
Szalai Mihály köszönetet mond a Püspökmajor Lakótelepi Baráti
Kör nevében a Szilágyi Pékségnek a hagyományosan szép alakú
és finom kenyerek sütéséért, amelyekkel emelték az államala-
pítás augusztus 20-i ünnepének hangulatát a lakótelepi kápol-
nában lezajlott kenyérszentelés során. A szentmisét szokás
szerint dr. Kiss György nyugalmazott plébános celebrálta, a kán-
tor a hagyományoknak megfelelõen Szári Mihály volt. A Baráti
Kör elnöke, Szebeni Lajos az esti városi ünnepségre is eljuttat-
ta a megszentelt kenyeret. 

A város kenyerét a Szilágyi Pékség sütötte, 
és dr. Kiss György ny. plébános szentelte meg 

a Püspökmajor-lakótelepi kápolnában
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ÜNNEP
Augusztus 20-i díjazottak

(6-7. oldal)

arcok
Nagy sikerrel játszott Horváth Béla hegedûmûvész a Szentendrei Kamarzenekarral a Szent
István királyunk ünnepén rendezett városházi koncerten (7. és 8. oldal). Mile, azaz Margaritovits
Milenko mesél a szerb hagyományokról, az augusztus 19-i búcsúról (5. oldal). Augusztus 20-
án adták át a városi díjakat: dr. Cseri Miklós, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum fõigaz-
gatója a Szentendre Város Díszpolgára címet nyerte el, Göllner Aurélné, a Szentendrei
Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht. közmûvelõdési igazgató-helyettese és
Háromszéki Gyuláné, a napközi konyha vezetõje Pro Urbe-díjat kapott.

Horváth Béla Margaritovits Milenko Cseri Miklós Göllner Aurélné Háromszéki Gyuláné

Szokatlan forróság honolt
Szentendrén és környé-
kén az augusztus 20-i

nemzeti ünnep idején. A kora
délelõtti kerékpárút-avatás-
nál még elviselhetõ idõjárás
fogadta a biciklistákat, ám a
11 órakor fellépõ fúvószenekar
már csak árnyékos helyeken
vállalkozott zenélésre a Fõ
tértõl a Postás-strandig veze-
tõ útja során. A Duna partján
valamivel kellemesebb klíma
uralkodott. Talán ennek kö-
szönhetõ, hogy az egész
délután tartó lovas programok
közönségének soraiban a
szentendrei arcok mellett
japán turistákat is felfe-

dezhettünk, akik itt pihenték
ki a belváros forgatagát, és itt
ismerkedtek meg a magyar
lovas hagyományokkal. Volt is
mit nézni, hiszen délben 
a Zrínyi Miklós Hadi Torna Klub
nyitotta a programok sorát egy
ügyességi bemutatóval,
amelyre egy órakor Kelemen
Zsolt lovas produkciója tett rá
egy lapáttal. A lenyûgözõ
látványt ezután a tradicionális
magyar harcmûvészet, a
baranta próbálta felülmúlni –
ember legyen a talpán, aki el
tudja dönteni, melyik elõadás
volt a leglátványosabb és
legemlékezetesebb.

Folytatás a 6-7. oldalon

Díjazottak, emlékezõk és lovasok Szent István ünnepén

Köszönetnyilvánítás
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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 leg-
szebb, leggondozottabb kertje
• 2008-ban a Bükkös-part leg-
szebben karban tartott partsza-
kasza 
• 2008-ban a Bükkös-patakért leg-
többet tettem, legeredménye-
sebben dolgoztam
Szeptember 15-ig várjuk mind-
azok jelentkezését, akik patakpar-
ti kertjüket, elõttük lévõ partsza-
kaszt kitüntetésre méltónak érzik,
illetve azoknak, akik a három
meghirdetett díjra javaslatot
szeretnének tenni. Egy 5 tagú
zsûri bírálja el a beérkezett pá-
lyázatokat, 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 egy-
egy kapujukra felszerelhetõ kis
táblát, mely hírül adja, hogy az
évben melyik volt a Bükkös-part
legszebb kertje, legszebb partsza-
kasza, legtöbbet érte dolgozó
egyéne, családja vagy csoportja.
A zsûri tagjai: Kun Csaba alpol-
gármester, Kondacs Krisztián fõ-
kertész, Závodszky Zoltán, a
Szentendrei Kulturális Kht. igaz-
gatója, Szeneiné Andornaki Edit
és Kajzingerné Nagy Emese, a
Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület tagjai, patakparti örök-
befogadók.
A Bükkös Pályázatra levélben a
Zakar Ágnes, Szentendre, Bükkös-
part 63. címre, e-mailen a
zakar@dunakanyar.net címre,
telefonon a 06-20-967-6820 szá-
mon lehet jelentkezni szeptem-
ber 15-ig. 
Az ünnepélyes díjátadás elõre-
láthatólag október 4-én, a Bük-
kös-parti fa játszótéren kerül
megrendezésre. A rendezvény
fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc pol-
gármester.
Támogatók: Pest Megye Önkor-
mányzata, Szentendre Város Ön-
kormányzata, Szamos Marcipán
Cukrászda, Páljános Ervin szob-
rászmûvész, Szûcs Sándor papír-
molnár, Kovács Endre kovácsmester
és Nagy Sándor – Képkeretezõ
Mûhely-Mûvészbolt.

Várjuk a jelentkezõket!
Bükkös partiak Baráti Köre

Egyesület
Zakar Ágnes elnök, szervezõ

Új kitüntetõ díj 
Szentendre Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete a Városi
Kitüntetõ Díjak alapításáról szóló
rendeletet módosítva, dr. Páz-
mány Annamária képviselõ kezde-
ményezésére új kitüntetõ díjat
alapított, „SZENTENDRE 1956
EMLÉKÉREM” elnevezéssel. A ren-
delet értelmében a díj minden
évben egy szentendrei polgárnak
– halála esetén hozzátartozóinak
adományozható, aki 1956-ban
részt vett a forradalom és szabad-
ságharc eseményeiben, illetve
akit meghurcoltak, megaláztak,
valamilyen megtorlás érte õt a for-
radalom leverését követõen. 
A díjat a polgármester elõször
október 23-án, a nemzeti ünnepen
a városi ünnepség keretében adja
át, majd minden év október 23-
án kerül sor az adományozásra. 
Az emlékérem adományozására
javaslatot tehet: • a polgármester,
a jegyzõ • a képviselõk, a kép-
viselõk mellett mûködõ bizottsá-
gok tagjai • szentendrei szakmai,

civil szervezetek, egyesületek,
intézmények • legalább 10 ál-
landó szentendrei lakhellyel ren-
delkezõ polgár.
Minden évben csak egy „SZENT-
ENDRE 1956 EMLÉKÉREM” ado-
mányozható, ezért fontosnak tart-
juk a város polgárainak véle-
ményét, javaslatát. 
A javaslatokat augusztus 25.
hétfõ 17 óráig várjuk a Pol-
gármesteri 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 adat-
lapon. A javaslatokat az adatlap
kitöltése után e-mailben is el lehet
küldeni a fent megadott határ-
idõre: nyolczas @ph.szentend-
re.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a
határidõre beérkezett és mél-
tatással ellátott javaslatokat áll
módunkban elfogadni! További
felvilágosítást kérhetnek: Nyol-
czas Csabánétól a jegyzõi titkársá-
gon az 503-365 telefonszámon.

a személyeknek és közös-
ségeknek, akik 
• a megye területén zene,
táncmûvészet, képzõmûvé-
szet és irodalom mûvészeti
ágakban kiemelkedõ tevé-
kenységet folytattak és al-
kotásokat hoztak létre;

6. Semmelweis Ignác Díj
adományozható azoknak, a
megye egészségügyi ellátása
érdekében kiemelkedõ te-
vékenységet kifejtõ orvosok-
nak, gyógyszerészeknek,
ápoló és kisegítõ személy-
zetnek, valamint példaértékû
munkát végzõ közösségeknek,
akik
• a gyógyítás vagy megelõzés
terén jelentõs eredményt hozó
új eljárást, készítményt vagy
mûszert fejlesztettek ki, vagy 
• egyébként kimagasló szak-
mai tevékenységet folytattak
az egészségügy területén;

7. Szegényekért és Eleset-
tekért Díj adományozható a
megye szociális ellátása ér-
dekében kiemelkedõ tevé-
kenységet kifejtõ orvosoknak,
ápoló és kisegítõ személy-
zetnek, pedagógusoknak, szo-
ciális munkásoknak, valamint
példaértékû munkát végzõ
közösségeknek, akik 
• a szociális gondoskodás
területén hosszú idõ óta kima-
gasló szakmai tevékenységet
végeztek, pedagógiai vagy
más segítõ, támogató jellegû
tevékenységükkel hozzájárul-
tak a veszélyeztetett vagy
hátrányos helyzetû emberek
gondozásához és a társa-
dalomba való beilleszkedé-
sükhöz;

8. Tudományos Díj adomá-
nyozható azoknak a szemé-
lyeknek, akik a megye tu-
dományos életében kimagasló
tevékenységet folytattak és
eredményt értek el

9. Testnevelési és Sport Díj
adományozható – személyek-
nek vagy csapatoknak –
nemzetközi teljesítményért, a
megye testnevelési és sport-
mozgalomban kifejtett mun-
káért, sportolók eredményes
felkészítéséért, valamint az
egészséges életmódra nevelés
körében, vagy  a testnevelés
és sporttudomány terén kima-
gasló szakmai, hivatásbeli
tevékenységük során, hosz-
szabb ideje végzett kiemel-
kedõ munkáért

10. Pest Megye Közbizton-
ságáért Díj adományozható

elsõsorban azoknak a nem
rendõri állományú szemé-
lyeknek és közösségeknek,
akik a közrend, a közlekedés
fegyelme, a bûnmegelõzés
terén hatékony szervezõ, vagy
propaganda munkát fejtettek
ki, ill. ilyen irányú konkrét
tevékenységben közremû-
ködtek. 

11. Pest Megye Katasztrófa-
védelméért Díj adomány-
ozható azoknak a tûzoltóknak
és tûzbiztonság érdekében
tevékenykedõ személyeknek,
közösségeknek, akik a tüzek
oltása, a tûz megelõzése terén
hatékony szervezõ vagy prop-
aganda munkát fejtettek ki,
ill. ilyen irányú konkrét te-
vékenységben közremûköd-
tek, 
• azoknak a polgári védelem-
mel hivatásszerûen foglalkozó
szakembereknek, civil szemé-
lyeknek, polgári védelmi szer-
vezeteknek, akik a polgári
védelmi feladatok végrehaj-
tása terén hatékony szervezõ,
végrehajtó és propaganda-
munkát fejtettek ki. 

A kitüntetõ díjra jelölt
személy tevékenységérõl a
javaslatukat kb. 11 gépelt
sorban kell leírni és el-
küldeni szeptember 3-án 16
óráig levélben a Polgár-
mesteri Hivatal címére:
2000 Szentendre, Városház tér
3. A javaslatok személyesen is
leadhatók a Polgármesteri
Hivatal iktatójában.

Kérjük, hogy javaslataikat a
feldolgozás megkönnyítése
érdekében a nyolczas@ph.
szentendre.hu e-mail címre is
küldjék meg. Amennyiben a
fennt említett kitüntetõ
díjakkal kapcsolatban kérdé-
sük lenne, keressék Nyolczas
Csabánét az 26/503-365 tele-
fonszámon.

Tájékoztatjuk a javaslatte-
võket, hogy Szentendre Város
Önkormányzatának képviselõ-
testülete megtárgyalja a
beérkezett jelöléseket, és ezt
követõen a szeptember 9-i
ülésén hozott határozatában
tesz javaslatot a Pest Megyei
Önkormányzat felé.

Javaslattételhez a forma-
nyomtatványok letölthetõk
Szentendre város honlapjáról,
vagy átvehetõk a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján.

Felhívás 
PEST MEGYEI 

KITÜNTETÕ DÍJAK
JAVASLATTÉTELÉRE

Pest Megye Önkormányzatá-
nak Közgyûlése a többször
módosított 4/1993. (IV. 02.)
Pm. sz. rendelete alapján
ebben az évben is adományoz
kitüntetéseket azon egyházi,
társadalmi, civil szervezetek,
intézményi közösségek, ma-
gánszemélyek számára, akik
szellemiségükkel, tevékeny-
ségükkel, etikai hozzáállá-
sukkal gyarapítják Pest me-
gyét, megyei illetõségûek,
vagy valamilyen módon a
megyéhez kötõdnek. 

