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Bánk bán – junior
Beszélgetés a rendezõvel színházról, világról,
magyarságról, a Bánk bánról
– Hát akkor kezdjük! – mondja nekem Alföldi Róbert a MûvészetMalom udvarán, a kedd esti próba
elõtt, miután megkönnyebbülten felsóhajt: – Örülök, hogy tegezõdhetünk – és közben még hozzá
teszi: – Nem ismerjük mi egymást?
– Hát, még annak idején beadtam a szakmai önéletrajzomat a Bárka Színházba. Ha ezt ismeretségnek
lehet nevezni, akkor igen – felelem neki, és lehullik minden súly a vállamról. Könnyûnek érzem
magam. Hát akkor kezdjük!
– Mit gondolsz, mennyire aktuális Bánk bán magyarsága a mai helyzetben Magyarországon?
– Ha valaki elolvassa ezt a darabot, úgy rendesen, akkor ezek a kérdések merülnek fel: folyamatosan szeretnénk nagy dolgokat csinálni, aztán az utolsó pillanatban leállunk, és elkezdjük a
másikat utálni érte; hogy állandóan kesergünk; hogy egymás ellen fordulunk; hogy drasztikus
helyzetekben az érzelmeink irányítanak bennünket, és nem tudunk gondolkodni; hogy gyávák
vagyunk, hogy megijedünk…
FOLYTATÁS A 13. OLDALON

Alföldi Róbert

Dr. Schneider Márta

Tóth Krisztina

Alföldi Róbert rendezésében mutatja be a hétvégén a Szentendrei Teátrum Katona József Bánk
bánját (1-13. oldal). A Teátrum megnyitóján dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár mondott köszsöntõt. A P’Art Moziban Vonalkód címû könyvérõl beszélgetett Tóth Krisztina íróval
Bokor Tamás újságíró (12. oldal). Pierre Guimond kanadai nagykövet nyitotta meg a múlt héten
a kortárs kanadai magyar mûvészek kiállítását a MûvészetMalomban. Móricz Zsigmond születésének
130. évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepséget rendeztek szülõfalujában, Tiszacsécsén,
melyen a szentendrei Móricz Zsigmond Társaság elnöke, dr. Móricz Imre is részt vett (8. oldal).

Kanadai
nagykövet

KULTÚRA
Összeállításunk
a 10-13. oldalon

Július 2-án Szentendrén tett
látogatást Õexc. Pierre Guimond, Kanada nagykövete.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
köszöntötte a nagykövet urat,
és ismertette a város kulturális és fejlesztési terveit.
A megbeszélésen szó esett a
nemzetközi kapcsolatok elmélyítésének lehetõségeirõl
is. Pierre Guimond nyitotta
meg a Re:InSitu kiállítást a
MûvészetMalomban.

Pierre Guimond

Dr. Móricz Imre
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Sebességmérõk

Garázspályázatok

Az önkormányzat támogatja, hogy az Országos Rendõrfõkapitányság fix sebességmérõ eszközöket telepítsen
a 11-es fõút szentendrei szakaszának két pontjára.
Támogatja továbbá egy mobil sebességmérõ eszköz és
két PDA (kisméretû személyi számítógép) beszerzését,
valamint három közterület-felügyelõ képzését összesen 6,7 millió forint keretösszegig. Szóba került, hogy
a 2010-es költségvetés tervezésénél megfontolják a
közterület-felügyelõk létszámának bõvítését.

Kiadó garázsok akár üzleti
tevékenységre is!

Játszótér-átminõsítés

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 képviselõ-testület egyetértett a Katona József utcai
játszótér átminõsítésének felfüggesztésével, és megvizsgálja a játszótér közparkként történõ átalakításának és fenntartásának feltételeit és költségeit. Megvizsgálja továbbá, hogy a Waldorf vagy a Mary Poppins
Óvoda fejlesztési elképzeléseihez megfelelõ-e a terület,
illetve az értékesítés-e a legcélszerûbb. A vizsgálatokat a szeptemberi testületi ülésre a Városüzemeltetési, Környezet- és Mûemlékvédelmi, valamint a
Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU
Bizottság végzi majd el.

„Talentum”
ösztöndíj
Szentendre Város képviselõ-testülete
pályázatot hirdet a város kiemelkedõen
tehetséges fiataljai anyagi támogatására. A „Talentum“ Szentendre Jövõjéért Ösztöndíj azon kiemelkedõen
tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és elsõ
diplomájuk megszerzéséért tanuló
fõiskolai vagy egyetemi hallgatóknak
adható, akiknek Szentendrén már öt
éve bejelentett állandó lakcímük van.
Pályázni leghamarabb az elsõ tanév végi
eredménnyel lehet, melyhez csatolni
kell: a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását; szentendrei lakcímének igazolását; tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot; a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklõdési területeire,
illetve tanulmányi elképzeléseire is
kiterjedõ részletes életrajzot; a pályázó
elképzeléseit arról, hogy milyen módon
kívánja tanulmányai során és azt követõen tartani a kapcsolatot a várossal;
a pályázathoz csatolni kell legalább
három olyan ajánlást, mely a pályázó
kiemelkedõ tehetségét igazolja.
A pályázatot 5 példányban kérjük
benyújtani szeptember 15-ig.
További részletek: www.szentendre.hu,
Schinkovits Lajosné közoktatási referens, 503-332.

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé

Koszorú Árpádnak
A 907-ben zajlott pozsonyi csata emlékére tartott koszorúzási
ünnepséget a Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület
Árpád fejedelem kopjafájánál, az Attila és az Árpád utca találkozásánál július 7-én délután.

Rendõrségi hírek
DÓZSA GYÖRGY ÚTI BETÖRÕK
A Szentendrei Rendõrkapitányság
eljárást folytat ismeretlen tettesek
ellen, akik június 24-én 10 óra 45 perc
és 13 óra között hengerzártörés módszerével betörtek Szentendrén egy
Dózsa György úti lakásba. Az éber
szomszédoknak köszönhetõen a lakásból semmit nem vittek el. Az ismeretlen
elkövetõkrõl fantomképek készültek
(lásd mellékelve).
A tettesek személyleírása:
1. Kb. 30 év körüli, kb. 170 cm
magas, hosszúkás arcú, normál
testalkatú, sötét, rövidre vágott,
tüskés
hajú, elöl kétoldalt kopaszodó
férfi, aki a bûncselekmény idején világos színû hosszú
farmernadrágot, világos színû hosszú
ujjú inget,
valamint
sötét mellényt viselt.
2. Kb. 30 év
körüli, kb.
175-180 cm
m a g a s ,
kerek arcú,

kerek fejû, világos, rövidre vágott
tüskés hajú férfi, akinek a járása
„mackós“. A bûncselekmény idõpontjában világos színû hosszú farmert,
világos inget és farmerdzsekit viselt.
Kérjük, hogy aki a képen látható férfiakat felismeri, tartózkodási helyükkel,
vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, értesítse a Szentendrei
Rendõrkapitányságot a 06-26/310233-as telefonszámon!

ÜLDÖZÉS A SZATMÁRI UTCÁBAN
Az éber szomszédoknak köszönhetõ,
hogy a Szentendrei Rendõrkapitányság
eljárást folytat V. B. budapesti lakos
és ismeretlen társai ellen betöréses
lopás kísérlete miatt. Június 18-án a
késõ esti órákban a szentendrei Szatmári utcában lakók egy gyanúsan
mozgó fehér Volkswagen Passat személygépkocsira lettek figyelmesek,
amellyel a benne ülõ három személy
lassan, több alkalommal elment az utcában, majd a jármûvet hátrahagyva
beugrottak az egyik családi ház
kerítésén.
Mivel a szomszédoknak a jármû és a
személyek mozgása már elsõre gyanús
volt, értesítették a kapitányságot. A
rövid idõ alatt kiérkezõ járõr látta kiugrani a kerítésen az elkövetõket, majd
rövid üldözést követõen egyiküket, V.
B.-t sikerült elfogni, társai azonban
elmenekültek.

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

Az elfogott személy két ismeretlen
társáról az alábbiak információk állnak rendelkezésre:
1. Egyiküket Pistinek hívják, alacsony
és köpcös, kb. 35 éves, rövid, tüskés
hajú, jobb vállán nonfiguratív tetoválás van. A bûncselekmény elkövetésekor farmernadrágot és egy világos
mintás pólót viselt. A póló elején volt
egy kockás minta. A gúnyneve „Disznófej“ vagy „Fej“. Feltehetõen Pesterzsébeten lakik.
2. Másik társának gúnyneve Brooklyn,
kb. 31-32 év körüli, kb. 150 cm magas,
szõkés, rövid hajú férfi. Az elkövetéskor farmernadrágot és egy vajszínû
pólót viselt. Nagy valószínûséggel
Budapesten, a VIII. kerületben lakik.
Kérjük, hogy aki a fenti leírások alapján
az ismeretlen elkövetõkrõl érdemi
információval rendelkezik, értesítse a
Szentendrei Rendõrkapitányságot a
06-26/310-233-as telefonszámon.
A rendõrség mindkét esetben várja és
köszöni a lakosság éberségét és segítségét!

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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Válasz
Tisztelt Trenka István
képviselõ úr!
A nekem címzett nyílt levelére
a vagyonadóval kapcsolatban
azért sem válaszoltam eddig,
mert hallottunk már sok ötletelést különféle új-régi közterhekre vonatkozóan, és tudjuk, hogy nem minden törvényjavaslatból lesz jogszabály.
Miután a köztársasági elnök úr
aláírta az ominózus javaslatot,
úgy éreztem, hogy itt az ideje
tisztázni néhány dolgot.
Szentendrén sok kistelepüléshez hasonlóan 2006-ig
egységes, mindenki által fizetendõ kommunális adó volt
hatályban, amelynek mértéke
az eltörlésekor 12 000 Ft volt
ingatlanonként. Ezt az összeget kellett megfizesse a lakótelepi lakásban élõ nyugdíjas és a több szintes családi
házzal rendelkezõ aktív lakos
is. A kommunális adó kivetése
az önkormányzatok számára
kényelmes megoldás, mert
nem kell foglalkozni a lakások
területével, a bevallások után
mindössze ki kell postázni a
lakosoknak a csekkeket, azonban a fenti példából adódóan
ez a rendszer meglehetõsen
igazságtalan. A polgári koalíció ezért az elsõk között fogott
hozzá az ország sok városában
alkalmazott – tehát nem helyben kitalált – négyzetméter
alapú építményadó bevezetéséhez. Igyekeztünk úgy alakítani a rendeletet, hogy a városunkban található átlagos méretû, 60 négyzetméter körüli
lakásméret esetén a fizetendõ
adó mértéke ne változzon, a
kisebb lakásban élõk könynyebb helyzetbe kerüljenek,
ugyanakkor a nagyobb ingatlanok tulajdonosainak se kelljen elviselhetetlenül nagy
adót fizetniük. Biztosan elkerülte a tisztelt képviselõ úr
figyelmét, hogy az adónem
megváltoztatásakor 100%-os
adókedvezményt vezettünk be
azok részére, akik a településünkön utat, járdát vagy játszóteret építenek, azaz gyakorlatilag megadjuk a lakosságnak a lehetõséget, hogy az
adó befizetése helyett annak
mértékéig rendelkezzen az
általa fizetendõ közteher felhasználásáról.
Miért nem terheltünk nagyobb
összeget a szentendrei lakosokra 2006-ban, és miért nem
emeltük azóta sem az adó
mértékét? Nos, a kísértés nagy

volt, mert a város költségvetése a korábbi évek során
elmaradt intézkedések miatt
igen nehéz helyzetbe került,
így minden fillérre szükség
volt, de a lakosság terheinek
indokolatlan emelése helyett
inkább megszüntettük a fizetett politikai tanácsadói
tisztségeket, átvilágíttattuk,
majd drasztikusan lecsökkentettük a hivatal méretét, átszerveztük az intézményeket,
és a Dumtsa-tervnek megfelelõen átgondoltuk a pályázati lehetõségeket és így sikerült
biztosítanunk a város mûködõképességének fenntartását.
Évrõl évre kevesebb Szentendre számára a központi
bevételbõl történõ visszajuttatás (pl. SZJA-ból csak 8%
fixen), de ennek ellenére nem
zártunk be óvodát-iskolát. Az
adóemelés helyett az egységes
és arányos közteherviselésre
törekszünk, ennek érdekében
a felderítési módszereket növeltük, és a behajtást szigorítottuk. Megjegyzem: Szentendre lakói erõn felül nyújtanak segítséget közintézményeinknek alapítványi befizetésekkel, munkával – bölcsõdéket, óvodákat, iskolákat
és jótékonysági célokat támogatnak. Hála és köszönet a
lakosságnak érte!
A kormány által a (többek
között általuk elõidézett!) válság kezelésére kitalált vagyonadó gyökeres ellentéte az
általunk bevezetett építményadónak. Tény, hogy mindkettõnek tárgya elsõsorban lakosság tulajdonában levõ ingatlan (a vagyonadóba még
beletartoznak nagyobb teljesítményû gépjármûvek, légiés vízijármûvek), de itt véget
is érnek a hasonlóságok. Az
építményadó alapja a négyzetméterrel meghatározott
hasznos alapterület, a vagyonadó alapja pedig az ingatlannak az adóév elsõ napján
fennálló forgalmi értéke.
Polgármesterként tisztában
vagyok vele, hogy a törvény
végrehajtására az ország nincsen felkészülve. Demszky
Gábor, Budapest fõpolgármestere 2009. május 15-én a miniszterelnökhöz írt levelében –
az SZDSZ kormányzati együttmûködés ellenére – ezt írta:
„A 30 milliós forintos értékhatár azt jelenti, hogy egy
olyan adónemet kíván bevezetni a kormány, amelyet elsõsorban a Budapesten és környékén élõknek kéne befizetniük, miközben így is jóval több
adót fizetnek az átlagosnál.“

