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Másodikok lettek

a szentendreiek a European
Peoples' Festival-on
A spanyol Aranda de Duero (2005), az olasz San Vito
Chietino (2006) és a finn Ekenäs (2007) után 2008ban Nyitrai Zsuzsa, Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete alelnöke vezetésével immár
negyedik alkalommal vett részt szentendrei csoport az
EU tagállamok kisvárosainak rendezett nemzetközi
fesztiválon, melyet idén Lettország Latgale régiójának
fõvárosában, Rezeknében rendeztek meg.
Ma még a magyarok számára nem igazán bejáratott turisztikai
célországnak számítanak a balti államok, talán ezért is történhetett, hogy a korábbi években az ötvenhez közelítõ csoportlétszámunk idén 40 fõre apadt.
Folytatás a 3. oldalon

Kaponya Judit

Fekete Gyula

Vidnyánszky Attila

Születésnapi beszélgetést olvashatnak Kaponya Judit festõmûvésszel lapunk 11. oldalán.
Szaxi Maxi, azaz Fekete Gyula és a Hungária ad élõ koncertet augusztus 19-én a leányfalui
termálfürdõben (7. oldal). A legendás Dundo Maroje elõadást ismét a szentendrei Fõ
téren láthatjuk Vidnyánszky Attila rendezésében a hétvégén (9. oldal). Az I. Nemzetközi
Költõtalálkozó szervezõje Gaál Áron költõ, publicista (5. oldal). Marc Vittecoq francia
színész, a Le Phun társulat tagja fogadta és kalauzolta a Szentendrei-szigetre érkezõ
nézõket a Teátrum elõadásán (8. oldal).

Gaál Áron

Marc Vittecoq

arcok

Halálos száguldás
KISTÉRSÉG
Kistérségi összeállításunk
lapunk
6-7. oldalán olvasható

Egy ember meghalt, három pedig súlyosan megsérült, amikor
egy autó letért a 11-es fõútról és egy kerítésnek csapódott
augusztus 11-én, hétfõn. A tûzoltókat 20.55 perckor riasztották
a 11-es fõút – Egres utca keresztezõdéséhez – tudtuk meg Végi
Csaba tûzoltó századostól. Egy Budapest felõl nagy sebességgel
érkezõ BMW típusú személygépkocsi feltehetõen túl gyorsan
hajtott, amikor vezetõje elvesztette uralmát a jármû felett, áttért
a szemközti sávba, ahol nekiment egy útszéli oszlopnak, majd
egy kerítésnek, míg végül egy ház kertjében állt meg. A jármûben öt fiatal utazott. Az ütközés következtében a jármûbõl
egy 15 éves lány kirepült és a helyszínen életét vesztette, másik
három pedig súlyosan megsérült, közülük egynek az állapota
életveszélyes. A BMW 18 éves vezetõje sérülés nélkül megúszta.
A baleset körülményeit szakértõ bevonásával a Szentendrei
Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

A baleset másnapján, kedden este mintegy 70-80 fiatal virágokkal, mécsesekkel emlékezett meg a tragédia áldozatairól a
baleset helyszínén. Ekkor már tudni lehetett, hogy a baleset
során életveszélyes sérüléseket szenvedett 15 éves fiú is meghalt
a kórházban.

2 önkormányzat
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

SOS
104 Mentõk

(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: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám:
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 7 órától
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken
Liliom Gyógyszertár, Vasúti
villasor (26) 319 354
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet.
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel:
ha az orvos a receptet
sürgõs jelzéssel látja el
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
06 30 594443

Új kitüntetõ díj
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Városi
Kitüntetõ Díjak alapításáról szóló
rendeletet módosítva, dr. Pázmány Annamária képviselõ kezdeményezésére új kitüntetõ díjat
alapított, „SZENTENDRE 1956
EMLÉKÉREM” elnevezéssel. A rendelet értelmében a díj minden
évben egy szentendrei polgárnak
– halála esetén hozzátartozóinak
adományozható, aki 1956-ban
részt vett a forradalom és szabadságharc eseményeiben, illetve
akit meghurcoltak, megaláztak,
valamilyen megtorlás érte õt a forradalom leverését követõen.
A díjat a polgármester elõször
október 23-án, a nemzeti ünnepen
a városi ünnepség keretében adja
át, majd minden év október 23án kerül sor az adományozásra.
Az emlékérem adományozására
javaslatot tehet: • a polgármester,
a jegyzõ • a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ bizottságok tagjai • szentendrei szakmai,
civil szervezetek, egyesületek,
intézmények • legalább 10 állandó szentendrei lakhellyel rendelkezõ polgár.
Minden évben csak egy „SZENTENDRE 1956 EMLÉKÉREM” adományozható, ezért fontosnak tartjuk a város polgárainak véleményét, javaslatát.
A javaslatokat augusztus 25.
hétfõ 17 óráig várjuk a Polgármesteri Hivatal Iktatójába
(Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevõket, hogy a
méltatások szövegét 10-15 gépelt
sorban fogalmazzák meg, a hivatal
ügyfélszolgálatán átvehetõ, vagy
a honlapunkról letölthetõ adatlapon. A javaslatokat az adatlap
kitöltése után e-mailben is el lehet
küldeni a fent megadott határidõre: nyolczas @ph.szentendre.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a
határidõre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll
módunkban elfogadni! További
felvilágosítást kérhetnek: Nyolczas Csabánétól a jegyzõi titkárságon az 503-365 telefonszámon.
Tisztelt Olvasók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy megjelentek az Útravaló
Ösztöndíjprogram 2008. évi felhívásai, amelyekrõl az alábbi honlapon kapható információ:
www.okm.gov.hu/main.
php?folderID=409&articleID=23
1850&ctag=articlelist&iid=l. Jó
munkát, eredményes pályázást
kívánunk!
***
A Budapest Közlekedési Vállalat
járatszámozásaiban, járatsûrûségében, valamint útvonalaiban
augusztustól kezdõdõen változások következtek be. Az errõl szóló
tájékoztató ezen a honlapon elérhetõ: www.bkv.hu/home/bkv.
html. A bosszúságok elkerülése
végett tájékozódjanak az utazás
megkezdése elõtt!
Polgármesteri hivatal

Postaláda
Tisztelt Szerkesztõség!
Õsszel a Radnóti utca mentén és közelében sok szép nyírfát
ültettek. Tavasszal szépen kihajtottak, de az esõzések érkeztéig
kiszáradtak. Nehéz olyan példányt találni, amely mutat még
némi életjelt.
Kinek a felelõtlensége ez a pazarlás? Kit terhel ezért az anyagi felelõsség?
Kõmivesné Csabai Márta
(egy helyi lakós)
A polgármesteri hivatalban érdeklõdésünkre elmondták,
hogy a fákat magánszemély ültette, miután fapótlási
kötelezettsége volt. A helyi rendelet szerint ugyanis a kivágott fák helyébe újakat kell ültetni, és amennyiben azok a
következõ vegetációs idõszakban nem hajtanak ki, újra kell
ültetni. Ez azt jelenti, hogy ha tavasszal nem hajtanak ki a
nyírfák, a fapótlásra kötelezett személynek pótolnia kell
õket – erre egyébként felhívták az illetõ figyelmét.
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Felhívás városi
kitüntetõ díj
javaslattételére
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Városi Kitüntetõ Díjak alapításáról szóló 31/2006. (VII. 25.)
Önk. sz. rendeletével a helyi
közügyek valamely területén
elért kimagasló teljesítmény,
vagy huzamosabb idõn át folytatott kiemelkedõ munkálkodás, életmû elismerésére
kitüntetõ díjakat alapított. A
rendelet értelmében a kitüntetõ
díjak minden évben egy személynek vagy csoportnak adományozhatók a képviselõ-testület határozata alapján. Szentendre Város Önkormányzata
nevében a kitüntetéseket a polgármester az október 23-i városi
ünnepség keretében adja át.
Az alábbi kitüntetésekre lehet
javaslatot tenni:
SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adományozható
azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közéletében
köztisztviselõi vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú
idõn át kiemelkedõ munkát
végeztek, vagy valamely jelentõs szellemi alkotással járultak
hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak ki az
ügyfelek és a szolgáltatást
igénybevevõk körében.
SZENTENDRE VÁROS KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJ adományozható
azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedõ
eredményeket értek el a közmûvelõdési tevékenységükkel,
az ifjúság mûvelõdéséért végzett munkában, a közmûvelõdés
korszerû formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitûnnek a közéletben való
részvételükkel.
SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adományozható a város egészségügyi
és szociális ellátása érdekében
kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ orvosnak, gyógyszerésznek, ápolónak, asszisztensnek,
valamint egészségügyi vagy
szociális területen dolgozónak.
SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ adományozható a város érdekében kifejtett magas színvonalú sport-

munkáért, országos vagy nemzetközi sportteljesítményért
annak a személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a
mérhetõ teljesítmény mellett
magatartásával és életmódjával
is példaként állítható a város
közössége elé.
SZENTENDRE VÁROS TISZTES
IPAROSA DÍJ adományozható
annak a személynek és csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különbözõ területén
kiemelkedõ eredményeket ért
el, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.
SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adományozható azon személyeknek és
csoportoknak, akik a város
közbiztonsága érdekében hoszszú idõn át kiemelkedõ munkát
végeztek, vagy valamely tevékenységükkel hozzájárultak a
város közbiztonságának színvonalas emeléséhez.
A díjra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk
mellett mûködõ bizottságok
tagjai
c) szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek, intézmények
d) legalább 10, állandó szentendrei lakhellyel rendelkezõ
polgár.
A díjakból minden évben csak
egy adományozható, ezért
fontosnak tartjuk a város polgárainak véleményét, javaslatát.
A javaslatok beérkezési határideje: augusztus 18. hétfõ 17
óra.
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Iktatója (Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevõket, hogy
a méltatások szövegét 10-15
gépelt sorban fogalmazzák meg
a hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ, vagy a honlapunkról
letölthetõ adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után
e-mailben is el lehet küldeni a
fent megadott határidõre: nyolczas@ph.szentendre.hu.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak
a határidõre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll
módunkban elfogadni!
További felvilágosítást kérhetnek: Nyolczas Csabánétól a
Polgármesteri Hivatal jegyzõi
titkárságán az 503-365 telefonszámon.

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120,
fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és
Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény
Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Miser István, Széles Nóra, Varga Borbála • Lapzárta: hétfô, 12 óra
• Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig. Apróhirdetést a megjelenés
elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN
0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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Másodikok lettek

a szentendreiek az European Peoples'
Festival-on
Folytatás az 1. oldalról
Pedig a nyolc évszázados német, svéd, lengyel, orosz, majd
szovjet elnyomatás után csak
1991-ben véglegesen függetlenné váló, Magyarország területének kétharmadán élõ,
összesen 2,2 millió lakosú
ország képviselõi a korábbi
évek helyszínein és a 2008. évi
fesztivál elõkészítése során is
bizonyították, hogy igényességre és magas szintû profizmusra törekszenek.
Csoportunk július 25-én,
busszal indult útnak. Rezekne
messze van… vendéglátóink
az 1500 km-es útra oda-vissza
megszerveztük, hogy a lengyel-litván határ elõtt, Suvakiban töltsünk el egy-egy
éjszakát.
Rezeknében a szállásunk a
helyi lengyel kisebbség számára épült, modern iskola tantermeiben volt, a Bad Segeberget képviselõ németekkel
együtt. Az étkezéseket ugyancsak ebben az iskolában biztosították. Egyél úgy „reggel
mint egy király, délben mint
egy polgár, este mint egy
koldus” vallhatják a lettek is
(mindenesetre a porciók erre
utaltak), s sokak számára
szokatlan volt a legfontosabb
nemzeti fûszer, a kapor gyakori alkalmazása a legváratlanabb helyzetekben (pl. burgonyaköretben). Mindenesetre az ellátás – a tavalyi Ekenäs
után – a második legjobb volt.
A fesztivál hivatalos programja vasárnap délelõtt a hagyományos ökumenikus misével
kezdõdött, ahol Vincze Éva
táncosunk magyar nyelven
olvasott fel egy Biblia-idézetet. Délután nyitott meg a

hagyományos Eurovillage,
ahol a magyar stand – Valentin
Margit, Trombitás Éva és Vígh
Katalin közremûködésével –
ismét látványos árukészlettel
és csapolt Ulcisia Castra sörrel
várta a végeláthatatlan sorokban érkezõket.
Este nyolckor került sor a fesztiválok leglátványosabb eseményére, a részvevõk színpompás felvonulására, ahol
sokunknak feltûnt a rezekneiek magyarokkal kapcsolatos különleges szimpátiája:
egész úton szinte egyedül bennünket köszöntöttek tapssal,
éljenzéssel!
Hétfõn reggel kezdõdtek meg
a sport- és kulturális versenyek. Elsõ nap a kosárlabdázók
mérkõztek meg, s a fotó- és
festészet verseny faladatait
hirdették ki (fotóban 7., festményben 4. helyezést értünk
el.). Délután az utcaszínház
versenyben a Kertész Kata
vezetésével résztvevõ Kreatív
Színházi Stúdió – némi technikai eszközhiány leküzdése
után – estére abszolút elsõ
helyezést könyvelhetett el.
(Gyõzelmüket hozó „Éjszaka a
múzeumban” címû komikus
némajátékukat a Szentendre
Éjjel Nappal Nyitva Fesztivál
keretében bemutatják a szentendreieknek is.)
Kedden délelõtt az EU-ismeret
három részbõl álló versenyén
(EU-kvíz, gasztronómia kvíz,
„kincskeresés”) ismét elsõ

