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Belvárosi „árvíz”
Rendkívüli mennyiségû esõvíz zúdult városunkra múlt héten
csütörtökön és vasárnap, ami a város két pontján okozott komoly
problémát: az evangélikus templom környékén (Kucsera és Dumtsa
utcák találkozásánál) 70 cm magasan állt a víz, és kárt tett az ott
parkoló autókban is, illetve a Bogdányi utcában, a Vujicsics tértõl
jobbra és balra, kb. 80 méteres szakaszon duzzadt vissza a víz, és
hozta magával a szennyvizet. Virágh János városüzemeltetési referenstõl megtudtuk, hogy a belvárosban egyesített csatornarendszer
van, ami azt jelenti, hogy nincs különválasztva a szennyvíz a
csapadékvíztõl, és ennek következtében az amúgy is megterhelt
rendszer képtelen elnyelni egy felhõszakadás során lezúdult vízmennyiséget. A DMRV Rt. munkatársai a csütörtöki esõzés után
péntek hajnalban kezdték el a takarítást, vasárnap pedig rögtön az
esõ elállta után takarították és fertõtlenítették az utakat.
A csatornarendszer üzemeltetõje, a DMRV Rt. és a tulajdonos, a
szentendrei önkormányzat képviselõi lapunk megjelenésének idején, pénteken tárgyalnak a csatornarendszer megújításának,
szétválasztásának lehetõségérõl, hogy a jövõben a nagy esõzések
után se okozzon problémát a víznyelõk eldugulása.

L. Kecskés András

Perjéssy Barnabás

Zakar Ágnes

Új CD-vel jelentkezett L. Kecskés András lantmûvész együttese (10. oldal). A hétvégén induló
jubileumi Teátrum hõskoráról beszélgettünk Perjéssy Barnabással, a DMH korábbi igazgatójával
(12. oldal). Az önkormányzat által kiírt kulturális, közmûvelõdési és táboroztatási pályázatokról
Zakar Ágnes képviselõt kérdeztük (4. oldal). Másfél évtized után a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
élérõl a Bartók Konzervatóriumhoz „igazol át“ Bokor György (11. oldal). Poszler György Az
eltévedt lovas nyomában címû könyvérõl osztja meg gondolatait Losonci Miklós mûvészeti író
(10. oldal).

KULTÚRA
Összeállításunk
a 12-13. oldalon

Bokor György

Losonci Miklós

arcok
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Felhívás városi kitüntetõ díjak javaslattételére
SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLTÁÉRT DÍJ adományozható azon
személyeknek és csoportoknak, akik a város közéletében
köztisztviselõi vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú idõn át
kiemelkedõ munkát végeztek, vagy valamely jelentõs szellemi
alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevõk körében.
SZENTENDRE VÁROS KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJ adományozható
azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedõ eredményeket értek el a közmûvelõdési tevékenységükkel, az ifjúság
mûvelõdéséért végzett munkában, a közmûvelõdés korszerû formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s
mindezek mellett kitûnnek a közéletben való részvételükkel.
SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adományozható a
város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedõ
tevékenységet kifejtõ orvosnak, gyógyszerésznek, ápolónak,
asszisztensnek, valamint egészségügyi vagy szociális területen
dolgozónak.
SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ adományozható a város érdekében kifejtett magas színvonalú sportmunkáért, országos vagy nemzetközi sportteljesítményért annak
a személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a mérhetõ teljesítmény mellett magatartásával és életmódjával is példaként
állítható a város közössége elé.
SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ adományozható
annak a személynek és csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különbözõ területén kiemelkedõ eredményeket ért el, és

ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez,
értékeinek növeléséhez.
SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adományozható
azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közbiztonsága
érdekében hosszú idõn át kiemelkedõ munkát végeztek, vagy valamely tevékenységükkel hozzájárultak a város közbiztonságának színvonalas emeléséhez.
„SZENTENDRE 1956 EMLÉKÉREM“ 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.
„SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETE“ A díj adományozható
azon közösségeknek, akik aktív résztvevõi a város civil életének,
tevékenységükkel, a várost segítõ kezdeményezé-seikkel, javaslataikkal elindítják a közös gondolkodást, és hozzájárulnak a
fejlesztések megvalósításához, tanácsaikkal, véleményükkel
elõsegítik az innováció, a kulturális- és sport élet színvonalának
emelését, a hagyományok ápolását, más civil szervezeteket is
bevonnak a város életébe, megerõsítve ezzel a társadalmi megújulás folyamatát.
A javaslatok beérkezési határideje: július 31. péntek 12 óra
A javaslat beadásának helyszíne: Polgármesteri Hivatal (Városház
tér 3.) iktatója, vagy nyolczas@ph.szentendre.hu. Kérjük a
javaslattevõket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg, a hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ,
vagy a honlapunkról letölthetõ adatlapon. Információ: 503-365

Garázs-pályázatok
Kiadó garázsok akár üzleti
tevékenységre is!
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé
a Szentendre 8634/9 hrsz-ú, természetben
a Fehérvíz u. 22-24. sz. alatti ingatlanban levõ
2 db 36 m2-es garázs bérbevételére, illetve
a Szentendre 8634/9 hrsz-ú, természetben
a Fehérvíz u. 22. sz. alatti ingatlanban levõ
36 m2-es garázs szociális bolt céljára történõ
bérbevételére.
A pályázatok benyújtásának határideje:
július 13., 10 óra.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át.
A pályázatokat a Hivatal iktatójába (Városház
tér 3., I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-364, 503-377

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 • Lapzárta: hétfô, 12 óra •
Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig, illetve az Oázis Ingatlanirodában (Dunakanyar krt. 2.). Apróhirdetést
a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1039 Budapest, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X •
www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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Villanások a közmeghallgatásról
egutóbb, jó fél évvel ezelõtt, december elsején
tartott közmeghallgatást
a képviselõ-testület, amelyen
az egész város valamennyi
közigazgatási és közszolgáltatási jellegû problémáját meg
lehetett vitatni. Bár törvény
szerint elegendõ lenne évente
egyszer megtartani az eseményt, Szentendrén minden
évben kétszer lehet élni a
lehetõséggel. Miután dr. Dietz
Ferenc polgármester prezentációjában felvázolta az elmúlt
fél év eredményeit, lehetõség
nyílt kérdések feltételére.
Összeállításunkban igyekeztünk azokból a felvetésekbõl
szemezgetni, amelyek a leginkább számot tarthatnak a
közvélemény érdeklõdésére.

L

PISMÁNYI JÁTSZÓTÉR
Már irtják a bozótot a leendõ
pismányi játszótér telkén.
Miután az önkormányzattal
szerzõdött vállalkozó végzett
a munkával, jöhet a berendezés, amelyhez azonban közbeszerzési eljárást kell kiírni,
mert a kialakítás költségei
meghaladják a törvény által
elõírt közbeszerzési értékhatárt.

SPORTPÁLYA-HASZNÁLAT
Rendezõdtek a sportpályahasználati díjak és szerzõdések. A város az izbégi sportpályát a SzeFi SE-nek, a
Kõzúzó utcai sportpályát pedig a Dunakanyar SE-nek adja
ki használatba, szerzõdés
szerint havi százezer-százezer
forintért. Tisztázódott továbbá a városi sport finanszírozása is. E célra a mûködési
költségvetés fél százaléka,
azaz mintegy 18 millió forint
oszlik meg úgy, hogy ebbõl
6,6 milliót a Szentendre Városi
Sportegyesület kap, ugyanennyit osztanak szét pályázatok
útján 20 másik egyesület között, s a fennmaradó összeget
városi sportrendezvényekre
fordítja az önkormányzat.
Beleszámítva a további húszmillió forintot, amelyet a
város az iskolások úszásoktatására fizet, csaknem 39
millió forint, azaz a mûködési
költségvetés több mint 1%-a
jut a szentendrei sportélet
segítésére.

ISKOLABUSZ-KÉRDÉS
A város iskoláiban végzett
elõzetes felmérés szerint nagy
igény mutatkozott az iskolabusz-járatokra, amelyeket az
önkormányzat az utolsó tanítási hónapban próbaképpen
el is indított a Volánbusz Zrt.vel együttmûködve. Kihasználtságuk azonban alulmúlta
a várakozásokat, elsõsorban
valószínûleg a jó idõ miatt. A
tanulók részérõl ráadásul kritika érte a járatokat, mert túl
hosszú útvonalon közlekedtek, és egyes iskolákat – így
például az AGY Tanodát – nem
érintették. Kun Csaba alpolgármester elmondta: tovább
gondolkodnak az iskolabusz
fenntartásán. Várhatóan õszre
derül ki, hogy állandósulnake a próbajáratok, vagy visszatérnek a korábbi menetrend
szerinti nagy méretû buszokhoz a gyermekek biztonságos
iskolába juttatása érdekében.

BOLDOGTANYAI UTCÁK
Egy lakossági kérdés nyomán
Virágh János városüzemeltetési referens beszámolt róla,
hogy a boldogtanyai utcák
közül a Galagonya utca aszfaltozására idén nem jutott pénz,
de a Fülemüle utca az ott zajló
építkezést követõen megújul,
igaz az sem aszfaltburkolatot
fog kapni. Ugyancsak ígérte
az egyik építtetõ a Holló utca
rendbetételét, a Szirt utca egy
része pedig hamarosan murvás
burkolatot fog kapni.

BELVÁROSI PARKOLÁS
Egy helyi lakó nehezményezte,
hogy a Bogdányi utcából nyíló
kis utcákban gyakran idegenek
is parkolnak, sokszor egyenesen a kapuk és kijáratok elé,
akadályozva ezzel a telektulaj-

donosok autós közlekedését.
Hidegkuti Gergely képviselõ
szerint a tiltó tábla (megállni
tilos, kivéve engedéllyel) azért
nem jelent megoldást, mert ha
ezt alkalmaznák, a helyiek
vendégei, rokonai sem parkolhatnának szabályosan a keresztutcákban, újabb problémák elé állítva ezzel a
lakókat. Az ellenõrzés mikéntje ugyancsak kérdésként merül
fel, hiszen anyagi okokból
nagyon kevés a közterületfelügyelõ. Dr. Dietz Ferenc polgármester hozzátette: ha bárki
logikátlan, életszerûtlen táblát talál a városban, bejelentheti az önkormányzatnál, õk
pedig továbbítják az észrevételt a közlekedési munkacsoporthoz és városüzemeltetési bizottsághoz.

ZSILIP ÉS KÚT
A Bogdányi utca lakói régóta
küzdenek azzal a problémával,
hogy nagy esõzések idején
feljön a víz a csatornarendszerbõl. A Lázár cár tér alatt
van egy évtizedek óta hasz-
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nálaton kívüli zsilip, amelyet
megnyitva egy búvárszivattyú
segítségével le lehetne vezetni az összegyûlt csapadékot
a Dunába, így annak nem kellene végigfolynia csaknem az
egész belváros alatt, hogy a
Duna-korzó déli részénél
ömöljön a folyóba. Szuromi
Imre építészirodája, amely a
belváros-rehabilitációs projektért felelõs, már vizsgálja a
kérdést, hogyan lehetne újra
üzembe állítani az egykoron
már bevált zsilipet. Ugyancsak
õk tervezik, hogy a Fõ téren
újra legyen ivókút a Pestiskereszt mellett, ahogyan a régi
képeslapokon is látható volt.

tenseket és a technikai személyzet tagjait – hivatottak
kiszolgálni.

RENDELÕI PARKOLÁS
Egyelõre kérdéses, hogy pontosan hány parkolóhely lesz a
szakorvosi rendelõ újjáépített
intézménye környékén. Ahogy
dr. Pázmány Annamária igazgató fõorvos elmondta, az eredeti tervek szerint 16-17 parkolóhelyet alakítanának ki a
felszínen, és további húszhuszonöt hely lenne az új
épület lábakon álló alsó részén, félig-meddig mélygarázsként. Dr. Dietz Ferenc polgármester már óvatosabban
fogalmazott. Emlékeztetett
rá, hogy a rendelõ felújítására
a tervezettnél 250 millió forinttal kevesebbet kapott a
város, de változatlan mûszaki
tartalmat követel a pályázat
kiírója. Ráadásul a pályázat
írása óta komoly infláció
gyengítette a forintot. Ezek a
tényezõk erõsen beszûkítik a
lehetõségeket, így még nem
lehet tudni, hány hellyel számolhatunk. Mint hozzátette,
a parkolók elsõsorban a dolgozókat – orvosokat, asszisz-

SZELEKTÍV GYÛJTÕK
Gyakorta érkezik olyan észrevétel a Városi Szolgáltatóhoz
(VSZ Zrt.), hogy a szelektív
hulladékgyûjtõ konténerek
hamar megtelnek, de ritkán
ürítik õket. Legutóbb, a közmeghallgatáson a Deli Antal
utcai hulladékszigettel kapcsolatban érkezett panasz. A
VSZ Zrt. anyagi lehetõségeihez mérten a lehetõ leggyakrabban üríti a konténereket.
Mint ismeretes, szabálysértést
követ el az, aki a sziget mellé
helyezi el a szemetet, de –
fõleg az autóval közlekedõknek – nagy segítség, hogy a
Szabadkai utca 9. szám alatt
mûködõ Hulladékudvarban
díjmentesen lehet elhelyezni
mindenfajta szelektíven gyûjtött, illetve nem háztartási
természetû hulladékot.
Összeállította: bt

Mondja el a véleményét!

Elõzõ heti kérdések:

Kedves Városlakó!

• Melyik a kedvenc helye Szentendrén?
• Szentendrén 2009. a beruházások éve. Ön
melyik beruházást tartja a legfontosabbnak
Szentendrén?
•Milyen típusú rendezvény hiányzik Szentendrén?
• Milyen tájékoztatási formát tartana szükségesnek Szentendrén?

Sorozatunkban Önnek lehetõsége van heti
kérdésünkkel kapcsolatos észrevételeit
megtenni, elmondani véleményét, valamint javaslatot tenni. Minden héten új
kérdéssel keressük meg Önt. Bízunk abban,
hogy kezdeményezésünket támogatja, és
javaslataival hozzájárul városunk minõségi
fejlesztéséhez.
A kérdéseket minden héten a Szentendre
és Vidékében, valamint Szentendre város
hivatalos honlapján (www.szentendre.hu)
olvashatja. Levelét kizárólag elektronikus
formában várjuk a kammerer @ph.szentendre.hu e-mail címre névvel ellátva.