Valóban, ha megnézzük Szentendrét, akkor azt láthatjuk,
hogy a törvényben meghatározott értékelésnél nálunk –
szerencsére – sokkal értékesebbek az ingatlanok. A törvény alapján ugyanis egy 120
négyzetméter hasznos alapterületû szentendrei ház 30
millió forintot ér. Mielõtt
azonban bárki fellélegezne,
ekkora eltérés esetén, az ingatlan valós értéke alapján
fizetendõ az adó. Kérdés, hogy
ki lesz az, aki ezt az értéket
megállapítja? Egy hivatalos
értékbecslõ? Az önkormányzat? Milyen forrásból? Mennyi
idõ alatt? Fellebbezések után
mikor lesz ebbõl ténylegesen
bevétel?
De nemcsak a végrehajtás
szempontjából aggályos az új
adónem, hanem a mértéke
miatt is. Szentendrén sok
belvárosi idõs házaspár, vagy
jelzáloghitellel küzdõ fiatal
család kerülhet olyan helyzetbe, hogy az eddigi éves
adójának több mint ötszörösét, garantáltan százezres
tételt kell megfizetnie. Ha a
fizetõ nem tudja az adót megfizetni, azt az ingatlanra terhelik. A lakók jelentõs száma
válhat ezáltal hitel- és forgalomképtelenné, és legkésõbb
az örökösnek kellene az adót
megfizetnie. Ez nem érdeke a
városunknak és egy kormánynak sem lehet az.
Ráadásul a törvénybe már most
kiskapuk vannak beépítve.
Kezdve azzal, hogy a szentendreieket arra ösztönzi, hogy a
jogszabályt „tévesen“ értelmezve, az APEH honlapján levõ kalkulátor által megállapított alacsonyabb összegre
értékeljék az ingatlanukat
vagy társasházzá alakuljanak.
Képviselõ úr, ön is tudja jól,
hogy Európa több országában
is van ilyen típusú adó, de
– bevezetés elõtt az alapvetõ
szakmai kérdéseket tisztázták
(adóalap érték, terhelés módja, méltányosság, adminisztrációs megvalósítás stb.),
– a helyi adórendszer komplex
átalakításával együtt foglalkoztak vele,
– a bevezetésük nem a minél
gyorsabb sarc beszedése céljából történt, hanem alapos
elõkészítés után, sokszor több
éves átmeneti idõszakkal,
– önkormányzati érdekképviseleti szövetségekkel lefolytatott tényleges egyeztetések
után,
– reformléptékû új adónem
bevezetése csak társadalmi
elfogadottság és erõs politikai
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legitimitás esetén történt
meg,
– ahol a gazdaság kifehérítésének a céljából vezették
be, ott vagy levonható az
SzJA-ból, vagy nem kell megfizetni, ha az adózó ki tudja
mutatni a forrását,
– végül nem akkor vezették be,
amikor a lakosság nagy része
amúgy is túl van az anyagi
lehetõségeinek a határán.
Összevetve tehát a Szentendrén alkalmazott építményadóval nem egy korábbi,
igazságtalan szerkezetû adónemet vált fel, hanem új teherként jelenik meg, mértéke
korántsem méltányos, már
most látszik, hogy a lakosság
jelentõs részének komoly
anyagi problémát fog okozni.
A bevezetés során nem látszanak a közösség építését
szolgáló lehetõségek, várospolitikai prioritások érvényesítése (pl. környezetvédelmi
célok, rozsdaövezetek fejlesztése, értékvédelem), kedvezmények, valamint hiányzik
mellõle a törvényalkotói és
végrehajtói (kormány) hatalom saját magán végzett
spórolása.
Képviselõ úr, válaszomban
igyekeztem a szakmai és kézzelfogható érveknél maradni,
a szentendrei képviselõ-testületbe eddig sem volt divat
behozni a nagypolitikát, és
kérem Önt, hogy segítsen ezt
a most következõ, feszültebb
idõszakban is megtartani,
hogy közösen, pártállástól
függetlenül tudjunk a városunk boldogulásáért küzdeni.
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

Az alpolgármester

naplója
Július 10. (péntek)
11.00 Családbarát Önkormányzati Díj átvétele a
Nagycsaládosok Országos
Egyesületétõl és sajtótájékoztató
17.00 Páljános Ervin szobrászmûvész kiállításának
megnyitója a Skanzenben

Július 13. (hétfõ)
14.00 TDM témában
megbeszélés a P'Art Moziban

Július 14. (kedd)
09.00 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Védelmi szervekkel
megbeszélés
14.00 Kõzúzó utcai sportcsarnok
szakhatósági egyeztetõ
megbeszélés
16.00 Az I. Szentendrei Városi
Jótékonysági bál adományaiból
vásárolt gyermekorvosi eszközök
átadása

Július 15. (szerda)
09.00 Asztalitenisz Klub
témában egyeztetõ megbeszélés
11.00 Nõbarát város témában
egyeztetõ megbeszélés
14.00 Az uszoda vezetõjével
megbeszélés
15.00 Moszkvai Önkormányzat
vízilabda csapatának
vezetõjének fogadása

Július 16. (csütörtök)
15.00 Rendkívüli képviselõtestületi ülés

Az áprilisban felújított HÉV-aluljárót díszítõ alkotás, az 1000
éves Szentendrét bemutató fotómontázs egyes darabjai a földre estek a múlt hét végén. Egy arra járó férfi vitte be a leesett
képeket a HÉV-állomásnál üzemelõ nyilvános WC-be, innen
került hat darab a polgármesteri hivatalba. Mint megtudtuk, a
képek nem sérültek, és hamarosan visszakerülnek a helyükre,
amint megfelelõ mûszaki megoldást találnak a fotómontázs
tartós rögzítéséhez.
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Szentendrei „idill“ felhõszakadás után

Használhatatlan köztéri kutak

Múlt héten, péntek reggel utam a város felé a Bogdányi utcán keresztül vezetett. Hát, ami
ott látható volt, az a város és a polgármesteri hivatal szégyene. Körülbelül két centiméteres rétegben állt az úton végig az emberi fekália, amit a csatornából a víz felhozott, sárral és szeméttel együtt. A házak és az üzletek tulajdonosai, bérlõi órákon keresztül
söpörtek, tisztították a lefolyókat kézzel, slaggal, söprûvel. Közben beérkeztek a buszok
a parkolóba, és a turisták elindultak az utcán a Fõ tér felé. A bûz és a sár elviselhetetlen
volt. Kár, hogy a polgármesteri hivatal illetékesei és a közterület-felügyeleti szervek nem
látták a sok külföldi turista megrökönyödött arcát.
A Szentendre és Vidéke újságban kérték a polgárokat, hogy írják meg a véleményüket
arról, mi a kedvenc helyük Szentendrén, és hogy milyen beruházást tartanának fontosnak.
Nem tudom, mit is kéne erre válaszolni. Már idestova hatvankét éve élek Szentendrén, de
ilyen koszos, piszkos, elhanyagolt a város még nem volt. Talán már ideje lenne megcsinálni a csatornahálózatot és az útburkolatot a Bogdányi utcában, mivel a harmadik lerakási
kísérlet sem lett jó. A „pelenkás“ gátról nem is beszélve, amit már csak a lélek tart össze,
hogy ne törjön be a víz a városba.
Mire várnak Uraim? Az Uniótól kapott pénzt talán erre kellene fordítani, nem pedig ott
kezdeni, hogy 86 éves öregasszonyokat kilakoltatnak megszokott otthonaikból, mert egykét embernek az a fontos, hogy vállalkozásait bõvítse. Szóval, van mit rendbe rakni ezen
a városon. És csak ezek után jöjjenek a rendezvények, hogy ne kelljen szégyenkeznünk az
idegenek elõtt.
Mialatt írom e sorokat, újból jött a
vihar, és a Bogdányi utcában ismét
térdig állnak az emberek a szennyvízben és fekáliában.
Dés Jolán

Szentendrén a köztéri kutak
elkezdtek apadni. Nos, nem a
szó szoros értelmében, hanem,
talán takarékosságból, talán –
ki tudja milyen – külsõ avagy
belsõ hatásra, talán direkt, de
ebben a tikkasztó hõségben
sajnos nem lehet vizet inni a
köztereken. Sem a Szegedi utca
melletti játszótéri kút, sem a
réges-régi jól ismert, „Gomba“
melletti kút nem használható!
Végül is a játszótér mellett nem
kell inni, a kismamáknál úgyis
van babavíz…
A legérdekesebb a „Gombánál“
lévõ kút helyzete: ha rosszindulatú akarnék lenni, arra is gondolhatnék, talán a közeli vendéglõsök szereltették le a kart, hogy aki szomjazik, náluk igyon – aranyáron. És milyen igazuk van! Egy ódivatú
köztéri csap nem lendíti fel az idegenforgalmi bevételt…
A zeneiskola melletti halacska viszont önzetlenül köpi a hûvös nedût...
szerencsére!
H. K.

Tisztelt Dés Jolán!
fotó • Széles Nóra
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Köszönöm, hogy olvasói levelével
és nevével nyíltan felvállalt Ön által
problémásnak vélt helyzeteket.
Az utóbbi hetek rendkívüli nagy
esõzései városunkat sem kímélték.
A belvárosban egyesített csatornarendszer van, szennyvíz és a csapadékvíz egy rendszerben kerül elvezetésre, és a rendszer ezt a mennyiségû vizet már nem tudta kezelni.
A DMRV Zrt. munkatársai már péntek hajnalban megkezdték a károk helyreállítását.
A csatornahálózat több évtizede szolgálja a várost, ennek felújítása, illetve az egyesített
csatornarendszer szétválasztása több 100 millió Ft költség miatt kizárólag pályázati
támogatás mellett valósítható meg. A Bogdányi utca útburkolatának részleges felújítása
a tavalyi év során fejezõdött be az árvíz utáni vis maior támogatási keretben, a mûszaki
ellenõr által jóváhagyott minõségben. A polgármester szabadsága alatt azonnal a helyszínen tájékozódtam, két napon belül egyeztetést rendeltem el a DMRV Zrt. és az érintettek
bevonásával.
A szentendrei védmû valóban leromlott állapotban van, azonban a felújítási tervekre és a
felújításra hosszú évek óta most elõször nyílik lehetõség pályázati támogatásból. A mobil
árvízvédelmi fal tervezésére 34 millió Ft pályázati támogatást nyertünk, a belváros
megújítására 900 millió Ft-ot. A térségben egyedül Szentendre városa kénytelen megoldani
árvízi védekezését önerõbõl, így egy árvíz során keletkezett károk költségei nagy terhet
jelentenek az önkormányzatnak, amelyet a vis maior pályázatok keretében tud esetleg
elszámolni.
A belváros felújítása kapcsán az önkormányzat lakáscseréket ajánlott fel az ingatlanban
lakók részére, akik többsége így minõségi cserét is megvalósít, hiszen a jelenlegi ingatlanok leromlott állapotban vannak. Voltak olyanok is, akik a lakásrendelet alapján az
önkormányzat által felajánlott összeget is elfogadták.
Úgy gondolom, a belváros
felújítása kapcsán az önkormányzat kulturált megoldást
alkalmazott, és senki nem
kényszerült az utcára és rosszabb körülmények közé.
Bízom abban, hogy válaszomat elfogadja, és a továbbiakban Ön is észreveszi számos probléma mellett, hogy
a város elindult egy fejlõdésen, amely nem mindig azonnal, hanem csak évek alatt
hoz látható eredményeket.
Tisztelettel:
Kun Csaba alpolgármester

Legyen csendes pihenésed!
Sápadtan világít be a Hold az ablakon, a levegõ csak áll, nem mozdul
a levél sem a fán. Vihar elõtti csönd...
Eltemettük Dénest is. A Szamárhegyi temetõbe már alig temetnek,
hiszen megtelt. Sok szentendrei alussza örök álmát a sûrû lombok
között. Dénes ide vágyódott, pihenni a csöndbe. Õ, aki a hangok
mestere volt, aki úgy tudta megszólaltatni a zongorát, hogy a könnye
kicsordult az embernek, aki feleségével, Edittel gyönyörû koncerteket
adott.
A temetõben a csendet hegedû sírása törte meg: õk játszottak ketten.
Középen egy kép az urna elõtt, olyan, mintha még most is beszélgethetnék vele...
Halála elõtti napokban még találkoztam vele a zöldséges boltban. Két
nap múlva hallom a hírt, hogy Dénes elment. Itt hagyott bennünket,
már nem sétál erre az utcán, már nem bánt meg senkit, már nem hangoltatja fel a zongorát, amit megígért nekem. Már nem … Most már
talán fentrõl mosolyog magában, nem harcol, nem hadakozik tovább.
Emlékszem, vízkereszt napján találkoztam vele a Fõ téren, éppen a
városi karácsonyfát szedték le daruval. Dénes megállított: „Nézzen
szét! Ezt mind a szerbek építették, az egész Fõ teret. Most szedik le a
karácsonyfát, pedig ma van a szerbek karácsonya. Nem lehetett volna
várni vele még egy napot?!“ Igaza van Dénesnek, motyogtam magamban, mégiscsak van szíve ennek az embernek, bár sokszor elég darócul
bánik az emberekkel!
Legyen csendes pihenésed, örök álmod õrizze béke és nyugalom! Ég
veled Dénes!
-róta-

környezetünk 5
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Felelõsségre vonást kérünk!
Július 6-án, hétfõn déltájban szomszédom, Zauer Károly szólt, hogy
nézzem meg a Bükkös-patakot:
számtalan haltetem látható mindenütt. Rémült gyermekek vödörszámra szedték az elpusztult halakat – nem értették, mi történt.
Dukay Krisztina környezetvédõ,
szakértõ egy nagy mûanyag vödör

a Dunában, a berugdosott buszmegállók és telefonfülkék ablakait,
félbe tört facsemetéket, felgyújtott hulladékgyûjtõket, a közterületet szépítõk által körbeháncsolt, 2-4 éves (a polgármesteri
hivatal által ültetett) éger facsemeték tönkretételét stb. Mi jöhet
még ezután? Lehet, hogy a jócskán
összezsugorodott szép hazánknak
a fajsúlya is kisebb lett, és lecsúszott teljesen a Balkánra?