helyen végeztünk, s ezzel
egyidõben folytak a focimérkõzések is. Ez a nap sem
múlt el dobogós (2.) helyezés
nélkül: társastáncban Boda
Krisztián és Bõnisch Orsi
hajszálnyival maradtak le a
helyi favorit páros mögött.
Este ismét táncosaink varázsolták el a közönséget: a
Szentendrei Néptáncegyüttes
három párja a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (Szentendrén lakó) hallgatóival és a
Sasvári testvérek moldvai
zenei blokkjával kiegészülve
fergeteges félórás mûsort
adott a színpadon.
Szerdán délelõtt párhuzamosan futott a pétanque és az
úszás, ez utóbbi 4. helyezést
hozott. Délután a szabadtéri
fõzõversenyen, ahol nemzeti
specialitásokat kértek, s egy
fogást sajtból, kenyérrel kellett elkészíteni, Pintér Laci és
Miakich Gábor pompás vörös-

boros marhapörköltje és Kertész Kata körözöttje már a zsûri
kóstolásakor „dobogó-gyanús” volt, végül a harmadik
helyen végeztünk a lettek
archaikus áfonyás lepénye és
a franciák rafinált látványkonyhája mögött.
Csütörtökön pihenõ-kiránduló
napot szerveztek nekünk. Öt
javasolt útvonal közül a Rezekne és környéke történetiés mûvészeti hagyományait
felfedezõ utat választottuk.
Így jutottunk el a Jekabpilsben álló Krustpils várkastélyba, Lettország egyik
legjelentõsebb, középkori eredetû mûemlékébe. A várkastély 17 évvel azután, hogy a
szovjet katonaság elhagyta,
rosszabb állapotban van, mint
mondjuk az 50-es évek elején
Fertõd lehetett, de a kastélyban mûködõ múzeum lelkes,
fiatal munkatársai „látványosságot” csinálnak a restaurálás
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folyamatából is. Ezután Livaniban egy EU-támogatással
létrehozott hagyományõrzõ
kézmûves központot és a város
üvegmúzeumát látogattuk
meg, mely sajnos már csak a
rendszerváltás
áldozatául
esett üveggyár mementója,
majd Anglonába, Lettország
legfontosabb búcsújáró helyére utaztunk, amelynek csodatévõ Madonnáját több százezer ember látogatja meg
Nagyboldogasszony napján.
Pénteken már csak a felfújható
játékokon zajló „relay race”
játékos feladatain küzdött
csapatunk, itt Kertész Kata nõi
darts bajnok lett, s a négy szám
összesítésében a magyarok
ismét csak elsõk lettek.
Izgatottan vártuk az este
nyolckor kezdõdõ záróünnepséget, ahol bizonyossá vált: a
sport- és kulturális versenyek
összesített pontszámai alapján Magyarország a lettektõl
alig néhány ponttal lemaradva második helyezést ért el,
melyben múlhatatlan érdemei
vannak Horváth Kittinek is, aki
– idén elsõ alkalommal – biztos kézzel szervezte a sportversenyek résztvevõit.
Szombaton reggel indultunk
haza, s mivel az út elsõ szakasza Suvalkiig „csak” 500 km
volt, rövid látogatást tettünk
Litvánia Világörökség rangot
elnyert fõvárosában, Vilniusban és az innen néhány kilométerre található csodás trakai várkastélyban.
Augusztus 3-án, vasárnap késõ
éjszaka érkeztünk vissza
Szentendrére, s a Provinciaparkolóban bennünket fogadó
családtagok gyûrûjében így
búcsúztunk egymástól: Viszontlátásra jövõre, Portugáliában, Cantanhedében!
kszeva

Augusztus 20.
Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei
Új Kulturális Központ tisztelettel és szeretettel meghívja a város polgárait az
államalapító Szent István
király tiszteletére rendezett
városi ünnepségre augusztus 20-án, szerdán 11 órára
a Fõ térre

ÜNNEPI MÛSOR
11 óra: Fúvósok
felvonulása a Fõ térre
11.30: Levonulás a
Postás-strandra, a családi
ünnepségek helyszínére
12 óra: Zrínyi Miklós Hadi
Torna Klub bemutatója
13 óra: Kelemen Zsolt
lovas bemutatója
15 óra: Baranta bemutató
17 óra: Sasvári Lovas
Színház
Városháza
19 óra: Villõ énekegyüttes: „Szent István
dicsértessél”
Dr. Dietz Ferenc polgármester ünnepi köszöntõje
Ünnepi beszédet mond
dr. Bertényi Iván egyetemi tanár, az MHT elnöke
A Város Díszpolgára
kitüntetés és a Pro Urbedíjak kiosztása
20 óra: A Szentendrei
Kamarazenekar ünnepi
hangversenye (vezényel:
Fenyõ Gábor), valamint
Horváth Béla hegedûmûvész koncertje

Fotók: Vigh Kati, Krizbo

Deviza alapú hitelek közvetítése ingatlanfedezettel
 akár kezes és jövedelemigazolás nélkül is
 végrehajtás alatt álló ingatlanra is
 aktív bárlistásoknak is
 meglévõ banki és magánhitel kiváltása is lehetséges
 közüzemi terhek és APEH tartozás kifizetésére is
 zártkerti ingatlanok is finanszírozhatóak
 vegyes építésû és vályogházak is elfogadhatóak fedezetként
 osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok hitel ügyintézése
 nagy értékû házak, üzletek hitelezése is lehetséges 100 millió Ft-ig
VÁLLALKOZÓI HITELEK ÜGYINTÉZÉSE!
 jelzáloghitel ingatlan fedezettel hosszú távra
 forgóeszköz hitel rövid lejárattal (1 év) 30 millió Ft-ig
 folyószámla hitel akár tárgyi fedezet nélkül is
 társasház építések kivitelezése (4 lakásostól)
 fejlesztési és beruházási hitelek akár milliárdos finanszírozással

06-70/520-0270 • 06-20/514-3639 • 06-30/940-4664

4 mozaik
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Csodálatos
összefogás
Ahogy bontakozik a tavasz, és
virágba borul óvodánk, a Szent
András Óvoda kertje is, mi
bátran, komfortosan lépdelünk csemetéinkkel reggelente, ahol a Föld napján
közösen ültetett virágok biztatnak bennünket. De hamarosan kiderül, hogy ez a komfortos jó érzés csak a miénk,
naivaké, mert bizony az
óvodánk udvara, hiába is gondolnánk elsõ látásra, közel sem
– hogy úgy mondjam – EUkomform. Szigorú elõírásoknak kell megfelelnie az ovi játszóterének a 2003/78-as rendelet alapján, és a változásoknak idén december 31-ig meg
kell történnie! Speciális gumitégla vagy gyöngykavicságy
kell a játékok alá, sõt, ha
néhány ügyes apuka elvégezné
a munka nagyját, az sem lenne
jó, mert csak olyan valaki

csinálhatja, akinek van EUkomform pecsétje. Bizony,
másképp még a meglévõ játékainkat is lebontják.
Pieke Ági óvodavezetõ ezért
hív össze minket, ebben az
elsõre reménytelennek látszó
ügyben, hátha a szülõk lelkesedése lendíthet az ügyön. Kb.
4,5 millió forint kellene az új
játékokra. Nosza, senki sem

PETZELT JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA
fax, telefon: (26) 312-167, (26) 311-254
E-mail: info@petzeltj.hu. Honlap: www.petzeltj.hu
Iskolánkban az alábbi továbbtanulási formák és érettségi utáni OKJ-s
szakmatanulási lehetõségek állnak rendelkezésükre:
1. szakács, cukrász, kereskedõ, villanyszerelõ (érettségi nélküli képzés)
2. kereskedelmi szakmenedzser felsõfokú szakképzés (2 év)
3. vendéglátó üzletvezetõ-vendéglátó menedzser, kereskedõ
boltvezetõ
Megjegyzés: Az 1. és 2. pont alatti képzések tanulói jogviszonnyal
járó, nappali rendszerû, költségtérítés nélküli oktatási formák. A szakmai képzés gyakorlata a Leonardo pályázatokon keresztül külföldön,
ingyenes részvétellel is teljesíthetõ. A 2. pont alatti képzés idõtartamára diákigazolvány és diákhitel igényelhetõ, a szakképzettséggel
betölthetõ a funkcionális tevékenységet folytató részegységek vezetõi
pozíciója (FEOR 1349). A 3. pont alatti képzés felnõttképzés, költségtérítéses, esti tagozatú.

Tanulj szakmát 1 év alatt tandíjmentesen!
A Szakkay József Szakközépiskola idegenforgalmi ügyintézõ
és idegenvezetõ szakképzést indít Szentendrén a 2008/2009
tanévben
• nappali rendszerû, tandíjmentes képzés (tandíjmentesség
korhatára 22 év)
• tanulói jogviszony, diákigazolvány
• intenzív nyelvoktatás
• szakmai gyakorlat
• számítástechnikai ismeretek
• tantárgyak: ország ismeret, szálloda- és vendéglátóipari
ismeretek, marketing, rendezvényszervezés, idegenvezetés
elmélete és gyakorlata
A képzés helye: Szentendrei Református Gimnázium
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, a német vagy
angol nyelv alapfokú ismerete
Jelentkezési határidõ: 2008. augusztus 25.
Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámon: 06-20-575-2875.

csügged, remek ötletek, segítõ, pénzforrás-ismerõ jó
emberek emelkednek szólásra
a megbeszélésen, s Panyi Zsuzsi áll az élükre, nem kisebb
célt tûzve zászlajára, ahogy
Prohászka mondaná: „Meglesz, gyerünk!”
Az óvodába igyekvõk reggelente csekket kapnak a markukba, egyre többen veszik

már kevésbé komfortos lépteiket a posta felé… Csodálatos eredménnyel zárul az oviudvaron a családi nap. Licitálni lehet iparmûvészeti tárgyakra, parfümkészletekre. És
a pénz gyûlik. Ahogy az oviba
lépünk, elmés puzzle mutatja,
a játszótérre miképpen rakják
össze a családok szép lassan a
hiányzó forintokat. Közös
erõvel, egyéni lemondással.
Merthogy van, aki jelzi, rövidesen tud már fizetni, csak
még néhány számlát rendeznie kell elõzõ hónapról…
Blanckenstein György atya úgy
ítéli meg, hogy nem kevesebb, mint 450 ezer forinttal
toldja meg a növekedõ pénzösszeget a Péter-Pál Alapítványra befolyó 1%-okból.
Mint nyáron a kerti asztalon
felejtett jégkocka, úgy kezdenek olvadni az árak, amikor
néhány rátermett család kapcsolatait latba vetve, olcsóbban szerzi a gumitéglát, a
fajátékokat. Már csak 3,3 millióra lenne szükség.

Június 8-a, az óvoda évzáró miséje után vásárt tartunk a templomkertben. Itt 150 ezer forinttal szaporodik a rávaló. S lám,
az összefogás még ráadásul ökumenikus jellegû is, mert a
vásáron például a homokozókészletek az ökumenikus családi
napról valók, ahol több egyház
képviselõi szavazták meg, hogy
a nagy mennyiségû homokozó
játék a Szent András Óvoda
javára legyen hasznosítva!
Hiába, ilyen világban élünk, már
csak EU-komform óvodában lépkedhetünk reggelente komfortosan. S a komfort mellett ott
bujkál a szívünkben az öröm,
hogy lám, nem marad játszótér
nélkül az óvoda, és érdemes nekifeszülni, összefogni, mert eredményt hoz a közös igyekezet.
Annyira, hogy közeleg lassan a
várva várt idõpont, a lógó orrú
kisdiákok is megörvendhetnek,
mert szeptember 1-jén, hétfõn
16 órakor sor kerül a játszótér
ünnepélyes átadására. Köszönet
mindenkinek, aki segített.
Rubovszkyné Bodó Marcsi

