Katalin és gyermekeik, Ágnes és Tamás
rovatunk mostani szereplõi.

Rozsos István, Frank Katalin, Iimura Tomoko, Rozsos Ágnes és Tamás
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10 Szentendrei Nyár

Keserû
jutalomjáték

A Szentendrei Nyár ez évi
programjának különleges
színházi estjét nézhettük
meg a Városháza udvarán
július 11-én este. A buda-
pesti Katona József  Szín-
ház több mint 10 éve futó
darabját, Werner Schwab:
Elnöknõk címû darabját
Pogány Judit, Szirtes Ági,
Csákányi Eszter közremû-
ködésével, Ascher Tamás
rendezésében.
Az elsõ felvonásban megismer-
jük a három idõsödõ barátnõ
– egykori takarítónõk – sivár,
magányos, sikertelen életét.
A bigott Erna közönyös, alko-
holista fiával él együtt nyo-
morúságos körülmények kö-
zött, az élveteg Grétét elhagy-
ja férje, lánya, a harmadik, a
testileg, szellemileg sérült
Maried legfõbb öröme az em-
beri fekália szakszerû eltaka-
rítása.

Mindhárman keserûek, ciniku-
sak, magányosak és önzõek.
Örömtelen az életük, jövõjük
a kínzó céltalanság és értel-
metlenség.
Egy este ünnepelnek: egy ki-
árusításon olcsó televízióhoz
jut Erna, ez az ok a mulatság-
ra, borra, meglódul a fantázia:
különös játékot kezdenek el.
Egymás szavába vágva a meg-
éltnél szebb, jobb, nemesebb,
teljes életet kezdenek el
álmodni-hazudni egymásnak
és önmaguknak. Csodálatos ez
a hazugság: õk szeretnek és
viszont szeretik õket, fontosak
mások számára, teljes, hasz-
nos és értelmes a sorsuk: bol-
dogok, olyan jó ezt tudni,
olyan jó lenne így élni. Az
álom-mesék azonban szörnyû
véget érnek: Maried – akit
erõszakosan elnyom az álmo-
dozásban a másik kettõ –
gonosz és megalázó befejezést
talál ki végül. Erna és Grete
azt hallja tehát, hogy az álom-
ban is, a kitalált életben is
minden rosszra fordul, semmi
nem változik – tán még rossz-
abb, mint valóság: nem igaz a

szeretet-szerelem, nem igaz a
megnyugvás, nem igaz a vá-
gyott teljes élet, nem igaz még
álmaikban sem. Mindez el-
viselhetetlen: megölik a sivár
igazságot kimondó Mariedet.
A három színésznõ alakítása
rendkívüli volt, minden mon-
datuk, minden mozdulatuk
drámai, letisztult, végtelenül
megindító hatást váltott ki a
nézõkbõl. Az utolsó percek
színpadképe, Mártha István
zenéje, a nézõkkel szembefor-
duló színésznõk arca felejt-
hetetlen.
Komor, fájdalmas, megindító
este. Nincs feloldozás.

Barnás István

Dumtsa-terv 
– avagy

Szentendre
éjjel-nappal

Elérkeztünk a bûvös hármas
számhoz. Hiszen idén is,
ahogy az elmúlt években, a
szentendrei nyarat a Szent-
endre Éjjel-Nappal Nyitva
programsorozat zárja. Három
év nem hosszú idõ egy hagy-
ományteremtõ rendezvény
esetében, de a továbbvivõ
tapasztalatok megszerzésé-
ben éppen ez a kezdeti idõszak
a legjelentõsebb. 
A rendezvénysorozat külön-
legessége, „ereje” a civilsé-
gében, a helyi erõk össze-

fogásában rejlik. Idén is foly-
tatódik az a gyakorlat, hogy a
Szentendrei Kulturális Kht.
vállalja a koordinálást és egy
sor közös feladat elvégzését:
az éjszakai közlekedés meg-
szervezését, az ingyenes köz-
terület-foglalások adminiszt-
rálását, mûsorfüzet összeál-
lítását és megjelentetését,
programkoordinálást, de
mindezek mellett fontos, hogy
továbberõsödjön a program-
sorozat civil, belülrõl táplál-
kozó jellege. 
A tavalyi év egyik jelentõs
tapasztalata, hogy bõvíteni
kell a szentendrei résztvevõk
körét, hiszen megannyi alko-
tóember él ebben a városban.
Cél, hogy ne csak a látogatók,
de a kiállítók, a bemutatkozók,
az elõadók is minél többen
legyenek. Így jött az ötlet,
hogy a Dumtsa Jenõ utca,
belvárosi kishíd, Paprikabíró
utca vonulatában, hagyo-
mányteremtõ céllal e három
napon a szentendrei és annak
környékén lévõ mûvészek,
alkotók kapjanak teret. A hely-
színt egységes arculatú, de
mégis egymástól jól elkülönít-
hetõ mûvészeti zónákra
osztják a szervezõk. A Péter-
Pál utcától haladva „kirakod-
nak”, bemutatnak, alkotnak,
majd a szentendrei és környék-
beli textilesek, könyvkötõk,
fa- és kõszobrászok, keramiku-
sok, fotósok, festõk, grafiku-
sok, üvegmûvesek, ötvösök,
ruha-, jelmez- és díszletter-
vezõk. De helyet kap az iro-
dalom, zene és a tánc is. 
A felállított mûvészeti stan-

dokon a megvásárolható por-
tékák mellett a járókelõk
bekapcsolódhatnak a stan-
dokra jellemzõ alkotói, kéz-
mûves tevékenységekbe.  
A „zónák” képviselõi maguk
tervezik meg, találják ki bemu-
tatkozásuk minél rokonszen-
vesebb módját, kellékeit egy
egységes koncepcióhoz illesz-
kedve. 

FELHÍVÁS 

MÛVÉSZETEK UTCÁJA 
A MÛVÉSZETEK VÁROSÁBAN

A III. Szentendrei Éjjel-
Nappal rendezvénysorozat
alkalmából a Dumtsa Jenõ
utca augusztus 29-31. között
a szentendrei mûvészek/
alkotók utcájává válik, ahol
egységes arculattal „mûvé-
szeti zónákat” alakítunk ki.
Itt helyet kapnak festõk,
grafikusok, textilesek, ke-
ramikusok, kõ- és faszobrá-
szok, fotósok, ruha- és dísz-
lettervezõk, könyvesek, ép-
pen úgy, mint a zenei, iro-
dalmi és táncprodukciók.
Várjuk azon alkotók, alkotó-
közösségek jelentkezését,
akik mûveikkel, kiállítási
anyagaikkal szívesen részt
vesznek a programban.

Regisztráljon a szondya@
t-online.hu e-mail címen. 
A regisztrációt követõen tu-
dunk bõvebb felvilágosítást
a programról. Jelentkezési
határidõ: augusztus 10.

Magyar mise

Július 19-én este a Péter-
Pál templomban kerül elô-
adásra Tolcsvay László
Magyar miséje. 

