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Õsztõl parkolhatunk
az épülõ uszoda mellett
Nyár végére készen lesz a parkoló az épülõ uszoda- és
szabadidõkomplexum mellett, miközben az építtetõ
Aquapalace Kft. a korábban tervezetthez képest több
alvállalkozót vont be a munkálatokba, hogy tartható
legyen az ünnepélyes avatás december végi idõpontja.

Kóti Árpád

Wahorn András

Mangasi Sihombing

A Fõ téren mutatták be Vidnyánszky Attila rendezésében Marin Drizic Dundo Maroje címû
darabját, melynek egyik fõszereplõje Kóti Árpád volt (11. oldal). Wahorn András képzõmûvész
Párnák kiállítása nyílik a Dalmát Kávézóban augusztus 31-én (9. oldal). Magyarország indonéz
nagykövete, Mangasi Sihombing látogatott a hétvégén Szentendrére (1-3. oldal). A gyönyörû
hangú énekesnõ, Sebestyén Márta lépett fel barátaival a Barcsay udvar színpadán (11. oldal).
A városi zeneiskola mûködtetésének témájához Schuszter József, Dunabogdány polgármestere
is hozzászólt (5. oldal).

Az indonézek már
a színpadon vannak
KULTÚRA
Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva (7-8-9. oldal)

„Különbségeinkben egyezünk” – foglalta össze a kultúrák
találkozásának varázsos tapasztalatát és hajtóerejét dr. N.
Hassan Wirajuda, az Indonéz Köztársaság idegenforgalmi minisztere a II. Világbéke Fórumon június végén Jakartában.
Bizonyára e gondolat vezette Mangasi Sihombing magyarországi indonéz nagykövetet, hogy tetõ alá hozzon Szentendrén
egy „interkulturális találkát”: augusztus 17-én, vasárnap
délután az Indonéz Nagykövetség szervezésében az Al Izhar
Senior High School Bali-szigeteki Tánccsoport lépett fel
egyórás mûsorával a Városháza udvarán.
Folytatás a 3. oldalon

A munkazaj nem csitul, és végre tetõ került az uszodára.
Készen van és burkolás elõtt
áll az úszómedence, miközben
a tanmedence szerkezetén az
utolsó simításokat végzik, a
leendõ fitneszrészlegben pedig a fûtéscsöveket telepítik.
Az épület nagy részében már
csak a gépészeti munkálatok
és a burkolási feladatok van-

nak hátra. A tetõterasz már átesett a vízpróbán, a leendõ szaunák, a zuhanyzók és a konyha
közvetlen környezetében megjelentek az elsõ vízkivezetések,
s némi fantáziával – és persze
lelki szemeinkkel – már az is
látható, hogyan fog kinézni az
élménymedence, amelyben
pezsgõfürdõ is lesz.
Folytatás a 3. oldalon

Sebestyén Márta

Schuszter József

arcok
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

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

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

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

Kedves Szentendreiek!
Bükkös Pályázat címen idén, a
tavalyi évhez hasonlóan, ismét
három díjat hirdetünk meg a
Bükkös-patak mentén élõknek
(torkolattól a Kisbán házig)
• 2008-ban a Bükkös-part legszebb, leggondozottabb kertje
• 2008-ban a Bükkös-part legszebben karban tartott partszakasza
• 2008-ban a Bükkös-patakért legtöbbet tettem, legeredményesebben dolgoztam
Szeptember 15-ig várjuk mindazok jelentkezését, akik patakparti kertjüket, elõttük lévõ partszakaszt kitüntetésre méltónak érzik,
illetve azoknak, akik a három
meghirdetett díjra javaslatot
szeretnének tenni. Egy 5 tagú
zsûri bírálja el a beérkezett pályázatokat, a kitüntetettek szép
ajándékban részesülnek, melyet
ünnepélyes keretek között idén is
dr. Dietz Ferenc polgármester és
Szamos László cukrászmester
adnak át.
A díjazottak átvehetnek majd egyegy kapujukra felszerelhetõ kis
táblát, mely hírül adja, hogy az
évben melyik volt a Bükkös-part
legszebb kertje, legszebb partszakasza, legtöbbet érte dolgozó

ÉRTESÍTÉS
1997 évi LXXVIIII. tv. (Étv.)
9. § (3) bekezdése szerint
értesítjük a tisztelt lakosságot, érintetteket, érdekképviseleti szerveket társadalmi szervezeteket, hogy Szentendre Város Önkormányzata
megbízásából készülõ
• Szentendre, Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület (Tegez utca) szabályozási terv
(Szentendre, Egres út 0363/89 hrsz-ú út - 0323 hrszú vízmosás - 6622 hrsz-ú vízmosás - 0368/8 hrsz-ú út 0366 hrsz-ú út - 0364 hrsz-ú
út - 0363/116 hrsz-ú út által
határolt terület) - elõzetes
értesítés: 2005. október
valamint
• Szentendre HÉV-végállomás és térsége szabályozási terv módosítás
(Szentendre, Rózsa u. - Dózsa
György út - Dunakanyar krt. Vasúti villasor - Kõzúzó u. által

egyéne, családja vagy csoportja.
A zsûri tagjai: Kun Csaba alpolgármester, Kondacs Krisztián fõkertész, Závodszky Zoltán, a
Szentendrei Kulturális Kht. igazgatója, Szeneiné Andornaki Edit
és Kajzingerné Nagy Emese, a
Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület tagjai, patakparti örökbefogadók.
A Bükkös Pályázatra levélben a
Zakar Ágnes, Szentendre, Bükköspart 63. címre, e-mailen a
zakar@dunakanyar.net címre,
telefonon a 06-20-967-6820 számon lehet jelentkezni szeptember 15-ig.
Az ünnepélyes díjátadás elõreláthatólag október 4-én, a Bükkös-parti fa játszótéren kerül
megrendezésre. A rendezvény
fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester.
Támogatók: Pest Megye Önkormányzata, Szentendre Város Önkormányzata, Szamos Marcipán
Cukrászda, Páljános Ervin szobrászmûvész, Szûcs Sándor papírmolnár, Kovács Endre kovácsmester
és Nagy Sándor – Képkeretezõ
Mûhely-Mûvészbolt.
Várjuk a jelentkezõket!
Bükkös partiak Baráti Köre
Egyesület
Zakar Ágnes elnök, szervezõ

határolt terület) - elõzetes
értesítés: 2007. május
véleményezési szakaszba jutott. A véleményezési anyagok
az érintett államigazgatási
szerveknek megküldésre kerültek véleményezés céljából,
és megtekinthetõk Szentendre város honlapján a
www.szentendre.hu/rendezési terv/folyamatban lévõ
településrendezések.
Az azzal kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a fõépítész gyûjti.
Az érintett témákban két tematikus fórumot szervezünk
szeptember hónapban, melyek
pontos idõpontjáról és helyszínérõl a késõbbiekben adunk
tájékoztatást
Polgármesteri Hivatal
További információ:
Alföldiné Petényi Zsuzsanna,
fõépítész
Tel: 26/503-313,
foepitesz@ph.szentendre.hu
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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.

Újabb pályázati források
útfelújításra, játszóterekre
és a sportexpora
7,4 millió Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült
Szentendre Város Önkormányzata összesen hét játszótér
felújítására. A pályázatban benyújtott eredeti igény 13 millió
Ft volt, az összköltséghez szükséges plusz forrást az önkormányzat biztosítja. A Szmolnyica játszótér, a László telepi játszótér, a Szûcs József utcai játszótér, a Postás strand, a Kerényi
parki játszótér, a Széchenyi téri játszótér, a Szegedi utcai játszótér felújítását a játszóeszközök és a játszóterek állagának
rossz fizikai állapota indokolja. A játszóterek felújításával
bízunk benne, hogy az eddiginél is több szülõ választja ezt a
közös idõtöltést gyermekeivel a megújult és biztonságos
közösségi tereken.
Hat benyújtott útpályázatból a Jobbágy-György-János utca
felújítási munkálataira 11 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat, a többi utcára vonatkozó pályázatok forráshiány miatt
tartaléklistára kerültek. A János utca a Püspökmajor-lakótelepet
és Izbég városrészt köti össze. Ebbõl az utcából nyílik a György
utca, amelyen keresztül a Jobbágy utcába lehet jutni és azon
keresztül a város egy másik részét, a László-telepet, lehet
megközelíteni. Ezek az utak a nagy forgalom miatt nagyon
megrongálódtak. A pályázat keretében a töredezett aszfaltburkolat felújítása és megsüllyedt útburkolat javítására kerül
sor.
A sportexpo megrendezésére 400 000 Ft támogatást kapott az
önkormányzat. A rendezvény során kistérségi és szentendrei
szakosztályok, csapatok mutatkoznak be, ahol az érdeklõdõk
megismerhetik az eddig elért eredményeiket, az általuk kínált
lehetõségeket.
Polgármesteri Hivatal

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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Õsztõl parkolhatunk
az épülõ uszoda mellett

Mint az Aquapalace Kft. ügyvezetõjétõl, Kanev Lászlótól
megtudtuk, a fõvállalkozó
Arcadom Zrt. további alvállalkozókat kért fel a közremûködésre, hogy ne legyen
csúszás az építkezésben. Így -

hacsak az idõjárás közbe nem
szól egy különösen esõs õsz és
egy fagyos tél formájában – ez
év végén sor kerülhet a megnyitóra.
A Kálvária úton közlekedõk
számára feltûnhetett, hogy a

Barcsay iskola udvara elõtt
munkagépek túrnak-fúrnak.
Kanev László a terepbejárás
során elmondta: mivel az uszodakomplexum mélygarázsában található több mint 80
férõhely nem elégíti ki a közintézményekre
vonatkozó
törvényi feltételeket, az engedélyezési terv részeként
további, mintegy 70 férõhelyes parkoló épül a Hamvas
Béla utca és a Fehérvíz utca
közötti útszakasz lakótelep
felõli oldalán. Itt az iskolakezdéstõl az uszoda elkészültéig szabadon lehet parkolni. A létesítmény további
használati feltételeirõl az
uszoda üzemeltetõje dönt
majd.
A kivitelezõ és az építtetõ
továbbra is kéri a környékbeli
lakók türelmét, és egyúttal

Az indonézek már a színpadon vannak
Az indonéz népi hagyományokat megjelenítõ ingyenes
rendezvényen maga a nagykövet mondott beszédet, telt
ház elõtt büszkélkedve táncosaik és zenészeik eddigi sikeres magyarországi fellépéseivel. Ezután õ és Zakar Ágnes, az önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke
Indonézia, illetve Szentendre
nevében ajándékokkal kedveskedett egymásnak. A mûsort követõen a közönség tagjai kedvükre megszólaltathatták a hangszereket, s közelrõl
is megcsodálhatták a gyönyörû indonéz népviseletet.
A fellépés az elmúlt hetekhónapok sikeres indonézmagyar együttmûködésének
(nagyköveti meghallgatás,
polgármesteri
találkozó)
újabb szép és különleges
példája volt.

Defibrillátor
a Fehér Házban?

köszöni a megértésüket.
Ahogy Kanev László ígérte: a
legközelebbi bejárás során,
õsszel már az addig elkészülõ
fõlépcsõn léphetünk be Püspökmajor legújabb gyöngyszemébe.
-t-

Kitüntetések nemzeti
ünnepünkön
Az augusztus 20-i városi
ünnepségen került sor a város
Díszpolgára kitüntetés és a
Pro Urbe díjak kiosztására.
Ebben az évben Szentendre
Város Díszpolgára dr. Cseri
Miklós, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum fõigazgatója lett. Pro
Urbe díjasok lettek: Göllner
Aurélné, a Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és
Városmarketing Kht. munkatársa, illetve Háromszéki
Gyuláné, a központi ebédlõ
vezetõje.
Az ünnepségrõl készült képes
beszámolót és a kitüntetettek méltatását következõ lapszámunkban
olvashatják.