A Napórás Óvoda mûködése
A Templomdombi Általános Iskola tantestülete által alapított Erdei Iskola Alapítvány
a Napórásházban óvodai csoport indítását tervezi. A csoportszobát a Napórásház
tetõterében alakítjuk. Az épület mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített,
lift biztosítja a feljutást a tetõtérbe. A halláskárosultak számára indukciós tekercs és
egyéb megoldások biztosítják az esélyegyenlõséget.
Az óvodát alapító Erdei Iskola
Alapítvány célja, hogy az
ember, mint a természet szerves része, cselekvõ felelõsséget érezzen környezete harmóniájáért. Ezt a Dunakanyarban megvalósuló, kisgyermekkortól bármely korosztály
számára nyújtott, saját élményen alapuló, pozitív érzelmekre építõ tevékenységekkel érjük el. Ehhez a nevelés-oktatás, a felnõttképzés, a természetközeli turizmus és szakmai kiadványok
gazdag választékát kínáljuk.
Az óvodai nevelési programunkat a fenti küldetési nyilatkozatunk szellemében fogalmaztuk meg. Ezt, az érzelmi biztonságot nyújtó, derûs,
szeretetteljes óvodai légkör
megteremtése révén, kis létszámú vegyes csoportban
érjük el, ahol minden egyes
gyermekre jut elegendõ idõ,
ahol oda tudunk figyelni a
gyerekek egyéni személyiségfejlesztésére.
Az óvoda indítását idén szeptemberre tervezzük. Az óvodai
csoportot 16 fõvel indítjuk. A

gyerekeket 3 éves kortól
vesszük fel, nevelésüket, gondozásukat két óvónõ és egy
dajka látja el (a meghirdetett
állásra a pedagógusokat
augusztus 11-ig várjuk).A
beiratkozókat augusztus 25én és 26-án (hétfõ, kedd) 14tõl 18 óráig fogadjuk.
Nevelési programunkban kezeljük az iskolára való felkészítést. A készségfejlesztés
terén különösen fontos feladat az iskolába való átmenet
megkönnyítése, így az önbizalom, az önérvényesítés, az
együttmûködés, az agresszió-

kezelés készségszintre emelése.
Tervezett kiegészítõ programok: erdei óvoda tavasszal és
õsszel, madarászovi, néptánc,
úszás, angol nyelv játékos formában, kulturális programok
havonta egyszer, kirándulás
Szentendrén és a Pilis-Visegrádi-hegységben.
Bõvebb információt a honlapunkon (www.naporashaz.hu)
nyújtunk, melyet folyamatosan frissítünk. Telefonon a
26/300 089-es számon vagyunk elérhetõk.
Napórásház

aktuális 5
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Amputálás
Jó tíz napja, a szamárhegyi
Bartók Béla úton álló (nem
útonálló) Nepomuki Szent
János-szobrot éjjel megcsonkították. A környezetbe illõ
fülkében elhelyezett szép-

séges virágokkal körülvett
Jánoskának a jobb kezét leverték, nem azért, mintha
lopott volna, hanem azért,
mert azzal szorította magához
az aranyozott keresztet, ami
természetesen nem volt aranyozott, csak aranynak tûnõ
mûkõ. Az egyházi szimbólumokat megrongálók nemhogy immorálisok, kulturálatlanok, hanem egyenesen vandálok, még ha valami torz ideológia is motiválja õket. Ellenük sajnos nem sok sikerrel
küzdenek a hatóságok.
Innen öt perc gyalogút a helyi,

igen szépen gondozott zsidó
temetõ, melynek kapujáról a
közelmúltban – úgy három
méter magasságról – leverték
a Dávid-csillagot, tudomásom
szerint már nem elõször, és azt
el is tüntették. Gondolom, a
temetõ gondnoka – aki mellesleg Pulitzer-emlékdíjas újságíró – elõre láthatóan már csináltatott már több darabot.
De ez mind semmi! Volt, aki
egész sírkövet vitt haza, gondolván, hogy ezzel megteremti az ortodox hittel való
leendõ kapcsolatát.
A Szentendrei Nyárnak nem
megszervezett, hanem váratlan, spontán programja is
akadt. Nevezetesen a városházi bombariadó. Nem egyszer, nem kétszer, hanem hatszor. Ez ám a siker! Kisváros,
kis riadó se bomba, se tettes.
Már-már megsajnáltam a nyomozást végzõ szervet, hogy
sikerélmény nélkül kell dolgavégezetlenül lezárni az
ügyet, mikor is a helyszínen
kivágtam a rezet, mondván:
én voltam a tettes. Természetesen azonnal felvették az
adataimat, még a sok éve
halott anyámat is odakavarták. Rövid idõ alatt kiderült
azonban, hogy komolytalan
vagyok, ezért, hogy úgy mondjam, röviden megkértek, hogy
hagyjam el azonnal a tetthelyet. Ajánlom a hatóság fokozott figyelmébe a helyi apácák
tevékenykedését: mindenki
gyanús lehet, aki él és mozog.
Azt mondják, szabad és következmények nélküli ország
vagyunk. Ezt egyesek úgy
fordítják, hogy mindent szabad, avagy lehet, ami nem
derül ki. És ha igen? Akkor
pedig: na és?
Éber figyelemmel
dr. Kromofág

MÁTÉ

FOTO-OPTIKA
2000 Szentendre, Sztaravodai u. 54.

25

éves
ezért augusztus hónapban
minden napszemüvegre

25%

kedvezményt adunk
Nyitva: H-P: 9-17 óráig Sz: 9-13 óráig
Tel.: 26/311-841 Fax.: 26/315-844
email: matefotooptika@freemail.hu
www.matefotooptika.hu
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I. Nemzetközi Költõtalálkozó
Augusztus 7-én Szentendrére érkeztek az I. Nemzetközi
Költõtalálkozó résztvevõi, akiknek jövetelét óriási érdeklõdés
övezi az európai egyetemek és kulturális-irodalmi lapok, irodalmi mûhelyek részérõl. Az Izraelbõl, Magyarországról, a
Moldovai Köztársaságból, Németországból, Olaszországból.
Romániából, Spanyolországból, Szerbiából, USA-ból érkezõ
vendégeket ezekkel a szavakkal fogadta Kun Csaba alpolgármester: „Örömmel tölt el, hogy városunkban üdvözölhetjük
Önöket, Önöket, akik egyrészt hazájukat képviselik itt Szentendrén
és Magyarországon, de ezen túl a szavak erejével mutatják meg
olvasóik számára a világot, annak szépségeit. Önök azok, akik
képesek megmutatni számunkra ennek a világnak a rejtett szépségeit”.
„Tenger és szó, ami elválaszt és összeköt” – ez a mottója a
találkozónak, amelynek tiszteletére felavatták azt az embermagasságú kõoszlopot, melyet a Café Rodin Galéria tulajdonosa,
Kanyó Erika és Szentendre Város Önkormányzata állíttatott,
illetve Pap Lajos kõszobrász készített. Az avatási ceremónia
után az oszlopba belevésték az eseményen részt vevõ tizenkét
költõ nevét és nemzetiségét. Ezt – a tervek szerint – minden
évben kiegészítik majd a találkozó aktuális résztvevõivel.

Bombával fenyegetnek
Augusztus 12-én – bõ két hét alatt
– már nyolcadik alkalommal volt
bombariadó a Városházán. Az
ismeretlen telefonáló több száz
környékbeli dolgozó és hivatali
ügyfél életét keseríti meg sorozatos vaklármáival, amelyek
folytán a rendõrök az épületeket
minden alkalommal rendre kiürítik, és alaposan átvizsgálják.
Mint Polgárdy Ferenc századostól
megtudtuk: a Szentendrei Rendõrkapitányság minden egyes esetet külön kezel, és a Budapesti
Rendõr-Fõkapitánysággal együttmûködve vizsgálja a tettes
kilétét, ám a nyomozás érdekeire való tekintettel ennél többet
egyelõre nem lehet tudni róla. Ha sikerül azonosítani, közveszéllyel való fenyegetés vétsége miatt akár két év szabadságvesztés is várhat rá. A rendõrök kérik a lakosság és a hivatali
dolgozók türelmét, s egyúttal köszönik eddigi fegyelmezett
hozzáállásukat.
A bombariadók kapcsán dr. Dietz Ferenc polgármestert is felkerestük kérdéseinkkel.
– Milyen kiesést okoztak a hivatali munkában a bombariadók,
és hogyan lehet pótolni az elmaradt feladatokat?
– A bombariadók bár megakasztják a napi munkarendet, azonban a hivatali feladat elvégzése nem maradhat el. Amennyiben
szükségessé válik, az elmaradt feladatok pótlását kénytelenek
vagyunk túlóra keretében ellátni. A bombariadók nemcsak a
hivatal dolgozóit büntetik, hanem mindazokat, akik nem tudják
ügyeiket intézni, sõt új idõpontban kell visszafáradniuk.
– Mit tesznek azért, hogy a zaklató többé ne élhessen vissza
az emberek idejével és türelmével?
– A bejelentõ megtalálása elsõsorban a rendõrség feladata, természetesen a nyomozás érdekében minden birtokunkban levõ
adatról, tényrõl tájékoztatjuk a rendõröket. A hivatal dolgozói
rendkívül fegyelmezetten viselik a hivatal sorozatos kiürítését.
Köszönjük, hogy a lakosság is maximális együttérzést tanúsít a
bombariadók elrendelése kapcsán. Bízunk a rendõrség megfeszített munkájában és a bejelentõ sikeres kézre kerítésében.
Felmerült bombakapuk felszerelésének lehetõsége a bejáratoknál, de ez nehezen kivitelezhetõ az épület mûemlék jellege,
valamint a kaput mûködtetõ technika és személyzet magas
költségei miatt. Kiadtunk egy belsõ szabályzatot bombariadó
elrendelése kapcsán, amelynek betartását kérjük a bombariadó
alatt a hivatalban tartózkodó ügyfelektõl is.
Bokor Tamás

Kerékpárútátadás
Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt augusztus 20-án
9-11 óra között a Casino melletti területre az európai uniós
társfinanszírozásból megépített kerékpárút átadására. Az
ünnepélyes átadó keretében
ügyességi vetélkedõkre és
közös kerékpározásra is sor
kerül. A rendezvény célja a
kerékpározás népszerûsítése
és a kerékpárral történõ biztonságos közlekedés bemuPolgármesteri Hivatal
tatása.

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

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

Tanácsadás
telefonos megbeszélés alapján:
06 20/995 71 67
Cím: 2000 Szentendre
Paprikabíró u. 4.
email: emberelet@gmail.com
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám
64700076-10027343
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Tisztelt és Kedves Olvasó!
Híre, kérdése, véleménye, hozzászólása van? Ne tartsa magában, ossza meg
velünk! Telefonszámunk: 06-26/ 505 120. E-mail címünk: ujsag@szevi.hu
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának
elérhetõségei: Kistérségi Iroda, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. I. emelet
Telefonszám: 06-26 505-404Web: www.dptkt.hu
Hivatali zöld szám: 06-80/ 204-725.
Közérdekû („zöld”) e-mail: kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Városkönyv: elérhetõ a Polgármesteri Hivatal portáján (2000 Szentendre,
Városház tér 1-3.) Web: www.szentendre.hu
A Kistérség rovat szerkesztõje: Bokor Tamás

Szép vásár volt…
Nem tudom, meg lehet-e unni a jó dolgokat. A Vasárnapi Vásárnap, ez a válogatott
portékákat fölvonultató, környékbeli alkotókat és termelõket támogató tavaly
született kezdeményezés (ötletgazdák, kivitelezõk: Rokob Orsolya, Kisoroszi, Béres
Gabi és Béres Attila, Tahitótfalu) az eddigi két rendezvényével komoly elismerést,
hírnevet szerzett.
ugusztus 10-én, vasárnap is kegyes volt hozzánk az ég. A szombati
rossz idõ múltán napos reggelre ébredtünk. Már hat órakor a Tahi hídfõnél sürögtek a
legszorgalmasabb árusok, no
meg a szervezõk. A Stihl Kft.
gyönyörûen levágta a Dunaparti rét füvét, a sorra érkezõ
helyi és környékbeli gazdák az
elõre kigondolt rend szerint
foglalták el helyeiket. A 3.
Vasárnapi Vásárnap pontban
reggel 8-kor megnyitotta jelképes kapuját.
Délután háromig jöttek-mentek a vendégek, vásárlók. Mert
ez itt nem valamiféle sietõs
piac, érzõdik a régi idõk, régi
vásárok nyugodalmasabb hangulata. A gólyalábas vásári
kikiáltó – Szabó Balázs kiváló
bábmûvész tisztelte meg szereplésével rendezvényünket –
fáradhatatlanul szórakoztatta
az egybegyûlteket, a régi traktor körbe-körbe járva szedte
fel utánfutójára a lelkes gyereksereget. Közben a gyógyfüves asszony kiskocsiját maga után húzva a növényekrõl
mesélt az érdeklõdõknek. A
térség közepén régi tárgyfölismerõ versenyen totóztak
a felnõttek. Voltak, akik már
régi ismerõsként köszöntötték
egymást a korábbi vásárok
nyomán. Egy idõs asszony
pedig azt mesélte a barátnõjének: csuda se tudta, hogy
itt a környékünkön ennyi sok
szép dolog van. Nézd csak a
kályhacsempéket! Hát ezért jó
ez a vásár nekünk… Mosolyogva hallgattam.
De tényleg jó volt. És szép. A
rétrõl feltekintve a hegyoldal,
alant a Duna. A kacsák, dísztyúkok és óriásnyulak meg a
terményes bácsi emitt. Mögötte lángos és háziszörpök.
Mellettem a gyerekjátszóház
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A szülinapos Surány
szigeti ünnepe
Óriási sikert aratott a Dunakanyar Nyári Játékok legutóbbi
állomása, amelyet Surány fennállásának 75. éve alkalmából
rendeztek meg a Szentendrei-szigeten fekvõ Napsugár téren
augusztus 2-án. Az eseményre meghívást kaptak az ország
„testvértelepülései”, vagyis azok a falvak és községek, amelyek
nevében szintén szerepel a Surány szó. A fõszervezõk, Németh
Miklós pócsmegyeri polgármester és Zsigmondné dr. Vitályos
Eszter alpolgármester örömmel állapították meg, hogy a komoly
és precíz csapatmunkában nemcsak a pócsmegyeri vezetés,
hanem a helyi szervezetek és szponzorok is nagy számban vettek részt, amiért külön köszönet illeti a „helyi erõket”.