– Napjaink hitét vesztett,
fogyasztást istenítô világá-
ban hogyan születik szakrális
mû, egy mise?
– A Magyar Mise 1986-ban író-
dott. Az ötlet Koltay Gergelytôl
származik, hozzám Szörényi
Levente jött el, mondván „ezt
neked kell megírni”. Pár napos
gondolkodás után elhatároz-
tam, megpróbálom. Mindjárt
az elején kialakult bennem az
a meggyôzôdés, hogy nem
akarok egy szigorúan  vett
templomi misét írni. Hiszen az
emberek jelentôs hányadából
kiveszett a hit, csak valami-
lyen furcsa tévelygés és ûr

maradt helyette. Úgy éreztem,
ezt az alkalmat fel lehetne
használni a nem vallásos
emberek jó érzésének ébren
tartására is. Ezért gondoltam,
hogy az én zeneszertartásom,
bár tiszteletben tartja, nem
feltétlenül követi majd a
liturgikus szabályokat. 
– Milyen források segítették
megtalálni ezt a zenei formát?
– Mielôtt nekiláttam volna a
komponálásnak, sok barátom-
mal konzultáltam. Blancken-
stein Györgyöt kerestem meg
elôször, hiszen együtt gyere-
keskedtünk a Várban. Ottho-
nunk abban az idôben valósá-
gos „búcsújáró” hellyé vált.
Volt, aki csak egy könyvet
ajánlott a figyelmembe, de
elôfordult, hogy hangos hit-
viták zajlottak a házunkban.
Makovecz Imre és Novák Ferenc
akkoriban sokszor megfordult
nálunk. Az Úrfelmutatás nél-

küli mise ötlete Nemeskürty
Istvántól származik, aki egy
szövegkönyvvel segített elin-
dulni. Csakhogy én ezt az
1986-os év forrongás elôtti
hangulatában túl archaikus-
nak találtam. Sokat köszön-
hetek Balás Bélának, aki még
mint bajóti plébános adta a
kezembe Teillard de Chardin
csodálatos írását. Kuklay Antal
a Kráter peremén címu köny-
vének kézirata is nagy hatás-
sal volt rám,  nem különben
Hamvas Béla mûvei, ame-

lyeket Müller Pétertôl kaptam.
Péter szellemisége, jupiteri
bölcsessége végigkísérte a
munkámat. Voltak különös ta-
lálkozásaim is, például Reicher
Lászlóval, aki teozófus volt,
vagy Hollós R. Lászlóval, aki
ma már a Buddhista Fôiskola
tanára.
– Nagyszámú elôadói appa-
rátusra – a bemutatón 120
tagú együttes játszotta – írta
ezt a mûvet.
– Úgy gondoltam, hogy ebben
a misében együtt énekelnek
majd a különbözô zenei mû-
fajt képviselô hangok. A sok-
féleség harmóniába önthetô-
ségét, vagy az összetartozást
tartottam-e fontosabbnak,
már nem tudom, tán mindket-
tôt. De azt tudom, hogy a mû
azóta sok közös élményt adott
a megszólaltatóknak és a hall-
gatóknak egyaránt. Az elmúlt
21 évben több mint százötven-

szer játszottuk koncerten és
templomokban egyaránt. 
Mély nyomot hagytak bennem
azok a ködös októberi éjsza-
kák, amikor Vácott, a ferences
templomban a kórus hang-
felvételei készültek. Elsô alka-
lommal csendült fel az én
muzsikám egy megszentelt
helyen. Az akkor nyolcvanas
éveiben járó Anzelm atya, a
templom plébánosa egyik haj-
nalban szigorúan mondta: 
– Te írtad ezt a zenét?  
– Igen – válaszoltam kicsit
félve.
– Áldjon meg az Isten – mond-
ta, és segített elrakni a mikro-
fonokat.

Rappai Zsuzsa

Elôadók: Sebestyén Márta,
Sáfár Mónika, Sasvári Sándor,
Tolcsvay László, valamint a
Rotunda énekegyüttes, vezé-
nyel: Tóthné Mózer Annamária
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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 20. Pinocchio -
Trambulin Színház
Augusztus 3. Csipkerózsika -
Holle Anyó Színház
Augusztus 10. Ágacska -
Holdvilág Színház 
Augusztus 17. Az egér-
menyasszony - Ciróka
Bábszínház 
Augusztus 20. Gyerekünnep
a Fõ téren (ingyenes) 

KONCERTEK
A VÁROSHÁZA UDVARÁN

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 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 LÁSZLÓ-
TOLCSVAY BÉLA: MAGYAR
MISE
Belépõjegy: 2000 Ft
Július 31. csütörtök, 20.30
MûvészetMalom 
BOGÁNYI TESTVÉREK 
KONCERTJE 
Mûsoron J. S. Bach, Kuhlau,
D. Popper, Mozart, Gabaye,
Dvorzak mûvek és Szokolay
Sándor a Bogányi
testvéreknek komponált
mûvének õsbemutatója
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 21. - augusztus 10.
ZÁGRÁBI MÛVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA: 
PETAR BARIŠIC szob-
rászmûvész, VATROSLAV
KULIŠ festõmûvész, ANDREA
BASSI keramikusmûvész 
Augusztus 19 - szeptember 7.
ÛRKOLLÁZSOK - 
A Perfomance Fesztiválhoz
kapcsolódó kiállítás 

FESZTIVÁL-HÉTVÉGÉK

TÁNCHÁZ A FÕ TÉREN
Július 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

Mindkét napon:
11 órától: Kézmûves vásár a
Duna-korzón 
11-17 óráig: Corvinás alkotó-
tábor a DMH udvarán  4  rene-
szánsz bástyában: játszóház,
kézmûves foglalkozások
11.30-17-ig: Bábakukucs -
kandika színház 

Július 26. szombat
11 óra: Vendégtoborzó nyitó-
felvonulás – mézeskalács hu-
szárok, gólyalábas ficere
14 óra: Maszk Bábszínpad:
Vásározó - zenés,  bábos játék 
15 óra: Bábakalács bábszín-
ház: A szomorú királykisasszony 
16 óra: Ister királynõ láto-
gatása – aki a Duna megtes-
tesült szelleme, a folyóvíz, a
termékenység, a család össze-
tartó erejének szimbóluma, és
a természet, a gondozott, vagy
éppen az érintetlen környezet
õrzõje is. 
17 óra: Reneszánsz táncház
ahol az Ister királynõ udvar-
tartásában ünnepel
18 óra: Ládafia bábszínház:
Viadal, avagy a kakas, a csá-
szár, meg a gyémánt félkrajcár 
20.30 óra: Latin-amerikai
hangulat  – játszik az Escualo
Quartett a DMH udvarán
22 órakor: Zenés gyertyaúsz-
tatás a Dunán

Július 27. vasárnap
11 óra: Vendégtoborzó nyitó-
felvonulás - Boszorkányos ti-
vornya
14 óra: Trambulin Színház:
Nénje bolond meséi 
15 óra: Maszk Bábszínpad:
Mátyás király bolondos bo-
londja 
16 óra: Ister királynõ láto-
gatása
17 óra: Zenés, táncos mulat-
ság az Ister királynõ láto-
gatása örömére
18 óra: Dandin György, a meg-
csúfolt férj – a Budapesti
Utcaszínház mûsora
21 óra: Utcabál - közre-
mûködik a Holiday Star Gala
Band
22 óra: Tûzzsonglõr bemutató

24 óra: Tûzijáték
A két nap folyamán a Duna-
parti Mûvelõdési Ház udvarán
kockás abroszos kertvendég-
lõbe várjuk a vigasságban
megfáradt, éhes és szomjas
vendégeket meleg ételekkel,
és jóféle hideg italokkal.

A vásári forgatagban Tüske
papa és bohócbarátai segíte-
nek eligazodni a programok és
a helyszínek között, és lufi haj-
togatással, kötélhúzással, gó-
lyalábazással szórakoztatják a
gyerekeket és a felnõtteket. 

Augusztus 29-30-31.
SZENTENDRE belvárosa
SZENTENDRE ÉJJEL NAPPAL
NYITVA FESZTIVÁL 

Augusztus 29-30-31.
MûvészetMalom
X. NEMZETKÖZI PERFOMANCE
ÉS NEHÉZ ZENEI FESZTIVÁL 

SZENTENDREI NYÁR
SZENTENDREI TEÁTRUM  

2008. június 21.
– augusztus 31. 