A képviselõ-testület szeptemberi ülésén várhatóan foglalkozik azzal, hogy milyen
módon lehetne önkormányzati forrásból defibrillátort
(újraélesztõ készüléket) elhelyezni a Duna-korzó 18. szám
alatti „Fehér Ház” épületébe,
közel a legnagyobb turistaforgalommal rendelkezõ területekhez. Dr. Pázmány Annamária és Tolonics Gyula önálló
képviselõi indítványa arra is
kiterjed, hogy a Szentendrei
Rendõrkapitányság számára a
Kistérségi Társulás finanszírozza egy további életmentõ készülék beszerzését és
fenntartását. Egy ilyen berendezés ára körülbelül félmillió
forint, használatának megismertetését pedig vállalják a
Szentendrei Szakorvosi Rendelõben dolgozó munkatársak.

A polgármester

naplója
Augusztus 25.
9.00 kisvezetõi megbeszélés
10.00 vezetõi megbeszélés
11.00 kistérségi vezetõi
megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezetõi megbeszélés
14.00 Kulturális kht. vezetõi
megbeszélés
15.00 Talentum Munkacsoport
megbeszélés

Augusztus 26.
10.00 TOÖSZ elnökségi ülés

Augusztus 29.
12.00 KMRFT elnökségi ülés
16.00 Szentendre éjjel-nappal
ünnepélyes megnyitó az Apor-hídnál

Nyomravezetõi díj

-t-

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a mûködésüket különbözõ csatornákon népszerûsítõ szervezetek,
Dunakanyar Alternatív Óvoda (cím: Szentendre, Dunakanyar körút 26.) és a Napórás Óvoda (cím:
Szentendre, Halász u. 1.) a mai napig nem rendelkezik mûködési engedéllyel az óvodai mûködéshez
szükséges jogszabályi feltételek hiánya miatt.
Felhívjuk a Tisztelt Szülõk figyelmét, hogy gyermekeik óvodába íratása során erre a tényre
legyenek tekintettel.
dr. Molnár Ildikó jegyzõ

Szentendre Város Polgármestereként a hetek óta tartó és a
hivatali munkát nagymértékben akadályozó, valamint nagyon sok ügyet intézni szándékozó állampolgárnak bosszúságot és kellemetlenséget okozó bombariadóval fenyegetõ
betelefonáló nyomravezetõjének 200 000 Ft-ot ajánlok fel.
Kérjük, aki bármilyen információval tud szolgálni, a
Szentendrei Rendõrkapitányságon vagy a Pest Megyei
Rendõrkapitányságon jelezze, ezzel is segítve a nyomozó
hatóság mielõbbi eredményes munkáját.
dr. Dietz Ferenc
polgármester
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Szentendre és Vidéke
hetilapban érdekes vita
bontakozott ki Fülöp
Zsolt szentendrei képviselõ és
Szûcs Lajos Pest Megye közgyûlésének elnöke között.
Nem ismerem személyesen a
képviselõ urat és legfõképpen
nem az õ, vagy Szentendre
védelmében mondom el véleményemet.
Szûcs Lajos elnök úr felháborodott a cikken. Csúsztatásokkal, hamis állításokkal és
tájékozatlansággal vádolja
Fülöp Zsoltot. Egyetértek az
elnök úrral abban, hogy vigyázni kell a bíráló kifejezésekkel, a stílussal (arctalan,
zsarolás), bár ugyanez elnök
úrtól is elvárható. De egyetértésünknek itt vége is van.
Fülöp Zsolt cikkét három, Pest
Megye Közgyûlésének határozatával kezdi. Ha ezek szó szerinti idézetek, és miért ne
lennének azok, akkor Szûcs
Lajos elnök úr felháborodását
nem értem.
Szerintem alapvetõ dolgokat
kell tisztázni. Az önkormányzati törvény szerint el kell-e
látni, többek között, ezt a
feladatot is a megyének, vagy
sem? El kell látnia! Hogy ezt
milyen finanszírozási formában teszi, ezt nekünk ugyanúgy nem kell vizsgálnunk, mint
ahogy senki sem kérdezi meg,
hogy a települési önkormányzatok mibõl tartják fenn
a hasonló arányú normatív
támogatással mûködtetett
intézményeiket. A válasz lehet
az, hogy a helyi önkormányzatoknak vannak egyéb bevételei is, csakhogy a kötelezõen
ellátandó feladatok is olyan
mértékûek, hogy a helyi forrásokkal együtt is csak hatalmas
hitelekkel tudják mûködésüket fenntartani. A megyének
egyszerûen nincs joga ezeket
a többletköltségeket továbbhárítani a helyi önkormányzatok felé.

A

MI IS ÁTÉLTÜK
Miután mi is megjártuk ezt a
kálváriát a zeneiskolánk kapcsán a megyével, röviden rögzíteném, hogy hol van az a
kiskapu, melyet a megye
meglovagol, szerintem törvénytelenül. Pest Megye Önkormányzata nem vállalta át a
jelenlegi mûködési feltételekkel zeneiskolánk fenntartását. Illetve formálisan
átvette volna, mert ez kötelessége, de rögtön közölte is,
hogy a zenei oktatást nem
helyben, hanem a Vujicsics
Tihamér zeneiskolában látja
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Ki a botfülû?
majd el. A törvény ugyanis
valóban nem arra kötelezi a
megyét, hogy hol lássa el a
feladatot, hanem, hogy ellássa. Tájékoztattak arról is, hogy
természetesen Szentendrén
egyetlen fõvel sem növelik az
oktatói létszámot, akit felvesznek, járhat, akit nem, az
befejezheti zenei tanulmányait. Állásfoglalást kértünk
ez ügyben az Oktatási Minisztériumtól, mert úgy ítéltük

meg, hogy ugyanazzal a tanári
létszámmal nem lehet az
igényeket kielégíteni, márpedig ez feltétele a telephely
megszüntetésének. A minisztérium véleménye szerint: „Az
nem kétséges azonban, hogy
az ellátást az igények nagyságához igazítva biztosítani
szükséges.”
Ha a megye Szentendrén nem
növeli az oktatói kapacitását,
akkor a Dunabogdányból és
Pomázról érkezõ, több száz
zenét tanulót hogyan látta
volna el?
Most ugyanez történne Szentendrével is. A megye nem a
helyi iskolát, hanem mondjuk
Vácot bízná meg a szentendrei
gyerekek zenei oktatásával. Ez
természetesen egyenlõ a nagy
múltú helyi oktatási intézmény és képzés megszüntetésével, hiszen melyik szülõ
meri felvállalni, hogy oda
járassa általános iskolás korú
gyerekét például fuvola órára?
Az pedig, hogy összesen 7 tanszak finanszírozását hajlandó
támogatni, teljességgel logikátlan. Milyen szakértõ
mondja majd meg, hogy melyik
legyen ez a 7 hangszer? Nem
tudok olyan zenekarról, a
kamarazenekarokon kívül,
amely ennyi hangszerrel megszólalna. Vagy akkor addig
lesznek helyi, vagy környék-

beli zenekarok, amíg a jelenleg aktív zenészek ki nem halnak?
AZ ÁLLAM MÁR NEM
FINANSZÍROZZA
Nem szabad ezt a témát úgy
kezelni, mintha nem tudnánk
mindannyian, hogy mirõl van
szó.
Beszéljünk nyíltan. Magyarországon egy rendkívül szerteágazó, nagy tömegeket fel-

ölelõ, zenei oktatás folyt, több
évtizeden keresztül. A tandíj
igen kedvezõ volt, így sok
szülõ, illetve gyerek vette
igénybe. Az elmúlt 1-2 év
során elvégzett országos
minõsítések alapján kiderült,
hogy mintegy 30%-nál nem
folyt szakmailag elfogadható
munka. (A Vujicsics és a dunabogdányi zeneiskola természetesen nem tartozik ezek
közé.) Hatalmas nemzeti vagyon halmozódott fel a zenei
ismeretek terén, melynek
eredményeként viszonylag sok
hazai zenész talált megélhetést ebbõl külföldön is.
Talán még fontosabb, hogy
rengeteg gyerek ismerkedett
meg a zenei alapismeretekkel,
melytõl szerintem tartalmasabb lett az élete. Mostanra
kiderült, hogy az állam ezt nem
tudja tovább finanszírozni.
Tény, hogy fejlett országokban kevesebb heti óraszámban
tanítanak zenét, többszörös
tandíjért. Azt kellene tehát
most elmagyarázni a szülõknek és a gyerekeknek, hogy
ennek a kornak vége van. Ez a
világos beszéd. Minden, ami
már meg van, és le kell róla
mondani, nagyon kellemetlen.
Különösen az, ha oktatással
összefüggõ, hiszen mindenhol
azt papoljuk, hogy a szellemi
tõke a legértékesebb. Lehet,

hogy a zenei oktatás egy speciális tõkefelhalmozás, amely
nehezen váltható át gazdasági elõnnyé, de Kodály Zoltán
ezt másképpen gondolta.
Szûcs Lajos úr egyéb megjegyzéseivel is vitatkoznom kell.
Ha jól értem, azt mondja, hogy
a 12-21 tanszaknak (Bokor
György szerint Szentendrén
25), melyet a megye oktatási
intézményei tanítanak, 8090%-a azonos, „tehát feleslegesen mûködik párhuzamosan több helyen is ugyanaz a
tanszak”. Tán csak nem arra
gondol, hogy Szobon trombita, Szentendrén cselló, Cegléden pedig zongorát oktatnának és mindenki utazzon
arra a településre, ahol az általa választott hangszert oktatják?
EGYIK ZSEBBÕL A MÁSIKBA
A megyék létének megkérdõjelezésével kapcsolatban is
teljes mértékben osztom Fülöp
Zsolt képviselõ úr véleményét.
A megye ma már gyakorlatilag
csak intézményfenntartó közigazgatási szint, lényeges
hatáskörök nélkül. Mikor
mondja ki végre valaki, hogy
a király meztelen? Számomra
mindig világos volt, hogy
annak semmi értelme, miszerint például Pest Megye
Önkormányzata tartsa fenn
Szentendre Város oktatási
intézményeit. Ettõl még csak
drágább lehet a mûködtetés,
de olcsóbb semmiképpen nem.
Szentendre sem azért élt az
átadás lehetõségével, mert
szakmailag nem tudott megbirkózni a feladattal, hanem
mert szabadulni akart pénzügyi terheitõl. Az állam pedig
egyik zsebébõl áttette a finanszírozás többletköltségét a
másikba. Most a megye megpróbálja újra a hiányt, vagy
annak egy részét a helyi önkormányzatokkal megfizettetni.
Jó kis társasjáték. Elõször a
Bárczi, most a zeneiskola,
jövõre, borítékolhatóan, a középiskolák. A megyék mûködési költségébõl ha nem is
lehet megoldani, de enyhíteni
mindenképpen lehetséges
lenne a települési önkormányzatok súlyos anyagi helyzetén.
Abban is igazat kell adnom
Fülöp Zsolt képviselõ úrnak,
hogy könnyû Budapest belvárosában ilyen döntéseket
hozni. Nincs az a lakó, aki ne
a helyi polgármestert vagy a

