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Újabb elismerés
Szentendrének
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Családbarát
Önkormányzati Díját adták át
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) a
népesedési világnap alkalmából adta át ezt az
elismerést a gyermekes családok életfeltételeinek javítását szolgáló intézkedések és a
nõbarát program miatt. A díjátadón Kormosné
Debreceni Zsuzsanna, az egyesület szociálpolitikai ügyvivõje elmondta: „Azt az önkormányzatot tartják érdemesnek erre az elismerése, amely
– a gazdasági válság ellenére – megpróbálta megtalálni a lehetõséget és a forrást arra, hogy segítse

a családokat, és támogassa a településeken élõ
gyerekeket, idõseket, vagyis szociálisan érzékenyek voltak azoknak az embereknek a problémáira, akik segítségre szorulnak.“
A NOE képviselõje méltatásában és a sajtóanyagban is kiemelte, hogy Bécs és Párizs után
Magyarországon elsõként Szentendre városa is
nõbarát városfejlesztésbe kezdett a polgármester javaslatára. „Jó nõnek lenni, jó itt lakni,
FOLYTATÁS A 3. OLDALON
jó ide utazni.“

Július 10-én dr. Dietz Ferenc polgármester vehette át a Családbarát Önkormányzati Díjat.

Kiss Károly

Fehér Tibor

Palya Bea

Képviselõk félidõben sorozatunkat Kiss Károly összegzésével folytatjuk (4. oldal). A Színmûvészeti
Egyetem ígéretes tehetségû hallgatója, Fehér Tibor játssza Bánk szerepét Katona József darabjában, a Szentendrei Teátrum színpadán (13. oldal). A Barcsay Udvarban nagy sikerrel adott koncertet Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs (13. oldal). Szentendre „megasztárosa“, Schwartz
Dávid a Vizes Nyolcas uszoda színpadán lépett fel (15. oldal). A MûvészetMalom félkész szárnyában
mutatják be a szentendrei közönségnek Carlo Goldoni: A háború címû színmûvét július 24-25-én
Zsámbéki Gábor rendezésében (Teátrum programok a 13. oldalon).

Schwartz Dávid

Zsámbéki Gábor

arcok

Útlezárás!

KULTÚRA
Összeállításunk
a 11-13. oldalon

Értesítjük a szentendreieket, hogy
július 18-án, szombaton 02 órától július 20-án, hétfõn 03 óráig
a Duna-korzó az Ister napok – X. Dunakorzó Vigasságok címû rendezvény miatt
a Lázár cár tér és a Péter-Pál utca közötti szakaszon zárva lesz.
A Péter-Pál utca – Kucsera Ferenc utca – Bükkös-híd – Jókai utca – Duna-korzó,
illetve a Bükkös-híd – Paprikabíró utca útvonalon térhetnek vissza a 11-es útra.
A lezárásra a rendezvény zavartalan lebonyolítása és fõként a résztvevõ, remélhetõen
nagyszámú közönség biztonságos szórakozása érdekében miatt van szükség,
Kérjük a jelzett szakaszon lévõ üzletek, vendéglõk tulajdonosait, hogy az áruszállításokat úgy szíveskedjenek szervezni, hogy a Duna-korzóra 10.30 után semmilyen
indokkal nem tudunk gépjármûvet beengedni.
Megértésüket köszönjük, és mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre!

Tisztelt
Olvasóink!
Nyári szabadság
miatt legközelebbi
lapszámunk
július 31-én
jelenik meg.

2 önkormányzat
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

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

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

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

Hõségriadó!
Az Országos Meteorológiai Szolgálat
közleménye alapján július 14-tõl várhatóan július 19-ig hõségriadó lesz
érvényben. (Hõhullámról akkor beszélünk,
ha három egymást követõ napon a napi
átlaghõmérséklet 26,6oC felett van.)

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 7 órától
reggel 7:30-ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11/c (26) 505 779
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/A
(26) 310 868
Minden pénteken
Vasvári Patika,
Sas u. 10. (26) 312 825
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
06 30 594443
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A hõségriadó elrendelése után szerdán,
csütörtökön és pénteken a polgármesteri
hivatal munkatársai ásványvizet osztottak
térítésmentesen a Fõ téren az arra járóknak,
akik örömmel fogadták a figyelmességet
a hirtelen jött kánikulában.

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat,
kellemetlen tüneteket, rosszullétet a
kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok: ilyenek például a
csecsemõk és a kisgyermekek, a 65 évnél
idõsebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és magas vérnyomásban szenvedõk.
A magas hõmérséklet okozta megbetegedések: bõrkiütés, fáradtság, görcs,
hirtelen ájulás, kimerülés, stroke.
A hõség ellen védekezzünk szellõs ruházattal, kerüljük a déli órákban a napontartózkodást, fogyasszunk bõségesen
folyadékot, elsõsorban vizet!

SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adományozható azon
személyeknek és csoportoknak, akik a város közbiztonsága érdekében
hosszú idõn át kiemelkedõ munkát végeztek, vagy valamely tevékenységükkel hozzájárultak a város közbiztonságának színvonalas emeléséhez.
„SZENTENDRE 1956 EMLÉKÉREM“ A díj minden évben egy szentendrei
polgárnak – halála esetén hozzátartozóinak – adományozható, aki
1956-ban részt vett a forradalom és szabadságharc eseményeiben,
illetve akit meghurcoltak, megaláztak, valamilyen megtorlás érte õt a
forradalom leverését követõen.
„SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETE“ A díj adományozható azon
közösségeknek, akik aktív résztvevõi a város civil életének, tevékenységükkel, a várost segítõ kezdeményezé-seikkel, javaslataikkal elindítják
a közös gondolkodást, és hozzájárulnak a fejlesztések megvalósításához, tanácsaikkal, véleményükkel elõsegítik az innováció, a kulturálisés sport élet színvonalának emelését, a hagyományok ápolását, más
civil szervezeteket is bevonnak a város életébe, megerõsítve ezzel a társadalmi megújulás folyamatát.
A javaslatok beérkezési határideje: július 31. péntek 12 óra
A javaslat beadásának helyszíne: Polgármesteri Hivatal (Városház tér
3.) iktatója, vagy nyolczas@ph.szentendre.hu. Kérjük a javaslattevõket,
hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg, a
hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ, vagy a honlapunkról letölthetõ
adatlapon.
További információ: 26/503-365

„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.

Gondozási Központ Szentendre
Iskola-egészségügyi Szolgálata
pályázatot hirdet iskolaorvos
munkakör betöltésére
A jogviszony idõtartama:
határozatlan
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Szentendre város általános iskolái
A munkakörbe tartozó feladatok: az
iskola- egészségügyi ellátásról szóló
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet
szerinti iskolaorvosi feladatok
ellátása.
Illetmény:
A Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
orvosi egyetemi diploma, csecsemõgyermekgyógyász, érvényes erkölcsi
bizonyítvány, részletes önéletrajz
és motivációs levél.
A munkakör szeptember 1. napjától
tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának
határideje: augusztus 24.
A pályázattal kapcsolatosan további
információ Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezetõtõl a (26) 311-964es telefonszámon kérhetõ.

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: Maros Emõke, 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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Újabb elismerés
Szentendrének
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Elsõ lépésben ingyenessé tették a helyi 12-13 éves lányok
HPV-oltását. Akadálymentessé tették a Polgármesteri
Hivatal épületét, kialakítottak
egy pelenkázót és gyerek-

úgy élvezik az elõnyeit. Megkülönböztetett
figyelmet
szentelnek a nõknek szóló rendezvényeknek, szakmai napoknak (Születés hete, Városi
nõnap, Esélyegyenlõségi nap,
Anyatej világnap, Nagycsaládosok napja). A nõi jelenlétet

Az alpolgármester

naplója
Július 18. (szombat)

Járdaépítés
A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiában meghatározott
gyalogos közlekedés biztonságos feltételeinek megfelelõen
újabb akadálymentes járda készül el a Református Gimnázium
és Ferences Gimnázium közötti szakaszon.

15.15 Mátyás király halotti
pajzsával zarándoklat – köszöntõ
a Postás-strandon

Július 21. (kedd)
09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
16.00 Kulturális Kht.
ügyvezetõjével megbeszélés

sarkot is. Külön érdekesség,
hogy a pelenkázót jelölõ piktogramon az esélyegyenlõség
jegyében egy férfi képe
látható. Nõi parkolóhelyek is
létesülnek. Ezek olyan helyen
vannak, ahol lehetõség szerint
a gyermekek nem tudnak könnyen kiszaladni az úttestre,
ahol jobb a közvilágítás, és
térfigyelõ kamerák is hozzájárulnak a biztonsághoz. A
szélesebb helyeken könnyebb
a ki- és beszállás gyerekkocsival, hordozóval vagy csomagokkal. Ezeket a parkolóhelyeket egyébként külön piktogrammal jelzik, és arra is
törekszenek, hogy kevésbé
forgalmas, jól megvilágított,
akadálymentes járda közelében elhelyezkedõ kocsihely
jusson a hölgyeknek. Folyamatosan zajlik a járdák akadálymentesítése. Fontos, hogy
ezzel nem csak a nõk érdekeit
szolgálják, a kerekes székesek,
a biciklisták, az idõsek épp-

próbálják erõsíteni, hangsúlyozni nõi alkotómûvészek
szobrainak kiállításával, valamint utcákat és köztereket
is elneveznek majd a nõi nem
jeles városi képviselõirõl.

Július 22. (szerda)
08.00 Kommunikációs
megbeszélés
09.00 Településrendezési terv
módosításáról megbeszélés
10.00 Ügyfélszolgálati

K. Zs.

munkakörre pályázók
meghallgatása

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

Elõzõ heti kérdések:
• Melyik a kedvenc helye Szentendrén?
• Szentendrén 2009. a beruházások éve. Ön
melyik beruházást tartja a legfontosabbnak
Szentendrén?
•Milyen típusú rendezvény hiányzik Szentendrén?
• Milyen tájékoztatási formát tartana szükségesnek Szentendrén?
• Milyen fejlesztést, programot javasolna
Szentendre nõbarát programjához?

14.00 Az Országos Horvát
Önkormányzat képviselõjével
megbeszélés
19.30 A Kecskés Együttes
jótékonysági koncertje a
Városháza dísztermében

Július 23. (csütörtök)
09.00 Fotómúzeum létrehozásáról megbeszélés
10.00 Városi ünnepségek
kapcsán fizetendõ parkolási

A 28. hét kérdése:

díjakról megbeszélés

• Ön szerint milyenek a Dunakanyar és a térség
kerékpáros útjai?

14.00 Önkormányzati pályázati

Babautalvány
Múlt héten újabb 100 szentendrei újszülött szülei vehették át az önkormányzat babautalványát.
A tavaly indított programban eddig már 400 szentendrei család részesült egy szentendrei
bababoltban levásárolható támogatásban.
Szentendre város Önkormányzata a pénzügyi válság ellenére arra törekszik, hogy az országos viszonylatban kitûnõen teljesítõ óvodáit, iskoláit a lehetõ legoptimálisabb módon fenntartsa.
A városi nagyprojektek mellett (pl. ovi-suli beruházás) nagyon fontos a „Szentendreiek vagyunk“
lokálpatrióta program, amelynek az ifjúságot érintõ kérdései, az ingyenes tankönyv elsõsöknek,
a Talentum-ösztöndíj, Jó tanuló–jó sportoló-díj – foglalta össze dr. Dietz Ferenc polgármester a
kezdeményezés alapgondolatait.
Újdonság, hogy most elõször a babutalványok egy szentendrei baba-mama boltban vásárolhatók
le. A program tovább folytatódik, az érintett szülõket levélben értesíti az önkormányzat a babautalványok átadásának idõpontjáról.

lehetõségekrõl egyeztetés
15.00 Skanzen belvárosi

Polgármesteri Hivatal

épületének ünnepélyes átadása

4 város
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KÉPVISELÕK FÉLIDÕBEN

Gyermekbarát lakótelepet!
Kérdések és válaszok kátyúktól a játszótereken
át a távfûtésig
Az útállapotok, a távfûtési rendszer állapota és a környezet modernizálása okozza a
lakótelepen élõk gondjainak jelentõs részét. Mit lehet kezdeni ezekkel a bajokkal?
Kiss Károly, Püspökmajor 6. számú választókörzetének képviselõje, a Polgári Koalíció
tagja adott választ kérdéseinkre.
– Utak, távfûtés, játszóterek
– szól a lakótelepiek legfõbb
panaszainak állandó hármasa. Melyik okozta és okozza
önnek a legnagyobb fejtörést?
– Amikor 2006-ban bekerültem az önkormányzatba és
átvettem a körzetet, lerongyolódott játszótereket találtam, egy bekerítettet a Károly
utca és a Szmolnyica sétány
közötti területen, és két szabadon állót a Fehérvíz utcában. Elõbbinél nemcsak a játszóeszközök voltak siralmas
állapotban, de rossz volt a
kerítés is. Az utak állapota
szintén elhanyagolt volt, gyakorlatilag az egész körzetben
komoly kátyúzásra volt szükség. A Radnóti út szervízútja
különösen rossz állapotban
volt. Fõleg azért, mert a Radnóti út felsõ szakaszának felújítása során itt jártak a teherautók és a személygépkocsik, és senkinek nem jutott
eszébe kezdeményezni, hogy
a felsõ szakasz befejezése után
a szervízutat is újra kellene
burkolni. Igen sok tennivaló
akadt tehát. A parkok állapota
és a sövények, bokrok is hagytak maguk után „némi“ kívánnivalót.

