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Hamrosan megalakulhat a Szentendre és környéke turisztikai szolgáltató és információs központ.
A menedzsment vezetõ szakértõje, dr. Rubovszky András is felszólalt a július közepén tartott
bemutatkozó fórumon (6. oldal). Konrád Antal színmûvésszel a Teátrum hõskoráról beszélget-
tünk (12. oldal). Elhunyt Németh Gábor, Szentendre rendszerváltozás utáni elsõ polgármestere
(7. oldal). A MûvészetMalomban augusztus 23-ig többek között Kántor István torontói
képzõmûvész, zenész, performer munkái is láthatóak (10. oldal). A Teátrum színpadán, augusz-
tus 5-én hallhatjuk lemezbemutató koncertjén Lajkó Félix hegedûmûvészt (13. oldal).

Dr. Rubovszky András Konrád Antal Németh Gábor (1944-2009) Kántor István Lajkó Félix

Elindult a csatornázás Pannónián
Információs pont várja a lakosság észrevételeit

Építõ fenyõ faáru: 
Gerendák
Padlók     44.000 Ft+áfa-tól
Deszkák

Hajópadló, lambériák:  
Brutto  1750/nm-tõl

Egyéb faipari munkák: gyalulás, fa-
impregnálás, kerítésdeszkák gyártása

Tel: 20/9866-895
Nyitvatartás: H-P 7-15.30-ig

FFAATTEELLEEPP
POMÁZ • Céhmester u. 2. 

(Zsalu Kft. telephely)

arcok

Szentendre egyik értéknövelõ, 443 millió forintos óriásprojektjének kivitelezése – 
a pannónia-telepi csatornázás – a héten megindul, hogy novemberre felfejlõdjön 
a város egyik, eddig méltatlanul elhanyagolt negyede. A munkálatok megkezdésérõl
július 23-án tájékoztató lakossági fórum volt a Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban.

A 2009. április 6-án Pannónia-telep csapadékvíz-elevezetésrõl tartott korábbi lakossági fórumon
elhangzott tájékoztatás és jelzett lakossági igények, javaslatok fényében zajlott le a nagy-
beruházás elõkészülete. Az elmúlt hetekben megindultak a lépések a pannónia-telepi csatornázás
munkálatainak tényleges megkezdése érdekében. A közbeszerzési eljárást lefolytatták, ennek
nyomán július 30-án elkezdõdtek a „látványos“ munkálatok. A beruházó és a kivitelezõ egyaránt
azt ígérte, hogy folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a fejleményekrõl, a projektet menedzselõ
Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. pedig állandó információs pont felállítását vállalta el a 
Duna-korzó 18. szám alatt, a II. emeleten, amely munkanapokon reggel nyolctól délután négy
óráig, valamint a (26) 401-104-ös telefonszámon és a 401-105-ös faxszámon, illetve az
iroda@proszentendre.hu e-mail címen várja az észrevételeket. FOLYTATÁS A 4. OLDALON

Tisztelt 
Olvasóink!

Nyári szünet miatt
legközelebbi
lapszámunk

augusztus 14-én 
jelenik meg.
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2 város

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság
(26) 500 017, (26) 500 018

107Rendõrség
(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: 0066  8800  220044  772255
Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

Polgárõrség
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék

Orvosi ügyelet 
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 8 órától 
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
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
Pannónia Patika, Dózsa Gy. út
52. (26) 500 398
Minden pénteken  
Napvirág Csepp Gyógyszertár,
Attila u. 23. (26) 319 354
Augusztus 20-án ügyeletes
reggel 8-tól másnap reggel 
8-ig a Pannónia Patika
Hétvégi ügyelet:
Augusztus 1-2. Andrea P.
Augusztus 8. Pismány Gy.
Augusztus 9. 8-13.00: Vasvári
P., 13-8.00: Pismány Gy.
Augusztus 15-16. Városi Gy.
Augusztus 22-23. Vasvári P.
Augusztus 29-30. Pannónia P.

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

SSOOSS

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, 
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A virágzó
Szentendréért!

Dr. Dietz Ferenc polgármester több egye-
sület támogatásával meghirdeti a városi
virágosítás és környezetszépítõ versenyt
Virágzó Szentendre! címmel. A város-
szépítõ verseny célja: a környezet (kert)
gondozottságának, ápoltságának har-
monikus, városképbe illõ és az adott-
ságokhoz alkalmazkodó kialakítása, ahol
nem feltétlenül a virágok mennyisége a
meghatározó. További célunk, hogy nyil-
vánosságot és elismertséget kapjanak azok
a szentendrei polgárok és civil közösségek,
akik szebbé, virágosabbá teszik közvetlen
lakókörnyezetüket.

A verseny kategóriái:
I. virágos elõkert
II. virágos balkon, ablak
III. ingatlan elõtti virágos közterület
IV. virágos vendéglátóhely
V. virágos intézmény, telephely, üzlet

Jelentkezési határidõ: augusztus 10.
A zsûrizés idõpontja: augusztus 19-ig
folyamatosan. Ünnepélyes eredményhird-
etés: augusztus utolsó hétvégéjén, a
„Szentendre éjjel-nappal nyitva“ program
keretében.
A jelentkezési lapok a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán találhatók.
Azokat kitöltve és fotó mellékelése mel-
lett zárt borítékban „Virágzó Szentendre“
felirattal ellátva kérjük leadni a hivatal
ügyfélszolgálati irodáján.

„Talentum”
ösztöndíj

Szentendre Város képviselõ-testülete
pályázatot hirdet a város kiemelkedõen
tehetséges fiataljai anyagi támoga-
tására. A „Talentum“ Szentendre Jö-
võjéért Ösztöndíj azon kiemelkedõen
tehetséges, nappali tagozatos közép-
iskolai 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 iga-
zolását, a jogviszony igazolását; szent-
endrei lakcímének igazolását; tanul-
mányi eredményét igazoló dokumen-
tumot; a pályázó tanulmányi mun-
kájára, kiemelt érdeklõdési területeire,
illetve tanulmányi elképzeléseire is
kiterjedõ részletes életrajzot; a pályázó
elképzeléseit arról, hogy milyen módon
kívánja tanulmányai során és azt kö-
vetõen 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 refer-
ens, 503-332.

Olvasói levél
Július 18-án, szombaton, amikor a
zivatar kitört, 16 óra 35-kor az autó-
busz állomáson vártunk a püspökmajori
buszra közel huszan. A busz nem állt be
a 16.45-ös induláshoz, holott a sofõr
láthatta a vihart és bennünket. A han-
gosbeszélõn szólították fel, hogy álljon
be a 4-es kocsiállásba, miután volt, aki
szólt a forgalomirányítónak. Az ítélet-
idõben nem tudtunk bemenni a HÉV
várótermébe, mert zárva volt. A felhõ-
szakadás és jég elõl nem tudtunk elbújni
sehova, csak az eresz alá. Ilyenkor lát-
szik, hogy mennyit érnek a váróhelyek
a kitört ablakaikkal, a minimális alap-
területükrõl nem is beszélve. A sofõr
még kivárt, s csak az indulási idõre állt
be. A tetõablak és az ablakok egy része
nyitva volt, így csuromvizesek voltak 
az ülések. Emberségbõl levizsgázott
sofõrünk.

B. I.-né

A július 18-i, hirtelen lezúduló vihar szerte a Dunakanyarban sok problémát okozott, a
tûzoltók még másnap is folyamatosan fûrészelték az utakra dõlt fákat, a letörött ágakat,
és szivattyúzták az elöntött pincéket. Képünkön az a fa látható, amely a szerb templom
kertjébõl hajolt ki az Alkotmány utcára.

Tájékoztató a szentendrei forrásokról
Az ÁNTSZ Szentendrei és Pilisvörösvári Kistérségi Intézete közérdekbõl hatósági
bakteriológiai vízvizsgálatot végeztetett a Lajos-forrás, illetve a Sztaravodai-forrás
vizébõl. A laboratóriumi vízvizsgálatok eredménye alapján a Lajos-forrás vize
megfelelõ, azonban a Sztaravodai-forrás vize közvetlen fogyasztás céljára  nem
alkalmas (bakteriológiai szempontból kifogásolt). Hõhatással a baktériumok
elpusztíthatóak, ezért javasolt a forrásvíz 3-5 perces intenzív forralása.
Azoknál a lakosoknál, akik a forrásvizet „nyersen“ fogyasztották, és esetleg enterális,
azaz emésztõrendszeri panaszokat észlelnek, a tünetek kialakulásának okát a bakte-
riálisan szennyezett forrásvíz fogyasztására lehet visszavezetni.

Jakabné Varga Erzsébet
ÁNTSZ Szentendrei és Pilisvörösvári Kistérségi Intézete.
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A polgármester

naplója
Július 31. (péntek)

08.00 Tervtanács ülése

10.00 KMRFT ülése

18.00 Petõfi szobor avatása 

a Templomdombon

Augusztus 3. (hétfõ)

13.30 Befektetõkkel egyeztetõ

megbeszélés

15.00 Árvízvédekezés a

településeken könyvbemutató

17.00 Szentendrei Családok

Pillanatfelvételei – fotókiál-

lítás-megnyitó 

a Polgármesteri Galérián 

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 kezde-
ményezésünket támogatja, és javaslataival
hozzájárul városunk minõségi fejlesztéséhez. 
A kérdéseket minden héten a Szentendre és
Vidékében, valamint Szentendre város hivat-
alos honlapján (www.szentendre.hu) olvas-
hatja. Levelét kizárólag elektronikus for-
mában 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 Szent-
endrén? 
• Milyen tájékoztatási formát tartana szük-
ségesnek Szentendrén?
• Milyen fejlesztést, programot javasolna
Szentendre nõbarát programjához?
• Ön szerint milyenek a Dunakanyar és a térség
kerékpáros útjai? 

A 31. hét kérdése: 
• Ön mit szeret Szentendrében? 

Polgármesteri Hivatal

Könyvbemutató és fotókiállítás
a Városháza dísztermében

Augusztus 3. hétfõ
15 óra

KÖNYVBEMUTATÓ
Dr. Nagy László: Árvízvédekezés a településeken

17 óra

FOTÓKIÁLLÍTÁS
Szentendrei családok pillanatfelvételei 

A kiállítást üdvözli Deim Pál Kossuth-díjas festõ-, 
grafikus- és szobrászmûvész, a résztvevõket köszönti 
dr. Dietz Ferenc polgármester, a kiállítást megnyitja 

Balogh László festõ- és grafikusmûvész
Szentendre városa ebben az évben ünnepli 1000 éves 

fennállásának évfordulóját. A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégiában a város kiemelten foglalkozik a hagyományok

õrzésével, de a jövõt is építi az idén kezdõdõ beruházásokkal
és a lokálpatriotizmust erõsítõ programokkal. 

Ezzel a fotókiállítással kívánnak emléket állítani Szentendre
1000 évében itt lakóknak, a szentendrei családoknak.

Szeretettel várnak minden érdeklõdõt!