Mintha nem is az a létezés
volna, amelyet a hétköznapjainkban élünk. Nincs vita.
Nincs sietség, kapkodás. Nincs
szemét. De hallani sok kedves
szót és látni a szokottnál jóval
több mosolygást. A gólyalábas
kikiáltót egy itt élõ, nagyszerû
prímás kíséri sétálva. A viseletbe öltözött néptáncosok is
fordulnak néhányat. Semmi
több, csak néhány szép, kellemes óra a nyár közepében.
Köszönjük, Tahitótfalu!

A

és a kézmûves sarok, mögöttem a kézmûvesek sora. De
valahogy mindenbõl a nagyon
válogatott. Semmi talmi csillogás. Csodás nyergek. Egy
vándorfényképész. Óriástökök
a túloldalon. Néhányan megpihennek rajtuk. És sétálnak
az emberek. Beszélgetnek.
Vásárolnak. De mennyit!

A rendezvényhez nélkülözhetelen hozzájárulást adott
Magyar Zoltán, a terület gazdája, támogatta a vásárt a tótfalusi CBA, a Dunakanyar Takarékszövetkezet, a Dunakanyar Ingatlancentrum, a ZMWelness Leányfalu és a tótfalui
Hegedûs Fatelep.

A vendégek egészen messzi helyekrõl is érkeztek a szigetre:
Szegedrõl, sõt Svédországból is jöttek a látogatók, ám ennek
ellenére megmaradt a rendezvény családias hangulata. Két szabadtéri kiállítás, a térség természeti értékeit hangsúlyozó
Élõvizek Kincsestára és a Surány 75 esztendejét bemutató,
Karsai Gábor vezetésével készített helytörténeti tárlat segített
elmélyíteni a hely szellemével kapcsolatos ismereteket.
Az ünnepen megjelentek a Dunakanyar Kézmûves Mesterei,
megannyi színvonalas, érdekes portékát kínálva. A Hot Jazz
Band fellépése, a Dunakanyar Nyári Játékok egyik fénypontja
után hajnalig tartó utcabál vette kezdetét.

Hobo jótékonysági koncertet
adott Csobánkán
Ingyenes jótékonysági koncerttel lepte meg a Hobo Blues Band
azokat a határon túli árva és nehéz sorsú gyerekeket, akik részt
vettek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkészsége és a
Csángóföldi Magyarfalu Településért Alapítvány által szervezett
csobánkai táborban. Az idén harmincéves jubileumát ünneplõ
együttes augusztus 9-én, szombaton este zenélt a csobánkai
cserkészparkban. Az Erdélybõl, a Felvidékrõl, és Csángóföldrõl
érkezõ csaknem 350 gyermek augusztus 4. és 10. között egy
hétig élvezhette a csobánkai cserkészpark vendégszeretetét.
Az 1848-as szabadságharc 160. évfordulójának emlékévében a
gyerekek a nyaralás mellett egyetemisták vezetésével különbözõ foglalkozásokon is részt vettek. A történelmi esemény
alapján mindennap tematikus játékok, kirándulások, kézmûves
foglalkozások, táncházak várták a táborlakókat. A szervezõk
célja a nemzetiségi összetartozás erõsítése, a közös kulturális
örökség megõrzése, az együttgondolkodásra nevelés volt, de
mindezek mellett legfõképpen az: ne csak reményt adjanak,
hanem lehetõséget mutassanak egy jobb életre a hétköznapok
nehézségei közepette is.
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Magyar filmes a folyón

Szaxi Maxi
Rock and Roll
Party
az ünnep
elõestéjén

Kisoroszi beszélgetés Szirtes Andrással
A mûvészembereket gyakran képzeljük rendetlennek. Szirtes András kisoroszi
otthonában patikarend fogad. A saját maga készítette fabútorok letisztult vonalai, az
üres asztallap – rajta nagy bögre tea – a házigazda jellemérõl árulkodnak.
– Nemrég láthattuk fotófestményeid kiállítását. Mit
tervezel most?
– Nem tudok meglenni munka
nélkül. Épp leadtam egy forgatókönyvet a Filmjus pályázatára. Ezzel párhuzamosan
beadtam egy tervemet az
Európai Unió Kultúrális Bizottságához, már túl vagyunk az
elsõ tárgyaláson. Ez egy kul-

kulturális intézetek számára?
– Semmiképp. Megállóink
olyan városokat érintenének,
ahol nem mûködik állandó
intézet. És abban is reménykedem, hogy ez a szokatlan
forma, megoldás az átlagosnál nagyobb érdeklõdést váltana ki a városok lakosságából.
– Biztos, hogy nem egy

turális misszió tervezete, az
egykori Széchenyi-féle útvonalon: Duna, Rajna, Majna,
Szajna, Budapesttõl Párizsig
vízi úton, egy hajóval. Tulajdonképpen egy mozgó kulturális intézet, amely 3-4
hónap alatt különbözõ megállókban mutatná be a magyar
kultúrát.
– Pontosabban?
– Egy többszintes úszó szerkezetet képzelj el. Vetítések,
kiállítások, a magyar komolyzene és népzene bemutatása,
magyar ízek, egyszóval mindaz, amit érdemes megmutatni
önmagunkból.
– Nem jelentene konkurenciát az állandóan mûködõ

szokványos helyszín úszó
hajón vetíteni…
– Vetítettem én már húsz évvel
ezelõtt Amerikában is két
uszályon esténként 100-150
embernek. „Lebegõ mozi a
Mississippin” – ez volt a nevünk. Amúgy Európában a
vízhálózat hosszabb, mint az
úthálózat. A folyó egy élõ
egység.
– Valaha egy lakóhajón éltél
itt, Kisorosziban. Láthatóan
vonz a víz.
– Igen. Ez a mostani tervem
tulajdonképpen egy expedícióhoz hasonlatos. Legalább
féléves elõkészítést igényel.
– Egészen más világ a fotográfiáid világa. Vagy inkább a

Támogatói
köszönet

infó, AM-SEC Kft., Wiking Yacht
Club, Stark-Tech Kft., Magyar
Demokrata hetilap, ATEAM Motorsport bolt, Boglárka virágbolt,
+Hankó Zoltán, Holló Mûvek,
Hlatky Károly (autófényezõ), JUTVI Kft, Sóder-Depo Kft., Levendula
Vendéglõ, Stiegler Gábor (autómentõs), Zita panzió, SZEUSZ-T
Uszodatechnika Kft., Iso-Thermo
Kft., Autótéka 2000 Autósbolt,
Stoltz Péter, Tiara Gold Kft., Jónap
Gergely, Sváb Kocsma, ARHI-TAB
Bt., Antal Róbert (erdész),
Bronzárium (szolárium, fodrá-

A Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör köszöni minden olyan
társadalmi szervezetnek, vállalkozásnak és magánszemélynek,
akik anyagi és erkölcsi támogatásukkal hozzájárultak a II. Szentendrei Turul Kulturális Fesztivál
sikeres megrendezéséhez: Pest
Megyei Kéményseprõ Kft., Forgó
Travel Utazási Iroda, Piktor Kft.,
S és D Bt., 2SO-Vill Kft., Kuruc

festményeidé? Nem is tudom,
hogyan nevezzem õket…
– Szellemfotók. Egy nagyon
régi favázas géppel készítem
õket. Hosszú beszélgetés
után, ha szerencsém van, a
modell olyan nyitott lelkiállapotba kerül, hogy a felvétel
tükröz valamit a személyisége
lényegébõl. Van, akivel huszadik ülésre sikerül, s van,
akivel elsõre. Egy percen
keresztül fényképezi õt a gép.
– Hosszú idõ…
– Ez már nem is fotózás.
Inkább fotóterápia.
– Sokáig nem láttunk a
kisoroszi utcákon.
– Megkeresett egy régi ismerõsöm, aki ma külföldön él, és
felajánlotta, hogy a belgiumi
galériájában dolgozhatok ezzel a fotózási módszeremmel.
Bepakoltam a Trabantomba,
és elindultam Európába. Két
hónap után hazajöttem, és fél
évig Budapesten folytattam a
fényképezést. Azután egy
másik belgiumi galériás invitált, akkor ismét nekiindultam sokmázsányi felszereléssel és egy öreg Mercedes
lakóbusszal.
– Ahogy meséled, kiállításaid
is voltak.
– Több városban is.
– Most mégis újra itthon
vagy.
– Letelt a bérleti szerzõdésem
a belgiumi galériával, és hazajöttem Kisorosziba. 12 évvel
ezelõtt költöztem ide valamiféle önkéntes számûzetésbe.
Ez azzal járt, hogy nagyon sok
kontaktust
elveszítettem.
Most újra ki kell alakítanom a
kapcsolatrendszeremet Budapesten. Örülök a belgiumi kiállításoknak és persze az itteni,

szat), Jótanács Hitel és Ingatlaniroda, Mónika Vendéglõ, Rész
Autó 2004 Kft., Echo TV, Tasex Bt.,
és mindazon támogatóknak is,
akik a mai helyzetben jelenleg
nem tudták vállalni a nevüket.
Külön köszönet a Magyar Gárda és
a Szentendrei Polgárõrség azon
tagjainak, akik remek munkájukkal hozzájárultak a rendezvény
mintaszerû biztosításához.
Dr. Filó András elnök
Berkesi Attila alelnök,
biztonsági felelõs

kisoroszinak is, de fontos számomra, hogy Budapesten is
láthassák a képeimet.
– Már majdnem megfeledkeztem róla, hogy elsõsorban
filmes vagy.
– Hat játékfilm van mögöttem,
és sok-sok kisfilm.
– A „Hajnal” címûvel nagyon
sok díjat nyertél szerte a
világban.
– Ez még 30 éve volt. Azután
elkezdtem egy kamerával naplót „írni”. Filmnaplót, amelyet
25 évig forgattam. Ez egy
vizuális szimfónia. Álmok,
valóság és képzelmények elegye, sok archív anyag, úgynevezett „filmszemét” is
belekerült.
– Láthatta ezt a hazai közönség?
– Nem. Nincs rá kereslet. 24
részes.
– Akkor mi lesz a sorsa?
– A párizsi Mûvészeti Egyetem
igényt tart rá. Át kellett írnom
DVD-re, francia dialóglistával
kiegészítve. Brüsszelben is
bemutatták a NOVA Cinemában.

Talán mások panaszkodnának.
Megemlítenék, hogy túl az
ötödik ikszen napi megélhetési
gondjaik vannak, és nincs elég
pénz a filmkészítésre sem.
Szirtes András, európai polgár,
Kisoroszi illetõségû lakos bölcsen, komolyan néz a szemembe, és egyetlen mondat sem
hagyja el a száját, ami nem a
megoldásokról szól. A képeit
forgatom a kezemben, a szellemfotókat, és azt hiszem,
valóban tetten érte a csodát.
- elká -

Éjszakai fürdõzés lesz Szaxi
Maxi Band – Hungária élõ koncerttel augusztus 19-én, kedden este 20-tól 24 óráig a
leányfalui termálfürdõben.
– „Régen nem szerepeltem
élõben a környéken, és ígérem
mindenkinek, aki ott lesz,
hogy felejthetetlen élményben lesz része” – üzeni mindenkinek Fekete Gyula, a
Hungária szaxofonosa. –
„Nemcsak a csodálatos termálvíz, hanem a hangulatos
zene is fiatalít és a „nagy ge-

nerációt” (a mi korosztályunkat) is táncra fogja csábítani.
Aki a fürdõruha mellé még egy
pörgõs szoknyát vagy hawaii
inget is felvesz, az igazán a
legendás rock and roll világába érezheti majd magát”.
A szervezõk minden kedves
vendéget szeretettel várnak.
A belépõjegy ára: 1200 forint.
Rossz idõ esetén a mûsort
augusztus 22-én, pénteken
tartják meg.