JAVÍTOTT UTAK
– Kátyúztak, kátyúznak – de
vajon fognak-e még az idei
költségvetésbõl?
– 2007 tavaszán, amint az
idõjárás engedte, a kátyúzás
elkezdõdött a Károly utcában,
a Fehérvíz utcában, illetve a
Radnóti úton. 2007 õszén újra
javították, és még ugyanebben az évben újraburkolták a
Fehérvíz út 24. és a fitneszszalon közötti járdaszakaszt.
Igaz, ami igaz, hiányosságok
még maradtak: teljes útfelújítás kellene a Radnóti út
szervízútján. Ezt nem adtam
fel, szeretném 2009-2010 folyamán lehetõség szerint kijavíttatni, de tudni kell, hogy
óriási pénzt emészt fel. A város
saját útalapjából lehetne megoldani a kérdést. Teljes burkolatcserére, vagy a felsõ réteg

Kiss Károly

felmarására egyedül itt lenne
szükség, a többi problémás
területen kátyúzással meg
lehet oldani az útproblémákat.
– Az utakat tehát úgy-ahogy
karban lehet tartani. De mi a
helyzet a közösségi terekkel?
– 2007-ben felmértük a parkok
és a játszóterek állapotát.
2008 tavaszán, amikor újrakátyúzták az említett utakat,
egyúttal ki kellett szedni a
helyükrõl a balesetveszélyes
játszóeszközöket. Egy év telt
el, mire sikerült pótolni õket,
a közbeszerzési eljárás miatt
húzódott el az ügy. 2008 õszén
elkezdõdött az új játszóeszközök helyének kialakítása,
most március végéig bezárólag
megtörténik a Fehérvíz út 18.
és 20. közötti játszótér befejezése. A gyerekek már nagyon
várták, hogy birtokba vehessék a felújított játszótereket.

NEM CSAK GYEREKJÁTÉK
– S mi jut a felnõtteknek?
– Amikor megépítették, a
Szmolnyica sétányon teljes
hosszában végigfutó járda
jobb oldalán kimaradt egy 50
méteres szakasz, az emberek
hosszú éveken át rendszeresen a sárban közlekedtek errefelé. 2008 õszén végre megépült a hiányzó rész. 2008.
tavaszán megtörtént a parkok
és a bokrok, sövények rendbetétele. Most következik a
lakótelep kátyúzása. A Radnóti
úti buszmegálló és a Fehérvíz
utca közötti lépcsõszakasz
rossz állapotát meg kell szüntetni, és még idén be kell

fejezni úgy, hogy a gyalogos
közlekedés burkolt járdán
történhet a Fehérvíz útig. Van
egy szakasza a Szmolnyica
sétánynak a bekerített játszótér fölött, amely a bejáró
autók miatt összetört. Ezt mindenképpen meg kell javítani,
és meg kell oldani annak a
néhány kocsinak a behajtását,
amelyek máshonnan nem
tudják megközelíteni a garázsaikat.
– Hogyan sikerült kezelni a
lakosság részérõl érkezõ panaszokat, problémákat?
– 2007-ben már jelezték a lakók, hogy problémák vannak a
Károly utcai kisbolt környékén: rendszeresen hangoskodtak arrafelé ittas egyének, és
az áruszállítás is hagyott maga
mögött némi kívánnivalót. A
panaszokat végül több egyeztetéssel és levélváltással sikerült megnyugtatóan kezelni.
Több kisebb-nagyobb problémát is sikerült rendezni,
amiket a lakók vetettek föl.
– Mit tapasztalnak majd a
környék lakói az elkészült
uszoda kapcsán a május 1-jei
átadás után?
– Külön gondot okozott a
közelben élõknek, hogy a
Fehérvíz utcát az építkezés
idejére le kellett zárni, hiszen
eléggé problémás a Széchenyi
téren keresztül közlekedni.
Április 9-én a beruházó ígérete
szerint megnyitották az utcát
a forgalom számára, és addigra rendbe is tették a terepet.
A lakótelepieknek volt ebbõl
némi kellemetlenségük, de
örömteli, hogy az önkormányzat 20 millió forinttal
támogatja a város iskolásainak
úszásoktatását, így a létesítmény a gyermekek számára
hasznos és élményekben gazdag órákat szerez majd. Tudni
kell, hogy az önkormányzat
szándékai szerint a Barcsay
iskola elõtti, újonnan megépített parkoló nem lesz fizetõ
övezet, de a mélygarázs díjazás ellenében igénybe vehetõ.
Felmerült, hogy a Fehérvíz
úton létesítsenek parkolót, de
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ezt nem támogatom, mert
fontos bevezetõ utat nem célszerû ilyen módon megterhelni. Tárgyalás folyik a további
parkolási lehetõségekrõl, de
ezek még nem jutottak el a
döntésig. Az iskolához tartozó
sportpályák helyén nem lehet
parkoló, hiszen a pályákra ott
van szükség, ahol jelenleg
vannak. A sportpályákkal kapcsolatban csak olyan változtatást tudok támogatni, amelyet a lakók is elfogadnak,
ezért ebben a témában április
24-én tartottunk lakossági
fórumot, amelynek eredményeirõl a Szentendre és Vidéke
egy másik írásban számol be.
A pályákat nemcsak az iskolai
tanórákon, hanem a lakótelepi
gyerekek tanítás után és hétvégén nagy számban használják sportolásra. Akárhogyan is lesz, természetesen
tovább kell gondolkodni a
parkolóhelyek bõvítésén, viszont azt nem támogatom,
hogy a lakótelepen szabadtéri
fizetõ parkoló létesüljön.

MELEG HELYZET
– Állandó probléma a távfûtés kérdése is. Van remény
arra, hogy nem emelkednek
tovább a távfûtési díjak?
– Heti kapcsolatban vagyok a
Városi Szolgáltató Zrt.-vel,
folyamatosan egyeztetünk,
hogy a lakók érdekei ne sérüljenek. Ami a fûtéskorszerûsítést illeti: mivel itt élek a
lakótelepen, tisztában vagyok
a magas fûtési költségekkel,
ez nagyon sok családnak óriási
terhet jelent. A fûtõmûben
mûködõ gázmotor megvásárlásához a képviselõ-testület
azért járult hozzá, hogy ne
legyen veszteséges a távfûtés
üzemeltetése. A Radnóti úton
2008-ban megtörtént a tömbönkénti mérés kialakítása.
Folyamatban van egy fûtéskorszerûsítési pályázat a lakóközösségek számára, amelyben az állami részen felül a teljes bekerülési összeget az
önkormányzat állja, viszont
20-25, vagy akár 30%-ot lehet
megspórolni a korszerûsítés
révén. Rengeteg panasz érkezett a fûtõmûre, hogy túl
meleget szolgáltat, ez néha
még a földszinten lakóknál is
problémát okoz, de a különbözõ szintek között így is 5-6
Celsius-fokos eltérések mutatkoznak. Természetesen azzal,
hogy egyes lakóházakban
megteremtõdnek az egyedi
mérés feltételei, még ezeknél
az épületeknél sem oldódik
meg minden probléma. Az

épületeknek tovább kell lépni
a külsõ szigeteléssel és a
nyílászárók korszerûsítésével,
cseréjével. A problémát igen
nehéz orvosolni, teljes korszerûsítésre lenne szükség.
– Milyen reményekkel és
feladatokkal vágott neki az
idei évnek?
– A bölcsõde felújítása és
bõvítése 2008-ban befejezõdött, most az ovi-suli pályázat sikerének köszönhetõen a
Püspökmajor Lakótelepi Tagóvoda újul meg. A szülõk már
korábban is óriási áldozatot
vállaltak, több millió forintot
adtak össze új játszóeszközök
beszerzésére a város óvodáiban, ezért a város – szándékai
szerint – anyagilag is támogatja a kezdeményezéseket,
hogy a város, és ezen belül a
lakótelep is egyre inkább gyermekbarát legyen. A járdák
felülvizsgálata szintén szükséges és elvégzendõ feladat.
2009-ben szeretném megoldani a Károly utca és a Szmolnyica közötti bekerített játszótér kerítésjavítását, és a
rossz játszóeszközök cseréjét
EU-konform játékokra. A játszótér felújítása ügyében a
munka megrendelése megtörtént, de idõközben néhány
Károly utcai lakó aláírásokat
kezdett gyûjteni a játszótér
megszüntetésével kapcsolatban, ezzel egyidõben megkeresett a Károly utcai közös
képviselõ is. A véleményem az,
hogy a felújítást addig függesszük fel, amíg egy lakossági fórum összehívása után a
lakók eldöntik, hogy szükség
van-e ezen a helyen a játszótérre. Mindenképpen szeretném véghezvinni a terveket,
remélem, a szûkös költségvetés engedi, hogy így is legyen.
Bokor Tamás

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

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

www.astraszerviz.hu

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

MÛSZAKI VIZSGA,
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!
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HONVÉDSÉGI HÍREK

Egyre többen
vonulnak be
Július 7-én újra megtelt a
Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázisának szentendrei mûvelõdési központja: 142
szerzõdéses legénységi állományú katona érkezett a
városba, hogy megkezdje három hónapos alapkiképzését.
Ez a létszám az idei évben a
legmagasabb, ékes bizonyítéka annak, hogy megnõtt az
érdeklõdés a katonai pálya
iránt. A megkérdezett bevonulók többsége azért döntött úgy, hogy vállalja a katonai szolgálatot, mert biztos
munkalehetõséget lát a Magyar Honvédségben. Emellett
kihívást jelent számukra az
elkövetkezendõ 14 hétben a
mentális és a fizikai megmérettetés, és azon képességek megszerzése, amelyekre
a pályájuk során, a missziós
szolgálatteljesítés ideje alatt
szükségük lesz. Csak ezután
kerülnek választott alakulatukhoz, ahol kötelékkiképzés
keretében egészítik ki az itt
elsajátított ismereteiket. A
legtöbben ez alkalommal is a
MH 5. Bocskai István Lövészdandárhoz (Hódmezõvásárhely) és a MH 25. Klapka
György Lövészdandárhoz jelentkeztek.
A szerzõdéskötés után a bevonulók elfoglalták körleteiket, majd orvosi vizsgálaton
és drogszûrésen vettek részt a
bázis egészségügyi központjában. Megkapták kötelezõ
oltásaikat is vírusos agyhártyagyulladás,
hastífusz,
mumpsz és kanyaró ellen. A

következõ állomás a beöltözés
helyszíne volt, ahol a téli és
nyári felszerelésüket vették át.
A bevonulás csak a kezdeti
lépését jelenti annak a folyamatnak, amely három hónapig
kíséri végig a fiatalok életét.
Az alapkiképzés során elméleti
oktatásokon, gyakorlati foglalkozásokon és fizikai felkészítésen kell majd helytállniuk
a katonáknak. A szentendrei
képzés ünnepélyes kibocsátóval fejezõdik majd be.

Tiszthelyettes
avatás
Július 11-én került sor a
Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisán 153
újonnan levizsgázott tiszthelyettes ünnepélyes avatására a Honvédelmi Minisztérium küldötteinek
jelenlétében.
A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 2001
augusztusában hozta létre a
Magyar Honvédség egyetlen
tiszthelyettes-képzõ intézményét Szentendrén. Az alakulat
az évek során több névváltozá-

son és szervezeti átalakuláson
ment keresztül. 2005. július
01-tõl a Magyar Honvédség
Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola nevet viseli. Az
intézmény – dr. Kovács Tibor
mérnök ezredes vezetésével –
a hivatásos tiszthelyettesi
pályára jelentkezõk és a már
pályán lévõk alap-, át-, illetve
továbbképzésével biztosítja a
Magyar Honvédség tiszthelyettesi és zászlósi állományának utánpótlását, a pályán
történõ elõmenetelét. Tevékenységi körén belül a tiszthelyettesekre vonatkozó általános katonai és szakmai követelmények, illetve az oktatásról és szakképzésrõl szóló
törvények elõírásai szerint
felkészíti a hallgatókat a katonai pályára, beosztásaik
ellátására, valamint iskolai
rendszerû katonai szakképzés
formájában az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ katonai szakképesítések
megszerzésére, nappali és levelezõ munkarend szerint.
Ugyancsak iskolai és tanfolyamrendszerû képzés formájában végzi a tiszthelyettesek jogszabályokban és belsõ
rendelkezésekben meghatározott alap-, át- és továbbképzését, valamint nyelvi képzését. Részt vesz a tantervfej-
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lesztési munkálatokban, és
központi programok kidolgozásában.
A 2008/09-es tanévben az
OKJ-ben szereplõ „Tiszthelyettes I.“ nappali rendszerû
képzésen összesen 89 hallgató, köztük hét hölgy végzett
rádióállomás-üzemeltetõ,
átvitel és kapcsolástechnikai
eszközüzemeltetõ, fedélzeti
mûszertechnika szerelõ, repülõgép sárkány-hajtómûszerelõ, élelmezési ellátó, lövész, légvédelmi rakéta és
tüzér, illetve mûszaki szakirányokon. OKJ-s „Tiszthelyettes I.“ levelezõ rendszerû képzésen összesen 72 hallgató,
köztük tizenkét hölgy végzett
fedélzeti mûszertechnika szerelõ, gépjármûszerelõ, ruházati ellátó, élelmezési ellátó,
lövész, mûszaki, illetve ABV
védelmi szakirányokon. Tiszthelyettesi õrmesteri beosztást
a tisztesi állomány közül 64 fõ
kapott. A 72 végzett levelezõ
hallgató között 65 õrmester,
3 törzsõrmester és 4 fõtörzsõrmester van. OKJ-s „Honvéd
zászlós“ képzésben összesen
30 hallgató, köztük hét hölgy
tett sikeres záróvizsgát, õk a
hadmûveleti és kiképzési beosztott, a vezénylõ zászlós és
az ügyviteli szakember szakirányok között választhattak.
A július 11-i szentendrei
tiszthelyettes-avatáson
összesen 153 szerzõdéses
katona várta, hogy elmondhassa a tiszthelyettesi eskü
szövegét. Az eseményen tiszteletét tette dr. Vadai Ágnes,
a Honvédelmi Minisztérium
államtitkára, valamint Mikita
János mérnök altábornagy, a
Honvédelmi
Minisztérium
Honvéd Vezérkarának fõnökhelyettese.
-bt-

A szentendrei tûzoltóságot segítette a Raiffeisen
A Raiffeisen Bank 2006. óta van jelen fiókjával Szentendrén, és ez idõ alatt mindvégig fontosnak tartotta, hogy nemcsak a pénzügyi szolgáltatásai és termékei
révén legyen szerves része a város életének, hanem támogatásaival a mindennapokban is részese legyen. A korábbi években többek között a helyi rendelõintézetet és
a Szentendrei Nyári Fesztivált segítette anyagi vagy tárgyi eszközökkel a pénzintézet helyi fiókja.
Idén a szentendrei Raiffeisen bankfiók jóvoltából a helyi tûzoltóság bútorokat és
számítástechnikai eszközöket kapott 3 420 943 forint értékben, melyekkel reményeik
szerint könnyebbé vált a tûzoltók munkája.
„A 2008-as évben kezdtük meg és idén fejeztük be laktanyánk felújítását és átalakítását a mai kor igényeinek megfelelõen. A közel egy évig tartó munkával biztosítani tudjuk a felelõsség teljes mentõ-tûzvédelmi munkát végzõ tûzoltók szakmai
felkészítését a mindig változó kihívásokra és a bevetések utáni pihenésre és regenerálódásra. A banktól támogatásként kapott bútorok és számítástechnikai eszközök e cél megvalósulását és szakmai munkánkat
segítik elõ. Köszönetemet szeretném kifejezni az önzetlen segítségért az egész állomány nevében“ – mondta Jámbor Ferenc, a szentendrei tûzoltóság parancsnoka.
A Raiffeisen Bank szentendrei fiókja a Városház tér 4. szám alatt várja ügyfeleit.
Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 48 48 48, honlap: www.raiffeisen.hu

TÛZOLTÓSÁGI HÍREK

Megfulladt,
késõn keresték
A budakalászi Lupa-szigetnél
lévõ bányatóba fulladt egy
fiatalember. A 27 éves budapesti férfi a múlt héten vasárnap egy nyolcfõs baráti társasággal töltötte az idõt a tóparton, amikor a napszemüvege a vízbe esett. A fiatalember
bement a tóba, hogy megkeresse a szemüvegét, és közben
elmerült a vízben. Társai csak
késõbb fedezték fel az eltûnését. Csak hétfõn riasztották a helyszínre a Szentendrei
Tûzoltóságot, akik a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság Búvárszolgálatával közösen keresték és emelték ki a halott
férfit a tóból.