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

Az ISTER NAPOK- IX. Dunakorzó vigasságok elnevezésû rendezvényünkön korlátozott számban
tudunk még fogadni kézmûves árusokat. Elsõsorban fa, bõr- és egyéb természetes anyagokból
készült ajándéktárgyakat, gyermekjátékokat, ékszereket, gyógy- és fûszernövényeket, és kerámia
(nem népi!) tárgyakat kínálókat. Jelentkezni és további információt kérni a 26/312-657-es tele-
fonon lehet a Szentendrei Közmûvelõdési Kht.-nál

A Szentendrei Nagyon Amatõr 
Színház újra 

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a SNASZ Társulat megis-
métli a Szentivánéji álom elõadását július 20-án, vasárnap este
fél kilenckor a MûvészetMalom udvarán. (Esõ esetén az épület-
ben). Szeretettel várnak mindenkit, akinek az elõzõ alkalommal
nem jutott hely, és persze az új érdeklõdõket is! A belépés ezút-
tal is ingyenes.
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Szentendre Város Önkormány-
zata Lencsevégen Szentendre
– üdvözlet az utókornak cím-
mel pályázatot hirdetett öt
kategóriában. A kiírók kíván-
csiak voltak: mit gondolnak
Szentendrérõl? Milyen itt élni?
Mi teszi Szentendrét egyedi-
vé? Nos, a képben megkapott
válaszok még a zsûrit is meg-
döbbentették… 
Július 14-én a Városháza Dísz-
termében került sor a fotópá-
lyázat eredményhirdetésére.
A pályázatra húsz pályázó 320
fotót küldött be, feladva ezzel
a leckét a zsûrinek. A zsûri tag-
jai: dr. Dietz Ferenc polgár-
mester, Lukovich Tamás, a Pro
Régió Ügynökség ügyvezetõ
igazgatója, Halper János ope-
ratõr, Szondy Andrea, a P'Art
mozi volt vezetõje, Zakar
Ágnes képviselõ, dr. Kálnoki-

Gyöngyössy Márton, a Pest
Megyei Múzeumok igazgatója,
Závodszky Zoltán, a Szent-
endrei Kulturális Kht. ügyve-
zetõ igazgatója.
A pályázat célja a szûkebb
környezet megörökítése és a
fotózás népszerûsítése volt. A
képeket beküldõk megmutat-
ták Szentendre természeti
szépségeit, építészeti emlé-
keit, valamint az itt élõ em-
bereket, mindezt a Dumtsa
Jenõ Városfejlesztési Straté-
gia szellemében. A fotópá-
lyázat ráirányította a figyel-
met a város és a közösség
fontosságára, az együttmûkö-
désben rejlõ lehetõségekre, a
digitális képalkotás elõnyeire,
egyúttal teret adott az alkotók
egyéni és szakmai kibonta-
kozásának.
A pályázati anyagok minde-
gyike egyéni látásmódról
tanúskodott, más-más szem-
szögbõl mutatta be Szent-
endrét. Ahogy az egyik pályázó

írja: „Hagyományos megoldá-
sok kísérnek minket hétköz-
nap lépten-nyomon a legegy-
szerûbb, és néha bonyolultabb
dolgokban is. Olyan dolgok-
ban is, mint egy kapucsengõ.
Tárgyak, amik idõtlenül lebeg-

nek velünk, míg a világ más
részei már kamerával ellátott
intelligens õrzõ-védõ rendsze-
reket gyártanak. Nem lenne
okosabb megmaradni kedves,
régi tárgyainknál, ha már
készségesen szolgáltak min-
ket évtizedekig, és talán meg
is szerettük õket?“ 
Ez a mély lélektani háttér vo-
nul végig a pályázók által be-
küldött alkotásokon. Kidol-
gozott, komoly mondanivaló-
jú képek, amelyek arról beszél-
nek, mit jelent a város az itt-
lakóknak, mennyire fontosak
a hagyományok, de ugyan-
olyan elsõdleges cél a jelen és
a jövõ folyamatait fejleszteni. 
Külön kiemelendõ a pályázók
kreatív hozzáállása, a képek-
ben elõbukkan egy-egy újabb
momentum, egy újabb szelete
a városnak. A fotók szemé-
lyességet, a városhoz való
érzelmi kötõdést is bemu-
tatják. Végigkövethetjük a
szemünkkel a bazársor fényeit,

a Malom egyik sarkából ké-
szített felvételen különleges
szobrokat, a Dumtsa Jenõ
utcai csokoládébolt kis zöld
székecskéit, a város egy-egy
szegletében elrejtett kapukat,
ajtókat, ablakokat, falakat,
lépcsõfeljárókon át, a Temp-
lomdombon egy kisfiút gon-
dolataiban merengve.

A fotópályázat eredménye:
1. helyezett: Végh Károly,
Szentendre - önálló fotókiál-
lítás a Városházi Galériában,
egyéves ingyenes belépõ a
MûvészetMalomba
2. helyezett: Máté Szilvia,
Budapest - egyéves ingyenes
belépõ a szentendrei Pest
Megyei Múzeumok által fenn-
tartott múzeumokba
3. helyezett - dr. Szalai Zsolt,
Szentendre - egyéves 2 db
mozibérlet a szentendrei P'Art
Moziba

Különdíjasok:
Szász Zita, Budapest
Vigyázó Dorottya, Szentendre
Szalkai Jánosné, Szentendre
Szabó Brigitta, Budaörs

Polgármesteri Hivatal

Múzeumi hírek
„Ha a múlt században születünk, biztosan irodalmi szalont alapí-
tottunk volna. De itt és most csak ‘Kocsmára’ futotta. 1949-ben
Matyival egy szál ruhában mint borzas menekültek csöppentünk
bele a világ közepébe, Rómába…” (Szõnyi Zsuzsa) 
Július 19-én, szombaton 11 órakor nyílik meg a Kmetty
Múzeumban
MAGYAR GONDOLKODÓK RÓMÁBAN
HAZATALÁLT IRODALMI EMLÉKEK
Szõnyi István zebegényi festõmûvész
lánya, Szõnyi Zsuzsa és férje, Triznya
Mátyás 1949-ben hagyta el Magyar-
országot, majd Rómában telepedett
le. Hétvégenként összejöttek a város-
ban élõ barátaikkal, így született meg
a késõbb híressé vált Triznya-kocsma.
A „Kocsmában” egyre több Rómában
tanuló diák, az Örök Városban tar-
tózkodó mûvész, író, tudós, gondolkodó fordult meg, s las-
sanként a nyugati magyar emigráció és a hazai értelmiségiek
találkozóhelye lett. 
Az egykori vendégek között volt Cs. Szabó László, Kerényi Károly,
Pilinszky János, Vas István, Esterházy Péter, Huszárik Zoltán,
Sára Sándor, Békés Gellért, Mensáros László és még sokan mások.
Szõnyi Zsuzsa kiterjedt levelezést folytatott többek között Márai
Sándorral és Cs. Szabó Lászlóval. 
Eredeti levelek, az egykori kocsmatagok visszaemlékezései,
korabeli fotók és a római kocsma hangulatát megidézõ Triznya-
akvarellek teszik egyedivé, színessé ezt a rendhagyó kiállítást.
Muszatics Péternek Szõnyi Zsuzsáról forgatott Az aventiusi
tündér címû filmje is látható a kiállítási tér egy szegletében. 
A szerencsések még Szõnyi Zsuzsával is találkozhatnak augusz-
tus 30-án, egy nyáresti program keretében, ahol az egykori
törzstagok idézik fel a Triznya-kocsma hangulatát.
A kiállítás október 15-ig tart nyitva.