Adományozható 
kitüntetések: 

1. Nyáry Pál Díj adományoz-
ható azoknak a megyében dol-
gozó köztisztviselõknek, akik
legalább 15 éve kiemelkedõ
munkát végeztek, emelve
ezzel a közszolgálati tevé-
kenység színvonalát, s mel-
lyel általános elismerést vív-
tak ki az ügyfelek és a szol-
gáltatást igénybe vevõk
körében;

2. Közmûvelõdési Díj ado-
mányozható azoknak a szemé-
lyeknek és közösségeknek,
akik kiemelkedõ eredménye-
ket értek el
• a közmûvelõdési munka
irányításában, ill. gyakorlati
megvalósításában
• a közmûvelõdés korszerû
formáinak és módszereinek
kidolgozásában és meghono-
sításában,
• mindezek mellett kitûnnek
a közéletben való részvé-
telükkel, magas fokú társadal-
mi aktivitásukkal,
• magatartásuk, közösségi és
magánéletük példamutató;

3. Arany János Pedagógiai
Díj adományozható azoknak
a személyeknek, akik ki-
emelkedõ eredményeket értek
el az óvodai, iskolai és intézeti
nevelõ-oktató munkában, a
tehetséggondozás területén,
• magas fokú pedagógiai és
szakmai felkészültségük alap-
ján élen járnak az újszerû és
hatékony pedagógiai módsz-
erek kidolgozásában és alkal-
mazásában,
• példamutató magatartást
tanúsítanak a közösségi és
magánéletben

4. Lajtha László Díj ado-
mányozható a megye terü-
letén legalább 15 éve a
zeneiskolákban tanító peda-
gógusoknak vagy akik a zenei
kultúra terjesztésében ki-
emelkedõ tevékenységet foly-
tattak;

5. Pest Megye Mûvészetéért
Díj adományozható azoknak
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A polgármester 

naplója
augusztus 29.
12.00 KMRFT ülés
14.00 Uszodai beruházásról
megbeszélés
15.00 SZMSZ kodifikációs
bizottság ülése
16.00 „III. Szentendre Éjjel-
Nappal Nyitva Fesztivál” megnyitója
16.00 Szerb nap a Lázár cár téren
17.00 Szuromi Imre kiállításának
megnyitója
17.00 Vers, vers, vers… Kertész
József mûsora az IKONudvarban
18.00 Izbégi Általános Iskola
tanévnyitója
19.00 Pismány Barátai Egyesület
alakulásának 10. évfordulós
találkozója 
19.00 El Camino 0 Az út doku-
mentumfilm a P'Art Moziban
19.00 „Éjszaka a múzeumban”
némajáték a Barcsay udvarban

augusztus 30.
10.00 Ökumenikus családi nap 
a Fõ téren
10.00 Játékos vetélkedõk,
manuális foglalkozások a gyermek-
könyvtárban
16.00 Borkóstoló a Paprikabíró u.
2. udvarán
17.00 Ringasd el magad! – alter-
natív pihenõ a DMH udvarán
17.59 Kósa Klára kiállításának
megnyitója a Clockhouse
Galériában
19.00 Szõnyi Zsuzsannával
beszélgetés a Kmetty és Korona
Étterem teraszán
21.50 FeLugossy László, Szirtes
János Nehéz Zenei Fesztivál a
MûvészetMalomban

augusztus 31.
08.00 Pest Megyei Streetball
Bajnokság a Casino parkolójában
11.00 Irodalmi vetélkedõ 
a Pastinszky Antikváriumban
Dermedten – FeLugossy László 
retrospektív tárlata a Szentendrei
Képtárban
Bihon Gyõzõ festõmûvész utcatár-
lata a Görög utcában
20.00 Kobza Vajk Group koncertje
a Dumtsa utcában
21.00 EfZámbó Happy Dead Band
koncert a MûvészetMalomban

szeptember 1.
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
14.00 Szentendrei Kulturális
Központ Kft. ügyvezetõjével
megbeszélés
15.00 Gépkocsivezetõi pályázók
meghallgatása

szeptember 2.
09.00 Intermodális csomópont
projektrõl megbeszélés
14.00 Óvoda mûködtetésérõl
megbeszélés
16.00 Volt parktábor
hasznosításáról megbeszélés
17.00 Rendkívüli testületi ülés

szeptember 3.
13.00 Polgármesteri fogadónap
14.30 Rákóczi Szövetség
képviselõinek fogadása

szeptember 4.
09.00 Háziorvosi ellátásról
megbeszélés
10.00 Iskolaigazgatói értekezlet
13.00 Pályázati lehetõségekrõl
egyeztetés
15.00 Pro Szentendre Kft. tulaj-
donosi bizottság ülése

Vadkendert
locsolgatott
közterületen

Elõzetes letartóztatása mel-
lett büntetõeljárást folytat a
Szentendrei Rendõrkapitány-
ság Bûnügyi Osztálya H.
Zoltán budapesti férfi ellen,
aki kábítószerrel való vissza-
élés bûntette miatt került a
rendõrség látókörébe. A férfi
Szentendre egyik utcájának
elhagyatott részén vadken-
derültetvényt létesített oly
módon, hogy az ottani nö-
vényzetet kiritkította, az oda
ültetett, kábítószer alapanya-
gául szolgáló növényeket
pedig rendszeresen locsolta.
A Szentendrei Rendõrkapi-
tányság munkatársai szer-
vezett akció keretében
augusztus 15-én a reggeli
órákban fogták el a helyszínre
érkezõ férfit, aki a kihall-
gatása során nem tett val-
lomást. A helyszínre érkezõ
botanikus szakértõ megállapí-
totta, hogy az ültetvényen
cannabis activia fajtájú indi-
ai növények találhatók, ame-
lyek hazánkban nem õsho-
nosak. A férfit a rendõrség
õrizetbe vette, majd a Buda-
környéki Bíróság elõzetes
letartóztatásba helyezte.

Döntenek a mammográfiáról
Augusztus végén dönt a Pest Megyei Közgyûlés arról, hogy hajlandó-e megkötni a szentendrei
mammográfiai szakrendelésrõl szóló feladatátvállalási szerzõdést. A szolgáltatás a Szent Rókus
Kórház kihelyezett részlegeként mûködik a Szakorvosi Rendelõben (SZEI), így a mûködtetõ csak
a bérleti díjat fizette a SZEI-nek. A szerzõdéstervezet szerint a megye hozzájárulna 30 rendelési
óra átadásához Szentendre részére, valamint a páciensek után fizetett OEP-finanszírozás is a
város kasszáját gyarapítaná.

Nyomravezetõi díj
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 Rendõrka-
pitányságon vagy a Pest Megyei Rendõrkapitányságon jelezze, ezzel is segítve a nyomozó
hatóság mielõbbi eredményes munkáját.                                dr. Dietz Ferenc  polgármester

Bõ egy éve kerekeznek rajta a
mozgékony környékbeliek, ám
most végre hivatalosan is
átadták a Kaszinótól a Dera-
patakig húzódó új árvízvédel-
mi töltést és a rajta kialakí-
tott kerékpárutat. Az ese-
ményt a szakhatósági engedé-
lyek kiadásának lassúsága
hátráltatta, mostanra azon-
ban minden dokumentum
megvan, felfestették az út-
burkolati jeleket és helyükre
kerültek a védõkorlátok is.
A most átadott töltés és út a
nemzetközi EURO-VELO kerék-
párút-hálózat egyik kiemelt
dunakanyari szakasza. A 300
millió forintos projekt európai
uniós társfinanszírozással, a
Nemzeti Fejlesztési Terv I.
Regionális Fejlesztés Operatív
Programjának keretén belül
valósult meg. A 3 kilométer
hosszú, 3 méter széles asz-
faltcsík közvetlenül a Duna
partján húzódik, az itt ke-

rekezõk elé páratlan panorá-
ma tárul. A csodálatos környe-
zetben a projekt részeként a
teljesen megújult teniszpálya
mellett egy szociális blokkot
is kialakítottak, amely nem-
csak a kerékpárosokat, de a
Postás strandon pihenõket is
kiszolgálja. Azoknak, akik a
kerékpártúra közben pihenni
szeretnének, a kaszinó mögöt-
ti kerékpáros megállóhely erre
kitûnõ lehetõséget nyújt.
Asztalok, padok, valamint
információs tábla elhelyezése
mellett fásítás is történt az új
kerékpárút közelében. (Saj-
nálatos módon azonban is-
meretlen vandálok már az át-
adás elõtt összetörték a tér-
képtartó vitrin üvegét. Csak
remélni lehet, hogy a meg-
szépült környezet sokáig tart-
ja majd újszerû állapotát.)
A beruházással a déli város-
rész árvízvédelme is megol-
dódik, így homokzsákos meg-

erõsítésekre várhatóan már
nem lesz szükség a jövõben. A
beruházás a városvédelem
stratégiájának szempontjából
évek óta az egyik legjelen-
tõsebb eredmény. – Szent-
endre a jövõben is támogatni
fogja a kerékpáros közlekedés
fejlesztését, és lehetõségei-
hez mérten városi, illetve
kistérségi szinten keresi a
kerékpárút-hálózat továbbfe-
jlesztésének lehetõségeit. 
A Dunakanyari és Pilisi Önkor-
mányzatok Többcélú Kistér-
ségi Társulása megbízásából
elkészültek a kistérség tizen-
három településének új ke-
rékpárút-tervei. A Szent-
endrére vonatkozó hiányzó
szakaszt megtervezték, a ter-
vek engedélyeztetése folya-
matban van, a megvalósításra
pedig további pályázatokat
nyújtunk be – tudtuk meg dr.
Dietz Ferenc polgármestertõl.
Az útavatást követõen az
önkormányzati képviselõk
közös kerekezéssel avatták fel
a gyönyörû panorámával di-
csekvõ területet.            - bt -

Hivatalosan is átadták az új kerékpárutat
Augusztus 20-án a városi ünnepség keretében került sor az európai uniós társfinan-
szírozásban felújított kerékpárút ünnepélyes átadására a Postás-strand melletti
területen. A kerékpárút egy komplex fejlesztés része, hiszen gátként az árvíz elleni
védekezésben lesz nagy szerepe, útként pedig Szentendre sportlehetõségeinek
fényét emeli.

Lakossági fórum

szeptember 15-én, hétfõn
a Városháza dísztermében

16 órakor:
• Szentendre, 

HÉV-végállomás és térsége
szabályozási tervérõl,

17 órakor
• Szentendre, Egres út alatti
2. számú fejlesztési terület
(Tegez utca) szabályozási
tervének módosításáról

Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt
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Amai napig sokan meg-
szólítanak, kérdezget-
nek annak a tragikus

augusztusi éjszakának a törté-
néseirõl. A válaszom sajnos
mindig ugyanaz. Igen, tagja
voltam annak a mentõegy-
ségnek, ott, a 11-es út - Egres
utca sarkán. Igen, majd egy
órát küzdöttünk egy fiatalem-
ber életéért, de talán még
nehezebben mondtuk ki egy
másik fiatalra: rajta már nem
tudunk segíteni.
A riasztást nem sokkal este
kilenc óra elõtt kaptuk Le-
ányfalun. Épp hazafelé jöttünk
Dunabogdányból, egy – hely-
színen ellátott – betegtõl.
Percekkel késõbb a helyszínen
voltunk. Mivel az ilyenkor
helyszínre érkezõ rendõrség,
tûzoltók, mentõk közül mi
voltunk az elsõk, a szakma
szabályainak megfelelõen a
kárhely felmérésével kezdõ-
dött ténykedésünk.    Az rögtön
látszott, a mi kapacitásunk
nem lesz elegendõ a sérültek
ellátásához, elszállításához,
illetve a kimentéshez a tûz-
oltók segítségére is szükség
lesz. Rádión visszajeleztünk a
központi irányítócsoportnak –
akik ekkor már indítottak a
helyszínre további mentõegy-
séget, illetve értesítették
társszerveinket –, pontosan
hány és milyen szintû egység-
re lesz szükség. Hamar kiderült

az is, hogy öt sérült van, ezért
tömeges kárhelyként kell
kezelni a helyszínt. Mindezek
másodpercek alatt lezajlottak. 
Ezután kezdtük meg a küzdel-
met a fiatalember életéért.
Felhasználtuk szinte a teljes
mentéstechnikai eszköztárat.
Közben megérkezett a segít-
ség: a csillaghegyi mentõgép-
kocsi, a gyermek-rohamkocsi,
a központi rohamkocsi, tûz-
oltók, rendõrök – mindenki
kivette a részét a munkából.
Tûzoltók, rendõrök segéd-
keztek a mentésben. A csil-
laghegyi mentõbe kerültek a
könnyebb sérültek, a „gye-
rekroham” segített a súlyos
sérült ellátásában, a központi
roham a szervezésben.
Közel egy óra küzdelem után
indultunk a kórházba sé-
rültünkkel. Vártak ránk, sokk-
talanító, mûtétek, intenzív
osztály… mégis, a szomorú
véget mindenki ismeri. 
A szentendrei rohamkocsi volt
a „kárhelyparancsnoki autó”