Még mindig
szivattyúznak
Június 29. és július 4. között
összesen hat alkalommal riasztották a szentendrei tûzoltókat különbözõ „vizes esetekhez“. Öt alkalommal Szentendrén, egyszer pedig Kisorosziban kellett beavatkozniuk, mert egy-egy pincében,
illetve aknában meggyûlt a víz.
Szivattyú segítségével többnyire sikerült megoldani a
problémákat, de olyan eset is
volt, amikor az utánfolyás miatt csak átmenetileg lehetett
csökkenteni a vízszintet. Ahol
a magas talajvíz miatt vizesednek a pincék, ott a teljes kártalanítás csak akkor lehetséges, amikor már teljesen
elvonult az árvíz, és nyomában
csökkent a talajvízszint is.

Elhunyt
Németh Gábor
Lapzártakor kaptuk
a hírt, hogy súlyos
betegség után,
65 éves korában elhunyt
Németh Gábor.
A rendszerváltozás utáni
elsõ polgármesterrõl
következõ lapszámunkban
emlékezünk meg.
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Önkormányzati vizsgálatok
a Bükkös-pataki
halpusztulás ügyében
Szentendre Város Önkormányzata a Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégiájában is kiemelten foglalkozik a zöld város fejlesztéseinek megvalósításával.
Számos program mellett legutóbb a komposztálási
program beindításával járultunk hozzá a környezetbarát
szemlélet kialakításához. Múlt héten azonban szomorúan tapasztaltuk, hogy ismeretlen elkövetõ(k)
beszennyezté(k) a Bükkös-patak vizét, súlyosan károsítva ezzel Szentendre egyik legszebb természeti
területét.
Július 6-án a Bükkös-patakban számtalan haltetemet találtak
az ott lakók, akik értesítették a terület képviselõjét és az önkormányzatot is. Az önkormányzat haladéktalanul a Környezetvédelmi Felügyelõséghez fordult azonnali intézkedést és
helyszíni bejárást kérve.
A Mókus-hídnál észlelt szennyezésnek elmondások szerint klóros
szaga volt, így az ide tartozó csapadékvíz-elvezetõ rendszerhez
kapcsolható nagyobb vállalkozások rendszerei kerültek átnézésre elõször. A Környezetvédelmi Felügyelõséggel együttmûködésben alapos vizsgálat indult a Vizes Nyolcas Uszodában
és a VSZ Zrt. fûtõmûvében. Az Anna-völgyben lévõ strand
vezetõjét is kértük a körültekintõ és környezetbarát módszerek
alkalmazására. A vizsgálat során nem nyert bizonyítást, hogy a
fenti objektumok szennyezték volna meg a patakot.
Az önkormányzat tovább megy a felelõs(ök) felkutatásában és
a modern technológia segítségével kamerás csatornavizsgálatot végeztet, amelynek során kideríthetõ, ki vagy kik vannak
rákötve a Mókus-hídnál a patakba érõ csapadékvíz-elvezetõre
és melyik ingatlantól származik a szennyezés. Ezen kívül a
patakból vízminta-vételezés történt arra fókuszálva, hogy
milyen minõségû jelenleg a patak vize. A vizsgálat eredményeirõl
a késõbbiekben számolunk be. Az önkormányzat teljes együttmûködésérõl biztosítja a Bükkös-parti lakókat, és a vizsgálati
eredmények tekintetében a szükséges lépéseket megteszi.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanjukon található
úszómedencéik tisztításánál és különösen a fertõtlenítésénél járjanak el igen körültekintõen, azt csapadékvíz elvezetõbe, élõ
vízbe semmiképpen ne juttassák be, mert a mostani esethez
hasonló környezeti kárt okozhatnak vele. Vizeink, patakjaink
(Bükkös, Sztelin, Dera, Sztaravoda) szennyezése olyan környezeti
kár, mely komoly büntetést vonhat maga után.
Sándorné Vincze Viktória
környezetvédelmi referens

Ebbõl a kifolyóból került
a patakba a klór
A szerkezet valójában egy
kamera, amivel fel tudják
térképezni a csatornákat

A csatornahálózat több
pontját megvizsgálták,
hiszen akárhonnan
érkezhetett
a szennyezõdés

Zakar Ágnes képviselõ szerda
reggel sajtótájékoztatót tartott a Bükkös-patakot sújtó
halpusztulással kapcsolatban. Lapzártánk idején még
tartott a kutatás a patak
szennyezéséért felelõsségre
vonható személy után. A munkát egy speciális, csatornák
feltérképezésére tervezett
eszközzel végzik a szakemberek. A szennyezést egy medence nem megfelelõ tisztítása okozhatta: a klóros vizet nem a szennyvíz csatornába, hanem az
esõelvezetõbe vezették, így a méreg a patakba folyt, kiirtva a halakat a Mûvész tértõl a Dunáig.
Kép és szöveg: Krizbó

Szezon közepén a strand
A jó két hétig húzódó árvíz és a nyomában járó szúnyoginvázió
sem zavarhatta meg a Pap-szigeti strand mûködését. Miután az
árhullám annyira levonult, hogy biztonságossá vált a terep, a
fürdõhely újra kinyitott, és szeretettel várja látogatóit. A hõség
napjai különösen jó apropót szolgáltatnak egy szabadnaphoz a
környék legkedvezõbb árú pihenõhelyén. A felnõtt napi belépõjegy 900, a diák és a nyugdíjas 600 forintba kerül, amiért
hétköznap 9-19, szombaton és vasárnap pedig 8-19 óra között
fürödhetnek a vendégek a kis- és a nagymedencében, használhatják a vízi mászófalat, kóstolhatják meg a helyi büfé kínálatát,
és hûsölhetnek a tekintélyes méretû fák árnyékában.
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Kapu
„Ha én kapu volnék, mindig
nyitva állnék.
Akárhonnan jönne, bárkit
beengednék.“ (Bródy János)
Ha én kapu volnék, elõször biztos nagyon várnám, hogy sokan eljöjjenek. Büszke lennék,
ha a többi kapu látná, mennyien mennek be rajtam, talán
titokban számolnám is, hányan jönnek, és remélném,
hogy én vagyok a legtöbbet
használt kapu.
Ha én kapu volnék, lenézõ
mosollyal szemlélném a nyikorgó, rozsdás, beomlott, lyukas, ócska, ingatag kapukat,
mert természetesen én csendesen nyíló, fényes, jól megépített, stabil kapu lennék.
Ha én kapu volnék, elõbbutóbb észrevenném, hogy sok
kapu elõtt ott áll a Kapuõr.
Látnám, hogy az ilyen kapuk
elõtt mindenki megáll, majd
néhányan visszafordulnak.
Tetszene nekem ez az õrdolog. Örülnék, ha elém is
állna valaki, vágynék egy
egyenes tartású, erõs, elegáns, határozott õrzõre. Büsz-

ke lennék, ha a hosszú sorokban érkezõk közül csak az
lépne be, akit az én emberem
beenged. Nyugalmasan élõ
kapu lennék. Nem kellene félnem, hogy valaki belém kapaszkodik, összepiszkol, belém rúg, tönkretesz. Nem kellene hallanom vagy látnom
olyasmit, ami nem tetszik.
Nem zavarnának meg különös
gondolatok. Nem szomorítana
el semmi.
Ha én kapu volnék, egyszer rá
kellene döbbennem, hogy
fogyatkozik az elõttem álló
sor. Látnom kellene, hogy
egyre többen elkerülnek.
Kicsit már vágyódnék arra,
hogy támaszt keressenek bennem, megtisztuljanak nálam,
már azt sem bánnám, ha valaki pont rajtam áthaladva szabadulna meg magába zárt
haragjától. Új dolgokat szeretnék hallani, látni, új gondolatokon szeretnék töprengeni. Elszomorítana az egyre
inkább fenyegetõ, szürke egyhangúság.
Ha én kapu volnék, meg kellene élnem, hogy már senki
nem akar rajtam keresztül
menni. Ott állnék egyedül.
Körbenõne a gaz, rám hajolnának a fák, már alig-alig lát-

Nyári programok
a Skanzenben
Színházi elõadásokkal, koncertekkel, állandó
hétvégi programokkal, gyerektáborokkal várja
idén nyáron a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a
látogatókat. Minden korosztály talál számára
megfelelõ kikapcsolódási lehetõségeket, és természetesen a nagy népszerûségnek örvendõ
Skanzen Vonat masinisztái is örömmel várják
az utazókat.
SKANZEN AMFITEÁTRUM
A Skanzen Amfiteátrum idén 8. évadját az
ExperiDance elõadásával kezdte meg. A múzeumi szabadtéri színpadján Feke Pál idén tavasszal
megjelent Új világ vár albumáról ad elõ világhírû slágerek mellett saját szerzésû dalokat
július 23-án. A szezont Kern András elõadásában a Kellékes címû darab zárja július 31-én.
A programok összeállításánál figyelembe vették a szervezõk a családok érdeklõdését is, a
megváltozott gazdasági helyzetre való tekintettel pedig az elõadásokra minden szülõi
kísérettel érkezõ, 12 év alatti gyermek díjmentesen léphet be.
SZOMBATI SZÖSZMÖTÖLÉS ÉS RÉGIMÓDI
VASÁRNAP
A kézmûves - kézmûvesség szavak hallatán
többnyire olyan foglalatosságok jutnak
eszünkbe, mint a kosárfonás, az agyagedény
készítés vagy a szövés, amikor is valamilyen
alapanyagból egy tárgyat állítanak elõ. Viszont
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szanék. Ott lenne az Õröm,
akire valamikor olyan büszke
voltam. Tartása megroggyanna, ereje megfogyatkozna,
ruhája megkopna. Már nem
állna határozottan elõttem,
hanem fáradtan ülne a földön,
és engem nézne. Én pedig
gyûlölném õt, hiszen õ zavarta el a hozzám érkezõket.
Minden vágyam az volna, hogy
végignézze, ahogy eljönnek
hozzám mindazok, akiket õ
küldött el valamikor. Kívántam, hogy belekapaszkodjanak, összepiszkolják, belé
rúgjanak, tönkretegyék. Hallja
hangjukat, lássa õket. Gondolkozzon és szomorkodjon.
Ha én kapu volnék, talán
egyszer belefáradnék a gyûlöletbe. Lehet, hogy addigra
már nyikorgó, rozsdás, beomlott, lyukas, ócska, ingatag
kapu lennék. Mégis, az Õröm
felállna, és lassan belépne rajtam. Látnám, hogy hosszú
sorokban követik õt az emberek.
Ha én kapu volnék, sokakat el
kellene veszítenem ahhoz,
hogy megértsem, miért elég
egy valaki, hogy mindenkit
visszakaphassak.
Lukács Márta

ritkán esik szó azokról a tevékenységekrõl, amelyek már meglévõ dolog átalakításával, javításával foglalkoznak. A szombati foglalatosságok éppen a tartósság, a megõrzést szolgáló
praktikáknak a jegyében zajlik (folttisztítás,
stoppolás, újrahasznosítás). A vasárnapot a
parasztember pihenéssel töltötte, ennek hangulatát idézi fel a Skanzen a vendégvárás és a
családi együttlét pillanataival: ünnepi tészta
készítésével, a vasárnapi muzsikával, hagyományos ügyességi és sportjátékokkal.
NYÁRI TÁBOROK
A múzeum hagyományaihoz híven erre a nyárra is szervezett szünidei táborokat. A Heted7
tábor hétfõtõl péntekig tartó turnusaiban kicsiknek-nagyoknak lehetõségük van arra, hogy
emberközeli léptékben, egyszerû munka- és
játékeszközöket megismerve és használva
hasznosan töltsék a nyarat. Sok-sok mese és
játék közepette élik meg a falusi közösségek
ünnepeit és hétköznapjait, megismerkednek
az állattartó tanya lakóinak mindennapi életével, betekintést kapnak a malmok mûködésébe.
Elleshetik, hogyan készül a bodzaszörp, a
gyertya, a vesszõparipa, a vándorbot vagy más
kézi játék.
Mindezek mellett az új bejárati épülettõl induló
Skanzen Vonat menetrend szerinti közlekedéssel várja az utasokat. Naponta nyolcszor fut
végig a 60 hektáron kiépített 5 megálló között.
A Harangláb és a Néprajzi Látványtár közötti
sínszakaszon pedig már rálátni az éppen épülõ
új tájegység, az észak-magyarországi falu háztetõire.