képviselõ-testületet szidná
egy ilyen hír kapcsán. A megyei közgyûlés jelenlegi elnökének nevérõl az emberek
döntõ többségében legfeljebb
egy volt válogatott labdarúgó
juthat eszébe. Azt pedig, hogy
1 millió 300 ezer emberért felel
a megye, örömmel vettem
tudomásul. Ezt eddig nem
nagyon érzékeltük. Jó lenne
azt is tudni, hogy milyen problémák megoldásában fordulhatnak az önkormányzatok
vagy a polgárok a megyéhez?
KISTÉRSÉG A MEGYE HELYETT
De söpörjünk egy kicsit saját
házunk táján is! Szerintem ha
mindenki egyformán és világosan beszélne, talán még
meg is érthetnénk egymást.
Biztosan ki lehetne találni a
jelenleginél ésszerûbb intézmény mûködtetési konstrukciókat. Ebben nem a megye a
partnerünk, hanem a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó 13 település
önkormányzatai. Mi azonban
két kézzel fogjuk a pozíciónkat
jelentõ íróasztalunkat. Mindannyian inkább önállóan
akarunk hõsi halált halni,
mintsem a racionalizálás útját
választani. Úgy teszünk,
mintha településünk érdekeit
szolgálná harcunk az önállóság megtartásáért, miközben komoly forrásoktól fosztjuk meg városainkat és falvainkat. Gyártjuk a stratégiai
terveket az együttmûködés
ésszerûsítésérõl, ezeket annak
rendje és módja szerint el is
fogadjuk, majd a többi közé
tesszük a polcra. Mindenki
abban reménykedik, hogy
egyszer csak megnyílik a
bõségszaru, és dõl majd a pénz
az önkormányzatokhoz. Hiú
ábránd!
Amíg fényévnyi távolságban
vagyunk a fejlett országok
önkormányzatainak
hatékonyságától, én sem adnék egy
fillérrel se többet a településeknek. Javasolom polgármester kollégáimnak, hogy
szálljunk magunkba, és ne
másoktól várjuk problémáink
orvoslását, hanem elõször mi
próbáljunk meg egyetérteni
fontos kérdésekben. Tegyük
félre egyéni érdekeinket, és
hozzunk olyan döntéseket,
melyek polgáraink érdekeit
szolgálják. Ettõl többet remélhetünk, mint a megye gondoskodásától.
Schuszter József
polgármester
Dunabogdány
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Már vannak komoly
eredmények
A Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulás elnökeként úgy látom, az elmúlt évek során elindult a
kistérségben egy szakmai
munka, számos területen
indult meg a kistérségi
összefogás és együttmûködés. Ez mindenképpen biztató a különbözõ
érdekek ellenére. A közös
érdekvédelem legjelentõsebb eredményei a BKVbérletárak csökkentése, a
kistérségi kulturális programok összehangolása a
Dunakanyar Nyári Játékok
és a Tavaszköszöntõ Fesztivál kapcsán. Az együttmûködés nem tökéletes, de
úgy érzem, vannak komoly
eredmények, mint legutóbb a Bárczi iskola megmentése és az M0 Érdekvédelmi Egyesület létrehozása.
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

Botfülû a megye 2.
avagy: olvassuk el saját határozatainkat
A lap augusztus 1-jei számában Szûcs Lajos megyei
elnök helyreigazította(?) néhány gondolatomat, mely
egy héttel korábban jelent meg. Nos, olvassák el az elnök
úr állításait és a megyei közgyûlés határozatait, egymás
után.
Elnök úr állítása: „Sem a szentendrei Vujicsics Tihamér, sem
pedig Pest Megye Önkormányzata
fenntartásában mûködõ további
öt alapfokú mûvészetoktatási
intézmény megszüntetésérõl,
sem pedig az intézmények megszüntetésének szándékáról nem
született közgyûlési határozat.”
Közgyûlési határozat 251/
2008.: Pest Megye Önkormányzata kinyilvánítja szándékát, hogy
az alapfokú mûvészetoktatási
intézmények telephelyein folyó
oktatásról csak abban az esetben
gondoskodik, ha annak költségeihez az érintett önkormányzatok
hozzájárulnak, felhatalmazza
elnökét az érintett települések
polgármestereivel kezdje meg a
tárgyalásokat, amennyiben azok
eredménytelenek, úgy tegyen
javaslatot az alapfokú mûvészeti
oktatási intézmények telephelyeinek megszüntetésére. Ha-

táridõ: 2008. okt. 20. Felelõs:
Szûcs Lajos elnök.
Szerintem az elnök úr állítása
nincs „összhangban” a megyei
határozattal. Ha Szentendrétõl
nem sikerül pénzt kicsikarnia,
akkor is marad az iskola finanszírozása a korábbi keretek
között?
Elnök úr állítása: „Mûvészetoktatási intézményeinkben a
hangszeres tanszakok száma 1221 közötti, ezek 80-90 százaléka
azonban azonos, tehát feleslegesen mûködik párhuzamosan több
helyen ugyanaz a tanszak.”
Közgyûlési határozat 255/
2008.: Az intézmények alapító
okiratában meghatározott hangszeres tanszakok közül 7 tanszak
mûködtetését támogatja és az
ehhez szükséges pedagógus álláshelyeket engedélyezi.
A megye felfedezte a spanyol
viaszt, most jött rá, hogy minden
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szimfonikus zenekarban ugyanazokon a hangszereken játszanak,
így „ésszerû”, hogy például Vácon
csak hegedût, Szentendrén csak
trombitát, Zsámbékon csak zongorát stb. oktassanak, így megszûnnek a párhuzamos tanszakok.
Ha szentendrei gyermek hegedülni szeretne – mert ehhez kapott
tehetséget –, ahhoz vagy Vácra
költözik a család, vagy utaztatja a
gyermeket. Ugyanígy, ha zsámbéki gyermek trombitálni szeretne, utazhatna Szentendrére.
Remélem a közgyûlésben helyet
foglaló képviselõk legalább észnél
lesznek, és nem szavaznak meg
ilyen ostobaságot, mely nélkülözi
a realitást.
Kedves Szûcs Lajos, kérem, szóljon a Teremtõnek, hogy ezután a
szentendrei gyerekeknek pl. csak
fúvós, a zsámbékiaknak csak billentyûs, a váciaknak csak vonós
zenei tehetséget adjon, továbbá
ugyanilyen földrajzi megoszlásban biztosítsa hozzá a magasan képzett hangszeres oktatókat, mert csak így hajtható
végre az ön által jegyzett határozat.
A Megyei Önkormányzat létjogosultságát az bizonyítja, hogy
kielégíti a megyében lakó polgárok igényeit. 1,3 millió ember-

rel nem lehet játszadozni, ha
igény van gyermekeink zenei
képzésére, akkor ezt tiszteletben kell tartani, és ott kell
kielégíteni, ahol az oktatást
kérik.
Mint a Szentendrei Önkormányzat képviselõje tudom, hogy az
állam nem fedezi az oktatás
ellátásának teljes költségét.
Gondolom, ezzel a ténnyel Szûcs
Lajos is tisztában volt, mikor
elvállalta a megyei elnöki tisztséget. Visszamutogatni nem
érdemes, mert Magyarországnak
még nem volt olyan kormánya,
mely teljes egészében biztosította az oktatás költségeit. Ezt
sajnos tényként kezelve, a jelenlegi szabályok között kell
megõrizni az eddig elért oktatási
színvonalat.
Szentendrei képviselõként más
célom nem lehet, mint segíteni
a megyei és a városi vezetést
abban, hogy továbbra is a jelenlegi színvonalon és tanszakszámmal mûködhessen az
országosan is elismert zeneiskola. Fel kell hívnom a figyelmet – akár az újság nyilvánosságát is fölhasználva –, ha
ez ellen megyei határozat
születik.
Fülöp Zsolt
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Nyitott kapuk hétvégéje
armadszor nyílnak meg
Szentendre kapui, s harmadszor „vész el” a
város kulcsa három jeles
napig: augusztus utolsó
hétvégéjén péntektõl vasárnapig éjjel-nappal nyitva lesz
a város. A fesztivál évrõl évre
több civilt mozgat meg, s
kapcsol be a közös gondolkodásba és cselekvésbe. Idén
az egyházak is komoly szerephez jutnak. Az esemény
elõtt dr. Dietz Ferenc polgármestert kérdeztük várakozásairól.

H

– Miért tartja fontosnak az
Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált?
– 15 éve nem volt ilyen példamutató összefogás Szentendrén, amelynek keretében a
város a nyár utolsó hétvégéjén
még egyszer nagyra tárja
kapuit és pezsgõ kulturális
élettel búcsúzik a nyártól.
Számomra nagyon jólesõ érzés
volt, amikor elsõ alkalommal
a résztvevõk egymást túllicitálva hozták az ötleteket, és
az önkormányzat hozzájárulása mellett anyagilag is
támogatták a rendezvényt. Ez
az idei egyeztetések alkalmával sem történt másként, sõt
a résztvevõk még pompásabb
ötletekkel tarkították a programfüzetet. Az elsõ alkalommal célként tûztük ki, hogy a
város régi híréhez méltón folyamatosan színes programokat kínálunk az itt-lakóknak és ideérkezõknek. Úgy
gondolom, ez a rendezvény
meghozta a pozitív változást.
A rendezvény azért fontos a
város számára, mert nem központi akaratból és döntésbõl
született, hanem a lakók, vállalkozók, mûvészek összefogásából.
– Milyen élményekkel távozott az elsõ két, civil összefogással megvalósult rendezvényrõl?
– Fontos volt látni, hogy ez a
program nemcsak az önkormányzat számára fontos, hanem a „programgazdákat” is
motiválja. Az elõzõ két nyáron
át komoly- és könnyûzenei
muzsikusok zenéltek éjfélkor,
festõmûvészek tárlatvezetései, neves írók és költõk dolgoztak a kávéházak teraszán,
performance-elõadások
zajlottak a MûvészetMalomban, gyerekprogramokat rendeztek város-szerte, kiállítások nyíltak reggeltõl estig,

Dr. Dietz Ferenc
különleges fényekbe borult
éjszaka a Fõ tér, filmeket
vetítettek a szabadban és a
moziban - mintegy 80 program
közül válogathattak azok, akik
ellátogattak Szentendrére. Jó
volt látni, hogy a város él,
pezseg, valamint, hogy az
emberek igénylik a színvonalas programokat, keresik a
tartalmas szórakozás lehetõségét.
– Mit vár az idei eseményektõl?
– 2008-ban harmadszor tárja
ki szélesre Szentendre kapuit.
A Szentendre éjjel-nappal
évrõl-évre megújul: ebben az
évben a fesztivál sok új programmal bõvült, pl. felnõttmegõrzõ, családi nap a Fõ téren, Alkotók utcája a Dumtsa
Jenõ utcában. A fesztivál
három napjában az ingyenes
filmvetítésektõl kezdve, a
galériák és tárlatok megtekintésén át, számos koncert
keretében élvezhetik Szentendre nyárvégi mediterrán
hangulatát és kulturális
kínálatát. Szentendre újra
példát mutat civil kurázsiból
és széleskörû összefogásból.
Az idei rendezvényen is erre a
széleskörû összefogásra számítok, valamint a városunkba
látogatók és itt-lakók nagy
érdeklõdésére és aktív részvételére. A fesztivál legfõbb