A 27. hét kérdése:
• Milyen fejlesztést, programot javasolna
Szentendre nõbarát programjához?
Polgármesteri Hivatal
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Sok millió közmûvelõdésre
Idén is megszületett a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság ítélete az önkormányzat által kiírt kulturális, közmûvelõdési és táboroztatási pályázatok ügyében. A döntésekrõl az ítélõ szerv elnökét, Zakar
Ágnes képviselõ asszonyt kérdeztük.
– Hogyan sikerült elérni, hogy az idei
kulturális, közmûvelõdési és táboroztatási pályázatokhoz a szokásos
összeg többszöröse állt rendelkezésre?
– A korábbi években 2,6 millió forintot, 2006 elõtt pedig 1,8 milliót tudtunk szétosztani kulturális, közmûvelõdési és nemzetközi célokra. Idén a
többszörösét. Mindig a pályázati
összeg 2-3-szorosára lett volna szükség, de idén a jelentõsen megemelt
összegnek köszönhetõen alig kellet
levennünk az igényelt összegekbõl.
Ebben az évben hozta létre elõször az
önkormányzat a különbözõ – sport-,
szociális és egészségügyi – alapokat, s
mellettük a kulturális alapot is. Céljai
megvalósításához minden civilszervezet, kulturális csoport, képzõmûvészeti kör a Kulturális és Oktatási
Bizottsághoz tudott pályázni. A megemelt összegnek természetesen minden civilszervezet nagyon örült, a nagyon feszített költségvetés mellett is
látszik az idei támogatásokból, hogy
az önkormányzat komolyan veszi a civileket, a mûvészeti köröket, a kultúrával foglalkozó szervezeteket. A rászoruló gyerekek iskolák által szervezett belföldi táborozását igyekeztünk maximálisan támogatni, hiszen a

nehéz gazdasági helyzetben sok
kisgyermek
külsõ támogatás nélkül
el sem jutna
nyaralni az
osztályZakar Ágnes
társaival.
– Hányan pályáztak, és melyek voltak
a legnépszerûbb pályázati célok?
– Három célra lehetett pályázni: belföldi táborozás, külföldi – testvérvárosi –
kapcsolatok építése és közmûvelõdési
célok. Az elsõ két pályázat elsõsorban
gyerekeknek szólt. A már említett
belföldi táborozás mellett idén több
iskola, illetve civilszervezet nyújtott
be pályázatot külföldi utazásra nyelvtanulás, fesztiválon való részvétel vagy
kirándulás céljából. A külföldi utaknál
fõleg a testvérvárosokkal, határon túli
magyarokkal kapcsolatot ápoló vagy
kezdeményezõ pályázókat támogattuk.
A pályázók között van Felvidékre,
Kézdivásárhelyre, Portugáliába szervezett utazás szentendrei gyerekeknek,
de vannak szervezetek, akik itthon,
Szentendrén fogadják, látják vendégül
az erdélyi, csángó, határon túli magyar gyerekeket. Nemes cél a határon

túli magyar gyerekek nyelvápoló programja is. A rászoruló, nagycsaládos
szentendrei gyerekek belföldi táborozását idén egymillió forint felett
támogattuk, és hasonló összegben
részesültek a nemzetközi programok
is. A harmadik, a közmûvelõdési pályázat általában a legnépszerûbb, legtöbb pályázat és a legmagasabb pénzügyi igény erre a célra szokott érkezni.
Idén közel negyvenen pályáztak kulturális, közmûvelõdési célra, összesen
7,5 millió forintnyi támogatást szavaztunk meg nekik. Vannak közöttük
mûvészeti körök, stúdiók, alkotótáborok, szakkörök, kiállítások, óvodai és
iskolai kulturális események, hagyományõrzõ és -ápoló programok, helytörténeti, illetve helyismereti rendezvények, kisebb-nagyobb, néha városi szintû ünnepek megszervezése,
valamint zenei programok, egyszóval
nagyon szerteágazó kulturális, közmûvelõdési tevékenységek.
– „A zsûri nehéz helyzetben volt“ –
szokták mondogatni. Kellett valahol
megálljt parancsolniuk az ítélethozatalkor, vagy minden pályázó kívánsága teljesülhetett?
– Egyrészt nem tudtunk támogatni
olyan kezdeményezést, bármilyen értékes volt is, amely nem Szentendréhez

kötõdik, vagyis nem helyi szervezet,
egyesület nyújtotta be, másrészt sajnos volt néhány határidõn túl beérkezett, vagy nem a kiírásnak megfelelõ
pályázat. Ez utóbbiak sem kaptak zöld
utat.
– Hogyan értékeli a tavalyi pályázatok sikerét?
– Szinte valamennyi tavalyi pályázónak a rendezvényét láttam, számtalan
megnyitón, mûvészeti eseményen,
kórushangversenyen, táncházon vettem részt, vagy ismertem meg õket a
helyi médiából. Olyan is volt, amelyet
én nyitottam meg. Jó érzés, hogy
Szentendrén ennyire színes a paletta,
ilyen sok civil egyesület és jobbnál jobb
program van. Ezek a programok szinte
kivétel nélkül sok embert vonzottak,
és a tavalyi pályázók szinte mindegyike
indult idén is. Persze vannak új programok is, és olyanok is, akiknek kulturális céljait már évek óta támogatja
az önkormányzat.
– A 2009-es költségvetés tervezése a
gazdasági válság helyi kihatásainak
jegyében történt. Milyen összeg áll
majd rendelkezésre a kultúra finanszírozásához a jövõ évben?
– Nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, de a kérdésben benne van a válasz. Nyilvánvaló, hogy amikor gazdasági nehézségek vannak, a kultúra és
az oktatás állnak az elsõ helyen, amelyek sérülnek. Eddig a szentendrei önkormányzat igyekezett tartani a szintet a kultúra támogatásában, sõt idén
a korábbiaknál magasabban is teljesített. Szerintem most örüljünk ennek.
Bokor Tamás

Vízi sport
és kalandtábor

Nyári kalandsport tábor
Szentendrén

Szentendre, csónakház (hajóállomás mellett)

Idõpont (hétfõtõl péntekig):
július 27-31.
Részvételi díj:
sátorozással, teljes ellátással
20 000 Ft/fõ/hét.
Napközi jelleggel (8.30-tól 16.30-ig)
14 000 Ft/fõ/hét

Idõpontok:
július 6-10., július 13-17.,
július 20-24., július 27-31.,
augusztus 03-07., augusztus 10-14.,
augusztus 17-21.
Program: • kajak-kenu oktatás teljes
felszereléssel, mentõmellénnyel, motoros
hajókísérettel, szakképzett edzõkkel
• kiegészítõ sportok: foci, röplabda, rögbi,
asztalitenisz, strandolás, sok-sok játék
• vízi túrák, tájékozódás-térképismeret, vízi KRESZ
Ellátás: reggeli, ebéd, uzsonna
Részvételi díj: 14 500 Ft/fõ/hét
Követelmény: úszni tudás!

Jelentkezni lehet:
e-mail: presto@dunakanyar.net
személyesen a vízi telepen
Hamar Ágnes edzõnél
telefonon: 30/416-9159

Dunai vándortúra
Idõpontja:
július 11-17. (szombattól péntekig)
Részvételi díj napi háromszori étkezéssel:
25 000 Ft

ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET:
06-30-353-3315, 06-30-448-9015,
GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT EGYESÜLET
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Munka után édes a pihenés
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Védekezzünk a parlagfû ellen!
Tisztelt Szentendrei Lakosok!

A hosszadalmas és néha bizony fárasztó munka befejezését a képen látható családok
batyus összejövetellel ünnepelték meg

2006 novemberében egy 35 fõs, lelkes csapat – kõhegyi ingatlantulajdonosok –
jelenlétével az Izbégi „Fa-kukac“ vendéglõben megalakult a Szentendre Kõhegyi
Elektromos Közmûtársulás II. A jelenlévõk célul tûzték ki, hogy az ELMÛ segítségével egy éven belül biztosítják a kõhegyi ingatlanok nagy részének áramellátását. Mint ahogy az Magyarországon lenni szokott, az egy év elhúzódott majd
három évig tervezési, engedélyeztetési, pályáztatási, kiviteli nehézségek,
sajnálatos ügyintézõi haláleset stb. miatt. Végül is a közös képviselõk – Blésch
Olga, Janicsek László, Maholányi Pál – szívós és kitartó munkája eredményeképpen, az önkormányzat és az ELMÛ hathatós segítségével, idén májusban több
mint 3 kilométer hosszú földkábel-vezetéket átadtak, így 67 kõhegyi ingatlan
elektromos csatlakozása megtörtént, továbbá több száz ingatlan csatlakoztatására nyílt lehetõség.
A beruházás összértéke 50 millió Ft volt, melybõl az ingatlantulajdonosoknak 4
millió Ft csatlakozási díjat, hozzájárulást kellett befizetni, a többi költséget az
ELMÛ állta. Az egyéb költségekkel együtt (kimérési, kitûzési, díjak, mûködési
költségek, útjavítási hozzájárulás stb.) tulajdonosként kb. 80. 000 Ft-ot kellett
befizetni. A közös képviselõk a közel hároméves munkát társadalmi munkában
végezték.
A 67 ingatlantulajdonosból alakult egy lelkes kõhegyi lokálpatrióta csoport,
akik több alkalommal és több helyen irtották a bozótot, két év alatt 12 nagy
konténer hulladékot is összeszedtek az Izbégi Baráti Kör tagjaival és a Lászlótelepi lakók segítségével.
Az önkormányzat részérõl dr. Dietz Ferenc polgármester, A. Petényi Zsuzsanna
fõépítész, Barra Judit és Virágh János hozzásegítette a kõhegyieket ahhoz, hogy
a víztározók felé vezetõ benõtt út (árok) helyett a leendõ temetõ területén
haladhasson a közlekedés, így most már nem kell magántelkeken, sárban
közlekedni.
Köszönet mindenkinek a munkájáért, amellyel kulturáltabb, biztonságosabb és
élhetõbb lett a kõhegyi ingatlantulajdonosok élete.
Maholányi Pál közös képviselõ

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy virágzik a parlagfû, ami sokunknak
allergiás panaszokat okoz.
Ismerjük fel a parlagfüvet!
A növényt könnyen felismerhetjük erõsen szeldelt leveleirõl és hosszú füzérben álló virágzatáról. Egyéves gyomnövény, ennek ellenére igen nehéz
ellene védekezni, hiszen egy növény
több ezer magot is hozhat, melyek akár
negyven évig megõrzik életképességüket a talajban. Terebélyes, 20-150
cm magas, felálló szárú növény, mely a
hajtáscsúcsokon hozza porzós virágait.
Hol találkozhatunk a parlagfûvel?
Elsõsorban utak és vasúti sínek mentén, elhanyagolt füves területeken,
parlagon hagyott területeken és szántókon fordul elõ, de akár az Önök
kertjében is elszaporodhat a parlagfû.
A parlagfû nem fejlõdik zárt növénytakarókban, gondosan ápolt gyepekben és kertekben.
Védekezzünk a parlagfû ellen!
A parlagfû virágzásával és az ellene
való védekezéssel júniustól októberig
számolhatunk, tömeges csírázása áprilisban kezdõdik. A leghatékonyabb
módszer a kora tavaszi gyomlálás
(gyökérrel együtt történõ eltávolítás),
illetve tömeges elõfordulás esetén a
bimbók megjelenése elõtti kaszálás.
Ne feledkezzünk meg az újabb hajtások eltávolításáról sem, hiszen ugyanúgy képesek virágzatot fejleszteni és
pollent termelni. A parlagfû elleni
küzdelemben az ingatlantulajdonosoknak körülbelül három kaszálással
kell számolniuk. A védekezés számának meghatározásánál az egyetlen,
amit szem elõtt kell tartanunk, hogy a
virágzást (pollenképzést) és a magok
beérését is megakadályozzuk.
Kinek a feladata a védekezés?
Szentendre város közigazgatási belterületén az ingatlan tulajdonosa
(kezelõje, használója) köteles a tulajdonában lévõ területen a virágbimbók
megjelenése elõtt a parlagfû ellen

védekezni. Az ingatlantulajdonosok
kötelesek gondoskodni az ingatlan
elõtti járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület, járda
hiányában az ingatlan határától számított 1,5 méter széles területsáv gondozásáról, gyommentesítésérõl.
A parlagfû legintenzívebb növekedési
idõszaka július, a virágpor szóródása
legnagyobb tömegben július végén és
augusztus hónapban történik, ezért
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. tv.
17. § (4) bekezdése alapján: „A földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot
a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.“
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben az illetékes megyei
növény- és talajvédelmi szolgálat,
illetve a jegyzõ növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb összege
15 ezer Ft, legmagasabb összege 5 millió Ft. A bírság, illetve meg nem fizetése
esetén az azt terhelõ kamat adók módjára behajtható.
Közérdekû védekezést kell elrendelni,
ha a termelõ, illetve a földhasználó
védekezési kötelezettségének az azt
elrendelõ hatósági határozat ellenére
sem tesz határidõre eleget. Külterületen
az illetékes megyei növény-és talajvédelmi szolgálat, belterületen a jegyzõ
elrendeli a parlagfû elleni közérdekû
védekezést. Errõl nem kell elõzetesen
értesíteni az érdekeltet. A hatóság, a
kaszálást végzõ megbízott vállalkozó
az érintett területre beléphet, lezárt
területet felnyithat és dolgozhat az ott
tartózkodó személyek akarata ellen is.
A védekezés költségeit 15 napon belül
be kell fizetnie a mulasztás elkövetõjének, késedelem esetén a jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt összegben. Kérjük, minden földtulajdonos
tegyen eleget kötelezettségének.
Polgármesteri Hivatal
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Kerékpáros város: több kell a jó útnál
Információs táblákkal, padokkal és tárolókkal teszik kényelmesebbé Szentendre új kerékpárútjait
Mára számos európai város polgárai választják a kerékpárt, mint mindennapi
környezetkímélõ és költséghatékony közlekedési eszközt. A kétkerekû terjedésének népszerûsítéséhez azonban nemcsak színvonalas kerékpárutakra van
szükség. „Fontos, hogy átfogó szemlélet valósuljon meg a kerékpáros infrastruktúra fejlesztés érdekében. Az Eurovelo szentendrei szakaszán mostantól információs táblák, pihenõhelyek és kerékpártárolók segítik nemcsak a biciklisek, de
a turisták kényelmét is“ – nyilatkozta dr. Dietz Ferenc polgármester a közel 3,5
millió forintos beruházás átadásán.
Az Európai Unió tagországaiban, így Magyarországon is kormányzati célkitûzés
a környezetbarát közlekedési eszközök – mint például a tömegközlekedés és a
kerékpározás – népszerûsítése. 2007-es forgalomszámlálási adatok alapján az
elmúlt években a fõvárosban drasztikusan nõtt a kerékpáron közlekedõk száma,
azonban még így is jelentõsen elmarad az európai átlagtól. Hazánkban ugyanis
a jármûvel megtett összes utazás mindössze 2%-a kerékpározás, míg az unióban
minden tizedik közlekedõ két kerékre pattan. Bár a legtöbb biciklis Budapesten
kerekezik, a fõváros közelében elhelyezkedõ települések nemcsak új utak építésével, de átfogó infrastrukturális fejlesztésekkel igyekszenek minél több embert
rávenni a kerékpározásra.
Szentendre 2006-ban több mint 280 millió forintot nyert a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Regionális Operatív Programjának keretében a helyi Eurovelo hálózat
kiépítésére. A 15 millió forint önrészt is igénylõ beruházás következtében
Szentendre is csatlakozott az európát átszelõ, több mint 20 ezer km-es kerékpárút
rendszerhez. A város vezetése azonban nem elégedett meg az utak fejlesztésével: az Önkormányzati Minisztérium pályázatán közel 2,5 millió forinthoz jutott,
melyet egymillió forint önrésszel kiegészítve a kerékpáros infrastruktúra
fejlesztésére használt fel.

A beruházás következtében 2009 nyarától már 10 piknik asztal, 34 kerékpártároló,
számos hulladéktároló és több tucat térkép és információs tábla várja a
Szentendrén kerekezõket. – Azt a várost nevezhetjük kerékpáros városnak, mely
lehetõséget ad saját polgárainak és vendégeinek, hogy napi rendszerességgel, vagy
szabadidõs céllal a lehetõ legegyszerûbb és legbiztonságosabb módon kerékpározhassanak. Ez a projekt még közelebb visz minket ahhoz, hogy Szentendre
valóban kerékpár-barát várossá válhasson – jelentette ki dr. Dietz Ferenc,
Szentendre polgármestere, aki a Föld napján tartott beszédében arra kérte a
helyieket, hogy hetente legalább egyszer a környezetbarát jármûveket részesítsék elõnyben.
K.
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Önzetlen tûzoltók

Olvasói levél

A Nyírségben is beavatkoztak
a szentendrei lánglovagok
Mindenki számára ismeretes, hogy életünket
újfajta kihívások elé állítja a globális felmelegedés. Pusztító viharok, nagy kiterjedésû
erdõtüzek, áradó folyók és szélsõséges hõmérséklet-változás jellemzi ezt a folyamatot.
Sajnos nincs ez másként hazánkban sem. A természet óriási pusztító ereje újabb és feladatok
elé állítja a tûzoltókat is.