KÁRFELMÉRÉS JELENTÉS
A Bükkös-patak 2009. 07. 06.
napján történt szennyezésérõl
elpusztult haltetemmel jött, s
elmondta, hogy a püspökmajorlakótelepi csapadékcsatorna patakparti kifolyójától kezdõdõen
pusztult ki a patak élõvilága. A kifolyóhoz érve erõs klórszag töltötte
be a patakvölgyet. Egy kutyasétáltató már szombat-vasárnap óta
látott itt elpusztult halakat.
A Kálvária úton, a László-teleptõl
jövõ fõ gyûjtõ csapadékcsatorna a
Bornemissza utat érintve a Mûvész
téren keresztül jut le a Bükköspatakhoz. Ezen a szakaszon történt
valahol a szennyezés!
Több mint egy évtizede vizsgálódik
az önkormányzat és a vízmûvek
ezen a szakaszon, mivel többször
volt már itt olajszennyezés, szennyvízbefolyás. Az ember nem érti,
hogy miért nem lehet megtalálni
azt a felelõtlen ingatlantulajdonost vagy vállalkozót, aki évek óta
folyamatosan szennyezi a patakot!
Keressük a magyarázatot, és nyeljük
a mérget tehetetlenségünkben, mikor látjuk a KRESZ-táblákat, padokat, szemétgyûjtõket a patakban,

A mai napon reggel 9 óra körül
észlelte a környék lakossága,
hogy Szentendrén, a Bükköspatak Mûvész tér (Mókus-híd)
alatti szakaszán környezet- és
természetkárosítás bûncselekménye történt: vélhetõen egy
medence nagy koncentrátumban
klóros, tisztító vizét engedték be
a csapadékcsatornán keresztül
(ez a kifolyónál észlelhetõ volt, a
víz zavaros, habos; a levegõben
terjedõ erõs szag) a (helyi védett)
Bükkös-patakba, melyben védett
halfajok több száz egyede pusztult el.
Egy helyi lakos jelezte, hogy már
elõzõ nap is látott haltetemeket
a kifolyó környékén.
A patakból kiemelt haltetemek
jelentõs része
• fejes domolykó: 194 db ivadék
és kifejlett egyedei (3-25 cm),
• kövi csík: 144 db ivadék és kifejlett egyedei (3-12 cm), eszmei értéke 2000 Ft (288 000 Ft)
• fenékjáró küllõ: 14 db (5-10

Mint szentendrei polgár, boldog
vagyok, ha jó hírünket viszik a világba a sok kiállítás, rendezvény
kapcsán, de azt gondolom, hogy az
itt lakók érdekeinek, életterének
védelme mindennél elõbbre való.
Segítségért kiáltanak az élõlények
is a Bükkös-patakban! A város felelõs vezetõitõl hathatós intézkedést, felelõsségre vonást kérünk!
Maholányi Pál Bükkös-patak
Intézõ Bizottság, elnök
cm), eszmei értéke 2000 Ft (28
000 Ft)
• Petényi-márna: 4 db (9-12 cm),
eszmei értéke 100 000 Ft (400
000 Ft)
• nyúl domolykó: 3 db (5-10 cm),
• rózsás márna: 10 db (5-13 cm),
az 1 évnél idõsebb ivadékok és
fejlett példányok nagy része lett
összegyûjtve a patak érintett szakaszáról, amit a sodrás nem
mosott le a Dunába a kárfelmérés
idõpontjáig.
Jelentést tettünk a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségnek és a szentendrei rendõrkapitányságnak is, kérve eljárásukat a környezet- és természetkárosítás bûncselekményének
tárgyában történõ feljelentés
alapján.
Dukay Krisztina Nóra
Élõ Táj Egyesület,
természetvédelmi felülvizsgálatra
jogosult
Kajzinger Emese
Bükkös Partiak Baráti Köre
Egyesület
Maholányi Pál
Bükkös-patak Intézõ Bizottság,
elnök

Folyamatban van
a vizsgálat
Legutóbb 2005-ben volt a mostanihoz hasonló
tömeges halpusztulást okozó nagyarányú
szennyezés a Bükkös-patakon. Az önkormányzat
ezután kezdeményezésemre felülvizsgálta a
Bükkös menti bevezetéseket a DMRV bevonásával végig a patakon. Ezzel azokat az ingatlanokat
szerettük volna megtalálni, akik a patakba
vezetõ esõvíz-elvezetõkbe saját szennyvizüket
engedik bele. Kiderült, hogy többségük alkalomszerûen ereszti be szennyvizét az esõvíz
elvezetõbe, így felderítésük, megbüntetésük
nagyon nehéz. A megtalált szennyezõk felszólítása megtörtént, a halpusztulást okozó
tulajdonos illegális patakba vezetésének felszá-

molása, a tulajdonos megbüntetése eredményeképpen azóta semmi kirívó eset nem
történt. Idõnként azért folyamatosan elõfordulnak kisebb illegális szennyvíz-bevezetések a
patakon több helyen, legutóbb pl. a játszótérnél,
melynél a szennyezõ felderítése és felszámolása
megtörtént. Az egyik leggyakoribb szennyvízbevezetés a Mókus hídnál fordul elõ idõrõl idõre.
Ami az itteni szennyezõ felderítését nehezíti,
hogy hatalmas területrõl – Mûvész tér, lakótelepi
részek – vezeti le az esõvizet, ezért többször,
legutóbb két hónapja kezdeményeztem már az
esõvíz-elvezetõ alapos vizsgálatát, tisztítását,
melynek eredményeképpen azóta nem is történt
szennyezés egészen július 6-ig, hétfõig.
A mostani halpusztítást okozó szennyvíz is nagy
valószínûséggel ezen a bevezetõn érkezett.
A szennyezõ felderítése folyamatban van: a környezetvédelmi referens, a Környezetvédelmi
Felügyelõség és civil feljelentés nyomán a
rendõrség is nyomoz az ügyben, reméljük eredménnyel, és felelõsségvonással, a szennyezõ
megbüntetésével fog végzõdni az ügy.
Egy biztos, mindent meg kell tennünk, hogy
hasonló eset ne fordulhasson elõ többé, még
négyévente se!
Magam részérõl képviselõként, Bükkös-parti
lakóként ezután is azon fogok dolgozni, hogy a
Bükkös-patak vize és környezete tiszta maradhasson. Köszönöm a civileknek, lakóknak az
ügyben nyújtott aktivitást, segítséget!
Zakar Ágnes
önkormányzati képviselõ, Bükkös-partiak Baráti
Köre Egyesület elnöke
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Felhívás a CITIES projektben Helyi termékektõl a helyi idegenvezetésig
Folytatja projektjeit az Erdei Iskola Alapítvány és a KINCS Egyesület
való részvételre
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása (DPÖTKT) június 23-án rendezte meg a CITIES
projekt tájékoztatóját a kulturális, marketing és kreatív
szakmában dolgozók részére, melynek célja az volt, hogy széles
körû tájékoztatást nyújtsanak az Európai Unió támogatásával
megvalósuló CITIES projektrõl. A projekt hivatalos neve egy
rövidítés (Creative Industries in the Traditional Intercultural
Spaces), avagy kreatív iparágak a hagyományos kulturális területeken.
A szentendrei kistérség elsõként csatlakozott ehhez a nagyszabású projekthez, melyben szerepet vállalnak többek között
Velence, Modena, Celje, Canterbury, Sevilla, Gion, Lisszabon,
Tampere és a projektvezetõ partner, Klaipeda városa. A 2011-ig
tartó együttmûködés célja a kreatív szektor fejlesztési lehetõségeinek kutatása és kimunkálása, fejlõdési utak és javaslatok kidolgozása, valós és élõ együttmûködések és kapcsolati
háló létrehozása az üzletág fejlõdése és nagyobb jövedelmezõsége érdekében. A benne tevékenykedõk elsõsorban a
helyi politikában alkalmazható módszereket fejlesztenek ki,
amelyek segítségével az üzletág emberei javíthatják a helyi
gazdaságra gyakorolt hatásukat, mind anyagi (GDP, munkahelyteremtés, helyi adók fizetése, idegenforgalom növekedése)
mind szellemi (rekreáció, szellemi megbetegedés megelõzése
stb.) területeken. A csoport tagjainak sok hasznos információt,
ötletet, tudást adnak át a projekt helyi szervezõi, és szeretnék
ha tapasztalataikat, gondjaikat megosztanák a többi ország
ezen a területen dolgozó tagjaival. A hároméves folyamat
lezárásaként a bevált és a gyakorlatban kipróbált stratégiát
tartalmazó tanulmány készül, mely az unió bármely területén
alkalmazható receptet kínál a szektor fejlesztéséhez.
A Kistérségi Iroda kéri a térség kreatív szektorában dolgozókat,
alkotókat, hogy kérdõív kitöltésével legyenek segítségükre egy
összefoglaló felmérés összeállításában. Az ebben részt vállalók
automatikusan tagjaivá válnak a Helyi Támogató Csoportnak,
akikkel az iroda a projekt ideje alatt együttmûködik. A kérdõív
az irodában, illetve a következõ linken érhetõ el: http://
www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=Lh6YnN6PCj_2btfjnGyzOY
rQ_3d_3d.
A Kistérségi Iroda várja a térségben tevékenykedõ kreatív, kulturális, turisztikai területeken dolgozó és érdeklõdõ szakembereket, egyesületeket, vállalkozásokat és intézményeket, hogy
együtt dolgozhassák ki azt a stratégiát, melyek elõsegíthetik a
Dunakanyar fejlesztését, a térség további, eddig még ki nem
használt erõforrásainak és lehetõségeinek kiaknázását. A projekttel kapcsolatos további információkért a Kistérségi Irodához
lehet fordulni (Duna-korzó 18., www.dptkt.hu, torok.balazs
@dunakanyar-pilis.hu, www.dunakanyar.org).
-mi-
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Legyen Ön is helyi idegenvezetõ! Vásároljon Ön is
helyi termelõk helyi termékeibõl! Látogasson el
az õszi kiállításra, amelyen a helyi vállalkozások
mutatkoznak be! A részletekrõl Vajda János, a
KINCS Egyesület elnöke
számolt be olvasóinknak.
– Idén indul be igazán a
KINCS Egyesület tavaly óta
tervezett helyi termék programja. Milyen reményekkel
vágnak neki a környékünkön
egyelõre szokatlan vállalkozásnak?
– Régen megfogalmazott filozófiánk, hogy igyekszünk
visszanyúlni a gyökerekhez és
a helyi sajátosságokhoz, miközben igyekszünk ma létrehozni a holnap értékeit. Az
Ister napokra, július közepére
szeretnénk elindítani helyi
termékeket árusító boltunkat
a Napórásházban, a Duna-korzón, a Halász utca 1. szám
alatt. Ajándéktárgyakat –
kerámiát és bõrdíszmûves termékeket –, valamint szörpöket
készülünk árusítani. Olaszországban egy tanulmányúton
már láttunk hasonló üzemeket, ahol a környékbeli termékeket dolgozzák fel és árusítják a termelõk saját neve
alatt, s mindegyikre rákerül a
tartomány emblémája is,
egymást erõsítõ, együttmûködõ vállalkozások körét hozva létre. Ma Szentendrén és a
kistérségben sajnos alig akad
helyi termék: fõleg olyan élelmiszert nehéz találni, amelyet
helyi termelõk állítanak elõ
helyben. Idén egyelõre körül-

belül három-négyféle terméket tudtunk összehozni. A bolt
mellett azonban mással is
készülünk: a Fõ térre egy mozgatható árusítóhellyel települünk ki. Az önkormányzat
kulturális hagyományõrzõ pályázatán pénzbeli támogatást
nyertünk, amelynek segítségével kis ismertetõt tartalmazó zacskókat gyártatunk a
helyi termékeknek. Felmerült
továbbá az ötlet, hogy bélyeget és levelezõlapot is
árusítsunk, és internethozzáférést biztosítsunk a turisták számára a Napórásházban.
– Õszi rendezvényükön hogyan népszerûsítik tovább a
helyi termékeket?
– Szeptember 19-én rendezzük meg a II. KINCS Szentendrei Kistérségi Helyi Termék
Expót, a 2007-es Kistérségi
Vállalkozói Expo utódját. Ezen
próbálunk mindenkit megjeleníteni, akinek helyi sajátossága van, akár a tahitótfalui nyílászárókra, akár a
kistérségben egyéb termékeket helyben gyártó vállalkozásokra gondolunk. Emellett törekszünk olyan helyi kulturális programokat is bemutatni majd, amelyekbõl még
kinõhet valami komplex kezdeményezés.
– Helyi idegenvezetõ tanfolyamot is szerveznek a kistérségben, immár másodjára.
Miben különbözik ez a tavalyitól?
– Tavaly 13 fõ vett részt az
„Üdvözöljük Szentendrén“ elnevezésû programban. Idén
várhatóan csak öt embert tudunk foglalkoztatni, mert jelentõs anyagi korlátaink vannak. Ez a létszám azonban bõvülhet, ha a helyi
termékek forgalmazása
sikeres lesz, és az abból
származó bevétel egy
részét vissza tudjuk forgatni. Szerettük volna,
de nem sikerült a programot önkéntes munkává változtatni. A részvételt idén sem tettük
korosztályfüggõvé. A jelentkezõk számára tavaly a fizetés volt a legfõbb motiváló erõ, valamint a segítõ idegenvezetés kihívása adta a
lelkesedésüket.
Akik
részt vesznek a programban, alapos felkészítést kapnak, de elengedhetetlen, hogy a saját

felkészültségükre is tudjanak
alapozni. Idén szeretnénk
professzionális szintre emelni
a képzést, amelynek alapját az
OKJ-s idegenvezetõ tanfolyam
adja: akinek ez megvan,
rögtön jöhet hozzánk emelt
szintû helyi idegenvezetõ tanfolyamra. Akinek még nincsen
ilyen végzettsége, azokat
beiskolázzuk partnerintézményünkbe, a Xantus János Két
Tannyelvû Idegenforgalmi
Szakközépiskolába. Választásunk azért esett erre az
iskolára, mert több mint két
évtizede mûködik, s ezalatt
olyan szakmai kapcsolatokra
tett szert, amelyek révén el
tudjuk helyezni az utazási
irodákban a saját fakultatív,
helyi idegenforgalmi programcsomagjainkat, hogy az utazásközvetítõknél Szentendre
városa végre nevesítve legyen.
Az iskola érdeke is, hogy a
tanfolyamaikra embereket vigyünk, és a képzésünk beépüljön az övékbe.
- bt -