erényének tartom, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan
minden korosztály megtalálhatja a számára érdekes és tartalmas programot. Bízom
abban, hogy a fesztivált és
annak színes programjait
egyre több városlakó tekinti
meg.
– Milyen programok meglátogatását tervezi feltétlenül
a három nap alatt?
– Családommal minél több
programon szeretnénk részt
venni. A programkínálat egyre
szélesebb és színvonalasabb,
nagyon nehéz a döntés… Az
Alkotók utcáját mindenképpen meglátogatom, a szervezõk személyesen is tájékoztattak, nagyon érdekes programokkal készültek. Érdekelnek az új megvilágításba
helyezett formák, ezért
a Palmetta Design kiállítására
szeretnék ellátogatni. A Fõ téri
könyvesboltban remélem alkalmam nyílik nemcsak új
könyvekre szert tenni, hanem
érdekes beszélgetéseket folytatni kedvenc írómról, Hamvas
Béláról. Amennyiben idõm
engedi, ellátogatok a borkóstolóra is. Gyermekeim már
kinézték maguknak a korosztályuknak összeállított
programokat, örömömre itt
játszhatnak, ismerkedhetnek
a várossal. Ameddig õk játékosan vetélkednek, feleségemmel és barátainkkal
elõreláthatólag több zenei
koncertet is felkeresünk: a
Vujicsics együttes, L. Kecskés
András, Kobza Vajk elõadásait.
A streetball bajnokságra nagyon kíváncsi vagyok, bízom
benne, hogy a szentendrei
fiatalok minél nagyobb számban és sikerrel vesznek részt
ezen a rendezvényen. Nagyon
várom a Szentivánéji álom
elõadását, valamint az egyházi vetítéseket és Biblia kiállítást is.
Bokor
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Alkotók
utcája
Augusztus végén a kreativitás utcájává válik három napon át a Dumtsa
Jenõ utca. A Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva idején
a hídtól a Péter Pál utcáig
mûvészek és alkotók települnek a sétálóutcába.
– Honnan jött az ötlet, hogy
különbözõ mûvészeti ágaknak
adjon helyet az utca ezen a népszerû nyárzáró rendezvényen?
– kérdezem az egyik szervezõt,
Szondy Andreát.
– Az ötlet magából a városból
adódik, mondhatni kézenfekvõ. Egyre többen érezzük
úgy, hogy ami ma megmutatkozik, elõtérbe „tolakszik”,
utcára kerül, annak sok esetben sem kötõdése, sem köze
nincs a helyi hagyományokhoz
és értékekhez. Jelenleg a
szériázott, álnépi, bárhová
„telepíthetõ”,
igénytelen
giccsözön látványa, és az ahhoz
kapcsolódó „mit érdekel”
mentalitás határozza meg az
utcaképet egy olyan városban,
ahol tucatjával élnek neves
mûvészek, alkotó emberek. Ez
a helyzet inspirált minket arra,
hogy ezen a három napon –
ellenpontozásként – a Dumtsa
Jenõ utca a mûvészek és
alkotók utcájává váljon.
– Mit jelent ez a gyakorlatban?
– Ahogy a Dumtsa utca beletorkollik a Fõ térbe, a város
szívébe, azt szeretnénk, hogy
mindazok, akik ezen a szakaszon elhaladnak, egyre inkább
bevonódjanak, egyre közelebb
kerüljenek Szentendre mûvészeti gazdagságához, sokszínûségéhez, lényegi centrumához. Az utcát mûvészeti
zónákra osztottuk, ahol képviselteti magát a textil, a
kerámia, a könyv, a tipográ-

Szondy Andrea
fia, a kõszobrászat, a fotó, a
grafika, a festészet. Munkáikkal kitelepülnek többek közt
Pauli Anna és tanítványai,
Szuromi Mártáék patchworkös
köre, Lantos Juditék, azaz a
Szentendrei Kerámia Egyesület alkotói, Kovács Putu
kovácsmûvész, Pistyur Imre
szobrász, Krizbai Gergõ, Deim
Balázs és Bochnert Albert fotósok, a Pastinszky Antikvárium
és az Ikon csoport. A hídat benépesítik majd a festõállványok, erre a szakaszra kerülnek a festõk és a grafikusok, a
Vajdások, a Szentendrei
Mûvészeti Iskola, az ArtUnio
Galéria és még sokan mások.
Az üzletek, a vendéglátóhelyek kirakataiban megjelenik egy-egy mûtárgy, installáció – a városban aktuális
kiállításokat ajánlva. Így válik
lehetõvé, hogy többek között
Wahorn András, efZámbó István, Regõs István, Regõs Anna,
Gulyás Judit, Kósa Klára és a
régi Szentendrei Mûvésztelep
alkotóinak mûveivel találkozhassanak a látogatók. A Mûvész étteremben Gajzágó Jolán
fotómûvész szentendrei mûvészportréi adják vissza a hetvenes évek Szentendréjének
hangulatát, a képeken láthatjuk Barcsay Jenõt, Deim Pált,
Aknay Jánost, Jávor Piroskát
és másokat. A helyi múzeumok, kiállítóhelyek mûvészeti katalógusainak és kiadványainak gazdag választéka,
mely az utca elején tekinthetõ
meg, szintén tanúság lesz
arra, hogy Szentendre igazi
értéke a mûvészet. Rappai

Szentendrei Nyár 7
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
EGÉSZ HÉTVÉGÉN
LÁTOGATHATÓ
PROGRAMOK:
Alkotók utcája
Az éjjel-nappal rendezvénysorozat
ideje alatt a Dumtsa Jenõ utca a
mûvészek, alkotók agorájává válik.
Szentendréhez kötõdõ textilmûvészek, keramikusok, kõszobrászok, fotósok, grafikusok,
könyvkötõk, tipográfusok, ötvösök,
festõk munkáival telik meg a
helyszín bent és kint: a szabad ég
alatt és a boltok, vendéglátók
belsõ tereiben. Lehetõség nyílik
az alkotókkal való közös munkára,
interaktív játékokra, szellemi
kalandozásokra, valamint a nívós
alkotások megvásárlására is. Az
Alkotók utcájának összmûvészeti
jellegét erõsíti a változatos élõzenei, színházi valamint táncprogramok.
Hivatalos megnyitó: augusztus
29. péntek, 16 óra
Rendezvény zárása: augusztus 31.
vasárnap, 23 óra
MûvészetMalom – Ûrkollázs
kiállítás
(Bogdányi u. 32.)
A X. Performance és Nehéz Zenei
Fesztiválhoz kapcsolódó kortárs
képzõmûvészeti kiállítás, melyet
a Vajda Lajos Stúdió névadójának,
az idén 100 éve született Vajda
Lajos képzõmûvész zseni
emlékének ajánlanak a rendezõk.
A tárlaton a stúdió tagjai, valamint
meghívott mûvészek szerepelnek
talált tárgyakból, maradékokból,
civilizációnk hulladékaiból, kollázs
technikával készült mûvekkel.
A kiállítás szeptember 3-ig
tekinthetõ meg.
A MûvészetMalom felõ szintjén
Mellékhatás címmel a VLS fiatal
tagjainak és barátainak
mûvésztelepén készült alkotások
láthatóak. A romszárny felsõ szintjén a Nyíregyházi Fõiskola ENYEV
csoportjának Alsó lépcsõn utazni
tilos címû kiállítása tekinthetõ
meg. A Performance Fesztivál alatt
a Non Stop vetítõben többek
között Bada Tibor emlékfilm,
valamint a Marskirálynõ címû film
kerül levetítésre.
Dermedten - FeLugossy László
retrospektív tárlata
A PMMI-nek a X. Performance és
Nehéz Zenei Fesztiválhoz kapcsolódó kiállítása
a Szentendrei Képtárban
A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága szentendrei múzeumainak nyitva tartása és kiállításai
Augusztus 29-én és 30-án a
Barcsay Múzeum 10-tõl 24 óráig, a
Kmetty-Kerényi Múzeum (Magyar
gondolkodók Rómában címû kiállítás és a Kerényi Jenõ
Gyûjtemény), valamint a
Szentendrei Képtár (FeLugossy
László kiállítása) 14-tõl 24 óráig
tart nyitva.
Augusztus 31-én a Barcsay
Gyûjtemény 10-tõl 20 óráig, a
Kmetty-Kerényi Múzeum 14-tõl 20
óráig látogatható, a Szentendrei
Képtár 14 órától éjfélig tart nyitva.
A Kovács Margit Múzeum, a
Ferenczy Múzeum (+ a „Duna Képfolyam 1.0 - Egy folyó és egy
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metafora képekben” idõszakos kiállítás), a Czóbel Múzeum (+ a Duna
kiállítás képzõmûvészeti anyaga
idõszakos kiállítás) mindhárom
napon 10-tõl 18 óráig tart nyitva.
A Népmûvészetek Háza és a Vajda
Emlékmúzeum 10-tõl 14 óráig látogatható, az Ámos Imre - Anna
Margit Múzeum pénteken és vasárnap 10-tõl 18 óráig tart nyitva,
szombaton zárva.
Prien am Chiemsee és Szentendre
– két élõ mûvésztelep

Szentendrei Régi Mûvésztelepi
Galéria (Bogdányi u. 51.) Nyitva:
12-tõl 24 óráig
Nyári hangulat – válogatás kiállítás az Erdész Galéria mûveibõl
(Bercsényi u. 4.)
Mûvészek: André Kertész, Nádor
Ilona, Moholy-Nagy László, Ottó
László, Tóth György)

Szamos Marcipán Múzeum
és Cukrászda
Gyurmarci Mûhely: marcipánformázás, oktatás - nemcsak
gyerekeknek
(Dumtsa Jenõ u. 12.)
Szankovits Késes
Mindhárom napon: antik bicskák,
díjnyertes kések, késkészítéssel
kapcsolatos antik szerszámok,
tárlatvezetés.
(Dumtsa Jenõ u. 9.)

19.00 Paska Gábor Mesterkurzus
zárókoncert
Vujicsics Tihamér Zeneiskola,
Duna-korzó 16.

15.00 TUA koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.

19.00 Rag Dolls
Arató-pódium, Vuk Karadzsics tér Paprikabíró u. 2.

16.00 Nemjuci koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.

Zsibvásár
Régiségkereskedés (Bogdányi u.
46.) Nyitva tartás 9-tõl 02-ig

16.00 Ünnepélyes megnyitó
Dr. Dietz Ferenc polgármester
köszöntõje

Angyalház
Asztrológia, jóslás (péntek, szombat 16-tól 19-ig)
(Péter-Pál u. 3.)

Keresztény filmnapok a P'Art
moziban
16.00 A nagy csend
színes német-svájci-francia dokumentumfilm, rendezte: Philip
Gröning
Az Európai Filmakadémia a 2006-os
év legjobb dokumentumfilmjének
választotta.
A vetítés ingyenes

Ikertáltos
Bolt a magyar szerves mûveltségünkért, történelmünkért, õsi
motívumkincsünkért.
Ékszerek: leletmásolatokból és a
turáni ornamentika díszítõelemeibõl; bõrdíszmû áruk: tarsolyok,
táskák, tegezek, karkötõk, övek;
könyvek: magyar történelem,
õstörténet, szerves kultúra, verses
kötetek, valamint pólók, CD-k,
DVD-k, íjak.
(Gõzhajó u.)
Nyitva: 9-tõl 23-ig, vasárnap zárva.
Líra és Lant Zrt könyvesboltja
Könyvek 400 Ft-ért akció
meghosszabbítva
(Fõ tér 5.)

Augusztus 29. péntek

Kovács Tibor festõmûvész kiállítása a Céh Galériában (Bercsényi
u. 3.)
Megtekinthetõ: augusztus 22-31-ig
naponta 10-18 óráig

10.00-20.00 Könyvcsere;
10.00-12.00 és 16.00-18.00
Könyvszakértés, értékbecslés
Pastinszky Antikvárium (Dumtsa Ignatovity u. sarok)

Bihon Gyõzõ festõmûvész
utcatárlata
Szeptember 11-ig a Görög utca
tetején. Megtekinthetõ naponta
10-tõl 17 óráig.