Szentendre
Város Napja
A Polgármesteri Hivatal ked-
ves munkatársa, Kammerer
Zsófia egy ideje hétrõl hétre
kéri a Szentendre és Vidéke
olvasóit, hogy válaszoljanak
feltett jobbnál jobb kérdé-
seire. Ötletét jónak tartom, de
megvalósítását hiányosnak.
Kezdeményezése mintha a
„kérdezz – felelek“ játék fordí-
tottja lenne: „kérdezek – fe-
lelj“, de a nyilvánosan feltett
kérdésére hiányzik a nyilvános
közzétett válasz. Pedig ez
lenne az egész „játék“ igazi
haszna, a párbeszéd hivatal és
lakos, újság és olvasó között.
Ugyanakkor egy-egy olvasó
ismertté vált „felelete“ eset-
leg másokat is hozzászólásra
ösztönözne. 
Jómagam sokáig elgondolkoz-
tam azon, hogy az esztendõ
melyik napját lehetne megün-
nepelni Szentendre Város
Napjaként. A megfelelõ napot
ugyanis elég nehéz megtalál-
ni. Elõször: valami valóban
ünnepelhetõ eseményt kell
találni, nyilvánvalóan nem
gyásznapot akarunk megün-
nepelni. Másodszor: nehéz
olyan dolgot, történést talál-
ni, amelynek napját is ismer-
jük. Harmadszor: nem lehet
közvetlen nemzeti vagy nem-
zetközi ünnep mellett, mert
különben elvész helyi jellege.
Negyedszer: nem lehet ki-
zárólag vallási vagy nemze-
tiségi, mert akkor kirekesztõvé
válhat. Ötödször: nem köthetõ
élõ személyhez. Hatodszor:
némi helytörténeti ismerettel
is kell rendelkeznie a dön-
téshozóknak.
A fenti szempontok alapján
tehát tényleg nem könnyû egy
olyan napot kitûzni, amely nem
csupán szaporítaná a tavasztól
õszig fesztiváloktól, rendez-
vényektõl, évfordulóktól sûrû
napok számát, hanem valóban
egyedi és méltó lenne Szent-
endre Város Napjaként számon
tartani. Hosszas töprengés után
javaslom, hogy az alábbi nyolc
napból válasszunk:
Január 28.
A Szentendrei Festõk Társa-
ságának megalakulása (1928.
január 28.) megalapozta
Szentendre nemzetközi hírne-
vét a képzõmûvészet világá-
ban. Ezért nevezhetõ Szent-
endre a festõk városának.
Augusztus 16.
A helyiérdekû vasúti közleke-
dés (HÉV) megindulása Buda-

pest és Szentendre között
(1898. augusztus 16.) új táv-
latokat nyitott a város fejlõ-
désében. (Bõvebben: Szent-
endre és Vidéke 2008. 40.
szám)
Október 18.
Antolik Arnold (1885-1960)
szentendrei polgármester
(1916-1922) születésnapja.
Mi volt Szentendre és mi
lehetne? címû tanulmánya az
elsõ korszerû várospolitikai
koncepció. (Bõvebben: Szent-
endrei Arcképcsarnok II.) 
November 1.
A Zauer János vezette Szent-
endrei Nemzeti Bizottság a
város népéhez intézett kiált-
ványában 1956. november 1-
én hitet tett a polgári de-
mokrácia és nemzeti függet-
lenség mellett. (Bõvebben:
Máté György: 1956 Szent-
endrén c. könyv)
November 16.
Az elsõ természetvédelmi ha-
tósági intézkedés Szent-
endrén. Dumtsa Jenõ pol-
gármester 1889. november
16-án kelt levelével betiltja a
kõbányászatot a dömörkapui
vízesésnél. 
November 20. 
IV. Béla 1257. november 20-
án kelt oklevelébe belemá-
soltatta Szent István 1009-es
oklevelét, amely így maradt
ránk. Ez az oklevél említi
elõször körülírva Szentendrét.
(Bõvebben: Máté György írásai
a Szentendre és Vidéke 2009-
es számaiban.)
December 8.
Jakov Ingnjatovity (1822-
1889) író születésnapja. Máig
az egyetlen szentendrei szü-
letésû író. A magyarok oldalán
vett részt az 1848/49-es
szabadságharcban. „Tudjátok,
merre van Szentendre?“ kez-
detû sorai a Szentendrérõl
szóló legszebb írások egyike.
(Bõvebben: Szentendrei Arc-
képcsarnok II.) 
December 15.
Dumtsa Jenõ (1838-1917)
Szentendre elsõ polgármes-
terének születésnapja. Több-
ször újra választva 35 évig
(1872-1907) irányította a
várost. Még életében róla
nevezték el azt az utcát,
amelyben lakott. (Bõvebben:
Máté György: Dumtsa Jenõ
emlékezete c. könyv)

Remélem, hogy a fentiek közül
sikerül egy napot kiválasztani,
vagy mások is kedvet kapnak
hasonló indoklásokkal ellátott
komoly javaslatokat tenni.

Máté György

Válasz 
Máté Györgynek:

Tisztelt Máté György Úr!

Köszönöm megtisztelõ levelét
és észrevételeit. A tervek
szerint „A hét kérdése“ c.
rovat szeptember 1-jéig kér-
dezi a szentendreieket véle-
ményükrõl, tapasztalataikról.
Ezt követõen közzétesszük
egy összefoglaló formájában
a beérkezett válaszokat.

További javaslatait várva
maradok tisztelettel: 

Kammerer Zsófia

Utánajártunk...
Az alábbi levelet egy püspökmajor-lakótelepi lakostól kaptuk.
Volt egyszer egy lakótelep, volt egyszer egy CBA, volt elõtte pár
asztal. Odajártak árulni a nénikék virágot (engedély nélkül),
odajártak az asszonyok gyümölcsöt árulni (engedéllyel), odaállt
néha pár rászorult a családi mütyürjeit árulni (kényszerûség-
bõl),odaültek néha a vásárlásban, a patikai sorban állásban
elfáradt idõsek és – uram Isten – még beszélgettek, pletykáltak
is! S itt ücsörgött néha pár hajléktalan, s valóban iszogattak egy
kicsit. Kinek szúrta a szemét pár lerobbant állapotú asztal? Kit
zavart a közösséghiányos világban, a közösséghiányos lakótelepen
ez a kis közösségteremtõ emberi pihenõ? Ha már nem engedé-
lyezték a könyvtár elõtti pad felállítását, s ha már nem újították
fel az asztalokat, lebontani nem kellett volna! 

Mint megtudtuk, az asztalokat a polgármesteri hivatal kérésére
a VSZ Zrt. munkatársai bontották le. A lebontással egyetértett
a körzet képviselõje, Horváth Gyõzõ és a terület közös képviselõ-
je is, Györey Sándor, mert szerintük az asztalok már teljesen
tönkrementek, elkorhadtak. Horváth Gyõzõ elmondta – miután
egyeztetett a másik két lakótelepi képviselõvel, Fülöp Zsolttal
és Kiss Károllyal –, hogy mind a hárman támogatják új, esztétikus
asztalok felállítását a régiek helyére.
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Dr. Dietz Ferenc polgármester
beszámolt róla, hogy a lakos-
sági fórum és a hozzánk
érkezett észrevételek alapján.
Számos egyéb ügyben is igye-
keztek javítani Pannónia-te-
lep helyzetét. Lakossági javas-
lat alapján heti egyszeri alka-
lomra csökkent az égetés
lehetõsége, és beindult a kom-
poszt-program. Felmerült,
hogy érdemes lenne kialakí-
tani egy légszennyezettségi
mérõbázist a városrészben, de
mivel egy már van a Bükkös-
patak közelében, a környe-
zetvédelmi szakhatóság nem
lát esélyt egy második mérõ-
pont telepítésére. Az önkor-
mányzat 40-bõl 10 üvegtáblát
cserélt ki a buszmegállókban,
mert töröttek voltak, de a van-
dálok késõbb néhányat ismét
összetörtek.

NEGYEDÉVI MUNKA 
MINIMÁLIS ZAVARRAL

Ezt követõen Bornemisza
Miklós, a Pro Szentendre Kft.
ügyvezetõje beszámolt a csa-
padékvíz-elvezetési projekt
állásáról. A munkálatok július
utolsó elõtti napján kezdõd-
nek, és a kivitelezõ cég novem-
berre vállalta a befejezést,
mire az elsõ nagyobb esõzések
beköszöntenek.
Nágel István, a kivitelezõ
Relid-Bau Kft. vezetõje arról
számolt be, hogy a Rózsa utcai,
egy méter átmérõjû fõcsator-
nára csatlakoztatják rá az Irá-
nyi Dániel utcai gerinccsa-
tornát. Ezt építik ki elõször,
hogy a 80, 60, illetve 40 cm-

es belsõ csatornák lefek-
tetésével folytathassák a mun-
kákat, összesen öt ütemben.
A felvonulás az Irányi Dániel
utca és a Rózsa utca sarkától
20 méterre a HÉV mellett lesz,
valamint ideiglenesen tárol-
nak majd anyagot egy kicsivel
arrébb, a Nádastói csator-
naszakasz közelében, illetve a
közeli szelektív hulladékgyûj-
tõ mellett, amely egyébként
folyamatosan üzemelni fog. A
felvonulási területet igyekez-
tek olyan helyen kijelölni,
hogy a legkevésbé zavarják a
környék lakóit. A Szebeton
telephelyén tárolják majd az
eszközöket, így mindig csak az
aznapra szükséges holmikat
hozzák majd ki a munkaterüle-
tre. A kitermelt földet csak
részben tárolják Pannónia-
telepen. Elõször a befogadó-
hálózatot építik majd ki, hogy
az elkészülõ részeken össze-
gyûlõ esõvizet a csatorna már
el tudja vezetni. Amíg egy-egy
utcában dolgoznak, az utcai
parkolás nap közben nem lesz
lehetséges. A kapubejáróknál
mindenhová zárt csöveket
tesznek le, de elõfordulhat,
hogy egy-két napig nem fog-
nak tudni autóval beállni a
lakók az udvarukba. Nágel
István hozzátette: egy héttel
korábban igyekeznek majd
szólni az érintetteknek. Az
átmeneti idõszakban a Rózsa
utcai parkolási lehetõséget
ajánlják minden helyi autós-
nak. Azt fogják kérni, hogy
reggelente a lakók álljanak ki
az autóikkal, de a munkaidõ
végeztével legalább egy nyo-
mon minden utcában engedni
fogják a forgalmat. Az épít-

kezés során útban lévõ nö-
vényzetet igény szerint vissza-
ültetik. – Nagyon sok múlik
majd azon, hogy a lakók men-
nyire lesznek együttmûködõk.
Azzal honoráljuk a segítõ-
készségüket, hogy folyamato-
san dolgozunk, nem lesz leál-
lás. Az idõ 90%-ában a mun-
katerületen leszek, de amikor
nem, a kollégáim mindenkép-
pen fellelhetõk lesznek – fogal-
mazott a cégvezetõ. A cég
egyébként, mint hallható volt,
sok helyen dolgozott már szûk
utcákban, nehéz terepen,
ezért van tapasztalatuk a
hasonló munkákról.