Helyi terméke van?
Javaslatot tenne, mely
terméket sorolják
a védjegyes helyi termékek
közé?
Jelentkezzen
Vajda Jánosnál!
E-mail:
vajdaja@t-email.hu,
mobil: 06-30 962-0376

FELHÍVÁS HELYI IDEGENVEZETÕ KÉPZÉSRE
Helyi idegenvezetõ képzést
szervezünk a kistérségben.
Jelentkezõket életkortól és
nemtõl függetlenül várunk.
Feltétel: meglévõ érettségi
vizsga és egy idegen nyelv
legalább középfokú ismerete.
Idegenvezetõi szakvizsga hiánya nem akadály.
A képzést a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével
valósítjuk meg. A képzés szervezõi: Erdei Iskola Alapítvány
és KINCS Egyesület.
Jelentkezni lehet a Napórásházban (2000 Szentendre,
Halász u. 1.). E-mail: naporashaz@naporashaz.hu; telefon:
06-26/300-089 és 06-30/3139254 vagy 06-30/962-0376
Az elsõ jelentkezési
határidõ: 2009. július 20.
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Focibajnokság és parlagfû
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HÍREK A BÁZISRÓL
VÍGSZÍNHÁZIAK KATONABAKANCSBAN

Még néhány szó a bitumenes sportpályákról
Idén is folytatódik a nyári focibajnokság. Horváth Gyõzõ képviselõvel, az esemény
egyik szervezõjével beszélgettünk a témáról és a továbbfolytatás lehetõségeirõl,
különös tekintettel a pályákkal kapcsolatos tervekre.
– Július elsõ péntekjén indult a kispályás focibajnokság. Miben lesz
más, mint eddig volt?
– A 2001-es indulás óta évrõl évre azt tapasztalom, hogy egyre jobban
igénylik az emberek ezt a sporteseményt. Befutott rendezvény lett
belõle, egyre többen vesznek részt rajta. Július elsõ péntekjén ismét
nekiindultunk, ebben a hónapban öt, augusztusban pedig három alkalommal lesznek mérkõzések a Barcsay Jenõ Általános Iskola melletti
pályákon. Az eredményhirdetés augusztus harmadik péntekjén várható,
amelyet Szentendre város önkormányzata idén is támogat.
– Ezek szerint háborítatlanul használhatják tovább a Barcsay iskola
melletti pályákat?
– Egyelõre igen, de nem tudjuk, meddig. Bár a pályák beépítésérõl renHorváth Gyõzõ
dezett lakossági fórum végén a többség úgy döntött, maradjanak meg
így, ahogy most vannak, nem látom tisztán, mi lesz a sorsuk. Nem értem, hogyan vetõdhetett föl
egyáltalán, hogy beépítsék (a tervek szerint mélygarázs, az ÁNTSZ kistérségi központja, iroda,
térítésköteles fedett sportlétesítmény, játszótér épült volna ide). Ha a Kõzúzó utcai és az izbégi
sportpálya fejlesztését a válság miatt le kellett fújni, miért érte volna meg 500 férõhelyes mélygarázst idetelepíteni? A pálya ötlete egyébként teljességgel ütközik azzal a politikai koncepcióval, amelyet a jobboldal még 2006-ban fogalmazott meg. Ez kimondta, hogy a zöldfelületek
megóvása érdekében semmiféle beépítést nem engedünk. Mi, akik a fórumot szerveztük – Fülöp
Zsolttal és Kiss Károllyal – éppen a beépítés ellen vagyunk, mert igyekszünk tartani magunkat az
eredeti elgondoláshoz.
– A fórum után mégiscsak az a vád érte önöket, hogy jó elõre szándékosan feltüzelték az
embereket az esetleges beépítés ellen. Valóban így történt?
– Ami különbözõ cikkekben megjelent rólunk és a fórumról, az több ponton nem állja meg a
helyét. Egyrészt Kun Csaba alpolgármester szerint 120 fõ vett részt az összejövetelen, ennél
azonban jóval többen voltak a lakók, hiszen a 250 fõs terem tele volt. Másrészt Simon Péter azt
állítja, hogy elõre megágyaztunk az ellenkezésnek a lakótelepen. Valójában viszont nem tüzeltük
fel az embereket, legalábbis nem miattunk elleneznek bármiféle beépítést. A gyerekek közül
többen sírva mentek haza, amikor meghallották, hogy a pályák esetleg megszûnnek. Meg kell
szondáztatni az embereket, és kiderül, mi a lakótelepiek véleménye.
– Miért lenne gond ön szerint a pályák fejlesztése?
– A most ingyen használható felület helyére az eddigi tapasztalatok szerint drága, fizetõs sportpálya és játszóház épülne, az alsó pályára az ÁNTSZ kistérségi központja és irodaházak – mindezek alá pedig az 500 férõhelyes mélygarázs. Ez eleve ellenkezést vált ki az itt lakóknál. Az uszoda is hasonló történet volt: megépítették, az üzemeltetõ ígérte, hogy a lakótelepiek számára is
elérhetõ lesz, és most a magas jegyárak mellett pang az épület. Kedvezményeket iktattak be, de
a környékbeliek többségének még így is elérhetetlenül sokba kerül. Eközben viszont két évig
tûrniük kellett az építkezést, amiért senki nem kárpótolta õket, és közben egyéb, kisebb, de
zavaró munkálatok is lezajlottak.
– Mit szeretne elérni ezekben az ügyekben?
– Többen szeretnék például, ha az uszoda mögé épített adszorpciós hûtõberendezés köré zajvédõ
fal kerülne, mert a gép moraja zavarja a környéken élõket. Szeretnénk, ha Simon Péter, az uszodaberuházás vezetõje valóra váltaná az ígéretét, és tényleg megépülne az uszoda mellett egy játszótér. Annak idején ezt kilátásba helyezte, de nem lett belõle semmi. Ajándékot viszont mégiscsak hagyott itt: kiderült, hogy az építkezés idején a két sportpálya között tárolt, több méter
magas építési törmelék és földkupac fertõzött volt, így most megjelent a lakótelepen a parlagfû,
amit se kaszálással, se alapos gyomirtással, se fûmaggal nem lehet véglegesen kiirtani. Mostanában
ez is megkeseríti a lakók mindennapjait. Az egész lakótelep nevében remélem, hogy elindul a
beruházóban egy olyan gondolat, amelynek nyomán – mintegy kárpótlásként – mégiscsak
megépül egy ingyenesen használható játszótér.
– Nem lehet megoldás, ha máshová telepítik a pályákat?
– Érthetetlen számomra Simon Péter viselkedése, hiszen annak idején õk alkották meg Hajdu
Gáborral a sportkoncepciót, amely tartalmazza, hogy biztosítani kell a tömeg- és szabadidõsportra a lehetõséget. A Püspökmajor-llakótelepen nem véletlenül lettek ezen a helyen kialakítva a sportpályák. Ezen kívül nincs alkalmas hely a sportpályák megépítésére a lakótelep központi részén. Az év nyolc hónapjában iskola után, sötétedésig több ezren tartózkodnak a pályákon a
természetes fluktuációt is beleszámítva, nyaralás elõtt vagy utána. Az iskolák közötti bajnokságot is itt bonyolítják le az intézmények testnevelõ tanárai. 21 évvel ezelõtt, amikor megalapítottam a lakótelepi focicsapatot, azzal a szándékkal tettem, hogy a gyermekek a pályán jó helyen
legyenek. Innen a grundról indult és nõtt fel csapatunk volt játékosa, Gyurcsányi Zsolt nyolcvanszoros magyar futsal-válogatott, akire méltán büszke az egész Püspökmajor-lakótelep sportszeretõ közönsége. Így biztosíthatja a bajnokság és a város az ország futballéletének utánpótlásnevelését.
- bt -

Élményszínház? Csak úgy mûködik, ha a színész maga is
közvetlen élményeket gyûjt! A Vígszínház mûvészei jól állták a
sarat, amikor úgy döntöttek, az élethû játék érdekében közelebbrõl is megismerkednek a katonaélettel. Eszenyi Enikõ színházigazgató vezényletével tízfõs színészgárda vett részt egy
rendhagyó, háromnapos kiképzésen a Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázisán, Szentendrén. Céljuk a katonai alapismeretek elsajátítása, az állóképesség javítása, valamint a katonai környezet és a katonák viselkedésének megfigyelése, a
színészi impressziók begyûjtése volt.
A társulat az Othello bemutatására készül októberben. A dráma
nagy része Cipruson játszódik, amelyet a történet kezdetén
éppen a török flotta készül elfoglalni. A színészek – életkoruknál fogva – már nemigen teljesítettek kötelezõ sorkatonai
szolgálatot, ezért nincsenek tisztában a katonaságon belül
megkövetelt renddel és fegyelemmel. Katonatörténet lévén az
Othello a hadseregen belüli hierarchiát, az engedelmességet,
a parancsok maradéktalan végrehajtását vagy megtagadását,
és a függelemsértés kulcsfogalmait helyezi középpontba.
A színészeknek nemcsak a szereplõk motivációinak megértése
miatt van szükségük a katonai ismeretekre, hanem a színészi
játékban – a beszédben, a hanghordozásban, a mozgásban, a
gesztusokban és a testtartásban is – hasznos lesz számukra a
kiképzés során megszerzett tudás. A sokat
tapasztalt, háborúban
edzett katonák társasága és az õ élménybeszámolóik is segíthetik a színészeket
egy-egy szerep felépítésében. A kiképzõ
tisztek és a bázison
szolgáló katonák jártassága az idegen hadszíntereken – többek
között az iraki, az afganisztáni és a délszláv háborúban – szintén értékes segítséget jelentett a mûvészek számára.
A három napig tartó megpróbáltatások során nem volt
kivételezés: az „újoncok“ hajnali ötkor keltek, reggeli torna
után egész napos kiképzés és elméleti oktatás következett,
majd várt rájuk az esti ellenõrzés. Június 19-én, pénteken
dr. Isaszegi János mérnök vezérõrnagy, bázisparancsnok mellett dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter is megtekintette
azt a gyakorlatsorozatot, amelyet végül mindegyik színész sikerrel tudott teljesíteni. Eszenyi Enikõ nagyra értékelte kollégái fegyelmezettségét, a miniszter pedig külön gratulált a
hazáját immár két módon – honvédként és mûvészként is –
szolgáló alakulatnak.

TÖMEG ÉS SPORT A BÁZISON
Az országban mûködõ honvéd sportegyesületek és katonai
szervezetek együttmûködésének elõsegítése, erõsítése és elmélyítése céljából rendezte meg a Honvéd Sportegyesületek V.
Országos Találkozóját
a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (HOSOSZ) június 19-én, pénteken.
A Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázisán, Szentendrén
megtartott eseményre
27 sportegyesület nevezett összesen 17
versenyszámban. A megjelentek száma jócskán meghaladta az
ezer fõt, óriási pezsgést idézve elõ a bázis alakulóterén és sportpályáin. A hagyományos sportágak – úszás, atlétika, tenisz,
lövészet és kispályás labdarúgás – mellett olyan fejlõdõ népszerûségû sportok is képviseltették magukat, mint a teljesítménytúra, a lábtenisz, a petanque, a strandröplabda és az
íjászat.
Összeállította: bt
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Akvarellpapír lilahagymával
Érdeklõdve hajlongtak a vén platánok a nyári napfényben,
amikor egy verõfényes délelõttön ismeretlen ifjú hölgyek állították föl festõállványaikat a Régi Mûvésztelep Bogdányi úti
kertjében. Éppen ott, ahol néhány évtizeddel ezelõtt – egy
régen volt képes újság helyszíni tudósítása szerint – Barcsay
Jenõ, Göllner Miklós, Jeges Ernõ, Kántor Andor, Pais Goebel
Jenõ álltak körül egy fiatal modellt állványaikkal és festõvásznaikkal a régi mûvészkert öreg fái alatt.
Két mókus kergetõzött játékosan le-föl a közeli fenyõfa kopasz
derekán, s a lombok közül madarak éneke töltötte be a vibráló
bokrok közötti „természetes mûterem“ levegõjét. A szólót egy
nagybeszédû feketerigó adta, üdvözölve kellõ illendõséggel és
vidám fuvolaszóval a jövevényeket. Elek Anita tanárnõ és Funták
Gyula tanár úr narratívái biztosították az iránymutatást e
paradicsomi hangulatban körvonalazódó „beállítás“ (fekvõ figura) látványának megragadására, jó szóval biztatva a vakációzásra fittyet hányó vendégmûvészeket a jelen lévõ lágy agyagtömbök és fehér rajzlapok által képviselt lehetõségekben rejtõzködõ
távlatok fölkutatására.