Szentendre csángó
szemmel
Táborozni jó, fõleg, ha minden évben kicsit más. Az idei
táborba legalább akkora izgalommal készültünk, mint az
elõzõekre. Már régen elfelejtettük a 16 órás buszozás fáradalmait, senkit nem érdekelt, hogy többen voltunk, mint ahány
ülés volt a buszon. Csak az volt fontos, hogy újra mehetünk
Jolandához, Lali bácsihoz és a többi régi ismerõshöz.
Hogy az idén miért volt más a tábor? Talán mert több volt a
szervezett program, mint a fürdés, de nem azért, mert a
szervezõk nem vették figyelembe a kívánságainkat, hiszen a
csángó gyerekek sem mások, mint a többiek, az igazi
nyaralást nekünk is a víz és a fürdés jelenti. Az már csak
ráadás, hogy a strandon lehet kukoricát, fagylaltot, vattacukrot és lángost enni. Az égiek nem voltak hozzánk kegyesek, hiszen szinte minden nap esett az esõ. Fürdés helyett
volt templomlátogatás, megnéztük a Marcipán Múzeumot,
kirándultunk Esztergomba, s még egy csángó földrõl hozott
facsemetét is elültettünk. Reméljük, hogy a magyar gyerekek
gondozni fogják, mint barátságunk jelképét. Esténként
verseket elemeztünk, egy rövidet még kívülrõl is megtanultunk, színészek szórakoztattak bennünket Petõfi verseivel.
Hamar eltelt az egy hét. Az utolsó este nehezen búcsúztunk
el egymástól, hiszen a magyar gyerekekkel együtt töltött
hét alatt nagyon sokat tanultunk. Hálánk jeléül rendeztünk
egy csángó énekversenyt. Néha mosolyogtak a kiejtésünkön,
de mi tudtuk, hogy csak szeretetbõl.
Nagyon jól éreztük magunkat, és mindez nem jöhetett volna
létre a sok jószívû szentendrei támogató és a keresztszülõk
nélkül, akik „örökbe fogadnak“ egy-egy csángó gyereket, és
támogatják õket a tanulásban. Király Lajos bácsi napokat ült
a számítógép elõtt, hogy összeszedje a keresztszülõket, és
sokat autózott, hogy legyenek játékaink. Jolanda Willemse
a táborokat szervezi, és szponzorokat keres. Idén új támogatót is találtak: a Szentendrei Önkormányzat nevében
dr. Dietz Ferenc polgármester 50 ezer forinttal járult az
utazási költségekhez. Külön meg kell említenünk dr. Dragon
Pál országgyûlési képviselõt, aki Juhász Judit, az Alapítvány
a Közjóért elnöke segítségével idén újra jelentõs összeggel,
150 ezer forinttal támogatta a táborozást. Dr. Dragon Pál
a Szentendrei MDF szervezetének is az elnöke, amelynek van
két fogadott keresztgyereke, akiknek a magyar nyelv
oktatását fizetik. Az idén személyesen is találkozhattak
velük. Köszönjük, hogy minden évben emlékeznek ránk, s
nem felejtik el, hogy nekünk ez az egyetlen nyaralási
lehetõségünk. Leírni az élményeket mindig nehezebb, mint
elmesélni, de majd otthon, a távoli Diószénben, amikor már
dolgozni, tanulni kell, ezek az emlékek átsegítenek bennünket a nehézségeken, s erõt ad a tudat, hogy talán jövõre is
táborozhatunk. Végezetül köszönjük Jolandának, aki egész
héten velünk játszott, fáradtságot nem kímélve dolgozott a
táborban. Mindenkire szeretettel és õszinte hálával gondolunk, s soha nem felejtjük el a Szentendre város vendégszeretetét.
Köszönettel:
a moldvai csángó magyar gyerekek Diószénbõl

Támogatók: dr. Dietz Ferenc polgármester, Juhász Judit
(Alapítvány a Közjóért), dr. Dragon Pál (szentendrei MDF
elnöke), Király Lajos falufelelõs, Jolanda Willemse táborszervezõ, Kovács István keresztszülõ, Kutassy Jenõ keresztszülõ, dr. Kolarovszki Judit, Nagy Tamás (MDF, Sopron),
Fenyvesi Margit, Bokker Mária keresztszülõ, a Nagy család,
Madaras Zoltán, Kultsár Dénes, Thuny Attila, Szele Ágota
keresztszülõk, Szabó Lajos.

8 helytörténet
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

XXIII. ÉVFOLYAM • 27. SZÁM • 2009. JÚLIUS 17.

Egy ezeréves oklevél nyomában V.
Györffy György (1917-2000) emlékének
JEGYZETEK A VESZPRÉMI PÜSPÖKSÉG ADOMÁNYLEVELÉHEZ
István király 1009. évi oklevelének többszöri figyelmes elolvasása arra késztetett, hogy
szövegéhez néhány magyarázó
megjegyzést fûzzek. Abban reménykedem ugyanis, hogy olvasóink megõrizték és elõveszik
lapunk február 6-i számát és
újraolvassák a számunkra oly
becses dokumentumot. Magyarázataim talán magát a kort is,
amelyben az oklevél keletkezett,
közelebb hozzák az olvasóhoz.
A PANNONOK KIRÁLYA
A lombardiai származású oklevélíró hospes (vendég, jövevény
itt: letelepedett külföldi írástudó) az oklevél bevezetõ mondatában Istvánt a pannonok
(más fordításban: a pannóniaik)
királyának nevezi. A „pannon“
vagy „pannóniai“ Szent István
korában általánosan elterjedt
fogalom volt. Az egykori római
tartomány neve, Pannónia után
a Kárpát-medencében élõ késõbbi kisebb-nagyobb népcsoportokat, a szlávokat, besenyõket, kabarokat, az esetleg megmaradt avarokat, majd az utánuk
letelepedõ magyarokat is nevezték összefoglalóan így.
A 318 ATYA ÁTKA
Az oklevél vége felé olvasható,
hogy a benne foglaltak megszegõit – többek között – 318
atya átka fogja sújtani. A hivatkozás arra a 318 püspökre
vonatkozik, aki részt vett a Kr.
u. 315-ben megtartott niceai
(ma: Nizza, Franciaország) zsinaton. Ez volt az elsõ eretnekséget elítélõ egyetemes zsinat.
Az emlékezetessé vált tanácskozáson részt vett püspököket
késõbb különleges tisztelet
övezte a keresztény világban.
Átkuknak nagyobb foganatot
tulajdonítottak. Ezt gondolhatta István király íródeákja is. A
rájuk való utalás más oklevelekben is elõfordul.
KELT SÓLYBAN
Bár az oklevelet minden valószínûség szerint Veszprémben,
a püspökségen írták le, keltezése
mégis szimbolikusan Sóly. A
Hajmáskér melletti kis falu határában fekszik az a csatatér,
ahol 997-ben István, de tulajdonképpen anyja, Sarolt legyõzte az ellene lázadó pogány
rokona, Koppány herceg seregét. István ekkor még fejedelem
volt. A fiatal keresztény Magyar
Királyságra nézve sorsdöntõ
csata helyszínén 12 év múlva
kápolnát emeltek. A késõi utó-

Apor emléktábla a Bükkös-patak hídjánál

dok 1993-ban emlékmûvet állítottak, 1998-ban pedig István
király kardjának fából készült
mását helyezték el a falu határában. Ma a sólyi lelkészség a
hajmáskéri plébánia filiája.
APURIG NEVÛ PATAK
A patak Györffy György szerint
is azonos a mai Bükkös-patakkal. Nevét feltételezése szerint Taksony nagyfejedelem
Apor nevû hadvezérétõl kapta,
akinek szállásterülete a patak
mentén feküdt. Apor egyébként
a 955-ös augsburgi vereség után
Taksonnyal és más fõemberekkel
együtt fölvette a keresztséget,
és akár Szent István trónra lépését is megélhette. Horváth
Lajos levéltáros-történész azt a
lehetõséget is fölvetette, hogy
a Bükkös-patak forrásvidékénél
temették el. Mindenesetre neve
ismerõs lehetett a királyi udvarban.
A honfoglalást követõen a magyarok hol a bolgárok, hol a
besenyõk oldalán vettek részt
a Bizánci Birodalom elleni
háborúkban. A császár, hogy
megszabaduljon zsákmányoló
zaklatásaiktól, adó fejében
hosszabb-rövidebb idõre békét
kötött velük. A magyarok augsburgi vereségén azonban fölbátorodott és megtagadta az adófizetést. A hagyomány szerint
Taksony nagyfejedelem azért
küldte 959 táján Aport Konstantinápoly (ma: Isztambul) alá,
hogy behajtsa az elmaradt adót.
A hadjárat történetét – mesés
elemekkel tarkítva – a XIV.
század közepén, Nagy Lajos
uralkodása idején divatos lovagias gondolkodás szellemében
Kálti Márk írta meg Krónika a
magyarok tetteirõl címû, Képes
Krónika néven is ismert munkájában. Történetében szerepel
Botond vitéz, aki bárdjával
vagy buzogányával betörte a
konstantinápolyi vár kapuját és
megküzdött az óriás termetû
görög harcossal. A bibliai Dávid
és Góliát párharcára emlé-

keztetõ monda több változata
ismert. Itt Garéb László fordításában olvasható.
Kálti Márk meséjét akár megtoldhatnánk azzal a gondolattal, hogy ha Botond Apor katonája volt, akkor Apor szálláshelyén, azaz a Bükkös-patak
mentén élt õ is. Talán erre gondoltak a szentendrei tanácstestület tagjai is, amikor 1962ben utcát neveztek el róla.
Visszatérve a Bükkös-patakhoz,
tudnunk kell, hogy a magyar
nyelvtörténeti – etimológiai –
szótár szerint az „ig“ szóvég
„ügy“-nek olvasandó. A régi
magyar nyelvben földrajzi tulajdonnevek utótagjaként fordul
elõ. Jelentése víz, patak, folyó.
Még a XIX. században is használták. Orbán Balázs A székelyföld leírása címû 1868 és 1873
között megjelent több kötetes
munkájában magam is olvastam,
hogy a Feketeügy az Olt testvér
folyója és „Székelyföldön eredve
egész pályahosszát székely területen futja át.“
Az oklevélben olvasható Apurig
szó mai olvasata tehát Aporpatak. (A késõbbi oklevelekben
Kékes- és Malom-patak néven
szerepel. De nevezték Sikárospataknak és Bucsinának is. Mai
nevét a XX. század elején kaphatta.) A mi szép Bükkös-patakunk tehát nem csupán minden törõdést megérdemlõ természeti képzõdmény, hanem
ezeréves városunk legelsõ történeti adata is, mint a Kossuth
Lajos utcai Apor-híd egyik oszlopán található emléktábla is
hirdeti.
A SZOLGÁLÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ
TELEPÜLÉSEK
Térképen beazonosítottam és
megállapítottam, hogy az oklevélben felsorolt hét település
közül hat – a Veszprém vármegyei Kér (ma: Hajmáskér), a
Kolon vármegyei Marcalfõ (ma:
Sümeg Veszprém megyében), a
Fejér vármegyei Õsi, Kér, Füle és
Berény (utóbbi ma: Csák- vagy

Lovasberény, Györffy György olvasatában Börgönd) –, amelyeket István király a veszprémi
püspökség birtokába adott, viszonylag közel esik a püspökség
székhelyéhez. Véleményem szerint azonban kiválasztásuknál
nem a rövid távolság volt a fõ
szempont, hanem a helység gazdasági ereje. Vagyis az, hogy lakossága milyen munkával és termelvénnyel tudja szolgálni a
püspökséget. Az erdõ melletti
az építkezéshez és a tüzeléshez
szükséges fával, a sík vagy dombvidék a termelt gabonafélékkel.
Az erdõ vadállományával, a síkság a tenyésztett állatokkal. A
kívánt szolgáltatásokat tulajdonképpen fel is sorolja az oklevél. Arra a következtetésre
jutottam, hogy ezeket a településeket maga a püspök, aki
rendelkezett bizonyos gazdaságföldrajzi ismeretekkel (és
akinek történetesen szintén
István a neve) kérte a királytól.

A hetedik település az Apor
patak dunai torkolatánál található falu, amelyet az egyszerûség kedvéért, Györffy György
után, én is Aporfalvának nevezhetnék, feltûnõen messze esik
Veszprémtõl. Feltehetõen nem
azért került rá a választás, hogy
böjti idõkben dunai hallal lássa
el a püspökséget. A püspökségnek mielõbb meg kellett szerveznie az egyházigazgatás következõ lépcsõfokát képezõ
szervezeteket, a fõesperességeket. Az élükre kinevezett fõesperesek feladatává téve, hogy
segítve és ellenõrizve a plébánosokat, irányítsák a köznép
keresztény hitre térítését, az
egyház tanításainak megismertetését és betartását.
Tehát – feltételezésem szerint –
nem szolgáltató falunak, hanem
az egyházmegye hat fõesperessége (Veszprém, Fehérvár,
Segesd, Somogyvár, Zalavár és
Szentendre) egyikének szemelhette ki a püspök „Aporfalvát“,
amelynek hatásköre kiterjedt az
egész Visegrád vármegyére.
Máté György
Következik: Szentendre, mint
fõesperesi székhely