(az egység vezetõje az OMSZ
részérõl a kárhelyparancsnok,
általában az elsõ helyszínre
érkezõ egység orvosa, vagy a
legmagasabb képzettséggel
rendelkezõ orvos, aki a „kár-
hely” egészségügyi felszá-
molásáért felelõs). Hazatérés
után leküzdöttük érzéseinket,
megírtuk a papírmunkát, örül-
tünk, hogy a felszerelésünk, a
felkészültségünk megfelelõ
volt, és hogy közel voltunk a
helyszínhez. Rendbe raktuk a
felszerelést, hogy a teljes fel-
szereléssel állhassunk ren-
delkezésére a következõ segít-
séget kérõnek is.
Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a helyszínen tartóz-
kodó „nem szakmabeliek”
segítségét az elsõ, talán leg-
nehezebb percekben. Nagy se-
gítséget jelentett, hogy amíg
csak egyedüli egységként
voltunk a helyszínen, mind a
hárman (orvos, ápoló, gépko-
csivezetõ) a súlyos sérült
ellátására tudtunk koncentrál-

ni, mert vigyáztak a könnyebb
sérültekre. Köszönjük továbbá
a társszervek segítségét is: a
tûzoltók, rendõrök, a helyszí-
nen lévõ orvosügyelet egész-
ségügyi, szakmai segítségét.
Olyan csapatmunkában volt
részünk, amely meghazudtol-
ja a nagy amerikai filmren-
dezõk munkáját. Ez itt nálunk,
Szentendrén történt, és tör-
ténik minden hasonló alka-
lommal. 
Szeretnénk kifejezni részvé-
tünket a gyászoló hozzátar-
tozók felé, és kívánni a sérül-
teknek mielõbbi gyógyulást!
A végére pedig egy elcsépelt-
nek tûnõ gondolat:
Fiatalok (és Kevésbé Fiatalok)!
Ha beültök egy autóba valaki
mellé, mögé, kössétek be ma-
gatokat, és szóljatok rá bát-
ran! A száguldáshoz nem kell
tudás, de a megálláshoz… 

A szentendrei rohamkocsi
nevében:

a csapat egyik tagja

Gondolatok egy másik, a hely-
színen dolgozó kollégától:

„Sokszor kérdezik, hogy lehet
ezeket az eseteket feldolgozni.
A válasz rövid: nehezen. Több
éves tapasztalattal a hátunk
mögött sem könnyebb feldol-
gozni az ehhez hasonló bale-
seteket. Akkor, ott a helyszí-
nen szenvtelennek tûnhetünk,
mert akkor, ott nincs helye az
érzelmeknek, legalábbis a mi
részünkrõl nincs. Akkor, ott sé-
rültek, betegek vannak, akikért
mi ezt a munkát választottuk.
De amikor minden elcsöndesül,
amikor a mentõállomáson elõt-
tünk van a papír, és adminiszt-
rálunk, és szinte percrõl percre
újra éljük az eseményeket, más-
nap, amikor a kollégák, család-
tagok megkérdik, mi történt,
akkor szembesülünk a ténnyel,
mi is részesei voltunk a tragé-
diának. Volt, akin nem tudtunk
segíteni. Gyerekek voltak. Vala-
ki még küzd az életéért a kór-
házban. Talán segíthettünk.”

Saját életünk és testi épségünk
megóvása elsõdleges szem-
pont. Be kell tartani a köz-
lekedési szabályokat, figyelni
kell magunkra és az úton
közlekedõkre egyaránt. A tö-
megközlekedési eszközökön
különösen kell figyelni a
táskákra, a benne lévõ érté-
kekre. A hátizsákot minden
esetben le kell venni és jól
láthatóan tartani, hiszen van-
nak erre specializálódott tol-
vajok, akik a táskák zsebébõl
pillanatok alatt bármit ki-
vesznek. Mire észbe kapunk,
már késõ: õk leszállnak, és
velük együtt eltûnnek eltulaj-
donított értékeink is.
Egyre több diák viszi magával
az iskolába nagy értékû mobil-
telefonját vagy az mp3 leját-
szóját. Napjainkban már szinte

versenyeznek egymással a
fiatalok, hogy kinek van ér-
tékesebb, okosabb mobilja,
lejátszója. A nadrágzsebbõl, a
táska oldalzsebébõl kiesõ vagy
a más által eltulajdonított
telefont a szülõk nehezen
pótolják, és az iskolának is
plusz munkát ad a kereséssel
kapcsolatos feladat. 
Sok fiatal tévesen úgy gondol-
ja, hogy a közterületen lévõ

padnak, a játszótér hintájá-
nak, csúszdájának nincs gaz-
dája, ezért arra nem is kell
vigyázni, hiszen azok meg-
rongálását senki nem kérheti
számon rajtuk. Ez tévedés,
mert a rongálással okozott kárt
a tulajdonos megtéríttetheti.
Játékból, poénból vagy csak a
barátok elismerésének kiví-
vása miatt a diáktársakat bán-
tani, fájdalmat, sérülést

okozni, mások testi épségét,
egészségét veszélyeztetni,
mástól az értékeit elvenni
veszélyes és büntetendõ. Jó
tudni, hogy a 14. életévüket
betöltött gyerekek már fia-
talkorúnak számítanak, így
akár büntetõjogi felelõsséggel
is tartoznak, könnyedén vál-
hatnak bûncselekmények el-
követõivé is.
Az utcán, az iskolában vagy
annak közvetlen közelében –
ismeretlen eredetû, alakú, for-
májú tablettát, port vagy
gyanús édességet ajánlanak
kipróbálásra, azt haladék-
talanul jelezni kell egy ismerõs
felnõttnek (szülõnek, pedagó-
gusnak, rendõrnek). A dílerek
– akik gyerekeknek kábítószert
ajánlanak kipróbálásra – el-
sõdleges célja az anyagi ha-

szonszerzés, a gyerekek rá-
szoktatása a kábítószerek fo-
gyasztására, ezért õket a
rendõrségnek a lehetõ leg-
hamarabb el kell fognia. Fon-
tos, hogy az iskolások ismer-
jék azokat a telefonszámokat,
amelyeken segítséget kérhet-
nek: a rendõrség hívószáma
107-es, a központi segélyhívó
telefonszám 112-es.

1%
A „PIONER” Alapítvány Ku-
ratóriuma köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik adó-
juk 1%-át az alapítványnak
felajánlották.
Az alapítványnak a felaján-
lott 94 620 Ft összeget 3 fõ
segélyezésére, 1 fõ hallgató
jutalmazására fordította. A
fennmaradó 14 620 Ft-ot az
alapítvány folyószámláján
hagyta, rendkívüli esemé-
nyek – nem tervezhetõ –
kiadások finanszírozására.

A száguldáshoz nem kell tudás, 
de a megálláshoz… 

Lapunkban is hírt adtunk arról, hogy augusztus 11-én tragikus baleset történt Szentendrén, a 11-es út – Egres utca
keresztezõdésében, melynek során két fiatal az életét vesztette: Petrik Adrienn (1993–2008) és  Szabó Barnabás
(1993–2008).  Az alábbiakban a baleset helyszínére kiérkezõ mentõcsapat két tagjának beszámolóját közöljük.

Jó tanácsok a biztonságos tanévért
Nemsokára véget ér a szünidõ, megkezdõdik a tanév. Reggel és a tanítás után az iskolások közül sokan egyedül
kelnek útra. Nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, akik reggel útnak indulnak, biztonságban haza is érkezzenek.
Ezért a Pest Megyei Rendõr-Fõkapitányság Bûnmegelõzési Szolgálatának munkatársai szeretnék felhívni a figyel-
met néhány elengedhetetlenül fontos dologra. 
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„Hát igen, nem a legnagyobb,
mert nálunk, szerbeknél a leg-
nagyobb a feltámadás, a hús-
vét, de rögtön utána jön a
Preobrazsenszka, az Úr színe-
változása, ez a második leg-
nagyobb ünnep, a szerb búcsú
napja, augusztus 19-e, 300 éve
tartjuk ezt a napot. Az én õseim
is akkor jöttek be, az anyám
õsei, az apám õsei, meg min-
den magyarországi szerb õse,
bizony, háromszáz éve… Csak
nagy baj esetén maradt el a
búcsú, ha háború volt, vagy
mikor a magas Duna elöntötte

a várost, mint hat vagy hét éve,
nem emlékszem pontosan. 
Hogy is tartották a régiek?
Körülbelül úgy, ahogy most mi
is… Reggel püspöki nagymise
a Preobrazsenszka templom-
ban, ez bizony délig eltart,
nálunk hosszú a mise, több

mint két óra, utána ünnepi
ebéd – kik-ki a saját családjá-
val, vendégeivel, ez igen fon-
tos, hogy minden idelátogató
szerbet, ha hívtuk, ha nem hív-
tuk, vendégül látjuk, és amikor
mi megyünk az õ búcsújukba,
õk visszahívnak minket; szóval
ebéd, kis pihenés, erõgyûjtés;
délután fél négykor kezdõdik a
vecsernye, az esti mise szintén
a Preobrazsenszkában, ez már
rövidebb, alig egy óra, persze 
a templom tele, és a mise utána
a szerb egyházközség borral,
üdítõvel, pogácsával kedves-
kedik a vendégeknek. A poha-
razgatás közben összeáll az
alkalmi zenekar – profik, ama-
tõrök vegyesen – és a pohár ital,
a zene megindítja a lábakat:
kezdõdik a tánc, öreg, fiatal
járja: énekelünk, beszélgetünk,
együtt vagyunk…
Hat óra körül átvonulunk a
Bogdányi útra, a Fõ térre éne-
kelve, táncolva, s ott egy szép
lassú kólóval véget ér a nappali
program, hazamegyünk, átöl-

tözünk, pihenünk, erõt gyûj-
tünk ismét, és vissza úgy nyolc
óra körül a Lázár cár térre, és
kezdõdik a hajnalig tartó mu-
latság… eszünk jófajta szerb
ételeket, isszuk a bort, pálinkát

és táncolunk… Minden évben
meghívunk egy-egy szerb ze-
nekart, tánccsoportot, éne-
keseket, és igazi szerb módra
töltjük az estét. Mindenkit
szívesen látunk – úgy, mint
õseink –, mert a szerb búcsú
nemcsak a szerbség, hanem
minden szentendrei mulatsága
is volt mindig: szerbé, svábé,
magyaré egyaránt, s kívánom
minden közösségnek, náció-
nak, egyesületnek, ünnepeljék
olyan jó szívvel, jó kedvvel jeles
napjaikat, mint ahogy mi, szer-
bek tesszük minden augusztus
19-én.“

Lejegyezte
Barnás István

Mile (Margaritovits Milenko) meséli
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6 ünnep

Folytatás az 1. oldalról

Délután ötkor Sasvári Sándor
Lovasszínháza lépett fel, hogy
egyórás mûsorával az Árpád-
kortól napjainkig rajzolja meg
a magyar kultúra fõbb állomá-

sait rockopera- és musical-
részleteken keresztül – ter-
mészetesen lóháton. Láthat-
tuk a vágtázás közben éneklõ
mûvészt, reneszánsz színita-
nodájának diákjait, lovasbe-
mutatót, lovas kaszkadõrt, s a

Mészáros család gyermekeit,
akik pónilovakon nyargaltak
fel s alá. Mint a színmûvész
lapunknak elmondta: hétéves
álma vált valóra, amikor idén
januárban összeállt a társulat.
Szerte a világon nincs még egy

ilyen színház, mint az övék.
Bár hasonló próbálkozások
születtek már egyebek mellett
Német- és Franciaországban,
de a Xenophónia Lovasszínház
tervei között szerepel egy
olyan darab színpadra állítása

is, amelyet a színészek egytõl
egyig lóháton ülve adnak elõ.
Ha minden jól megy, Gárdonyi
Géza Láthatatlan ember címû
regényének adaptációját már
jövõre „meglovasíthatják”.