12.00: Gyermekrajz-kiállítás a
Duna-korzón

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.
Augusztus 28. 19 óra
A jövõ kezdete
színes magyarul beszélõ amerikai
filmdráma, rendezte: Mimi Leder

19.00 - 21.00 Irodalmi oázis
zsíros kenyérrel és jeges teával a
könyvtár teraszán
Pest Megyei Könyvtár,
Pátriárka u. 7.
Keresztény filmnapok a P'Art
moziban
19.00 El Camino - az út
magyar-német dokumentumfilm,
rendezte: Tolvaly Ferenc
Vendégünk: Szakács Áron és
felesége, Urbán Zsófia, akik idén
nyáron elzarándokoltak Santiago
de Compostelába.
A vetítés ingyenes

16.00-tól Szerb nap
néptáncosok, zenészek, szerb
ételek, Lázár cár tér
16.00-tól Borkóstoló
Nemes nedûk borszaküzlet,
Paprikabíró u. 2. udvarán
17.00 Casi Flamenco Tradicionalis Flamenco magyar
elõadókkal
Barcsay udvar (Dumtsa u. 10.)
17.00 Interaktív turisztikai kiállítás környezeti játékokkal
Napórásház (Halász u.1., bejárat a
korzó felõl)
17.00 Vers, vers, vers... Kertész
József mûsora. Fagott kísérettel
közremûködik Blaskó Mihály
IKONudvar, Dumtsa Jenõ u. 13/A
Az IKON Csoport tárlata a
kapualjban és a földszint helyiségeiben.
17.00 ÚjlátásmódFúzió - koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.
17.30 Moha koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó
18.00 Kézi mosás
1000 oC-on - 100% pure silver
„Hamszin” kollekció. Krausz
Diána ékszertervezõ kiállításán
olyan különleges ékszerek
láthatóak, melyeket a mûvész ezüst
szálakból alkot. Megtekinthetõ
szeptember 15-ig, hétfõ kivételével
minden nap 10-18 óráig. A kiállítást augusztus 29-én, 18 órai
kezdettel Zséda nyitja meg.
Erdész Galéria, Bercsényi u. 4.
18.00 Plectrum Quartet
Arató-pódium, Vuk Karadzsics tér Paprikabíró u. 2.

A szentendrei keresztény egyházközösségek a Biblia éve alkalmából idén tavasszal rajzpályázatot

19.00 Club Era koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó

14.00-24.00 Felnõttmegõrzõ Társasjátékos Klub
Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u.
7.)

Édeni Édességek Boltja
Mindhárom napon: csokolédékóstolók, kávés-csokis-teás
receptek, engedmények.
(Dumtsa Jenõ u. 9.)

„TÍZ + TÍZ”
Achile Castiglioni, Aldo Rossi,
Alessandro Mendini, Ettore
Sottsass, Michael Graves, Miriam
Mirri, Paolo Lomazzi, Philippe
Starck, Ron Arad, Stefano
Giovannoni,
Abaffi Klára, Bálogh Zsolt, Ekler
Dezsõ, Gaál Gyöngyvér, Gyimóthy
György, Kaintz Regina, Kim Mika,
Lódi Csaba, Regõs Anna, Stomfai
Krisztina – tíz külföldi és tíz magyar formatervezõ tárgyainak kiállítása a tízéves Palmetta Design
Galériában. (Bogdányi u. 14.)
Nyitva: minden nap 10-tõl 18-ig, a
fesztivál ideje alatt 10-tõl 24
óráig.

Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka
u. 7.)
Nyitva tartás a fesztivál ideje alatt:
felnõtt könyvtár, fonotéka: 9-tõl
24-ig
gyermekkönyvtár: 9-tõl 18-ig
Augusztus 31-én mindhárom részleg 9-tõl 14-ig
Szolgáltatások:
A teljes nyitvatartási idõben
ingyenes beiratkozás és internethasználat, valamint
könyvvásár.

hirdettek a városunk oktatási
intézményeiben tanulók részére.
A fesztivál keretein belül a díjazott
képeket állítják ki.

18.10 Juhász Jácint Bt. koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.

18.00 Empty Pubs Tenger
Zenekar
Mûvész Étterem, Dumtsa Jenõ u.

19.00 Biblia-kiállítás megnyitó
Szentendrei családok felajánlásainak köszönhetõen bemutatásra
kerül több idegen nyelvû és különleges méretû családi Biblia,
valamint a budapesti Bibliamúzeum
gyûjteményének egy része is.
Megnyitó: augusztus 29-én, 19
óra. A tárlat aznap éjfélig, szombaton és vasárnap pedig 10 és 20
óra között tekinthetõ meg az
Artéria Galériában (Városház tér).
19.00 „Ne légy ölõ!… avagy adj
esélyt a létnek!
Ember és környezetbarát mozgalom. … A megmaradásért)” kiállítás-megnyitó
Az alkotók: Adamis Iván író, Bán
Miklós grafikus, Díner Tamás
fotómûvész, efZámbó István
képzõmûvész, Mucsy Szilvia
fotómûvész, Sárosi Zoltán
fotómûvész, Szerényi Gábor
grafikus, Tamási Imre fotográfus,
Tettamanti Zsófia képzõmûvész,
Tóth Andrej grafikus, Varga Livius
zenész, Wertheim László ferencesrendi szerzetes dizájner, Farkas
Vera mûvészterapeuta vezetésével
egy gyerekcsoport.
Cafe Rodin, Ady E. u. 6.
19.00 „Éjszaka a múzeumban” A szentendrei Kreatív Színházi
Stúdió némajátéka. Az elõadás
a Lettországi Rezekeben 2008-ban
megrendezett Europen People’s
Fesztivál díjnyertes darabja.
Rendezte: Kertész Kata
Utána: A „Balkán Torta” címû
animációs film vetítése, Készítõk:
Benkovits Bálint, Krizbai Sándor,
Miklós Árpád, FeLugossy László,
Hang: Krizbai Sándor
és Eredics Áron.
Barcsay udvar, Dumtsa u. 10.
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19.20 Szatmári Botond
és Széchi András performance
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.
20.00 - 01.00 Nyitott mûtermek
a Szentendrei Régi
Mûvésztelepen
Bogdányi u. 51.
20.00 Nyitott templomok
éjszakája
Templomi körséta ingyenes idegenvezetéssel. A túra során bemutatják
városunk teplomait, beszélnek
a gyülekezetekrõl, s egy-egy kulturális produkcióval is készülnek
a helyszíneken. Találkozó a Dumtsa
Jenõ utca elején, az evangélikus
templomnál. A túra útvonala:
evangélikus templom - római
katolikus plébániatemplom görögkeleti (ortodox) püspöki
székesegyház - baptista imaház református templom
20.00 Latin varázs:
Samba de la Noche
Mûvész Étterem (Dumtsa Jenõ u.)
20.00 Hawk and the Hackshaw
etno music koncert
Cafe Rodin, Ady E. u. 6.
20.00 RORSCHACH
Arató-pódium, Vuk Karadzsics térPaprikabíró u. 2.
20.20 Pop Iván koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.
Keresztény irodalmi estek
a Városháza udvarán
20.30 Csak egy éjszakára! képzeletbeli utazás
70 percben.
Hit, humor és hallgatás
a XX. század elsõ felének magyar
irodalmából. A felhangzó mûvek
szerzõi: Reményik Sándor,
Tompa László, Áprily Lajos,
Wass Albert és Nyírõ József.
Szereplõk: Takaró Mihály
irodalomtörténész, Juhász Róza
színmûvész (Madách Színház),
Gados Béla színmûvész
(Bárka Színház), Oberfrank Pál
színmûvész (Vígszínház).
Jegyek a helyszínen elõadás elõtt
1 órával vagy a Szent András
Könyvesboltban válthatók augusztus 18-tól. A teljes bevétel
a Péter-Pál Alapítvány számára
kerül felajánlásra.
21.00 Karen Caroll koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó
21.00 - 24.00 Salsa mindenkinek
a könyvtár teraszán
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u.
7.
21.00 Józsa Tamás Blues Trió
Arató-pódium, Vuk Karadzsics térPaprikabíró u. 2.
21.40 Juhász R. József
performance
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.
22.00 Michael Murin
performance
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.

XXII. ÉVFOLYAM • 31. SZÁM • 2008. AUGUSZTUS 22.

III. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál
22.00 - 24.00 L. KECSKÉS
ANDRÁS ÉS EGYÜTTESE Reneszánsz táncok
Dumtsa Jenõ utca
22.00 Afterparty: DJ Nemcsók
Hajóállomás épülete, Czóbel sétány
22.30 Bóci Alpár performance
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.
23.00 G - BEER koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó

mesefigurák életre keltõje
ezen a délelõttön együtt készít az
érdeklõdõ gyerekkel néhány
tündéri apróságot, melyekkel
felidézik az általa illusztrált
mesekönyvek kedvesebbnél
kedvesebb szereplõit.
Tündérellátó, Paprikabíró u. 2.

16.00-tól Borkóstoló
Nemes Nedûk Borszaküzlet,
Paprikabíró u. 2. udvarán

12.00 - 19.00 II .
BORSOSTOKÁNY FÕZÕVERSENY BORS CSALÁDI NAP SZENTENDRÉN
Szentendre, Bükkös-part, a Bükkös
Hotel elõtt.

Keresztény filmnapok a P'Art
moziban
16.45 Az élet szép
szinkronizált olasz filmdráma, rendezte: Roberto Benigni
A film 3 Oscar-díjat és a Cannes-i
Filmfesztivál fõdíját is elnyerte
(A vetítés után kávéházi beszélgetés egy meghívott vendéggel)
A vetítés ingyenes

23.00 MEMPHIS
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.

17.00 Interaktív turisztikai kiállítás környezeti játékokkal
Napórásház, Halász u.1. (bejárat a
korzó felõl)

23.30 Body Meta performance
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.
00.20 Mc Ribbentrop
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.

Augusztus 30. szombat
10.00 - 18.00 Ökumenikus családi nap a Fõ téren
A színpadon egész nap változatos
mûsorral várják a látogatókat.
Fellépõk: a Szent András Óvoda kicsinyei, a Szent András Iskola diákjai, Bárány Kommandó (baptista
fiatalokból álló együttes), református népzenei együttes, a zeneiskola
tanárai, a Péter-Pál énekkar,
Vedres Csaba és Gyermán Júlia,
Felsõ Vezeték evangélikus könnyûzenei formáció, Sütõ Melinda
vezetésével meditációs tánc,
valamint négy korosztálynak (kicsi
gyerekeknek, iskolásoknak, felnõtteknek és nyugdíjasoknak)
szervezett egyéni programok.
Lélekmelegítõ kávéházban kávéval,
teával, pogácsával várják a beszélgetni vágyókat.
15.00 - 18.00 Láthatatlan
színház
Labirintusjáték felnõtteknek a Futó
utcában.
10.00 - 18.00 JátsszMa
Múzeumi képkeresõ játék a
Barcsay, a Czóbel és a Ferenczy
Múzeumban, valamint a
Szentendrei Képtárban. A helyes
megfejtõk múzeumi kiadványokat
kapnak ajándékba.
Benevezés és „Sétálójegy” váltás:
a Fõ téri információs pultnál.
10.00 - 13.00 Játékos
vetélkedõk, manuális
foglalkozások
a gyermekkönyvtárban.
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u.
7.
10.00 - 20.00 Könyvcsere
10.00 - 12.00 és 16.00 - 18.00
Könyvszakértés, értékbecslés
Pastinszky Antikvárium, Dumtsa
Jenõ u. - Ignatovity u. sarok
10.00 -13.00 Kézmûves
foglalkozás gyermekeknek
Pásztohy Panka meseillusztrátor
vezetésével. A Csiribí és Panka