Kovács Annamária
irodalomtörténész

Július 25-én, pénteken 18 órakor nyílik meg a Szentendrei
Képtárban 
DERMEDTEN 
FE LUGOSSY LÁSZLÓ RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA 
A 2007-ben 60. születés-
napját ünneplõ Fe Lugos-
sy László a képzõmûvé-
szettel 17 éves kora óta
foglalkozik. A 60-as évek
közepén efZámbó István-
nal Kecskeméten egy
klubot hoztak létre, ahol
kiállításokat, irodalmi
esteket, beatkoncerteket szerveztek, és azokban közre-
mûködõként fel is léptek. Ekkor született meg a 1968-tól 1977-
ig rendezett szentendrei szabadtéri kiállítások ötlete is.
Korai kecskeméti évei alatt Tóth Menyhért festészete volt nagy
hatással rá. A 70-es évek elejétõl állít ki rendszeresen. A kol-
lázstechnika felhasználásával rajzol, fest, fotót applikál, vide-
ofilmet készít, emellett költõi szövegeket is ír. Munkásságában
szorosan összefonódik a képzõmûvészi kifejezés a költészettel,
zenével és mindenféle kreatív tevékenységgel. Képi fantázi-
ában, ötletekben oly gazdag, hogy munkásságát nem lehet
egymástól elkülöníthetõ korszakokra osztani. A kelet-európai
underground avantgarde tipikus képviselõje, aki felfogásban,
minõségben és megjelenési formában egyaránt új mûtárgytí-
pus megteremtésére törekszik. Gyakran leegyszerûsített, neo-
primitivista stílusban dolgozik, de a hagyományos mûfaji
kereteket átszakító mûvészeti kísérletein belül hangköl-
temények, happeningek, performance-ok, ready made-k, objek-
tek, environment-ek is jelzik sokrétûségét. Dadaista mûvész-
elõdeitõl, Tristan Tzarától és Marcel Duchamp-tól különbözve
nem provokálni, inkább hatni kíván.
A kiállítás augusztus 31-ig látogatható

Lencsevégen városunk

Máté Szilvia: Vihar
utáni megújulás

Szalai Zsolt: Fiatalok II. Fagyi

Végh Károly: Bükkös-patak
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MMOOZZII

P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885

Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft

Július 18. péntek
18.15 KATYN - színes feliratos
lengyel történelmi dráma, 120 perc,
2007 (12) rendezte: Andrzej Wajda
20.15 NYOLC TANÚ - színes feliratos
amerikai thriller, 90 perc, 2008 (16)
rendezte: Pete Travis

Július 19. szombat
14.30 LUCKY LUKE - Irány a vad-
nyugat - színes magyarul beszélõ
francia animációs film, 90 perc, 2007
rendezte: Olivier Jean Marie
16.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN -
színes magyarul beszélõ spanyol-
német-francia kalandfilm, 115 perc,
2008 rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier
18.15 LEPATTINTVA - színes ma-
gyarul beszélõ amerikai romantikus
vígjáték, 112 perc, 2008 (16)
rendezte: Nicholas Stoller
20.15 Eszter hagyatéka - színes ma-
gyar filmdráma, 90 perc, 2008 (12)
rendezte: Sipos József 

FILMEK, BARÁTOK, DUNA-KORZÓ

A Dalmát-filmklub korábbi zombi-,
„amerikais“-, japánkortárs-sorozata
után ezen a nyáron a Szifon Filmklub
programjában a zenés filmek töltik
be júliustól a csütörtök estéket. Új
helyszínen, a Dunaparti Mûvelõdési
Ház udvarán (Duna-korzó 11/A)
vetítik a ritkán (vagy szinte soha)
nem látott moziritkaságokat Kuba-
tovics Áron válogatásában. A 22 óra-
kor kezdõdõ filmnézések nem zárják
ki a baráti beszélgetések, spontán
sörözések létrejöttét. Sõt... 

SZIFON FILMKLUB 
http://agatity.hu/filmklub/
SZIFON KERT (DMH udvara, 
Duna-korzó 11/A)
barátokkal filmnézés, filmek bará-
toknak, filmek filmbarátoknak
- zártkörû, „tagságival” látogatható
oktatási célú filmvetítések -
tagsági a helyszínen kérhetõ

Z E N E - Z E N E - Z E N E

Július 24. csütörtök, 22.00 
BASSZUS, EZT ÉN FORGATTAM!
(Awesome; I Fuckin' Shot That!),
színes, fekete-fehér, angolul beszélõ
amerikai zenés dokumentumfilm,
2006, 90 perc (12)

„A Beastie
Boys koncert
hivatalos
kalózvideója.”
Szereplõk:
Mike D, Adam
Horovitz,
Adam Yauch,
Mix Master
Mike, Doug E.

Fresh, Ben Stiller, Christine Taylor
Rendezte: Adam Yauch
Zene: Mike D, Doug E. Fresh, Adam
Horovitz, Money Mark, Adam Yauch

Július 31. csütörtök, 22.00
ÁT A HÍDON - ISZTAMBUL HANGJAI
(Crossing the Bridge: The Sound of
Istanbul), színes, feliratos német-
török zenés dokumentumfilm, 2005,
90 perc (12)
„Találkozás Isztambul hangjaival - az
ott élõ emberekkel.”
Szereplõk: Alexander Hacke, Baba
Zula, Orient Expressions, Duman,
Replikas, Erkin Koray, Ceza, Istanbul
Style Breakers, MercanDede, Selim
Sesler, Brenna MacCrimmon, Siya-
siyabend, Orhan Gencebay, Müzeyyen
Senar, Sezen Aksu
Rendezte: Fatih Akin
Zene: Mike D, Doug E. Fresh, Adam
Horovitz, Money Mark, Adam Yauch
Producer: Fatih Akin, Sandra Harzer,
Christian Kux, Klaus Maeck, Andreas
Thiel
<Film+, 2005 - legjobb vágás, jelölés:
Andrew Bird
Flandriai Nemzetközi Filmfesztivál,
2005 - közönségdíj: Fatih Akin
Arany Tréler Díj, 2006 - legjobb
hangvágás egy trélerben, jelölés>

A Gondolat Televízió minden
héten pénteken este 6 órától
új adással várja kedves nézõit.
Szentendre aktuális kérdé-
seivel, hírekkel, információk-
kal. Új portré sorozatunkban
pedig itt élõ mûvészeket,
sportolókat, ifjú tehetségeket
mutatunk be.  

Nézzenek minket!
S33 csatorna
399.25 Mhz

Hétközben:
• Árpád-nap Pomázon
• Vujicsics koncert a Barcsay

udvarban

• Rozsos Tamás brácsakon-
certje

Szentendrei portré:
• Varga Ödön Tibor festõ-

mûvész
Magazinmûsorok:
• 187 Magazin - Pest megyé-

ben élõk magazinja
• Rendkívüli testületi ülés  
• Kalászi vigasságok II.
• Biztonsági Zóna - Katonai és

rendvédelmi magazin 
• Szivárvány Sztármagazin -

Bíró Gergõ
• Seress Borbála gitárkoncert

A mûsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

„G, mint Gondolat” Média és Kommunikációs Kft.
H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 47/3.
tel/fax: +36-26/ 303-287 
e-mail: info@gondolattv.hu

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
pályázatot hirdet iskolatitkár-
pénztáros munkakör betölté-
sére.
A pályázat benyújtásának feltétele:
• középfokú, vagy magasabb
iskolai végzettség, közgazda-
sági szakközépiskolai végzett-
ség, vagy más, pénzügyi-gaz-
dálkodási szakképzettség ,
• szakmai önéletrajz,
• három hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány,
• MS Office program felhasz-
nálói színtû ismerete.
A pályázat elbírálása során
elõnyt jelent:
• iskolatitkári vagy iskolai ügy-
intézõi, szervezõi gyakorlat,
• idegen nyelv tudása. 