Példaként álljon itt csupán néhány eset,
amellyel a lánglovagoknak meg kellett
birkózniuk az elmúlt években: 2000-ben, 2001ben, 2002-ben és 2006-ban dunai és tiszai
árvizek nehezítették az életet, 2007-ben pedig
a kunfehértói erdõtûz hozott kihívást a
védekezõ erõk számára. Az említett országos
méretû káreseteknél a szentendrei tûzoltóság
állománya tevékenyen vette ki részét a feladatok végrehajtásából.
Idén június 7-én az országot elérte egy nagy
kiterjedésû viharzóna, amely több megyénken
és településünkön áthaladva hatalmas pusztítást végzett. A legnagyobb károk SzabolcsSzatmár-Bereg megyében keletkeztek. Közel
harminc településen körülbelül hétezer házat
rongált meg a heves jégesõ és a szélvihar. A

TÛZOLTÓSÁGI
HÍREK
„VIZES“ BEAVATKOZÁSOK
Az elmúlt héten 23 alkalommal végeztek mûszaki mentést
a szentendrei tûzoltók. A beavatkozások jelentõs része az
árvízzel és a nagy mennyiségû
csapadékkal volt kapcsolatban. A tûzoltó egységek az
árhullám közeledtekor elõször
a Duna-korzón, a révállomásnál végeztek árvízvédelmi
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Tisztelt Büky László úr!

jelentõs károk felszámolásához ismét a „lánglovagok nagycsaládjának“ segítségére volt
szükség. A tûzoltók egy emberként álltak össze
az országban, és elindultak, hogy segítsenek a
bajba jutottakon.
A szentendrei tûzoltóságra este hat óra körül
érkezett meg Pavelcze Lászlótól, a HBAID
Rescue24 nemzetközi kutató-mentõcsoport
veszélyhelyzet-kezelési igazgatójától a segítségkérés. (A HBAID Rescue24 a Szentendrei
Hivatásos Tûzoltóság és a Szentendrei Önkéntes
Tûzoltó Egyesület együttmûködõ partnere. – A
szerk.) A segítségkérést követõen a tûzoltóság
a tartalék gépjármû-fecskendõjével, a szabadnapos állomány részvételével egységet indított Nyírbogdányba. Másnap váltásként újabb
szabadnapos tûzoltók indultak segíteni. A
helyszínen borzalmas látvány tárul a szemük
elé: mindenütt a jég által megrongált autók,
betört ablakok, a hatalmas szél által elsodort
háztetõk fogadták az egységeket. Két nap alatt
a tíz tûzoltó körülbelül húsz sérült épület tetejét fóliázta le, így megóvva azokat a további
károsodástól. A károk felszámolása a mai napig
tart.
A szentendrei tûzoltók ismételten bebizonyították, hogy azonnal reagáló erõként bárhol és
bármikor számítani lehet rájuk, idõt és energiát
nem kímélve segítenek, ahol csak tudnak.
Kép és szöveg:
Benke Donát szóvivõ, szentendrei tûzoltóság

munkákat: a gáttestet az
otthagyott fahulladékoktól
megtisztították, és az önkormányzat kérésére a gát oldalát
takarófóliával fedték le, hogy
ne ázzon át. A Teátrum melletti teniszpályáknál is körülzsákoltak két buzgárt, a
kisoroszi Kis-Duna-ágnál, a
parton pedig szintén végeztek
árvízvédelmi munkálatokat.
Ezt követte a viharok utáni
pinceszivattyúzás Szentendre
legkülönbözõbb részein. A
Kossuth Lajos utcában és a
Bogdányi utcában az esõvíz a
közterületeken
is gondot okozott. Mivel az
esõvíz-elvezetõ
rendszer nem
gyõzte elnyelni
az esõt, az a
csatornalével
összekeveredve
folyt vissza az
úttestre. A tûzoltók szivattyúval tisztították
meg a terepet,
amelynek fer-

tõtlenítésérõl azután az önkormányzat gondoskodott.
Az esõk mellett a talajból feltörõ víz is több helyen áztatja
a partközeli épületek talapzatát. A tûzoltóság szerint a
magas talajvíz miatt elárasztott pincék víztelenítése az
árhullám elvonulásáig nemigen lehetséges. Az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság elõrejelzése szerint
még legalább a hét elejéig
marad az egyre apadó, de lassan levonuló ár, jóllehet, a
2002-es árvíz 860 cm-es
szintjét meg sem közelíti a
mostani, 716 centiméteres
vízállás.

Köszönettel elolvastam az Ön válaszát a SzeVi 24. számában,
és én is csodálkoztam. Mármint azon, hogy én a város polgármestere tollából vártam a válaszokat, nem pedig Öntõl. Ön
ráadásul nem válaszol, csak levelet írt, hogy mégse legyen
szó nélkül hagyva az MSZP-frakció vezetõjének levele, illetve
annak ellenére írt, hogy a polgármester úr az én és az olvasók
türelmét kérte szabadsága miatt. Én elfogadom polgármester
úr kérését, s ezt kérném Öntõl is, mint egy szentendrei
olvasótól, bár kérte kivételét a „lakosság“ soraiból.
Tisztelettel javaslom, olvassuk el Polgármester úr válaszát,
s ezek után írjunk támogató, illetve ellene szóló cikkeket.
Persze ha Ön úgy gondolja, hogy „csak“ megszokásból „az
MSZP-sek bármilyen irányú megnyilatkozására azonnal
„tüzelni“ kell, akkor tegye, amit jónak lát, de ez nem biztos,
hogy jó úton tartja a szándékokat. Megelõzni az arra hivatott válaszát pedig tiszteletlenségnek tartom, fõleg, ha az
érintett idõt kért! „Nota bene“ (mert középiskolában én is
latint tanultam), hiába írt levelet Ön, sajnos a feltett kérdéseimre, fõleg arra, hogy Szentendrén akkor eltöröljük-e a
vagyonadót, nem kaptam! Talán majd az illetékestõl
megkapjuk az egyébként minden szentendrei lakost érdeklõ
„szentendrei vagyonadó“ eltörlésére vonatkozó választ!
Önnek pedig csak javasolni tudom, hogy ebben is csak tartozzon a „szentendrei lakosság“ közé!
Tisztelettel:
Trenka István
képviselõ, frakcióvezetõ

Szerkesztõi megjegyzés:
Büky László cikke megírásakor nem tudhatta, hogy a polgármester úr csak késõbb válaszol a nyílt levélre, de írása
célja nem is a feltett kérdésre való válaszadás volt.

oltásban a pomáziak mellett a
szentendrei tûzoltók is részt
vettek. Személyi sérülés nem
történt.

TEHERAUTÓ AZ ÁROKBAN
Június 24-én, a délutáni órákban a 11-es fõúton Szentendre
irányában egy homokkal megrakott teherautó állt az útpadkára, ahol a felázott talajba
süllyedt a jobb elsõ kereke. A
kiérkezõ szentendrei tûzoltók
a raktérbõl kilapátolták a homokot, majd kivontatták a
gépjármûvet az árokból. A
mûszaki mentés idejére a fõúton Szentendre irányában teljes útzár volt.

LEÉGETT A MAGYAR VÁR

LEÁNYFALUI FATÛZ

Június 30-án éjjel, éjfél után
nem sokkal eddig ismeretlen
okból kigyulladt a pomázi
Liliom utcában a Magyar Vár
Tábor fõépülete. A tûzoltók
kiérkezésekor az épület teljes
terjedelmében, közel 300
négyzetméteren égett. Az
épületben lévõ összes ingóság
a tûz martalékává vált. Az

Leányfalun, a Petõfi sétányon
lévõ focipálya alatt június 24én egy körülbelül 10 m hosszú,
40 cm átmérõjû fa dõlt ki, és
annak korhadt belseje lángot
fogott. A szentendrei tûzoltók
azonnal a helyszínre vonultak,
és eloltották a tüzet. Személyi
sérülés nem történt.
bt

Fájdalommal
tudatjuk,
hogy Gál Katalin, a szentendrei Általános Iskola volt
tanárnõje és igazgatóhelyettese június 16-án,
életének 87. évében csendesen, örökre elaludt.
Hosszan tartó betegségét
méltósággal viselte. Hamvasztás utáni búcsúztatása
július 10-én, pénteken 15
órakor lesz a szentendrei
hegyi katolikus temetõben.
Engesztelõ szentmise-áldozatot a Péter-Pál templomban 16 órakor tartjuk.
A gyászoló család
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Megosztott nemzet – sikertelen rendszerváltás
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt eltûnt népek és kultúrák nyomait keresõ
bizottság hosszú kutatómunka eredményeképpen önmagát magyarnak nevezõ népcsoport nyomaira bukkant.
A megtalált írások segítségével – Levedi és barátja, Teveli gondolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha
Európának nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.
A magyar társadalom többsége
hagyományosan tisztátalan
dolognak tartja a politikát.
Húsz évvel a rendszerváltozás
után, a gazdasági világválság
második évében eljutottunk
oda, hogy egy közvéleménykutatás szerint a politikusokban már csupán a magyar
lakosság kilenc százaléka bízik
meg. Ez kb. az aktívan politizálók és családtagjaik, barátaik számával azonos, és negyedrésze a biztos pártválasztók arányának. A majdhogynem politikusnak számító
újságírókban is háromszor, a
válság okozóinak tartott bankárokban, vállalatvezetõkben
pedig több mint négyszer
annyian bíznak. Ugyanakkor
tudjuk, hogy legalább harminc
százalék nálunk azok aránya,
akik az általuk kiválasztott
politikusokat magas hõfokon
támogatják, tehát a politiku-

sokkal szembeni általános
bizalmatlanságban a politikai
szembenállás mértéke is kifejezõdik.
Mi magyarok magunkat a politikailag erõsen megosztott
közösségek közé soroljuk. Ezt
sugallja számunkra a hazai
média és ezt érzékelik a tartósan köztünk élõ külföldiek
is. Politikusaink egyfolytában
a megosztót láttatják a másikban, s a családokat, barátokat
szembeállító végzetes politikai megosztottság képzete
szinte új sorscsapásként nehezedik a Mohács, Trianon,
holokauszt és elbukott szabadságharcaink által formált
tragikus nemzettudatunkra.
Pedig nálunk nem borulnak
lángba egész városrészek,
mint Párizsban vagy Athénban, nincsenek terroristák,
merényletek és politikai gyilkosságok, mint számos euró-

pai demokráciában, és a választási kampányaink hõfoka
is a mérsékeltebbek közé tartozik. A 2002. évi némileg
kétes választási eredményt
követõ ellenzéki utcai demonstrációk valójában méltóságteljes ünnepi megemlékezések voltak. Az õszödi „igazságbeszéd“ utáni erõszakjelenségek pedig elszigetelt csoportokhoz köthetõk, s mögöttük bizony titkosszolgálati és
rendõrségi provokáció is felsejlik. A mindennapokban elõfordulnak éles politikai viták,
de emiatt nem esnek egymásnak az emberek. A magyar társadalom a gazdasági válság
kellõs közepén is rendet akar
és politikai megoldásra vár.
Mégis mi az a rendszerváltozás
kezdete óta bennünk lévõ és
egyre fokozódó feszültség,
amely – önkontroll nélkül –
kocsmában, parlamentben és
vegyes értelmiségi közegben
egyaránt pillanatokon belül
fellángol és heves indulatokat
kelt? Amely miatt a politikai
pártok között alig mutatkozik
kompromisszumkészség, és
folyamatosan egymásnak feszülnek?
Ha a napi politikai harcok, vádaskodások, lejáratások mögé
nézünk, nem indokolatlan a
szembenállás. A kétféle politikai elit már a rendszerváltozás
kezdetén eltérõ feltételekkel
indult, más-más szavazói rétegekben talált támogatókra,
különbözõ értékrendet és
erkölcsi felfogást követett és
eltérõ társadalmi-gazdasági
modellben gondolkodott.

A szociálliberális elit szinte
kizárólagos befolyást szerzett
a gazdasági- és a médiahatalomban, s a választási versenyben sokkal erõsebb pénzügyi és vagyoni pozíciókkal
rendelkezett, mint a titkosszolgálati eszközökkel is megtépázott konzervatív rendszerváltók. A választók közül
mégis a szûk gazdasági eliten
kívül elsõsorban az inaktívak,
az iskolázatlanok, a máról holnapra élõ alsó középosztálybeliek és a nagyvárosi nonkonformista rétegek közül szerzett
támogatókat, szemben a nemzeti konzervatív elittel, amely
az aktív családos középosztálybeliek, középfokú végzettségûek, fiatalok, hívõk, vállalkozók és vidéki gazdálkodók, tehát a munkájukkal és
adójukkal a társadalmat fenntartó rétegek támogatását
nyerte el.
A konzervatív szavazók értékrendjének középpontjában a
felhalmozás, az önfeláldozás,
a munka, a biztonság és a rend,
az adott szó becsülete, a tájékozottság, a teljesítményelvû oktatás, a hagyományok
és a közösségek megtartása
áll. A szociálliberális szavazókat inkább a haszon, a fogyasztás, a szórakozás, a modernség és a személyes szabadság motiválja, illetve az
inaktívak az állami juttatások
mértéke iránt fogékonyak. A
kétféle választó eltérõen viszonyul a határon túli magyarság problémáihoz, mást vár a
politikai elittõl, az államtól és
az EU-tól, másként ítéli meg a