NYÍLT ÁRKOK, NYÍLT
KÉRDÉSEK

Dicsõ Zoltán, a körzet önkor-
mányzati képviselõje a beszá-
molókat követõen fogadta a
lakosság kérdéseit, amelyek
közül a legtöbb a nyitott csa-
tornarendszerrel foglalkozott.
A többnyire éles hangú kér-
désekre adott válaszokból
kiderült, hogy a rendszer nagy
része valóban nyitott lesz, az
uniós elvárásoknak megfelelõ
technológiával. Akad, amelyik
szakaszt elõregyártott ele-
mekbõl rakják össze, és van,
ahol az elõszikkasztás érde-
kében gyephézagos járdalap-
pal rakják ki a csatorna pro-
filját. Minden kapubejárót
legkésõbb egy-két napon belül
befednek, hogy átjárható le-
gyen. Az építkezés végeztével
az utcát eredeti állapotában
kell majd visszaállítani – a
földutak aszfaltozása tehát
még várat magára, további
pályázatokon kell indulni.
Mint kiderült, az építkezés 
a mûtárgyakat nem érinti, a
kivitelezõk a lámpaoszlopok és
kapcsolódobozok mellett ve-
zetik el a vizet átcsövezéses
módszerrel. Az árkok átlagos
szélessége 40-60 cm lesz, a
mélységük 20-70 cm között
változik a talajszint maga-

sságától és lejtésétõl függõen.
A saját esõvíz-elvezetéssel
rendelkezõ társasházak nem
vesznek részt a projektben.
Többen a lakosság részérõl
észrevételezték a nyílt árkot,
de a tervezõk a szikkasztás és
tisztítás jól bevált technoló-
giáját alkalmazták.
Dicsõ Zoltán képviselõ így
reagált: – Mûszaki számítások
szerint egy-másfél milliárd
forint kellene a terület zárt
rendszerrel való lecsatorná-
zásához, de az unió végül 443
millió forintot adott. A ter-
vezõk ehhez az összeghez
próbáltak igazodni, ezért ke-
rült a tervekbe nyitott csa-
tornarendszer. Hagyhatnánk
veszni az egész projektet, de
ahhoz, hogy utat lehessen
építeni, elõfeltétel a csator-
názás, ez már kiderült a koráb-
bi, sikertelen 1+1-es útpá-
lyázatok során is, például az
Irányi Dániel utcával kapcso-
latban. Vagy a rendelkezésre
álló összegbõl oldjuk meg a
kérdést, vagy valaki hozzátesz
a forráshoz még egymilliárd
forintot, amire nincs esély. 
A résztvevõk között meg-
oszlottak a vélemények arról,
hogy szükség van-e a nyitott
csatornarendszer kiépítésére.
Bár a tervek egyelõre sok
kérdést vetnek fel azokban,
akik nem látták õket, tény,
hogy a Pannónia-telep lakói
évtizedek óta kénytelenek
szembesülni kertjeik, pincéik
és az utcák elvizesedésével. Az
ingatlanok megóvásának el-
sõdleges feltétele, hogy korsz-
erû csapadékvíz-elvezetési
rendszer alakuljon ki. Rá-
adásul ez az a városrész, amely
esõvízcsatornák nélkül nem
tud továbbfejlõdni, hiszen
anélkül, hogy a csapadékvíz-
elvezetést meg ne oldanák,
nem lehet az utakat sem felújí-
tani. A projekt tehát végsõ
soron esélyt ad a helyieknek
az elõrejelezhetõ, tervezhetõ
fejlõdésre, az ingatlanok ér-

tékének megõrzésére, illetve
növelésére, az útépítési pá-
lyázatok sikerére, és a jelenle-
gi helyzetnél mindenképpen
jobb viszonyokat teremt a déli
városrészben. 

Bokor Tamás

Az ütemezés várhatóan a kö-
vetkezõképpen alakul (a tel-
jes ütemezés megtekinthetõ
a www.szentendre.hu web-
oldalon), a bejáratok lako-
sonként lesznek a helyszínen
egyeztetve.

I. ütem
Irányi Dániel utca 
(07.27. - 09.15.)

II. ütem - gerinchálózat
(07.30. - 09.15)
Rózsa utca - Honvéd utca
Honvéd utca - Nádastói
csatornaszakasz
Rózsa utca teljes rendezése

III. ütem (08.15. - 09.30.)
Honvéd utca 
Gyöngyvirág utca
Muskátli utca
Levendula utca
Möller utca

IV. ütem
(09. 04. - 10.15.)
Stromfeld Aurél utca
Gyöngyvirág utca
Muskátli utca
Patak utca

V. ütem - zsákutcás területek
(09.15 - 11.15)
Liliom utca
Gyöngyvirág utca
Móricz Zsigmond utca
Wolf Gedeon utca
Patak utca

A Szentendrei
Polgármesteri Hivatal
intézkedései

• A www.szentendre.hu hon-
lapon aktuális informá-
ciók, gyakran ismételt kér-
dések (GYIK), elérhetõ-
ségek, ütemezés, tájékoz-
tatás az aktuális forgalom-
szabályozásról (a Pro
Szentendre Kft. is megkap-
ja ugyanezen anyagokat
közzétételre a honlapján)

• Lakossági fórum jegyzõ-
könyv megküldése a Pro
Szentendre Kft-nek és a
kivitelezõnek

Elindult a csatornázás Pannónián

Máté Fotó Optika
SZENTENDRE, Sztaravodai u. 54. 

Tel. 26/311-841, 
fax. 26/315-844

info@matefotooptika.hu
www.matefotooptika.hu

Nyitva tartás: 
H-P 9.00-17.00 Szo 9.00-13.00

AUGUSZTUSI AKCIÓ!
Napszemüvegek

féláron!
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Tûzoltósági hírek

FÛRÉSZELÉS NAPESTIG

A július 13-i héten rekordszámú, 47 esetben riasztották a szent-
endrei tûzoltókat, amelyek között egy tûzeset és 46 mûszaki
mentés volt. A lánglovagok iránti fokozott igény érthetõ: július
18-án délután négy órakor – ahogyan az Országos Meteorológiai
Szolgálat elõre jelezte is – leszakadt az ég, a heves szélviharok
és esõzések fákat csavartak ki Szentendrén és a Dunakanyar
kisebb településein. A Szentlászlói úti motoroshalálon (ld. mel-
lékelt hírünket) és a Péter-Pál utcában egy kapcsolótábla
füstölésén kívül csaknem minden feladat fakivágással volt kap-
csolatos. Akadt olyan hely, ahol gyökerestül tépte ki a szél a
10-15 méteres fákat. Dunabogdányban és Tahitótfaluban csak-
ugyan olyan sokszor volt szükség a láncfûrészre, mint a
Szentendrei-szigeten. A fák nagyrészt villanyvezetékekben tet-
tek kárt, a szél pedig két helyen szakította le a tetõ egy részét.
A viharral kapcsolatos mûszaki mentések teljes befejezése július
19-én estig tartott.

B. T.

VIHARKÁR

Alig fejezték be a tûzoltók az elõzõ vihar okozta károk (több
mint 50 káreset) megszüntetését, máris kezdõdött az újabb
vihar az újabb kihívásokkal. Múlt héten 52 esetben kellett a

szentendrei tûzoltóknak kivonulniuk (50 mûszaki mentés, 
2 tûzeset ) Szentendrétõl Visegrádig, hogy a kidõlt fák okozta
károkat elhárítsák. Az egyik legnagyobb káreset a Szabadkai
úton a hajléktalan szállónál volt, ahol egy közel 25 méteres
nyárfa dõlt ki.

MOTOROS HALT MEG A SZENTLÁSZLÓI ÚTON

Halálos balesetet szenvedett
egy 29 éves szentendrei
motoros a Szentlászlói úton.
Szentendre és Pilisszentlászló
között. A Visegrád irányából
érkezõ motoros Suzuki típusú
motorkerékpárjával eddig
ismeretlen okból lesodródott
a vízelvezetõ árokba, ahol
nekiütközött az erdészeti út
alatt átvezetõ eternitcsõnek. Az ütközést követõen a motoros
átrepült az út felett és a folytatódó árokban ért földet, ahol
nekicsapódott egy betonoszlopnak. A motoros a helyszínen
belehalt sérüléseibe. A baleset körülményei nem tisztázottak.
A kiérkezõ mentõk csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Az elhunytat a szentendrei tûzoltók emelték ki kézi erõvel. A
rendõrségi helyszínelés idejére félpályás útlezárás volt.

Szöveg/fotó: Weszelits András helyettes szóvivõ
Szentendrei Tûzoltóság

Szentendre Város Önkor-
mányzata Hivatásos Tûzol-
tósága 2007. óta ápol kap-

csolatot Ostrów Wielkopolski
város hivatásos tûzoltóságával.
A Rendõrökért Közbiztonsági
Alapítvány segítségével létre-
jött kapcsolat mindkét fél örö-
mére egyre közelebb kerül egy-
máshoz. 2008-ban mi láthattuk
vendégül elsõ ízben a lengyel
tûzoltó-delegációt, amelynek
vezetõje Andrzej Morta tûzoltó,
az Ostrów Wielkopolski járási
tûzoltóság parancsnoka volt.
Tavaly a  városunkban megren-
dezett nemzetközi tûzoltó-ta-
lálkozón is részt vettek a lengyel
bajtársak, amelyrõl nagyon jó
véleménnyel távoztak, valamint
azzal, hogy a kapcsolatot sze-
retnék bõvíteni. Erre idén július
3-6. között került sor, amikor is
meghívták parancsnokságunk
négy képviselõjét és egy tol-
mácsot. 
Délben érkeztünk meg Ostrów
Wielkopolski városába. Elõször
a tûzoltóságra mentünk, ahol
már felvonták a magyar lobogót,
és nagy szeretettel fogadtak
minket. A parancsnok irodá-
jában, a bejárat felett láttuk a
tavaly tõlünk kapott Szent-
endrét ábrázoló festményt.
Gyorsan megnéztük a laktanyát,
majd a szállásunkra, egy három-
csillagos hotelbe mentünk a
város közepén. Rövid pihenõ
után a járási közgyûlés elnöké-
vel találkoztunk. (Ostrów megye
nagyobb, mint Belgium!) Az
elnök úr kifejezte örömét, hogy
a két tûzoltóság között már
kialakult a kapcsolat, és fel-
vetette, hogy középiskolák is
felvehetnék a kapcsolatot egy-
mással. Csoportunk vezetõje
ígéretet tett, hogy a szentend-
rei középiskolákat õsszel tá-
jékoztatja a lengyelországi le-
hetõségekrõl. A kölcsönös aján-
dékozás után a városi múzeu-
mot tekintettük meg, majd kö-
vetkezett a vacsora és egy kis
kikapcsolódás.
Másnap a helyi Aeroclubhoz
mentünk: vitorlázó gépre száll-

tunk, és felülrõl tekinthettük
meg a várost és környékét.
Mindenhol szépen megmûvelt
földek, ameddig a szem ellátott.
Megnéztük a Dromedár elne-
vezésû tûzoltó repülõgépeket is.
Innen Antonin-ba indultunk. A
park közepén egy fából készült
háromemeletes, kb.
200 éves, nyolcszög-
letû vadászházat cso-
dáltunk meg. Még szin-
te hallottuk Chopin
zongorajátékát, hiszen
ott volt a hangszere. 
Przygodzice követke-
zett, amely községben
nemzetközi kulturális
találkozót tartottak öt
ország részvételével a
berlini fal ledönté-
sének évfordulójára. Franciaor-
szág, Németország, Ukrajna