Az idén 231 éves Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola diákjai néhány napos nyári szakmai gyakorlaton vettek részt a
telepen a Szentendrei Régi Mûvésztelep Kulturális Egyesület és
a budapesti Török Pál utcai Szakközépiskola szervezésében. Két
patinás, Magyar Örökség-díjas, nagy múltú intézmény jelképes
találkozása volt ez a fiatal alkotóknak fölkínált nyári tábor. A
régen volt és a jelen kacsintott össze itt, hiszen a XX. század
derekán Göllner Miklós festõmûvész, a Mûvésztelep egyik
alapítója évekig tanára volt a Török Pál utcai iskolának, Kántor
Andor pedig a 60-as években az iskola igazgatójaként is
mûködött, miközben Szentendrén a mûvésztelepi kolóniát
vezette; éppen azokban az években, amikor Aknay János a
budapesti mûvészeti iskolában (akkori nevén: Képzõ- és
Iparmûvészeti Gimnáziumban) padtársa volt e sorok írójának,
aki 1995-tõl szintén a Régi Mûvésztelep tagja, s jelenleg a szakközépiskola igazgatója is egyben.
A diákok valamelyik mûvészeti egyetemre néhány nap múlva
esedékes felvételi vizsgájuk újabb fordulójára készültek fel itt
a telepen, s érintettségük nyomán szárnyakat kapó kreatív buzgalmuk a szûziesen fehér papírlapok és a hallgatag agyagtömbök sajátos mutációit eredményezte. Voltak közöttük néhányan,
akik reggeli órában még a Kálvin tér mögötti szakiskola
épületében a szakmai érettségi vizsgájukat fejezték be, hogy
azután fölszállva a szentendrei HÉV-re, az elõzõ nap megkezdett
aktrajzot folytassák a Bogdányi úti kertben.
Munka közben persze röpül az idõ! Festés, mintázás, rajzolás…
– a négynapos intenzív kurzus egyszer csak véget ért. A
felvételizõk mappáiba megannyi új alkotás került, megtöltve
azt a Régi Mûvésztelep kertjének sajátos színeivel, hangulatával. Végül összecsomagolták vándorbatyuikat, majd miután a
búcsúesten körbe ülték Szakács Imre szép történeteit és Buhály
Józsi terített asztalát (zsíros kenyér lilahagymával „bétakarva“), ki-ki megkapta útilapuját, s a lágy esti szélben lassan
himbálózva, nagy méltósággal bólogattak az öreg platánok a
távozó, diákéveikbõl is már kiballagó vendégek után.
Kiss Zoltán László
rajztanár, festõmûvész
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Móriczról határtalanul
Móricz Zsigmond ragaszkodott ahhoz, hogy Péter-Pál napján született. Édesanyja
visszaemlékezését vette alapul, annak ellenére, hogy a keresztelésére a tiszacsécsei
anyakönyv bejegyzése szerint csak július 5-én került sor. Sajátos magánmitológiát
kapcsolt az aratás kezdetének, az új termés ünnepének a dátumához.
únius 27-28-án gyûltek össze az íróról elnevezett
intézmények és szervezetek képviselõi, hogy születésének a 130. évfordulóján számba vegyék máig
érvényes szellemi hagyatékát. Annak ellenére, hogy 1911tõl Leányfalun és Pesten élt, szûkebb szülõföldjére gyakorta visszalátogatott, és néprajzi gyûjtést is itt végzett. A
szülõfalu, jelenleg 285 fõs település, igyekszik kihasználni az emlékhely adta lehetõségeket. Szinte az egész falu
ott tolongott az emlékház mögött felhúzott nagy fehér
sátor alatt, mert csak ott tudták vendégül látni a sok látogatót. Megható volt a példás összefogás, ahogyan leültették a vendégeket padokra, mûanyag székekre, fotelekbe,
kinek milyen volt, a környékbeliek úgy hordták össze az
ülõalkalmatosságokat. A népes szentendrei és leányfalui
küldöttség, köztük Kolos Réka, Blaise-Simon Balázs, az író
Kolos Réka és dr. Móricz Imre
unokái, Nyíri Csaba polgármester, dr. Móricz Imre, a szentendrei Móricz Zsigmond Társaság elnöke, Biczák Péter könyvtárigazgató, szívesen látott vendégek,
hiszen a Móricz Zsigmond Társaság, az ország elsõként megalakult civil szervezeteként immár két
évtizede összefogja és szervezi a megemlékezéseket.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egész Móricz-kultusz alakult ki, színház, könyvtár, népes kulturális egyesület viseli a nevét. Régi keletû ez a büszkélkedés, hiszen nyolcvan esztendeje, hogy
1929-ben a szülõfaluja díszpolgárává avatták, és rendeztek „nagy áldomást“ a feleségével, a
szépséges pesti színésznõvel, Simonyi Máriával odalátogató Móricz számára. Ennek az ünnepségnek a menetét követte a mostani is. A tanácskozás elsõ napján román és magyar államférfiak
Szatmárnémetiben ültek össze és tárgyaltak a történelmi Szatmár kulturális és gazdasági
együttmûködésének lehetõségeirõl, majd másnap Tiszacsécsén tartottak szimpóziumot arról,
hogyan örökítik tovább a móriczi életmû elveit. Az ünnepély kezdetén Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök, a Református Zsinat lelkészi elnöke hirdetett igét. Kiemelte, hogy mennyire idõszerû a
belsõ, lelki tökéletesedés kívánalma, hogy a móriczi hõsök mintájára ne külsõ dolgoktól,
feltételektõl várjunk változást,
változzunk meg mi magunk.
A tanácskozás levezetõ elnöke,
dr. Móricz Imre számos kedves
anekdotával szolgált. A negyvenkét emlékhely és Móricz
nevét viselõ intézmény képviselõinek koszorúzása után dr.
Hamar Péter irodalomtörténész
mutatta be a falu nevezetességeit. A bevezetõben említett
születési idõ mellett annak
helye is pontosítást igényel. A
telekkönyvi adatokat átnézve
derült ki, hogy az 1952-ben
szülõháznak kinevezett épület
sohasem volt a család tulajSimon Balázs
dona. Az akkor éppen szépen
vagyonosodó apa három házat birtokolt, és a zsindelyes-tornácos paplakban látta meg elsõszülött
fia a napvilágot. Csakhogy késõbb ezt a házat egy kulákcsalád lakta, ezért döntött úgy az ötvenes
évek hivatalos kultúrpolitikája, hogy a szegényparasztság írója egy ehhez a szerephez illõ kis
házban „szülessék“.
Móricz életmûvének változó a megítélése, egyszer egyik, majd másik szeletét emelik ki és erõsítik
fel. Olyan klasszikusunk, akinek regényei, novellái máig hatnak. Mint idén Péter-Pálkor: összeköt
tájegységeket, országhatárokon ível át és összekapcsolja azokat, akiknek még fontos a szép szó.

J

Jótékonysági koncert
Július 22. szerda 19.30 Városháza Díszterem (Városház tér 3.)

Kecskés Együttes: HUNYADIAK A RÉGIZENÉBEN
A koncert bevételét a nyírbogdányi viharkárok
helyrehozatalára fordítják

Helyreigazítás
Legutóbbi lapszámunkban
a Perjéssy Barnabással készített interjúban tévesen
jelentettük meg a Teátrum
indulásakor fellépõ egyik
színész nevét: helyesen
Mádi Szabó Gábor.
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Minden evezõs tudta Pesten, ki az a Gielitzer
Régi kocsmák, kisvendéglõk Szentendrén
kocsma szó hallatán, valljuk be
õszintén, nem a legkellemesebb
gondolatok jutnak eszünkbe.
Sokkal inkább – elõítélet ide vagy oda
– olyan képek villannak fel bennünk,
hogy a kocsma az a hely, ahol részegre
isszák magukat az emberek, könyökölve a pultnál vagy akár asztal mellett ülve, a férfiak oda hordják a család
megélhetésének rovására keresetük
egy részét. A régi kocsmák azonban,
különösen a vidékiek, a falun lévõk
megítélése már összetettebb képet
mutat, annál is inkább, mert köznapi
szóhasználatban a kocsma, a vendéglõ,
a kisvendéglõ elnevezések átfedik
egymást.
Faluhelyen, kisvárosokban, így Szentendrén is a kocsma a közösségi élet
fontos helyszíne volt, ahol az információk kicserélõdtek, ahol bálokat, mulatságokat rendeztek, nem ritkán még
színielõadásokat is, itt gyûltek össze
hétvégeken táncolni a fiatalok, Izbégen például a falu elsõ emberét, még
a bírót is a kocsmában választották
meg. Fontos hely volt tehát a kocsma,
nem véletlen, hogy mûködését már a
régmúlt idõkben is – vagy akkor sokkal
inkább – helyi rendeletek szabályozták.
1899-ben Szentendrén olyan rendelet
volt érvényben, amely kimondta, hogy:
„Kocsmák, sörházak és pálinkamérések
templomoktól, iskoláktól, kórházaktól
és középületektõl… melyekre ezen üzletek közelsége zavarólag hatna, 100
méter távolságon belül nem nyithatók.
Egyházi ünnepélyek és körmenetek közelében és idejében az italmérési üzletekben tilos a vallási érzületet botránkoztató zaj“. A kocsmák és sörházak
nyáron reggel 5-tõl éjjel 11-ig, télen
reggel 6-tól 10 óráig tarthattak nyitva. A zenélést délután 4 órától este
11-ig engedélyezte a város vezetése.
A pálinkamérés idejét is korlátozták a
kora reggeli órákra, amikor az emberek
munkába indultak ki a határba, a
földekre, a szõlõkbe. A nemkívánatos
jelenségek, borhamisítás, verekedés,
bicskázás ellen igyekezett a hatóság
szigorúan fellépni, több-kevesebb sikerrel persze. 1899 augusztusában
„néhány mesterlegény és kocsis mulatott Szentendrén egy Duna melletti kocsmában. A két Palka testvéren erõt vett
a kötõdés, és a híres verekedõ Paulovics
Vitál borát kihörpintették.“ Szó szót
követett, elõkerültek a bicskák, melyeket „a feltörõ nap sugaraiban“, azaz
már hajnalban Paulovics és Zveiber Pál
„hatalmasan megmártogattak a borukat kiivó Palka testvérek testében“.
Egy korabeli újságcikk egy új fõszolgabírói rendeletrõl számol be, amelynek hátterét így foglalja össze:
„Vidékünkön, de általában dívó szokás

A

volt, hogy egész kicsiny, fejletlen gyermekek lepték el az egyes kocsmák lócáit,
iddogattak vagy kártyáztak az öregekkel. Most ennek a dolognak végrevalahára a nyakára hánytak. Szigorú

rendeletben utasítja most a fõszolgabírói hivatal az egyes vendéglõ és
kocsmatulajdonosokat, hogy helyiségeikben 15 évnél fiatalabb leány vagy
fiú gyermeket meg nem tûrhetnek“.
A harmincas évekbõl visszatekintõ
emlékezet szerint a hat-hétezer lakosú
Szentendrén húsz, huszonöt kocsma
volt, és mindegyik megélt. Igaz, nemcsak ebbõl. A legtöbbjük gazdálkodott,
volt valamennyi földjük, állatuk, vagy
valamilyen mesterség mellett tartották fenn a kocsmát is. A legpraktikusabb párosításnak számított, amikor a
kocsmáros egyben hentes is volt, így
az éhes-szomjas betérõnek, miután a
bolt egyik helyiségében frissen sült
hurkával, kolbásszal, csevabcsicsával
jóllakott, nem kellett messzire mennie, csak a szomszéd helyiségbe, hogy
szomját máris olthassa. A Duna-parton, a hajóállomásnál állt a késõbbi
Zöldfa helyén a Beheim-féle nagyvendéglõ, sok családi ünnep helyszíne.
Alacsony épület lévén, áradáskor gyakran a Duna az ablakon is bement a
házba, de „a bor nem lett tõle vizes“.
„A Szamárhegy lábánál, pincéivel
messze bekúszva a hegy alá szolgálta
vendégeit az Õsbudavár, az öreg
Crinagorác János bácsi felügyelete mellett. A régi mûvészteleppel szemben a
sarkon volt a Csendeske, a Szerb utcában
pedig az Õsbudavár, ahová nyáron a
mûvészteleprõl gyakran szívesen eljárogattunk“ – olvashatjuk Onódi Béla festõmûvész visszaemlékezései között.
A Duna-parton a hetipiac és a járási
vásárok eladó és vásárló közönsége,

ha megéhezett, jó üzletet kötött, vagy
egy rég nem látott cimborával beszélgetni vágyott, választhatott, hogy
melyik kocsmát tüntesse ki fogyasztásával. Betérhettek a Csernus kocsmá-