A Botond monda
A magyarok legyõzik
a görögöket
Kiszállván a huszonegyedik esztendõben, bementek Bulgáriába, onnan pedig Drinápolyhoz jutottak, elfoglalták, végül
Konstatinnápoly alatt megültek. Mialatt ezt a várost ostromolták, egy görögöt küldtek ki a városból, akkora volt mint
egy óriás; azt kívánta, két magyar keljen vele birokra, mondván, ha le nem gyõzi mind a kettõt, a görög császár adófizetõje lesz a magyaroknak. Mód felett bosszantotta ez a magyarokat, majd találtak számára ellenfelet; ez kiállt a görög
elébe és így szólt: „Nevem Botond, igaz magyar vagyok,
legkisebb a magyarok között; végy magad mellé még két
görögöt: egyiknek legyen gondja kiszálló lelkedre, a másik
pedig temesse el testedet, mert egészen bizonyos, hogy népem
adófizetõjévé teszem a görög császárt.“ Ekkor a magyarok
Apor nevû kapitánya, akit a község akarata állított a sereg
élére megparancsolta Botondnak, menjen a város érckapuja
ellen és mutassa meg a kapun erejét a bárddal. El is ment a
kapuhoz, és mondják, akkora csapást mért a kapura és olyan
lyukat vágott rajta, hogy a nyíláson egy ötesztendõs gyermek
kényelmesen ki-bejárhatott volna. Mialatt a magyarok és a
görögök szeme láttára így cselekedett a város kapuja elõtt a
viaskodásra való tért is elkészítették; csak rövid ideig tusakodtak: a magyar úgy vágta földhöz a görögöt, hogy azon nyomban
kiadta lelkét. A görög császár a város falán állott nejével; ezt
a tettet, ezt az esetet roppant nagy szégyennek tartották, el is
fordították ábrázatukat és visszatértek a palotába; amikor
azonban a magyarok az adót követelték, amiért a küzdelmet
megvívták, az adókövetelésre a görög császár csak nevetett;
erre a magyarok abbahagyták a város vívását, elpusztították
egész Görögországot; aranyat, drágaköveket, gyöngyöt, barmot zsákmányoltak onnan töménytelen számban, így tértek
meg saját földjükre. Mondják, hogy a magyar község kapitányai, vagyis vezérei alatt ilyeneket és más efféléket cselekedett Taksony vezér idejéig.
(Képes Krónika)
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Kis dobogó kell csak ide, nem ékes színpad
Volt egyszer egy Teátrum…
zerkilencszázhatvannyolc tavaszán az Operaház akkori rendezõje, Békés András és a Színházmûvészeti Fõiskola egyik hallgatója,
Zsámbéki Gábor egy új ötlettel kereste
fel a Pest Megyei Tanács elnökhelyettesét, Csicsai Istvánt. Amit letettek elé
az asztalra – mert addigra már írásba
is foglalták – egy tervezet volt arról,
hogy nyári elõadásokat kéne rendezni
Szentendrén. Elképzelésüket vonzó és
alapos érvekkel támogatták meg. Íme:
„A város centrumában lévõ Marx tér
(akkor még így hívták a Fõ teret)
leginkább barokk hatást keltõ mûemlék
házaival, gyönyörû hangulatával, természetességével ideális arra, hogy egy
szabadtéri elõadás kerete és fõszereplõje legyen. Fölöslegessé tesz minden színpadot, festett díszletet. A színészek nem
díszletek közül, hanem a környezõ épületek kapuiból lépnek elõ, a történet
szinte a nézõk között és az õ részvételükkel zajlik le. A mûsor magába
foglalná a 18.-19. századi magyar népi
és városi színjátszás legjobb elemeit,
túlnyomó többségében énekes, táncos,
vidám jellegû lenne… olyan színház,
ami csak itt és csak szabadtéren látható.“ Lelkesítõ és kedvcsináló sorok,
még ma is szívesen rámozdulna az
ember. Nemhogy akkor, a francia diáklázadások és Csehszlovákia megszállásának évében. A beadvány után
három hónappal a megye határozatot
hozott a nyári játékok megrendezésérõl. A város követte példáját.
A következõ év, 1969 februárjában már
folytak a próbák, elkészült a részletes
költségvetés, ami a várható bevételt is
magába foglalva közel hatszázezer
forintra rúgott. Az összeg több mint
felét, egyenlõ arányban megosztva a
megyei tanács és a Mûvelõdési Minisztérium vállalta magára. A szépen
és gyorsan fejlõdõ kultúr-magzatot
még születése elõtt Szentendrei Teátrumra keresztelték. A városi tanácsülésen felvetett kérdések, hogy a
Teátrum nem fogja-e gátolni a város
közlekedését (akkor még a Fõ téren
haladt keresztül a lovas kocsi is, a
buszforgalom is, a 11-es út még nem
létezett), hol lesz WC, a tér lakói nem
lesznek-e mozgásukban korlátozva
stb. – jól érzékeltetik, hogy mi mindent kellett néhány hónap alatt
megoldani. De sikerült.
A Szentendrei Teátrum elsõ játéknapján, 1969. július 5-én ötszáz nézõ
elõtt lépett színpadra Pikko herceg és
Jutka Perzsi, a Comico Tragoedia-val
karöltve. „Telitalálat volt a helyszín
kijelölése. Szentendre fõtere eszményi
színtérül kínálkozott“ – írta Devecseri
Gábor a Magyar Hírlapban. „Szentendre
megint valami olyasmit csinált, ami

E

nincs az országban, de a világon se sok.
Itt megvalósult környezet és játék
egysége, mely a régi népi komédiázásnak s a barokk színháznak életeleme“ –
értékelte a látottakat Szeberényi Lehel
a Magyar Nemzetben. „Játszik itt minden ház, balkon, játszik a templom…,
játszanak a szûk kis kanyargós sikátorok, amint kíváncsian bekandikálnak
a fõtérre. Játszanak maguk az ablakon
kikönyöklõ szentendreiek. Csupasz kis
dobogó kell csak ide, nem ékes színpad,

rért hajnalban sort álló nénikék, jött
már e térre a pápa is, tankok is forgolódtak vészt jósló csikorgású hernyótalpakon –, és volt itt egyszer, gyerekkorom hajnalán, a tér felett kifeszített
acélkötél is, hol a zsufig telt téren, közönség szeme láttára egy kötéltáncos
biciklizett és eleregetett léggömböket
lövöldözött szét vadászpuskával. De ez
a mesét elevenítõ Teátrum – a legcsodálatosabb valamennyi közt!
Láttuk, napról napra – az egész város

Szánthó Imre grafikái

a színpadot maga a fõtér és a sikátorok
adják“ – így Balassa Imre a Nõk Lapjában. A szentendrei képzõmûvész,
Szánthó Imre is hagyott az utókorra
egy ízes, zamatos, kiválóan átélhetõ
élmény-emléket a '69-es teátrumi
nyárról:
„Tegnap a premier a csillogó nyári este
pazarlásában, fergeteges tapsos sikerben zajlott. Háromszor ismételték
a finálét, és a tûzijáték csillagkígyói
a Duna felett még meseszerûbbé tették
a látványt. A premiert a Szentendreiszigetrõl néztem, és hallgattam az átszûrõdõ finálé kedves zsongását – a
próbák emléke gondolatban szinte
filmként pergette a képeket a távolból
fel-felcsendülõ akkordok szinkronjaként...
Az újságkritikák egybehangzó véleménye: sikeres vállalkozás, élményteli
színház született Szentendre barokk
fõterén, a pestiskereszt elõtt, a pékbolt,
a Ferenczy Múzeum, a Görög utcai templom határolta téren. Negyven kilowatt
áramot fogyaszt a látvány, s remekül,
szívvel-lélekkel játszó és zenélõ, a színpadért minden áldozatra kész ifjú sereg
boldog, kedves, szíves játékát. Dicséret
illeti az ötlet véghezvivõit, a rendezõ
munkáját, és minden kalapácsot és
mûvesét – aki munkájával összeácsolta
színpaddá a deszkákat, jelmezzé varrta
az anyagokat –, a láthatatlan sereg minden lelkes hívét, kit felsorolhatatlan
sokaságban köszönteni tisztes kötelesség.
Náci bácsi pékboltja elõtt ugyan volt
már bõven életszínház – háború, kenyé-

figyelte a kialakuló színpadi játékot a
Fõ téri Teátrumban. Békés András okos,
figyelmes és udvarias rendezése, a
színészek lelkesedése, a fõiskolások
pantomimes víg hancúrozásai – mindez
esemény volt…“
A lelkesedés mind rendezõi-elõadói,
mind nézõi oldalról belengte a következõ évben is a szentendrei fõteret
és egy új helyszínt, a Templomdombot.
Az esti fõmûsort megelõzõen itt peregtek le egymás után a vásári komédiák fõiskolások elõadásában, merthogy számukra ugyanolyan szédítõ,
élvezeteses és újdonatúj volt mindaz,
amit játék közben átéltek, mint az õket
körbefogó, óriási tömegnek. „A hevenyészett dobogók, a piacra gyûlõ publikum ülõlócái, a játszók és nézõk között
kialakult bensõséges kapcsolat a régi
népi komédiázásnak a színhelyhez és
közönséghez fonódó közvetlen kapcsolatát teremtették újjá.“
Mindezek ellenére a fiatal Zsámbéki
Gábor a második nyár után már felhívta a figyelmet egy még láthatatlan, de
a nagy siker mögött és ellenére ott
rejtõzködõ veszélyre: „Egy olyan
lehetõség veszélyét érzem, hogy élõ
színház helyett kellemes idegenforgalmi érdekességgé változik“ a Teátrum,
ami ha színházi nagyüzemmé válna,
eredeti jellegét veszítené el. A siker
kifelé töretlen, de megjelennek már
kritikai hangok és véleménykülönbségek a darabválasztást illetõen. Iglódi
István az ötéves Teátrumban „fergeteges nyáresti kavalkádot rendezett a
mediterrán kisváros fõterén“.

Shakespeare Vízkereszt vagy amit akartok címû jól ismert, nagy idõt megélt
vígjátékáról dicséretes tetszésindexe
ellenére a véleményformálók egyik tábora úgy vélte, hogy a nagy klasszikus
mûsorra tûzése „holtába hamvasztott
egy nagyszerû ötletet“, azaz olyan
újabb mûvek felfedezését, melyeket az
elõzõ években élvezhetett a közönség.
Ezzel szemben a másik vélemény pont
ellenkezõleg, úgy találta, hogy „a siker
azokat igazolta, akik hittek az új útban
és vállalkoztak arra, hogy az ötesztendõs
Teátrum hagyományaitól radikálisan
elfordulva, új lehetõségeket keresnek az
országos hírû színpad számára.“ Hogy
melyik nézõpont a helyes, nehéz eldönteni, és talán nem is szükséges. Minden
vitán felül áll viszont az a tény, hogy a
Szentendrei Teátrum az elsõ években
olyan kuriózum volt, olyan kapukat nyitott meg és olyan kiemelkedõ élményt
nyújtott, színésznek, nézõnek egyformán, ami országos viszonylatban
egyedülállóvá tette mindaddig, amíg a
cselekmény és a történet helyszíne, természetes színpada a háromszögletû
intim kis tér volt, üzleteivel, lakóházaival, sikátoraival, „akik“ mind játszottak a darabban.
Teltek, múltak az évek, és húszéves lett
a Szentendrei Teátrum. Éppen a rendszerváltás évében. Na, kapott is születésnapi ajándékot, méghozzá emlékezeteset. 1989. január 31-én a TV
Híradó az alábbi hírt olvasta be:
„Szentendre fõterét évek óta csúfítja a
nyári színház otromba színpada és nézõtere. A városlakók évek óta követelik
eltávolítását. Eddig a tanács csak ígérgetett, most a Népfront ülõsztrájkot
hirdetett“. A következõ hónapban a
Szentendre és Vidékében (1989. február 15.) adta közre a Magyar Demokrata Fórum szentendrei szervezetének
ideiglenes vezetõsége az üggyel
kapcsolatos véleményét, miszerint:
„Határozottan kiállunk amellett, hogy
a Teátrum fenntartása tovább semmiképp nem indokolt… Meggyõzõdésünk, hogy az idegenforgalmat az
elõadások elmaradása nem érintené.“
Még ugyanebben a hónapban a Kossuth
Rádió, az Esti Magazin, a TV Híradó
beszámolt arról, hogy „Kilakoltatta
Szentendre fõterérõl a teátrumot a
városi tanács… A mai tanácsülésen,
amelyen a 45 tagú tanácstestületbõl
34-en voltak jelen, 33-an a teátrum
nyári elõadásainak a fõtéri megszüntetése mellett voksoltak. Csupán
egyetlen egy tanácstag tartózkodott a
szavazástól“.
Idén negyvenéves a Szentendrei
Teátrum. Legalábbis a nevében. A
második húsz év azonban már egy
másik történet. Egy új történet.
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Szamba tábor Szentendréért

LOSONCI MIKLÓS

Idén már csaknem kétszer annyian vettek részt a Szentendrei
Baptista Gyülekezet Szamba elnevezésû táborában, mint az
elmúlt évben. A többrétû rendezvény július 6. és 10. között egy
6-14 éveseknek szóló sporttáborral indult, ahol a foci, a kosár
és a röplabda került a középpontba, majd a Szamba 12+ táborral folytatódott, amelynek során július 13-17. között a résztvevõ
gyerekek munkával és szórakozással tölthették a szabadidejüket. Mindkét rendezvénynek a Barcsay Jenõ Általános Iskola
adott otthont. A sporttábor idején tanúsított készségesség viszonzása gyanánt a táborbéli ifjak és az önkéntes segítõk
délelõttönként újrafestették az iskolaudvar körüli kerítést, hogy
a felújított épület külsõ elemei is szépek legyenek. A munkálatokat megfejelték az udvar zöldfelületeinek rendbetételével,
fûnyírással, a bokrok és a fák megmetszésével is. A délután a
laza nyári programok és a közösségépítés jegyében telt filmnézéssel, sportolással és kötetlen beszélgetéssel. Dani Zsolt
baptista lelkész, a tábor fõszervezõje elmondta: tavaly a
skanzeni buszforduló kitakarításával és rendbetételével indították útjára a Szamba programsorozatot, ahová idén már több
mint hatvanan jöttek kerítést festeni a „Dolgozzunk együtt
Szentendréét!“ jelmondat jegyében. – Szeretnénk megköszönni
a Barcsay iskolának, hogy helyet és lehetõséget biztosítanak számunkra, és ugyanolyan nyitottak felénk, mint amilyen nyitott a
gyülekezetünk a résztvevõk felé – tette hozzá Dani Zsolt, majd
visszatért az ecsetekkel és fóliákkal bíbelõdõ gyerekek közé.