egy-egy városa kulturális mûsor-
ral készült, ezenkívül két tûzol-
tóság (magyar és német) is részt
vett a programokon. A meg-
hívott településekkel már 1999.
óta tart a gazdasági, admi-
nisztrációs, kulturális, mezõ-
gazdasági, oktatási kapcsolat.
Délután volt a megnyitó, aján-
dékozás, ami után elültettük a
Barátság fáját a Községháza
elõtt. 
A meghívott települések tánco-
sai bemutatták néptáncaikat a
színpadon. Az estet reggelig tar-
tó, nagyszabású utcabál zárta,
ahol több százan táncoltak.
Harmadik nap egy tó melletti
kalandparkba vittek, ahol 6-8
méter magasságban kellett ki-
feszített drótköteleken közle-
kedni. Miután leküzdöttük, 
visszatértünk a laktanyába, ahol
a tûzoltóság felszerelésével
ismerkedtünk meg. Nincs sok
különbség, hiszen pl. a tömlõk
méretezése egyforma, a feszítõ-
vágók típusa egyforma, a tûz-
oltási, mentési feladatokat szin-
te egyforma eszközökkel végez-
zük. Rendelkeznek viszont egy
a vízbõl, illetve a jégrõl men-
téshez való speciális eszközzel.
Ez kb. úgy képzelhetõ el, mint
pl. a révhez vezetõ kishíd. Kb. 4
méter hosszú, mûanyagból ké-
szült, és a mentéshez szükséges
eszközök helye bele van mélyít-
ve, ebben találhatóak a fel-

szerelések. Vízbõl mentéshez
kiválóan használható. A lak-
tanya maga tíz szerállásos, a
tûzoltóság területe kb. négyszer
nagyobb, mint a miénk. Jobbára
saját – azaz lengyel – jármûveik
vannak, a személyi védõfel-
szerelések teljes egészben hazai

gyártmányok! A szolgálati be-
osztásuk nagyjából olyan, mint
a miénk. Szintén három csoport
van, valamint két mentõautó is
található a parancsnokságon.
Õk csak balesetekhez mennek,
ha a helyi kórházból nem tud
indulni mentõautó. Egy híradó
helyiség van, amiben két tele-
fonos pult található: egyik a
tûzoltó, a másik a mentõk tele-
fonjai számára. A tíz vonulós
szer között két létraszerrel és
egy 22 000 literes vízszállítóval
is rendelkeznek.
Innen ismét Przygodzicébe
mentünk, ahol ügyességi já-
tékok következtek. Ezeken ter-
mészetesen részt vettünk, jó
eredménnyel. A díjak átadá-
sához csoportunk vezetõjét is
felkérték. A színpad mellett asz-
talok voltak sátrakkal felállítva,
ahol a helyi lakosok kínálták a
résztvevõket saját készítésû
süteményekkel, kolbászokkal,
üdítõkkel. Mindezt ingyen. Este
folytatódott az utcabál. 
Másnap reggel a tûzoltóságon
búcsúzkodtunk, ahol a járási
közgyûlés elnöke és a helyi
rendõralapítvány vezetõje is
megjelent. Néhány szót mon-
dott, majd a parancsnok úr,
illetve delegációnk vezetõje
búcsúzott. Itt adtuk át a tûzol-
tóságnak, illetve a parancsnok
úrnak és a helyettesének – aki
vezette a tûzoltóságot, amíg a
parancsnok úr három napon
keresztül minket kalauzolt –
szánt ajándékokat.
Elmondhatjuk, hogy mind a má-
sik településeken élõ bajtársak,
mind a civilek nagy szeretettel
fogadtak, amikor megtudták,
hogy magyarok vagyunk. Több-
ször elhangzott, hogy lengyel-
magyar két jó barát.
Ostrów Wielkopolskiban jó volt
magyarnak lenni.

Végi Csaba
tûzoltó százados

Szentendrei tûzoltók 
Ostrów Wielkopolskiban

A laktanya

Lengyel
tánc

Tûzoltó repülõgépek
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6 turizmus

Aszervezet célja, hogy a
Dunakanyar, pontosab-
ban Szentendre, Buda-

kalász, Pomáz, Csobánka, Pi-
lisszentkereszt, Pilisszent-
lászló, Leányfalu, Tahitótfalu,
Szigetmonostor és Pócs-
megyer turisztikai kínálatát
közös, professzionális szerve-
zetben egyesítse, ismertté
tegye és frissítse a hazai és a
külföldi vendégforgalom szá-
mára a terület turisztikai
lehetõségeit, valamint célzott
marketingmunkával erõsítse
az üzletmenetet. E témáról tar-
tott összejövetelt a Pro
Szentendre Városfejlesztési
Kft. július 13-án és 20-án
délután a P'Art Moziban, ahová

a térség szállásadó- és ven-
déglátóhelyeinek tulajdono-
sait, képviselõit, illetve a
térségben mûködõ galériák,
múzeumok vezetõit, a kreatív
mûvészeti ágban, kiskeres-
kedelemben érintett szerep-
lõket, valamint a civil szerve-
zetek képviselõit hívták meg.

TOURINFORM
ÚJRATÖLTVE

Dr. Rubovszky András, a Turisz-
tikai Desztinációs Menedzs-
ment vezetõ szakértõje a két
megbeszélésen amellett évelt,
hogy a most felállítandó
szervezet Szentendre régi tu-
risztikai problémáját, a rövid,
félnapos látogatásokat képes
lesz meghosszabbítani. Sze-
retnének a TDM segítségével
egységes arculatot adni a
régiónak, hogy az itt megje-
lenõ turisztikai és kulturális
kínálat Pomáz, Budakalász és
a többi kisebb település rész-
vételével egységes szerke-
zetben jelenjen meg. Mint
hallhattuk, a mostani Tourin-
form Iroda épülete nem csupán
kívülrõl épül újjá – minimum

háromszorosára nõ a hasznos
területe, és a korábbi szerepet
meghaladóan látogatóköz-
ponti funkciót is ellát majd. A
betérõ turisták a teljes kínála-
tot megismerhetik: ebbe be-
leértendõk a természeti-
építészeti örökség szép példái,
a kulturális javak, a szálláshe-
lyek, az éttermek és különbözõ
környékbeli szolgáltatások is.
A városnézési tevékenység, a
kerékpárkölcsönzés és egyéb
értékesítõ szolgáltatások a
tervek szerint professzionális
marketingmunkával valósul-
nak majd meg. A szolgáltatók
egymás termékeit is könnye-
dén megtalálhatják, így erõsíti
a TDM a helyi vállalkozók kö-
zötti együttmûködést. – A vál-
lalkozók közé értendõk a ci-
vilek, a nemzeti parkok, a köz-
gyûjtemények és egyéb szerve-
zetek is – tisztázta a résztvevõk
körét a szakértõ.

Mint megtudtuk, a szentend-
rei önkormányzat elkötelezte
magát, hogy a 16-18 millió
forintos éves fenntartási költ-
ségnek mintegy 60%-át viseli
majd, és a többi önkormányzat
is hajlandó beszállni a mû-
ködtetésbe, nem beszélve a
környékbeli vállalkozókról. A
létrehozás azonban szintén
költségekkel jár: 30-40 millió
forintos pályázati támogatás
nyerhetõ az iroda felépítésére
és az infrastruktúra megte-
remtésére, valamint a marke-
tingmunka alapjaira. Szent-
endre már dolgozik a tervek
megalapozásán, hiszen a Tour-
inform Iroda átépítése, a Mû-
vészetMalom funkcióbõvítõ
rehabilitációja és a Fõ tér 10-
12. számú épület felújítása
mind a turisztikai fejlesztések
céljait szolgálja. A projekt tel-
jes értékû beindítása 2011-re
várható. Aki belép a menedzs-
mentbe, évente körülbelül 30-
120 ezer forint közötti összeg-
gel tudja optimálisan támo-
gatni a rendszert, attól füg-
gõen, hogy magánszemély,
egyesület vagy vállakozó. Az
önkormányzatok vélhetõen
nagyobb összeggel kötelezik
el magukat a TDM megalaku-
lása és programja mellett.
Rubovszky András arról szá-
molt be, hogy Dunabogdány

és Kisoroszi úgy nyilatkozott,
nem kíván a szentendrei TDM-
ben részt venni, Visegrád
pedig saját szervezetet akar
létrehozni, ahogyan Eszter-
gom is. Egy önkormányzat csak
egy TDM-ben vehet részt, de a
vállalkozók tetszõleges számú
TDM-ben fizethetnek tagdíjat
és szerepelhetnek szolgál-
tatásnyújtó intézményként.

VÁLLALKOZÓKTÓL 
AZ ÖNKORMÁNYZATOKIG

A Vendégváró útikönyvsorozat
tulajdonosainak és szerkesz-
tõinek képviseletében Körtvé-
lyesi Erzsébet beszélt a TDM-
mel kapcsolatos tervekrõl.
Ahogy fogalmazott, a ven-
déglátósoknak és a többi helyi
vállalkozónak össze kell fog-
nia, hogy meghatározzák,
pontosan milyen csomagot
kínálnak a vendégek számára.
A XXI. századi turista szereti
elõre tudni, hová érkezik, s
pontos tájékoztatásához a leg-
megfelelõbb éppen egy olyan
nonprofit szervezet, amely a
szolgáltatókat tömöríti, s
amelynek önerejét a tagdíjak,
költségvetésének többi részét
pedig az állami támogatás
adja. Jelenleg kb. 200 TDM
alapításáról tudnak ország-
szerte, s minél elõbb sikerül
egy ilyet megszervezni a Duna-
kanyarban, annál elõbb lehet
pályázati pénzekhez jutni.
Körtvélyesi Erzsébet kiemelte
a kulturális turizmus szerepét,
mint a város egyik legnagyobb
vonzerejét.

SZÁLLÁSFOGLALÁS 
AZ UTCÁRÓL
Asztalos Zoltán, a Feratel
Hungary Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója a TDM-szervezetek szá-
mára nyújtott technológiai és
infrastrukturális megoldások-
ról beszélt. Technológiai esz-

közeiket több mint 3600 desz-
tinációban használják szerte
Európában. Szolgáltatásaik
között van webtévé, illetve
olyan vendégkártya, amellyel
végigkövethetõ a turista
összes fogyasztása és láto-
gatása, valamint különbözõ
köztéri információs rend-
szerek mûködtetésével is
foglalkoznak. Az egyik ilyen
megoldás az Informator3000
digitális köztéri információs
tábla, amelyen a többnyelvû
térképes helyszínkeresés és
rövid idegenvezetés mellett
akár szállást is lehet foglalni
– a lehetõségeknek csak a fan-
tázia szabhat határt. A bizton-
ságot egy távfelügyeleti rend-
szer biztosítja. Badacsonyto-
majon kísérleti jelleggel mû-
ködik már ilyen tábla, amely a
turistáknak hiteles informá-
ciókat szolgáltat a szabad szál-
láshelyekrõl. – Csak azoknak a
desztinációknak ajánljuk ezt a
táblát, amelyek tudják, hogy a
vendégért nagyon sokat kell
dolgozni. A rendszereink nem
dolgoznak a vendéglátók he-
lyett, hanem csupán meg-
könnyítik a munkájukat –
fogalmazott Asztalos Zoltán.

Szeptemberben fel kell állnia
a helyi TDM-szervezetnek,
ezért a Pro Szentendre Város-
fejlesztési Kft. hamarosan ki-
küldi az egyesületek részére a
meghívókat, ám a jelentkezés
a késõbbiekben is nyitott lesz.