Budakalászon is kistérségi feladat lett a családsegítés
Augusztus 1-jétõl Budakalászon is a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (DPÖTKT)
által mûködtetett Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
látja el a család- és gyermekvédelmi feladatokat. A kistérségi üzemeltetésben mûködõ intézmény ellátási területe eddig
Szentendrét, Tahitótfalut, Pócsmegyert, Szigetmonostort,
Kisoroszit, Pilisszentlászlót, Dunabogdányt és Leányfalut
ölelte fel. A kilencedik csatlakozó település, Budakalász a
Táncsics Mihály u. 19. szám alatti, 124 m2 alapterületû ingatlan helyiségeit adja ingyenes használatba a DPÖTKT számára.
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Rejtelmes sziget Kurázsi papával a szigeten
(Kurázsi papa - Le Phun-Krétakör)
Nekem aztán minden összejött: szeretem Brechtet, szeretem a Krétakört,
az utcaszínházat, a performance-t, a szabad teret, a szimbólumokat, az
abszurdot, a Dunát, a francia drámákat, akár régiek, akár újak. Szeretem
Tarkovszkijt és Rubljovot. Idén e vérbeli potpourriért nem is kellett
messzire mennem – elég volt háromszor negyvened magammal átrévezni
a Szentendrei szigetre, és elkezdenem vezettetni magamat egy füstölgõ-dübörgõ mitikus ló által, megengedett egyéni kitérõket téve tüzek,
néma szereplõk és/vagy titokzatos hangeffektek közepette. A lepusztult hajdani úttörõtáborban sok-sok férfi? nõ? androgün? menyasszony
kerengett, táncolt kötélen, invitált fáklyákkal egy-egy sajátos enteriõrbe, ahol titokzatos játékokat játszottak, belsõ életeket éltek szûrt
fényben, dágványban, meztelenül vagy épp állig beöltözve. Láthattam
a Dunát ketrecben, örök bõségében, szabadítására várva. Lehetséges
volt a szereplõk szívélyes nem- segítségével újra átgondolnom az õsi
szimbólumok, a tûz, a víz, a halál és az élet, a szerelem és a veszteség
jelentését, jelentõségét, anélkül, hogy ájult közhelyekkel szembesültem volna. Szabad volt röhögni, megdöbbenni, hümmögni vagy épp
elvarázsolódni, botladozni és leülni egy félig korhadt kisdobos méretû
padra. És persze szabad volt gondolkodni is mindeközben: mit él át egy
ember akkor, amikor nagyjából két órára kilép(het) a valóságból, a
sztenderdekbõl, mit él át, ha nem kötelezõ semmi, ha összemosódik és
elvegyül misztériumjáték, tragédia és börleszk; idétlenség és fenség
karöltve jár, és a szellentés is metafora.
Élõképek és rohanások, néhol katatón mozdulatlanság, ismétlõdõ
monoton szövegek és mozgások, majd a tavaszünnep kavargása, vagy
épp a pusztulás és a magány csendje. Rendhagyó világ, rendhagyó
szereplõkkel. Jó volt ez az elõadás? Nem tudom. Jó volt-e, volt-e egyáltalán darab? Nem tudom. Polgárpukkasztás volt-e vagy rítus? Mindkettõ?
Nem tudom. Szervült-e bármely, a szórólapon leírt, vagy a szigetenelmondott szövegnek akár egyetlen mondata is ahhoz, ami ott és akkor
történt? Nem tudom.
De nem is hiszem, hogy ennek a tisztázását bárki elvárta volna tõlem.
Rám (ránk) bízatott érzelem vagy kritika, elfogadás vagy hárítás,
katarzis vagy szenvtelenség. Lehettünk hülyék vagy alkalmi esztéták
egyidejûleg. Értetlenek, unatkozók, sznobok, vájt fülûek szintúgy.
Fikázó mûkritikusok, minden titkok tudói és megmagyarázói, akik elõtt
minden ajtó kinyittatik.
Valamiért mégis egy elég nagy irodalmár szavai jutottak az eszembe
közös bolyongásunk végére, és ha már eszembe jutottak, hadd írom le
õket - befejezés gyanánt/helyett/ akár:
Magam meséjében járkáltam valahol, majális és alkonyég között,
S kõvé vált lábnyomok maradtak utánam… (Ferlinghetti)

- horváth -

Mese felnõtteknek
(és gyerekeknek)
Augusztus 10-én este – ahogy magát meghatározza – ének és mesemondó volt a Dunaparti Mûvelõdési Ház vendége. Fél órával a kezdési
idõpont elõtt hosszú sorok – felnõttek! – álltak sorban a bejárat elõtt.
Érthetõ, Berecz András ma már nemzeti intézmény. Senki úgy mesélni,
rögtönözni, közönséget bevonni játékba, éneklésbe nem tud, mint õ.
Hihetetlen, de ez a kópés, bajuszos, ízesen beszélõ abszolút népi figura, a pesti flaszter szülötte az V. kerületben nõtt fel. Tévéjük nem volt
– ó, boldog állapot! – és esténként a Mezõhegyesrõl származó édesapja mesélt neki, mesélt és mesélt és mesélt… Hát így kezdõdött. Késõbb
népdalénekes lett, mint ilyen, bejárta a világot. Az elmúlt húsz év
azonban a meséé. Úgy mondja „szájról olvasta” azokat, de a meghallgatott 40-50 mese már szüli a következõ 10-20-at, s mi ezt a nagy
mese-erdõt halljuk-élvezzük az elmúlt években. Azt mondja, sokat
segített neki Fábry Sándor mûsora, mióta abban bemutatkozott, nem
tud a felkéréseknek eleget tenni, naptára – mint valami nagy sztáré –
egy évre elõre betelt fellépései idõpontjával. S mi, a nézõk, e nyáresti
elõadáson jól értjük, miért: gyönyörû beszéd, szomorú-szép történetek;
minden eseményt, mely behallatszik az utcáról, szomszédból, lereagál,
értelmez, visszaszól, helyretesz. S a végén még énekelni is tanítja a
közönséget, s láss csudát!, mindenki, igen, mindenki énekel. Ilyenek
lehettek egykor a garabonciások: furmányos, ízes, ravasz, de ugyanakkor
elgondolkodtató, tanító, igazmondó emberek.
A végén persze nagy siker, hosszú taps, alig engedik le a színpadról, s
õ kedvesen mosolyogva, vidáman, okosan egyre rövidebb történetekkel,
tréfákkal búcsúzik tõlünk. Tiszta, üdítõ este volt.
Barnás

A Színház hagyományosan úgy
mûködik, hogy az író megírja,
a színész meg eljátssza a színdarabot. A nézõtéren helyet
foglaló közönség pedig tetszése kifejezéseképpen megtapsolja a szereplõket az
elõadás végén.
Philippe Phéraille francia rendezõ, egykor a világhírû Royal
de Luxe tagja, húsz éve a Le
Phun társulat alapítója és
mûvészeti vezetõje azonban
másként vélekedik errõl. Számára napjaink aktuális, izgalmas színháza gyökeresen mást
jelent. A történetet általában
õ találja ki a helyszín adottságai alapján, a darab végleges szövege azonban javarészt az alkotók által, a próbák
folyamán születik meg. Az
elõadás nem díszletek között
játszódik, hanem az utcán
vagy bárhol szabadtéren –
mindig szoros kapcsolatban a
közönséggel. A hagyományostól eltérõ elõadásokon
igen nagy szerepet kapnak a
különleges vizuális hatások, a
fény- és hangeffektusok.
Phéraille két évvel ezelõtt egy
utcaszínházi konferencián
találkozott Schilling Árpáddal,
a Krétakör Színház mûvészeti
vezetõjével. Ekkor született
meg az elhatározás, hogy
közös produkciót hoznak létre.
Olyat, amely Magyarországon
kezdõdik, s Franciaországban,
az Aurillacban évente megrendezésre kerülõ utcaszínházi
fesztiválon fejezõdik be.
A nem mindennapi ötlet alapját az a több éves Tandem projekt adja, amelyet Franciaország és Közép-Európa több
országának – Magyarországnak, Lengyelországnak, Romániának, Szlovákiának – egyegy mûvészeti csoportja közösen hozza létre. Ezzel is
megvalósítva az európai kultúrák közeledését, az eltérô
gondolkodás, a különbözõ
hagyományok keveredését,
különös egységét. Amely által
folytatódik a falak lebontása.
Amikor Philippe Phéraille a
választott helyszínre, Szentendrére érkezett, túl szépnek,
túl rendezettnek találta a
várost. „Mit kezdjek vele?” –
kérdezte, egészen addig, amíg
nem látta az évek óta gazdátlanul létezõ egykori üttörõtábort a szemben levõ
szigeten.
„Nem én választottam ezt a
helyet, a hely választott

engem.” – vallja a francia rendezõ. Tehát ezen a vadregényes szigeten játszódik a
Le Phun és a Krétakör társulat
jövõutazása, a Kurázsi papa.
Bertold Brecht a Kurázsi mama
címû darabjában, amely a tizenhetedik században, a harmincéves háború idején játszódik, Kurázsi mama Európa
útjait járja szekerével. Phéraille jövõ-víziójában száz év
múlva, 2108 és 2110 között
egy életnagyságú mechanikus
vasló, Kurázsi papa járja
Európát, békét és megértést
hozva. A mesterséges határok
után lebontva a gondolkodásbeli, kulturális határokat is.
Ez a vándor-ló a közös jövõnk
jelképe - mondja a francia rendezõ.
Augusztus nyolcadikán, kilencedikén és tizedikén este, több
hetes mûhelymunka után a Le
Phun és a Krétakör Színház a
2008-as Szentendrei Nyár
legizgalmasabb produkcióját
mutatta be. Olyat, amelyet
még évek múlva is emlegetni
fogunk. Amirõl hagyományos
színházkritikát lehetetlenség
írni. Csak impressziókat felsorolni.
Már a kezdet is rendhagyó volt:
az elõadás közönsége áthajózott a matuzsálemi korú,
pöfögõ kishajón a szigetre.
Ezzel maga mögött hagyva
múltját és jelenét. A szigetre
érkezõ közönséget füstbe
borult, reflektorok pásztázta
misztikus táj fogadta. A földöntúli látványtól döbbent
nézõk önkéntelenül is a különleges fények és hangok után
vonultak nyugtalanító, furcsa
zörejek által kísérve, roncsautók, mobil szobrok, állati
tetemek szomszédságában
sütögetõ alakok mellett. Egy
vadászleshez hasonlatos építmény tetejérõl békeszerzõdés

szövege hangzott el, amely
végre kísérletet tesz a férfiak
és nõk közötti kapcsolat rendezésére, újragondolására. A
kísérletet itt a békés, semleges
szigeten kívánják megtenni.
Ekkor érkezett meg Andrej, a
festõmûvész
hatalmas,
csörgõ, zakatoló hangokat
hallató vaslován, és vezette a
közönséget végig a táboron.
A valamikori mosdókagylókat
felhúzó egykori zászlófelvonó
mellett, a valaha szebb
napokat látott faházakban
jeleneteket láthattunk fehér
esküvõi ruhába öltözött színészek elõadásában. Férfi és
nõ kapcsolatának különbözõ
vetületérõl, az egymás mellett
elbeszélésrõl, a meg nem értésrõl, az egyetértésrõl vagy a
féltékenységrõl szóltak. Lenyûgözõ, festményszerû életképekben. Közben a filmvetítõn Kurázsi papa Budapestre vonult be. Az elõadásban elhangzó szövegek többsége magyar nyelvû volt, s
Andrej Tarkovszkij Stalker és
Andrej Rubljov címû filmjeinek
felhasználásával készült.
Az egykori úttörõtábor újjászületett ezen az estén. Nagyszerû szabadtéri színpaddá
vált, amelyen ámulva-bámulva vonult az elragadtatott
közönség a történet dramaturgiája által vezetve. A legvégén együtt tódult le a Dunapartra, ahonnan a reménységet jelképezõ lóra felpattanva indult el az esküvõi pár. A
paripáról – sejtelmes okokból
– leforduló võlegényt azonban
elvitte a víz…
A történet Szentendrén kezdõdött, de Franciaországban
fejezõdik be augusztus második felében az Aurillac-i
fesztiválon.
Rappai Zsuzsa
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Augusztus 15. péntek (nyilvános fõpróba), 16. szombat, 17
vasárnap, 20.30 óra, Fõ tér (esõnap: augusztus 15. hétfõ)

MARIN DRIZIC: DUNDO MAROJE
reneszánsz vígjáték – a Szentendrei Teátrum és a debreceni
Csokonai Színház közös produkciója – bemutató

fotó • Damil Kalogjera

A Csokonai Színház elõadása a fergeteges bohózat és a keserédes
komédia hangnemét váltogatja. Követi az író vitriolos társadalomrajzot adó szövegét, ugyanakkor rengeteg játékkal
dúsítja fel, s teszi XXI. századivá a történetet. Egy olyan világ
tárulkozik elénk, amelyben az önzés természetes létforma,
amelyben minden cselekvés a fogyasztásra irányul. A reneszánsz fogyasztói társadalom karikatúrája a trendi létünkkel
szembesít.
Marin Dr iæ születésének 500. évfordulóját ünneplõ horvátok
reneszánsz fesztiválokon emlékeznek meg kitûnõ humorú, társadalomkritikus írójukról. Közülük is a leghíresebb a Dubrovniki
Nyári Játékok, amelyre – egyedüli nem szláv nyelvû Dundo
elõadásként – idén meghívást kapott a Szentendrei Teátrum
Dundo Maroje bemutatója. Az elõadás óriási sikert aratott
augusztus 6-án Dubrovnikban.
Az elõadást Szentendrén a Teátrum hajdani legendás elõadásainak színhelyén, a Fõ téren mutatják be.