16.00 Fantom Funk koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.

Zsûrizés várhatóan 16 órakor, eredményhirdetés várhatóan 17 órakor
a verseny helyszínén.
Zsûri tagjai: Pallagi Ferenc, Bors
vezérigazgató-fõszerkesztõ, Charles
Kovács, a Hídrádió Zrt elnöke, Lang
Györgyi és Falusi Mariann.
Borsválogató vetélkedõ a fõzõverseny közben, díja: 5 db mozijegy az Arena Plaza-ba.
A fõzõverseny díja egy db 20 000
Ft-os kupon a SIR LANCELOT
étterembe, valamint ,,BORS”
ajándékcsomag.
Programok:
7.30-tól a készlet erejéig ingyenes,
alkoholmentes borsmenta koktél
kóstolás a Duna-korzón, a
Promenade étteremben .
Citroen Ciwoo Kft. autóbemutatója
és tesztvezetésre felhívás a
Bükkös-parton.
Tiger Média Kft. Cocaine energiaital bevezetõ kampánya
hostessekkel és versenyautóval a
Duna-korzón a Promenade étterem
elõtt.
A fõzõversenyre nevezés: maximum
5 fõs csapatokkal (a speciális
fûszereket, fakanalat, kést,
vágódeszkát, stb. a csapatok saját
maguk biztosítják), a hozzávalókat
a helyszínen a nevezés ellenében
kapják a résztvevõk.
Jelentkezés negyedéves ,,BORS”
elõfizetéssel, a napilap terjesztési
osztályán (06-1-469-7635)
14.00 - 24.00 Felnõttmegõrzõ Társasjátékos Klub
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u.
7.
14.30 - 17.30 Építsd fel álmaid
házát!
Játékbemutató és építkezés Teifoc
mini téglákból. A délután
folyamán az alkotni szeretõ
gyerekeknek lehetõségük nyílik
arra, hogy felépítsék álmaik házát,
vagy akár egy csodálatos várat.
Tündérellátó, Paprikabíró u. 2.
15.00 -18.00 Láthatatlan
színház
Labirintusjáték felnõtteknek a Futó
utcában
16.00 Meerseburgi Fúvósok
koncertje
Fõ tér

17.00 Sipos Misi blues-mûsora
Szubjektív Blues Történelem
IKONudvar, Dumtsa Jenõ u. 13/A
Az IKON Csoport tárlata a
kapualjban és a földszint helyiségeiben.
17.00 KVARK koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom
17.00-24.00 Ringasd el magad! alternatív pihenõ
2008 - a Játék éve a Skanzenben.
A szabadtéri múzeum egy éjszakára
betelepül a városba: fából, óriási
méretben készített paraszti gyermekbútorokat (bölcsõ, etetõszék,

18.00 TRIO MONTANA ÉS
VENDÉGEI
Mûvész Étterem. Dumtsa J. utca
18.20 Digép koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom
Keresztény filmnapok a P'Art
moziban
19.00 Vendégünk M. Tóth Géza
animációs filmrendezõ
Vetített filmjei: az Oscar-díjra
jelölt Maestro és az idei Cannes-i
Filmfesztiválon is szereplõ Ergo.
A vetítés ingyenes.
19.00 Vendégek a Triznya
Kocsmából. Szõnyi Zsuzsa és
vendégei - a Triznya Kocsma
egykori és mai törzstagjai felelevenítik a legendás római irodalmi szalont rakott krumpli mellett. A hagyományos rakott krumplit Eckensberger Attila és a
Korona Étterem biztosítja.
Kmetty-Kerényi Múzeum, Fõ tér 21.
19.15 KREATÍV SZÍNHÁZI STÚDIÓ
- ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
(némajáték)
Rendezte: Kertész Kata. Az elõadás
a Lettországi Rezekben 2008-ban
megrendezett Europen People's
Fesztivál díjnyertes darabja.
Barcsay udvar, Dumtsa J. u. 10.
19.30 KORG koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.
20.00 BLUES TÉR 10
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó
20.00-01.00 Nyitott mûtermek a
Szentendrei Régi Mûvésztelepen
Bogdányi u. 51.
20.00 MASZKURA
ÉS A TÜCSÖKRAJ
Mûvész Étterem, Dumtsa J. u.
20.00 ST. ADONIS CEMETERY
Arató-pódium, Vuk Karadzsics térPaprikabíró u. 2.

állóka, asztal, székek), valamint
óriás babzsákokat helyeznek egy
sátor alá, amelyeket felnõttek (is)
használhatnak, hogy újra megtapasztalják a gyermekkor dimenzióit. A sátorban lehet kapni a
Skanzen pékségének és borozójának termékeibõl. A vendégek a
kóstolás közben csörgõt rázhatnak,
társasjátékozhatnak, vagy csak
tutujgathatják egymást
gyertyafényben.
Dunaparti Mûvelõdési Ház udvara,
Duna-korzó 11/A.
17.59 KÓSA RENESZÁNSZ
KERÁMIA STÚDIÓ kiállítást és
vásárt rendez a reneszánsz év és
Beatrix Királyné névünnepe alkalmából a Clockhouse Galériában és
kertjében (Bogdányi u. 18.) zenével és sok meglepetéssel
18.00 KIND OFF BEAT koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó
18.00 KORCS
Arató-pódium, Vuk Karadzsics tér Paprikabíró u. 2.

20.30 Nyárbúcsúztató Vujicsicskoncert a könyvtár elõcsarnokában
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u.
7.
20.50 LoPUNK koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom
21.00-02.00 Neoneon Fényfõtér
21.00 Dj Phos & Ferko Ferrari
(omkamra)
22.00 NEO koncert
23.30 Dj Pryus (ninjabreakz.com)
Visual: Kiégõ izzók, neoneon
Fõ tér

Szentendrei Nyár 9
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
21.50 FeLugossy László, Szirtes
János performance
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom
21.00 ZENIT
Arató-pódium, Vuk Karadzsics tér Paprikabíró u. 2.
22.00 Bereznai Endre és a DZSIN
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó
22.20 Kovács István performance
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom

III. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál
10.00-12.00 és 16.00-18.00
Könyvszakértés, értékbecslés
Pastinszky Antikvárium, Dumtsa
Jenõ u. - Ignatovity u. sarok
11.00 Irodalmi vetélkedõ
(városunkkal kapcsolatos versek,
próza): Ki ismer föl több szerzõt,
mûvet? Nevezni lehet egyénileg
vagy csoportosan a helyszínen.
Díjak: választható könyvek,
CD-k. Ismerjük meg a magyar
rovásírást!
Pastinszky Antikvárium, Dumtsa
Jenõ u. - Ignatovity u. sarok

Farkas Péter - különféle gitárok;
Bardócz L. Csaba - versek, ének,
gitár.
IKONudvar, Dumtsa Jenõ u. 13/A
Az IKON Csoport tárlata a
kapualjban és a földszint helyiségeiben.

Bibliatársulat munkatársa
A vetítés ingyenes

16.00 THE ALIEN DRIVERS
LOCAL EXPERIENCE MÛVÉSZTELEP
Írta és rendezte: Juhász Kristóf és
a társulat. Színházi produkció a
Szentendrei Könyvklub támogatásával.
Dumtsa Jenõ utca - Apor híd

19.50 Tudósok koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom

22.50 Rizmayer Péter,
Hugyecsek Balázs, Kecskés Tibor
performance
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom

12.00-tól Görög nap
néptáncosok, zenészek,
görög ételek
Lázár cár tér

23.10 FLASH koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom

16.00 Ismerjük meg a magyar
rovásírást!
Friedrich Klára és Szakács Gábor
kutatók elõadása
Pastinszky Antikvárium, Dumtsa
Jenõ u. – Ignatovity u. sarok)

17.00 Interaktív turisztikai kiállítás környezeti játékokkal
Napórásház, Halász u.1. (bejárat a
korzó felõl)

16.00-tól Borkóstoló
Nemes Nedûk Borszaküzlet,
Paprikabíró u. 2. udvarán

17.30 Presszó Tangó Libidó
koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom

00.30 Büdösök
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom

Augusztus 31. vasárnap
8.00 Pest Megyei Streetball
Bajnokság
Casino parkoló

16.00-tól Wahorn András: Párnák
kiállítás
„A tavalyi év mûvészeti szenzációja
volt a WAHORN PÁRNÁK megszüle-

10.00 - 18.00 JátsszMa
Múzeumi képkeresõ játék az Ámos Anna, a Barcsay, a Czóbel és
a Ferenczy Múzeumban, valamint
a Szentendrei Képtárban. A helyes
megfejtõk múzeumi kiadványokat
kapnak ajándékba. Benevezés és
„Sétáló jegy” váltás a Fõ téri információs pultnál.
10.30-13.00 Csiribí és Panka
mesekönyv dedikálás
Berg Judit meseíró és Pásztohy
Panka meseillusztrátor,
a Csiribí és Panka történeteirõl
szóló könyvek alkotói, dedikálnak.
A program ideje alatt lehetõség
nyílik az alkotók könyveinek,
illetve az „életre kelt” mesefigurák
megvásárlására is.
Tündérellátó, Paprikabíró u. 2.
10.00 - 20.00 Könyvcsere
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16.30 Angel Street koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom

18.00 3DO+ koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó

16.00 Énekelt versek.
Az IDESTOVA együttes mûsora
Farkas Virág - tangóharmonika,
fuvola; Nábelek Anita - ének, mese;

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.

20.00 KUGLI koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó
20.00 VATNAJÖKÜLL
Arató-pódium, Vuk Karadzsics térPaprikabíró u. 2.
20.00 - 22.00 KOBZA VAJK
GROUP
vendég: Thomas Guundermann
marokkói duda
A magyar zene keleti gyökerei
Dumtsa Jenõ utca
Keresztény irodalmi estek
a Városháza udvarán
20.30 Az igazat mondd, ne csak a
valódit!

18.40 Tóth Viktor Tercett
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom
Keresztény filmnapok a P'Art
moziban
19.00 Nevem Sam
feliratos amerikai filmdráma,
rendezte: Jessie Nelson
Vendég: Vágvölgyi Éva író,
a Szent Jeromos Katolikus

21.00 EfZámbó Happy Dead Band
koncert
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom
21.00 JÓZSA TAMÁS BLUES TRIÓ
Arató-pódium, Vuk Karadzsics tér Paprikabíró u. 2.
22.00 Roots Kompakt koncet
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó
22.00 Shakespeare: Szentivánéji
álom a Szentendrei Nagyon Amatõr
Színjátszók próbálkozásában,
rendezõ: Györe Zsófia
Fõ tér
22.00 Szurcsik József
performance
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom
22.30 KárÓ csoport: Huszka
Levente, Tatár Balázs, Turóczi
Nóra performance
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom
23.00 SMIRGL
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom

18.00 Lucia Second Local Bye
(BÁJ)
Secondhand kollekció bemutatása,
helybéli szép lányok, asszonyok,
úrhölgyek részvételével
Dumtsa Jenõ utca
Keresztény filmnapok a P'Art
moziban
18.00 Adjon Isten!
magyar dokumentumfilm, rendezte:
Párkányi László
A vetítés ingyenesek!

tése, melyekbe a mûvész természetének maszkulin vonásait a
feminin párnákra helyezve harmonikus egységgé rendezve tárta
elénk az Universumot a Jin Jang
tökéletességével.
Dalmát Kávézó, Bartók B. u - Iskola
u. sarok

19.00 METMAN METALLICA
TRIBUTE
Arató-pódium, Vuk Karadzsics térPaprikabíró u. 2.

Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom

23.00 MASZKURA
ÉS A TÜCSÖKRAJ
Lantudvar, Dumtsa Jenõ u. Ignatovity u. sarok

Zenés, rendhagyó irodalmi est a XX.
század istenkeresõ költõitõl (Ady,
Babits, József Attila, Nemes Nagy
Ágnes, Szabó Lõrinc, Pilinszky)
Eperjes Károly Kossuth-díjas színmûvész tolmácsolásában.
Közremûködik Négyessy Katalin
gordonkamûvész.
Jegyek a helyszínen elõadás elõtt
egy órával vagy a Szent András
Könyvesboltban válthatók augusztus 18-tól. A teljes bevétel a PéterPál Alapítvány számára kerül felajánlásra.
20.30 HANGOMON performance
X. Nemzetközi Performance és

24.00 TERV
X. Nemzetközi Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál
MûvészetMalom

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Hordozható cserépkályha jó állapotban
eladó. Tel. (26) 301-988
Robogó 4 évesen kisebb sérüléssel 40 000
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Alig használt szolárium, felszámolás
miatt, képletes összegért elvihetõ. Tel.
(26) 303-212.
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.
Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm
mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26)
312-657.