Bokor Tamás

A turisztikai központ megvalósuló álma
Együtt és sokat kell dolgozni a vendégért, hogy megnyerjük magunknak

Több hónapos elõkészítõ munka és a nemrég megjelent európai uniós pályázat feltételeinek pontos ismerete lehetõvé teszi, hogy megalakuljon
a Szentendre és környéke turisztikai szolgáltató és információs központja (rövidebben a Turisztikai Desztinációs Menedzsment, azaz a TDM). 

A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft, mint a Szentendre és
térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet (TDM)
vezetõ partnere pályázatot hirdet a TDM munkaszervezet vezetõ
menedzser munkakörének betöltésére. 
Pályázati feltételek:
• felsõfokú szakirányú végzettség (turisztikai, közgazdasági vagy

földrajzi/geográfus, és minimum 3 év igazolható gyakorlat a tu-
rizmus területén; vagy 

• felsõfokú idegenforgalmi szaktanfolyami végzettség és 5 év iga-
zolható gyakorlat a turizmus területén; vagy

• minimum 5 év projektmenedzseri/területfejlesztési gyakorlat.
További feltételek:
• legalább 3 év igazolható vezetõi gyakorlat
• az EU hivatalos nyelvei közül legalább 2 idegen nyelv felsõfokú

államilag elismert, nyelvvizsgával igazolt ismerete
• egy idegen nyelv legalább középfokú ismerete;
• a TDM munkaszervezet vezetõ menedzserének vállalnia kell, hogy

5 éven belül TDM szakirányú továbbképzésen vesz részt (amennyi-
ben nem vett még részt korábban).

Elõnyt jelent:
• szentendrei és kistérségi helyismeret,
• az EU további hivatalos nyelveinek ismerete
A jelentkezéshez csatolni kell:
- végzettséget és nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát
– szakmai önéletrajzot; 
– motivációs levelet;
– a pályázó szakmai elképzeléseit tartalmazó 3 oldalas összefoglalót.
A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 14.
A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 21.
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot postai úton, a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.
címére történõ megküldésével lehet benyújtani: 2000 Szentendre,
Városház tér 3.  A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítóját: 
„TDM MENEDZSER“. Pályázattal kapcsolatos további információt
Simon Annamária vagy Pozsonyiné Magyar Orsolya nyújt a 26/503-
398-as telefonszámon.

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

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

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

kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

MÛSZAKI VIZSGA, 
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!

Dr. Rubovszky
András

Körtvélyesi
Erzsébet
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„Rettenetes nagy a csönd...”
Elhunyt Németh Gábor, városunk volt polgármestere

Július 12-én hosszan tartó betegség után eltávozott közülünk Németh Gábor.
Tudtam, hogy beteg, az utolsó napokig kapcsolatban voltunk egymással,
most mégsem érzem azt, hogy Gábor meghalt, hogy nincs többé.

Halála után pár nappal ültem le a feleségével beszélgetni, és Kati így kezdte: 
– Rettenetes nagy a csönd – és közben mintha messzi távol figyelt volna valamit.
És ez a csönd teli volt érzésekkel, történetekkel, mesékkel, de fõleg hiányérzettel.

Mikor valaki úgy érzi, önmaga felét vesztette el, hogy énjének hiányzik az egyik
fele – õ Kati, aki 46 évig volt szerelme, párja, felesége Gábornak.
Egyetemista éveikben találkoztak, négy év után házasságot kötöttek, azóta
élnek együtt, egymással, egymásnak, a gyerekeknek, az unokáknak, És most,
29-én Kati eltemette a férjét, pontosan úgy, ahogyan éltek: egyszerûen, csende-
sen, de fõleg szeretetben, nyugalomban, békességben és hitben.
Gábor 1944-ben, a front idején született, kéthónapos volt, amikor édesapját
elveszítette. A nagyszülõi házban nõtt fel testvérével együtt. Az édesanya
egyedül nevelte fel a két fiút nagyszülõi segítséggel. Így éltek együtt mind-
addig, amíg Gábor tizennégy évesen kollégiumba került. A nagypapa lelkész
volt, és nagyon szerette, ismerte is a természetet. Gábor tõle tanult fát oltani.
(Neki is volt hobbikertje Pismányban, a lakótelepen is évtizedekig gondozták
feleségével a kertet.)
Gépészmérnökként diplomázott, 1973-ig Martfûn dolgozott, 1990-ig pedig
Szentendrén, a Beton- és Vasbetonipari Mûveknél volt mérnök, majd fõmérnök.
1990. november 2-tõl 1994. december 11-ig városunk polgármestere, utána
addig, míg a betegsége ágyba nem kényszerítette, Budapesten, az Állami
Számvevõszéken dolgozott. 1975-1990. között a szentendrei református
gyülekezet presbitere, gondnoka, és 12 évig a Magyarországi Református Zsinat
tagja volt.
Németh Gábor az SZDSZ képviseletében az elsõ szabadon választott szentendrei
polgármester volt négy évig. Tudta, hogy sok küzdelemmel, olykor harccal is jár
ez a feladat, és – bár csendes, hallgatag ember volt – mégis vállalta a meg-
bízást, mert felelõsséget érzett a közösségért, a városért. Sok nehézséggel kel-
lett szembenéznie, ezek egy része máig sem oldódott meg. A négy év alatt sokat
tett pl. a város közmûhálózatának fejlesztéséért. Az egyik újságnak büszkén nyi-
latkozott: „Az ország városai közül – három másikkal együtt – elsõként értük el,
hogy telefonhálózatunk a fejlett nyugat-európai szinten van“.
Több mint három évtizedig egy házban éltem Gáborékkal a Füzesparkban.
Igazából csak ritkán beszélgettünk, viszont nagyon sokszor tanúi voltunk egymás
életének, és a 35 év hosszú idõ. Érzéseket, gondolatokat, ismereteket nemcsak
hangok útján gyûjthetünk.
Én tiszteltem Gábort, és tisztelem azt a módot, ahogyan õ élt, és azt az értékren-
det, amit mindvégig képviselt, nem szavakkal, sokkal inkább tettekben. Tisztelem
az egyszerûséget, a nyugalmat, a tisztaságot, a türelmet, a hitet és azt, hogy
ezen értékek mellett mindvégig kitartott.
Kölcsönös, valódi szeretetben élt Katival, és ugyanezt a szeretetet adták tovább
gyerekeiknek, unokáiknak. Sokunknak jó példa lehet életük – nehéz idõket
élünk, ilyenkor sokszor kellhetnek kapaszkodó, segítõ kapcsolatok a fenn-
maradáshoz, a túléléshez.
Biztos sok dolog maradt ki az õ életükbõl is, de õk a „lényeget megélték“.

Gaál Edit

A példakép

Meglehet-e a társadalom példaképek nélkül? Igen, meglehet, de az a
közösség már nem társadalom többé, hanem csorda, nyáj. Dr. Csíky Miklós
sebész fõorvos, az orvostudomány kandidátusa orvosi és emberi pél-

dakép volt, aki nyugdíjas éveit a Pest megyei Pilisjászfalun töltötte, de onnét is
visszatért Salgótarjánba, hogy gyógyító munkáját járóbeteg-ellátó orvosként
végezhesse. 
Hogyan vált példaképpé dr. Csíky Miklós? Az ifjú Csíky Miklós Marosvásárhelyen
szerzett orvosi oklevelet. Kiváló tanulmányi elõmenetele alapján késõbb az
Anatómiai Intézetben, majd a Sebészeti Klinikán dolgozott. Szakorvosként is
kitûnt alapos anatómia felkészültsége, biztos manualitásával, páratlan lelki-
ismeretességével és humánus emberi magatartása alapján. Tudott románul (és
más nyugati nyelveket is), és román betegeit ugyanolyan alapossággal látta el,
mint a magyarokat. Ennek ellenére mégis kikezdte a rosszhiszemû, kicsinyes és
soviniszta politika. Megbüntették, mert magyar anyanyelvû betegeivel ma-
gyarul „merészelt“ beszélni. Megölték a kísérleti állatait, hogy nemzetközi szin-
tû kutatómunkájával ne tudjon a román átlag fölé kerülni. Felesége is orvos, hat
gyermeket neveltek nagy önfeláldozással és szeretettel. A család jövõje iránt
érzett felelõssége késztette arra, hogy elhagyja Romániát, és Magyarországra
települjön. Iszonyú lelkiismeret-furdalás gyötörte amiatt, hogy magyar testvére-
it és betegeit cserben kellett hagynia, de értelmes emberként belátta, hogy a
kisebbségi sorban sem õ maga, se családja nem tud igaz emberként élni. Belátása
igazolódott!

Szombathelyen lett sebész fõorvos, majd Salgótarjánban osztályvezetõ megyei
fõorvos. A bányászvárosban, ahol a betegek nagy hányada a bányászok közül
kerül ki, nem fogadott el hálapénzt. Betegei istenként tisztelték és szerették.
Nem csoda. Mert nemcsak jó orvos volt, hanem igaz keresztény hívõ is. Véletlenül
ismertem meg a Szabolcs utcai Orvostovábbképzõ Intézetben, ahol egy hónapos
tanulmányutat töltött el, és engem is felkeresett az elektronmikroszkópos labor-
ban. Életre szóló barátság lett az ismeretségbõl. 
Sebészi tudása, iskolateremtõ képessége Salgótarjánban bontakozott ki. Nemcsak
gyógyított, hanem kiváló fiatal sebészgárdát nevelt ki, akikkel országosan elis-
mert, minõségi gyógyító munkát tudott végezni. Az általa vezetett sebészeti
osztály morbiditási és mortalitási rátája messze az országos átlag alatt volt.
Alacsony volt a mûtéti szövõdmények kialakulásának száma is. 
Csíky Mikós doktor munkásságát számos díjjal – kiváló orvos, munka érdemrend,
Nógrád megye díszpolgára, Pro Urbe-díj – ismerték el.  Munkásságát a nemzetközi
szakmai élet is elismerte: Rotterdamban, Londonban, Houstonban tartott elõadá-
sokat nemzetközi sebész kongresszusokon. Fejlett szociális érzékrõl tettek
tanúbizonyságot, amikor feleségével együtt alapítványt hoztak létre a hajlékta-
lan emberek számára. Magyarországi letelepedésük után még egy gyermekük
született, így a Csíky család hét gyermeket nevelt az országnak, akik orvosi,
gyógyszerészi, gyógypedagógusi és tudós biológiai pályán szolgálják ma már
hazájukat.
Az emberfeletti kórházi munka, a nagy család nevelése, a gyermekek taníttatása
felõrölte a szülõk minden energiáját. A sok mûtét elõbb a látását kezdte ki Csíky
fõorvos úrnak, több operációra volt szüksége, hogy látását végleg el ne veszítse. 
A maximálisan kihasznált szervezetet Parkinson-kór támadta meg, és ez okozta
korai halálát (2007. június).
Ez a megemlékezés azt célozza, hogy közhírré tegyük: ma is vannak kiváló szak-
emberek és áldozatkész hazafiak, akik azt vallják, amit a híres kolozsvári pro-
fesszor, Apáthy István: „A nagy nemzetek emelik az õ fiaikat, a kis nemzeteket
pedig a fiaiknak kell emelni“. Csíky fõorvos hálás tanítványai dombormûvet állí-
tottak a mesterrõl és példaképrõl a salgótarjáni kórház falára, bizonyítva a régi,
igaz elvet: példaképek nélkül nincs humánus társadalom.