múltat és az élet értelmét.
A szociálliberális modell gyorsan és teljes körûen privatizálja a közvagyont és a közszolgáltatásokat, átengedi a multinacionális cégeknek a gazdaság kulcspozícióit, pl. a legnagyobb hozzáadott értéket
érvényesítõ kereskedelmet,
megszünteti az állam gazdaságszervezõ szerepét és leépíti
szolgáltató funkcióit, s megszorításokkal egyensúlyozza ki
a költségvetést. A médiát
meghatározó kulturális szereplõvé teszi, az oktatást egalizálja, így próbál a maga számára új választókat nevelni.
S mindennek eredményeként
várja a „jóléti rendszerváltást“.
A konzervatív társadalmi-gazdasági modell fokozatosan privatizál, az állam szervezõ
szerepén keresztül segíti a
gazdaság versenyképességét,
védi a hazai piacokat, növeli a
hazai adóalapot, visszaszorítja a monopóliumokat, s erõs,
felhalmozó középosztály kialakítására törekszik. Védi
a nemzeti kultúrát, ösztönzi a
demográfiai egyensúly megtartását, és az oktatásban erõs
követelményrendszert érvényesít.
Magyarországon – a szomszédos államokkal ellentétben –
rövid megszakítással a liberális modell szerint ment végbe a rendszerváltás, és mára
sikertelennek bizonyult. Az
ország elsõként omlott össze
a világgazdasági válság hatására, s jelenleg a Nemzetközi
Valutaalap és az EU lélegeztetõ
gépére kapcsolva vegetál.
Mindent eladtunk, amink volt,
s nagyobb az államadósságunk, mint a rendszerváltozás
kezdetén. Ugyanoda jutottunk, ahol voltunk: nincs fenntartható növekedés, a magyar
gazdaság nem képes elegendõ
hozzáadott értéket elõállítani.
Az EU-csatlakozást követõ
importverseny kiszorítja a hazai termelést a piacokról.
A jövedelem-egyenlõtlenség
a legmagasabb Európában.
A társadalom mentális betegségektõl szenved, és demográfiai katasztrófa felé tart.
A szociáldemokrácia hátára
mászva a korábbi adócsaló
gazdasági elit alakított kormányt, s a társadalom újabb
és újabb megszorításával kívánja helyreállítani a költségvetési egyensúlyt. Arra
hivatkoznak, hogy nincs más
út, nincs más program, mint
az övék.
Teveli
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Kereskedõházak a Templomdomb lábánál
A Dimsics-ház és társai
szentendrei festészettel kapcsolatban az egyik gyakran használt
kifejezés az „õstéma“. Olyan városképi jellegzetességet értünk alatta,
amit sokan megfestettek, ki-ki a maga
stílusában, felfogásában. Az õstémák
közé tartozik a város látképe a Szentendrei-szigetrõl, a Kálváriadombról,
a Paprikahegyrõl, a Szamárhegyrõl,
a Templomdombról, a Bükkös-patak
felõl, de õstéma maga a Bükkös-patak
is stb. Mind közül az egyik legismertebb az a képkivágás – nemcsak a festményeken, hanem az elmúlt nyolcvan
évben készült fotókon is –, amelyik a
Templomdomb dél-keleti, fõtéri oldalához szorosan hozzátapadt egyik
ház udvarába, belsõ tereire ad felülrõl
rálátást. Az épület esetlegessége, a
mérnöki tervezés hiánya, az aszimetria, az utcáról nem látható udvar, a
sokféle ablak, a nyitott loggia olyan
megkapó látványt nyújt, ami képes
magával ragadni a más vizuális kultúrán edzõdött szemet is.
A Templomdomb oldalához simuló,
minden talpalatnyi helyet hasznosító,
egykori kereskedõházak mindegyike
egy-egy fejezet a várostörténetbõl. A
részleteikben vagy teljes egészükben
kétszáz-kétszázötven év terhét cipelõ
épületek beazonosítására nemcsak az
utcanév és házszám szolgál, hanem az
a ragadványnév is, amelyet tulajdonosuktól örököltek, mint például a Milicsház (Fõ tér 15.), a Kálics-ház (Fõ tér
17.), a Schenhart-ház (Fõ tér 18.), a
Jankovics-ház (Fõ tér 19.), a Malátyház (Fõ tér 20.), a Margaritovics-ház
(Fõ tér 22.) és sorolhatnám tovább a
belváros többi utcájából is a példákat.
A Templomdombot az Alkotmány utcától a Fõ téren át a Rákóczi Ferenc
utcával bezárólag körbeölelõ házak
közül nevén tudjuk szólítani a Radubiczky-házat (Fõ tér 8/a), a Nikolicsházat (Fõ tér 11.), a Dimsics-házat (Fõ
tér 12.).
A Templomdomb oldalának, tövének
sûrû beépítése már a szerbek betelepülésével elkezdõdött, s az azt követõ
évszázadokban az örökösödést kísérõ
telekosztódásokkal csak fokozódott. A
szakemberek abban egyetértenek,
hogy Szentendre 17. század végi
benépesítése a korábban kialakult
utak, utcák, azaz a középkori településszerkezet átvételével, az itt talált
telkek, épületek, épületmaradványok
birtokbavételével történt meg. Egy
1697-ben készült magyar nyelvû tanúvallomásban Szentendre akkori lakója,
Lukács Pál végigvezette a faluban a
megyei tisztségviselõket, hogy elsorolja nekik házról házra, telekrõl telekre
haladva a Muzslay családhoz tartozó
birtok lakóit a szerbek bejövetele elõt-

A

ti idõbõl. A dokumentum rendkívül
értékes adatokat szolgáltat az akkori
településrõl. A telkek itt még igen terjedelmesek voltak, olyannyira, hogy
például három ház akkori telkén késõbb
huszonkét szerb ház épült. A Bükkös-

hat malom õrölte a megtermelt gabonát, két pálinkafõzõ és két sörfõzõ
üzemelt, molnárok, hajósok, bérkocsisok szolgálták a lakosságot, az
iparosok pedig (ács, kádár, asztalos,
kárpitos, csizmadia, szûcs, szõnyeg-

épületet, s kölcsönöz neki olyan bájt,
aminek hatása alól kevesen tudják
kivonni magukat. Emiatt vált ez a ház
közkedvelt festõi és fotótémává, a
gyakori mûvészi feldolgozás miatt pedig
szentendrei 'õsmotívummá'.“ Tóth Antal
mûvészettörténész hetvenes
évek végén megfogalmazott
sorai mind a mai napig helytállóak, és szerencsére az
épület még most is õrzi „õsmotívum“ tartalmát.
A Fõ tér Rákóczi utcába torkolló részének utolsó háza
(Fõ tér 12.), az egykori
Dimsics-ház is külön figyelmet érdemel, részben építészeti karaktere miatt, részben pedig azért, mert a közeli
jövõben elkezdõdõ, egymilliárdos belváros-rekonstrukció egyik felújításra kiválasztott épülete.
Az utcai homlokzatában késõi
copf stílust mutató emeletes
polgárház a 18. század elején épült, majd a közel száz
évvel késõbbi bõvítés, átépítés során nyerte el mai formáját. A tágas, boltíves kapualjból nyílik az emeleti
feljáró a kõkonzolokon nyugJeges Ernõ: Szentendrei látkép, 1926. (lelátás a Templomdombról) vó, kovácsoltvas korláttal
patak, a Bogdányi utca és a városháza készítõ, szabó, kalapos, zubbonyké- szegélyezett folyosóra, ami az utcai
által határolt részen több, a hódoltság szítõ, nyerges, szappanos, pipakészítõ, és udvari épületrészeket köti össze.
korából megmaradt kõházhoz, illetve festõ, szõnyegkészítõ, kovács, arany- „A ház ilyetén formára való építésére
kõpincéhez vezeti el az idõs férfi a mûves, paplanos, kosárfonó stb.) azáltal nyílt mód, hogy itt is megmegyei hivatalnokokat. Említést tesz szinte mindent helyben elõállítottak, faragták a várdomb oldalát. De amíg a
a falu egykori református egyház- amire csak szükség volt a gazdálko- Marx tér (most Fõ tér) alacsonyabb száközségének prédikátoráról, aki a szerb dáshoz és a mindennapi élethez.
mozású házainál és az Alkotmány
pátriárka rezidenciája melletti telken A Templomdomb körbeépítése az új- utcában igen szûk szurdokudvarokat
lakott, egy Szent Györgyrõl elnevezett ratelepülés utáni elsõ évtizedekre nyertek, a Marx tér ezen részén és a
kápolnáról, a Görög Templomról, a mel- tehetõ. Nemcsak a korábbinál lényege- Rákóczi utca elején egyre tágasabb
lette lévõ „Dunára járó“ utcáról, továb- sen nagyobb lakosságszám indokolja a belvilágú udvarokat tudtak kialakítani.
bá a „pápista utcáról“, amit „a város házak feszesen egymást érõ elhelyez- A Dimsics-háznál kiképzett tágas udvart
utcájának“ is neveztek. Az utca ezen kedését, hanem fõleg a kereskedõk azonban beépítették… teljesen egyeelnevezése arról árulkodik, hogy a azon törekvése is, hogy a három fontos dülálló, hogy az épületnek a várdomb
lakosság többféle felekezethez tarto- útvonal (északi, déli, nyugati) talál- oldalához simuló szárnyán nincs tetõ,
zott. A „pápista“ megjelölés vagy a kozási pontjában kialakult téren, vagy a tetõ helyén vezet a Várdombra a
korábban itt élt reformárusoktól, vagy annak közelében legyen házuk, hogy sétány“ – írja a fentebb már idézett
az újonnan betelepült görögkeletiek- padlásán és pincéjében tárolhassák Tóth Antal a Szentendre mûemlékei
tõl határolja el a katolikusok által árukészletüket, boltot, mûhelyt nyit- címû, hetvenes évek végén, nyollakott utcát. Az 1697-ben felvett tanú- hassanak az utcára.
cvanas évek elején készített sorozatávallomásból nem alkothatunk képet a Még napjainkban is ahány íves kapu nak a Dimsics-házról szóló cikkében.
település egészérõl, mert az csak a kitárul a Fõ téren, annyiféle belsõ udvar Szentendre belvárosát 1991-ben a
Szentendrén is birtokos Muzslay család rejlik mögöttük. Nincs két egyforma, Nemzeti Örökség részévé nyilvánítothárom nemesi kúriájáról és tarto- az idõ láthatatlan keze és használóik ták. A Nemzeti Örökség Bizottság ezzel
zékairól (jobbágyairól, falubeli telkük- igénye, nem utolsósorban igényessége egyidejûleg felkérte „az országos Mûrõl, házukról stb.) szólt. Korábbi formálta, alakította ki õket. Talán a emléki Felügyelõséget, hogy amennyiösszeírásokkal egybevetve azonban a legvonzóbb látványt az emeletes házak ben ez még nem történt meg, járjon el
betelepülés utáni elsõ, 1696. évi hiva- lépcsõfeljáróval, folyosóval vagy nyi- a törvényesen lehetséges legmagasabb
talos összeírást, világosan látszik, tott loggiával tagolt udvarai nyújtják. szintû hatósági védelem biztosítása
hogy Szentendre ugrásszerû növeke- Felülrõl, a Templomdombról látható érdekében“. A rendszerváltás elsõ,
désen esett át. Közel ezer, többnyire házak közül a legismertebb a Fõ tér 8. optimista éveit éltük akkor. Azóta sok
fából épült ház, „ki milyet tudott magá- „Jó arányok, egyszerû formák, a ház minden alaposan megváltozott, de
nak építeni“, mintegy hatezer ember- térbeli kiterjedését jól tükrözõ körvo- Szentendre most is a Nemzeti Örökség
nek lett az otthona. Pár éven belül már nalak harmóniája uralja ezt a kis része!
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Poszler György: Az eltévedt lovas nyomában

Kátai Mihály kiállítása Egerben

Elmondhatom, a Pest Megyei Könyvtár személytelen barátom, szellemi elõrehaladásom egyik forrása. Új szerzeménye Poszler György akadémikus tanulmánykötete, melynek címe Ady nagy versét kölcsönzi. Tájékozódási pontja Ady, Babits, Szerb Antal – e nagy modellek nyomán õ is
végigolvasta a világirodalmat, és végiggondolta. Tárgyilagosan, egyetemességre törekvõen. Jó
szándékkal az értékek, minden érték megbecsülésében.
Pompás részlet a Kemény Zsigmondról írt esszé, e nagy íróról bizony megfeledkeztünk. Kitûnõ
elemzéseket olvashatunk Szerb Antalról, Goethe-rõl, Thomas Mannról, Madách Imrérõl, Berzsenyi
Dánielrõl, Krúdyról, Mikszáthról, a szárszói konferenciáról, a népiesek és urbánusok torzsalkodásáról, érinti és feltárja a magyar kultúra szellemi vagyonát, kitekint a világ mûveltségének irányjelzéseire: Zolára, Thomas Hardyra, Fontanera. Erényei tömkelegében tévedése
Lukács György értékelése. (Ez az esztétikáját németül író alkotó példáiban megfeledkezett
költõinkrõl, alig idéz tõlük, írásaiban túlteng a reprodukció, hiányoznak stratégiai felismerései,
s bizony sötét folt életében, hogy népbiztosként magyar katonákat végeztetett ki 1919-ben.)
Poszler György mindazonáltal új igazságokat fedez fel Camus, Szabó Dezsõ, Márai Sándor, Tamási
Áron életmûvében, nagy szeretettel ír kolozsvári emlékeirõl, ahol ifjúságát töltötte, erdélyi
írókról, a házsongárdi temetõrõl. Nem kérhetjük számon szerzõnktõl sem a teljességet – vizsgálódásában számon kívül maradt Juhász Ferenc, Nagy László, Kodolányi János, Sinka István
klasszikus veretû munkássága. Fölismerései döntõek, nem a hiányai. A könyv tanulmányozása
növeli gondolkodásunk „egész látóhatárát“, s hozzásegít, hogy Az eltévedt lovas nyomában
kincseket találjunk.
Losonci Miklós

Június 24-én nyílt
meg Kátai Mihály Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása Egerben, a Templom Galériában. Az egykori
trinitárius templom
eredeti rendeltetése
megszûnt ugyan, de
nem szûnt meg a hely
Elöl: Tolcsvay Béla, mögötte jobbra
szentsége. Az ember
Kátai Mihály és felesége
úgy gondolta, kiléphet az Istennel való kapcsolatból. Kátai Mihály alkotásai – az
emberiségnek az Istenrõl és a világról való tudásának legjavát
ábrázoló festményei és zománcképei – mintha ennek a botránynak a súlyát próbálnák enyhíteni. Bizonyítják, hogy van, aki
még õrzi az õsi tudást és a hitet.
A kiállítás megtekinthetõ július 14-ig, hétfõ kivételével naponta 13-tól 18 óráig Egerben, a Trinitárius út 1. szám alatti
Templom Galériában (a Bazilika háta mögötti utca).
Lindner Monika

Mátyás király zenés emlékezete
Új CD-lemez a Kecskés Együttestõl
A magyar hagyomány az egyik
legnagyobb magyar királyként
tartja számon Mátyás királyt,
akinek emlékét sok népmese
és monda õrzi. A Kecskés
együttes tovább gazdagította
ez irányú ismereteinket, mert
elibénk tárta, milyen sokféle
muzsikát hallhatott nagy királyunk.
Hanglemezük gazdag zenei
keresztmetszetet ad a korabeli
zenei hagyományokból.
Felidézik a keresztény seregek
kürtöseit, síposait, fanfárjait,
a török hadak katonazenéjét,
dobjaik dübögését. Ezeket a
dallamokat korabeli hangszereken és a kor stílusához
hûen szólaltatják meg. Hallhatjuk többek közt a görbekürt, töröksíp, tilinkó, zurgósípok hangját, hárfát, tekerõlantot, a viola da gambát, a
mai vonós hangszerek elõdjét
a rebek-et, és egy perzsa fúvós
hangszert, a zurna-t.

Az énekesek huszita himnuszokat, népdalokat énekelnek,
a török foglyok szereleménekeit idézik.
Hazánk virágzó humanista
kultúrájából kapunk ízelítõt
Vitéz János és Janus Pannonius írásai hallatán.
A lemezfelvételen közremûködik a KECSKÉS EGYÜTTES,
valamint: Mártha Judit, Vígh
U. Margit, Lindner Zsófia, Tímár Sára, Bartha Anna, Békey
Mária és Budai Dávid, Pálmai
Árpád, Nagy Ildikó, Lévai Péter,
Molnár Péter, Kecskés Péter,
Bernáth Tibor, Gyarmati Szabó
András.
A közremûködök között olyan
fiatal énekesek is helyt kaptak, akik most tanulják az
éneklés mûvészetét. Az õ bevonásuk a komoly mûvészeti
munkába hidat képez a múlt
és jövõ között. Így még közelebb érezzük magunkhoz
Mátyás király korának zenéjét.