Gyakorlott, jól képzett, szakmáját szeretõ
kozmetikust keresek Szentendrén. Tel. 0630-996-0919.
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 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.
Szentendrei étterembe pultost keresünk
hétvégékre is. Tel. (26) 311-175, 06-20945-5491.

EGÉSZSÉG
Jóga. Szentendrén, kezdõknek és újrakezdõknek! Tel. 06-30-512-0051
Hastánc kedd – csütörtök – vasárnap 1820 órai kezdéssel. Tel. (26) 317-792.
Visszahívjuk!

KIADÓ LAKÁS
ÁLLÁS
n4 órás állandó állást kínálunk
Szentendrén bejelentett irodai munkára szeptemberi munkakezdéssel.
Követelmény: érettségi, jó kommunikációs készség, számítógépes ismeretek. Telefon: (26) 300-512,
Mobil: 06-20-911-7399.
Az Erdész Galériába (Szentendre, Bercsényi u. 4.) angolul társalgási szinten
beszélõ munkatársat keresünk iparmûvészeti tárgyak értékesítéséhez. Érdeklõdni lehet: 06-30-966-5855 telefonszámon, vagy az ilosvai.magdolna@freemail.
hu e-mail címen.
A szentendrei Templomdombi Általános Iskola (Szentendre, Alkotmány
u. 12.) óraadó kémiatanárt és részmunkaidõs takarítót keres. Érdeklõdni a 06-20-532-5443-as telefonszámon lehet.
Szentendrén vendégkörrel rendelkezõ,
bevezetett üzletbe keresünk fodrász és
manikûr-mûkörmös munkatársakat. Tel.
06-30-250-9980, 06-20-412-4304.
Szentendrén újonnan nyíló üzletünkbe
pultos lányt és kisegítõt keresünk. Tel.
06-30-940-2652.
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.

Dolgozóknak, diákoknak szobák kiadók.
Tel. (26) 313-114.
Pilisborosjenõn szebb és olcsóbb bérelni.
Örökpanorámás ötszobás ház százezerért.
Tel. 06-20-428-2522.
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) 312-088.
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.
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.
Bérelhetõ lakások, házak, nyaralók. Tel.
06-30-299-0376.
Szentendre Duna-korzón igényesen felújított 1,5 szobás lakás kiadó. Tel. 06-30218-6193.

igényes. Bére 60 ezer Ft+rezsi. 06-20-9951832.
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.
Szentendrén a Püspökmajor-lakótelepen
elújított 60 nm-es lakás kiadó augusztus
végétõl. Tel. 06-70-585-1792.
Szentendrén a HÉV-végállomásnál 65 nmes, alacsony rezsijû lakás hosszútávra
kiadó. Tel. 06-30-560-3567.
Szentendrén a Bükkös pataknál, október
1-jétõl 130 nm-es, 5 szobás lakás garázzsal kiadó. Tel. 06-70-336-5530.
Kétszobás lakás eladó vagy kiadó Szentendrén, a Püspökmajor lakótelepen. Tel.
06-20-351-0960, (1) 258-0710 (este).
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.
Szoba kiadó lánynak, párnak. Tel. 06-30949-6456.
Szentendrén, fõút mellett, közel az
óvároshoz, családi házban, különbejárattal egy szoba összkomfort kiadó. Tel. 0630-357-5101, 06-30-603-3440.
Szentendre belvárosában – Kör utca – frissen felújított, polgári családi ház (70 nm)
kerttel, 2 kocsi-beállóval, pincével kiadó.
Alkalmas irodának, rendelõnek, mûteremnek is. Ár: 150 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 0620-823-5869.
A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház, önállókerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, melléképülettel hosszabb távra kiadó. Buszmegálló, bolt 50 méterre. Tel. 06-30-9344957.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén, a Vasvári lakótelepen eladó
egy földszinti 72 nm-es, 1+2 szobás, erkélyes turbócirkó-fûtéses lakás. Irányár:
19,5 millió Ft. Tel. (26) 318-102.
Belváros kis barokk ház különálló
mûteremmel eladó. Tel. 06-30-487-8688.
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.

Egyedülálló nõ részére szoba kiadó. Tel.
(26) 303-212.

Szentendrén 470 nöl nagyon szép telek,
kulturált környezetben, aszfaltos út mellett, 28 millió Ft irányáron eladó. Nem
mindennapos! Tel. 06-30-299-0376.

Szentendre – Pismányban 49 nm-es ház 2
személy részre szeptember 1-jétõl kiadó.
A ház panorámás, belsõelrendezésben

Duna-parti és panorámás nyaralók 5 milliótól-10 millióig eladók. Tel. 06-30-2990376.
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Lakások, kettõ és három szobásak, 10 és
14 millió Ft között eladók. Tel. 06-30-2990376.
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.
Leányfalun összközmûves kétgenerációs öt szobás kõház szuper panorámával 24 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Szentendre óvárosában családi ház
eladó. Tel. 06-20-450-1652.

SZOLGÁLTATÁS
Szeretne végre egy megfelelõ személyt
otthona takarítására? Gépkocsival rendelkezõ, érettségizett fiatalasszony
takarítást, vasalást, bevásárlást vállal.
Tel. 06-30-336-4943.
Tanszervásárlási utalványait váltsa be
nálunk! Üzletünkben Ticket Compliments, Service és Sodexho Pass iskolakezdési és ajándék utalványokat
elfogadunk. Nike, 4You iskolai hátizsákok, Scout iskolatáskák, tornazsákok nagy választékban kaphatók. Papír- és Nyomtatványbolt a
Ferences gimnázium mellett, Fulco
deák u. 16.

Tahitótfaluban 160 nm-es, új ikerház,
garázs + télikert eladó 22 millió forintért.
Tel. 06-20-316-0974.

Vasalást vállal gyakorlott, megbítzható,
leinformálható fiatalasszony Szentendrén
és környékén. Tel. 06-70-704-1152.

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.

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

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.

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.

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

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

Szép állapotú, panorámás, III. emeleti 55
nm-es lakás eladó a Püspökmajor lakótelepen. Fix ás: 11 millió forint. Tel. 0620-346-0603.
Építkezõk mûszaki ellenõrzés Tel. 06-30949-6456.

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.

OKTATÁS
Rajz és festés. Szentendrén, hetente kétszer, 14 éves kortól. Kezdõk és haladók
bátran jelentkezzetek! Tel. 06-30-3892250 Laár Balázs.
Asztrológia. Kezdõ csoport indul szeptemberben, Szentendre belvárosában. Tel. 0630-512-0051.
Angol nyelvtanfolyamok, magánórák,
fordítás minden szinten Szentendrén a
HÉV-végállomásnál, csoportos jelentkezés
esetén bárhol a Dunakanyarban. Tapasztalt, dinamikus de türelmes Oxfordban tanult és végzett tanárral. Tel. 0670-527-3879.
Matematikatanítás, pótvizsgára felkészítés, számítástechnika oktatás eredménycentrikus módszerrel, nagy gyakorlattal.
Tel. 06-30-330-0554.
Diplomás angol nyelvtanár a nyári
hónapokban is vállal felkészítést vizsgákra, szintfenntartást. Tel. 06-70-5755883.

ÜZLET
Irodahelyiség teljes berendezéssel 200
ezer Ft/hó kiadó Tahitótfaluban. Tel. 0620-316-0974.
40 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20938-1094.
Kõzúzó utcai ipartelepen 300 nm-es
mûhely, raktár, 200 nm-es iroda, 2000
nm-es szabad terület kiadó, részletekben is eladó. Új bõvítési
lehetõség 600 nm. Tel. 06-70-9440859.

EGYÉB
Augusztus 15-én a Deli Antal - János
utca - Kálvária út vonalán elvesztettem egy kulcscsomót. Kérem a megtalálót, értesítsen a 06-20-212-7922
telefonszámon. Köszönöm.

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340
Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

FUVAROZÁS –
FÖLDMUNKA
• konténeres sitt szállítás,
• építõanyag kereskedelem,
• zsalukövek, betontermékek
akciós áron!
• töltõ és termõföld megrendelés

Szeretne megszabadulni betegségtõl, fájdalomtól?
Lelki békét keres?
Jöjjön el erre az ingyenes gyógyulási lehetõségre!
SZENTENDRE, KÁLVÁRIA ÚT 16. MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM
Idõpont: minden szerdán 18 órától

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326,
Fax: 06-26-301-537
Sztraka Attila 06-30-9617-789

www.astraszerviz.hu

Szentendrére Budapest felõl érkezve,
a 11-es fõút jobb oldalán,
a Városkapu üzletházzal szemben

Dr. Mester György
állatorvos

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 28.
telefon: 26/950 341

06 20 945 9660 (éjjel-nappal hívható),
e-mail: mestervet@mestrevet.hu
web: www.mestervet.hu
Rendelési idõ:
H-P 8-12 és 16-20 Szo: 9-12

• 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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Mindenki másképp csinálja

Nyitva látám
mennyeknek kapuját...

(Dundo Maroje - Fõ tér)

A Barcsay udvar jazz- és folkestek
sorozata augusztus 16-án különleges, lélekhez szóló hangversenyt kínált: istenes és világi
énekeket adott elõ a Sebestyén
Márta–Bolya-Dongó trió.
Sebestyén Márta a magyar folklór
egyik legismertebb és legkedveltebb elõadója, aki közvetlen,
vonzó egyéniségével, különös,
szép hangjával mindig elvarázsolja hallgatóit. A trió másik két
tagja fiatal, de nagy zenei múlttal rendelkezõ zenész, Szokolay
Dongó Balázs, aki „minden csövet
fúj”, vagyis dudán, furulyán és
csörgõdobon egyaránt nagyszerûen játszik, és Bolya Mátyás, a „húrok mestere”, aki a kobozt
és a citerát szólaltatja meg kitûnõen. A Barcsay udvarban
elõadott program négy éve a velencei Redentore templomban
került elõször elõadásra. Az archaikus magyar nyelven megszólaló reneszánsz, valamint Rákóczi-korabeli kuruc dallamok
mellett magyar és csángó népénekek hangzottak el ezen a koncerten.
Élõ hagyományok a város közepén – ezzel jellemezhetnénk ezt
a szívszorítóan szép estet. Ami attól a pár kedves szótól is
emlékezetes marad, amellyel Sebestyén Márta megköszönte a
Szentendrére való meghívást.
Rappai Zsuzsa

ok víz lefolyt azóta a mi
vén Dunánkon, hogy a Fõ
téren meg lehetett nézni
a Pikko Hertzeget és Jutka
Perzsit, no meg a Dundo
Marojét és más reneszánsz
darabokat,
õs-farce-okat.
Ebben a szentendrei nyári
évadban végre kísérlet történt
a teátrum ily módon való
újraélesztésére, egy PucciniVerdi gála és a Dundo Maroje
remake-jének keretén belül.