Benedeczky István

Az utolsó 
karácsony 

együtt 
(Németh 

Gábor a kép 
jobb szélén)

Dr. Csíky Miklós 
(jobbra)
a Benedeczky 
házaspárral 
Leányfalun, 
egy kiállítás-
megnyitón
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8 fesztivál

Anagy népszerûségnek örvendõ
rendezvény a Dunához kötõdõ
szentendrei hagyományokat ele-

veníti fel minden évben. A régi görögök
a Dunát Isternek hívták, innen kapta a
nevét a fesztivál is, melyen számtalan
izgalmas program szórakoztatta a tu-
ristákat és a helyieket. Szombat
délelõttõl a Duna-korzón két napon át
csodálhattuk meg a tehetségesebbnél
tehetségesebb kézmûvesek és ipar-
mûvészek portékáit. Nem hiányoztak a
hagyományos vásári kellékek sem:
találhattunk áttetszõ stólát, csillámos
selyemtáskát és persze – a gyerekek
nagy örömére – héliumos lufit és a gu-
micukrot is. Persze voltak még gyerek-
elõadások, vidám versenyek és játé-
kok, maskarás felvonulás, utcabál, és
ismét idelátogatott Tüske Papa, a
bohóc, aki gólyalábas barátaival szó-
rakoztatta a nézelõdõket. 
A korzón sétálgatva különös élmény-

ben lehetett részünk. Fél kettõkor
megcsodálhattuk Mátyás király halotti
pajzsát az „Amiért a harang szól-
Nándorfehérvár 1456“ címû sportos
zarándoklat keretein belül. A Hunya-
diakra emlékezõ zarándoklat Viseg-
rádról indult, ahonnan a vízi sportot
ûzõ kísérõk is rajtoltak. Ezt követõen
kerékpáros és futó kísérõkkel kiegé-
szülve Dunabogdány, Tahitótfalu és
Leányfalu érintésével – ahol a telepü-
lések önkormányzatai ünnepélyesen
fogadták a pajzsot és kísérõit – Szent-
endrére érkezett. Ekkor már gyüle-
keztek a viharfelhõk a város felett, de
ez senkit sem tántorított el a nagy
eseménytõl. A pajzs egy lovas kocsira
szerelt speciális tárolón utazott, mely
elõtt a gyerekektõl kezdve a nagypa-
pákon át, minden korosztályból to-
longtak az érdeklõdõk. Mire a pajzs
kíséretével a Postás-strandra ért, már
mindenki érezte a levegõben a vihart,

ezért az emberek biztonsága érdekében
sajnos több program is elmaradt, a
pajzsot pedig már autóval szállították
tovább Budakalászra. Azért az igényes
nemzeti rockzenét játszó Napvágás
zenekarból egy szám erejéig kaphat-
tunk  ízelítõt. De a vihar mintha érezte
volna, hogy az Ister napok nem múl-
hatnak el a Duna megtestesült szel-
leme, az Ister királynõ – akinek
tiszteletére zajlik az egész fesztivál –
látogatása nélkül. Ebben az évben egy
23 éves budapesti lány testesítette
meg a királynõt, aki türkizszínû musz-
linuszályba öltözve, lovas kocsin ér-
kezett az õt áhítattal hallgató csillá-
mos, halacska-sapkás gyerekek körébe.
Ünnepélyes partra lépése után, trónu-
sát elfoglalva, röviden elmondta jó-
kívánságait, megszívlelendõ tanácsait,
pl. a környezetvédelem fontosságáról.
Miután a királynõ befejezte a beszédét,
szinte gombnyomásra kitört a vihar.
Így sajnos a  legkedveltebb és legkülön-
legesebb program, a káprázatos lát-
ványt nyújtó lampionos dunai csó-
nakfelvonulás és gyertyaúsztatás el-
maradt – a szervezõk úgy döntöttek,
hogy augusztus utolsó hétvégéjén a

Szentendre éjjel-nappal nyitva fesz-
tivál keretében tartják meg. Szeren-
csére az idõjárás a vasárnapi prog-
ramokba már nem szólt közbe, így
zavartalanul élvezhette mindenki a
leányfalui Szekérszínház mûsorát, vagy
éppen a tompai Kolo Táncegyüttes
bemutatóját.
A két nap folyamán a Dunaparti Mû-
velõdési Ház udvarán kockás abroszos
kertvendéglõben pihenhettek meg a
vigasságban megfáradt, éhes és szom-
jas vendégek. A vásári forgatagban
pedig a már jól ismert Tüske papa és
bohócbarátai segítettek eligazodni a
programok és a helyszínek között,
miközben lufi hajtogatással, kötél-
húzással és gólyalábazással szórakoz-
tatták a gyerekeket és a felnõtteket.
Az ünnepélyes hétvégét pedig méltón
zárta le a már szintén hagyománnyá
vált éjféli tûzijáték. 

Fotó és szöveg:
Geyer Zsanett

Jubileumi Ister napok
Idén már tizedik alkalommal rendezték meg az Ister napokat a Duna-korzón, amely számtalan, a Duna köré
szervezõdõ vízi és vízparti programot kínált a helyieknek és az ide látogatóknak. Persze az egész országot
megtépázó vihar nem kerülte ki városunkat sem, így a jubileumi Ister napok sem zajlottak felhõtlenül. 
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Aki kisgyerekként érkezett Szent-
endrére 1690-ben a törökök elõl
menekülõ balkáni népcsopor-

tokkal, és megélte a hatvan-hetven-
éves életkort, szemlélõje, részese
lehetett egy heroikus városépítõ
korszaknak. Az új hazába érkezéskor
hirtelenjében felhúzott faházakat és
fatemplomokat néhány évtized alatt
felváltották az emeletes polgárházak,
legalábbis a város szívében, és felépült
a hét kõtemplom, a legkorábbi Iz-
bégen, a többi hat a Bükkös-patak és
a mai Bogdányi utca közepe által
határolt néhány száz méteres területen
belül. A mesteremberek, kereskedõk,
szõlõsgazdák kitartó erõfeszítése meg-
hozta gyümölcsét. Az 1780-as évekre
már a város is és polgárainak egy része
is jelentõs vagyonra, gazdagságra tett
szert.
A környezõ napsütötte domboldalakat
szõlõskertek vették birtokba, a városi
házak alatt pedig óriási pincék épül-
tek. Sok közülük nyolcvan-száz méterre
is benyúlt (benyúlik) a Szamárhegy
vagy a Paprikahegy oldalába. Nem
ritkán két-három olyan széles ága volt
egy pincének, hogy  szekérrel is ké-
nyelmesen be lehetett hajtani. Õsszel
pedig, szüret után „százával állottak a
város elõtt a Dunán az uszályok, hogy
elszállítsák a mustot és a bort. És a híres
szentendrei aszút, ami a városnak nagy
jövedelmet hozott. És meg is fizették
rendesen. Amikor egy tehén ára tizenkét
forint volt, egy akó közönséges boré meg
három-négy forint, a szentendrei aszú
akóját harminc-negyven forintért vit-
ték. Egy-egy jó esztendõben a szõlõs-
gazdák két-háromszázezer forintot is
bevettek belõle. Gazdagok is voltak az
akkori termelõk. Pénz bõven volt. A jó
szentendreiek meg nem ültek rá, nem
ilyen volt a természetük. Vígan éltek,
nagyokat mulattak és építették a temp-
lomokat egyre-másra…“. Dr. Dezsõfi
Ferenc, egykori szentendrei polgár-
mester várostörténetébõl vett idézetet
a történeti források sem cáfolják,
inkább alátámasztják. 1730-ban már
több mint kétszázezer liter bor ér-
lelõdött a pincékben, és negyven év
alatt az éves hozam közel tízszeresére
nõtt. A szentendrei vörösbor, a fûsze-
rezett rácürmös messze földön ismert
és keresett árucikk volt. 
A tizennyolcadik századi szentendrei
szõlõmûvelés amellett, hogy a szõlõ-
birtokosoknak és a kereskedõknek
busás hasznot hajtott, a helybeli és
környékbeli lakosságnak folyamatos és
biztos munkát, megélhetést adott. A
Pest Megyei Levéltárban fennmaradt
Margaritovits Sándor szentendrei bir-
tokos gazda szõlõire fordított költ-
ségeinek kimutatása az 1780-as évek-

bõl. A felsorolt kiadások
összegszerûségük mel-
lett még azért is becses
adatok, mert testközelbe
hozzák a szõlõmûvelés
akkori gyakorlatát. Mar-
garitovits 1784-ben pél-
dául a második kapálás
alkalmával a kétszázhu-
szonöt munkásnak csak
borra és pálinkára hat-
vanhét forintot költött,
közel négyszáz ember
végezte el az elsõ, máso-
dik és harmadik kötözést,
ötvenen a karóveréssel
voltak megbízva, százki-
lencvenen vettek részt a
szüretelésben, hetven-
heten hordták putto-
nyokban a szekereken
álló hordókba a leszedett
szõlõt, amit ún. cso-
moszlók tapostak, gyúr-
tak össze. Az üres, majd
a szõlõvel, musttal meg-
töltött hordókat sze-
kérrel a „fost cziger“ vitte
le a városba, természete-
sen fizetség fejében.
Csak ebben az évben kö-
zel hatvan forintot fi-
zetett ki „száz akó“ hor-
dóért és négy mázsa
abroncsért. A tételek között szerepel a
szõlõmûvelés kellékeinek elõállítá-
sához nélkülözhetetlen mesterem-
bereknek: pintérnek, bognárnak, ko-
vácsnak kifizetett munkadíj. De fi-
zetség járt a szõlõpásztornak, a pálin-
kafõzõnek, a szõlõvesszõket össze-
szedõ asszonyoknak. Arról sajnos nem
szól a feljegyzés, hogy mekkora szõlõ-
birtok mûveléséhez és szüreteléséhez
foglalkoztatott Margaritovits több száz
embert. Mindenesetre tekintélyes
gazda lehetett, mert az idézett forrás-
ból azt is megtudjuk, hogy 1787 nyarán
negyvenkét aratót fogadott fel a búza
learatására.  
Ugyanezekbõl az évekbõl fennmaradt
egy árszabás is a kádárok munkáiról. A
különbözõ méretû hordók, kádak,
dézsák más-más áron készültek, attól
is függõen, hogy hány abroncs került
rájuk, s hogy az abroncsozás lent a
pincében történt-e, vagy odafent.
Száz évvel a szerbek betelepülése után,
1790-ben összeírták a lakosság föld-
és szõlõmûvelésbõl származó jöve-
delmét. Eszerint kis híján negyvenezer
akó (egy akó kb. ötven liter) jó minõ-
ségû, és közel ötezer akó gyengébb
minõségû bort nyertek évente a szent-
endrei szõlõkbõl. Fényes Elek az 1851-
ben megjelent Magyarország geo-
graphiai szótára címû, négykötetes