L. Kecskés András diplomáját Bécsben, a Zenemûvészeti Fõiskolán szerezte, tanára: prof. Karl Scheit.
Késõbb Viola da gamba
tanulmányokat folytatott,
majd a Salzburgi Mozarteum
– Régizenei mesterkurzusán
tanult, és Innsbruckban a
Nyári Akadémián.
1979 és 2003 között több
nyári mesterkurzus – Horvátország, Magyarország,
Belgium, Franciaország, Románia – lantprofesszora
volt.
1970-ben megalakította saját együttesét, mellyel az
1978. évi brugge-i (Belgium) nemzetközi régizenei
verseny gyõztese lett.
Az együttes repertoárján régi közép-európai és magyar
zenemûvek szerepelnek.
1990-ben készítették elsõ
CD-felvételüket, amelyet
további 14 követett.
2000-ben Magyar hõsök és
szentek címmel összeállított
mûsorukkal országszerte felléptek ifjúsági hangversenyek keretében, zászlószentelések alkalmával. 20012002 folyamán száznál több
régizenei koncertet adtak,
köztük a Zeneakadémia
Nagytermében bemutatott
Kájoni-estet, amellyel Domokos Pál Péterre emlékeztek. 2003-ban a Rákócziév kapcsán a kuruc küzdelmek zeneköltészetét bemutató mûsorral jelentkeztek,
2004-ben pedig õk nyitották meg a Balassi-emlékévet
a Zeneakadémián.

A CD-lemez megvásárolható:
Szentendre, Ignatovity u. 2.
Kölcsönözhetõ: Pest Megyei
Könyvtár, Fonotéka
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A visszapillantó marad!
Továbbviszi hagyományait a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Tizenöt esztendõ után leköszön az eddigi tevékenysége elismeréseképpen június 26-án többedmagával
Pest Megye Szolgálatáért elismerésben részesült Bokor György igazgató a Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény élérõl, hogy a patinás Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és
Gimnázium, röviden a Bartók Konzervatórium élén folytassa tevékenységét. Rendhagyó értékelõnkben vele
beszélgettünk válságmenedzselésrõl, 170 év modernitásáról és a visszapillantó tükör fontosságáról.
– Az íróasztalon lévõ papírhalmokból ítélve nem irigylem a következõ
igazgatót…
– Van elég feladat, de próbálom leküzdeni az iskola augusztusi átadására.
– Hány befejezetlen ügy marad
hátra?
– Az iskolában mindig folyamatokban
gondolkodunk. Szeretnék minden
olyan ügyet befejezni, amit én kezdtem
el, hogy a hivatalos átadás-átvételt
követõen az utódomra már ne hagyjak
nyitott kérdéseket. Persze vannak
olyan oktatásszervezési ügyek – felvételi, beiratkozás, az õszi iskolakezdés elõkészítése –, amelyeket nem
lehet egyszerûen lezárni, ezek egy
része a következõ igazgató feladatlistáját gyarapítja majd.
– Mit lehet tudni errõl az egyelõre
nevesítetlen utódról?
– Június 23-ig lehetett beadni a
pályázatokat, amelyekrõl augusztus
utolsó péntekjén dönt az iskolánk fenntartója, a Pest Megyei Közgyûlés. Június végén viszont már eldõl, hogy kit
bíz meg a tanári karon belül tevékenykedõ, megfelelõ gyakorlattal rendelkezõ személyek közül az átmeneti
idõszakra. (Zakar Katalin hegedûtanárt
bízták meg a feladattal – A Szerk.)
– S mi újság a pesti oldalon, az új
helyen?
– Körülbelül egy hónapja már bebejárok a Bartókba, hogy ott is akadálytalanul folyhasson majd az átadásátvételi procedúra. Az elõdömnek,
Kovács Brigittának lejárt az igazgatói
mandátuma, így kerülhetek a helyére.
– És miért éppen Bokor György lesz a
következõ intézményvezetõ?
– A Bartók Konzervatórium a Zeneakadémia intézménye, ha úgy tetszik,
része, ahogy néhány éve a Kodály
Intézet is. A három intézmény képzése
egy közös szervezetben kapcsolódik
össze, speciálisan magyar zenepedagógiai hagyományokat ápolva hosszúhosszú évtizedek óta. Ezt a rendszert
akarják most megújítani a vezetõk egy
európai uniós pályázat segítségével, s
úgy tûnik, bennem vélték megtalálni
ehhez a célkitûzéshez az egyik megfelelõ embert.
– Mostanában, a válság közepén is
üdvös dolog a Bartók igazgatójának
lenni?
– Jelentõs kihívás, ez igaz, de segítségemre lesz a gazdasági, szervezési,
netán átszervezési kérdésekben, hogy
az ország legtöbb oktatási intézményében, így a Vujicsicsban is, a '90-

es évek közepétõl kezdve egyre intenzívebben kellett elsajátítani a nehézségek kezelésének legkülönbözõbb
módszereit. Mindig, amikor úgy tûnt,
hogy nehezebb már nem lehet, bebizonyosodott az ellenkezõje. Ugyanakkor mindig sikerült olyan válaszokat
találni a problémákra, hogy közben a
szakmai színvonalat is ugyanolyan
magasan – ha nem egyre magasabban
– tudtuk tartani.
– Tehát nem válságmenedzserként
kell majd szerepelni a konziban?
– Egyértelmûen nem. Maga a Zeneakadémia és intézményei nincsenek
válságban, de az általános gazdasági
megszorító intézkedések természetesen kihatással vannak a gazdálkodására. Nehézségek mindig is voltak,
mostanság ezek együttesét hívják válságnak. Egyébként csendben bízom
benne, hogy már túljutottunk az országos mélyponton.
– Mire kötelezi a vezetõjét ez a patinás iskola?
– Közel 170 éves múltra visszatekintõ
intézményrõl van szó, mivel a Nemzeti
Zenede, a Bartók Konzervatórium jogelõdje volt Magyarországon az elsõ
olyan intézmény, amelyben a szakzenész-képzést tûzték ki célul az alapító muzsikusok és nemes urak. Ez az
1840. január 6-án kelt alapító okiratból is világosan kitûnik. A Zeneakadémia megalapítása is a hosszú távú
és igényes képzést és együtt munkálkodást segítette elõ. A 170 év konzervatív, megtartó, hagyományõrzõ
szerepet jelent, de idõközben elérkeztünk a XXI. századba, ahol rengeteg
új kihívásra kell reflektálni, miközben
a jól mûködõ elemeket megõrizve kell
megújulni. Batta András szavaival élve:
a magyar zeneoktatás egy hungarikum,
amelynek ápolása feltétlenül fontos
szempont.
– Mit viszel magaddal a Vujicsicsból?
– A másfél évtized alatt kiépített kapcsolatrendszeremet, a szakmai tapasztalatomat és azt a biztatást, lendületet, amit az itteni tanárok adtak.
Nagyon sok kapcsolódási pont van a
két iskolatípus között. A Konziban az
eddig számomra ismeretlen munkatársakkal pedig már elkezdtük az ismerkedést. Ez azért is fontos, mert igaz
a régi közhely: jól mûködõ alapfokú
oktatás nélkül nem tud mûködni a
középfokú, anélkül pedig a felsõfokú
képzés. Most továbblépek egy olyan
fokozatba, amelyben az említett egybefüggõ rendszernek egy másik szint-

Bokor György

jén kell majd kamatoztatni a tapasztalataimat. Sokan emlegetik ezt feljebb
lépésként, de én a dolog hierarchiájával nem szívesen foglalkozom. Autós
hasonlattal élve: az a fontos, hogy
miközben haladok elõre, ne törjön le a
visszapillantó tükröm. Mindig látni
kell, honnan érkeztem oda, ahová
éppen eljutottam.
– Van azért valami szorongató gyomortáji érzés?
– Olyan ez, mint amikor az ember színpadra lép: jólesõ várakozást érzek. Ha
sikerül elegendõ idõ alatt alaposan
felkészülnöm, akkor az izgalom segíti
a produkciót. Próbálom megtanulni a
rendszert, hogy az adrenalin ne gátoljon, hanem elõsegíthesse a jó eredményeket.
– Ezek szerint nem lesz könnyes búcsú
a régi kollégáktól?
– Nem hiszem, hogy ilyenre sok kerülne, mert intenzív marad köztünk a
kapcsolat. Bánk Zsuzsától vettem át
tizenöt éve az igazgatást, gyerekként
idejárva pedig nagyon megkedveltem
Szári Mihály igazgató urat, aki ma is jó
egészségnek örvend. Nekik nagyon
sokat köszönhetek, és ugyanúgy a
tanári kar minden tagjának. Az elmúlt
években látványos fejlõdésen ment
keresztül az iskolánk. Jelenleg 37
pedagógus álláshelyünk van, másfél
évtizede csak 25 volt. Budakalászon
önálló iskola fejlõdött ki az intézményünkbõl. A városon belül három telep-

helyet nyitottunk, egyet a Barcsayban,
egyet az Izbégi, egyet pedig a Szent
András Általános Iskolában. Tavaly
nyáron a zsámbéki zeneiskolával is
megkaptuk a kapcsolódási pontokat.
Szentendrén éppen 700-hoz közelít a
tanulók létszáma, erre 500-ról tornáztuk fel az iskolát. Orgona, csembaló,
népi ének és népzene tanszak indult,
illetve fejlõdött, létszámban is bõvült
és lábra állt több más tanszak is.
Ezekért és a többi eredményért is
köszönettel tartozom minden kollégámnak. Ugyanígy köszönettel tartozom Szentendre Város Önkormányzatának és a Pest Megyei Önkormányzat
munkatársainak. Rajtuk kívül még
számtalan kiváló segítõnknek, támogatóknak, szülõnek.
– Hogyan folytatódik majd a zeneiskola részvétele a város életében?
– Ismeretterjesztõ hangversenyekkel,
nyílt énekórákkal, hagyománnyá vált
zenei rendezvényekkel kapcsolódunk
be szervesen a város kulturális életébe.
Hagyománnyá vált az október 1-jei
Zenei világnap, a Levente Gála és
díjkiosztó, a zenei pályára menõ tehetséges növendékeink május végi búcsúztatása, a szülõi díj, a Violinkulcsdíj, és még sok más rendezvény. Ezek
természetesen folytatódni fognak.
Igyekszünk megköszönni a támogatóink segítségét, kiváltképpen a Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítványét, amelyet Vujicsics Sztoján még
1991-ben alapított, jelenleg pedig
Zászkaliczky Tamás elnökli, valamint a
tehetséggondozás és kulturális programok terén a Levente Alapítványnak,
Páljános Ervin kuratóriumi elnök úrnak.
Sokan segítettek, hogy egységes rendszert alakíthassunk ki, és anyagi okok
miatt senkinek se kelljen kimaradnia a
zeneoktatásból. A Rotary Club Szentendre például legutóbb, június elején
egy gordonka megvásárlásával segítette a növendékeinket, õk pedig az
eredményeikkel igyekeznek meghálálni a támogatást: minden évben kiemelkedõ sikereket érnek el számos
zeneiskolai tanulmányi versenyen. Az
idei tanévben túlszárnyaltuk a tavalyi
eredményeket: 36 helyezés és kitüntetõ díj gyarapította a dicsõségtáblánkat, s ez a csoportos eredmények
miatt még ennél is több diákunk és
tanárunk munkáját dicséri.
– És mi lesz az iskolával, amikor
augusztus közepén hivatalosan is
leköszönsz?
– Ezt a kérdést sokan feltették már
nekem. Nyugodt szívvel tudom azt
mondani, hogy ha most továbblépek
egy másik intézménybe, és itt az utódom viszi tovább az ügyeket, semmi
probléma nem lesz. Van itt egy olyan
erõs magja, és mellette egyre szélesedõ
csapata a tanári karnak, amelyik tovább
tudja vinni a jó hagyományokat. A
Vujicsics Tihamér Zeneiskola szépen,
eredményesen fog továbbmûködni,
ebben biztos vagyok.
Bokor Tamás
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Jó volt…
Perjéssy Barnabás, a Dunaparti Mûvelõdési Ház egykori igazgatója az
elmúlt négy évtizedben mindenütt ott volt, ahol Szentendrén valami új
történt. A Szentendrei Teátrum létrejöttében is fontos szerepet vállalt. A negyvenedik évforduló kapcsán errõl beszélgetünk.
– Azok közé tartozik, akik a Teátrum
születésénél bábáskodtak.
– Mázlista voltam, mert huszonhárom
évesen a József Attila Mûvelõdési
Központ igazgatójaként vehettem
részt a rendezvény létrejöttében. Az
volt a gyönyörû benne, hogy mindent
magunknak kellett kitalálnunk. És jó
volt együtt dolgozni.
– Hogyan kezdõdött? Kinek az ötlete
volt, hogy a város fõterén nyaranta
színielõadásokat tartsanak?
– Zsámbéki Gábor rendezõ fõiskolásként gyakran járt Szentendrére, s a Fõ
térben fantasztikus helyszínt talált
nyári színházi elõadások számára. Az
ötletet elmondta a fõiskolán tanító
Békés Andrásnak, aki óriási lelkesedéssel és energiával vetette bele magát a
terv megvalósításába. Állíthatom,
hogy nélküle elképzelhetetlen lett
volna a Teátrum. Mindent tudott, amit
színháznak hívnak. S azt nagyon komolyan vette, számára az elõadás és a
nézõ volt a fontos.
– Mennyire volt aktuális a hatvanas
években egy laza hangulatú nyári
fesztivál?
– A fesztiválhangulat nem volt jellemzõ
az akkori Magyarországra, bár az emberek már nagyon vágytak a felszabadultságra. Bizonyítékul szolgál az,
hogy mindig telt ház volt. Alkalmanként több mint hétszáz nézõ látta az
elõadásokat. Mindig igyekeztünk, hogy
legalább ötven jegyet megtartsunk, s
így a pénztárban is lehessen jegyet
venni.
– Mit tettek hozzá az elõadásokhoz
Szentendre adottságai?
– A gyönyörû barokk Fõ tér valóban
fantasztikus helyszínnek bizonyult. A
város színpaddá vált az elõadások alatt.
Tornyai, sikátorai, épületei szinte kínálták magukat, a tér házai pedig háttérként szolgáltak, ablakaiból gyakorta szóltak ki a színészek.
– Honnan szereztek pénzt a Teátrumhoz?
– A minisztériumtól, a Pest Megyei
Tanácstól és a várostól egyaránt kaptunk támogatást. Mindenki teljes mellszélességgel segítette az ügyet. Szentendre nagy-nagy szeretettel fogadta a
Teátrumot, mondhatnám azt, hogy
együtt élt vele. A helyiek örültek neki.
A Fõ téren lakók például az ablakon
kikönyökölve nézték az elõadást. A
Korona – akkor Béke – étteremben az
elõadás ideje alatt nem zenéltek. A
városban élõ mûvészek is hozzájárultak a sikerhez: Deim Pál tervezte a
jegyeket, s azokat a mézeskalácsokat
is, amelyeket nagy lelkesen mi árultunk. Ezeket a Rab Ráby téren levõ
mézeskalácsos sütötte a játékokra.