Príma
prímástalálkozó
Különleges prímástatlálkozón
játszottak együtt a hazai jazz
és világzene kiválóságai, akik
ezúttal kizárólag a magyar
népzene kincseibõl válogattak: Pál István „Szalonna”,
Lakatos Róbert, Both Miklós,
Dresch Mihály, Balogh Kálmán,
Vizeli Balázs, Korpás Éva,
Herczku Ágnes, Doór Róbert és
Mester László.
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SZENTENDREI NYÁR
SZENTENDREI TEÁTRUM
2008. június 21.
– augusztus 31.
GYEREKELÕADÁSOK
Vasárnap délelõttönként 10
órakor, a Városháza udvarán
Belépõjegy: 800 Ft
Augusztus 17. Az egérmenyasszony - Ciróka
Bábszínház
Augusztus 20. Gyerekünnep
a Fõ téren (ingyenes)

JAZZ ÉS FOLK ESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
Szombatonként 19 órakor
Belépõjegy:1500 Ft
Augusztus 16.
SEBESTYÉN MÁRTA - BOLYA
- DONGÓ (trió)

KOMOLYZENEI
HANGVERSENYEK
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)

FESZTIVÁL-HÉTVÉGÉK
TÁNCHÁZ A FÕ TÉREN
Augusztus 16., szombat
18 órakor
Augusztus 29-30-31.
SZENTENDRE ÉJJEL NAPPAL
NYITVA FESZTIVÁL
(programok a 12. oldalon)
Augusztus 29-30-31.
MûvészetMalom
X. NEMZETKÖZI PERFORMANCE ÉS NEHÉZ ZENEI
FESZTIVÁL

Operaest a Fõ téren
A Szentendrei Nyár programjában augusztus 9-én Puccini-Verdi operaest volt a Fõ téren. Részletek
hangzottak el az olasz operairodalom legnépszerûbb darabjaiból. Hûvösre fordult a kánikula
szombaton, délelõtt még az esõ is esett, miközben a színpadot építették az esti koncertre. Hogy
lesz ebbõl elõadás? - morfondíroztam, miközben kijöttem a Fõ téri könyvesboltból, kezemben
Esterházy új könyvével. Hát lett elõadás, és nem is akármilyen! A zsúfolásig megtelt nézõtér elõtt
fél kilenc után megszületett a csoda: egy nagyszerû szabadtéri operaest részesei lehettünk.
Az elsõ részben Puccini mûvei: a Manon Lescaut, a Bohémélet, a Tosca legszebb áriai, kettõsei
hangzottak el Bazsinka Zsuzsanna, Sudár Gyöngyvér, Fülöp Zsuzsanna, Kovácsházi István, Massányi
Viktor elõadásában. Csodálatos volt: szerelem és csalódás, szenvedély és bosszú, magány és
megdicsõülés... mindent értettünk, mindent éreztünk, mindenre vágytunk, mindenre
emlékeztünk, mindenre, ami széppé és emberivé emeli sorsunkat a Földön. A zene, a történet, az
emberi hang – e legcsodálatosabb minden hangszer
között – hullámzott a téren,
a házak, utcák között – nagyszerû elsõ rész volt. A szünet
után Verdi operáiból hallottunk részleteket a legnagyobb
mûvekbõl: a Traviata, Don
Carlos, a Nabucco, A végzet
hatalma, és végül a megindító
kettõs a Rigolettóból. Az
énekestet a Mûvész Szimfonikus Zenekar kísérte Kesselyák Gergely ihletett dirigálásával. Boldog, szép este
volt, várjuk a következõt!
Barnás István

A Bogányi testvérek koncertje
Nagyszerû hangverseny helyszíne volt július utolsó napján
a MûvészetMalom udvara. Erre az estére gyûltek össze Európa
különbözõ részébõl a Bogányi testvérek, a fuvolista Bernadett,
a zongorista Gergely, a csellista Tibor és a fagottista Bence.
A hangversenyen Tibor és Bence párja, Zászkaliczky Ágnes csembalón és Clara Dent oboán is kísérte ôket. S ahogy egy ilyen
nagy családban szokásos, az együttlét tele volt örömmel, harmóniával, játékossággal. A négy briliáns tehetségû fiatal zenész
koncertjének programján Bach, Mozart és Dvorak mellett kevésbé ismert szerzõk – Popper, Kuhlau – tetszetõs mûvei is szerepeltek.
A program utolsó száma Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerzõ új mûvének bemutatója volt, amelyet a Bogányi testvérek
számára írt.

10 aprók
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ADÁSVÉTEL
2000. októberi Swift 1.0, 42 000 km!!!
Garázsban tartott, elsõ tulajdonostól
730 000 Ft. Tel. (26) 397-151, 06-20957-6592.
Felújítandó biedermeier bútoromat eladnám. Tel. 06-20-218-8854.
Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm
mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26)
312-657.

Állatkórház keres állatszeretõ asszisztenst, recepcióst Szentendrére. Jó kommunikációs készség, számítógép-ismeret
fontos, állatgyógyszerek ismerete, nyelvtudás, korábbi szakirányú tapasztalat
elõny. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: Dr. Szolnoki János, Szentendre, Római
sánc u. 2/b., szojanos@interware.hu, Tel.
(26) 317-532, 06-30-937-0863.
Szentendrén hamarosan nyíló szerszámgép szaküzletbe keresünk mûszaki beállítottságú, érettségivel rendelkezõ értékesítési munkatársat.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi
címre várjuk: fortuneimmo@hdsnet.
hu vagy 1704 Budapest, Pf.: 59.
Szentendrei étterembe pultost keresünk
hétvégékre is. Tel. (26) 311-175, 06-20945-5491.

EGÉSZSÉG

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

Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás
csúcsterápiával, 7000 Ft-ért bejelentkezéssel a Békásmegyeri, a Vörösvári úti
és az Újpesti, a 13. kerületi Gömb u. 48.
szám alatti SZTK Rendelõkben. Bejelentkezés: 06-70-271-9867.

Alig használt szolárium, felszámolás
miatt, képletes összegért elvihetõ. Tel.
(26) 303-212.

KIADÓ LAKÁS

Robogó 4 évesen kisebb sérüléssel 40 000
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendre belvárosában 40 nm-es, másfél szobás, központi fûtéses, földszinti
lakás kiadó, lakásnak vagy irodának. Tel.
06-20-967-6870.

ÁLLÁS
Szentendrén keresünk egyetemistát, aki
heti egy-két alkalommal az iskolából,
illetve az óvodából hazavinné 9 és 4 éves
gyermekeinket, szeptembertõl. Díjazás:
megegyezés szerint. Tel. 06-20-956-2476.
A BaBOSS Consuting Bt. Szentendrén
induló (09. hóban) kereskedõ boltvezetõ
tanfolyamaihoz számlaképes gépkocsival
rendelkezõ közgazdász tanárt keres.
Jelentkezni lehet részletes szakmai
önéletrajzzal e-mailen (baboss.bt@invitel.hu), faxon: 06-1-280-7741 vagy postai
úton, Babos Lászlóné, 1098. Budapest,
Dési Huber u. 26.
Szentendrén vendégkörrel rendelkezõ,
bevezetett üzletbe keresünk fodrász és
manikûr-mûkörmös munkatársakat. Tel.
06-30-250-9980, 06-20-412-4304.
A szentendrei Templomdombi Általános Iskola (Szentendre, Alkotmány
u. 12.) óraadó kémiatanárt és részmunkaidõs takarítót keres. Érdeklõdni a 06-20-532-5443-as telefonszámon lehet.
Gyakorlott, jól képzett, szakmáját szeretõ
kozmetikust keresek Szentendrén. Tel. 0630-996-0919.
Takarítást vállalok Szentendrén és
környékén magánháznál. Tel. 06-20-4906679.

Püspökmajor-lakótelepen, 55 nm-es,
berendezett, 2 szobás+étkezõs, légkondis,
3. emeleti lakás, 70 000 Ft/hó+rezsi,
hosszútávra kiadó. Tel. 06-20-314-9080,
délelõtt 10-12-ig.
Szentendrén a Püspökmajor-lakótelepen
elújított 60 nm-es lakás kiadó augusztus
végétõl. Tel. 06-70-585-1792.
Szentendrén, kertes, 100 nm-es családi
ház, kocsi-beállóval szeptember végétõl
hosszú távra kiadó. Tel. 06-30-289-7077,
06-30-945-4288.

Kétszobás lakás eladó vagy kiadó Szentendrén, a Püspökmajor lakótelepen. Tel.
06-20-351-0960, (1) 258-0710 (este).
Visegrádon családi ház kiadó, 65 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. (26) 310-755, 06-30495-2086.
Szentendrén a Vasvári Pál utcában garázs
kiadó. Tel. 06-30-495-2086, (26) 310755.
Szentendre Dunakorzón igényesen felújított 1,5 szobás lakás kiadó. Tel. 06-30218-6193.
Egyedülálló nõ részére szoba kiadó. Tel.
(26) 303-212.
Szentendrén, Bükkös patakhoz közel
130 nm-es, 5 szobás, 2 fürdõszobás,
sorházi lakás garázzsal szeptember 1jétõl kiadó. Tel. 06-70-336-5530.
Szentendrei családi ház 55 nm-es,
külön-bejáratú alsó szintje, bútorozatlanul kiadó. Egy légterû, amerikai konyhás, konvektoros, kis rezsivel. Ár: 55 ezer Ft/hó+rezsi. Tel.
06-20-965-7912.
Szentendrén, a Püspökmajor lakótelepen,
új házban 55 nm-es, erkélyes 1+2 félszobás
önálló mérõkkel bíró lakás, udvari, privát
parkolóval kiadó hosszú távra. Tel. 06-20317-6554.
Garzonlakás kiadó Szentendrén az Ady
Endre utcában. Ár: 40 000 Ft + rezsi. Érdeklõdni: Tel. 06-20-347-4056, (33) 478-966.
Szentendrén a Deák Ferenc utcában hosszú
távra kiadó egy 74 nm-es egyedi fûtéses
lakás 70 000 Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-5771617.
Szentendre belvárosában, Dunához közel,
csendes utcában hosszú távra kiadó 50
nm-es, másfél szobás (plusz gardrób
szoba), amerikai konyhás, világos, összkomfortos, egyedi gázfûtéses lakás nagy
terasszal. Irodának is alkalmas. Érdeklõdni: Emailben: drhugo@freemail.hu és
telefonon (26) 3412-088.

Kertre nyíló szuterén, 2 szoba összkomfortos lakás, kevés természetes fénnyel,
65 ezer forintért (rezsivel együtt) kiadó.
Tel. 06-20-494-2550.

Szentendre Püspökmajor-lakótelepen második emeleti, 50 nm-es lakás hosszútávra
kiadó október 1-jei költözéssel. Bérleti díj
60 ezer Ft/hó+rezsi. (2 havi kaució szükséges) Tel. 06-30-599-2329.

Szentendrén a Rózsakertben I. emeleti,
91nm-es, 4 szobás, teraszos, bútorozatlan lakás, tégla házban kiadó. Kiváló
közlekedéssel és alacsony rezsivel. Érdeklõdni: a 06-70-401-9175 számon.

Lakás kiadó Szentendrén a Bükkös pataknál október 1-jétõl. 130 nm-es, 5 szobás
lakás garázzsal. Tel. 06-70-336-5530.

Szentendre - Pismányban 49 nm-es ház 2
személy részre szeptember 1-jétõl kiadó.
A ház panorámás, belsõelrendezésben
igényes. Bére 60 ezer Ft+rezsi. 06-20-9951832.
Szentendrén, a Füzesparkban 2 szoba
összkomfortos, egyedi fûtésû, bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó. 55 ezer
Ft/hó+rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel.
06-20-236-4926.

Szentendrén a HÉV-végállomásnál 65 nmes, alacsony rezsijû lakás hosszútávra
kiadó. Tel. 06-30-560-3567.
Garázs kiadó minimum 2 évre (különálló,
30 nm) a Mandula utcában. Tel. 06-20991-0900.
A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház, önálló kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, melléképülettel hosszabb távra kiadó.
Buszmegálló, bolt 50 méterre. Tel. 06-30934-4957.
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Bérelhetõ lakások, házak, nyaralók. Tel.
06-30-299-0376.

Szentendrén körpanorámás, 2 szobás,
légkondicionált lakás 12 millió forintért
eladó. Tel. (26) 313-502, 06-20-4557763.