(Magvetõ, 2000)
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Szabó Lõrinc és Vékesné Korzári
Erzsébet levelezése

Szabó Lõrinc
szerelmi háromszöge
Szigetszentmiklósi tanárként órával elõbb
érkeztem Szabó Lõrinc temetésére. A ravatalozóban ketten voltunk: nyitott koporsóban a
nagy költõ, s rebbent ifjúként én. Véletlenül Veres
Péter mellett álltam a sír szélén, kopogtak a
göröngyök a koporsón, miközben egy fontoskodó
férfi az írót kérdezte: Boldog, hogy a hatalom birtokosa? Péter bácsi indulatos mérséklettel válaszolta: Az mástól függ, ez az érzés titokzatosabb.
Évtizedekig mormoltam magamban A huszonhatodik év szonettciklusának remekmûvét:
„Ha itt jártok valaha, szellõfriss lányok,
sugárszemû nõk,
s egy percre megálltok a sír elõtt,
nem tudom, lesz-e még dísze,
s a fejfánál áll-e
a két rózsafa,
virágok, lepkék, kis zümmögõk
társaságára kellett bíznom Õt,
a Kedvest, ez a végsõ otthona.
Ki volt? Mindegy már, gondoljatok arra,
aki legforróbb örömötök adja,
S akkor megrezzen ajkatokban ajka,
érte szerettem az életemet, olyan volt,
mint a legszebb köztettek,
de nincs segítség, s nem lesz: Menjetek.“
Tévesen arra gondoltam, e nagy vers a sajnálatos
háromszög költõi hozadéka. Természetesen az,
de sokkal több annál. Három nagyon értékes ember
drámája. E szerelem Szabó Lõrinc feleségének,
Klárának jóvátehetetlen fájdalmat okozott, de ezt
– még öngyilkossági szándékait is legyõzve –
méltósággal hordozta. Lelki nemességének éke,
hogy amikor lezárult Korzáti Erzsébet és Szabó
Lõrinc élete, Erzsike fiának, Vékes Endrének írt
levelében idézi Illyés Gyula szavait költõbarátjáról: „Köszönjük, hogy életünknek alkotórésze lettél“. Bár kínt okozott, nemcsak örömet,
ezt az életté dúsított „alkotórészt“ megköszönte
hûségében hûtlen társának. E nagy szerelem nagy
költészetet eredményezett – fájdalmat és
boldogságot.

Anyanyelvünk érdekességei

Sziréna
Többnyire mentõk, tûzoltók, rendõrök jármûvei
használhatnak szirénát, amelynek hangja elsõbbségüket jelzi a közúti közlekedés résztvevõi között.
Aki olvasta az emberiség egyik legõsibb eposzát,
az Odüsszeiát, emlékezhetik rá, hogy Ithaka királya
tíz évig bolyongott a trójai háború után. A leleményes és furfangos Odüsszeusz hajója a szirének
szigetéhez is elvetõdött. A görögösen írva seirének
gyönyörû, de gonosz lények, félig madár, félig
embertestûek. Csábító éneküknek halandó nem
képes ellenállni, ezért tudják halálba csalni a hajó-

sokat: a szigetük sziklás, zátonyos tengerpartjához
forduló gályák összetörnek. Ezt tudva Odüsszeusz
lágy viasszal tömi be társai fülét, magát pedig
árbochoz kötözteti, ezért sikerül meghallania a két
szirén csábos, hívogató szavát… Hajósai, katonái
pedig mit sem hallva haladtak el a lányarcú szirének
szigete mellett. A bájoló énekû alakok másutt is
szerepelnek a görög és latin mitológiában, az argonauták útja során Orpheusz varázslatos éneke
hatástalanította a szirének hangját. Orpheusz lantjátéka és éneke az egész természetet, az állatokat,
a fákat, a köveket is elbûvölte. A szirénekkel kapcsolatos történetek, amelyeket a görög vázafestõk
szívesen ábrázoltak, az európai mûveltségkörben
mindenütt ismeretessé váltak.
1819-ben Cagniard de la Tour francia fizikus szám-

Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet érzékeny nõként
többször kísérletezett öngyilkossággal – bûntudat gyötörte szerelmi szenvedélyében. Õ is költõi
erõvel rendelkezett, errõl Szabó Lõrinchez írt egyik
levele (1930. március 23.) tanúskodik: „Félek.
Nem tudom, mitõl. Sokszor félek. Jár ide a kertbe
egy kölyökkutya, valahogyan ideszokott. Már három
hónapja nem láttam. Most, egy pár napja takarítottam, s amint egy hajolásból felemeltem a fejem,
éppen szembe néztem ezzel a a kis kutyával. Olyan
sokféle különös volt a tekintetében. Nem is jó, ha
azt mondom, emberi nézés volt. Ilyen frissen, ilyen
érdeklõdve. Az emberek inkább fölényesen néznek,
õk mindent értenek. Ez a kutya úgy benézett, felrakta a két elsõ lábát a párkányra, és kíváncsian
szimatolt. Nem tudom már, mit akartam a kutyával. Azt hiszem, az életörömet, az életerõt irigyeltem meg tõle.“
Ez nem egy szerelmes nõ mondatsora, ez írói
alkotás. Mintha Kosztolányi Dezsõ írt volna újra,
immár nem verset, hanem prózát a drága négylábúról. Úgy nézett a kutya Szabó Lõrinc Erzsikéjére, mintha Isten figyelne ránk.
A levelek tanúsága szerint sétáltak a Tátrában,
Törökbálinton, Gödöllõn, Mátyásföldön, csatangoltak Szigetszentmiklóson és a budai hegyekben. Déda-Bisztrán, az Óriáshegységben, 1935ben a Bisztra-patak partján Shakespeare Athéni
Timonját fordította barátja, a politikus, Farkas
Ferenc birtokán. A zene varázsát is árasztja a
szeretett asszony irányába: „Beethovent elég jól
ismerem. (…) Ezek a romantikus nagyok ostromolták az eget, ahogy titánokhoz, küzdõ istenekhez illik. Mozart az égben élt, nem kellett lázadnia. Kinek jobb? Ki a nagyobb isten: a lázadó vagy
a birtokban lévõ? Azt hiszem, az utóbbi. Biztos!
Mennyien vagyunk vergõdõk, férgesek, betegek,
megnyomorítottak, s mily kevés az egészséges
lélek! Mozart egészséges isten.“
A levelek tömkelegébõl kiderül, hogy Szabó Lõrinc
mennyit szenvedett, eufóriájában hogyan kínlódott hûtlensége miatt, mennyire imádta Erzsikét
és szerette gyermekei édesanyját, Klárát is: bonyolult, bonyolult lélek volt, igaz férfi, esendõ
ember, nagy költõ!
Rejtett bölcselet is feltárulkozik Korzáti Erzsébet
Szabó Lõrinchez írt 1937-es egyik levelébõl:
„Továbbá megkérdeztem tõle, idézvén a könyvébõl,
hogy sok Káint talál-e, és ha megkaparta a Káinokat,
nem úgy találta-e, hogy eredetileg mind Ábelnek
indult“.
Eltelik évre év, míg „kissé csillapodik a fájdalom“.
Vékes Endre Szabó Lõrincnéhez írt levelében is.
Összetett fájdalom lett osztályrészük – mindannyiuknak. Ebbõl született egy maradandó nagy
költészet.

lálószerkezetes hangjelzõkészüléket szerkesztett a
hang magasságának mérésére, ezt a mûszert
kezdték szirénának nevezni. A megnevezés mûszóként szétterjedt a világban, megvan például az
angolban, a franciában, a németben, az olaszban,
az oroszban, vagyis nemzetközi szóvá lett. A magyar szókészletbe valószínûleg a német nyelv
közvetítette, bár maga a szó már az úgynevezett
kései latinban is megvolt.
Az egyik legnagyobb magyarnak, a hadvezér, költõ,
tudós Zrínyi Miklósnak 1651-ben kiadott könyvének
címe – Adriai tengernek Syrenaia – természetesen
még szirének ellenállhatatlan szépségû énekére
céloz, hiszen a kötet szerelmes verseket is tartalmaz a Szigeti veszedelem mellett.
Büky László
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Petõfi a zenében él
Történelmi hangversenyeivel a Szentendrei Nyár „2009“
meghatározó, komolyzenei színfoltja idén is a régizenét játszó
Kecskés Együttes. Július 19-i (Kecskés Kamaraterem, 19.30) és
a 22-i (Városháza díszterem, 19.30) jótékonysági koncertjein
kívül július 26-án, vasárnap 19.30-kor a Péter-Pál templom
kertjében csendülnek fel a szentendrei dalmátok zenei hagyatékának legszebbjei.
Július 31-én Petõfi Sándorra emlékeznek. Elõször 18 órakor a
Templomdombon megkoszorúzzák az új Petõfi-szobrot, majd az
ünneplõkkel együtt átvonulnak a Kecskés Kamaraterembe
(Dumtsa-Ignatovity u. sarok), ahol 19 órakor kezdeti veszi az
ünnepi koncert. Petõfi-dalok és korabeli verbunkosok, azaz
toborzók hangjai mellett idézik fel a nagy költõ emlékét, ki
ezen a napon 160 éve halt meg vagy tûnt el.
Az együttes ez alkalomra is tartogat meglepetést, egy 48-as
CD-t, mely a régi, nagy idõk muzsikájából ad korhû ízelítõt.
Rendezõség: T/F: (26) 310-429
- kés -
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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

Mûvészet és konyha(mûvészet)

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.

Marosi Ilona kiállítása

fotók • Bacsó Krisztina

Július 10-én nyílt meg a
Szentendrei Képtárban (Fõ tér
2-5.) Marosi Ilona – Diplome
de Medaille d'Argent ASL. francia akadémiai társaság ezüst,
Medaille d'Or International
Exhibition Cannes arany, Medaille Grande d'Or Exhibition
Marseille, minden kategória
feletti arany díjas – képzõmûvész Válogatás az életmûbõl
témájú kiállítása. A négy
teremben közel 100 mûtárgy:
olajkép, üveg és réz kisplasztika kerül bemutatásra. Kiállítás
megtekinthetõ augusztus 2-ig, hétfõ és kedd kivételével naponta 10-tõl 18 óráig. Információ: www.pmmi.hu, www.marosiilona.com.

A Duna-korzón, a Promenade vendéglõ tulajdonosainak köszönhetõen új kulturális színfolttal gazdagodott városunk. „Mûvészet
és konyha“ mottó alatt a konyhamûvészet mellett a képzõ- és
iparmûvészet képviselõinek is méltó, esztétikus teret biztosít a
vendéglõ. A SZAFT fesztivál indíttatására született kezdeményezés
célja kezdõ és ismert mûvészek alkotásainak megismertetése a
közönséggel.

Elsõ alkalommal Pistyur Imre szobrászmûvész megnyerõ, gondolatébresztõ alkotásai, valamint
Bacsó Krisztina természetfényképei kerültek kiállításra. Reményi Brigitta textilmûvész gobelintechnikával készült faliképeit, színgazdag selyemkompozícióit is megcsodálhatta a nagyérdemû
közönség. A mûvésznõ számos érdeklõdõnek mutatta be a selyemfestés és a gobelinszövés technikáját a „Nyitott mûhely“ keretében a kerti pavilonban a kulturális fesztivál alatt. Az izgalmas
szoborválogatás július végéig megtekinthetõ a kertgalériában. A kiállítás kedvezõ fogadtatása
nyomán a rendezõk a közeljövõben további helyi és kistérségi mûvészek bemutatását is tervezik.
A fiatal korosztálynak a „Nyitott mûhelyben“ képzõmûvészek vezetésével lehetõsége nyílik az
alkotásra. A konyhamûvészet terén a szakmában elismert szakácsok remekeit kóstolhatják az ide
látogató vendégek. Az íz és esztétikai élmény felér a mûvészetek magaslataiba.

Gondolatok „hirtelen felindultságból”
Marosi Ilona szentendrei kiállítása kapcsán
A legerõsebb hatást a kerámia-képecskék, illetve a rézbõl készült
mese-erdõ jelentették számomra. Beszéltünk a tervezés fontosságáról anyagi és szellemi értelemben egyaránt. Ezeknél a
munkáknál azonban a tudatalatti, az ösztönös forrás-zubogását
lehet inkább érezni. Gyerekkorból, sõt még régebbi létbõl
ismerõs színek és formák ezek: otthonosak, szeretettel vesznek
körül, mert belülrõl ismerem õket. Egy ilyen réz-erdõben ébrednék álmaimból. Sok arcukat lehet felismerni egyéni intuíció
alapján: virágok, harci eszközök, nap és hold, erdélyi kerítésmotívum, magokban rejlõ lehetõség, teljesség más fényû
aranyával fénylenek, ahogyan változnak a napszakok. A kerámia
képek sokasága a természet titkos, kaleidoszkópszerûen változó arcának lenyomatai. Az olajképek jelentésének közös
megfejtése katartikus volt, mert régóta tudom: a végtelennek
jelenségekbe bomlása az alaphelyzet egy mûvész számára,
amelyben saját színeivel, szemének fénytörésében harmóniát
teremt. A téma végtelen. Fontos újra emlékezni, hogy az anyag
meghatározza a mû lelkét. Példát láttunk: szellemi tartásról.
Végül visszatérve a rézbõl készült „mese-erdõhöz“, Árgyilus
tündér-kertjéhez: szó esett az európai mûvészet szervetlenségérõl... nagyban igaz lehetett, de láthatjuk, vannak kivételek.
Ezek a formák a hiedelemvilággal, mesékkel való összefüggésük
révén valami mélyen lévõ csodát bányásznak elõ a tudattalanból és a hely szellemébõl is. Nem arra törekszenek, hogy
felzárkózzanak valamiféle európai trendekhez, nem akarnak
„mások lenni“, hanem a bartóki-vajdai önlélekbe kúsznak,
kapaszkodnak le az életfa tövén.
Molnár Eszter
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Rámájana
konferencia
július 25-26-án
a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében
(Pátriárka u. 7.)
Az Indiai Nagykövetség támogatásával és az India Barátai
Egyesület szervezésében: a
Rámájana, a Föld legõsibb
eposza Nemzetközi szeminárium lesz Szentendrén sok érdekes elõadással, vetítéssel,
énekkel, kép- és fotókiállítással. A Rámájana folyama találkozik Duna anyánkkal,
miután körülutazta a világot.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, mivel célunk a Föld
egyetemes kultúrájának megismertetése, a világ szellemi
kincseinek közelebb hozása
önmagunk mind teljesebb
megismerése végett.