Perjéssy Barnabás

Kocsis Imre plakátot tervezett. Asszonyi
Tamás készítette el a piculát, az alkalmi fizetõeszközt. Csíkszentmihályi
Róbert és Ligeti Erika csinálta az emlékérmeket. Vujicsics Tihamér zenét
szerzett a darabokhoz.
– Mit játszottak elõször?
– Régi magyar színdarabokat, amelyeket Békés András „ásott elõ“ a
feledés homályából. A Comico-Tragoedia és a Pikko herceg és Jutka Perzsi
címû darabok hat évig voltak mûsoron.
Mellettük a Szûzesség acéltüköre és a
Botcsinálta bölcsek szerepeltek a repertoáron. Késõbb a régi magyar színjátékok mellett a világirodalmi alkotások is a repertoárba kerültek. 1978ban Békés András visszatérésével
elkezdtünk operákat is színpadra állítani. A Hamupipõke, a Don Pasquale
nem hagyományos operaházi elõadások voltak, inkább felszabadult zenés
játékok. A késõbbiekben pedig Kovalik
Balázs rendezései, s a fõiskolások játéka végképp a megszokottól eltérõ
operai elõadásokat eredményeztek.
– Hogyan jöttek létre az elõadások?
– Békés András nem zárta ki a próbáról
az érdeklõdõket, mindenki nézhette,
hogyan formál meg egy szerepet a
színész. Apró-cseprõ beszólásokkal, a
helyszín hozta improvizációkkal alakultak ki az elõadások. András nem
tûrte a mikrofont, az emberi hangot
akarta érvényesíteni. Olyan nagy színészeket nyert meg a Teátrum ügyének,
mint Básti Lajos, Psota Irén, Basilides
Zoltán, Szabó Gyula vagy Mádi Szabó
Zoltán. Ezek a színészek úgy gondolták, hogy itt a helyük. Melléjük Békés
kihozott egy egész fõiskolai osztályt
is. A fiatalok a kempingben laktak az
egy hónap alatt. Fõiskolásként Ascher
Tamás, Cserhalmi György, Kalocsai Miklós, Tímár Béla, Székhelyi József, Bencze
Ilona, Maros Gábor is itt statisztált vagy
játszott kisebb szerepekben.
– Mennyire szerette meg a Teátrumot
a város?
– Szentendre szeretettel fogadott minket. A város kapcsán addig a képzõmûvészet jutott eszébe mindenkinek,
s most megszületett valami más is,
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amiért érdemes volt ide kijönni. A
Teátrum hírnevet, sok látogatót, jókedvet hozott Szentendrének. Erre a szeretetre jó példa volt az, hogy a Teátrum
hatodik évében nagy utcabált rendeztünk, és a termelõszövetkezettõl
annyi virágot kaptunk, hogy teleszórtuk a Fõ teret rózsával. Egyszer egy
néptánc együttesnek kellett ácsolni
színpadot, és sikerült úgy megépíteni,
hogy a Fõ téri boltokba nem lehetett
bemenni. Senki sem mérgelõdött, nagy
poén lett a dologból. Más világ volt...
– Hogyan fogadta a város vezetése a
Teátrumot?
– Békés András meg tudta nyerni az
ügynek a várost, a játékok idején
ügyeletet tartottak a Városházán, s a
tanácselnök vagy a helyettese kísérte
le az elõadásokra a fontos vendégeket.
Minden évben csináltatott a város egy
emlékérmet, amelyet azok kaptak,
akiknek meg akarta köszönni a kiemelkedõ produkciót. Psota, Básti,
tanácsi dolgozó egyaránt kapott – még
én is.

– Idõközben a helyszín is megváltozott, hiszen a Teátrum a Fõ térrõl
átköltözött a Városháza udvarára és
a MûvészetMalomba.
– Valóban. Bár az a 14-15 elõadás, ami
egy szezonban megrendezésre került,
nem volt annyira zavaró, olyan hangos, hogy nem lehetett volna a környékbelieknek elviselni. Inkább arról
lehetett szó, hogy megszûnt az a szeretetteli együttélés, vagy talán nem
voltak igazán nagy elõadások. Összességében a város nem szerette már
annyira a Teátrumot.
– A jubileum kapcsán, ha számadást
csinál, miben érzi a Teátrum jelentõségét?
– Jó volt, új volt, más volt. Nem a
megszépítõ messzeség mondatja ezt
velem. A Szentendrei Teátrum az elmúlt
évtizedek alatt valóban „beírta a nevét
a magyar színháztörténetbe“ – a
Teátrum mottója is így hangzott –
azzal, hogy élõ színházat teremtett egy
eleven városban.
Rappai Zsuzsa

Katona József Bánk bánja megkerülhetetlen remekmûve a magyar színház- és irodalomtörténetnek, ugyanakkor kikerülhetetlen „istencsapása“
diákgenerációk számára. A Nemzeti Színház elõadása a huszonéves
fiatalok érdeklõdését és kíváncsiságát kívánná felkelteni, figyelmét a mû
igazi értékeire irányítani.
A színház legfiatalabb színészei számára tûzte ki feladatul, hogy az általuk
kiválasztott jeleneteket a maguk értelmezésében – munkakópiaként –
gondolataik jegyzeteként rakják össze az elõadás rendezõjével, az
alkotótársakkal; és ezekbõl a tanulmányokból induljon el egy nyílt, friss,
bátor, eleven megközelítése a Bánk bánnak. Az elõadás akusztikus világát
is a szereplõk maguk teremtik meg: énekelnek, zenélnek.
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SZENTENDREI TEÁTRUM • SZENTENDREI NYÁR
SZENTENDREI TEÁTRUM
Az elõadások helyszíne a
MûvészetMalom udvara
(Bogdányi u. 32.)
(Az ettõl eltérõ helyszínt jelezzük)

Július 3. péntek, 20 óra
A SZENTENDREI NYÁR 40.,
JUBILEUMI ÉVADÁNAK
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA
A Szentendrei Teátrum 19692009 címû dokumentumfilm
díszbemutatója
Július 4. szombat, 20.30 óra
BÁSTYASÉTÁNY 77.
Operett két részben. A Színházés Filmmûvészeti Egyetem
negyedéves zenés színész hallgatóinak elõadása
Rendezõ: Huszti Péter
Belépõjegy: 1500 Ft
Július 5. vasárnap, 20.30 óra
VILÁGZENE
A Színház- és Filmmûvészeti

Egyetem negyedéves zenés
színész hallgatóinak elõadása
Rendezõ: Kerényi Imre
Belépõjegy: 1500 Ft
Július 10. (fõpróba), július 11.
(bemutató), 12., 17., 18., 19.
(esõnap: július 13., 20.) 20.30
óra
KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN JUNIOR Bemutató!
A Nemzeti Színház
és a Szentendrei Teátrum közös
produkciója
Rendezõ: Alföldi Róbert
Belépõjegy: 3000 Ft (nyilvános
fõpróba: 2000 Ft)

GYEREKELÕADÁSOK
Vasárnap délelõttönként
10 órakor a MûvészetMalom
udvarán
Belépõjegy: 900 Ft
Július 5. JÁTSSZUNK EGYÜTT! ALMA EGYÜTTES

MûvészetMalom
2000 Szentendre, Bogdányi u. 32.
tel: 26/301-701
www. muveszetmalom.hu
Nyitva: Minden nap 10-18 óráig
Július 3. - augusztus 23.

Re:InSitu
Kortárs kanadai magyar mûvészek kiállítása
Kiállító mûvészek: Anna Biró, Susan Bárdos-Dobbek,
Andrea Blanar, Phillip Borsos, Alex Brzezinski,Andrea
de Gosztonyi, Sophie Fekete-Fehér, Éva Ferenczy
Reichmann, Péter Földes, Géza Hermann, Péter Horváth, Mária Jankovics, István Kántor, Mary KeczanEbos, Albert Kish, Judit Klugerman, Emilia Kun, Doreen
Lindsay Szilasi, George Mihalka, John Paizs, Jeannette

JAZZ- ÉS FOLKESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
(Dumtsa Jenõ u. 10.)
Szombatonként 19 órakor
Július 4.
VUJICSICS EGYÜTTES (2000 Ft)
Július 11.
PALYA BEA ÉS SZOKOLAY
DONGÓ BALÁZS (2500 Ft)
Július 18.
EVROS EGYÜTTES (1500 Ft)

Július 2. - augusztus 23:
Re: InSitu - KORTÁRS KANADAI
MAGYAR MÛVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA

FESZTIVÁL HÉTVÉGÉK
Július 3-5. Szentendre
belvárosa
SZAFT -SZENTENDRE ART FEST
Képzõmûvészet, iparmûvészet,
design - kiállítások és vásár,
valamint társmûvészeti
programok

KIÁLLÍTÁSOK
A MÛVÉSZETMALOMBAN

Július 11., 25., augusztus 1.,
8. 15.
TALPALÁVALÓ - KISALFÖLDTÕL A NAGY-ALFÖLDIG
Táncházak Szentendre Fõ terén
szombatonként 18 órától

Bogdányi u. 32.
Tel: 26/301-701
Nyitva: minden nap 10-18 óráig
Belépõjegy: 1000 Ft,
kedvezményes: 500 Ft

Július 18-19. Duna-korzó
és a belvárosi Duna-szakasz
ISTER NAPOK - X. DUNAKORZÓ
VÍGASSÁGOK

Pekári, Péter Pusztai, Júlia Rajcsányi-Ciamarra, Miklós
Rogan, Kristi Ropeleski, Clarissa Schmidt Inglis, Yvonne
Singer, Sándor Sipos, Sheila Szabó Butler, Ági KériSzeben, Andrea Szilasi, Gábor Szilasi, Anna Torma,
George Ungár, Tamás Vámos, Tamás Wormser, Ági
Zóni, Bálint Zsakó, Dávid Zsakó, István Zsakó
A „Re:InSitu“ címû kiállítás több mint 40 magyar
származású, Kanadában élõ képzõmûvész munkáját
mutatja be a Canadian Hungarian Artist Collective
(CHAC) rendezésében. A kiállítók között sok nemzetközileg elismert és kitüntetett mûvészt találunk,
akik szerves részét képezik Kanada többnemzetiségû
kultúrájának. Tanúi lehetünk a mai kanadai kortárs
mûvészet színes, széles körû bemutatójának a
képzõmûvészet számos formai változatán keresztül.
Ez a sokoldalú, gazdag kiállítás elõször Magyarországon 2009-ben, majd Kanadában 2010-ben kerül
a közönség elé.

A Szentendrei Közmûvelõdési Kht. és a P'Art Mozi
tisztelettel meghívja Önt és családját
TÖRÖK KATALIN
mûvészeti író
SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS FESTÕI
címû kilenc részes sorozatának hatodik elõadására,
melynek címe:

A HALUSKAI TANYA
Telepen kívüliek az 1930-as években
(Ámos Imre, Vajda Lajos, Korniss Dezsõ, Kmetty János,
Perlrott Csaba Vilmos és a többiek)
Az elõadás július 7-én, kedden 17 órakor kezdõdik
a P'Art Moziban. (Szentendre, Duna-korzó 18.)

AUGUSZTUSBAN A NYÁRI SZÜNET MIATT
NEM LESZ ELÕADÁS!
FOLYTATÁS SZEPTEMBERBEN

Július 12. MAKK TÜNDÉR
CSODÁI - FABULA BÁBSZÍNHÁZ

•

Programszervezés,
információ:
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing Kht.
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
Tel.: 26/312-657,
fax: 26/312-647,
e-mail: dmh@dunakanyar.net
www.szentendreprogram.hu ;
www.szentendreiteatrum.hu
www.szentendreinyar.hu
Jegyárusítás:
Tourinform Szentendre:
Dumtsa Jenõ u. 22.
Tel.: 26/317-965, 26/317-966
Nyitva: júniusban: hétfõ-péntek 916.30-ig, szombat-vasárnap: 10-16-ig
Július 1-tõl: hétfõ-péntek 9-17.30-ig,
szombat-vasárnap: 10-17.30-ig
Teátrum Jegyiroda Dunaparti
Mûvelõdési Ház, Szentendre, Duna
korzó 11/a. Tel.: 26/301-088
Nyitva: minden nap 12-18 óráig.
A helyszínen az elõadások kezdése
elõtt egy órával.

Kiállítás-megnyitó: Július 2-án, csütörtökön
18.30-kor köszöntõt mond õexc. Pierre Guimond,
Kanada nagykövete; Csák Ferenc, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium nemzetközi szakállamtitkára;
dr. Dietz Ferenc polgármester; Andrea Blanar, a CHAC
elnöke; Torma Anna, Tamás Wormser és Mary KeczanEbos kurátorok. A kiállítást megnyitja: Hudra Klára
mûvészettörténész, házigazda Pap László marokkói
magyar nagykövet, volt montreali konzul.
21 órakor
KANTOR ISTVAN: ULTOLSÓ PILLANATBAN TANC-REMIX
MANIFESZTUMA – Neoista In-Situ Felforgatás
A kiállítás kanadai-magyar rendezõk munkáiból
összeállított film- és videóprogramokkal egészül ki.
Kanadai-magyar rendezõk filmfesztiválja a P'art
Moziban (Szentendre, Duna korzó 18.) július 3-12.
www.szentendreprogram.hu, www.CHACcanada.org;
www.muveszetmalom.hu

játék • játék • játék • játék • játék •
Hétrõl hétre – képrõl képre

A Ferenczy Múzeumban látható
Lombard Reneszánsz – az
Accademia Carrara festményei
kiállításhoz kapcsolódó Hétrõl
hétre – képrõl képre címû játék
bergamo@pmmi.hu
e heti kérdése:
9. A képen mit tart a kezében Szent Miklós?
A válaszokat kedd estig a köa/ három követ, amivel késõbb megkövezték
vetkezõ e-mail címre várjuk:
b/ három pénzes erszényt, amivel segítette
bergamo@pmmi.hu.
három hajadon férjhezmenetelét
A helyes válaszok közül múzeuc/ három aranyrögöt, amit karácsonyi
munk közönségkapcsolati csoajándéknak szánt
portjának munkatársai fogják
kisorsolni a nyertest.
A nyeremény minden héten egy darab tiszteletjegy a Ferenczy Múzeumban látható Lombard
Reneszánsz – A bergamói Accademia Carrara festményei címû kiállításunkra. A kiállításhoz
kapcsolódó játék végén – az összes játékos közül – kisorsolunk egy Lombard Reneszánsz
katalógust és egy plakátot.
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A kiállítás augusztus 30-ig tekinthetõ meg hétfõ kivételével minden nap 10-18 óra között. Belépõdíj 2000 Ft; diák és
nyugdíjas jegy 1000 Ft; csoportos tárlatvezetés 6000 Ft, diákok részére 3000 Ft.

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Opel Astra Classic 1.4. 2001-es EU
járatú, 5 ajtós, 88.000 km-rel elsõ tulajdonosától 790 ezer forintért eladó.
Tel. 06-30-515-6544.

Leinformálható, több éves gyakorlattal rendelkezõ fiatal hölgy bejárónõi,
gyermekfelügyeleti munkákat vállal.
Tel. 06-70-518-2755.
EGÉSZSÉG

ÁLLÁS
Szentendre
központjában
lévõ
ajándéküzletbe angolul jól beszélõ
eladót keresünk. Tel. 06-30-600-8165.
Lendületes csapatba rátermett, ügyes,
agilis munkatársakat keresek. Betanulási idõszakban havi 200 ezer forintos fix fizetéssel. Elvárás: minimum
érettségi. Tel. 06-30-820-5184.
A Cházár András Többcélú Közoktatási
Intézmény szentendrei tagintézménye
(volt Bárczi Iskola) Szentendre, Kovács
László utca 3. fûtõ-karbantartót keres
félállásban. A pályázatokat írásban
kérjük a megadott címre postázni.
Telefonon érdeklõdni augusztus 5-tõl,
a (26)-310-060-as telefonszámon
lehet.
Adminisztratív területre keresünk
középfokú végzettségû munkatársat
Szentendrére. Közgazdasági végzettség és gyakorlat elõnyt jelent. Számítógépes ismeret felhasználói szinten szükséges. Önéletrajzokat várjuk a
(26) 505-086-os faxszámra, illetve az
iroda@homeelectrickft.t-online.hu
címre.
Masszõrt vagy kozmetikus bérlõtársat
keresek frekventált helyen lévõ szentendrei szalonba, illetve más, mûködõ
szalonba betársulnék. Tel. 06-20-9233612.
A Duna House szentendrei és
csillaghegyi irodájába keres értékesítési tapasztalattal rendelkezõ, vállalkozói szemléletû
értékesítõket. Jelentkezés: tel.
06-30-619-56-53, email: jablonszky.bea@dh.hu

Szentendre belvárosában, a Dunakorzón 50 nm-es, 2 szobás + 20 nm-es
nagyteraszos, elõkertes lakásom, kandallóval, cirkófûtéssel, tárolóval, zárt
udvaron kocsibeállóval 23,5 millió Ft
irányáron eladó. Tel. 06-30-515-6544.