LAKÁS, INGATLAN
OKTATÁS
Tahiban 700 nm építési telek a Villasoron
7,5 millió forintért eladó. Tel. 06-20-9343470.
Felújított háromszobás lakás a Pap szigetnél 13,5 millió forintért eladó Tel. 06-20934-3470.
Eladó szentendrei 6 lakásos társasüdülõben 45 nm-es nyaraló. Közvetlenül a
fõút mellett a Határcsárdánál, 50 m-re a
Dunától. Irányár 12 millió Ft. Tel. (26)
317-428, (56) 343-275.
Szentendrén a Derecskei utcában 1012
nm-es telken, 140 nm-es átalakítás alatt
lévõ családi ház eladó. Tel. 06-20-5588380.
Szentendrén 470 nöl nagyon szép telek,
kulturált környezetben, aszfaltos út mellett, 28 millió Ft irányáron eladó. Nem
mindennapos! Tel. 06-30-299-0376.
Tahitótfaluban 160 nm-es, új ikerház,
garázs + télikert eladó 22 millió forintért.
Tel. 06-20-316-0974.
Építési telek eladó. Szentendrén a Lászlótelepen. Összközmû és jogerõs építési
engedély van. Csak magánszemélyek hívjanak. Te. 06-20-776-6677.
Dunaparti és panorámás nyaralók 5 milliótól-10 millióig eladók. Tel. 06-30-2990376.
Szentendre óvárosában családi ház
eladó. Tel. 06-20-450-1652.
Belváros kis barokk ház különálló mûteremmel eladó. Tel. 06-30-487-8688.
Tahiban 230 nöl õsfás építési telek,
polgári villa udvarának a fele, romantikus, kitûnõ helyen 12 millió forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalun lakóházak 18 millió forintért
eladók. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén a Sztaravodai út elején, 224
nöl nyeles telken 69 nm-es, összközmûves
lakóház, nagy garázzsal 25 millió irányáron eladó. Tel. 06-20-945-5362, (26)
310-095.
Lakások, kettõ és három szobásak, 10 és
14 millió Ft között eladók. Tel. 06-30-2990376.
Leányfalun összközmûves kétgenerációs öt szobás kõház szuper panorámával 24 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén a fõút mellett, Duna-parton, kitûnõ helyen, 2000 nm-es ingatlan vállalkozás céljára is kiváló, 60
millió forintért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Diplomás angol nyelvtanár a nyári
hónapokban is vállal felkészítést vizsgákra, szintfenntartást. Tel. 06-70-5755338.
Matematikatanítás, pótvizsgára felkészítés, számítástechnika oktatás eredménycentrikus módszerrel, nagy gyakorlattal. Tel. 06-30-330-0554.

SZOLGÁLTATÁS
Méretes nõi szabóság a belvárosban!
Vállalom: ballagó ruhák, örömanya ruhák,
nõi nadrágok, szoknyák, blúzok, kosztümök varrását, ruhaigazítást, átalakítást,
zipzárcserét. Hozott anyagból dolgozom,
de anyagválasztásban szívesen segítek.
Cím: Agnes divatmûhely, Bogdányi út 4.
Tel. 06-30-977-8463
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26) 311-847,
06-30-950-4187.
Keretbe!!
Családi házak, lakások takarítását vállalom, vegyszermentesen is, esetenként
fûnyírás. Tel. 06-20-420-3377.
Beiskolázási utalványait váltsa be
nálunk! Ticket service, Compliments
valamint Sodexho pass iskolakezdési
és ajándék utalványok beváltóhelye,
Papír- és Nyomtatványbolt a Bencés
gimnázium mellett, Szentendre, Fulco
deák utca 16.

ÜZLET
Szentendre Vasúti villasoron 50 nm-es
üzlethelyiség októbertõl kiadó. Tel. 0630-949-9890.
40 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20938-1094.
Irodahelyiség teljes berendezéssel 200
ezer Ft/hó kiadó Tahitótfaluban. Tel. 0620-316-0974.

Gazdikeresõ

AUTÓSZERVIZ

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

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

KERESSÜK A GAZDÁJÁT
ennek a fiatal nagyon kedves tacskó keverék kannak: augusztus 11-én lett befogva a Pannónia
utcában, miután napok óta ott csavargott.
GAZDÁT KERESÜNK
a 3 év körüli PIMPA amerikai staff keverék kannak. Játékos, emberrel barátságos. A fajtájához hozzáértõ gazdát
keresünk, családi kutyának adjuk
leinformálható helyre.
GAZDÁT KERESÜNK
PIPA 3 év körüli ivartalan, oltott kannak. Alapfokon
kiképzett, kitûnõ házõrzõ, telepõrzésre is alkalmas.

SZENTENDRE,

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

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

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

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 lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!
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Ha a lélek szárnyalni és örülni akar…
Születésnapi látogatáson Kaponya Judit festõmûvésznél

ásodízben ültem le
Kaponya Judit elé
szentendrei házában
úgy, hogy nemcsak egyszerûen
beszélgettünk, hanem közben
dolgozott az asztalra kitett
diktafon. Mindkét esetben
születésnapi megemlékezés
állt a háttérben, bár az elsõ
ilyen
beszélgetésünknek
2003-ban az évfordulón túl
egy másik apropója is volt, az
elõkészületben lévõ retrospektív kiállítás a pesti Vigadó
Galériában. A nagy sikerrel
bemutatott anyag jelentõs
része a következõ évben Szentendrén is nyilvánosság elé
került, az addigra megjelent
életmû-monográfia kíséretében.
Ezt követõen találkozásaink
megritkultak. Majd tavaly az
esztergomi Keresztény Múzeumban találkoztunk ismét
Kaponya Judittal, sokan és
nagy örömmel. A kiállítótér
letûnt korokat idézõ hangulata, az egymásba nyíló helyiségek emberléptékû arányai
szépen harmonizáltak a légiesen finom, az anyagi világból az érzelmek, az elvágyódás
világába hajló festményekkel.
Ezt az esztergomi vasárnap
délutánt az újra élõben látott
legszebb festmények mellett
emlékezetesé tette még
Kaponya Judit betegséggel
dacoló jókedve, s a rá oly
jellemzõ „kaponyás” humorának egy-egy elejtett ékes
darabja.
Most, amikor ismét szemtõl
szemben ülünk egymással,
hogy beszélgessünk õróla, a
múltról, a pályáról, elõbb
olyan témák kerülnek hosszasan terítékre, amelyek spontánul, elõre feltett kérdések
nélkül kérnek, követelnek szót
és idõt maguknak. Csak úgy,
összefüggéstelenül. A cápákról, a hangyák csodálnivaló
világáról, majd a dombóvári
gyerekkorról, a szülõi házról,
egykori önmagáról, a zárdában
tanuló kislányról megõrzött

M

emlékek sorjáznak elõ, átadva
a helyet a legszemélyesebb
életeseményeknek, fellobbanó szerelmeknek, házasságnak, a fõiskolásként, huszonegy éves korban megélt, szülés
utáni élet-halál állapotban
eltöltött napoknak, heteknek…
– Olyan nehéz az embernek
saját magáról és saját festési
szokásairól beszélni – idézem
õt mostantól szó szerint. –
Vannak, akik reggel elkezdik,
és este fejezik be a festést. Én
mindig csak akkor festettem,
amikor kedvem volt hozzá.
Örömbõl, játékból, ameddig jól
esett. Sokszor szoktam azt gondolni, hogy biztos nem is
vagyok festõ. Ha mások is ezt
mondanák, nem esnék kétségbe, egy percig se, el se
szomorítana… Ha valakinek
tetszett, amit csináltam, akkor
örültem, oda is adtam ajándékba nagyon sok képemet.
A legragyogóbb játékom volt a
festés, amit négyéves koromban kezdtem el. De most már
nem festek és nem rajzolok,
nem is tudok. Befejeztem.

Meghúztam a vonalat! Most
valami más kezdõdik bennem…
Mindig nagyon szerettem volna
Szentendrére jönni. Elõzõleg
már sokat hallottam róla,
amikor fõiskolás koromban
(1949-1953) a férjemmel a
Trabantunkkal, amit protekcióval kaptunk, kijöttünk ide. Ez
volt az elsõ utunk. A Fõ téren
földbe gyökerezett a lábam,
amikor megláttam szembõl
jönni Barcsay Jenõt. Ment
ebédelni a Békébe, a mostani
Korona étterembe. Legszívesebben odaszaladtam volna
hozzá, hogy megöleljem, de
nem volt hozzá bátorságom,
olyan nagy volt bennem a
tisztelet iránta. Pedig õ nagyon
kedvelt engem, jóllehet sose
tudtam a fõiskolán az anatómiát. Elmeséltem neki egyszer, hogy egy idõben teljesen
szerelmes voltam bele – igaz,
én mindenkibe szerelmes voltam. Barcsay döbbenten rám
nézett: „…és ezt most mondja
nekem, amikor nyolcvanéves
vagyok?” Itt lakott nem messze
tõlem, nagyon jóban voltunk,

Az angyal megcsonkítása – 1981
toll, papír, 320 x 215 mm

sokszor bejött hozzám egy kicsit beszélgetni…
A hetvenhét éves mûvész a
betegség és a teherbírásában
fogyatkozó test béklyóit
hosszabb ideje viseli magán.
Irigylésre és követésre méltó
higgadtsággal, lelki békével,
letisztult bölcsességgel beszél
a világ „dolgairól”. Látása
visszafordíthatatlan romlásával, a külsõ világ helyett egyre
nagyobb teret kap bensõjében
az a másik, amit eddig is
ismert, de rejtett mélységei
felé most újabb és újabb kapuk
nyílnak ki. Amikor orvosától
megtudta, hogy a látott világ
fokról fokra el fog tûnni elõle,
egy ismerõsével megvetette
CD-n legkedvesebb zeneszerzõjének, Mozartnak összes
zenemûvét. Azóta a nap nagy
részét ezek hallgatásával tölti.
Egy alkalommal felhívott telefonon, hogy elmesélje, hálát
ad az Istennek, hogy ezt a
betegséget küldte rá, mert
ennek köszönheti, hogy felfedezte azokat a zenei mélységeket és szépségeket Mozart
zenéjében, amelyekhez másképp sohasem jutott volna el.
„És képzeld – tette hozzá – ha
úgy kellett volna meghalnom,
hogy ezeket meg se ismerem!”
A fenti történet eszembe
jutatja Ilosvai Varga Istvánt,
aki élete utolsó éveiben látása
megromlása miatt kénytelen
volt felhagyni a festéssel. A
hetvenes években Csapó
György készített vele egy interjút, ahol Kaponya Judithoz
hasonlóan, sorsába bölcs belenyugvással mesélte el, hogy
már többnyire csak magában
fest, éjszaka, vagy csendes
õszi napokon a verandán ülve,
végiggondolja egy-egy képét,
amikor jól esik.
Kaponya Judit kertje elõtt
elhaladva a gyanútlan sétáló
a bokrok és a fák között színpompás virágokat lát a legnagyobb kánikulában is. Sokat
és sokfélét. Kaján mosollyal és
nagy elégtétellel meséli, hogy
mindenki bedõl nekik. Velem
is ez történt, ugyanis tõle
tudtam meg, hogy „teleültette” a kertjét mûvirágokkal.
Hát, igen! Ha a lélek szárnyalni és örülni akar, teret talál
magának.
Török Katalin

KIÁLLÍTÁSOK
Az Art-Deco Galériában (Bercsényi u 3.) augusztus 14-tõl
21-ig Kalászi Judit és Beregszászi Tamás szentendrei
témájú tûzzománc és olajfestményeibõl nyílik kiállítás.
A Céh Galériában (Bercsényi
u. 3.) augusztus 16-tól 2-ig
Tamás Mária festõmûvész kiállítása tekinthetõ meg, naponta 10-tõl 18 óráig.
Károlyi Ernõ festõmûvész Az
én Szentendrém címû kiállítása augusztus 16-án, szombaton 17 órakor nyílik a
Milantróp Galériában (Bükkös
part 40.). A kiállítást megnyitja Szakolczay Lajos mûvészeti író, közremûködik dr.
Molnár Valéria és a Regõs Duó.
Megtekinthetõ szeptember 5ig, elõzetes bejelentkezés
alapján: 06-30-370-7815.
A HÓNAP MÚZEUMA
Augusztus 16-án, szombaton
délelõtt 10-tõl 14 óráig: díjtalan tárlatvezetés és kreatív
múzeumi mûhely lesz a Vajda
Lajos Emlékmúzeumban.
A Hónap múzeuma Szentendrén programsorozat keretében 2008 májusától havonta más-más szentendrei múzeumban nyújtunk látogatóinknak 50%-os belépõdíj kedvezményt. A mûvész életrajzával kapcsolatos, vagy más
aktualitás alapján kiválasztott gyûjteményben a hónap
második hétvégéjén a gyerekeket és családtagjaikat várjuk
olyan foglalkozásokra, melyekben bepillanthatnak az alkotófolyamat mûhelytitkaiba.
A XXI. század modern technikája segítségével ezt a kopírozó technikáját próbálhatják ki az érdeklõdõk.
A mûvész fóliára kinyomtatott
motívumaiból és természetesen „saját” motívumok felhasználásával is a vendégek
új, önálló kompozíciókat hozhatnak létre, melyekkel újraértelmezhetik Vajda Lajos és
Korniss Dezsõ 30-as években
gyûjtött motívumait, s a „konstruktív szürrealista tematika” alkotómódszerébe nyernek bepillantást.
A foglalkozás díja: 200 Ft/fõ

Köszönetünket és hálánkat
fejezzük ki Mindazoknak,
akik szeretett Tóth Orsink
búcsúztatása miatti gyászunkban és fájdalmunkban
osztoztak velünk.
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III. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál
Felnõttmegõrzõ – Társasjátékos Klub
a Pest Megyei Könyvtárban