A szombati program
10.00 A megjelentek köszöntése az India Barátai Egyesület
nevében. Hivatalos megnyitó
õexcellenciája Ranjit Ray, India Köztársaság nagykövete és
dr. Dietz Ferenc polgármester
részvételével
10.30 Ráma énekek
10.45 Elõadások: Pandit Lallan Prasad Vyas (India): A Rámájana jövendõ isteni szerepe, valamint prof. Srisurang
Poolthupya (Thaiföld): Hogyan fogadják a thai emberek
a Rámájanát?
13.00 Ebédidõ, majd 14.00
Ráma énekek
14.15 Dr. Kush Visser (Hollandia): A Rámájana spirituális
jelentése; 15.00 Dr. Geeta
Sharma: Tulszi dász mûve, a
Rámacsarita mánasza; 15.30
dr. Chirapat Prapandvidya
(Bangkok, Thaiföld) elõadása;
16.00 Mr. Chandra Prakash
Bhatt (India) elõadása; 16.30
Mr. Ch. Seetaramaya (India):
Gondolatok a Rámájanáról
17.00 Teaidõ, kérdések és
válaszok, 18.00 Vacsoraidõ

Kulturális program:
19.00 Mladonyiczky Edit Aditi
táncmûvész, Gyõri Nemzeti
Színház, közremûködnek a
Grácia Mozgásmûvészeti Stúdió növendékei
20.30 A Szeres együttes
(Szolnok) elõadásában csángó, magyar és gyimesi népzene
A vasárnapi program
10.00 Ráma énekek
10.15 Pandit Lallan Prasad
Vyas (India): A Rámájana
Mahátma Gandhi életében;
11.00 Svetlana R. Dinges
(Franciaország): Rámájana, az
indiaiak szent költeménye;
11.30 szvámí Bhakti Kamala
Tírtha: Évmilliós hídverés;
12.00 dr. Bíró Dénes kutató,
bioenergetikus: Indiai és
magyar szellemi testvériség;
12.30 dr. Wilhelm Zoltán:
Rámájana
13.00 Ebédidõ
A délutáni elõadók a hazai kulturális-, szellemi és mûvészeti
élet és a gyógyítás kiemelkedõ
képviselõi és tanítói: 14.00
dr. Oberkamp Mária spirituális
oktató és gyógyító elõadása;
14.30 Kiss Gábor, az India
Barátai Egyesület fõtitkárának
elõadása; 15.00 Boros Betty,
a Mandala Manu Art Galéria
vezetõjének elõadása; 15.30
Kollár József, a Debreceni Jóga
Egyesület alelnöke.
16.00 Teaidõ, 16.15 Szakrális
táncok Baliról (filmvetítés) –
Novobanszky Sándor (Duna TV)
filmje
16.45 Záró áldás
Kiállítások: Rámájana illusztrációk – indiai miniatúra stílusban (1996) Radhika (Rozalia Hummel)
Fotógaléria: Egy csepp szeretet – Indiai impressziók
Az angol nyelvû elõadásokhoz
magyar nyelvû fordítást biztosítunk.
Az elõadóterem befogadóképessége korlátozott, ezért a
napijegy elõre lefoglalható a
következõ címeken: artesacraindiana@gmail.com és
kungl.janka@gmail.com,
mely helyfoglalás írásos visszaigazolásunk esetén érvényes.
Napijegyek ára: 4000 forint,
mely az áfát is tartalmazza.
A nagyobbacska gyermekeknek külön teremben felügyeletet biztosítunk (festészetet,
jóga játékok, Hanumán indiai
rajzfilm). Az elõtérben könyvek, füstölõk, folyóiratok vásárolhatók.
Rendelje meg a Rámájana
eposzt magyar nyelven! Tel.
06-20/562-9224
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Szoboravatás
A Szentendrei Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület szeretettel
vár mindenkit július 31-én, pénteken 18 órára a Templomdombra, a
segesvári csata 160. évfordulója alkalmából felállítandó Petõfi-szobor
avatási ünnepségére.
A szobor Páljános Ervin szobrászmûvész alkotása.
Köszöntõt mond Kun Csaba alpolgármester, ünnepi beszédet mond
Losonci Miklós mûvészettörténész, az Országos Petõfi Sándor Társaság
társelnöke. Közremûködik a Kecskés együttes.

Gregorián énekek Szentendrén
Idén nyáron középkori gregorián éneket hallgathatunk a várdombi
Szent János plébániatemplomban. Strasbourgból érkezik hazánkba
a Trecanum énekkórus, amely 13-15. századi gregorián dallamokat,
és polifonikus dalokat ad elõ Szentendre legrégebbi templomában.
A tizenhárom évvel ezelõtt alakult
énekegyüttes Elzász régió támogatásával járja Európát. Hazánkban utoljára 2007-ben koncerteztek. Idei európai körútjukon
Szentendrére mindenképpen el
szerettek volna jutni.
Ez az alkalom most jött el: szeretettel várják az érdeklõdõket
július 26-án, vasárnap délután
5 órakor a plébániatemplomba,
hangversenyükre, melynek központi témája a „Fény“, a Szentlélek fénye.

•

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

A Ferenczy Múzeumban látható Lombard
Reneszánsz – az Accademia Carrara festményei kiállításhoz kapcsolódik a Hétrõl
hétre – képrõl képre címû játék.
A válaszokat kedd estig a következõ
bergamo@pmmi.hu
e-mail címre várjuk: bergamo@pmmi.hu.
11. Kinek a szülei Szent Zakariás
A helyes válaszok közül múzeumunk
és Szent Erzsébet?
közönségkapcsolati csoportjának munkatársai fogják kisorsolni a nyertest.
a/ Szent Pál apostol
b/ Keresztelõ Szent János
A nyeremény minden héten egy darab
c/ Szent Katalin
tiszteletjegy a Ferenczy Múzeumban
Antonio Boselli:
látható Lombard Reneszánsz – A bergamói
Szt. Zakariás és Szent Erzsébet
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.

Nyári szünet
a P’Art Moziban
Július közepétõl
NYÁRI SZÜNET
a P’Art Moziban!
Nyitás: augusztus 10-én!

teátrum 13
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Méltán esett el a királyné

Örömzene a Barcsay udvarban

Nem töltött el boldogsággal,
amikor néhány hónapja megtudtam, hogy az idei Teátrum
programjában szerepel Katona
József közel kétszáz éves remeke. Nem tudtam elképzelni
a langyos nyári éjszakában
visszhangzó érthetetlen veretes jambusokat. Féltettem
Katona tragédiáját, mint régi
kincset. Rengeteg változatát,
feldolgozását láttam már a
Bánk bánnak, olyat, amelyben
a szerelmi szál dominált, olyat,
amelyben a mellékszereplõ Biberach korunk hõseként (mármint: „ott van a haza, hol a
haszon“) fõszereplõvé avanzsált, vagy a buli van a palotában alaphelyzetet kidomborító zenés játékként. Aztán
a bemutatón minden kétségem
elszállt, értelmet nyertek a
plakáton úszkáló nemzetiszín
A Melindát alakító Radnay Csilla
halak, borzongatott a rémes
és Gertrudis, azaz Bánfalvi Eszter
német popzene, és magukkal
ragadtak a javarészt ismeretlen és ígéretes színészek, akik szárazon és vízen
egyaránt hõsöket formáltak. Közülük is kiemelkedik Bánk figurája. Késleltetett
színrelépésétõl kezdve körülötte forog minden. Szokatlan, ahogyan a közönségnek háttal, megfosztva magát az arckifejezés értelmezõ segítségétõl, monologizál és pusztán testének, hátának feszülése, rángása árulkodik kínzó kétségeirõl. Majd hihetetlen nyugalommal és érvekkel szereli le a hõbörgõ Peturt
és gondoskodik Tiborcról. Éppen úgy, ahogyan a hozzá hasonló nagy formátumú
és felelõs államférfiaknak kell. Akinek tettét a magyarok királya is helyben
hagyja, mondván: joggal esett el a királyné. Pedig Gertrudis nem akármilyen
ellenfél, még egy pufi mellényben is igazi fenség. És a két fõszereplõ mellett
van lehetõsége felragyogni a Katona teremtette pompás mellékszereplõknek is.
Lelkendezésemet egy javaslattal zárom: aki él és mozog, kicsi és nagy, fõleg
pedig középiskolás, robogjon el gyorsan jegyet váltani a Bánk bán – juniorra.
Ilyet színházban is ritkán lát!
ÕZI

Már a Dumtsa Jenõ utca végérõl lehetett látni, hogy valami rendkívüli esemény
készülõdik a Barcsay udvarban. Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs estjére vártak rengetegen. Telt ház lett, kevésnek bizonyult az ülõhely, de aki állni kényszerült, az sem bánta, mert nem mindennapi élményt adott ez a koncert. Palya Bea
hangjának lélekkel teli szépsége, elõadásmódjának egyéni volta révén jó néhány
esztendeje a fiatal magyar népzenészek
Szokolay Dongó
legismertebbjei közé tartozik, Szokolay Balázs
Dongó Balázsról pedig köztudott, hogy és Palya Bea
minden hangszeren nagyszerûen játszik,
amit fújni lehet. Kettõjük duója így
igazán különleges élményt jelent a zenerajongóknak – immáron nyolc éve.
A július tizenegyedikei koncert valóban
rendkívüli volt. Magyar, cigány és katalán népdalok hangzottak fel. A muzsikusok a zenei anyagot szabadon
kezelve az adott dallamra gyakran
improvizáltak. Mivel az énekesnõ gyakran saját szöveget alkotott az eredeti
helyett, a régi népzene és a modern
szöveg meghökkentõ, szellemes aktualitást adott a daloknak. A fõ téma, mint
a népzenében csaknem mindig, most is
a szerelem volt. A boldog, a reménykedõ
vagy a csalódással végzõdõ fájdalmas
szerelem. Lírai – Garcia Lorca emlékére
írott megrendítõen szép verses dal – és kedves, incselkedõ pajzán népdalok váltakoztak a mûsorban. Szokolay Dongó Balázs dudán, különféle furulyán, szaxofonon, tárogatón, tilinkón, dorombon kisérte az éneket, vagy válaszolt azokra,
s ezáltal jött létre kettõjük ragyogó zenei párbeszéde. Palya Bea évek óta azt
kutatja, mire képes az énekhang. Különleges hangszíne, szépséges díszítmények
sokaságával teli elõadásmódja, és a kettejük által szájjal, kézzel, lábbal képezhetõ
hangok együttese révén varázslatos zenét hallhattunk mostani koncertjükön is.
Amelyben a csöndnek is fontos szerepe volt.
A két muzsikus vibráló zenei együttesébe olykor a közönség is bevonódott.
Palya Bea felemelt ujjal „vezényelte“ ilyenkor a publikumot, amely boldogan
énekelt, dúdolt együtt vele. Szinte természetesnek tûnt, hogy az utolsó ráadás
dal elhangzása után kirobbant a tapsorkán.
Lélegzetelállító produkció, igazi örömzene részesei voltunk ezen a szombat
estén. Köszönjük.
Rappai Zsuzsa

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

Július 17. péntek, 18. szombat, 19. vasárnap
(esõnap: július 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
Július 31. péntek, 20.30 óra
(esõnap: aug. 2. vasárnap)
ROBERT HARLING:
ACÉLMAGNÓLIÁK
A Száguldó Orfeum elõadása
Szereplõk: Ivancsics Ilona,
Balázs Andrea, Tóth Judit,
Farkasházi Réka, Hûvösvölgyi
Ildikó, Sára Bernadette
Rendezõ: Bencze Ilona
Belépõjegy: 2500 Ft
Augusztus 1. szombat,
20.30 óra
(esõnap: aug. 3. hétfõ)
PERGOLESI:
HÁZASSÁG OLASZ MÓDRA
Vígopera az Úrhatnám szolgáló
nyomán. Elõadja: Jekl László,
Sudár Gyöngyvér, Sztarenki Pál,
Stubnya Béla, Szöllõsi Zoltán
A Mûvész Szimfonikus Zenekart
vezényli: Gulyás Nagy György
Rendezõ: Cserje Zsuzsa
Belépõjegy: 2500 Ft

GYEREKELÕADÁSOK
Vasárnap délelõttönként
10 órakor a MûvészetMalom
udvarán
Belépõjegy: 900 Ft
Július 26.
FRAKK, A MACSKÁK RÉME –
FOGI SZÍNHÁZ
Augusztus 2.
MOSÓ MASA MOSODÁJA –
KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ

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

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:

JAZZ- ÉS FOLKESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
(Dumtsa Jenõ u. 10.)
Szombatonként 19 órakor
Július 18.
EVROS EGYÜTTES (1500 Ft)
Július 25.
BERECZ ANDRÁS és JUHÁSZ
ZOLTÁN (1500 Ft)
Augusztus 1.
SZALÓKY ÁGI: HALLGATÓ
(2000 Ft)

FESZTIVÁL HÉTVÉGÉK
Július 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

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.

fotó • Bácsi Róbert László

fotó • Dévényi Veronika

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
L-alakú íróasztal polcrendszerrel, illetve
4,5 LE benzines fûnyírógép (Honda) és
Flymo szegélynyíró eladó. Tel. 06-20-3168527.
Sürgõsen eladó faipari gépek, asztali
marógép, korongcsiszoló, 500-as szalagfûrész, fúrószuport, amely motorral
van ellátva. Ár megegyezés alapján. Tel.
(26) 314-767, (16-18 óra között).
Különbözõ méretû üvegballonok, szõlõprés, szõlõdaráló eladó. Tel. (26) 316725.
1873-as bécsi zongora (magánkézbõl)
eladó. Tel. 06-30-557-9913.

ÁLLÁS
Szentendrei munkahelyi konyhára mosogatót felveszünk. Tel. 06-20-450-3322.
Lendületes csapatba rátermett, ügyes,
agilis munkatársakat keresek. Betanulási
idõszakban havi 200 ezer forintos fix
fizetéssel. Elvárás: minimum érettségi.
Tel. 06-30-820-5184.
Szentendrei kerékpárüzletbe gyakorlott eladót és szerelõt keresünk. Tel.
06-70-944-0859.
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. 06-30-9278060, e-mail: vinceller@sznm.hu.
Szentendrén, belvárosi üzletbe angolul
jól beszélõ munkatársat keresünk. Tel.
06-30-296-6962, 06-30-430-1063.
III. kerületi szállodába gyakorlott szobaasszonyt keresünk. Tel. 06-20-554-9696.
A Duna House szentendrei és csillaghegyi irodájába keres értékesítési
tapasztalattal rendelkezõ, vállalkozói szemléletû értékesítõket. Tel.
06-30-619-56-53, e-mail: jablonszky.bea@dh.hu
A Cházár András Többcélú Közoktatási
Intézmény szentendrei tagintézménye
(volt Bárczi Iskola, Szentendre, Kovács
László utca 3.) fûtõ-karbantartót keres
félállásban. A pályázatokat írásban kér-

jük a megadott címre postázni. Érdeklõdni augusztus 5-tõl a (26) 310-060-as telefonszámon lehet.