A pályázatot az intézmény
címére (2000 Szentendre, Du-
na-korzó 16.), postai úton kell
benyújtani augusztus 15-ig.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: augusztus 22. A pályázat
elbírálására az intézmény Pá-
lyáztatási Szabályzatában fog-
laltak szerint kerül sor. A mun-
kakört közalkalmazottként, a
munkaköri leírásban foglaltak
szerint kell ellátni, heti 40 órás
munkakörben. 
Bérezés: a közalkalmazotti tör-
vény és a vonatkozó jogszabá-
lyok szerint.

Érdeklõdni szerda délelõt-
tönként, 9-12 óra között
lehet, a 06-26-310-024-es
telefonszámon.

Bokor György 
igazgató

Információ: 06-20-953-7192

A Szentendrei Helyõrségi
Klubban július 8-án nagy si-
kerrel szerepelt a Dán Hend-
riksholm Kirkes protestáns
egyházi kórus. A 30 fõs kórus
elsõ alkalommal lépett fel
Magyarországon. 
Elsõsorban egyházi éneke-
ket adtak elõ, de elhangzott
Kodály Zoltán „Esti dala” is,
amelynek különösen nagy
sikere volt.
Elõadás után a nyugdíjas
klub tagjaival egy közös va-
csorán vettek részt, melyet
kellemes zenés est követett.

Sereg Istvánné

A HÓNAP MÚZEUMA
SZENTENDRÉN 
augusztus 1–31. 

VAJDA LAJOS
EMLÉKMÚZEUM
(Hunyadi u. 1.)

A szép, verandás lakóházban
1986-ban megnyílt múzeum
két állandó kiállítás szín-
helye. Az emeleten látható a
Vajda Lajos életmûvét bemu-
tató anyag, míg az alsó szin-
ten az Európai Iskola szent-
endrei mestereinek mûveibõl
tekinthetõ meg válogatás. 
A Hónap Múzeuma 50% ked-
vezménnyel tekinthetõ meg, 
csoportok számára a tárlat-
vezetés 50% kedvezménnyel
vehetõ igénybe.

AUGUSZTUS 6-ÁN ÜNNEPEL-
JÜK VAJDA LAJOS SZÜLE-
TÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁT.
A születésnap estéjén 18 óra-
kor kezdõdõ emlékmûsorunk-
ban meghallgathatják Vajda
Lajos feleségéhez írt lev-
eleiben megfogalmazott gon-
dolatait, a kor- és sorstárs
Radnóti Miklós – Vajda képi
világával rokon – költemé-
nyeit, valamint  Bartók Béla
és Kodály Zoltán zenemûveit.

Dán kórus Szentendrén

Figyelem!

A P’ART MOZI
JÚLIUS 20 – AUGUSZTUS 20.

KÖZÖTT ZÁRVA TART.
Viszontlátásra egy hónap

múlva!
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AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Eladó kifogástalan állapotú recepciós
pult (ívelt, cseresznyeszínû, üveg-
borítású), 110 cm magas, 320 cm
széles, 120 cm mély. Érdeklõdni
munkaidõben. Tel. (26) 312-657.

Felújítandó biedermeier bútoromat
eladnám. Tel. 06-20-218-8854.

Használt, jó állapotú heverõk, fehér
szekrénysor, fekete kerek dohányzóasz-
tal, 2 fotel + komód, elõszobafal, bon-
tott Tondach hódfarkú cserép 2 000 db
eladó. Tel. 06-20-919-0795.

Eladó barna, bársony ülõgarnitúra
(1+2+3) 15 000 forintért. Tel. (26) 313-
305, 06-20-457-1370.

Robogó 4 évesen kisebb sérüléssel 50
000 forintért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

ÁÁLLLLÁÁSS

Bõrdíszmûvest keresek Szentendre és
környékérõl, minõségi munkára. Tel.
06-30-977-4305.

Szentendrei telephelyre, 7,5 t fardarus
teherautó vezetésére keresünk C kat.
jogosítvánnyal és darukezelõi enge-
déllyel rendelkezõ, erõs fizikumú, kö-
vek mozgatására - helyezésére is alka-
lmas munkatársat. Érdeklõdni: Tel. (26)
313-630 vagy 06-30-633-1919. Önélet-
rajzos jelentkezés: E-mail: paplajos
@hu.inter.net

Szentendrei bútorgyártó üzembe asz-
talost vagy betanított asztalost kere-
sünk. Tel. 06-20-955-2761.

Szentendrei étterembe pultost kere-
sünk. Kezdés augusztus 1-tõl. Tel. 06-
20-599-6988.

A Városi Szolgálgató Zrt. gyakorlattal
rendelkezõ könyvelõ, Tb ügyintézõt
keres. Jelentkezni a következõ elérhe-
tõségeken lehet: Címünk: Szentendre,
Szabadkai utca 9. E-mail cím: titkar-
sag@vszzrt.hu, telefax: (26) 501-022.

Szentendrei étterembe kézilányt ke-
resünk augusztus 1-tõl. Munkaidõ 15-
23 óráig. Tel. 06-20-599-6988.

Tahitótfaluba, lakatosmûhelybe, önál-
lóan dolgozni tudó karosszérialaka-
tosokat keresek. Tel. 06-70-941-3469.

Pizzériába keresek szakácsnõt és piz-
zaszakácsot. Tel. 06-20-412-1696.

Szentendrei étterem gyakorlott kony-
hai kisegítõt felvesz. Tel. 06-70-529-
2242.

Nem szezonális üzletbe keresek sza-
kácsot. Tel: 06-70-555-0324.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Hastánc - fitness. Tel. (26) 300-419.
Visszahívjuk.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendrei családi ház 55 nm-es,
külön-bejáratú alsó szintje, búto-
rozatlanul kiadó. Egy légterû, ame-
rikai konyhás, konvektoros, kis re-
zsivel. Ár: 55 ezer Ft/hó+rezsi. Tel.
06-20-965-7912.

Szentendrén a Füzesparkban 2 szoba
összkomfortos, egyedi fûtésû lakás,
hosszútávra kiadó 55 ezer Ft/hó+rezsi,
egy havi kaució szükséges. Tel. 06-20-
236-4926, (26) 312-531.

Tahiban a 11-es út közelében két-
lakásos családi házban különbe-
járatú 160 nm-es panorámás lakás
80 000 Ft+rezsiért kiadó. Tel. 06-
20-316-0974.

Szentendrén a 11-es út mellett családi
ház tetõtere több szobával illetve
garázs bármilyen célra hosszabb távra
kiadó. Tel. 06-20-393-8691.

Szentendrén, Bükkös patakhoz közel
130 nm-es, 5 szobás, 2 fürdõszobás,
sorházi lakás garázzsal szeptember 1-
jétõl kiadó. Tel. 06-70-336-5530.

Szentendrén kisház kiadó. Tel. 06-30-
290-6742.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Angol házakban 60 nm-es lakás kiadó.
Tel. (26) 302-890, 06-30-586-1715.

Püspökmajori lakás kiadó. Tel. 06-20-
918-1825.

Szentendre Duna-korzón 1,5 szobás,
igényesen felújított lakás kiadó. Tel.
06-30-218-6193.

Albérlet kiadó. Tel. 06-70-545-3475.

Szentendrén kiadó egy 37 nm-es, felújí-
tott, alacsony rezsijû lakás, mely
részben berendezett. Ár: 50 ezer
Ft/hó+rezsi, (2 havi kaució). Önmagára
és otthonára igényes lakót keresünk.
Tel. 06-20-943-4370.

Szentendrén a Rózsakertben 1. emeleti,
91 nm-es, 4 szobás, teraszos, bú-
torozatlan lakás tégla házban kiadó.
Kiváló közlekedéssel és alacsony re-
zsivel. Érdeklõdni: 06-70-4019175.

Szentendre Duna-korzón garázs kiadó.
Tel. 06-30-218-6193.

Püspökmajor lakótelepen, 55 nm-es,
berendezett, 2 szobás+étkezõs, lég-
kondis, 3. emeleti lakás, 70 000
Ft/hó+rezsi, hosszútávra kiadó. Tel.
06-20-314-9080, délelõtt 10-12-ig.