KIADÓ LAKÁS

Zártkerti telek eladó a Kõhegyen magasan, a turistaházhoz közel 3 millió
Ft-ért. Körpanorámás, 2500 nm-es,
délkeleti tájolású, villany a telekhatáron. Tel. 70-385-7390.

Püspökmajor-lakótelepen 44 nm-es
lakás hosszú távra kiadó. Tel. 06 (26)
312-364.
Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, II.
emeleti lakás hosszú távra kiadó 55
ezer forint+rezsiért. Tel. 06-30-2335531.
Belvárosi, 40 nm-es, összkomfortos
1,5 szobás lakás kiadó. Közös költség
nincs. Tel. 06-20-967-6870.
Szentendre belvárosában hosszú távra
kiadó 50 nm-es, 2 szobás, felújított,
földszinti lakás közös udvarral. Tel. 06
(26) 318-594, (hétköznap 9-16 óráig).
Szentendrén, kertes házban bútorozott albérlet kiadó. Tel. 06-30-2631110 (napközben).

75 nm-es kis családi ház, kis kerttel
Szentendre nyugalmas részén, tömegközlekedéssel jól megközelíthetõ
helyen kiadó. Tel. (26) 300-080, (6
óra után).
Luxus garzon társasházban kiadó
50 ezer forintért. Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén, a Pap-szigettel szemben
lévõ társasházban apartman bútorozatlanul hosszabb távra kiadó.
Ingatlanközvetítõk kíméljenek. Tel.
06-30-435-1237, (8-20 óráig).

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

MÛSZAKI VIZSGA,
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!

Szentendrén kétszobás társasházi,
földszinti lakás kis elõkerttel 15
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Javítóvizsgára (érettségi is) felkészítést vállalok matematikából és fizikából. Középiskolába felvetteknek
intenzív szintre hozás. Tel. 06-30-8553543.

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.

SZOLGÁLTATÁS

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

Bádogos-tetõfedõ-szigetelõ-ács –
szerkezetkész épületek építése. Gyors,
pontos. Tel. 06-70-578-1468, (26)
400-718.
Mérlegképes könyvelõ teljes körû
könyvelést vállal, akár napi 4 órás megbízást is vállalva. Tel. 06 (26) 313639.
Teljes körû takarítást, ablaktisztítást,
szõnyeg- padlószõnyeg tisztítást vállalunk. Piszokfaló kft. Tel. 06-20-5922847.
Kertek teljes körû gondozását, ház
körüli karbantartási és lakatos munkákat vállalunk. Tel. 06-30-243-1258.
Épületbontást vállal profi csapat! Tel.
06-20-327-7392.

OKTATÁS
Tapasztalt, türelmes tanárnõ matematika pótvizsgára felkészít. Tel. 0620-775-0888.
Matematika-, fizikatanítást, pótvizsgára felkészítést, a következõ tanévre
való elõkészítést vállalok általános,
közép- és fõiskolai szinten. Házhoz
megyek. Tel. 06-30-347-8843.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.
ÜZLET
Szentendre központjában családias
kisvendéglõ kiadó. Tel. 06-20-9594337.

Klímaberendezések értékesítése,
telepítése rövid határidõvel. Tel.
06-20-985-8242.

Szentendrén, a Bogdányi utcában
eladó vagy kiadó két egymás melletti,
emeleti üzlet (22 + 27nm-es). Bérleti
díj 50 ezer Ft/hó/üzlet. Tel. 06-20970-8667.

Családi házak tervezése ügyintézéssel. Energetikai tanúsítás (zöldkártya). Nagy István mérnök. Tel. 0620-801-2117.

Szentendrén, a Bogdányi utca 44. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Tel. (26)
314-067.

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

18 nm-es felújított utcai üzlethelyiség forgalmas helyen, a Kossuth
Lajos utcában kiadó. Tel. 06-20-9226449.

STÍLUS-SZÍN-SMINK
TANÁCSADÁS NÕKNEK

Leányfalun kitûnõ lakóház – nappali, 3 szoba, fürdõk, garázs stb.
– 180 nöl-es kerttel 30 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-2990376.
Budapesten 68 nm-es lakás kiváló közlekedéssel eladó. Tel. 06-20-5320729.

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

A szentendrei Emberélet
Alapítvány
képzett önkéntesei
megkezdték a térségi szociális
háló szervezését

SEGÍTHETÜNK?

Amennyiben nincs tisztában
egyéni színeivel, a testalkatára
nem tudja milyen ruhát
válasszon, vagy ha meg szeretne
tanulni sminkelni,
jöjjön el hozzám!
Egyéni és csoportos tanfolyamok!
Különbözõ alkalmakra sminkelést
vállalok! Helyszínre megyek!
B. Kovács Edit
stylist, sminkmester
20/911-3232

 lelkisegély nyújtás
 Bach virág terápia
 életmód tanácsadás
 egyéni v. csoportterápia,
 betegápolási tanácsadás,
 egyénre szabott étrendi
tanácsadás
 sorstársi segítõ szolgálat
 betegápolási eszközök
beszerzése, kölcsönzése stb.

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
emberelet@gmail.com

Gazdikeresõ

AUTÓSZERVIZ

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

Társasházban 1,5 szobás lakás 8
millió Ft-ért és egy garzon 5,5 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Szentendrén örökpanorámás, 45 nmes, sarokkádas, amerikai konyhás,
újonnan felújított 3. emeleti lakás,
sürgõsen eladó 9,89 millió forintért.
Tel. 06-20-217-2484.

Diplomás ápolónõ 2 éves kislánya mellett gyermekfelügyeletet vállal 1-3
éves korig. Tel. 06-30-515-6522.

www.astraszerviz.hu

Leányfalun kisebb lakóház (földszint+tetõtér) szép kerttel 18 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Szentendre, Nyár utcában 65 nm-es,
háromszobás, gázkonvektoros, alacsony rezsijû téglalakás kiadó. Tel. 0630-397-7222.

Olcsó lakásbérlet a patakparton, nem
dohányzó, gyermektelen fiatal párnak,
esetleg nõnek kiadó. Tel. 06-70-3672645.

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

Szentendrén, Pismányban 150 nöl-es
panorámás építési telek eladó. Tel. 0620-417-3536.

Tahiban ikerház (35 nm-es +
tetõtér) nagyon olcsón, 8 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Igényes, megbízható nõ takarítást, gyermekfelügyeletet, lakásdekorálást vállal. Tel. 06-30978-2310.

Precíz, igényes háziasszony takarítást
vállal Szentendre és környékén. Tel.
06-30-620-9767.

Pomáz Szentendre felöli részén 2,2 ha
szántó eladó 12,5 millió forintért. Tel.
06-20-971-2749.

Szentendrei családi ház 55 nm-es
külön bejáratú, szuterén szintje
július 1-jétõl kiadó. A lakás egy
légterû, amerikai konyhás, külön
mérõórákkal felszerelt. Egyedi
fûtés, kis rezsivel. 55 ezer+
rezsi+kaució. Tel. 06-20-9657912.

Szentendrén, a Nyár utcában 70 nmes lakás igényesnek kiadó. Tel. 06-30949-9890.

Mérlegképes könyvelõi, TB ügyintézõi
képzettséggel állást keresek. Tel. 0670-251-8841.

LAKÁS, INGATLAN
Lakóház jó helyen – 2x100 nm-es,
kétszintes, 300 nöl-es kerttel –
szinte telekáron, 25 millió forintért eladó. Masszív, de felújítást
igényel. Tel. 06-30-299-0376.

Ha fáj a válla, háta, lába vagy csak egy
kis masszázsra vágyik, hívjon bizalommal, otthonába felkeresem. Lanszki
Péter gyógymasszõr. Tel. 06-20-5916906.

ÁLLÁST KERES

Takarítást vállalok Szentendrén és környékén magánháznál. Tel. 06-20-4906679.
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FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs
• darus,
• építõanyag
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431
este 18 óra után 06 26/312-290

OÁZIS INGATLANIRODA

KINEK HIÁNYZIK? KERESSÜK A GAZDÁJÁT!

ZOE keverék szukát június 18-án
fogta be a gyepmester a Muskotály
utcában. Kissé félénk, de jóindulatú.

BODRI puli kan június 18-án súlyos
szájsérüléssel került a telepre.
Korábban meghurkolták, és a drót
a szájába akadt. Sérülése régebbi
keletû. Dr. Kovács Zoltán, a telep
állatorvosa megoperálta: fülig
vágta fel mindkét oldalon a száját.

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.
(a Kaiser's-parkoló bejáratánál)

Tel.: 26/301-106,
30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail:
wersiok@t-online.hu
Website:
www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

program 15
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

P’ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft
július 3. péntek
17.30 ROCKHAJÓ
színes feliratos angol vígjáték, 130
perc, 2009 (16)
Rendezõ: Philip Seymour Hoffman,
Tom Sturridge, Emma Thompson
20.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
BORSOS PHILLIP BLOKK:
NAILS-SZÖGEK
GREY FOX-SZÜRKE RÓKA
22.30 ROCKHAJÓ
01.00 ROCKLEGENDÁK / PINK FLOYD:
A FAL
Beszélgetés a filmrõl: Ökrös Csaba
zenésszel
július 4. szombat
AZOK A 70-ES ÉVEK…..
STÍLUSRAJZOK
Keszeg Ágnes illusztrátor kiállítása
16.00 STAR TREK
18.15 MILK
21.00 A VONALKÓD címû könyvrõl
az íróval, Tóth Krisztinával beszélget
Berényi Mariann újságíró
23.00 ISTEN VÁROSA
színes magyarul beszélõ brazil-francia
filmdráma, 125 perc, 2002 (18)
rendezõ: Fernando Meirelles
szereplõk: Alexandre Rodrigues,
Matheus Nachtergaele, Seu Jorge
01.00 BEAT FREAK DJ GANDHARVA (Tilos/Budabeats)
július 5. vasárnap
16.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
VÁMOS THOMAS: THE PLANTA NÖVÉNY
THE JUGGLER-A ZSONGLÕR
16.30 MIHALKA GYÖRGY:
LA FLORIDA
18.30 MILK
21.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
MIHALKA GYÖRGY:
MY BLOODY VALENTINE-VÉRES
VALENTIN-NAP
23.00 ROCKLEGENDÁK /
U2: RATTLE&HUM
Beszélgetés a filmrõl Tóth Ferenc
rock-szakértõvel
01.00 ROCKLEGENDÁK /
AC/DC-KONCERTFILM
Beszélgetés a filmrõl Bernáth Tibor
zenésszel
július 6. hétfõ
18.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
UNGAR GYÖRGY: THE WANDERER:
A VÁNDOR
BORSOS PHILLIP BLOCK: NAILSSZÖGEK
GREY FOX-SZÜRKE RÓKA
20.15 ÕRÜLT ÉLETEK
színes feliratos spanyol-mexikói-francia
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Móricz Zsigmond
köpönyege

film, 90 perc, 2008 (16)
rendezõ: Christian Poveda
július 7. kedd
17.00 SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS
FESTÕI
19.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
FÖLDES PÉTER: HUNGER-ÉHSÉG
KISH ALBERT: NOTMAN'S WORLDNOTMAN VILÁGA
HORVÁTH PÉTER: BOULEVARD
TENDERLY YOURS-GYENGÉDEN A TIED
20.15 MILK

A Ravasz László Könyvtárban
(Leányfalu, Móricz Zsigmond
út 124., tel. 580-035) július
12-én, vasárnap 17 órakor a
Móricz Zsigmond köpönyege
címû kerekasztal-beszélgetésre várják az érdeklõdõket.
Grecsó Krisztián, Háy János és
Kõrösi Zoltán íróval Pávai Patak Márta beszélget.

július 8. szerda
18.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
JOHN PAIZS: CRIME WAVE-BÛNÖZÉSI
HULLÁM
SPRINGTIME IN GREENLAND-TAVASZ
GRÖNLANDON
20.00 MILK
július 9. csütörtök
18.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
MIHALKA GYÖRGY: LA FLORIDA
20.00 ÕRÜLT ÉLETEK

A TV Szentendre péntekenként
18 órakor új adással várja kedves
nézõit Szentendre aktuális
kérdéseivel, hírekkel,
információkkal.
Nézzenek bennünket!

július 10. péntek
18.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
UNGAR GYÖRGY: THE WANDERERA VÁNDOR
CHAMPAGNE SAFARI-PEZSGÕ SZAFARI
20.00 WORMSER TAMÁS:
FACES OF THE HAND-A KÉZ ARCAI
TRAVELLING LIGHTSZABAD UTAZÁS

Hétközben:
• CITIES alakuló ülés
• Millenniumi zászlóátadás
Szigetmonostoron
• Szent László nap zajlott
Dobogókõn
• Streetball bajnokság a
Dunakorzón
• Honvéd sportegyesületek
bajnoksága a Kiképzõ Bázison
• Jubileumi Nyár és Teátrum Perjési Barnabással beszélgettünk az elmúlt évtizedekrõl
• Nyári programajánló

július 11. szombat
16.30 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
VÁMOS TAMÁS: THE PLANT-A NÖVÉNY
THE JUGGLER-A ZSONGLÕR
17.30 KÁNTOR ISTVÁN BLOCK I.:
RENEGADO
ACCUMULATION-FELHALMOZÁS
REVOLUTIONARY SONG-FORRADALMI
DAL
THE TRINITY SESSION
LEBENSRAUM/LIFESPACE-ÉLETTÉR
20.30 KÁNTOR ISTVÁN BLOCK II.:
THE BLOOD OF MANY FILMMAKERSSOK FILMES VÉRE
(THE NEVER ENDING) OPERETTA
-(A SOHA VÉGET NEM ÉRÕ) OPERETT
UBERGESPENST/SUPERSPECTRESZUPERSPEKTRUM

187 a Pest megyében élõk
magazinja
A barlangrajztól az internetig
I. rész
A velencei tó (ismeretterjesztõ
film)
MÉZ koncert
A tapolcai-tavasbarlang
(ismeretterjesztõ film)
A TV Szentendre a C8-as
csatornán, a 196.25-ös frekvencián látható! Adásainkat megnézhetik a www.tvszentendre.hu
weboldalon is! A mûsorváltozás
jogát fenntartjuk!

július 12. vasárnap
18.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
KISH ALBERT: NOTMAN'S WORLDNOTMAN VILÁGA
OUR STREET WAS PAVED WITH GOLDA MI UTCÁNK ARANNYAL VOLT
KIRAKVA
WORMSER TAMÁS: TOUCHED BY
WATER-VIZESFILM
20.00 JOHN PAIZS: CRIME WAVEBÛNÖZÉSI HULLÁM
SPRINGTIME IN GREENLAND-TAVASZ
GRÖNLANDON

ECDL

European Computer Driving Licence
Európai Számítógépkezelõi Jogosítvány

WEB ÉS DIGITÁLIS KÉPSZERKESZTÉS

Szeptemberben induló
ECDL tanfolyamaink

Nemzetközi Rámájana
szeminárium Szentendrén
A Föld legõsibb eposzáról, a Rámájanáról tartanak elõadásokat július 25-26-án, szombaton és vasárnap a Pest Megyei Könyvtárban
(Pátriárka u. 7.) az Indiai Nagykövetség
támogatásával és az Indiai Baráti Egyesület
szervezésében.
25-én indiai klasszikus zene, ének és szakrális tánc, valamint
a Szeres együttes magyar-csángó zenei estje.
Információ: Hummel Rozália, 06-20-562-9224,
artesacraindiana@gmail.com

Szamba 12+ tábor július 13. és 17. között
Dolgozzunk együtt Szentendrén! A tavalyi skanzeni buszforduló kitakarítása után a Barcsay iskola kerítésének festése
következik. Délelõtt közös munka egy vidám csapattal, délután
laza nyári programok (sport, film...) Hozzájárulás 3000 Ft/fõ/hét
(teljes ellátással). Jelentkezési lapot lehet kérni e-mailban,
vagy a letölteni a honlapról. www.szentendre.baptist.hu, szentendrebaptista@gmail.com, 06-20-886-2310

Webszerkesztés:
hétfõ-szerda 16-18 óráig
Szövegszerkesztés:
hétfõ-szerda 18-20 óráig
Képszerkesztés:
kedd-csütörtök 18-20 óráig
Prezentáció:
kedd-csütörtök 16-18 óráig
Internet:
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 között lehet), ezért a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe, és
ez alapján történik a hallgatók regisztrálása.