EGÉSZ HÉTVÉGÉN LÁTOGATHATÓ
PROGRAMOK
Alkotók utcája
A Dumtsa Jenõ utca a mûvészek,
alkotók agorájává válik. Lehetõség
nyílik az alkotókkal való közös
munkára, interaktív játékokra, szellemi kalandozásokra, a nívós alkotások
megvásárlására.
Ûrkollázs kiállítás
a MûvészetMalomban
A mûvészek talált tárgyakból,
maradékokból, civilizációnk hulladékaiból, kollázs technikával készült
mûveket állítanak ki.
A MûvészetMalom felsõ szintjén
Mellékhatás címmel a Vajda Lajos
Stúdió fiatal tagjainak és barátainak
alkotásai, a romszárny felsõ szintjén a
Nyíregyházi Fõiskola ENYEV csoportjának Alsõ lépcsõn utazni tilos címû
kiállítása tekinthetõ meg. A Non Stop
vetítõben többek között Bada Tibor
emlékfilm, valamint a Marskirálynõ
címû film kerül levetítésre.
DERMEDTEN - Fe Lugossy László retrospektív tárlata
a X. Performance és Nehéz Zenei
Fesztiválhoz kapcsolódóan a
Szentendrei Képtárban
Nyári hangulat - válogatás-kiállítás
az Erdész Galéria mûveibõl
(Bercsényi u. 4.)
Mûvészek: André Kertész, Nádor
Ilona, Moholy-Nagy László, Ottó
László, Tóth György
„TÍZ + TÍZ”
Tíz külföldi és tíz magyar formatervezõ tárgyainak kiállítása a tízéves
Palmetta Design Galériában
(Bogdányi u. 14.)
Bihon Gyõzõ festõmûvész
utcatárlata a Görög utca tetején
Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.)
A teljes nyitvatartási idõben ingyenes
beiratkozás és internethasználat,
valamint könyvvásár
Szamos Marcipán Múzeum és
Cukrászda (Dumtsa Jenõ u. 12.)
Mindhárom napon Gyurmarci Mûhely:
marcipán-formázás, oktatás
Szankovits Késes (Dumtsa Jenõ u.9)
Mindhárom napon: antik bicskák,
díjnyertes kések, késkészítéssel kapcsolatos antik szerszámok, tárlatvezetés.
Édeni Édességek Boltja (Dumtsa
Jenõ u.9)
Mindhárom napon: csokolédé-kóstolók, kávés-csokis-teás receptek
(engedmények)

Borkóstoló – Nemes Nedûk
Borszaküzlet (Paprikabíró u. 2.
udvarán)
Interaktív turisztikai kiállítás
környezeti játékokkal – Napórásház
(Halász u.1.)
Keresztény filmnapok a P'Art moziban (Duna-korzó 18.)
Augusztus 28-31 között mindennap a
vetítések után kávéházi beszélgetés
egy meghívott vendéggel, a vetítések
ingyenesek.
28-án: A jövõ kezdete – magyarul
beszélõ amerikai filmdráma; A nagy
csend – német-svájci-francia dokumentumfilm; El Camino – magyarnémet dokumentumfilm

Meerseburgi Fúvósok koncertje a Fõ
téren

Nyitott mûtermek a Szentendrei Régi
Mûvésztelepen (Bogdányi u. 51.)

A X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
(MûvészetMalom):
Fantom Funk; Kvark; Digép; Korg;
LoPUNK; feLugossy László, Szirtes
János performance; Kovács István
performance; Rizmayer Péter,
Hugyecsek Balázs, Kecskés Tibor performance; Flash; Büdösök

Nyitott templomok éjszakája
Templomi körséta ingyenes idegenvezetéssel Szentendrén: evangélikus
templom – rk. plébániatemplom –
görögkeleti püspöki székesegyház –
baptista imaház – református templom
Mûvész Étterem (Dumtsa Jenõ u.):
Empty Pubs Tenger Zenekar; Samba de
la noche;

Keresztény irodalmi estek a
Városháza udvarán

Gyermekrajz-kiállítás a Dunakorzón
A szentendrei keresztény egyházközösségek a Biblia Éve alkalmából rajzpályázatot hirdetettek,
melynek díjazott képeit állítják ki.
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
(MûvészetMalom): TUA; Nemjuci;
ÚjlátásmódFúzió; Juhász Jácint Bt;
Szatmári Botond és Széchi András
performance; Pop Iván koncert;
Juhász R. József performance;
Michael Murin performance; Bóci
Alpár performance; Memphis; Body
Meta performance; Mc Ribbentrop

Csak egy éjszakára! – képzeletbeli
utazás 70 percben. Hit, humor és
hallgatás a XX. század elsõ felének
magyar irodalmából.

Szerb nap a Lázár cár téren – néptáncosok, zenészek, szerb ételek

Salsa mindenkinek a könyvtár
teraszán

Casi Flamenco - Tradicionalis
Flamenco a Barcsay udvarban
(Dumtsa u. 10.)

L. Kecskés András és együttese
Reneszánsz táncok a Dumtsa Jenõ
utcában

Koncertek a Korzó
Szabadszínpadon: Moha; Club Era;
Karen Caroll; BEER

Afterparty: DJ Nemcsók (hajóállomás épülete, Czóbel sétány)

„Hamszin” kollekció
Az Erdész Galériában Krausz Diána
ékszertervezõ kiállításán ezüst szálakból alkotott különleges ékszerek
láthatóak. A kiállítást Zséda nyitja
meg.

Augusztus 30. szombat

Irodalmi oázis zsíros kenyérrel és
jeges teával a könyvtár teraszán
(Pátriárka u. 7.)

Líra és Lant Zrt könyvesboltja
(Fõ tér 5.)
Könyvek 400 Ft-ért akció
meghosszabbítva
Pastinszky Antikvárium (Dumtsa –
Ignatovity u. sarok) Könyvcsere,
könyvszakértés, értékbecslés

„Éjszaka a múzeumban” – A szentendrei Kreatív Színházi Stúdió bemutatja a 2008-ban a lettországi

Angyalház (Péter-Pál u. 3.):
asztrológia, jóslás
(péntek, szombat)

„Balkán Torta” animációs film
vetítése – Barcsay Udvar

Ünnepélyes megnyitó – dr. Dietz
Ferenc polgármester köszöntõje

Ökumenikus Biblia-kiállítás az
Artéria Galériában (Városház tér)
Szentendrei családok felajánlásaként
több idegen nyelvû és különleges
méretû családi Biblia, valamint a
budapesti Bibliamúzeum
gyûjteményének egy része is bemutatásra kerül.
„Ne légy ölõ!“ …avagy adj esélyt a
létnek!
Kiállítás-megnyitó a Cafe Rodin-ben
(Ady E. u. 6.)

Zsibvásár régiségkereskedés
(Bogdányi u. 46. )
Nyitva tartás 9.00-02.00

Építsd fel álmaid házát!
Játékbemutató és építkezés Teifoc
mini téglákból a Tündérellátóban

Hawk and the Hackshaw etno music
koncert a Cafe Rodin-ben

Paska Gábor Mesterkurzus zárókoncert a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolában (Duna korzó 16.)

bevezetõ kampánya hostessekkel és
versenyautóval a Promenade étterem
elõtt

Rezekne városban megtartott
nemzetközi fesztiválon „Utcaszínház”
kategóriában elsõ díjat nyert komikus
némajátékát.

Augusztus 29. péntek

Koncertek az Arató-pódiumon (Vuk
Karadzsis tér-Paprikabíró u. 2. ):
Plectrum Quartet; Rag Dolls;
Rorschach; Józsa Tamás Blues Trió

XXII. ÉVFOLYAM • 30. SZÁM • 2008. AUGUSZTUS 15.

Ökumenikus családi nap a Fõ téren
A színpadon egész nap változatos
mûsor
Láthatatlan színház – labirintusjáték
felnõtteknek a Futó utcában
JátsszMa – Múzeumi képkeresõ
játék a Barcsay, a Czóbel, a Ferenczy
Múzeumban, valamint a Szentendrei
Képtárban.

Keresztény filmnapok a P'Art
moziban
Az élet szép – olasz filmdráma; M.
Tóth Géza animációs filmrendezõ
Maestro és Ergo c. alkotásai
Ringasd el magad! – alternatív
pihenõ
2008 a Játék éve a Skanzenben. A
múzeum egy éjszakára betelepül a
Duna parti Mûvelõdési Ház udvarába:
fából, óriási méretben készített
paraszti gyermekbútorokat (bölcsõ,
etetõszék, állóka, asztal, székek),
valamint óriás babzsákokat helyeznek
egy sátor alá, amelyeket felnõttek (is)
használhatnak, hogy újra megtapasztalják a gyermekkor dimenzióit.
Kósa Reneszánsz Kerámia Stúdió
kiállítása és vására a reneszánsz év
és Beatrix királyné névünnepe alkalmából a Clockhouse Galériában és
kertjében (Bogdányi u. 18.) zenével
és sok meglepetéssel
Koncertek a a Korzó
Szabadszínpadon: Kind off Beat;
Blues tér 10; Bereznai Endre és a
Dzsin
Koncertek az Arató-pódiumon:
Korcs; St. Adonis Cemetery; Zenit
Mûvész Étterem: Trio Montana és
vendégei; Maszkura és a Tücsökraj
Vendégek a Triznya Kocsmából – a
Kmetty-Kerényi Múzeumban (Fõ tér)
Szõnyi Zsuzsa és vendégei
felelevenítik a legendás római irodalmi szalont rakott krumpli mellett.
Kreatív Színházi Stúdió – Éjszaka a
múzeumban (néma játék) a Barcsay
udvarban
Nyitott mûtermek a Szentendrei
Régi Mûvésztelepen
Nyárbúcsúztató Vujicsics-koncert a
könyvtár elõcsarnokában

Pest Megyei Streetball Bajnokság
(Casino parkoló)
JátsszMa - Múzeumi képkeresõ
játék az Ámos - Anna, a Barcsay, a
Czóbel és a Ferenczy Múzeumban,
valamint a Szentendrei Képtárban.
Csiribí és Panka mesekönyv
dedikálás a Tündérellátóban
Berg Judit meseíró és Pásztohy Panka
meseillusztrátor dedikálnak, valamint
lehetõség nyílik az alkotók
könyveinek és az „életre kelt” mesefigurák megvásárlására is.
Irodalmi vetélkedõ a Pastinszky
Antikváriumban
Városunkkal kapcsolatos versek,
próza: ki ismer föl több szerzõt,
mûvet?
Görög nap a Lázár cár téren: néptáncosok, zenészek, görög ételek
Ismerjük meg a magyar rovásírást!
Friedrich Klára és Szakács Gábor
kutatók elõadása a Pastinszky
Antikváriumban
Wahorn András: Párnák kiállítás a
Dalmát Kávézóban (Bartók – Iskola
utca sarok)
The alien drivers local experience –
Mûvésztelep a Dumtsa Jenõ utca –
Apor hídnál
Írta és rendezte: Juhász Kristóf és a
társulat
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál: Angel Street;
Presszó Tangó Libidó; Tóth Viktor
Tercett; Tudósok; Hangomon performance; Ef Zámbó Happy Dead Band;
Szurcsik József performance; KárÓ
csoport Huszka Levente, Tatár Balázs,
Turóczi Nóra performance; Smirgl;
Terv
Mûvész kövek
Szentendrei mûvészek által készített
kockakövek ünnepélyes elhelyezése a
Fõ téren
Lucia Second Local Bye (BÁJ)
Secondhand kollekcilakó bemutatása
helybéli szép lányok, asszonyok,
úrhölgyek részvételével a Dumtsa
Jenõ utcában
Keresztény filmnapok a P'Art
moziban
Adjon Isten! – magyar dokumentumfilm; Nevem Sam – amerikai filmdráma
Koncertek a Korzó
Szabadszínpadon: 3DO+; Kugli; Roots
Kompakt koncert
Koncertek az Arató-pódiumon:
Metman Metallica Tribute;
Vatnajöküll; Józsa Tamás Blues Trió

Játékos vetélkedõk, manuális
foglalkozások a gyermekkönyvtárban

Keresztény irodalmi estek a
Városháza udvarán
Az igazat mondd, ne csak a valódit!
Zenés irodalmi est istenkeresõ költõktõl Eperjes Károly tolmácsolásában.
Közremûködik Négyessy Katalin gordonkamûvész

Könyvcsere, könyvszakértés, értékbecslés a Pastinszky Antikváriumban
Kézmûves foglalkozás gyermekeknek
Pásztohy Panka meseillusztátor
vezetésével a Tündérellátóban
(Paprikabíró u. 2.)
Borsostokány fõzõverseny - Bors
családi nap a Bükkös Hotel elõtt
Borsválogató vetélkedõ a fõzõverseny
közben
Alkoholmentes borsmenta koktél kóstolása a Promenade étteremben
(Duna-korzó)
Citroen Ciwoo Kft. autóbemutatója
és tesztvezetésre felhívás a Bükkösparton
Tiger Média Kft. Cocaine energiaital

Augusztus 31. vasárnap

Shakespeare: Szentivánéji álom a
Szentendrei Nagyon Amatõr Színjátszók próbálkozásában a Fõ téren
Neoneon Fényfõtér – Dj Phos &
Ferko Ferrari (omkamra); NEO koncert;
Dj Pryus (ninjabreakz.com); Visual:
Kiégõ izzók, neoneon
Kobza Vajk Group a Dumtsa utcában
Vendég: Thomas Guundermann
marokkói duda

Maszkura és a Tücsökraj a
Lantudvarban (Dumtsa és Ignatovity
u. sarok)
A teljes programot az idõpontokkal
a hamarosan megjelenõ mûsorfüzetben,
illetve lapunk következõ számában
olvashatják