Luxus garzon társasházban kiadó 50
ezer forintért. Tel. 06-30-299-0376.

LAKÁS, INGATLAN

ÁLLÁST KERES
Takarítást vállalok. Tel. 06-70-298-2958.

EGÉSZSÉG
Egészségmegõrzés, öngyógyítás, problémamegoldás. Tel. 06-20-211-1682,
www.gondness.hu

KIADÓ LAKÁS
Szentendre belvárosában 50 nm-es,
összkomfortos lakás kiadó. Tel. (26) 385911, 06-20-977-7721.
Tahiban, a 11-es út közelében 160 nm-es
panorámás mûteremlakás 100 ezer forint+rezsiért kiadó. Tel. 06-20-316-0974.
Szentendrén, családi ház 60 nm-es külön
bejáratú második szintje kiadó. Ár megegyezés szerint. Tel. 06 (26) 313-775.
Kétszobás lakás kiadó augusztustól a
Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 06-30850-5237.
Kétszobás lakás kiadó a Bükkös-partnál.
Tel. 06-20-939-3940.
Szentendrén, családi házban szoba kiadó.
Tel. 06 (26) 314-481.
Kiadó június 1-jétõl Szentendrén, kertes
családi házban különálló, hangulatos kis
lakás: 1 szoba, elõtér-konyha, zuhanyzó,
WC+ terasz. Tel. 06-20-322-4807 (esti
órákban).
Leányfalun külön bejáratú szoba fürdõszobával kiadó. Tel. 06-30-450-4919.
Eper utcában garzonlakások kiadók: 40
ezer forint/hó. Tel. 06-30-223-6975.
A Széchenyi téren 50 nm-es lakás augusztus 1-jétõl kiadó, vagy tulajdonosától
eladó. Tel. 06-20-918-1825.
Leányfalun 5 szobás ház a 11-es fõút mellett 280 nöl-es telken hosszú távra kiadó,
irodának is. Tel. 06 (26) 380-005.
Szentendrén kertes házban bútorozott
albérlet kiadó. Tel. 06-30-263-1110
(napközben).

Szentendre, Kis-Kõhegyen pihenésre,
alkotói magányra, családi vagy társasági
együttlétre alkalmas 300 nöl-es, gyönyörû fekvésû telek gyümölcsfákkal, kis
faházzal, fészerrel eladó. Tel. (26) 312980, este.
Budán, az Iparmûvészeti Egyetem közelében nagyon világos, örökpanorámás,
belsõ kétszintes, 130 nm-es, mûteremnek is alkalmas lakás tulajdonostól 38,9
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-290-1224.
Szentendrén, a Skanzen bejáratával szemben, 400 nöl-es szép fekvésû saroktelek
(víz, villany, aszfaltozott út) kedvezõ
áron eladó. Tel.: (26) 309-082.
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Budapesten 68 nm-es lakás kiváló közlekedéssel eladó. Tel. 06-20-532-0729.
Szentendrén kétszobás társasházi,
földszinti lakás saját gázfûtéssel 15
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.
Leányfalun kitûnõ lakóház – nappali,
3 szoba, fürdõk, garázs stb. – 180
nöl-es kerttel 30 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Lakásban tartott kutyák megõrzését,
pamzióztatását vállalom lakásomban.
Tel. 06-20-391-1373.

Szentendre belvárosában, a Duna-korzón
50 nm-es, 1 szoba + 2 félszobás felújítandó lakás eladó. A lakáshoz zártudvari
autó beállóhely és tároló tartozik. Tel.
06-70-333-8772.

Megnyitottunk! Kerékpár-üzlet és –
szerviz a Kõzúzó utcában, a Citroen
szervizzel szemben. Tel. 06-70-3850179.

STÍLUS-SZÍN-SMINK
TANÁCSADÁS NÕKNEK

Leányfalun kisebb lakóház (földszint+tetõtér) szép kerttel 16 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Társasházban 1,5 szobás lakás 8 millió Ft-ért és egy garzon 5,5 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Pomáz Szentendre felöli részén 2,2 ha
szántó eladó 12,5 millió forintért. Tel.
06-20-971-2749.
Tahiban ikerház (35 nm-es + tetõtér)
nagyon olcsón, 8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

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

Némettanítás, pótvizsgára való felkészítés. Tel. 06-30-229-0575.

Tahitótfalun 300 nöl-es közmûvesített
telek eladó. Tel. 06-30-966-4305.

Zártkerti telek eladó a Kõhegyen magasan,
a turistaházhoz közel 3 millió Ft-ért. Körpanorámás, 2500 nm-es, délkeleti tájolású,
villany a telekhatáron. Tel. 06-70-3857390, www.szentendreitelek.5mp.eu.

Teljes körû takarítást, ablaktisztítást,
szõnyeg- padlószõnyeg tisztítást vállalunk. Piszokfaló kft. Tel. 06-20-5922847.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

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

Pilisszentlászlón építési telek eladó. Tel.
06-20-916-8755.

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

Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

ÜZLET
50 nm-es helyiség kiadó Szentendrén,
Pismányban különbözõ szakmára, pl.
restaurátor, asztalos vagy raktárrészére.
Fûtés és ipari áram van. Tel. (26) 314767 (16-18 óra között).
Mûhelynek vagy raktárhelységnek kiadó
120 nm-es terület Szentendre, Kõzúzó
utca 24. szám alatt. Tel. (26) 312-422.
Szentendrén, az Eper utcában iroda (a
volt ingatlanos helyén) valamint a 11-es
fõút mellett a Pap-szigeti részen üzlet
kiadó. Tel. 06-30-223-6975.

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

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) 314067.
18 nm-es felújított utcai üzlethelyiség
forgalmas helyen, a Kossuth Lajos utcában kiadó. Tel. 06-20-922-6449.

Gazdikeresõ
A szentendrei Emberélet
Alapítvány képzett önkéntesei
megkezdték mûködésüket a
térségben élõ daganatos betegek
ellátásában

SEGÍTÜNK:

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

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

OÁZIS INGATLANIRODA

KINEK HIÁNYOZNAK?

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com
Várjuk hívását – szolgáltatásaink
díjmentesek!

MEX németjuhász keverék kant július
1-jén fogta be a gyepmester a Pásztor
utcából

MONK palotapincsi keverék kant július
8-án Anna-völgybõl hozták fel biciklisták
a gyepmesteri telepre.

ÖRÖKBEFOGADÓJÁT
KERESSÜK!

HUBA kb. 2 éves kan fajtatiszta
komondor számára keresünk szeretõ
otthont. Rendkívül barátságos, kedves, jóindulatú. Bundáját rendbe
hozattuk, telepõrzésre nem adjuk.

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
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Szentendrei énekes a Popsztár Akadémián
Schwartz Dávid koncertjei szaporodnak, õsszel elkezdi a konzervatóriumi tanulmányait, és állandó fellépõhelyre lelt énekes partnerével, Eszes Vikivel. A több lábon
álló ifjú popénekes ismét beszámolt az utóbbi hónapok történéseirõl.

– Rendszeressé váltak a közös
fellépéseitek az utóbbi hónapokban Eszes Viktóriával,
az RTL klub Csillag születik
címû mûsorában feltûnt
tizenhárom éves énekes
hölggyel. Bevált a duett?
– Minden jel szerint. Május 24én jártunk Beyoncé budapesti
koncertjén, ahová a jegyet
karácsonyra ajándékoztam
Vikinek. Ott, a koncert elõtt
megkérdezték a hoszteszek,
hogy van-e kedvünk benevezni
egy tehetségkutatóba. Jelentkeztünk, majd egy hét múlva
behívtak minket meghallgatásra. Kiderült, hogy nem
versenyrõl van szó, hanem egy
Magyarországon most induló
tehetséggondozó programról,

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.

a Popsztár Akadémiáról. Ide
kerültünk be mindketten, mert
meghívtak, hogy legyünk a
program „arcai“. Azóta járjuk
az országot, koncerteket
adunk és népszerûsítjük a
kezdeményezést. Eközben különbözõ területeken – mozgás,
ritmusérzék és egyéb zenei
készségek – fejlesztõ foglalkozásokon is részt veszünk. A
szombati képzések mellett
beindultak a fellépések is.
– A Tükörkép címû, elsõ közös
koncertetek óta mi változott?
– Legutóbb a Vizes Nyolcas
Uszoda és Szabadidõközpontban léptünk fel, ahol már mi
is éreztük, hogy otthonosabban mozgunk a színpadon.

Június elején szintén a városban, az Új Mûvész Étteremben
adtunk koncertet. A tulajdonos, Novák Gábor hívott meg
minket, miután egy régi cikkben olvasta, hogy fellépõhelyet keresek Szentendrén. Ha
minden igaz, ebbõl klubkoncert-sorozat is lehet. Amikor
elkezdtük a közös éneklést
Vikivel, nem gondoltuk volna,
hogy ez idáig fejlõdhet. Már
van két táncosunk is, akiknek
ugyanúgy jár a köszönet,
ahogyan Novák Gábornak is.
– Az éneklés mellett mennyi
idõ marad az iskolára?
– A tavalyi érettségit követõen
a kereskedelmi képzés felé fordultam, de hamar beláttam,
hogy nem azt adja, amit vár-

Vízi sport és kalandtábor
Szentendre, csónakház (hajóállomás mellett)
Idõpontok: július 20-24., július 27-31.,
augusztus 3-7., 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

ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET:
06-30-353-3315, 06-30-448-9015,
GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT EGYESÜLET
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tam tõle. Ekkor elmentem
felvételizni a kõbányai jazzkonzervatóriumba, ahol szeptemberben kezdem a tanulmányaimat, hogy legyen felkészültségem a saját dalok
írásához is. Viki augusztusban
tölti be a 14. évét, de a korához
képest meglepõen jól állja a
sok munkát.
– Mennyire érzed a veszélyét
annak, hogy egyszer majd
kompromisszumokat kell
kötnöd a kiadó igényei és a
saját vágyaid között?
– Mindenféle mûfajt és dalt
szívesen énekelek, ami örömet
okoz az embereknek. Amióta
énekelek, mindig nagyon széles repertoárom volt a sokak
által „nyálasnak“ mondott
szerelmes daloktól a könnyû
rockig. Az összekötõ kapocs a
dalok között az, hogy minden
korosztályt meg tudnak szólítani, és sokak által ismerõs
érzéseket képviselnek. Nem
véletlenül tanulunk több stílusból, több korszakból dalokat. A koncertjeinken csaknem mindig vegyes korosztály
van jelen. Ezzel együtt állok
elébe, ha egyszer egy kiadó
majd kompromisszumra késztet. Volt már példa rá, hogy
egyoldalú szerzõdéssel kerültem szembe. Ezekbõl az esetekbõl tanultam, és megtapasztaltam, hogy vannak
ennek a szakmának buktatói,
de mivel én választottam,

kitartok mellette. Egy jó
szerzõdés lényege szerintem
az, hogy mindkét félnek
legyenek igényei, elvárásai.
Szívesen fogadom majd, amikor ilyen szerzõdést tesznek
elém.
– Sokan vádolják az általatok képviselt popmûfajt azzal, hogy nincs benne érték.
Mit gondolsz errõl?
– A dalok által közvetített
üzenetek szerintem ebben a
mûfajban tudnak teljesen átmenni a hallgatókba. Talán
ezért hívják populáris zenének. Valóban sokan vannak,
akik elítélõen nyilatkoznak
róla, unalmasnak vagy csöpögõsnek mondják, de a
leendõ saját dalaimban is arra
fogok törekedni, hogy a többségnek tetsszen, és az érzelmek, amelyek benne vannak, könnyen utat találjanak
a hallgatókhoz.
– Van a fellépéseiteken playback, ahogyan az már a popzenében megszokott?
– Soha, soha, soha! A közönséget vernénk át, ha csak
tátognánk. Ezzel az erõvel akár
egy CD-t is betehetnének
helyettünk, és el se kéne jönnünk. Még ha betegek vagyunk
is, élõben énekelünk. A legrosszabb esetben nem lesz
tökéletes a produkció, de
legalább igazi.
Bokor Tamás
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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
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.
Tájékoztató a fesztivál ideje alatti útlezárásokról a címoldalon.
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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 IPARMÛVÉSZEK ÉS KÉZMÛVESEK VÁSÁRA
11-17 óra „BÜTYKÖLDE“ JÁTSZÓHÁZ a DMH udvarán – horgászjáték, ékszer, tükörponty, papírhajó, origami,
köves képek, nyomdajáték készítése
11 óra
VENDÉGTOBORZÓ NYITÓFELVONULÁS mézeskalács
huszárokkal
11-18 óra VIRGONCKODÓ JÁTSZÓPARK – fából készült, egyedien kialakított népi hagyományõrzõ, ügyességi,
logikai, mozgás- és képességfejlesztõ játékok állnak a gyerekek rendelkezésére
11.30 óra Legyen színesebb a világ! – zenés INTERAKTÍV
JÁTÉK
14 óra
Az igazságtevõ nyúl címû MESEJÁTÉK a Mesekocsi
Színház elõadásában
15 óra
Gyapai Mártony a feleségféltõ – ZENÉS SZERELMI
KOMÉDIA 1792-bõl. A leányfalui Szekérszínház
mûsora
16 óra
ISTER KIRÁLYNÕ LÁTOGATÁSA
17 óra
A tompai KOLO TÁNCEGYÜTTES bemutatója és
táncháza
17.30 óra Egyszer egy királyfi. A TRAMBULIN SZÍNHÁZ MESEJÁTÉKA
19 óra
TÉRZENÉT ADNAK a Szentendrei Fúvószenekari
Egyesület zenészei
21 óra
UTCABÁL a Brillnatin Együttessel
22 óra
TÛZZSONGLÕR bemutató
24 óra
TÛZJÁTÉK