S

deni? Pontosan azt, amit a stáb
tett: teletömni ötletekkel,
dinamikával, szójátékokkal
(néhol persze túltengõ és
öncélúvá-önszórakoztatóvá
váló) akciókkal, parádés kabinetalakításokkal, a mindenkisok-mindent-tud-és-csinál-is
prezentálásával. Az egészen
biztos, hogy ezen az elõadáson szó sem lehetett arról,
hogy a nézõ édes álomra szenderedjék. Volt ugyan, aki

Vidám és nagyon fiatal volt az
elõadás (igen, mindenki fiatal
volt ebben a darabban, még a
kalmár aggastyán és a dühöngõ apa is) a maga sztereotípiákat mellõzõ – vagy épp
szándékosan alkalmazó –
módján.
Lehet vitatkozni az alkalmazott eszközökön is: miért,
hogy egyetlen csepp autentikus zeneszerû sem bukkant
fel legalább jelzés szinten az

Ezt nem kellett volna…
Ismét „használódott” tehát a
Fõ tér, amely hajdan, a hõskorban Szentendre fõ nyári programjainak adott helyet, és
megteremtette a város máig
élõ színházi auráját.
Az emberiség (lézengõ ritterek, nézõk és színtársulat)
az elsõ estén hallatlan együttes erõfeszítéssel igyekezett
legyûrni a természetet: a
Szentendre fölött ólálkodó
vihar küszöbén tartatott meg
a fõpróba, amelynek elõvezetéséhez irgalmatlan nagy – és
kreatív – apparátusra, díszletekre, jelmezekre volt szükség. Aztán a vihar elõtti csendben megkezdõdött egy olyan
elõadás, amely, mai szóhasználattal élve (nem az én
szóhasználatom) megosztó
munka volt.
A darab tartalma egyszerûcske: tékozló fiú, apja vagyonkáját magához véve alkalmilag egy adott fertõbe merül,
majd onnan – természetesen –
jobb belátásra térve az igaz
útra tér. Mit lehet egy ilyen
soványka cselekménnyel kez-

meglépett a szünetben az
egyre hûvösödõ idõ? vagy más?
elõl, ám a többség kitartott. A
darab elején lévõ prológus
réteshosszúságúra sikeredett
ugyan, de akinek ízlése szerint
való az utána kibontakozó
dübörgõ, vérbõ komédiázás (és
nagyobb helyzeti elõnyére –
mondjuk – az elsõ négy sorban
volt szerencséje helyet foglalhatni), az valódi élménnyel
távozhatott. A darabban lévõ
számtalan fricska, korrajzkortünet, stílusparódia igencsak alkalmas volt az elme
élezésére is. Voltak persze
olyanok (és nekik is igazuk
lehet), akik azt sérelmezték,
hogy mi a fészkes fenéért tartott mintegy három órán át a
játék, amikor pontosan ismerjük az emberi figyelem (esti
hûvösben kivált) szignifikánsan csökkenõ terjedelmét.
Mindenesetre gazdag textúrájú, jó lendületû, színes és
ötletes volt ez a színház,
leszámítva a fõpróba szükségszerûen elõforduló csetlésbotlásait.

evergreen hatvanas-hetvenes
évek slágerei között? Kétségtelen, hogy a második rész
szerkezete is a kelleténél
lazábbra sikeredett, bevallom,
el-elvesztettem a fonalat.
Mégis, mint Robinson Crusoe
ott a szigeten, talán így
lehetne összegezni a látottakat:
Jó, hogy ismét él a Fõ tér.
Jó, hogy felelevenednek a
hagyományok.
Jó, hogy új színek, új elképzelések diffundálnak a
hagyományokba.
Jó, hogy eleven, tehetséges,
színes rendezést láthattunk.
Rossz?
A vihar a nyakunkban.
A darab eposzi hosszúsága.
Az ezer ötlet követésének, befogadásának lehetetlensége.
Az említett (talán még be nem
érett) szerkezet.
A magam részérõl mindazonáltal végül nemcsak annak örültem, hogy elvonult a vihar.
- horváth -

Augusztus 16-án mutatta be a
Szentendrei Teátrum az 500
éve született, dalmát reneszánsz szerzõ, Marin Drizic
leghíresebb vígjátékát, a
Dundo Marojét. Az elõadást
Vidnyánszky Attila rendezte, a
Debreceni Csokonai Színház
mûvészeinek közremûködésével.
A darabválasztás nem véletlen, 1979-ben ezzel indult a
Szentendrei Teátrum máig
tartó élete, nagy siker volt,
témájában, megvalósításában
tökéletes, sokunk számára
revelációként hatott a Fõ tér
épületeinek bevonása a játékba, a színészek ihletett játéka. Az 1979-es Szirtes Tamás
rendezte, a Madách Színház
színészei által elõadott darab
a mai napig legenda Szentendrén.
Attól tartok, ez a 2008-as
felújítás nem lesz az. Pedig
nagy volt az érdeklõdés, szinte
minden széken ültek. A színpadkép nem sok jóval kecsegtetett: túlzsúfolt, fantáziátlan, vásári összevisszaság
küzdött a csikorgó technikával. S maga az elõadás is a
fenti jelzõk mentén valósult
meg. A rossz erõsítés miatt a
beszédet nem lehetett hallani

a zenétõl, így a darab történetét nem ismerõk számára
bizony a dramaturgiai fonal
felismerése gondot okozott.
Az erõszakolt aktualizálások,
a moderneskedõ, nem összehangolt színpadi mozgások, a
playback és az élõzene összeeresztése kifejezetten zavaró,
bántó hatást keltettek: lásd
az elsõ rész vége.
A szünetet sokan várták: a
második rész közönsége majd
egy harmaddal kevesebb volt.
Végül is ez az elõadás igazi
kritikája: a nézõk hazamenetele a szünetben.
Noha a második rész jobban
sikerült, egységesebb, feszesebb lett, mégis nehezen telt
az idõ éjfélig, a befejezésig.
Ami viszont megmentette az
elõadást – mint oly sokszor
történik – a színészek jó
részének felszabadult, jókedvû komédiázása: Kóti Árpád
Maroje bácsija, Mészáros Tibor
Pomet szerepében, üdítõ színfolt volt Hugo, a német megformálója, Jámbor József, és
igen szépek voltak a kurtizánok: Szûcs Kata és Újhelyi
Kinga. Miattuk érdemes volt.
Egyébként kínos este volt.
Barnás István
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MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft

18.15 EGYSZER - színes ír
filmdráma, 2006 (12) rendezte: John
Carney
20.15 INDIANA JONES
ÉS A KRISTÁLYKOPONYA
KIRÁLYSÁGA - színes magyarul
beszélõ amerikai kalandfilm, 2008
(12) rendezte: Steven Spielberg

augusztus 22. péntek

augusztus 25. hétfõ

18.00 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
2007 rendezte: Steve Hickner, Simon
J. Smith
20.15 PÁRIZS - színes feliratos francia vígjáték, 2008 (12)
rendezte: Cédric Klapisch

augusztus 23. szombat
16.30 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
2007 rendezte: Steve Hickner, Simon
J. Smith
18.15 JUNO - színes feliratos amerikai-kanadai vígjáték, 2007 (12)
rendezte: Jason Reitman
20.15 EGYSZER - színes ír filmdráma, 2006 (12) rendezte: John Carney

augusztus 24. vasárnap
16.30 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
2007 rendezte: Steve Hickner, Simon
J. Smith

20.15 MACSKAFOGÓ 2. - A Sátán
macskája - színes magyar animációs
film, 2007 rendezte: Ternovszky Béla

augusztus 26. kedd
18.15 MACSKAFOGÓ 2. - A Sátán
macskája - színes magyar animációs
film, 2007 rendezte: Ternovszky Béla
20.15 INDIANA JONES
ÉS A KRISTÁLYKOPONYA
KIRÁLYSÁGA - színes magyarul
beszélõ amerikai kalandfilm, 2008
(12) rendezte: Steven Spielberg

augusztus 27. szerda
18.15 MADÁRSZABADÍTÓ, FELHÕ,
SZÉL - színes, fekete-fehér feliratos
magyar filmdráma, 2006 rendezte:
Szaladják István
20.15 INDIANA JONES
ÉS A KRISTÁLYKOPONYA
KIRÁLYSÁGA - színes magyarul
beszélõ amerikai kalandfilm, 2008
(12) rendezte: Steven Spielberg

S33
csatorna
399.25
Mhz

„Fordítsd az arcod a nap felé
és minden árnyék mögéd kerül”

SKANZEN GALÉRIA
Augusztus 29-én 17 órakor
nyílik Szuromi Imre kiállítása
a Skanzen Galériában. A 60
éves építész-festõ '90-es években készült képeit állítják ki,
melyek tükrözik a két hivatás
kettõsségét. A mûvész 1979
óta él Szentendrén, és jelentõs szerepet vállalt a MûvészetMalom tervezésében is. A
Hajnali munka címû kiállítást
dr. Jelenits István nyitja meg,
kurátor dr. Sári Zsolt.

MUZSIKÁLÓ MÚZEUM
Kosztolányi estet rendeznek a
Kaláka Együttes és Máté Gábor
elõadásában augusztus 30-án
20 órától (nyitás 18 órakor) a
Városi Tömegközlekedési Múzeumban (Szentendre, Dózsa
Gy. út, HÉV-állomás, a Volán
pályaudvar elõtt balra).
Jegyek 1200 forintos egységáron válthatóak a helyszínen,
valamint a Kaláka Zeneboltban
(cím: 1052 Budapest, Bárczy
István utca 10.). A megvá-

sárolt jegy egyben az ingyenes, 18.30 és 19.00 órakor
induló tárlatvezetésre is
jogosít.
CÉH GALÉRIA
Augusztus 23-31-ig Kovács
Tibor festõmûvész kiállítása
megtekinthetõ mindennap a
10-18 óráig a Céh Galériában
(Bercsényi u. 3.). Augusztus
29-31. között Tamás Mária és
Kovács Tibor kiállítása látható
10-23 óráig.
ART DECOR GALÉRIA
Az Art Decor Galériában
augusztus 22–december 4.
között Tamás Mária és Pirk
László festõmûvészek kiállítása látható naponta 10-18
óra között (Bercsényi u. 3.).

ELMARAD

a Nemzeti Cigányzenekar
koncertje
Augusztus 24-én a Magyar
Nemzeti Cigányzenekar és
a Szentendrei Fúvósok
MûvészetMalomba meghirdetett koncertje technikai
okok miatt elmarad. A megvásárolt jegyeket a Szentendrei Kulturális Kht. irodájában (Duna-korzó 18.)
visszaváltják.

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

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

„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
A Gondolat Televízió minden
héten, pénteken 18 órától új
adással várja kedves nézõit.
Szentendre aktuális kérdéseivel, hírekkel, információkkal. Új
portré sorozatunkban pedig itt
élõ mûvészeket, sportolókat,
ifjú tehetségeket mutatunk be.
Nézzenek minket!

augusztus 22.
Hétközben:
• Berecz András mesemondó
estje
• Kiállítás az Unio Art
Galériában
• Ágacska- gyerekelõadás
• Sebestyén- Dongó- Bolya
Trió koncert
• Augusztus 20-i ünnepség a
Városháza udvarán
Magazinmûsorok:
• 187 Magazin- Pest
megyében élõk magazinja
• Az erdészeti oktatás
története 2. rész
• Kalászi Vigasságok: Róka •
Szabolcs mesemondó mûsora
• Mozgásõrületek Duna táncegyüttes elõadása
• Délvidéki várak és kastélyok
1. rész
A mûsorváltozás jogát
fenntartjuk!