Dr. Cseri Miklós 1994-
óta a Skanzen fõigazgató-
ja, e mellett egyetemi
oktató, és számos tár-
sadalmi tisztséget is be-
tölt, például az Európai
Szabadtéri Múzeumok
Szövetségének elsõ kelet-
közép-európai elnöke
volt 2007-ig, szintén

elnöke az ICOM Magyar Nemzeti Bizottságának.
Szakmájában igen elismert tekintély, hazánkban,
és külföldön egyaránt. Kutatási területei a népi
építészet, a kisnemesi építészet és életmód,
lakáskultúra, szabadtéri muzeológia és a kulturális
turizmus. Immár 14 éve sikeresen vezeti a Skanzent,
új szemlélettel, nagy dinamizmussal, szakmai
kihívásokkal szembenézve nemcsak mûködteti, de
folyamatos fejlesztéssel, új tájegységek meg-
építésével bõvíti is azt.  Így mára Európa egyik leg-
nagyobb és legkorszerûbb skanzenjének a fõigaz-
gatója. A Skanzen Amfiteátrum nyaranta kulturális
rendezvényeknek a helyszíne, ezek a programok
rangos eseményei a Szentendrei Nyárnak. A fõigaz-
gató és munkatársai az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében a „Skanzen Örökség Programja”
pályázattal nyertek több mint 2 milliárd forint uniós
és állami támogatást. A Skanzen az évente több
százezer látogatójával hazánk legnagyobb múzeu-
mai közé tartozik, ahol különleges színfoltként
jelentkeznek a hagyományos ünnepek: a húsvét,
pünkösd, az õszi borünnepek, Márton-napi vigassá-
gok. Dr. Cseri Miklós szentendrei polgárként is
figyelemmel kíséri és támogatja a város kulturális
életét, és a közéletében is szerepet vállal. Alapító
elnöke a szentendrei Rotary Klubnak. A képviselõ-
testület úgy ítélte meg, dr. Cseri Miklós eddigi
tevékenysége példaértékû. Õ nemcsak köteles-
ségének tartja, de szívügye is, hogy következete-
sen, tudatosan vezesse intézményét és elõrelátásá-
val gondoskodjon annak jövõjérõl. Pályafutása alatt
dr. Cseri Miklós már több kitüntetésben is részesült,
ezek közül fontos kiemelni a Móra Ferenc-díjat,
ami a legmagasabb múzeumi kitüntetés, és az egyik
legrangosabb kitüntetése a Skanzennek 2005-ben

odaítélt Príma Primissima közönségdíj. Szentendre
város vezetése már 1999-ben Pro Urbe emlékérem
kitüntetõ díjjal ismerte el a fõigazgató és a skanzen
kollektívájának munkáját. Dr. Cseri Miklós az idén
Szentendre Díszpolgára kitüntetõ címet kapott.

Göllner Aurélné harminc
éve dolgozik városunkban,
a népmûvészethez, a tánc-
hoz és a mozgásmûvé-
szethez kapcsolódó körök,
csoportok és rendez-
vények tartoztak munka-
körébe. Jelenleg a Szent-
endrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmar-

keting Kht. közmûvelõdési igazgató-helyettese.
Munkájának ma is élõ és ható eredményei elsõsor-
ban a város életéhez kötõdnek. 2000-ben szervezte
meg a Dunaparti Mûvelõdési Ház elsõ alkalommal
az Ister Napokat, a Duna ünnepét. A rendez-
vénysorozat kialakítása, formálása az õ kreati-
vitását, fantáziáját dicséri. A két nap lehetõséget
adott a Dunához kapcsolódó, korzón folyó élet
felidézésére, különösen a vízi felvonulás és a
gyertyaúsztatás talált kedvezõ fogadtatásra, és
mára hagyománnyá vált. Az õ nevéhez fûzõdik a
helyi balett- és táncoktatás gyakorlatának újragon-
dolása, feltételeinek magas szintû megteremtése.
Az õ szeretõ gondoskodása mellett formálódó
közösség munkája megszilárdult, kialakult a Diótörõ
Balettiskola, mely ez évben ünnepelte fennállásá-
nak 15. évfordulóját. A magyar néptánckincs
ápolására, bemutatására jött létre 25 évvel ezelõtt
a Szentendre Táncegyüttes. Indításakor szinte min-
den feltételt a semmibõl kellett megteremteni. Ez
emberfeletti erõfeszítést követelt Göllner Judittól,
aki bábáskodott az együttes születésénél, és azóta
is õ segíti munkájukat. Az indulástól eltelt évek
alatt az együttes töretlenül fejlõdött, számos si-
kert tudhat maga mögött. Rendszeres vendége az
országos szakmai napoknak. Az itthoni bemutatók
mellett sokat szerepeltek külföldön is, Angliától
Amerikáig szinte az egész világot bejárták. Mára
már tagságuk 120 fõre nõtt, de az évek során itt

táncoló fiatalok megmaradtak az együttes mellett,
annak minden jelentõsebb megmozdulását fi-
gyelemmel kísérik. Így az együttes egy-egy új bemu-
tatója a legizgalmasabb városi események sorába
lépett. Ezen értékek megteremtését ismerte el
Szentendre Város Önkormányzata a Pro Urbe-díjjal.  

Háromszéki Gyuláné a
napközi konyha vezetõje,
aki 1986-ban került a
Szentendrei Gazdaság-
ellátó Szervezet által
üzemeltetett napközi
konyhára, ahol élelme-
zésvezetõként dolgozik a
mai napig. Feladata az
általános iskolák diák-

jainak és pedagógusainak étkeztetése. Az ételek
többségét a napközi konyha ebédlõjében
fogyasztják el, de készétel-kiszállítást is végeznek
más intézménybe. Az iskolai szünetekben az óvodák
és szociális gondozottak ellátása is feladatuk.
Háromszéki Gyuláné azt tartja, a jól végzett
munkáját a munkatársaival való jó együttmûködés-
nek, szorgalmuknak, nagy teherbírásuknak köszön-
heti. Finom alázattal éli hétköznapjait, úgy, hogy
nap mint nap erõt meríthetünk belõle. A szerénység,
az emberszeretet, a toleranciára való törekvés az Õ
esetében alaptulajdonságok. Munkája során ren-
geteg emberrel tart kapcsolatot. Mindenkire és
mindenre odafigyel. Neki köszönhetõ, hogy a tá-
borozók szájról-szájra adják egymás között a szent-
endrei napközi konyha jó hírét. A fáradságot nem
ismeri, hajnaltól talpon van. Hétvégeken, ren-
dezvényeken, esküvõkön áll helyt. 2006-ban a
várost fenyegetõ árvíz elleni védekezésnél tapasz-
talhattuk meg igazán emberfeletti kitartását, éjt
nappallá téve dolgozott, és biztosította a gáton
dolgozók ellátását. Csendben szorgoskodó polgára
városunknak, akit mindenki rendkívüli tisztelettel
emleget. A javaslatokat figyelembe véve a kép-
viselõ-testület úgy döntött, hogy Háromszéki
Gyuláné munkáját a városért, várostársaiért, az ele-
settekért Pro Urbe emlékérem kitüntetõ címmel
ismeri el.

Díjazottak, emlékezõk és lovasok Szent István ünnepén
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Újabb év, újabb kitüntetõ díjak
– este hét órakor a Városháza
udvarán került sor a Pro Urbe-
díjak és a Szentendre Város
Díszpolgára cím átadására. Dr.
Cseri Miklós, a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum fõigazgatója
kapta idén Szentendre város
díszpolgári címét, a Pro Urbe
kitüntetés idei díjazottjai:
Göllner Aurélné és Háromszéki
Gyuláné. A mûsort a Villõ Ének-
együttes nyitotta az Ének
Szent István királyról címû
dallal. 
Ezt követõen dr. Dietz Ferenc
polgármester mondott kö-
szöntõt, amelyben kiemelte az
együttmûködés és a jó tettek
fontosságát: „Ma az elsõ ma-
gyar szent királyra emlékezünk,
aki szigorú, de igazságos tör-
vényekkel alapozta meg a ma-

gyar jogrendet. Múltja az egész
jövõnket meghatározza, aho-
gyan a helyes életet határozza
meg a szilárd hit és a jó cse-
lekedet” – fogalmazott a város
elsõ embere. – „Hiszek benne,
hogy városunk közösségében is
jó cselekedetekkel kell együtt-
mûködnünk. Tavaly a képvi-
selõk egyhangú döntésével
megszületett a Dumtsa Jenõ
Integrált Városfejlesztési Stra-
tégia, amely hagyományaira
büszke, de modern, jövõt ku-
tató Szentendrét gondol el. Bár
a sikertelen pályázatok és a kor-

mányzati megszorítások olykor
elveszik a cselekvõ kedvet, de
ha tízszer elutasítanak, nekünk
tizenegyedszer is meg kell
próbálnunk elérni a céljainkat.
Szent István és az 550 éve ki-
rállyá koronázott Hunyadi Má-
tyás példája, küzdeni akarása
ugyanúgy erõt ad nekünk, mint
a határon túli magyarok nehéz,
már-már kilátástalan helyzete,
vagy a szentendrei Pro Urbe-
díjasok és díszpolgárok tenni
akarása, példamutatása. Az
államalapítás ünnepe alkal-
mából kívánom, hogy Szent
István fénye világítsa be tet-
teinket, és újítsa meg gondol-
kodásunkat!”
Az est ünnepi beszédét dr.
Bertényi Iván történész, egye-
temi tanár mondta el. A Ma-
gyar Hadtudományi Társaság

elnöke néhány kevéssé közis-
mert tényt osztott meg közön-
ségével Szent István kirá-
lyunkról. Kiemelte: az elsõ
magyar szent királynak mindig
is „jó sajtója” volt, hiszen már
halála után nem sokkal, I.
András idejében elkezdték
gyûjteni a személyes tárgyait,
I. (Szent) László indítványára
pedig 1083-ban szentté avat-
ták. Az eset érdekessége –
mondta a kutató –, hogy Szent
László annak a Vászolynak
(Vazulnak) volt a leszárma-
zottja, akit Szent István elfo-

gattatott, megvakíttatott, s
fülébe forró ólmot öntetett. A
történelem folyamán talán
István volt az egyetlen kirá-
lyunk, akinek nagyságát
sohasem kérdõjelezték meg
igazán, még azok sem, akiknek
ideológiai alapja különbözött
a királyság eszményétõl. A két
világháború között maga a
kálvinista felekezetû Horthy
Miklós kormányzó is részt vett
az István-napi körmeneteken,
sõt a kommunista diktatúra is
megtartotta az István-esz-
ményt, hiszen felfogásuk
szerint õ egykoron legalább
akkora változásokat hozott a
magyarok életébe, mint ami-
lyet a kommunizmus szeretett
volna. Késõbb persze elfedik a
királyeszményt (így lett
augusztus 20-ból az új kenyér
és az alkotmány ünnepe), de
rosszat soha nem állítottak
elsõ koronás uralkodónkról.
Bertényi Iván hozzátette:
István hadvezérként is száz-
százalékos volt, hiszen nem
tudunk olyan csatájáról,
amelybõl vesztesként került
volna ki. A professzor az
Intelmek egyik ismert idé-
zetével zárta szavait, amely-
hez hozzákapcsolta a mondat
kevésbé ismert folytatását is:
ha szilárd államot akarsz, vond
be az idegen népeket, és ter-
jeszd ki országod határait!
Ökumenikus kenyérszentelés-
sel folytatódott az ünnepség,
amelynek során Blanckenstein
György római katolikus plé-
bános, P. Tóth Béla reformá-
tus, valamint Dani Zsolt bap-
tista lelkész mondott rövid
könyörgést, majd a jelenlévõk
közösen imádkozták el a
Miatyánkot. Ezután újra a Villõ
Énekegyüttes lépett szín-
padra, hogy gyönyörû latin és
magyar nyelvû dicsõítõ éne-
keket zengjen Szent Istvánról,
majd a Boldogasszony Anyánk
kezdetû népénekkel zárja
mûsorát.

- bt -

Ünnepi hangverseny 
a Városházán

Augusztus huszadikán ünnepi hangverseny zárja hagyo-
mányosan a jeles napot. Évek hosszú során át a Fenyõ Gábor
vezette Szentendrei Kamarazenekar a református templom
árnyas kertjében adott hangversenyt. A tavalyi év változást
hozott a tradíciókban: az ünnepi koncert helyszíne a Városháza
udvara lett, ezáltal is összekapcsolva a városi ünnepséget a
hangversennyel.
Az idén az ünnepség elhúzódása miatt késve kezdõdött a
Városháza dísztermébe került koncert. Azonban a zenekar
nagyszerû játéka, a kíváló elõadók és az igényes mûsor kárpó-
tolta a várakozásért a türelmetlen közönséget.
Puccini kevéssé ismert, ifjúkori mûve, a Krizantémok kezdte a
programot. Ezután Mozart Esz-dúr kürtversenyét adta elõ Kováts
Gábor, majd következett az est meglepetés-szereplõje, Horváth
Béla hegedûmûvész, aki Mozart G-dúr hegedûversenyét szólal-
tatta meg hatalmas sikerrel. A hangverseny ünnepélyes zárását
Brahms három Magyar tánca jelentette. 
S mint ahogy évek óta megszoktuk, Fenyõ Gáborékat ezúttal is
hatalmas, megérdemelt taps ünnepelte.