mûvében Szentendrérõl többek között
ezt írta: „Szántóföldje kevés, de min-
dent jól megterem, különösen kuko-
riczát; erdeje nagy; de fõ kincs szõlõhe-
gyében áll, melly 2550 holdra terjed.
Földje ennek nagyobb részint kõsziklás,
nehéz mûvelésû, de híres vörös bort
terem, azonban fejért is termesztenek.“
E rövid idézet is jól érzékelteti, hogy a
szõlõmûvelésbõl, borászatból szár-
mazó gazdagságért keményen meg kel-
lett dolgozni, illetve tulajdonosként
mélyen a zsebbe nyúlni a munkáskezek
foglalkoztatását illetõen. Már 1770-
ben, a Mária Terézia-féle úrbérrendezés
kérdõpontjaira válaszolva, melyek a
település  hasznairól és kárairól kér-
dezik a helyi elöljárókat, kiemelik,
hogy legfõbb hasznának azt tartja a
város, hogy határában szõlõhegye van,
„abbul kiváltképpen mind a gazdák,
mind pedigh szegényebb sorsu lakosok
kezy munkájuknak jutalmát várják“,
azaz a föld nélkülieknek helyben van
pénzkereseti lehetõségük. A számukra
kedvezõ körülmények között említik
fel még azt is, hogy mivel szerzõdéses
viszonyban áll a város a földesurával,
a szõlõ után nem kell kilencedet
fizetniük és a városban ki-ki a maga
borát szabadon árulhatja. Az elõnyök
mellett a szentendrei szõlõmûvelést
egy súlyos és visszatérõ kártétel is súj-

totta. Az elöljárók beszá-
molóját az összeíró biz-
tosok ekként foglalták
írásba: „károkra szolgáló
dolognak tartyák, hogy
sokszor hegyekbül le szol-
gáló patakjai meg áradnak
a vizek szaporodásával, a
város réttye elöntetik, ugy
nem külömben a midõn
fölöttébb nagy zápor essõk
járnak, földeikben nagy
károkat szenvednek azon
okbul, hogy a földit szõlle-
jeknek lehordván, nagy
munkájok, és költségek
által azokat helyre hozhat-
tyák.“ Margaritovits Sán-
dor már idézett kiadás-
jegyzékében is szerepel
egy tétel, amit a szõlõben
összeszedett kövekért
fizetett ki.
Minden nehézség ellenére
a szentendrei szõlõmû-
velés a tizennyolcadik
században virágzó ága-
zattá fejlõdött, aminek
számos emlékét még ma
is fellelhetjük, ha figyel-
mesen sétálgatunk a vá-
rosban. Leggyakoribb
árulkodó jelek azt utcára
nyíló régi kovácsoltvas

vagy fa pinceajtók. Elhelyezésüket a
szerbek borkészítési gyakorlata mag-
yarázza. Szentendrén kint a határban
nem épültek présházak, mint az ország
sok más híres borvidékén. A leszüretelt
szõlõt kádakban, hordókban szekérrel
hazahozták a házak alatti pincékbe. Az
utcáról nyíló pincelejáratok, az ún. ka-
csárnyák kettõs célt szolgáltak, egy-
felõl azt, hogy a szõlõ a szekérrõl
közvetlenül a pince mélyében felállí-
tott, terjedelmes fakádakba kerüljön,
másfelõl, hogy a hordókat könnyen
tudják le-fel mozgatni. A többnyire
szûk városi udvarok miatt az óriási
mennyiségû szõlõ, illetve bor utcáról
történõ mozgatása jól bevált gyakor-
lat lett. A pinceajtók mellett a ház
egykori lakójának foglalkozását még
néhány helyen a kõbõl készült kapuív
közepére faragott szõlõfürt ma is hir-
deti. A Bükkös-patak melletti Pozsa-
revacska templom ikonosztázán sem
véletlen, hogy aranyozott szõlõfürtös,
indás keretekbe helyezték el az
ikonokat. Szentendre köztéren felállí-
tott emlékkeresztjei közül az egyiket a
szõlõsgazdák állították a tizennyol-
cadik században a Bogdányi utca és a
Dézsma utca sarkán. A hengeres kõ-
oszlopot kecses, finom szõlõfürtös
indák fonják körbe.

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Három fehér szõlõtõke, három fekete…
A szentendrei szõlõkultúra virágkora

A szõlõsgazdák 18. századi emlékkeresztje
a Bogdányi és Dézsma utca sarkán
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Aképzõmûvészetet kedvelõ szent-
endrei közönség számára nem
ismeretlen a performansz mûfa-

ja. A kiállításlátogatók sokszor tapasz-
talják, hogy a mûvészek a megnyitókon
– és persze a mûveikkel is – provokálják
õket. Edzettség ide vagy oda, beval-
lom, Kántor István Malom-beli képei,
szövegei és akciója után kicsit félve
mentem el filmjeinek bemutatójára. A
szûk körûre sikeredett vetítés szüne-
tében a mozi kávézójában beszélget-
tem vele.

– Tartottam tõle, hogy számomra túlsá-
gosan sokkolóak lesznek a filmjeid.
– Azért tetszettek?
– Azt nem állítom, hogy feldobódtam
tõlük. Elõször csak a bennük lévõ ag-
resszivitást, önpusztítást fogtam föl.
Késõbb észrevettem, hogy nem hiányzik
belõlük a humor sem. Egyszerre brutáli-
sak és viccesek… Azt hiszem, összessé-
gében mégis inkább pozitív a hatásuk.
Egy ember énekel, majd kapkodva dol-
gozni próbál, aztán egy priccsen hány-
kolódik, közben fázik, éhezik, egyedül
van… Késõbb már nincs egyedül, de
csak ordibál, lelkesedik a barikádon...
Máskor kábelekkel hadakozik, nyikorgó

biciklijén karikázik… Körülbelül ilyesmi
jön le a vadul villódzó képekrõl, felira-
tokról, szörnyû zaj közepette, ugyan-
akkor a régi burleszkfilmekre emlékez-
tetõ modorban. A „Modern idõk” jut
eszembe, meg a „Picasso kalandjai”.
Menekülnék, de csak fásultan ülök. Szé-
dülök, a szemem fáj, a fülem hasogat a
szûnni nem akaró zakatolásban, az esõ-
cseppek koppanása szinte beszakítja a
dobhártyámat. Mire kijövök, az egyen-
súly-érzékelésem – akárcsak a vásznon
látható, elhagyott gyárépületek –
romokban hever. 
– Kifejlesztettem egy vágási technikát,
ami epilepsziás rohamot is okozhat a
nem eléggé gyakorlott nézõkben. A
videóimon görcsben rángatódzó sze-
replõk erre adnak példát. Ebben az
állapotban a test több információt
közvetít, mint mondjuk a fürdõkádban
ellazulva. A forradalmak idején a testek
közötti információkibocsátás meghat-
ványozódik.
– Hát ennek igazán örülök… hogy van
egy ilyen technika. Azért mondhattad
volna elõre! Komolyra fordítva a szót:
Freud szerint a mûvész olyan neurotikus,
aki képes saját magát gyógyítani, a kom-
plexusait mûvészetté alakítani. Azt

hiszem, ez a megszenvedett gyógyulás
másokat is gyógyít. (És a szenvedésbõl
itt a nézõnek is jócskán kijut.) Vagy ez
az egész csak konstrukció? Nem Te vagy
a fõszereplõ?
– A legtöbb munkám autobiografikus,
és végeredményben nem csinálok
mást, mint megörökítem a körülöttem
zajló eseményeket.
– A mûveid közvetlenül hatnak, szinte
rákiáltanak a nézõre. A mostani kiál-
lítást kísérõ performanszon például két
táborra osztottad a közönséget: for-
radalmárokra és kivégzõikre. Mindenki-
nek döntenie kellett, melyik oldalra áll.
Az életben is ilyen egyszerû a választás?
– Kiélezett helyzetekben – ilyen a for-
radalom – egyszerûvé válik. 1956-ban
még csak hatéves voltam, de akkor
alkottam elsõ performansz mûvemet.
Kiszaladtam az utcára, és a játékpuská-
mat ráfogtam egy közeledõ tankra. A
tankból kiugrott egy orosz katona, mire
én visszarohantam. A katonák aztán
körülfogták a házat, keresték a kisfiút,
aki fegyvert fogott rájuk. Ez megha-
tározó élménye lett az életemnek.
Ötvenhatban kisfiúk lõttek tankokra…
A magyar forradalom visszhangja nyu-
gaton még ma is erõs.

– Az életrajzodból lehet tudni, hogy az
Orvosi Egyetemre jártál, de abbahagy-
tad, késõbb dalszövegeket írtál, zenét
szereztél. Mi történt veled, mióta el-
hagytad Budapestet?
– 1976-ban Magyarországon találkoz-
tam David Zack kapcsolatmûvésszel.
Zack a nyitott (mindenki által felve-
hetõ identitású) popsztár ötletének
megtestesítésére engem talált a leg-
megfelelõbbnek, így Kanadába érve
útjára indítottam a Monty Cantsin-pro-
jektet. 1979-ben Montrealban kezdõ-
dött az élethosszig tervezett akció-
sorozatom Vérkampány címmel (fest-
mények, utcai akciók, performanszok,
videó- és hangmunkák), részben azért,
hogy finanszírozza a Neoista Össze-
esküvés tevékenységét. Múzeumokban
(pl. MOMA, New York) rendezett akció-
im, vérfestményeim miatt többször
kerültem börtönbe.
A nyolcvanas években Magyarországon
nem történt semmi. A kilencvenes
években végre felébredt az ország,
azután újból elaludt... Közben Euró-
pában, Amerikában és Japánban is sok-
szor megfordultam – Bécs, Krakkó,
Oberhausen, Amsterdam, Hull, Dessau,
München, Párizs, Tokió – különbözõ
fesztiválokon, videó- és performansz-
eseményeken. Néha szentendreiekkel
is össze lehet futni ilyen helyeken,
például Lugossyval, Szirtessel. Sze-
retek embereket megismerni, változni,
mozgásban lenni. Nem jó konzerválód-
ni egy adott szituációban. 
– Feltétlenül konzervatív, aki csak ül
egy szobában, könyvek között, vagy épp
a világhálón kalandozik? Úgy is nagy
területeket lehet bejárni. Úgy értem,
szellemileg. Négy fal között, például egy
buddhista kolostorban is lehet az ember
szabad.
– Igaz. A könyvek nagyszerû dolgok.
Mindig velem vannak, felhasználom
õket a mûveimben. Nekem is vannak
szövegeim: dalok, forgatókönyvek, sõt
nagyobb terjedelmû írások. Ilyen
például a Neoista Internacionálé. De
ezek nem nyomtatásban jelennek meg.
Nem vagyok a szavak embere, nem
vagyok irodalmár. Az igazság az, hogy
utálok írni. Folyton szükségem van új
impulzusokra, eseményekre, fizikai
változásokra.
– Vannak a „Magyarországon világhírû“
mûvészek, akik külföldiként nálunk
csináltak karriert, és vannak, akik elszár-
maztak innen, és külföldön váltak is-
mertté. Az utóbbi a nehezebb, és neked
sikerült. A világhálón a keresõ 114 ezer
találatot ad ki 0,26 másodperc alatt,

Art brut: durvaság és érzékenység határán
Monty Cantsin? (Ámen!) kalandjai

Az úgynevezett „nyers mûvészetet” lehet szeretni, és lehet idegenkedni tõle. Az biztos, hogy a magyar szár-
mazású Kántor István – mûvésznevén Monty Cantsin – ebben a mûfajban nagyon egyéni arc. A Torontóban
élõ zenész, képzõmûvész és performer „a kiáltvány nélküli Neoista?! ellen-álmozgalom” alapítója. A sajtó és
a kritikusok gyakran lázadónak, összeesküvõnek, tekintélyrombolónak, támadónak bélyegzik. Munkái
kísérletek a test és a technika felhasználási lehetõségeivel. Különbözõ tárgyakkal manipulál (fémhulladék,
gõzvasaló, hangszóró, zászló), nemritkán saját testi épségét veszélyeztetve. Többek között az õ mûvei is
láthatók augusztus 23-ig a szentendrei MûvészetMalomban. A kiállításhoz kapcsolódva rendezték meg a
kanadai magyar emigráns filmesek fesztiválját a P'Art Moziban.