16 szaft
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
22.00
zene
After party Café Rodin, Ady
Endre u 6.
22.00
film
„Szirtes Lumiére tekercsek“
Szirtes András vándormozi Fõ tér
22.30
film
Rockhajó P'Art Mozi, Duna-korzó
18.

PÉNTEK – JÚLIUS 3.
10.00
kiállítás, akció
Kitchen Budapest - Inno Art
Galéria, Fõ tér
12.00-21.00
zene
Délszláv zene Lázár cár tér
14.00-21.00
vásár
Képzõ-Iparmûvészeti és Design
vásár Duna-korzó, Dumtsa Jenõ
utca
14.00-20.00
nyitott mûhely
Mana ötvösmûhely Bogdányi u.
40.
14.00-20.00
utcamûterem
Rajz Fõ tér
14.00-20.00
utcamûterem
Szobrászat Dumtsa Jenõ utca
14.00-20.00
utcamûterem
Festészet Dumtsa Jenõ utca, Fõ
tér, Bogdányi u.
14.00
kiállítás, film
Fiktív szentendrei népviselet
Borpince utca, Angyal utca sarka
11.00-24.00
akcióprogram
Utazó fotókiállítás a Belváros
különbözõ pontjain
14.00-19.00
gyerek
Alkotókert Vujicsics Tihamér
Zeneiskola kertje
Duna-korzó 16.
14.30-22.00
kiállítás, nyitott mûhely
Gobelin szövés, selyemfestés,
szobrok, fotók Promenade
Étterem, Duna-korzó, Futó u. 4.
15.00
workshop
Fotó P'Art Mozi Duna-korzó 18.
16.00
kiállítás - megnyitó
Színlelés - Ikon csoport
Bercsényi utca 4.
16.00
performance
Idegvíz Belváros
16.30
performance
Lovarrrda Fõ tér
17.00
kiállítás - megnyitó
SzeKKo - Szentendrei
Képzõmûvész Kortársaink
Szentendrei Képtár Fõ tér 2-5.
17.00
zene
Tóth Lázár és Schandl Lóránt
zenél IKON-váró Bercsényi u. 4
18.00
kiállítás - megnyitó

Implant - Negatív Vajda Lajos
Stúdió Péter-Pál u.
18.00
zene
Empty Pubs Apor-hídnál
19.00
kiállítás - megnyitó
Implant - Pozitív
Templomdombi Szabadtéri
Tárlat - Templomdomb
19.00
kiállítás - megnyitó
„Tûzzel-Vassal“"
Dalmát Kávézó Bartók Béla u. 8.

01.00
film
Rocklegendák Pink Floyd: A Fal
P'Art Mozi, Duna-korzó 18.

SZOMBAT – JÚLIUS 4.

11.00- 20.00
utcamûterem
Szobrászat Dumtsa Jenõ utca

18.15
film
Milk P'Art Mozi Duna-korzó 18.

14.00
kiállítás, film
Fiktív szentendrei népviselet
Borpince utca, Angyal utca sarka

14.00-20.00
nyitott mûhely
Mana Ékszerstúdió és bemutatóterem Bogdányi u. 40.

21.30
séta
III. Éjszakai sikátor séta
Apor-híd, az Evangélikus
templom elõtt,
Dumtsa Jenõ utca
22.00
zene
Sajnosbatár Ínyenc vendéglõ
Apor-híd

18.00
kiállítás - megnyitó
MOME diplomák Péter-Pál
Galéria Péter-Pál u. 1.

12.00-20.00
zene
Spanyol, görög, flamand zene
Lázár cár tér

20.00
zene
Vodku Apor-hídnál

21.30
zene
Empty Pubs Apor-hídnál

18.00
zene
Joe Fritz Band Új Mûvész
Étterem, Dumtsa Jenõ u.

18.00 -24.00
zene, színház
Forgács Társaság Világvégi
Kalapszalonja Görög u. 1.

14.00-19.00
gyerek
Alkotókert Vujicsics Tihamér
Zeneiskola kertje Duna-korzó 16.

21.30
performance
Bringa-Erotika, Fõ tér

17.30
performance
A Nagy levegõ Fõ tér

11.00-24.00
akcióprogram
Utazó fotókiállítás a Belváros
különbözõ pontjain

20.00
film
Összeállítás kanadai-magyar
rendezõk filmjeibõl

21.00
zene
Tisza Bea Jazz Quintet Dunakorzó

17.00
kiállítás - megnyitó
H2O Palmetta Design Galéria
Bogdányi u. 14.

17.00
gyerek
„Kiszínezném vele az életem“ mûvészeti foglalkozás
Barcsay Múzeum, Dumtsa Jenõ u.

14.30-22.00
kiállítás, nyitott mûhely
Gobelin szövés, selyemfestés,
szobrok, fotók Promenade
Étterem, Duna-korzó, Futó u. 4.

21.00
film
Szentendrei Teátrum 19692009 Fõ tér

16.00
zene
Énekelt versek IKON-váró
Bercsényi u. 4.

11.00-20.00
utcamûterem
Rajz Fõ tér

19.00
zene
Jazz7 Duna-korzó

20.30
színház
Seb Alternatív Színtér
Görög u. 1.

16.00
gyerek
Kistérdszéli Katica - bábelõadás
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
kertje

17.00
irodalom
Hozzon magával egy verset!
IKON-váró Bercsényi u. 4.

11.00 -20.00
utcamûterem
Festészet Dumtsa Jenõ utca, Fõ
tér, Bogdányi u.

20.00
kiállítás - megnyitó
Temporary Videospace
Szentendre - Videospace
Implant, Implant Out - köztéri
médiamûvészet
Vajda Lajos Emlékmúzeum
Hunyadi János u. 1.

16.00
séta
Különleges kávézók, civil
találkozóhelyek Szentendrén
Apor-híd, az Evangélikus templom elõtt (Dumtsa Jenõ utca)

11.00-21.00
vásár
Képzõ-Iparmûvészeti
és Design vásár Duna-korzó,
Dumtsa Jenõ utca

19.00
színház
Hófehér
Szentendrei Vándor Amatõr
Színpad (SzeVASZ) Barcsay udvar

19.00
zene
DJ Kaska fordulatos-nyugtalan
zenei program
Elevenkert Duna-korzó 11/a
(DMH kertje)
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15.00
nyitott mûterem
Mûteremlátogatás Rác András
mozaikmûvésznél
Találkozó:
a Tourinform Iroda elõtt
14.00- 16.00
akció, gyerek
Magbombázás, virágbombázás
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
kertje, Duna-korzó 16.
14.30
gyerek
„Színház az egész világ“ mûvészeti foglalkozás
MûvészetMalom, Bogdányi. 32.

19.00
zene
Vujicsics együttes Barcsay
udvar, Dumtsa Jenõ u.
19.00
kerekasztal-beszélgetés
A köztéri design lehetõségei
Szentendrén A beszélgetést
vezeti: Mélyi József mûvészettörténész - Café Rodin és Galéria
Ady Endre u. 6.
19.00
zene
CZ project Duna-korzó
19.30
performance
Kút Duna-korzó
20.00
zene
Szolnoki Dóra Bossa Club
Apor-hídnál
20.00
kiállítás - megnyitó
Bódvalenke ArtUnio Galéria
Bogdányi 64.
21.00
irodalom
Vonalkód P'Art Mozi
Duna-korzó 18.

20.00
zene
Tenderfoot Unit Band
Apor-hídnál
22.00
zene
Presszó Tangó Libidó
Elevenkert, Duna-korzó 11/A
22.00
zene
After party Café Rodin és Galéria
Ady Endre u. 6.
23.00
film
Isten városa P'Art Mozi, Dunakorzó 18.
23.00
zene
Indian Joe Duna-korzó

VASÁRNAP – JÚLIUS 5.
12.00-21.00
zene
Szentendrei zenészek
örömzenélése Lázár cár tér
11.00-21.00
vásár
Képzõ-Iparmûvészeti és Design
vásár Duna-korzó, Dumtsa J. u.
11.00-20.00
utcamûterem
Rajz Fõ tér
11.00-20.00
utcamûterem
Szobrászat Dumtsa Jenõ utca
11.00-20.00
utcamûterem
Festészet Dumtsa Jenõ utca, Fõ
tér, Bogdányi u.
14.30-22.00
kiállítás, nyitott mûhely
Gobelin szövés, selyemfestés,
szobrok, fotók Promenade
Étterem, Duna-korzó, Futó u. 4.

16.00
irodalom
Orczi József versei IKON-váró
Bercsényi u. 4.
17.00
zene
Sacreo Quintett
Duna-korzó, Barcsay Múzeum,
Dumtsa J. u. 10.
17.00
divatbemutató
Recraiton belvárosi kishíd
(Apor-híd)
17.00
akcióprogram
A Czóbel-szobor kiszabadítása
Kerényi Imre park, Ady Endre u.
17.00
irodalom
Godot irodalmi estek:
A mûvészet veszélyes - Prae.hu
P'Art Mozi, Duna-korzó 18.
17.00
gyerek
„Kiszínezném vele az életem“ mûvészeti foglalkozás
Ámos Imre - Anna Margit
Múzeum, Bogdányi utca
18.00-24.00
zene, színház
Forgács Társaság Világvégi
Kalapszalonja Görög u. 1.
18.00
zene
Harmonicum
Apor-hídnál
18.00
performance
Ültetvény Fõ tér
18.00
zene
Moha zenekar Elevenkert,
Duna-korzó 11/A

11.00-24.00
akcióprogram
Utazó fotókiállítás a Belváros
különbözõ pontjain

19.00
zene
Mózes Tamara és a JazzRulett
Duna-korzó

14.00-16.00
zene
The Rosslift - Rock&Roll,
Rhythm&Blues IKON-váró
Bercsényi u. 4.

20.00
zene
Maszkura és tücsökzaj
Apor-hídnál

14.00-19.00
gyerek
Alkotókert Vujicsics Tihamér
Zeneiskola kertje
Duna-korzó 16.
14.00-16.00
akció, gyerek
Magbombázás, virágbombázás
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
kertje Duna-korzó 16.
14.30
gyerek
„Színház az egész világ“ mûvészeti foglalkozás
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.
14.00-20.00
nyitott mûhely
Mana Ékszerstúdió és
bemutatóterem Bogdányi u. 40.

21.00-24.00
zene, látvány
NeoNeon fénylõtér Fõ tér

15.00-16.00
nyitott mûterem
Mûteremlátogatás Aknay János
és Szakács Imre festõmûvészeknél Találkozó: a
Tourinform Iroda elõtt

16.00
kiállítás - megnyitó
KirakatSzínház MûvészetMalom
Bogdányi u. 32.

21.00
zene
Farkas Zsófi és Jager Soul
Duna-korzó

16.00
gyerek
Mimóka - gyerekelõadás
Barcsay udvar, Dumtsa Jenõ u.

16.00
performance
Idegvíz
Belváros

20.30
színház
Bástyasétány 77
MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.

16.00
séta
Szentendrei kortárs galériák és
mûhelyek Apor-híd, az

15.00
zene
Hozzon magával egy kedvenc
dalt! Bercsényi u. 4.

Evangélikus templom elõtt
(Dumtsa J. utca)

20.30
színház
Világzene MûvészetMalom
Bogdányi u. 32.
21.00
performance
Egyensúly Duna-korzó
21.00
zene
Nossa Duna-korzó
21.00
zene, tánc
BL - Borlai Gergõ és Ladányi
Andrea estje Fõ tér
21.00
film
Összeállítás kanadai-magyar
rendezõk filmjeibõl
P'Art Mozi, Duna-korzó 18.
22.00
zene
Transznomád (Kobza Vajkkal)
Fõ tér
23.00
film
Rock legendák
- U2: Rattle&Hum
P'Art Mozi, Duna-korzó 18.
01.00
film
Rock legendák
- AC/DC
P'Art Mozi, Duna-korzó 18.

Forgalmirend-változás a belvárosban! Július 3. péntek reggel 8 órától július 6. hétfõ hajnali 2 óráig
FORGALMI REND:
1. A Bükkös-patak hídja (Kossuth és a Dumtsa utcák között) teljes gépjármûforgalom
elöl le lesz tárva. A Kossuth utcán érkezõk a Paprikabíró utcán hajtanak tovább.
2. A Bükköspart a Kanonok utcától lesz lezárva. A Kanonok utca forgalmi iránya
megváltozik, északra lesz egyirányú, a Városház teret ideiglenesen megnyitják, így
tovább lehet hajtani a Rákóczi utca irányába.
3. A Duna-korzó Jókai utca és Lázár cár tér közötti szakasza teljes gépjármûforgalom
elõl le lesz zárva, a Duna-korzón északról történõ behajtási tilalom fennmarad.
PARKOLÁS:
A fizetõ parkolók rendszere nem változik (változatlan feltételek, változatlan árak:
nagyparkoló, Teátrum parkoló, Duna-korzó, Kossuth u., P'Art Mozi környéke, PMK
környéke, Kanonok u., Bajcsy-Zsilinszky u., Bükköspart-piac, Bükkös-torkolati parkolók

stb.). Plusz parkoló felületek vehetõk igénybe napijegy árusítással (VSZ Zrt. által). Meg
lehet állni a Duna-korzó déli szakaszán (a Casino és a Bükkös-patak között, valamint a
Bolgár utcában), mindkét oldalon kijelölt parkolás, napijegy árusítás. Meg lehet állni a
Duna-korzó északi szakaszán (Czóbel park és Rév utca között, valamint az Ady Endre
utcában, a Rodin kávézó elõtt), az út nyugati oldalán lesz kijelölve parkolás, napijegy
árusítás. A a Strand utcai sorompót megnyitják, így a Postás-strandon is lehet parkolni
szalaggal elõre kijelölt helyen, napijegy árusítással, irányítással. (Árvíz esetén és az
azt követõ helyreállításig nem használható!)
Változatlanul ingyenesen vehetõ igénybe a nagy hajóállomás parkolója.
A forgalmi rend változásról tájékoztató tábla lesz kitéve a 11-es fõúton mindkét irányból. A lezárt területen lakók korlátozott közlekedése biztosítva lesz.