R. Zs.
P. Tóth Béla, Dani Zsolt és Blanckenstein György
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– Hogyan jött az ötlet, hogy
egy ilyen fesztivált csinálja-
tok?
– 1987-ben találtuk ki
feLugossy Lászlóval és Szirtes
Jánossal, hogy minden év
októberének elsõ hétvégéjén
felkérjük performance elõadá-
sok megtartására azokat a ba-
rátainkat, akik ebben a mûfaj-
ban már régóta dolgoznak.
Mivel önerõbõl tudtuk csak
megvalósítani elképzelésün-
ket, nem állt módunkban az
itthon élõ performerek min-
den kiválóságát meghívni,
ezért a Kis Magyar Perfor-
mance Fesztivál nevet adtuk a
rendezvénynek. Három évig
csináltuk, majd abbahagytuk,
mert belefáradtunk a szer-
vezésbe. Legközelebb 2002-
ben a Vajda Lajos Stúdió Mû-
csarnokbeli 30 éves jubileumi

kiállításán, kiállítás-záró ren-
dezvényként élesztettük fel a
fesztivált, ami nagyon sikeres
volt, úgyhogy kedvünk támadt
a folytatáshoz. A Mûvészet-
Malom létrejöttével pedig
adottá vált, hogy az addig
különbözõ helyeken megvaló-
suló fesztivál egy helyszínen
történjen. Az elmúlt években
sikerült sok neves külföldi
elõadót is meghívni, akik
világszerte jó hírét vitték a
rendezvényünknek.
– A címadáskor mit akarta-
tok a „nehéz zenével” kife-
jezni?
– A nehéz zenével a köny-
nyûzene ellenkezõjét akartuk
jelezni. A tömegigényt kiszol-
gáló kultúrával szemben egy
másik értéket kívántunk fel-
mutatni. A hangzó világ ha-
táreset-kutatóinak munkás-
ságát nyilvánosságra hozni, és
közkinccsé tenni. Ezeket a sza-
bad zenei produkciókat a té-
mára nem nyitott lelkületû
hallgatók általában nehezen
viselik, ennyiben is nehéz ez a
fajta zene.
– Hogyan születik a fesztivál
programja?

– A mûsorválasztás úgy tör-
ténik, hogy bármerre járunk,
ahol valamilyen elõadás meg-
tetszik, azt meghívjuk. Sze-
rencsére igen jó a kapcsolati
tõkénk. FeLugossy László és
Szirtes János, akik a hazai és
nemzetközi performance me-
zõny élvonalában vannak,
külföldi szerepléseik révén
személyesen ismerik a világ-
szerte legjobb performereket,
akiket, ha anyagi lehetõsé-
geink engedik, meg is hívunk.
Így sikerült Szentendrére csá-
bítani Roddy Huntert Skó-
ciából, Tomás Rullert, Michael
Murint Szlovákiából, Roy Varát,
Antti Laitinent Finnországból,
Andrzej Izdebskit és Michael
Gorczynskit Lengyelországból,
Kikely Radát Szlovéniából,
Karin Lustenberget Svájcból, 
a Dragibust Franciaországból,
a Process Laboratory of In-
tutitiont Lengyelországból, és
Magentát Norvégiából.
A performance és a zene mel-
lett a képzõmûvészet, a film
és az animáció, a DJ. és a VJ.
mûfaja is jelen van. Például a
Neo Neon és a Kiégõ Izzók
fényfestõ csoportok is a fesz-

tivál állandó szereplõi. Ál-
talánosságban mondhatom,
hogy az újat kutató és kísér-
letezésben gondolkodó al-
kotók találkozója ez az ese-
mény.
– Véleményed szerint meny-
nyire illeszkedik bele ez a
napjainkra már hagyomá-
nyosnak tekinthetõ fesztivál
a szentendrei kulturális
életbe?
– Fesztiválunk szervesen il-
leszkedik hozzá. Egyrészt kap-
csolódik Szentendre erõs
avantgárd hagyományaihoz –
a Vajda Lajos Stúdió, melynek
mi is tagjai vagyunk, 1968 óta
folyamatosan jelen van a város
kulturális életében –, másrészt
jó ellenpontja az itt markán-
san jelenlevõ, a turizmust
kiszolgáló szuvenír-kultúrá-
nak is. 
– Kezdettõl fogva részei
vagytok a Szentendre Éjjel-
Nappal Nyitva rendez-
vénynek?
– Igen. Amikor két éve a város
részérõl felmerült a rendez-
vény ötlete, javasoltam, hogy
azonos idõpontban legyen a
pár éve sikeresen mûködõ per-

formance fesztivállal, mivel a
két esemény erõsítené egy-
mást. Egyrészt a mi feszti-
válunkra érkezõ két-három-
ezer ember élvezheti a hajnalig
nyitva tartó éttermek, ga-
lériák, boltok programjait,
másrészt az Éjjel-Nappalra
érkezõ közönség belecsöppen-
het a MûvészetMalomban zajló
ingyenes elõadásokba. 
– Tapasztalataid szerint kik
látogatják a fesztivált? 
– Fõleg az ország mûvészetok-
tatási intézményeibõl jönnek
diákok, tanárok és mûvészek,
akik kíváncsiak egymás mun-
káira, de a fellépõ zenekarok
rajongótábora is jelen van. Mi
arra a közönségre is számí-
tunk, amely nyitott az újra, s
esetleg itt érti majd meg, hogy
nem a kommersz az igazi. Úgy
tûnik, hogy évrõl évre többen
látogatják a programunkat.
– Képzõmûvészként vagy
elsõsorban ismert. Milyen
szerepet játszik a zene az
életedben?
– Elsõsorban képzõmûvészet-
tel foglalkozom, de emellett
mindig zenéltem is. A hagyo-
mányos zenekari megszólalás
mellett ma is sokat kísér-
letezem intuitív-, asszociatív,
és improvizatív hangterápi-
ákkal. Ezeket transzzajbalett-
nak hívom, és idõnként – fõleg
kiállítás-megnyitókon – be is
mutatjuk.

Rappai 

Az idei újévi hangversenyt
Pinchas Zuckermann vi-
lághírû hegedûmûvész
elsõ magyar növendéke,
Horváth Béla varázslatos
játéka tette sokáig em-
lékezetessé. Villámhír-
ként terjedt el, hogy az
augusztus huszadiki ün-
nepi hangversenyen az
ifjú hegedûs is fellép. 

– A szentendrei közönség
nagy örömmel üdvözölte,
hogy újra játszik nálunk.
Hogyan került sor a mostani
koncertre?
– Fischer Annie-ösztöndíjas-
ként – az ösztöndíjat odaítélõ
kuratórium tagja Fenyõ Gábor
is – tíz ingyenes koncertet kell
itthon adnom. Már az év eleji
koncertemen megegyeztünk 
a polgármester úrral, hogy a
nyári szabadságom idején újra
játszom Szentendrén. Boldo-
gan tettem eleget a felké-
résnek.
– A mostani koncert is nagy
sikert és elismerést hozott.

Fiatal kora ellenére úgy tû-
nik, hogy szinte mindent el
tud játszani. Mikor kezdõdött
el a zenei pályája?
– Három és fél évesen kezdtem
el hegedülni, nagypapám volt
az elsõ tanárom. Késõbb Ba-

ranyai Valéria, Kertész István
és Szenthelyi Miklós tanítot-
tak. 2002-ben kerültem New
Yorkba, Pinchas Zuckermann és
Patinka Kopec növendékeként
a Manhattan School of Music-
ba, ahol ebben az évben szer-
zem meg a mesterdiplomámat.
– Ha a tanulmányait befejezi,
hazatér?
– A terveim szerint maradok a
Manhattan School of Music-
ban, és a koncertezés mellett
hegedût, brácsát és kama-
razenét fogok ott tanítani.
– Huszonöt évesen már ko-
moly sikereket könyvelhet el
mûvészi pályáján. 
– Szerencsére. Már maga az a
tény, hogy Zuckermann és
Kopec tanítványa lehetek, is
siker. Sok koncertet adtam az
elmúlt években, Londonban,
Franciaország több városában,
Kanadában. Februárban
Zuckermannal közösen lép-
tünk fel egy gálakoncerten.

Június 13-án New Yorkban a
Carnegie Hallban léptem fel
szólistaként, mivel március
elején megnyertem egy zenei
versenyt, s a díj egyik része
volt ez a fellépés. Mérföldkõ
volt pályafutásomban ez a
hangverseny, hiszen koncer-
tet adni itt komoly rangot
jelent.
– Az ünnepi hangversenyen
újra ritka zenei élménnyel
ajándékozta meg a hallga-
tóságot. Mozart ismert hege-
dûversenyét a felfedezés
élményét adó módon adta
elõ. Õ számít a kedvenc zene-
szerzõjének?
– Nem. Ludwig van Beethoven
az a zeneszerzõ, aki lenyûgöz
fantasztikusan megszerkesz-
tett mûvei által. Elvarázsol,
hogy mennyire értelmesen és
ésszerûen komponált. Szá-
momra a zene történetében a
Schönberg, Messiaen, Xenakis
és Boulez által fémjelzett

huszadik század a legérdeke-
sebb, a leginkább kedvelt per-
iódus. Õket azonban nem
nevezném a kedvenc zeneszer-
zõimnek.
– Hangszerének különösen
szép hangzása hallatán so-
kan tették fel a kérdést,
milyen hegedûn játszik?
– Általában egy Stradivarin
játszom, de most egy 1785-ös
olasz Galiano-hegedût hoztam
magammal. Azonban ez ön-
magában nem biztosítja ezt a
hangzást.
– Úgy hallottam, nemrég
jelent meg Brahms Zongora-
négyeseit bemutató lemeze.
– Ezt a CD-t a kanadai Marcus
Music adta ki. Sajnos Magyar-
országon nem lehet még
kapni.
– Mikor hallhatjuk újra
Szentendrén?
– Igéretem szerint télen újra
jövök Szentendrére, és re-
ményeim szerint akkor is a
Szentendrei Kamarazenekarral
fogok játszani.

Rappai Zsuzsa

A hegedû virtuóza

Mi is az a nehéz zene?
Ma délután veszi kezdetét a Nemzetközi  Performance és Nehéz Zenei Fesztivál 
a MûvészetMalomban. Immáron a tizedik. EfZámbó István képzõmûvésszel, a fesz-
tivál egyik alapítójával beszélgetünk a népszerû rendezvényrõl.

EfZámbó István

Horváth Béla
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Egész hétvégén 
látogatható 
programok:

ALKOTÓK UTCÁJA 
A Dumtsa utcában textilmûvészek,
keramikusok, kõszobrászok, fotósok,
grafikusok, könyvkötõk, tipográfusok,
ötvösök, festõk munkáinak kiállítása,
valamint élõzenei, színházi és
táncprogramok. 

Kiállítások a MûvészetMalomban: 
Ûrkollázs, Mellékhatás
Alsó lépcsõn utazni tilos

Nonstop vetítõ:
Bada Tibor emlékfilm, Marskirálynõ
MûvészetMalom

Dermedten
FeLugossy László retrospektív tárlata
Szentendrei Képtár

Nyári hangulat
Válogatás kiállítás az Erdész Galéria
mûveibõl (Bercsényi u. 4.)

„Tíz + Tíz” 
Tíz külföldi és tíz magyar formater-
vezõ kiállítása a Palmetta Design
Galériában, Bogdányi u. 14. 

Kovács Tibor festõmûvész kiállítása
Céh Galéria, Bercsényi u. 3. 

Bihon Gyõzõ festõmûvész utcatárla-
ta a Görög utca tetején

IKON csoport tárlata
Dumtsa u. 13/A.

Szamos Marcipán Múzeum és
Cukrászda
Gyurmarci Mûhely: marcipán-for-
mázás, oktatás – nemcsak
gyerekeknek (Dumtsa Jenõ u. 12.)

Szankovits Késes 
Mindhárom napon: antik bicskák,
díjnyertes kések, késkészítéssel 
kapcsolatos antik szerszámok, tár-
latvezetés. (Dumtsa Jenõ u. 9.)

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

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

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

Ikertáltos
Bolt a magyar szerves mûvelt-
ségünkért, történelmünkért, õsi
motívum kincsünkért. (Gõzhajó u.)

Líra és Lant Zrt. könyvesboltja
Könyvek 400 Ft-ért akció
meghosszabbítva (Fõ tér 5.) 

Caprice bemutatóterem
Különleges minõségû és változatos
gyémánt és drágakõékszerek
Nyitva: 10 - 18.00, Dózsa Gy. út 22.

Privát Club & Galéria
Palotai Roland festõmûvész kiállítása
Görög u. 4.