Bérelhetõ lakások, házak, nyaralók
reális áron. Tel. 06-30-299-0376.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrei Pap-szigetnél társas-
üdülõben 28 nm-es üdülõlakás kedvezõ
áron eladó. Tel. 06-20-326-3645.

Szentendrén a Derecskei utcában 1012
nm-es telken, 140 nm-es átalakítás
alatt lévõ családi ház eladó. Tel. 06-
20-558-8380.

Szentendre kiemelt részén 5438 nm és
4300 nm összközmûves építési telkek
eladók. Tel. 06-30-948-4659.

Szentendrén, a Vasvári lakótelepen
eladó egy földszinti, 72 nm-es, 1+2 fél-
szobás, turbó-cirkó fûtéses zöldövezeti
lakás. Irányár: 20,5 millió Ft. Tel. (26)
318-102.

Budakalász központjában, 80 nm-es,
kívül-belül felújított, összközmûves
ház, szép kerttel, sürgõsen eladó. Ár:
24 millió. Tel. (26) 340-558, 06-20-
328-9731.

Szentendre jó levegõjû, festõi szép-
ségû, csodálatos panorámával megál-
dott 800 nm-es telkén álló, 80 nm
lakóterületû családi ház, (40+20 nm
mûtermek), autóval közlekedõ, két fel-
nõtt részére 40 millió forintért eladó.
Tel. 06-20-213-0707.

Nyaralók Szentendrén 7 és 10 millió
forint között eladók vízközeli és dom-
boldali egyaránt. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén a fõút mellett kitûnõ
helyen, 2 000 nm-es ingatlan vál-
lalkozás céljára is kiváló, 60 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Leányfalun, fõúttól 300 m-re 160 nöl
építési telek elvi építési engedéllyel
8,5 millió forintért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Leányfalun összközmûves kétgen-
erációs öt szobás kõház szuper
panorámával 24 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Tahiban a Duna-parton 3 lakóhelyisé-
ges ház, szép udvarral, romantikus
környezetben, 19 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Tahiban a legkitûnõbb helyen 230
nöl õsfás, szuper építési telek fõút-
tól 200 m-re 12 millió forintért
eladó. Ritka lehetõség! Tel. 06-30-
299-0376.

Ipari terület, másfél hektár, 3 000 nm
beépíthetõséggel, kitûnõ helyen,
Szentendrén eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, a Kálváriánál, 400 nm-es
telken, 152 nm-es ikerház eladó, nap-
pali, 3 szoba 2 fürdõszoba. Szocpol.
felvehetõ. 06-20-967-0689.

OOKKTTAATTÁÁSS

Diplomás angol nyelvtanár a nyári
hónapokban is vállal felkészítést vizs-
gákra, szintfenntartást. Tel. 06-70-
575-5338.

Matematikatanítás, pótvizsgára felké-
szítés, számítástechnika oktatás ered-
ménycentrikus módszerrel, nagy gya-
korlattal. Tel. 06-30-330-0554.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-247-9072.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás in-
gyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.

Hûtõ és-klímajavító gyorsszol-
gálat. Tel. 06-20-917-7555.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-
8999.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, vil-
lanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éj-
jel-nappal, hétvégén is. Mosogatók,
WC-k, csatornák, vizes helyiségek
lefolyóinak tisztítása garanciával. Tel.
(06-1) 240-8113, 06-30-912-9017, 06-
20-335-3411.

Kõmûves és mindennemû famunkák
végzése. Kisebb megbízásokat is
szívesen teljesítünk. Tel. 06-30-311-
9231.

Bébiszitteri vizsgával rendelkezõ, meg-
bízható, szakközépiskolás lány gyer-
mekfelügyeletet vállal. Tel. 06-20-438-
4858.

Mérlegképes, regisztrált, számlaképes
könyvelõ napi 4-6 órában könyvelési,
pénzügyi és bér-munkaügyi feladatok
ellátását vállalja. Tel. (26) 313-639.

ÜÜZZLLEETT

Szentendre óvárosában, sétáló utcában
kávézó kiadó. Tel. 06-30-867-0877.

KKEERREESSSSÜÜKK

Július 9-én, szerdán, piac-napon a
reggeli órákban a Sánc köz 4-bõl eltûnt
a képen látható, 8 éves, nagyon barát-
ságos, okos és szelid kacsánk. Roli
névre hallgat. Aki információval ren-
delkezik róla, kérem jelezze! A meg-
találót jutalom illeti. Tel. 06-20-492-
3666.

FUVAROZÁS – 
FÖLDMUNKA

••  kkoonnttéénneerreess  ssiitttt  sszzáállllííttááss,,
••  ééppííttõõaannyyaagg  kkeerreesskkeeddeelleemm,,
••  zzssaalluukköövveekk,,  bbeettoonntteerrmméékkeekk

aakkcciióóss  áárroonn!!
••  ttööllttõõ  ééss  tteerrmmõõfföölldd  mmeeggrreennddeellééss

SSzzeenntteennddrree,,  SSzzttaarraavvooddaaii  uu..  111100..
TTeell..::  0066--2266--331144--332266,,  
FFaaxx::  0066--2266--330011--553377
SSzzttrraakkaa  AAttttiillaa  0066--3300--99661177--778899

1 4 év körüli keverék kan július 9-én befogva a Kadarka utcában
2 Fiatal keverék szuka július 9-én befogva a Kadarka utcában
3 Pako, keverék kan, bal hátsó lába csonka. Június 25-én befogva a Skanzen területén

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20 93-16-948

Telep: 06 26 312-277 vagy 06 30 59-44-431 este 18 óra után  26 312-290

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig
www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás, 

kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

1 2 3
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TÁJÉKOZTATÓ A SZENTENDREI SZAKORVOSI RENDELÕINTÉZET RENDELÉSI IDÕIRÕL
Központi telefonszám: 501-444

Szakrendelés Orvos neve Helye Telefon Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Belgyógyászat Dr. Tar Erzsébet Kanonok u.1. 117 mellék 7-13 13-19 7-13 13-19 7-13

Dr. Sikter András emelet 23. 117 mellék 13-19 7-13 - 7-13 -
Dr. Grósz Andrea diabetológus fsz. 118 mellék - 14-19 14-19 - -
Dr. Szentkereszty Balázs
gasztroenterológus fsz. 202 mellék - - - 8-13 -
Dr. Izsó József onkológus fsz. 117 mellék - 13-18 - - -

Kardiológia Kanonok u. 1. 202 mellék 8-14 8-13 8-14 és 16-19 14-19 8-14
Szemészet Dr.Petrovits Adrienne Kanonok u. 1. 124 mellék 7-13 13-19 7-13 13-19 váltva

Dr. Vitos Anna emelet 24. 124 mellék 13-19 7-13 13-19 7-13 váltva
Laboratórium Kanonok u. 1. 138 mellék 7-14 7-14 7-14 7-14 7-14
Sebészet Dr. Nagy István Kanonok u. 1. 144 mellék 7-15 13-19 7-13 15-19 7-13

Dr. Kun László fsz. 144 mellék - 7-13 13-19 7-15 13-19
Dr. Németh Ákos érsebész 144 mellék 15-19 - - - -

Röntgen - UH Dr. Várady Sándor Kanonok u. 1. 121 mellék 13-19 13-19 - - -
Dr. Nyitrai Márta fsz. 121 mellék - - 15-18 15-18 -
Dr. Pálos Tibor 121 mellék 7-13 7-13 7-19 7-19 7-19

Fül-orr-gége Dr. Gaál Andrea Kanonok u. 1. 125 mellék 7,30-13 7,30-13,30 12-18 7,30-13 7,30-13,30
Dr. Mészáros Béla fsz. 125 mellék 14,30-17,30 - - 14,30-17,30 -
Hallásvizsgálat 125 mellék 15-18 - 10-13 - -