innen széledtek szét a városba a
„maszkák“. A Deim-féle nyári vendéglõ
a Bükkös-patak partján állt árnyas
diófák alatt, „a kert végében dolgozgató kis patakmalom csöndes kotyogása“ mellett. Folytatva
az utat Izbég felé ért el
az ember a Gielitzer nyári
vendéglõbe. Valóságos
fogalom volt a maga idejében ez a komfort nélküli, csak hideg kosztot,
sört és bort tartó vadregényes hely. Az evezõsök nagyon kedvelték.
„Minden evezõs tudta Pesten, ki az a Gielitzer és hol
van“.
A fõtéri Schenk-vendéglõt 1896-ban vette
meg Husvik Vazul, õ nyitott itt – kezdetben három – szobával szállodát,
a Koronát. A kávéházat és
vendéglõt is mûködtetõ
„Húzsvig“ lett a város legnagyobb vendégfogadó
A Beheim vendéglõ a Duna-parton
helye, ami a Husvikok
ba, a mai Görög kancsó elõdjébe, vagy idején élte fénykorát. „Emma nénit az
Taller Nándi, Kalafut János ugyancsak egész város ismerte. A honoraciorok
Duna-parti vendéglõjébe, ahol ízes szerettek idejárni, egyfelõl mert a
falatokkal és jó szentendrei borral városháza közel volt, másrészt mert
várták a vendégeket.
Emma néni elkényeztette õket. Ismerte
A városban elszórva még sok eredeti vendégei gusztusát, szeszélyeit, és
hangulatú kocsma-vendéglõt lehetett ezeket tiszteletben tartotta. (…) Itt
találni, mint pl. a Szamárhegyen a borozgatott Vászó bácsi (Husvik Vazul)
Kisanyik-kocsmát, a telepalapító fes- a görögkeletiek közszeretetben álló
tõk egyik kedvenc törzshelyét, vagy a esperese.“ Szombathy Viktor író 1924Daru piacon a Kovalszky-féle ven- ben hajóval érkezett Szentendrére. A
déglõt, aminek emlékét Hamvas Béla hatvan évvel késõbbi írásában így
felesége, Kemény Katalin ízes vissza- emlékszik vissza a fõtéri vendéglõre:
emlékezésében így örökített meg: „A mai Béke étterem helyén – ha jól
„Visszatérve a még a koalíció elõtti emlékszem a névre, akkor Korona Szálló
szentendrei nyarakra (…) alkonyattájt volt – piros terítékes kis vendéglõ állott,
a Mûvésztelep és a töpörödött házak ajtaja elõtt vászontetõvel födött terasz,
kapui megnyíltak, s a festõk kis ele- a teraszon pedig néhány pihenõ, sörözõ
mózsiás csomagjaikkal igyekeztek fel a öreg polgár. Kiflit nyomogattak a sörbe,
Dézsma utcán Erzsi néni falusias Daru mint a vénasszonyok a kávéba, és ezt a
piaci kocsmájába. A derûs együttlétet sörös kiflit uzsonnázták. A langyos sörbe
az elég karcos bor inkább segítette, sem- merítgetett kiflik és a sörhabos bajszok
mint zavarta. Az elvi különbségeket a látványa kissé hátborzongató volt, de
tréfálkozás, gyakran éneklés elmosta. nem tudtam a szemem levenni róluk“.
Együtt iddogáltak idõsebb konzervatív Az utcáról nyíló nagytermében biliárdfestõk, Ilosvai Varga, Diener Dénes és asztal, esténként cigányzenekar gonmások, a Gödöllõrõl odaszármazott doskodott a vendégek szórakozásáról.
Remseyék és a fiatalabbak, a ritkán A „Huzsvik“ a város elsõ számú helye
megszólaló Korniss szép és kritikus volt abban is, hogy helyet adott a
feleségével, Smolka Ágnessel, Gedõ Ilka báloknak, szüreti mulatságoknak, sok
a Bíró családdal, az Ámos utáni gyászát és jelentõs társadalmi eseménynek,
és festõi virágkorát akkor élõ Anna egyesületi összejövetelnek. Onódi
Margit…“
Béla is törzsvendég volt itt a téli
Az alsó-izbégi úton kifelé haladva hónapokban, mert sakkszenvedélyéelõször Schindler Matyi bácsi jó bort nek Szentendrén csak itt hódolhatott.
tartó ivójával találkozott az arra járó. Úgyhogy a „Húzsvig“ nem is igen
A szentendreiek elõtt nevezetes volt e sorolható a helyi kocsmák közé, bár
hely , mert minden évben itt tartották kétségtelenül a szentendreieknek is
húshagyó kedden este a batyubált, és kedvelt törzshelye volt.
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„Villámtudósítás“ a pörköltSZAFT és a kenyér között
Szinopszis: 2009. július 3-4-5. SZAFT – Szentendre ART FEST
viszonylag nagyobb a népsûrûség, mint
a megszokott hétvégi szieszták után.
Érdekes programok csalogatták az arra
járókat, hogy maradjanak még egy kicsit, nincs is olyan meleg, meg egy
finom Mojito után már minden szebb,

Éjszakánként, mikor már a programok
véget értek, éneklõ, zenélõ, verselõ
fiataloktól zengett a város. Õk voltak
az éj „kísértetei“, akik a spontaneitást
akarták megélni. Az egyik, éjszakára
lebontott pavilon asztalán népdalokat
éneklõ lányok-fiúk ültek, egy másikon
az elsõ HÉV-re váró fiatalok pihentek,
kicsit továbbhaladva valaki a tangóharmonikájával szórakoztatta közönségét, nem messze tõle pedig Szabi
verselt, és kísérte gitáron gondolatait.
Bár a vasárnap esti Moha koncertet
kissé megtépázta az esõ, ennek ellenére (azt hiszem) tíz óra körül folytatták, vagy újrakezdték, de az biztos,

fotók • Lindenberger Dóri

A szombat napközbeni kánikula biztos
sok embernek elvette a kedvét, hogy a
városban sétáljon, inkább egy hideg
fröccsre vágyhattak, meg vízpartra, de
estére szép számmal lepték el a várost,
és érezni lehetett: van valami mozgás,

fotó • Paraszkay György

A pénteki kettõs vihar ellenére is este
10 óra felé megcsapott a fesztiválok
ama bizonyos szele. Már dél körül is
mintha orgonaszót véltem volna
felfedezni, sõt aztán egész estig hallottam a zenét, hol valaki orgonált,
hol meg valami esztámos mély basszus
szólt, de csak a Templomdombi Szabadtéri Tárlat megnyitója után – amit
az esõ miatt a Barlangban nyitottak
meg – jöttem rá: ez nem más, mint a
Vajda Lajos Emlékmúzeum „Videospace
Implantja“. Ez egy igazán remek kis
hely a kertjével együtt, és hangulatos
vetítésekkel várták az embert, nappal
csak az épületben, este viszont a kertben is… Sajnálom, hogy nincsenek
máskor is esti programok itt.
Hirtelen egy kicsit Kapolcson éreztem
magam, majd a macskaköves valóság
és a Dumtsa Jenõ utcai kirakodóvásár
magamhoz térített, és az Apor-hídhoz
érkezvén a Vodku zenéjét hallgatva,
majd a Sajnos Batár koncerten táncolva: Elkezdõdött a Fesztivál!

A P’Art Mozi „éjjeli menedékhely“ gyanánt hajnalig tartó programokat
szervezett a SZAFT idején. Szombat éjjel 1 órától a 70-es évek „woodstockos, hair-es, rojtos, trapéznadrágos“ fílingje keveredett a Duna-parti levegõbe a rögtönzött divatbemutatón, melyet Dj. Ghadarava (Tilos/
Budapestbeats) vezényelt le az extázisban sikoltozó közönség elõtt.

kellemesebb. Mindjárt lemegy a nap,
és ki-ki hová, ki koncertre, ki színházba, vagy egy kiállítás megnyitójára
mehet. Vagy csak úgy, a múzeumból
múzeumba koncepció alapján tölthette
el az idõt estig.
Volt itt KirakatSzínház, Idegvíz, divatbemutató, neoneon fényterápia, A
nagy Levegõ, „Világzene“, Presszó
Tangó Libidó, „Szirtes Lumiére tekercsek“, Moha és még több Moha, és
még több, hisz aznap este kétszer is
játszottak, a Czóbel-szobor kiszabadítása… Egyszóval: minden, ami szem
szájnak ingere…
Mindez szinte ingyen. És hát ott van
az Elevenkert is! Szerencsére a fesztivál ideje alatt sokkal korábban kinyitott és sokkal tovább nyitva maradt.
Így a kifõzdében elfogyasztott ebéd
utáni elsõ fröccsömet, és az álomba
ringató utolsót is itt fogyaszthattam el.

hogy egy „kurjantós neoromantikusposztpunk“ zenélést halhattunk. A
mintegy háromórás szünet senkit sem
tántorított el az Elevenkert udvaráról,
sõt a spontán verbuválódott zenés
kedvû fiatalok még csalogatták is a
népet befelé…
Miután az Elevenkert elcsendesült,
szörnyen megéheztem. Minden bezárt,
de Laci bácsiba botlottam, aki éppen
munkájából hazafelé tartott már. Mikor
elmeséltem a problémámat, karon fogott és visszanyitotta a kocsmáját,
csakhogy enni adjon. Van, aki komolyan veszi a vendéglátás valódi
jelentését.
És aznap este már nem esett többé, és
nem is volt rá „szükség“, hisz mindenkit szép lassan elmosott a bor, meg
a sör, és egy újabb hétre készülvén
elszivárogtunk a pavilonokat bontó
emberek között…
Lajkó Bence, Lindenberg Dóri
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Operett? Paródia?
Operettparódia?
Július 5-én mutatta be a Szentendrei Teátrum a MûvészetMalomban Eisemann Mihály Bástyasétány 77 címû operettjét.
Vagy annak paródiáját. Ezt, ezen az estén nem lehetett pontosan megállapítani. Az elõadást a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem végzõs hallgatói adták elõ Huszti Péter rendezésében.

A Teátrum megnyitója a MûvészeMalom udvarán. Az esten bemutatták a Szentendrei Teátrum 1969-2009
címû dokumentumfilmet, amit a 40. jubileumra készítettek. A megnyitón a Mûegyetemi Zenekar
és a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának zenekara játszott.

fotók • Aknay Csaba

Világzene. A fõiskolások elõadását
Kerényi Imre rendezte

Az idén is zsúfolásig megtelt
a Barcsay Udvar a Vujicsics
Együttes koncertjén

Nos, az elõadás. Az operett, mint köztudomású, nagy népszerûségnek örvend Magyarországon, este fél kilencre szépen
meg is telt a nézõtér. Magam egy kis kétellyel ültem le helyemre: operett egy szem pianínóval, szerény-szegényes díszlettel,
bizony nem volt biztató a helyzet. De aztán jött – no nem a
csoda! – a kellemes meglepetés, a fiatalság és a tehetség ereje,
szépsége és kisugárzása: az elõadás nézhetõ, élvezhetõ, mulattató estét teremtett. A meglehetõsen egyszerû történetet – ez
egy operett persze! – kedvesen, tehetségesen, sármosan adták
elõ.
Nézzük a történetet: a szocialista bürokrácia (1957-ben mutatták be a darabot Szegeden!) egy felújítandó lakást egyszerre
utal ki két különálló baráti társaságnak, három fiúnak és három
lánynak. Megkezdõdik a harc a két társaság között a lakásért,
sok-sok ötlettel, praktikával, ügyességgel és ámítással. Persze,
megjelenik végül – ó, fiatalság, operett! – a szerelem, a viszonzott szerelem, s minden jóra fordul, jöhet a finálé.
Ha az énekhang meg is bicsaklott néha, nem volt bántó. Ha a
tánc ritmusa tévedett olykor, nem volt zavaró: elfogadtuk, mert
fiatalok voltak, lelkesek, pályakezdõk, hamvasak: ifjonti báj és
harmónia borított el mindent. A dramaturg nagyszerû munkát
végzett: leporolta az ötvenéves szöveget, és nagyszerûen aktualizálta, maivá és élõvé tette a cselekményt. Világos, érthetõ,
egyértelmû utalásai tökéletesen üzentek a mának: korrupció,
gátlástalanság, hazugság mozgat mindent, ami persze igaz
a valóságban. De az operettben a végén minden jóra fordul,
a szerelmesek egymáséi lesznek, s persze övéké lesz a Bástyasétány 77.
Tucatnyi nyílt színi taps, zajos siker, boldog arcok a véget jelzõ
kigyúló fényekben. Boldog este, várjuk a folytatást!
Barnás István

12 kultúra
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Haditudósító a pódiumon Vonalkód

fotó • Krizbo

Mindössze 30 esztendõs, de már megjárta Brüsszelt, a Gázaiövezetet, Libanont, Izraelt és Afganisztánt. Õ Szlankó Bálint,
Junior Prima-díjas újságíró, akit a SzeVi Közéleti Klub látott
vendégül július 2-án este a P'Art Moziban. A fiatalember beszélt
a nemzeti radikális pártok egész Európában tapasztalható
erõsödésérõl, arról, hogy a nagy szkepticizmus ellenére mégis
miért jó nekünk az unió, valamint Az elnök, a képviselõ és a
diplomata címû kötete kapcsán felvillantott néhány anekdotát
az unió brüsszeli hétköznapjairól. Ezt követõen mesélt arról,
hogy korábbi egy hónapos afganisztáni tartózkodását újabb
egy hónappal fejeli meg, hiszen a beszélgetést követõ szombaton már újra elutazott az ázsiai országba, hogy az egyik
amerikai hadtestbe beépülve helyszíni tudósításokat készítsen
a The Economist és a Sunday Times címû brit lapoknak. Mint
mondta: „Az újságírást azért választottam, mert bár eredetileg
Londonban kezdtem informatikát tanulni, rájöttem, hogy többre
vágyom, világot szeretnék látni. Most, több éves külpolitikai
tudósítói tevékenységgel a hátam mögött, kezdem magam kicsit
Indiana Jones-nak érezni. Van bennem némi szorongás Afganisztán miatt, hiszen valóban a világ egyik legszerencsétlenebb
és legveszélyesebb környéke. Nem véletlen, hogy független
újságírót már nem engednek akkreditálni, csak úgy lehet kijutni,
ha katonák kísérnek. A kíváncsiság és a kalandvágy viszont erõsebb
a félelemnél.“
A SzeVi Közéleti Klub évadzáró rendezvénye után nyári szünet
következik. Legközelebb szeptemberben jelentkezünk hasonló
jellegû programmal.

Szlankó Bálinttal
Bokor Tamás
beszélgetett
a SzeVi-klub évadzáró
alkalmán

10 új kép - novemberben
Krizbai Sándor festõmûvész júliusra meghirdetett kiállítása
a Városháza Galériában november 1-30. között lesz látható.
A tárlaton a Fõ tér által inspirált, nagyméretû, új képein a
„genius loci“ személyes hangú, sajátos vizuális összegzését
mutatja majd be, melyre meghívta egy-egy mûvével Vajda Lajos
stúdiós mûvészbarátait: Aknay Jánost, Bereznai Pétert, Holdas
Györgyöt, feLugossy Lászlót, Kis-Tóth Ferencet és Vincze Ottót is.

FOTÓ-SZÍN-TÉZIS
Tarr Erika Lara kiállítása július
11-én, szombaton 15 órakor nyílik Vácott, az Egyházmegyei
Gyûjtemény Nagypréposti Palota barokk dísztermében (Vác,
Március 15 tér 4.). A tárlatot
Dévai Nagy Kamilla Liszt-,
Bartók- és Kazinczy-díjas elõadómûvész nyitja meg, zongorán közremûködik Tarr Bernadett. Megtekinthetõ szeptember
közepéig.