Keresztény filmnapok a P'Art 
moziban
Augusztus 28. 19 óra
A jövõ kezdete
színes magyarul beszélõ amerikai
filmdráma, rendezte: Mimi Leder. 

AUGUSZTUS 29. PÉNTEK
10.00-20.00 Könyvcsere; 
10.00-12.00 és 16.00-18.00
Könyvszakértés, értékbecslés
Pastinszky Antikvárium (Dumtsa -
Ignatovity u. sarok)

12.00: Gyermekrajz-kiállítás a Duna-
korzón

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

15.00 Tua koncert
16.00 Nemjuci koncert
MûvészetMalom

16.00 Ünnepélyes megnyitó
Dr. Dietz Ferenc polgármester köszön-
tõje 

Keresztény filmnapok a P'Art 
moziban

16.00 A nagy csend 
színes német-svájci-francia dokumen-
tumfilm, rendezte: Philip Gröning. 

16.00-tól Szerb nap a Lázár cár téren 

16.00-tól Borkóstoló
Nemes nedûk borszaküzlet,
Paprikabíró u. 2. udvarán

17.00 Casi Flamenco
Barcsay udvar, Dumtsa u. 10. 

17.00 Interaktív turisztikai kiállítás
környezeti játékokkal
Napórásház, Halász u. 1. 

17.00 Vers, vers, vers…
Kertész József mûsora. Közremûködik
fagotton Blaskó Mihály.
IKON-udvar, Dumtsa u. 13/A.

17.00 ÚjlátásmódFúzió - koncert
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.

17.30 Moha koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó

18.00 Kézi mosás 1000 oC-on
Krausz Diána ékszertervezõ kiállítása.
Megnyitja: Zséda.
Erdész Galéria, Bercsényi u. 4.

18.00 Plectrum Quartet
Arató-pódium, Vuk Karadzsics tér -
Paprikabíró u. 2.

18.00 Empty Pubs Tenger Zenekar
Mûvész Étterem
Dumtsa Jenõ u.

18.10  Juhász Jácint Bt. koncert
MûvészetMalom

19.00 Club Era koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó 

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

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

19.00 - 21.00 Irodalmi oázis zsíros
kenyérrel és jeges teával a könyvtár
teraszán, Pátriárka u. 7. 

Keresztény filmnapok a P'Art 
moziban
19.00 El Camino - az út 
magyar-német dokumentumfilm, ren-
dezte: Tolvaly Ferenc
Vendég: Szakács Áron és felesége,
akik idén elzarándokoltak Santiagoba. 

19.00 Biblia-kiállítás megnyitó
Artéria Galéria (Városház tér).

19.00 „Ne légy ölõ!… avagy adj
esélyt a létnek!“
Kiállítás-megnyitó
Cafe Rodin, Ady E. u. 6. 

19.00 „Éjszaka a múzeumban”
A szentendrei Kreatív Színházi
Stúdió komikus némajátéka.
Utána: A „Balkán Torta” címû animá-
ciós film vetítése.
Barcsay udvar, Dumtsa u. 10. 

19.20 Szatmári Botond és Széchi
András performance
MûvészetMalom

20.00 - 01.00 Nyitott mûtermek a
Szentendrei Régi Mûvésztelepen
Bogdányi u. 51. 

20.00 Nyitott templomok éjszakája
Templomi körséta ingyenes 
idegenvezetéssel. Találkozó az
evangélikus templomnál. 

20.00 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 tér-Paprikabíró u. 2. 

20.20 Pop Iván koncert
MûvészetMalom

Keresztény irodalmi estek a
Városháza udvarán
20.30 Csak egy éjszakára! 

21.00 Karen Caroll koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó

21.00 - 24.00 Salsa mindenkinek 
a könyvtár teraszán
Pátriárka u. 7. 

21.00 Józsa Tamás Blues Trió
Arató-pódium, Vuk Karadzsics tér - 
Paprikabíró u. 2. 

21.40 Juhász R. József performance
22.00 Michael Murin performance
MûvészetMalom

22.00 - 24.00 L. Kecskés András 
és együttese 
Dumtsa Jenõ utca

22.00 Afterparty: DJ Nemcsók 
Hajóállomás épülete, Czóbel sétány 

22.30 Bóci Alpár performance
MûvészetMalom

23.00 G - Beer koncert 
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó

23.00 Memphis
23.30 Body Meta performance
00.20 Mc Ribbentrop
MûvészetMalom

AUGUSZTUS 30. SZOMBAT
10.00 - 18.00 Ökumenikus családi
nap a Fõ téren
Egész nap változatos mûsor 
beszélgetési lehetõséggel.

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. 

10.00 - 13.00 Játékos vetélkedõk,
manuális foglalkozások 
a gyermekkönyvtárban.
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
Tündérellátó, Paprikabíró u. 2.

12.00 - 19.00 II. Borsostokány fõzõ-
verseny - Bors családi nap
Szentendre Bükkös-part, 
a Bükkös Hotel elõtt.
Zsûrizés várhatóan 16 órakor, 
eredményhirdetés 17 órakor a verseny
helyszínén.
Borsválogató vetélkedõ 
a fõzõverseny közben.
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.

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. 
Tündérellátó, Paprikabíró u. 2.

16.00 Meerseburgi Fúvósok 
koncertje
Fõ tér

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

16.00 Fantom Funk koncert
MûvészetMalom

Keresztény filmnapok a P'Art 
moziban
16.45 Az élet szép
szinkronizált olasz filmdráma, 
rendezte: Roberto Benigni. 

17.00 Interaktív turisztikai kiállítás
környezeti játékokkal
Napórásház, Halász u. 1. 

17.00 Sipos Misi blues mûsora
IKON-udvar, Dumtsa u. 13/A.

17.00 Kvark koncert
MûvészetMalom

17.00-24.00 Ringasd el magad!
Óriási méretben készített paraszti
gyermekbútorokon és óriás
babzsákokon a felnõttek újra megta-
pasztalják a gyermekkor dimenzióit.
Dunaparti Mûvelõdési Ház, 
Duna-korzó 11/A.

17.59 Kósa Reneszánsz Kerámia
Stúdió
Kiállítás és vásár a Clockhouse
Galériában, Bogdányi u. 18.

18.00 Kind Off Beat koncert 
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó 

18.00 Korcs
Arató-pódium, Vuk Karadzsics tér -
Paprikabíró u. 2. 

18.00 Trio Montana és vendégei
Mûvész Étterem, 
Dumtsa J. utca

18.20 Digép koncert
MûvészetMalom

Keresztény filmnapok a P'Art 
moziban
19.00 Vendég: M. Tóth Géza 
animációs filmrendezõ
Vetített filmjei: Az Oscar-díjra jelölt
Maestro és az idei Cannes-i
Filmfesztiválon is szereplõ Ergo.

19.00 Vendégek a Triznya
Kocsmából Szõnyi Zsuzsa és vendégei
felelevenítik a római irodalmi szalont. 
Kmetty-Kerényi Múzeum, Fõ tér 21.

19.15 Éjszaka a múzeumban
A Kreatív Színházi Stúdió komikus
némajátéka
Barcsay udvar, Dumtsa J. u. 10.

19.30 Korg koncert
MûvészetMalom

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 tér –
Paprikabíró u. 2.

20.30 Nyárbúcsúztató Vujicsics-
koncert a könyvtár elõcsarnokában
Pátriárka u. 7.

20.50 LoPUNK koncert
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 

21.50 feLugossy László, Szirtes
János performance 
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
22.50 Rizmayer Péter, Hugyecsek
Balázs, Kecskés Tibor performance
23.10 Flash koncert
24.30 Büdösök
MûvészetMalom

AUGUSZTUS 31. VASÁRNAP
8.00 Pest Megyei Streetball
Bajnokság, Casino parkoló

10.00 - 18.00 JátsszMa
Múzeumi képkeresõ játék az Ámos -
Anna, a Barcsay, a Czóbel és a
Ferenczy Múzeumban, valamint a
Szentendrei Képtárban. 

10.30-13.00 Csiribí és Panka
mesekönyv dedikálás
Tündérellátó, Paprikabíró u. 2.

10.00 - 20.00 Könyvcsere
10.00-12.00 és 16.00-18.00

Könyvszakértés, értékbecslés
Pastinszky Antikvárium, Dumtsa Jenõ
u. - Ignatovity u. sarok

11.00 Irodalmi vetélkedõ
Pastinszky Antikvárium 
Dumtsa Jenõ u. - Ignatovity u. sarok

12.00-tól Görög nap
a Lázár cár téren

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

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

16.00-tól Wahorn András: Párnák
kiállítás
Dalmát Kávézó, Bartók B. u. - 
Iskola u. sarok

16.00 Énekelt versek
Idestova Együttes mûsora
Ikon-udvar, Dumtsa u. 13/A.

16.00 The alien drivers local 
experience - Mûvésztelep
Színházi produkció
Dumtsa Jenõ utca - Apor híd

16.30 Angel Street koncert
MûvészetMalom

17.00 Interaktív turisztikai kiállítás
környezeti játékokkal 
Napórásház, Halász u. 1. 

17.30 Presszó Tangó Libidó koncert
MûvészetMalom

18.00 Lucia Second Local Bye (BÁJ)
Dumtsa Jenõ utca

Keresztény filmnapok a P'Art 
moziban
18.00 Adjon Isten! 
magyar dokumentumfilm, 
rendezte: Párkányi László. 

18.00 3DO+ koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó  

18.40 Tóth Viktor Tercett
MûvészetMalom

Keresztény filmnapok a P'Art 
moziban
19.00 Nevem Sam
amerikai filmdráma, rendezte: Jessie
Nelson. 

19.00 Metman Metallica Tribute
Arató-pódium, Vuk Karadzsics tér-
Paprikabíró u. 2. 

19.50 Tudósok koncert
MûvészetMalom

20.00 - 22.00 Kobza Vajk Group
Dumtsa Jenõ utca 

20.00 Kugli koncert
Korzó Szabadszínpad, Duna-korzó

20.00 Vatnajöküll
Arató-pódium, Vuk Karadzsics tér-
Paprikabíró u. 2.

Keresztény irodalmi estek 
a Városháza udvarán
20.30 Az igazat mondd, ne csak 
a valódit! 
Eperjes Károly zenés irodalmi estje.
Közremûködik Négyessy Katalin gor-
donkamûvész.

20.30 Hangomon performance
21.00 Ef Zámbó Happy Dead Band
koncert 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
Fõ tér

22.00 Szurcsik József performance
MûvészetMalom

22.30 KárÓ csoport Huszka Levente,
Tatár Balázs, Turóczi Nóra perfor-
mance
23.00 Smirgl, MûvészetMalom

23.00 Maszkura és a Tücsökraj
Lantudvar, Dumtsa Jenõ u. -
Ignatovity u. sarok

24.00 Terv, MûvészetMalom

III. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál



AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Hordozható cserépkályha jó állapotban
eladó. Tel. (26) 301-988

Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),

110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm mély.
Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26) 312-
657.

Etûd márkájú pianínó zongoraszékkel 165
000 forintért eladó. Tel. (26) 312-364.

2 db Kögel félpótkocsi, 2003-as évjáratú,
újszerû állapotban eladó. Tel. 06-30-950-
8025.

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

ÁÁLLLLÁÁSS

4 órás állandó állást kínálunk
Szentendrén, bejelentett irodai
munkára szeptemberi munkakezdés-
sel. Követelmény: érettségi, jó kom-
munikációs készség, számítógépes
ismeretek. Telefon: (26) 300-512,
Mobil: 06-20-911-7399.

Szentendrei Metál Üzletház festékosztá-
lyára gyakorlattal rendelkezõ férfi eladót
keresünk. Tel. 06-70-381-0341.

Szentendrén vendégkörrel rendelkezõ,
bevezetett üzletbe keresünk fodrász és
manikûr-mûkörmös munkatársakat. Tel.
06-30-250-9980, 06-20-412-4304.

Szentendrei csokoládébolt keres nyelvet
tudó, és számítógépet ismerõ munkatár-
sat hétvégi munkára is. Önéletrajzát kér-
jük, küldje a csokibolt@t-online.hu címre.

Önmagára és környezetére igényes, nem-
dohányzó takarítónõt keresek heti 2 napra,
napi 8 órában lakástakarításra, Szent-
endrén. Tel. 06-20-944-1324.

Szentendrén újonnan nyíló üzletünkbe pul-
tos lányt és kisegítõt keresünk. Tel. 06-
30-940-2652.

Gyakorlott, jól képzett, szakmáját szeretõ
kozmetikust keresek Szentendrén. Tel. 06-
30-996-0919.