Nõgyógyászat Dr. Dobos György Kanonok u. 1. 114 mellék - 14-19 8-14 13-19 -
Dr. Gombos Sándor fsz. 114 mellék - - 14-19 - páratlan h. 8-14
Dr.Koniorczyk Katalin 114 mellék 13-19 7-14 - - -
Dr. Nagy Lajos 114 mellék 8-13 - - Ptlan hét8-13 -
Dr. Szinnyai Attila 114 mellék - - - p.hét 8-13 páros hét 7-19

Reumatológia Dr. Kozáry Mária Kanonok u. 1. 116 mellék 7-13 13-19 7-13 13-19 váltva
Dr. Mészáros Jolán 116 mellék 12,30-18 7-13 12,30-18 7-13 p. hét 7-13
Dr. Tarnai Judit 129 mellék 8-13 - - - -

Fiziotherápia Kanonok u. 1. 128 mellék 7-19 7-19 7-19 7-19 7-19
Gyógytorna Kanonok u. 1. 127 mellék 7-19 7-19 7-19 7-19 7-16
Orthopaedia Dr. Irsai Éva Kanonok u. 1. 129 mellék 13-19 7,30-13,30 7,30-13,30 7,30-13,30 7,30-13,30

Dr. Végh Géza - - 14-18 - -
Urológia Dr. Kolpaszky Tibor Bükköspart 29. 146 mellék 8-14 12-18 8-14 8-14 8-14
Neurológia Dr. Pázmány Annamária 145 mellék - - - - 7-14

Dr. Horváth Szabolcs Bükköspart 29. 145 mellék 13-18 9-18 - - -
Dr. Radó István 145 mellék - - 9-18 - -

Szájsebészet Dr. Sütõ Csaba Bükköspart 36. 311-313 8-14 13-19 8-14 13-19 7-13
Fogorvosi rtg. Bükköspart 36. 311-313 12-18 12-18 7-13 12-18 7-13
Tüdõgondozó I. Dr. Nagy Emília Bükköspart 36. 310-935 8-14 13-19 Gondozás 8-14 8-14 8-14
Tüdõgondozó II. Dr. Donka Tünde Bükköspart 36. 310-935 8-14 - - 8-14 -
Tüdõszûrés Bükköspart 36. 310-935 13-18 8-12 13-18 - -
Bõrgyógyászat Dr. Némethy Pálma Bükköspart 36. 312-027 8-14 8-14 8-14 12-18 7,30-13,30
Mentálhigiénés Központ Dr. Bujdosó Gyöngy Dunakanyar krt.34. 312-024 - - 13-19 - Ptlan h 8-19

Dr. Ljavinyec Sztyepán Dunakanyar krt. 34. 312-024 - - 13-19 - P. hét 8-14
Pszichiátriai amb. Dr. Titton Andrea Dunakanyar krt. 34. 312-024 13-19 - - - P. hét 12-18

Dr. Nagy Zsuzsanna Dunakanyar krt. 34. 312-024 8-14 13-19 13-19 8-14
Dr. Nagy Szilvia Dunakanyar krt. 34. 312-024 - 8-14 - 13-19 -

Terhes szakrendelés Dr. Dobos György Kanonok u. 1. 118 mellék - - - 8-12 -
Dr. Gombos Sándor 118 mellék - - 10-14 - -
Dr. Koniorczyk Katalin 118 mellék 8-13 - - - -

Egyéb szakorvosi rendelések

Térítésmentes szolgáltatások Rendelési idõ

1. Fül-orr-gégészet - csecsemõ hallásvizsgálat -Fül-orr-gégészeti szakrendelés idejében, bejelentkezés alapján
2. Allergia vizsgálat Fül-orr-gégészet, bõrgyógyászat, tüdõgondozó rendelési ideje alatt.  Elõjegyzés a szakrendelések telefonszámain
3. Sportorvosi rendelés Az elõírások szigorodása miatt a sportorvosi alkalmasság elbírálásához szükséges beutalókat csak a sportorvos - a sportoló szemé-

lyes vizsgálatát követõen- adhatja ki. Így az engedély kiadása továbbiakban két megjelenést igényel, a sportorvos csak a leletek 
birtokában az újabb megjelenéskor pecsételheti be az alkalmasságot.
Az elõjegyzés a rendelõintézet recepcióján, a 06/26-501-444-es telefonszámon történik, 7-19 óra között.
Rendelési idõ:      csütörtöki napokon   13.30-15.30-ig.
Rendelés helye:    az ortopédiai rendelõ helyisége

4. Mammográfiás szakrendelés szerda, péntek:        8-14
(tel-:  26/311-998) hétfõ, kedd, csüt.:  14-19

Intézményünk szemészeti rendelõjében új, számítógépes látásbemérõ készülék mûködik, amely megkönnyíti és gyorsítja a szemüveg felírását.

Térítésért igénybe vehetõ szolgáltatások Rendelési idõ

1. Osteoporosis szûrés (2008. 03.01-tõl) hétfõ, szerda:13-16 óráig Elõjegyzés: hétfõ, szerda: 8-12; kedd, csüt.: 13-18 óráig, az 501-444/116. mell.)
2. Táplálkozási  (dietetikai) tanácsadás kedd 14-18 Elõjegyzés az 501-444 vagy a 06-20-538-1464 telefonszámokon
3. Gyermekpszichológus csütörtök 14-19 Elõjegyzés a 06-30-217-3832 telefonszámon
4. Gyógymasszõr Ziffer Ildikó csütörtök 8-18 Elõjegyzés a 06-30-999-9413
5. Gravitációs pad minden nap, a Gyógytorna szakrendelésen, a rendelési ideje alatt

A szolgáltatás speciális gerincfájdalmak kezelését szolgálja Elõjegyzés az 501-444/127 melléken
6. BEMER mágnesterápia hétfõ, szerda: délelõtt, kedd, csütörtök: délután, a gyógytorna (gyermekek részére) szakrendelésen 

Elõjegyzés az 501-444/127 melléken



A vizet élvezni kell. Ez öröm,
nem kötelesség!
– Egyszerre csak egy ember-
rel foglalkozik?
– Elvileg igen. De mindig akad-
nak, akik érdeklõdve figyelnek
és egyre közelebb jönnek.
Ilyenkor megkérdezem, segít-
hetek-e a tanácsaimmal. Kép-
zelje, a múltkor egy ismerõsöm

fültanúja volt egy beszélge-
tésnek bent a nagymedecé-
ben. „Ne így csináld, Madarász
Csilla másképp mutatta”. 
– Hány óra alatt lehet helyre-
hozni egy felnõtt rossz be-
idegzõdéseit?
– 6-10 alkalom elegendõ
szokott lenni, utána persze
gyakorolni kell.
– Más is foglalkozik ezzel az
úszásjavítással?
– Tudomásom szerint ezzel a
módszerrel nem. Persze ne
higgye, hogy itt valami cso-
dáról van szó, ami mindent
megold és helyettesít. Vannak
olyan állapotok, olyan moz-
gásszervi panaszok, amikor
kell a gyógyszer. De kiegészí-
tésnek a helyes úszás akkor is
kiváló.
– Látom, gyerekeket is vál-
lal. Egyesével oktatja õket is,
bent van velük a meden-
cében, víz alá bukik, játszik. 

– Leginkább a felnõttek és a
problémás gyerekek egyéni
oktatását szeretem. Itt a
leányfalui uszodában ugyanis
a csoportos gyermekoktatásra
kiváló szakemberek vannak.
– Ön hogyan, mikor találko-
zott a sportággal?
– Sok évtizeddel ezelõtt, apró
gyerekként botról, hevederrel
lógattak be Lágymányoson a
Dunába. Ügyes ez a kislány,
említette meg az edzõ, és az
úszás mindörökre életem része
maradt.
A világító kék szemû, szõke 
asszony a bejárat felé tekint,
várja a nyolcórás tanítványt. A
víz, úgy tûnik, valóban az Élet.