– A retró divatában az a legveszélyesebb, hogy viccesnek
igyekszik bemutatni egy olyan
korszakot, amelynek a társadalmi-politikai klímája valójában fojtogató, szabadságkorlátozó, és cseppet sem mulatságos volt – szólt a Vonalkód
címû irodalmi est talán legfontosabb
megállapítása,
amelyet a Szentendre Art Feszt
keretében megrendezett esemény vendége, Tóth Krisztina
író-költõnõ fogalmazott meg
Vonalkód címû elsõ novelláskötete kapcsán július 4-én
este a P'Art Moziban.
– Nemrégiben kiderült például,
hogy az egykor a Balatonon
nyaraló keletnémetek közül
átlagosan minden második a
Stasi beépített embere volt.
Ilyen körülmények voltak jellemzõk általában egész Magyarországra is. A mai fiatal
generáció számára nem jelent
közvetlen élményt egy rafialámpa, egy narancssárga mûbõr kanapé vagy egy piros
linóleum padló. A '80-as, '90es generáció legfeljebb viccesnek találja az ilyesmit. De ha
én meglátok egy, a '70-es években tömegesen készült gépi
szövésû terítõt, ma is ugyanazt
a fullasztó érzést csalja elõ
belõlem, mint amit gyerekként
a panellakásunkban éreztem tette hozzá az 1967-ben
született költõnõ.
Tóth Krisztina szerint nem
véletlen, hogy „a saját magunkon sírva röhögõ“ magyar humort a posztszocialista orszá-

•

Tóth Krisztina

gok határain kívül nem értik
meg. Pelikán gátõr alakja csak
a volt NDK határáig vicces, és
bár Örkény István mûveit számos nyelvre ültették már át, a
francia fordító a Tóték címû
munkából mégis kihagyta azt
az ominózus részt, amikor Tót
– bohócot csinálva magából –
az õrnaggyal együtt ugorja át
az ároknak vélt árnyékot, mert
fél az õrnagy hatalmától – a
francia lélek ugyanis nem tud
mit kezdeni a diktatúra és az
önmegtagadás e sajátos ele-

Matéria
A Matéria Mûvészeti Társaság
kiállítása július 18-án, szombaton 17 órakor nyílik a
Szentendrei Régi Mûvésztelep
Galériájában (Bogdányi út
51.). A kiállítást köszönti Szakács Imre festõmûvész, az
SZRMKE elnöke, megnyitja Novotny Tihamér mûvészettörténész. Megtekinthetõ augusztus 23-ig, hétfõ kivételével naponta 10–17 óráig.

gyével. A magyar önirónia
inkább a csehszlovák és
lengyel humorhoz áll közel.
Az írónõ mesélt a Vonalkód
önéletrajzi vonatkozásairól,
arról, hogy mit jelentett számára a – saját szavaival –
közösségi rendet nehezen
tûrõ, individualista gyerek
számára az úttörõtábor, a
katonás fegyelem és az uniformizáltság. Mint hozzátette:
a régi, Kádár-kori beidegzõdések soha nem múlnak el ma is minduntalan kitör rajta
a „határfrász“, ha utazik, és
amint meglát egy ellenõrt,
összeszorul a gyomra, hiába
van érvényes bérlete. Tizenegy
esztendõs fián azonban semmi
nyoma ezeknek a beidegzõdéseknek. – A szorongás és a
régi, rossz beidegzõdések megszüntetése nem elhatározás
kérdése. Azt hiszem, legalább
a bibliai negyven esztendõ kell
ahhoz, hogy egy generációval
késõbb már ne találjuk nyomát
a '70-es években rögzült magatartásmintáknak.
B.

Móricz Zsigmond
köpönyege
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.

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 e heti
kérdése. ). A 9. jetákElsik edina
bergamo@pmmi.hu
A válaszokat kedd estig a következõ email címre várjuk: bergamo@pmmi.hu.
10/ Kihez írt levelet
A helyes válaszok közül múzeumunk
Szent Pál Apostol?
közönségkapcsolati csoportjának muna/ a damaszkusziakhoz
katársai fogják kisorsolni a nyertest.
b/ a korinthosziakhoz
A nyeremény minden héten egy darab
c/ a föníciaiakhoz
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.

10

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.
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Ugyanakkor nagyon-nagyon
tele van a lelkünk, és nagyon
szeretnénk boldogok lenni…
Amennyiben ezek olyan kérdések, amelyeket csak pár száz
évvel ezelõtt lehetett feltenni,
akkor nem aktuális a mû. De
ebben az országban, az elmúlt
évtizedekben szerintem ezek
ugyanígy mûködnek. Katona
végtelen nagy empátiával,
szeretettel, ugyanakkor nagyon õszintén, fájdalmasan
beszélt a magyarságról.
– Ezzel teljesen egyetértek.
Még a „gimiben“ ez volt az
érettségi tételem, gyûlöltem.
Késõbb mint színész kerültem
kapcsolatba a darabbal: az
egyik kedvenc drámám lett…
– Igazából az egész elõadásnak az a célja, még ha „vadkorabeli“ emberek is játsszák,
hogy bebizonyosodjon: ez
nagyon-nagyon jó dráma.
Nekünk igenis a nemzeti
drámánk. Azért, mert nagyon
a lényegünkrõl beszél. Fájdalommal, szeretettel – és teljes õszinteséggel.
– A szereplõ diákok a te diákjaid, vagy a Nemzeti Színházban tanoncok? Láttam a
plakáton, hogy egyetemi
hallgatók is játszanak...
Szóval a te ötleted volt az
elõadás vagy a színházé?
– Igazándiból a Nemzeti
Színházban illik, hogy menjen
a Bánk bán, de nem akartam
csak azért bemutatni, mert
illik bemutatni. Sokat agyaltam azon, hogyan lehetne
megteremteni azt a helyzetet,
hogy drámai anyagként tudjon
mûködni. A szereplõk nem a
tanítványaim, szemesztereket

Bánk bán – junior

fotók • Deim Balázs

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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tanítottam nekik, de volt,
akivel egyáltalán nem találkoztam, hanem láttam, s úgy
szerzõdtettem a Nemzetihez.
A fõiskolásokkal meg az idén
dolgoztam. Azt gondoltam,
nézzük meg, hogy huszonéves
„kölkök“, huszonéves fiatalemberek mit kezdenek a darabbal, jelent-e nekik valamit,
bele tudnak-e kapaszkodni.
Szóval, nem a tanítványaim,
de most már úgy gondolom,
hogy a tanítványaim, de hát
ez annyira bután hangzik
(nevet), annyira öreg még nem
vagyok.
– Ez klasszikus adaptáció,
vagy egyéni szabadsággal
átírt mû? Bár azóta már
tudom – olvastam a plakáton –, hogy a színészek a
jeleneteket megfogták, és a
saját lelkivilágukra formálták. De azért megmaradtak a drámai konfliktusok,
helyzetek?
– Semmi olyat nem tettünk az
elõadással, mint amit egy

Shakespeare vagy bármilyen
más darabbal ne tettünk volna.
A színdarab adott, a szöveg
adott, a jelenetek sorrendje is.
Az más kérdés, hogy miként
közelítjük meg, miként ábrázoljuk színházilag. De nagyon
erõsen szeretném aláhúzni: ez
Katona József Bánk bán címû
színdarabja.
– Láttam annak idején Moliére Tartuffe-jét, és számomra zseniális volt, hogy hogyan
lehet egy – most már azt
mondhatjuk – elavult komédiát úgy megmutatni a mai
világban, hogy az a modern
színház.
– Nem is modern színház…
Egyáltalán nem is tudom, mi a
modern színház…
– Én sem…
– Szerintem senki se tudja,
csak úgy szoktuk mondani.
Mindig az a kérdés, hogy érvényes elõadás születik-e,
ráismersz-e benne önmagadra
vagy a kérdéseidre, lesz-e
valami közöd hozzá. Magyarul:

beszél-e arról, amiben te
élsz… Ilyen szempontból
azért tartom fontosnak ezt a
munkát, mert úgy gondolom,
sikerült olyan elõadást létrehozni, ahol élõ, mûködõ szövet ez a színdarab. Beszéljünk
õszintén: ha valaki meghallja,
hogy Bánk bánt kell néznie, a
kötelezõ iskolai színházlátogatás jut eszébe. Ennek éppen
az ellenkezõje a cél: hogy bebizonyítsuk, ez nagyon-nagyon
jó darab.
– Mit jelent, hogy az elõadás
akusztikáját is a színészek
teremtik? Van dob, gitár…
Milyen hangszerek vannak
még?
– Elöl a színpadon, meg hátul
is van egy zenekar, amiben a
színészek játszanak. Azt nem
tudom megmondani, milyen
zenét játszanak, de tudnak

zenélni, ki jobban, ki rosszabbul, és nagyon sok mindent
sikerült megoldani a zenével:
például azt a bizonyos tömeget a „békétlenkedõk“ jelenetben – vagy máshol – ritmussal, „fakopákkal“.
– Végül, de nem utolsósorban: Mit gondolsz, a mai
világban elérhetünk olyan
hatást egy színházi elõadással, hogy az felhívja a társadalom figyelmét egy közös
célra, érdekre? Lehet-e még
lázadni? Kell-e? Van-e értelme?
– Ha ebben nem hinnék, akkor
nem csinálnék színházat! Hiszem, hogy a színház meg
tudja változtatni az embereket, hogy egyes embereket
arra kényszerít, hogy ebben a
kommunikálni nem tudó világban legalább beszéljenek
egymással, ahelyett, hogy
„ütnek“. Ha ezt elérem, én már
nagyon boldog vagyok!
Lajkó Bence

SZENTENDREI TEÁTRUM • SZENTENDREI NYÁR
SZENTENDREI TEÁTRUM
Az elõadások helyszíne a
MûvészetMalom udvara
(Bogdányi u. 32.)
(Az ettõl eltérõ helyszínt jelezzük)

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)
Július 24. péntek, 25. szombat, 20.30 óra, MûvészetMalom
félkész szárnya

CARLO GOLDONI: A HÁBORÚ
A Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem 2008-ban végzett
Zsámbéki-osztályának elõadása
Rendezõ: Zsámbéki Gábor
Belépõjegy: 2000 Ft

GYEREKELÕADÁSOK
Vasárnap délelõttönként
10 órakor a MûvészetMalom
udvarán
Belépõjegy: 900 Ft
Július 5.
JÁTSSZUNK EGYÜTT! - ALMA
EGYÜTTES
Július 12.
MAKK TÜNDÉR CSODÁI - FABULA BÁBSZÍNHÁZ
Július 26.
FRAKK, A MACSKÁK RÉME FOGI SZÍNHÁZ

JAZZ- ÉS FOLKESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
(Dumtsa Jenõ u. 10.)
Szombatonként 19 órakor
Július 11.
PALYA BEA ÉS SZOKOLAY
DONGÓ BALÁZS (2500 Ft)
Július 18.
EVROS EGYÜTTES (1500 Ft)
Július 25.
BERECZ ANDRÁS és JUHÁSZ
ZOLTÁN (1500 Ft)

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

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

FESZTIVÁL HÉTVÉGÉK
Július 11., 25.,
augusztus 1., 8. 15.
TALPALÁVALÓ
- KIS-ALFÖLDTÕL
A NAGY-ALFÖLDIG
Táncházak Szentendre Fõ terén
szombatonként 18 órától
Július 18-19. Duna-korzó
és a belvárosi Duna-szakasz
ISTER NAPOK
- X. DUNAKORZÓ
VÍGASSÁGOK

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.

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
1873-as bécsi zongora (magánkézbõl) eladó. Tel. 06-30-557-9913.

ÁLLÁS
Szentendrei fodrászüzletbe fodrász
váltótársat keresek. Tel. 06-20-9319329.
Szentendrei kerékpár üzletbe
gyakorlott eladót és szerelõt
keresünk. Tel. 06-70-944-0859.

Gyermekfelügyeletet vállalok hétköznap 17 óra után, és hétvégén is. Tel.
06-20-417-7741.
Precíz, igényes háziasszony takarítást vállal Szentendre és környékén.
Tel. 06-30-620-9767.

EGÉSZSÉG
Sport, relaxáló aromamasszázs az Ön
otthonában. Szakképzett gyógymasszõr házhoz megy. Tel. 06-20591-6906. Lanszki Péter

Bérszámfejtõt keresek napi 4 órában,
szentendrei munkahelyre. Tel. 06-20910-5130.

Egészségmegõrzés, öngyógyítás,
problémamegoldás. Tel. 06-20-2111682, www.gondness.hu

Bolti eladót keres a Skanzen új,
belvárosi, egész évben nyitva
tartó péküzletébe. Eladói tapasztalattal, angol és/vagy német
nyelvtudással, jó kommunikációs
képességekkel rendelkezõ pályázók jelentkezését várjuk július
20-ig. Tel. 06-30-927-8060, email: vinceller@sznm.hu.

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén, belvárosi üzletbe angolul jól beszélõ munkatársat keresünk. Tel. 06-30-296-6962, 06-30430-1063.
III. kerületi szállodába gyakorlott
szobaasszonyt keresünk. Tel. 06-20554-9696.
A Cházár András Többcélú Közoktatási
Intézmény szentendrei tagintézménye (volt Bárczi Iskola, Szentendre, Kovács László utca 3.) fûtõkarbantartót keres félállásban. A pályázatokat írásban kérjük a megadott
címre postázni. Érdeklõdni augusztus 5-tõl a (26)-310-060-as telefonszámon lehet.
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

Kiadó június 1-jétõl Szentendrén,
kertes családi házban különálló,
hangulatos kis lakás, 1 szoba, elõtérkonyha, zuhanyzó, WC+ terasz. Tel.
06-20-322-4807 (esti órákban).
Leányfalun külön bejáratú szoba
fürdõszobával kiadó. Tel. 06-30-4504919.
Eper utcában garzonlakások kiadók:
40 ezer forint/hó. Tel. 06-30-2236975.
A Széchenyi téren 50 nm-es lakás
augusztus 1-jétõl kiadó, vagy tulajdonosától eladó. Tel. 06-20-9181825.
Leányfalun 5szobás ház a 11-es fõút
mellett 280 nöl-es telken hosszú távra
kiadó, irodának is. Tel. 06 (26) 380005.
Szentendrén, Pismányban családi ház
rendezett kerttel augusztus 1-jétõl
kiadó hosszabb távra is. 3 szoba –
nappali, 2 fürdõszoba + garázs. Tel.
(26) 328-413, 06-20-375-1596.
Keresek 3 szobás vagy 1+2 félszobás
lakást albérletbe, kizárólag a Püspökmajor-lakótelepen vagy környékén sürgõsen. Tel. 06-20-466-4695.