Szentendrei munkahelyre szakképzett fel-
szolgálót keresünk azonnali belépéssel.
Tel. 06-20-575-4277.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Jóga Szentendrén, kezdõknek és újra-
kezdõknek! Tel. 06-30-512-0051.

Hastánc kedd - csütörtök - vasárnap 18-20
órai kezdéssel. Tel. (26) 317-792.
Visszahívjuk!

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Kiadó Budakalászon, különbejáratú, 3
szoba összkomfort. Tel. 06-30-855-5035.

Szentendrén a Deák Ferenc utcában hosszú
távra kiadó egy 74 nm-es egyedi fûtéses
lakás 70 000 Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-577-
1617.

Kiadó Budakalászon 1 szoba összkomfort.
Tel. 06-30-855-5035.

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

Albérleti szoba, konyha, fürdõszoba
használattal 1-2 fõ részére kiadó. Tel. 06-
30-854-2277.

Szarvashegyen új, 120 nm-es családi ház
hosszútávra kiadó. Tel. 06-20-994-0668.

Szentendrén a Károly utcában 2 szobás,
50 nm-es, IV. emeleti, erkélyes lakás
hosszú távra kiadó vagy eladó. Tel. (26)
311-803.

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

Szentendrén, a HÉV-végállomásnál 65 nm-
es, alacsony rezsijû lakás hosszútávra
kiadó. Tel. 06-30-560-3567.

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

Szoba kiadó lánynak, párnak. Tel. 06-30-
949-6456.

Szentendre belvárosában - Kör utca - fris-
sen felújított, polgári családi ház (70 nm)
kerttel, 2 kocsi-beállóval, pincével kiadó.
Alkalmas irodának, rendelõnek, mûterem-
nek is. Ár: 150 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-
20-823-5869.

Szentendrén, fõút mellett, közel az
óvároshoz, családi házban, különbejárat-
tal egy szoba összkomfort kiadó. Tel. 06-
30-357-5101, 06-30-603-3440.

Szentendre belvárosában, Dunához közel,
csendes utcában hosszú távra kiadó 50
nm-es, másfél szobás (plusz gardrób szo-
ba), amerikai konyhás, világos, összkom-
fortos, egyedi gázfûtéses lakás nagy
terasszal. Irodának is alkalmas. Érdeklõd-
ni: Emailben: drhugo@freemail.hu és tele-
fonon (26) 312-088.

44 nm-es lakás a Püspökmajor-lakótelepen
45 000 Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. (26) 312-
364.

Szentendrén a Püspökmajor-lakótelepen
elújított 60 nm-es lakás kiadó augusztus
végétõl. Tel. 06-70-585-1792.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen,
új házban, 55 nm-es, erkélyes 1+2 fél-

szobás önálló mérõkkel bíró lakás, udvari,
privát parkolóval kiadó hosszú távra. Tel.
06-20-317-6554.

A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház, önálló
kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, mel-
léképülettel hosszabb távra kiadó. Busz-
megálló, bolt 50 méterre. Tel. 06-30-934-
4957.

Szentendrén a Sztaravodai úton 60 nm
alapterületû kétszintes családi ház kiadó.
Ár: 90 000 Ft/hó+rezsi. Tel 06-20-777-
9947.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen eladó
egy földszinti, 72 nm-es, 1+2 szobás, erké-
lyes turbócirkó-fûtéses lakás. Irányár: 19,5
millió Ft. Tel. (26) 318-102.

Szentendrén, a legkitûnõbb helyen, fõút
mellett, 2000 nm-es ingatlan, 100 nm
hosszan Duna-parttal, vállalkozás céljára
is szuper, 60 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Belvárosi kis barokk ház különálló
mûteremmel eladó. Tel. 06-30-487-8688.

Szentendrén 470 nöl nagyon szép telek,
kulturált környezetben, aszfaltos út mel-
lett, 28 millió irányáron eladó. Nem min-
dennapos. Tel. 06-30-299-0376.

Tahiban 700 nm építési telek a Villasoron
7,5 millió forintért eladó. Tel. 06-20-934-
3470.

Felújított háromszobás lakás a Pap-sziget-
nél 13,5 millió forintért eladó Tel. 06-20-
934-3470.

Szentendrén, a Sztaravodai út elején, 224
nöl nyeles telken 69 nm-es, összközmûves
lakóház, nagy garázzsal 25 millió irány-
áron eladó. Tel. 06-20-945-5362, (26) 310-
095.

Garzonlakás (30 nm) olcsón 7,8 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szép állapotú, panorámás, III. emeleti 55
nm-es lakás eladó a Püspökmajor-lakó-
telepen. Fix ás: 11 millió forint. Tel. 06-
20-346-0603.

Tahiban polgári stílusú, felújítást
igénylõ villa, 1800 nm õsfás kerttel, a
legkitûnõbb helyen, 30 millió forin-
tért eladó. A telek felének eladásából
felújítható. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén körpanorámás, 2 szobás,
légkondicionált lakás 12 millió forintért
eladó. Tel. (26) 313-502, 06-20-455-7763.

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

Bogdányban káprázatos panorámával a
Dunára is, lakájos, kétszobás nyaraló 5,5
millió forintért eladó. Tel. 06-30-199-
0376.

Pomázon a Szelistye lakóparkban 60%-os
készültségû családi ház, tulajdonostól
eladó. Ár: 42 millió Ft. Tel. 06-20-368-
5806.

Építkezõk mûszaki ellenõrzés. Tel. 06-30-
949-6456.

Eladó szentendrei 6 lakásos társas-
üdülõben 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.

Eladó Szentendrén, a Károly utcában 50
nm-es, elsõ emeleti, erkélyes lakás. Ár.:
11 millió. Tel. 06-30-321-5965.

Duna-parti és panorámás nyaralók 5 mil-
liótól–10 millióig eladók. Tel. 06-30-299-
0376.

Leányfalun lakóházak 18 millió forintért
eladók. Tel. 06-30-299-0376.

Lakások, kettõ és három szobásak, 10 és
14 millió Ft között eladók. Tel. 06-30-299-
0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

Matematika korrepetálás, érettségire fel-
készítés nagy tapasztalattal a Belváros-
ban. Tel. (26) 303-928, 06-30-642-3379.

Felvételi elõkészítõ rajzból Paizs Péter
Stúdió. Tel. (26) 316-700, 06-20-312-
1351. www.paizspeter.com.

Rajz és festés. Szentendrén, hetente két-
szer, 14 éves kortól. Kezdõk és haladók
bátran jelentkezzetek! Tel. 06-30-389-
2250 Laár Balázs.

Matematika, fizikatanítást általános, kö-
zép és fõiskolai szinten vállalok. (Házhoz
megyek.) Tel. 06-30-347-8843.

Asztrológia. Kezdõ csoport indul szeptem-
berben, Szentendre belvárosában. Tel. 06-
30-512-0051.

Diplomás angol nyelvtanár a nyári hóna-
pokban is vállal felkészítést vizsgákra,
szintfenntartást. Tel. 06-70-575-5883.

Angol nyelvtanfolyamok, magánórák,
fordítás minden szinten, Szentendrén a
HÉV-végállomásnál, csoportos jelentkezés
esetén bárhol a Dunakanyarban.
Tapasztalt, dinamikus de türelmes Ox-
fordban tanult és végzett tanárral. Tel. 06-
70-527-3879. 

Tanulj németül! Tapasztalt, referenciákkal
rendelkezõ anyanyelvi némettanárnõ nyel-
voktatást vállal társalgástól a vizsga
elõkészítésig. Igény szerint házhoz megy.
Tel. (26) 380-587, 06-30-384-4446.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

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

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

Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

Szeretne végre egy megfelelõ személyt
otthona takarítására? Gépkocsival ren-
delkezõ, érettségizett fiatalasszony taka-
rítást, vasalást, bevásárlást vállal. Tel. 06-
30-336-4943.

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

Függöny, zipzár-, ruhajavítás. Tel. 06-30-
309-9749.

Családi házak, lakások takarítása akár
vegyszermentesen is. Tel. 06-20-420-
3377.

Tanszervásárlási utalványait váltsa be
nálunk! Üzletünkben Ticket Comp-
liments, Service és Sodexho Pass isko-
lakezdési és ajándék utalványokat
elfogadunk. Nike, 4You iskolai háti-
zsákok, Scout iskolatáskák, tor-
nazsákok nagy választékban kapha-
tók. Papír- és Nyomtatványbolt a
Ferences gimnázium mellett, Fulco
deák u. 16.

Vállalok takarítást, vasalást Szentendrétõl
Tahitótfaluig. Hívjon bizalommal. Tel. 06-
20-492-3186.

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

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

Megbízható, munkájára igényes, 50-es
hölgy, takarítást, vasalást vállal Szent-
endrén, Pomázon. Tel. 06-20-237-4430.

ÜÜZZLLEETT

Irodahelyiség teljes berendezéssel 200 000
Ft/hó kiadó Tahitótfaluban. Tel. 06-20-
316-0974.

40 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-
938-1094.

Kõzúzó utcai ipartelepen 300 nm-es mû-
hely, raktár, 200 nm-es iroda, 2000 nm-es

szabad terület kiadó, részletekben is eladó.
Új bõvítési lehetõség 600 nm. Tel. 06-70-
944-0859.

Pomázon, ipari környezetben 10 000 nm-
es terület kiadó. Tel. 06-30-950-8025.

Szentendrén a Duna-korzón 24 nm-es üzlet
kiadó. Tel. 06-30-240-1942.
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AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

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

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

kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

FUVAROZÁS – 
FÖLDMUNKA

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

aakkcciióóss  áárroonn!!
••  ttööllttõõ  ééss  tteerrmmõõfföölldd  mmeeggrreennddeellééss

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

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.

EECCDDLL
European Computer Driving Licence
Európai Számítógépkezelõi Jogosítvány

Szeptemberi tanfolyamaink:
• SZÖVEGSZERKESZTÉS: 

hétfõ-szerda 16-18 óráig
• OPERÁCIÓS RENDSZEREK: 
hétfõ-szerda 18-20 óráig
• ADATBÁZIS-KEZELÉS: 

kedd-csütörtök 18-20 óráig
• SZÖVEGSZERKESZTÉS: 

kedd-csütörtök 16-18 óráig
• PREZENTÁCIÓ: 

péntek 16-20 óráig 

Érdeklõdés, jelentkezés: 
ECDL OKTATÓ- ÉS VIZSGAKÖZPONT, 

REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 
2000 Szentendre, Áprily tér 5.

Tel./fax: (26) 302-595, (26) 505-257,
06-70-336-5530

A csoportok létszáma korlátozott (8-16 fõ kö-
zött lehet), ezért a jelentkezéseket a be-

érkezés sorrendjében vesszük figyelembe, és
ez alapján történik a hallgatók regisztrálása.
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KERESSÜK A GAZDÁJÁT  
ennek a fiatal nagyon kedves tacskó keverék kan-
nak: augusztus 11-én lett befogva a Pannónia
utcában, miután napok óta ott csavargott.

GAZDÁT KERESÜNK
a 3 év körüli PIMPA amerikai staff keverék kan-

nak. Játékos, emberrel barátsá-
gos. 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.

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

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

„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 kérdéseiv-
el, hírekkel, információkkal. Új
portré sorozatunkban pedig itt
élõ mûvészeket, sportolókat,
ifjú tehetségeket mutatunk be.  
Nézzenek minket!

S33
csatorna
399.25

Mhz

„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 orvos-
beteg 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 meg-
szervezésében, amely konkrét
megoldásokat dolgoz ki, évek
vagy évtizedek megoldhatat-

lannak tûnõ problémáira. 
70/ 3239-337

II. Rodin Rock Blues Fesztivál
Augusztus 22-23-án zajlott a Czóbel
téren, vagy ahogy a szentendreiek
hívják, a Szoborparkban a jeles ese-
mény. Kanyó Erika, a Café Rodin
vezetõje hagyományt kíván terem-
teni, amikor képzõmûvészeti kiállítá-
sok mellett rendszeresen zenei ese-
ményekkel gazdagítja Szentendre kulturális életét. 
A zenei szerkesztést a fesztiválon a hazai rock-blues nagy öreg-
je, Török Ádám (Török bácsi, ahogy õ nevezi magát) végzi.
Meghívására kiváló, fiatal, ambiciózus együttesek adtak pén-
tek-szombaton koncerteket: többek közt a Szieszta, a Jam-
balaya, az ABB, Pesti Zoli és Little G. Weevill. 
De a csúcs, csakúgy mint tavaly, természetesen Török Ádám és
a Mini volt. Török bácsi, a nagy profi, az öreg (az utolsó?)
mohikán és a magyar blues-rock immáron klasszikus számai: 
a Jön a gõzhajó és természetesen a Vissza városba…
Török bácsi (jól esik leírni ezt a nevet!) énekel, fuvolázik, dobol,
dumál, mókázik olyan erõvel,mint negyven évvel ezelõtt az
Ifjúsági Park színpadán, Budán. A közönség vele énekel, dobol,
táncol… vele fiatalodik.
Jó este volt, köszönjük Erika!                                            B. I.