László Krisztina

Madarász Csilla edzõ egész
évben vállalja felnõttek 
és gyermekek oktatását 
a leányfalui uszodában.

Telefonszáma: 
06/20-938-7664. 

csimakka@yahoo.com
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PILIS TAXI SZENTENDRE • ÉJJEL-NAPPAL • (26) 311 111

KAJAK-KENU
SPORTTÁBOR!

Lányok, fiúk figyelem!
Ha szeretitek a természetet,
szerettek jó levegõn lenni
és mindezt jó társaságban,
akkor várunk benneteket!
A tábor helye: Szentendre,
a volt hajóállomás mellett
Idõpontok:
I. június 23-27.
II. június 30-július 4.
III. július 7-11.
IV. július 14-18.
V. Július 21-25.
VI. Július 28-aug. 1.
A tábor költsége: 
11 ezer Ft/fõ/hét
Program: 9-9.15 érkezés,
játékos gimnasztika, kajak-
kenu oktatás, ebéd 
a kempingben, pihenõ,
úszás, strandolás, gyakor-
lás, túrák, uzsonna.
Tudnivalók: 200 m
leúszásáról úszópapír
kötelezõ!
Jelentkezni lehet: 
06-30-416-9159 Hamar Ági
néninél

– Az ausztrál Dawn  Fraser
(az Évszázad Úszónõje) volt
az aranyérmes azon az 1960-
as olimpián, ahol 100 méte-
res gyorsúszásban ön ötödik
helyezést szerzett. Talán két
másodperccel maradt el
tõle…
– Igen, és 1964-ben pedig
hatodik lettem.
– Közben még kétszer meg-
javította az Európa-csúcsot,
számtalan magyar bajnoksá-
got és univerziádét nyert,
sõt,  szerzett öt senior világ-
bajnoki címet is. Ennyi év
távlatából milyen helyet
foglalnak el az életében ezek
a sikerek?
– A kortársak közül sokan felis-
merik a nevemet. Az arcomra
már nem emékeznek. Biztosan
sokat változtam… – nevet fel.

Amikor az interjúra érkeztem,
közeledvén a leányfalui strand-
hoz, elképzeltem magamban
egy idõs, nyugdíjas edzõ nénit.
Helyette egy csinos, szép arcú,
jó alakú asszony fogadott,
csupa mosolygással. Letagad-
hatna tíz-tizenöt évet. De
minek tenné?

– A géneknek köszönheti
vagy az úszásnak?
– Az úszásnak – válaszolja
határozottan –, mint ahogyan
azt is ennek köszönhetem,
hogy nem kell nagy halom
gyógyszert beszednem, amit
az izületi és egyéb, mozgás-
szegény életmódból eredõ
problémámra kaptam. Ugyanis
amikor abbahagytam a senior
úszást, egyre több ittfáj-ottfáj
panaszom lett. Gyógyszerek
helyett elkezdtem kísérletezni
önmagamon. A sportolói múlt,
a Testnevelési Fõiskolán szer-
zett elméleti ismeretek és egy

kedves, Svédországban élõ,
reumás betegek rehabili-
tációjával foglalkozó volt csa-
pattársammal történõ eszme-
csere-sorozat után elkezdtem
olyan módon foglalkozni az
úszással, hogy az javítsa a
problémáimat. Egy idõ után
szinte minden panaszom
megszûnt.
– Innen származott az ötlet,
hogy megpróbál másokon is
segíteni…
– Igen. Megfigyeltem az uszo-
dában, hogy nagyon sok fel-
nõtt ember, aki autodidakta
módon vagy nem szakem-
bertõl tanult, rosszul úszik. 
– Ezt hogy érti?
– Idõsebb korban az ízületek
beszûkülnek. Nem mindegy
tehát, hogy hogyan, meddig
emeli fel karját az úszó, vagy
milyen úszásnemet választ.
Lehet technikásan úszni
idõskori sajátosságokkal is, és
olyan gyakorlatokat megta-
nulni, amelyek alkalmazása
késlelteti a negatív folyama-
tokat. Szemléletet szeretnék
változtatni…
– Ezek szerint önnél lehet
órákat venni. Tanulni.
– Igen. Egy idõsebb embernél
már egészen mások a szem-
pontok. Nem az a lényeges,
hogy gyorsan haladjon a
vízben. De az fontos, hogy
kilazuljon, hogy átmozgassa a
testét. Jól érezze magát az
uszoda után. Hiába jött el,
hiába szeretne tenni valamit
a fizikai állapotáért, ha mond-
juk végigúszott feszesen egy
órát mellúszásban.
– Azt nem szabad?
– Hát képzelje el, amikor vala-
ki a frizuráját féltve, felszegett
fejjel, merev nyakkal, izmait
megfeszítve, mellúszással
tempózik a medencében… 

Gyógyszer helyett: víz, medencével
Beszélgetés a Szentendrén élõ Madarász Csilla úszó olimpikonnal

Hölgyeim!
AA  ssiikkeerrrree  vvaallóó  tteekkiinntteetttteell  bbéérrlleett  aakkcciióónnkkaatt

mmeegghhoosssszzaabbbbííttoottttuukk  jjúúlliiuuss  2200--iigg!!

55  aallkkaallmmaass  bbéérrlleett  áárraa::        2200..000000  FFtt  
1100  aallkkaallmmaass  bbéérrlleett  áárraa::    4400..000000  FFtt  
2200  aallkkaallmmaass  bbéérrlleett  áárraa::    7700..000000  FFtt  

BBéérrlleettaakkcciióónnkk  kkeerreettéébbeenn  aa  1100  aallkkaallmmaass  mmeelllléé  
eeggyy  aarrccmmaasssszzáázzssrraa,,  aa  2200  aallkkaallmmaass  mmeelllléé  
eeggyy  KKlleeooppááttrraa  ffüürrddõõrree  llááttjjuukk  vveennddééggüüll!!  

AA  bbéérrlleett  mmaaggáábbaann  ffooggllaalljjaa  aa  mmeeddeennccee,,  aa  jjaaccuuzzzzii,,  
aazz  iinnffrraa  ééss  ffiinnnn  sszzaauunnaa  kkoorrllááttllaann  hhaasszznnáállaattáátt  

aa  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss  iiddeejjee  aallaatttt..
SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  mmiinnddeenn  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggüünnkkeett!!

SSPPAAUUZZAA  WWEELLLLNNEESSSS
SSzzeenntteennddrree,,  SSaass  uu..  1111..

TTeell::  2266//  330033--667733
wweebb::  wwwwww..ssppaauuzzaawweellllnneessss..hhuu

Madarász Csilla

A Családi Sportért Alapítvány (2023
Dunabogdány, Petõfi Sándor u. 1.)
2007. évi közhasznúsági beszámolója.

Bevételek:
Alapítványi bevételek 0 e Ft
Alapítványi bevételek  összesen: 0 e Ft
Pénzkészlet az év elején:
Bankszámla: 7 e Ft
Pénztár: - 216 e Ft

Költségek és ráfordítások:
Banki költségek 13 e Ft
Költségek összesen: 13 e Ft

Pénzkészlet az év végén
Bankszámla 7 e Ft
Pénztár - 229e Ft

A tárgyi eszközök nettó értéke 2007.
december 31.-én 39 e Ft volt, az érték-
csökkenés összege 2007. évben 63 e Ft
volt.

Az alapítvány tartozása 2007. 12. 31-én
384 e Ft  volt.

Lakatosné dr. Schilling Dorottya
a kuratórium elnöke