ÁLLÁST KERES

Belvárosi, 40 nm-es, összkomfortos
1,5 szobás lakás kiadó. Közös költség
nincs. Tel. 06-20-967-6870.

Takarítást vállalok irodákban és magánházaknál Szentendrén és környékén. Tel. 06-70-298-2958.

Szentendrén, kertes házban bútorozott albérlet kiadó. Tel. 06-30-2631110 (napközben).
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Olcsó lakásbérlet a patakparton, nem
dohányzó, gyermektelen fiatal párnak, esetleg nõnek kiadó. Tel. 06-70367-2645.
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.

LAKÁS, INGATLAN
Tahitótfalun 300 nöl-es közmûvesített telek eladó. Tel. 06-30-9664305.
Szentendre belvárosában, a Dunakorzón 50 nm-es 1 szoba + 2 félszobás
felújítandó lakás eladó. A lakáshoz
zártudvari autó beállóhely és tároló
tartozik. Tel. 06-70-333-8772.
Szentendrén, a Skanzen bejáratával
szemben, 400 nöl-es saroktelek (víz,
villany, aszfaltozott út) eladó 4,7 millió Ft-ért. Tel.: (26) 309-082.
Pilisszentlászlón építési telek eladó.
Tel. 06-20-916-8755.
Lakóház jó helyen – 2x100 nmes, kétszintes, 300 nöl-es kerttel
– szinte telekáron, 25 millió forintért eladó. Masszív, de felújítást
igényel. Tel. 06-30-299-0376.
Zártkerti telek eladó a Kõhegyen magasan, a turistaházhoz közel 3 millió
Ft-ért. Körpanorámás, 2500 nm-es,
délkeleti tájolású, villany a telekhatáron. Tel. 06-70-385-7390.

Budapesten 68 nm-es lakás kiváló
közlekedéssel eladó. Tel. 06-20-5320729.
Szentendrén kétszobás társasházi, földszinti lakás kis elõkerttel 15 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-299-0376.
Leányfalun kitûnõ lakóház – nappali, 3 szoba, fürdõk, garázs stb.
– 180 nöl-es kerttel 30 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS
Angol oktatást vállal diplomás hölgy
gyerekek és kezdõk számára Szentendrén. Tel. 06-30-523-2370.

Társasházban 1,5 szobás lakás 8
millió Ft-ért és egy garzon 5,5
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

Teljes körû takarítást, ablaktisztítást,
szõnyeg- padlószõnyeg tisztítást
vállalunk. Piszokfaló kft. Tel. 06-20592-2847.
Klímaberendezések értékesítése,
telepítése rövid határidõvel. Tel.
06-20-985-8242.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei
Sándor, (26) 311-847, 06-30950-4187.

Matematika-, fizikatanítást, pótvizsgára felkészítést, a következõ tanévre
való elõkészítést vállalok általános,
közép- és fõiskolai szinten. Házhoz
megyek. Tel. 06-30-347-8843.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz
éjjel-nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k, csatornák, vizes helyiségek
lefolyóinak tisztítása garanciával.
Tel. (06-1) 240-8113, 06-30-9129017, 06-20-335-3411.

SZOLGÁLTATÁS

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

Megnyitottunk! Kerékpár-üzlet és
szerviz a Kõzúzó utcában, a
Citroen szervizzel szemben. Tel.
06-70-385-0179.

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

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

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.

STÍLUS-SZÍN-SMINK

ÜZLET

TANÁCSADÁS NÕKNEK

Pomáz Szentendre felöli részén 2,2
ha szántó eladó 12,5 millió forintért.
Tel. 06-20-971-2749.
Leányfalun kisebb lakóház (földszint+tetõtér) szép kerttel 18 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Bádogos-tetõfedõ-szigetelõ-ács –
szerkezetkész épületek építése.
Gyors, pontos. Tel. 06-70-578-1468,
(26) 400-718.

Szentendrén, az Eper utcában iroda
(a volt ingatlanos helyén) valamint a
11-es fõút mellett a Pap-szigeti
részen üzlet kiadó. Tel. 06-30-2236975.
Szentendre központjában családias
kisvendéglõ kiadó. Tel. 06-20-9594337.

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!

Tahiban ikerház (35 nm-es +
tetõtér) nagyon olcsón, 8 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

B. Kovács Edit
stylist, sminkmester
20/911-3232

Szentendrén, a Bogdányi utcában
eladó vagy kiadó két egymás melletti, emeleti üzlet (22 + 27 nm-es).
Bérleti díj 50 ezer Ft/hó/üzlet. Tel.
06-20-970-8667.
Szentendrén, a Bogdányi utca 44
szám alatt üzlethelyiség kiadó. Tel.
(26) 314-067.
18 nm-es felújított utcai üzlethelyiség forgalmas helyen, a Kossuth Lajos
utcában kiadó. Tel. 06-20-922-6449.

Gazdikeresõ
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
A klasszikusok mellett a reform
ízek kedvelõinek és az egészséges
táplálkozás híveinek egyaránt
Rendezvények
Céges rendezvények
Partik, vacsorák
Leány/legénybúcsúztatók
Családi ünnepek
www.garazs-szendvicsbar.hu
garazs-szendvicsbar@gmail.com
2000 Szentendre, Jókai u. 2.

26/301-692

KINEK HIÁNYZIK? KERESSÜK A GAZDÁJÁT!
Klasszikusok és vegetáriánus
szendvicsek
Várjuk megrendelését!
Nyitva:
hétfõ-csütörtök:
7:15–19.00
péntek:
7:15–23:00
szombat
10:00–23:00
vasárnap:
10:00–18:00

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

mozaik 15
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Kiállítás a Skanzen Galériában
Páljános Ervin szobrászmûvész kiállítása nyílik meg a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában július 10-én, pénteken
délután öt órakor A hagyomány felé címmel. Az augusztus 30ig hétfõ kivételével naponta 9-17 óráig látogatható tárlatot
Tarján Tamás irodalomtörténész nyitja meg.
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Anyanyelvünk érdekességei

Házasodik a tücsök
Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kérte… –
kezdõdik az országszerte ismeretes népdalunk,
amelyet – sajnos – aligha lehet hallani valahol
is, szerencsére tücsökciripelést még
igen. A szentendrei kertekben is.
A tücsökök jobbára mezõkön, föld
alatti lyukakban élõ, rövid testû, egyenesszárnyú rovarok. Többnyire
növényevõk. Van hazánkban egy csak
épületekben élõ faj is, a házi tücsök.
A fekete mezei tücsök (tudományos neve:
Gryllus campestris) hangja a „ciripelés“, amely
ugyanúgy hangot utánzó szó, mint az egyre
fogyatkozó számú verebek hangját utánozó
„csiripelés“ is. A régebben a szentendrei belvárosban szép számmal fészkelõ fecskék neve
is hangutánzó szó („fecseg“). A „tücsök“ szó
maga is hangutánzó eredetû, a szóra 1595-bõl
ismeretes az elsõ adat Verancsics Faustus – aki
veszprémi várkapitány, csanádi püspök, feltaláló mérnök, történetíró – ötnyelvû szótárából, ezt írja: „Thpeücheük: Gryllus“. Ez az

íráskép is mutatja, hogy nem könnyû beszédhangokkal (s azokat betûkkel jelezve) utánozni
a tücsökzenét. A késõbbi századokban és a
nyelvjárásokban ezért azután számos változatban fordul elõ e rovar neve: „pücsök, prücsök,
ptrücsök“, valamint „trpütsök, trücsök, tütsök,
trüccsög, tücsög, tricsek“, és még egyéb változatok is vannak.
A XIX. századi Petõfi Sándor költõi
nyelvében két változat található:
„Nyugszik esti szürkület fátylában | A
halk táj, s berki dal kivesz, | Még csak
itt az agg falak körében | Egy tücsök
borongva zengedez“ (Elégia egy várrom fölött), és: „S a dalos madarak
mind elnémultanak, | Nem szól a harsogó haris
a fû közûl, | Még csak egy kicsiny kis prücsök
sem hegedül“ (A puszta télen). Arany János
tudomásom szerint csupán a ma általában
használatos alakot használja, a Családi kör címû
elbeszélõ költeményét így zárja: „[…] S átveszi
egy tücsök csendes birodalmát“. Nagy László, a
XX. század kitûnõ költõje a „Létem ha végleg
lemerûlt | ki imád tücsök-hegedût?“ – kérdéssel
indította egyik nevezetes versét (Ki viszi át a
Szerelmet).
Büky László

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.
Július 25-én indiai klaszszikus zene, ének és szakrális tánc, valamint a Szeres együttes magyar-csángó zenei estje.
Információ:
Hummel Rozália, 06-20-562-9224, artesacraindiana@gmail.com

ECDL

European Computer Driving Licence
Európai Számítógépkezelõi Jogosítvány

WEB ÉS DIGITÁLIS KÉPSZERKESZTÉS

Szeptemberben induló
ECDL tanfolyamaink

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) 505257, 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.

Vízi sport és kalandtábor
Szentendre, csónakház (hajóállomás mellett)
Idõpontok: 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

Nyári kalandsport tábor Szentendrén
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

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

16 program
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

P’ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft
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
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
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

Július 13. hétfõtõl
NYÁRI SZÜNET
a P’Art Moziban!
Nyitás: augusztus 10-én!
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ISTER NAPOK - X. Dunakorzó vígasságok
július 18-19-én a szentendrei Duna-korzón a Péter-Pál utca és a Lázár cár tér
közötti szakaszon

Július 18. szombat

11 órától IPARMÛVÉSZEK ÉS KÉZMÛVESEK VÁSÁRA
11-17 óra „BÜTYKÖLDE“ JÁTSZÓHÁZ a DMH udvarán pl. horgászjáték, ékszer, tükörponty,
papírhajó, origami, köves képek, nyomdajáték készítése
11 óra
VENDÉGTOBORZÓ NYITÓFELVONULÁS – boszorkányos tivornya a Trambulin Színház
közremûködésével
11-18 óra VIRGONCKODÓ JÁTSZÓPARK – fából készült, egyedien kialakított népi hagyományõrzõ,
ügyességi, logikai, mozgás- és képességfejlesztõ játékok állnak a gyerekek rendelkezésére.
11.30 óra Feltesszük ezt rád! – zenés INTERAKTÍV MÛSOR
13.10 óra „Amiért a harang szól – Nándorfehérvár 1456“. MÁTYÁS KIRÁLY HALOTTI PAJZSA
SZEKÉREN ÉRKEZIK A DUNA-KORZÓRA, ahol rövid ismertetõ után viszik tovább a
Postás-strandra és tovább Budakalászig.
14 óra
Az állatok nyelvén tudó juhász címû mesejáték. A MESEKOCSI SZÍNHÁZ elõadása
15 óra
Süni és a csodabogyó. A MESEERDÕ BÁBSZÍNHÁZ mûsora
16 óra
ISTER KIRÁLYNÕ LÁTOGATÁSA
17 óra
Pathelin mester – a BUDAPESTI UTCASZÍNHÁZ elõadása
18 óra
NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK ÉS TÁNCOK – a Fok Art Bt. táncosainak közremûködésével
19 óra
TÉRZENÉT ADNAK a Szentendrei Fúvószenekari Egyesület zenészei
20.30 óra KARIBI FIESTA a DMH udvarán – játszik a Paticio Baeza Band
22 óra
GYERTYAÚSZTATÁS A DUNÁN a leányfalui Vadkacsa Egyesület közremûködésével

Július 19. vasárnap
Szentendrei házi horgászverseny a Pap-szigeten a Szentendrei
Horgászegyesület rendezésében. 5.30-tól jelentkezés és
regisztráció, 6-kor helysorsolás, 7.30-10.30-ig verseny,
11 órakor eredményhirdetés
11 órától
11-17 óra

11 óra
11-18 óra

11.30 óra
14 óra
15 óra

16 óra
17 óra
17.30 óra
19 óra
21 óra
22 óra
24 óra

IPARMÛVÉSZEK ÉS KÉZMÛVESEK VÁSÁRA
„BÜTYKÖLDE“ JÁTSZÓHÁZ a DMH udvarán –
horgászjáték, ékszer, tükörponty, papírhajó,
origami, köves képek, nyomdajáték készítése
VENDÉGTOBORZÓ NYITÓFELVONULÁS mézeskalács huszárokkal
VIRGONCKODÓ JÁTSZÓPARK – fából készült,
egyedien kialakított népi hagyományõrzõ,
ügyességi, logikai, mozgás- és képességfejlesztõ játékok állnak a gyerekek rendelkezésére
Legyen színesebb a világ! – zenés INTERAKTÍV
JÁTÉK
Az igazságtevõ nyúl címû MESEJÁTÉK a
Mesekocsi Színház elõadásában
Gyapai Mártony a feleségféltõ – ZENÉS SZERELMI KOMÉDIA 1792-bõl. A leányfalui Szekérszínház mûsora
ISTER KIRÁLYNÕ LÁTOGATÁSA
A tompai KOLO TÁNCEGYÜTTES bemutatója és
táncháza
Egyszer egy királyfi. A TRAMBULIN SZÍNHÁZ
MESEJÁTÉKA
TÉRZENÉT ADNAK a Szentendrei Fúvószenekari
Egyesület zenészei
UTCABÁL a Brillnatin Együttessel
TÛZZSONGLÕR bemutató
TÛZJÁTÉK

A két nap folyamán TÜSKE PAPA ÉS BOHÓC BARÁTAI segítenek
eligazodni a programokban, és gólyalábazással, lufik hajtogatásával, kötélhúzással, különbözõ ügyességi játékokkal
szórakoztatják a gyerekeket és szüleiket.
Július 19-én vasárnap 11 órától 17 óráig, ha a Duna vízállása megengedi, a Postás-strandon a gyerekek – természetesen
megfelelõ biztonsági intézkedések mellett – SÁRKÁNYHAJÓba
ülhetnek, és felevezhetnek a Dunán.
A Dunaparti Mûvelõdési Ház udvarán a pihenni vágyók KOCKÁS
ABROSZOS VENDÉGLÕben hûsíthetik magukat jóféle italokkal,
verhetik el éhségüket finom falatokkal.