Kiállítás
filmvetítéssel

A Milantróp Galériában (Bük-
köspart 40.) szeptember 6-án,
szombaton 19.30-kor nyílik
Napos oldal címmel Illés
László szobraiból kiállítás. 
A megnyitón bemutatják Med-
gyesi Gabriella A korán jött
polgár címû portréfilmjét,
amely Karácsony Benõ szüle-
tésének 120. évfordulója tisz-
teletére készült. A megnyitó
beszédet Bächer Iván író, pub-
licista tartja.

Karácsony Benõ (eredetileg
Klärmann Bernát) az erdélyi
irodalom egyik legjelentõsebb,
ám nem kellõen méltatott
prózaírója. A gyulafehérvári
születésû, kolozsvári ügyvéd a
helyi Napkeletben megjelent
novellákkal, majd egy szín-
darabbal jelentkezett az iro-
dalmi pályán (Válás után,
1923), aztán elbeszélés-köte-
tet publikált (Tavaszi balladák,
1924), de Magyarországra is
kiterjedõ népszerûségét regé-
nyeinek köszönheti (Pjotruska
1927, Új élet kapujában 1932,
Napos oldalt 1936, Utazás a
szürke folyón 1940). 1946-
ban, posztumusz mûként je-
lent meg A megnyugvás ös-
vényein címû regénye, a Napos
oldal folytatása. A film Cs.
Gyímesi Éva, Balázs Imre Jó-
zsef, Tót H. Zsolt, Nagy
Koppány Zsolt, Tibori Szabó
Zoltán, Lõwy Dániel, Járosi
Margit és Bächer Iván segít-
ségével idézi fel Karácsony
Benõ alakját a kort, amelyben
élnie adatott, s mûveit, amely
kapcsán ezt írta Németh
László: „Egészen társtalan a
magyar irodalomban...”

Budakalász 2008. évi díszpolgára: 
Margaritovits Vazul (1928-1994)

Budakalász képviselõ-testülete az 1956-os forradalomban és
szabadságharcban betöltött aktív szerepének elismeréseként
Budakalász díszpolgára címet adományozta Margaritovits
Vazulnak. A posztumusz kitüntetést augusztus 20-án a Szent
István-napi ünnepségen Parlagi Endre polgármester adta át a
kitüntetett özvegyének. Margaritovits Vazul a budapesti Széna
téri szabadságharcosok egyik századában harcolt. Az õsi szent-
endrei szerb családból származó katonatiszt a forradalom le-
verését követõen, büntetése letöltése után lett budakalászi
lakos. A forradalomban betöltött szerepérõl bõvebben Máté
György: 1956 Szentendrén címû, tavaly megjelent könyvében
olvashatunk.                                                                    (M.)

125 éve született Czóbel Béla 
festõmûvész

Szeptember 4-én, csütörtökön 18 órakor a Czóbel Múzeumban
(Templom tér 1.) Kratochwill Mimi mûvészettörténész, a Mester
életmûvének legavatottabb ismerõje tart rendkívüli tár-
latvezetést, majd felidézi a Czóbel Béla – Modok Mária mû-
vészházaspárral kapcsolatos személyes élményeit.

Apróságok a városban

Postahivatal. Arany János írja a Toldiban, hogy a június
végén „Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezõben”, hason-
lóképpen lassan nincs tenyérnyi üres hely a postán sem. 
A falakon annak idején, amikor a posta elkészült, csupán
néhány, a régi Szentendrét bemutató kép volt. Ami most van,
az esztétikai környezetszennyezés. A padlózaton, a falakon,
az üvegfelületeken, a pultok polcain megszámlálhatatlan
ragasztott, dobozba helyezett, szögre akasztott és másféle
leleménnyel elhelyezett reklám, tájékoztató, eligazító és az
istenek tudják csak, hogy miféle célú anyag van: színes,
fekete fehér nyomtatású füzet(ke), (szóró)lap, kézzel írott,
öntapadó módon vagy celluxszal ide oda ragasztott, kisebb
és nagyobb.
Állok a sorban, és várok, a postás kisasszonyok nagyon fürgén
dolgoznak, így a közelemben mindössze nyolcvankét „tájékoz-
tatmányt” tudok megszámolni. 

Büky László

Fiú labdával

SZEPTEMBERBEN A HÓNAP
MÚZEUMA SZENTENDRÉN
A CZÓBEL MÚZEUM

A Hónap Múzeumában a belé-
põjegy a mindenkori ár 50%-a,
csoportok számára a tárlat-
vezetés ugyancsak 50% ked-
vezménnyel vehetõ igénybe.
Szeptember 13-án, szombaton
14 órától díjtalan tárlatvezetés
a gyûjteményben, majd a ven-
dégek kreatív mûhelyfoglal-
kozáson vehetnek részt. Téma:
virágcsendélet festése (víz-
festékkel).
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XII. Pest Megyei Utcai Kosárlabda
Bajnokság

A III. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál kulturális prog-
ramjai között rangos sportesemény megrendezésére is sor kerül
a hétvégén. Vasárnap reggel a Postás-strand melletti Casinótól
indul a hagyományos Pest Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokság,
melynek elsõ állomása ezúttal is Szentendre. Az éppen tucad-
szor összecsapó megyei streetballosok mérkõzéseinek további
állomásai:

Aug. 31. vasárnap 9 óra Szentendre, Casino
Szept. 7. vasárnap 9 óra Veresegyház, piaci parkoló
Szept.14. vasárnap 9 óra Budapest IX. Kinizsi u. 1-7 elõtt
Szept. 20. szombat 9 óra Dunakeszi, Radnóti Gimnázium 

sportpálya

Bõvebb információ a bajnokságról: 
www.pmksz.hu

– Kovács volt már a nagyapa
is, itt, Szentendrén. Patkoló-
kovács. Édesapám már lakatos
munkákat csinált. Mostaná-
ban pedig már rozsdamentes
acéllal is dolgozunk. Ugyan-
ott, ahol a nagyapa kezdte
1937-ben. Épületekhez készí-
tünk mindenféle kovács-
munkát.
– Az ön szakmájáról az ember
általában többet tud, mint a
sárkányrepülésrõl. Mivel az
élete egy jelentõs részét ez
tölti ki, meséljen róla valamit
nekünk, laikusoknak.
– A távrepülés a legérdeke-
sebb. Van ez az úgy ötvenkilós
szerkezet, amellyel jó helyrõl
elrugaszkodva belekerülünk
egy légáramlatba, azután spi-
rálozva feljutunk a felhõkig. 

– A felhõkig?
– Persze. A felhõkbe nem jó
belerepülni…
– Ezt belátom – válaszolom
mosolyogva, némi szent bor-
zongással a szívemben. Hány
méter is ez?
– 1200-3000 méter. Voltam
már négyezren is, ott még nor-
mális volt az oxigénellátás. No
tehát, hogy visszatérjek a
távrepülés lényegéhez, ha már

fent van az ember, akkor igyek-
szik minél nagyobb távra
repülni. A hivatalos magyar
rekord hurokban, azaz oda-
vissza repülésben 150 km. A
háromszög repülésben szintén
ennyi. A céltávrekordot pedig
a barátom tarja 218 km-rel.
– Ezek szerint az elsõ két
rekord az öné.
– Igen. De nem én vagyok a
legjobb magyar sárkányrepü-
lõ. Bertók Attila már világbaj-
nok. Õ Ausztráliában él, ott is
repül, a legjobb idõjárás a sár-
kányrepüléshez azon a föld-
részen található.
– De honnan tudják, hogy
merrefelé vannak azok a fel-
vivõ légáramlatok?
– Többnyire a gömbölyû cumu-
lus felhõk alatt van az emelés.
Egy kis mûszer pedig azt jelzi,
hogy az adott áramlatban
emelkedés vagy süllyedés van.
Ha süllyedésbe kerülünk,
akkor onnan gyorsan tovább-
iramodunk.
– Tudja, innen lentrõl olyan
borzalmasan veszélyesnek
tûnik…

– Még sosem ütöttem meg na-
gyon magamat – válaszolja
nevetve. 
– A motoros sárkány sokkal
veszélyesebb?
– Nem, nem mondanám. Jó
esetben azzal is le lehet száll-
ni. Motor nélkül is. Csak
simább terep kell hozzá. Mi
viszont egész furcsa helyeken
is landolunk néha.
– Pontosabban?
– Egy lapos háztetõn. Vagy egy
fa lombkoronáján. De volt már,
hogy valaki autóbusz tetejére
szállt...
– Tavasszal nyerte meg a
Menyhárt Éva Sárkányrepülõ
Emlékversenyt az Aeros Com-
bat típusú merev szárnyú
sárkányrepülõjével, és egyút-
tal nemzeti bajnok lett 2529
ponttal. Menyhárt Éva is ko-
moly versenyzõ volt. Hogyan
történhet mégis baj?
– Több hiba vagy emberi
mulasztás egyidejû jelenléte
okozhat bajt. Vele is ez
történt.
– Mennyire népszerû ez a
sport ma? Egyáltalán milyen
készségeket kíván?
– Valamikor a hetvenes évek-
ben 100-150 növendék is volt
Budapest környékén. Akkor az
MHSZ-nél olcsón lehetett
repülni. Ma már több anyagi
áldozatot kíván és kevés a
növendék, az oktató. Tíz be-
iratkozóból egy lesz sárkány-
repülõ.
– Annyira nehéz?
– Jó és gyors döntéshozó ké-
pességet kíván no és meg-
felelõ fizikai teherbíró ké-
pességet.

A beszélgetésünk elején el-
határoztam, hogy nem kér-
dezem meg, mi a jó a sár-
kányrepülésben. Szentül hi-
szem ugyanis, hogy sejtjük
valamennyien...
Mosolyog. Azután szó kerül még
két kislányáról, az európai sár-
kányrepülõ versenyekrõl, ame-
lyek annyira különböznek az
itthoni versenyektõl, és el-
köszönésünk után még sokáig
gondolkodom, hogy van vala-
mi hasonló minden kiemelkedõ
eredményt elért emberben.
Derû? Nyugodtság? Természe-
tesség? Megfogalmazva töké-
letlen, de a jelenlétükben –
komolyan mondom – érzékel-
hetõ.

László Kriszta

Szellõk szárnyán szállj velem...
Beszélgetés ifj. Kovács Endre szentendrei önálló kovácsmesterrel, aki a sárkány-
repülés magyar nemzeti bajnoka.

Véget ért a nyári focibajnokság
Kiosztották a Nyári Foci Kupa Bajnokság díjait augusztus 22-én, pénteken délután a Barcsay
Jenõ Általános Iskola bitumenes sportpályáján. A megjelent csapatok a nyár folyamán nyolc
alkalommal, minden pénteken este hat és fél kilenc között mérték össze erejüket, alkalmanként
olykor egyszerre négy csapat is megküzdött egymással. A hagyományos torna 2001-tõl folya-
matosan, minden nyáron az Éjszakai Sport Bajnokság indulásával párhuzamosan zajlik.

Az elsõ helyezést a „Rákóczi”, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium csapata érte el, második
lett a Püspök FC, a harmadik he-
lyezést pedig a Vízi Naplopók csa-
pata érdemelte ki. A két legjobb
játékos Bíró Dávid és Hajnal Gábor
lett, utóbbit gólkirálynak is meg-
választották. 
Az aranyérmet Kun Csaba alpolgár-
mester, az ezüstöt Dala-Nagy Katalin
sportreferens, a bronzot pedig Hajdu
Gábor önkormányzati képviselõ, a

Sport Munkacsoport vezetõje adta át. A két különdíjat Horváth Gyõzõ képviselõ és Jakab Péter,
az Éjszakai Sportbajnokság fõszervezõje osztotta ki, aki különdíjakkal és érmekkel járult hozzá
a bajnokság sikeres lebonyolításához. Valamennyi csapat kapott egy-egy, az idei svájci-osztrák
labdarúgó Európa-bajnokság logójával ellátott focilabdát is. 
Külön köszönet illeti Horváth Gyõzõt, a Szociális, Egészségügyi és Sportbizottság vezetõjét, aki
immáron nyolcadik éve szervezi és vezeti a nyári focibajnokságot. Az önkormányzat és Jakab
Péter támogatásával létrejött, 2001 óta zajló, évente rendre legalább 30-40 tizenévest meg-
mozgató sporteseményre a tervek szerint legközelebb jövõ nyáron kerül sor.                    - t -

Ifj. Kovács Endre