Kántor István: Transmission Machine (Közvetítõgép). Performansz és videó

Öri hari
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ha beírjuk a neved. De a filmjeidbõl 
azt szûrtem le, hogy Amerikában sem 
könnyû dolog avantgárd mûvésznek
lenni. 
– Nem tartom magam avantgárd mû-
vésznek. A neoizmuson keresztül pró-
bálom a saját küzdelmemet megje-
leníteni. A most levetített Leben-
sraum/Lifespace (Élettér) címû videóm
például abból a helyzetbõl indul ki,
hogy Torontóban felszámolnak egy
lakótelepet, ahol hajléktalan mûvészek
élnek. Az épületekben korábban irodák
voltak, amiket a cégek elhagytak. Ké-
sõbb ingatlankereskedõk kezére került
a terület. Következett a kergetõzés
velük, a bújócska, majd a kilakol-
tatás…
– Demokráciában a társadalom elõbb-
utóbb integrálja a lázadókat, kijelöl
nekik egy helyet, ahol szabadon lázad-
hatnak, sõt, esetenként meg is jutal-
mazza õket. Ez gyakran megfigyelhetõ
a mûvészetben. Téged is elért a hivata-
los elismerés: a kanadai állam legma-
gasabb kitüntetésében részesültél.
– Igen, 2003-ban. Ezt egyébként így
kommentálta akkor az egyik vezetõ lap:
„István Kántor fõkormányzói díja
annyi, mintha Osama bin Laden kapta
volna a Béke Nobel-díjat.”
– Ez persze csak egy poén...
– Vagy komoly, de akkor sem igaz.
– Milyen gyakran jársz haza?
– Inkább azt mondanám: Magyaror-
szágra. Vannak magyar rokonaim, bará-
taim. A nyolcvanas években jöttem
elõször, amikor meghalt az anyám.
1996-ban Ausztriában jártam, akkor is
átjöttem. Felléptem a Hajógyári-szige-
ten, és Szentendrén a Barlangban is.
Most négy hétig vagyok itt, fõleg
Surányban. A Szentendrei-szigetet na-
gyon szeretem, gyerekkoromban ott
töltöttem a nyarakat. Jó, hogy még
nem rontották el a turisták. Örülök a
természetnek, a víznek, a csendnek.
Torontóban a város sûrûjében lakom,
nem nagyon van ilyenben részem.
– Jól fogadják a szerepléseidet a ma-
gyarok?
– Nem. A mostani kiállításmegnyitón
elég sokan voltak, de inkább pestiek.
A filmekre viszont már nem jöttek el.
Talán hiba volt szombat estére tenni a
vetítést, az emberek szívesebben sétál-
gatnak ilyenkor a Duna-parton. Fõleg
a fiatalokat hiányoltam. Azért cso-
dálkozom ezen, mert külföldön a
klubokban, szórakozóhelyeken nem
különülnek el ennyire fiatalok és
idõsebbek. 
– Mik a terveid, merre folytatod az
életet?
– Thaiföldre készülök, van ott egy
alkotóház, vagy inkább mûvésztelep-
féle: ComPeung, ahol már jártam, és
megtetszett. Nem túl ismert hely, de
jól lehet ott dolgozni, kellemes az
éghajlat, szép a táj, kedvesek az em-
berek, és visszavárnak. Nevet is adtak
nekem az ottani barátaim: Sawang,
vagyis Tiszta Fény.

(gé)

Eddig összesen tíz alkalommal ren-
dezték meg Szentendrén a „Per-
formance és Nehézzenei Fesz-

tiválokat“, melyeket kezdetben „Kis
Magyar”, késõbb már „Nemzetközi”
jelzõvel illettek a szervezõk, olyan sok
volt a külföldi résztvevõ. FeLugossy
László, Szirtes János és efZámbó István,
ha nem is teljesen komolyan, de azt a
célt tûzték maguk elé, hogy Szent-
endrét „a performansz metropoliszává“
tegyék.
Az idén elmarad ez a rendezvény. Ef
Zámbó István szerint idõ- és pénzhiány
miatt. Már tavaly is nehezen sikerült
„összekoldulni a lóvét”, mondja. Szpon-
zorok nem álltak a program mellé,
akadoznak a pályázatok is, túl lassan
mozognak a megnyert pénzek. Abból is
elege lett, hogy csak úgy lehet támo-
gatáshoz jutni, ha ismerõsök leszólnak
innen-onnan. Energia és gyomor kell
hozzá... „Gyomor még lenne”, jegyzi
meg önironikusan, „de az energia már
hiányzik”. Most rendezni kell a sorokat.
Erõt gyûjtenek, és jövõre lehet, hogy
megcsinálják újra, ha sikerül EU-s
pénzhez jutni. Még idén beadnak egy
pályázatot. Francia-szlovák-lengyel-
magyar koprodukcióban képzelik el a
fesztivált, kétévente. Meghívnának kül-

földi mûvészeket Japánból, Thaiföldrõl
is, szóval „pörögne a dolog”. Eddig is jó
híre volt, sokan jelentkeztek, csak a
szervezés elvitt fél évet, és Öcsikének
nem maradt ideje a festészetre. A
Kulturális Kht.-nál sem nagyon biztat-
ták, nem látta a lelkesedést önmagukon
kívül. Pedig – hangsúlyozza végül – kel-
lenek ilyen „kemény” dolgok is, hogy
legyen valami, ami visszabillenti az
egyensúlyt az elgiccsesedett Szent-
endrén.
Furcsa a performereknek a popkul-
túrához való viszonya. Elsõ ránézésre
talán nehéz is a két dolgot szétválasz-
tani. A tömegízlést kiszolgáló ter-
mékekhez hasonlóan a mûvek itt sin-
csenek nagyon „megcsinálva”, például
a dalok kevés szóból állnak, a képek
vázlatszerûek, a filmekben, elõadások-
ban alig van szereplõ. Nincs rafinált
cselekményszövés, nincsenek drága
díszletek, hátterek. Ezek legtöbbször
kis költségvetésû alkotások, egyszerû
eszközökkel operálnak, sok bennük az
ismétlõdés. Általában hiányzik a kidol-
gozottság, a mûgond, ezért néha pri-
mitívnek, monotonnak érezzük õket.
Érthetõ is ez, ha figyelembe vesszük,
hogy az alkotók nemritkán a társa-
dalom perifériáján élnek, és nem áll

rendelkezésükre a modern mûvészeti
ipar teljes arzenálja. Ellentétben a pop-
kultúra munkásaival, bennük viszont
erõsebb az elvonatkoztatásra való
hajlam, kevesebb a tetszeni akarás, így
sokszor igen messzire jutnak a bony-
olult társadalmi problémák és filozó-
fiai kérdések boncolgatásában – fõleg,
ha megfelelõ szakmai tudással is ren-
delkeznek.
Csak akarat kérdése, hogy lehet-e
Szentendre a performansz világvárosa.
Ha akad olyan ember, akinek ez fontos,
és elég energiát tud fordítani arra,
hogy errõl másokat is meggyõzzön,
akkor lehet.
Ne legyünk kishitûek, de provinciálisak
se! Nekünk, szentendreieknek érde-
künk fûzõdik hozzá, hogy tudjuk, mi
történik a nagyvilágban, illik követ-
nünk a mûvészeti folyamatokat. Szent-
endre hivatalosan még nem a világ
közepe, bár (a határában álló tábla
szerint) legalább már a festõk városa.
Nehogy úgy járjunk, mint bõ száz éve
a jó nagybányaiak, akikrõl Krúdy Gyula
szelíden megírta az Ország-Világ címû
lapban, hogy Thorma Jánost nagyra
becsülik ugyan, de nem ismerik a fran-
cia impresszionistákat.

Gaján Éva

Lehet-e Szentendre a performansz világvárosa?
A „performance” angolul és franciául elõadást, bemutatót jelent. Mint vizuális mûfaj, az 1970-es évek
végén alakult ki. Középpontjában az „én” áll, tehát a performer a saját testét, valamint a személyiségét
használja fel témaként, kifejezési eszközként a mûveiben. Magyarországon a 80-as évek elején kapott
teret e mûvészeti ág. (A Wikipédia internetes enciklopédia meghatározása.)

Tárlat könyvbemutatóval

Fullasztó hõségben igyekeztünk július 24-én délután a
Mûvésztelepi Galériába, ahol Jávor Piroska festõmûvész
napokban megjelent albumát mutatta be Török Katalin
mûvészeti író. A tervek szerint a mûvésznõnek a Léna
Mûvészeti Szalonban megrendezett kamaratárlata szolgált
volna az esemény hátteréül. A népes társaság azonban a
szauna-hõfokot árasztó terembõl rögvest kitódult a teraszra,
ahol némi hûsölést remélt. Így a könyvbemutatóra végül itt
került sor. 

A rögtönzött helyszín improvizációra kényszerítette Török
Katalint is. Az ismert, kedves gyerekjáték, „Ez elment
vadászni, ez meglõtte…” mintájára az ujjain sorolta el a

könyv létrejöttének folyamatát:
a képeket megfestette Jávor
Piroska, a tanulmányokat meg-
írta hozzá Mazányi Judit és
Mayer Berta, a könyvet megter-
vezte Bárd Johanna, a kiadói
hátteret megteremtette Vincze
László, a könyvet végül ki-
nyomtatta a Mester Nyomda. És
milyen lett a kötet? Hadd
idézzem újra Török Katalint, aki
tömören így jellemezte: „Jó-
kedvet kiváltó-elõidézõ-fokozó,
örömöt fakasztó, de-jó-nézni
érzetet adó, s benne a képanyag
egyszerre rejtõzködõ és kitá-
rulkozó, fegyelmezett és játékos,
személyes és a titkok (az élet és
a saját titkok) megismerésére
ösztönzõ.“ Valóban, aki kézbe
veszi ezt az elegáns, szép albu-

mot, nagy bizonyossággal megigézi õt Jávor Piroska szim-
bólumokat rejtõ, játékos és érzelmekkel telített, de sohasem
érzelgõs, színpompás festészete. S szinte biztos, hogy ját-
szótársává válik játékaihoz - ahogy a festõmûvésznõ kéri õt
kedvesen könyvében. 
A ritkán kiállító, önmagát kevéssé megmutató Jávor Piroska
életmûve elõször tárulkozik ki teljeségében e reprezentatív
könyv oldalain. Hála a mondókában felsoroltaknak.

Rappai Zsuzsa

Török Katalin a Balogh László által tartott kötetet mutatja be, mellettük Jávor Piroska



Hogy volt?
A Szentendrei Teátrum
megszületésérõl minden-
ki más és más emlékeket
õriz. Konrád Antal szín-
mûvésszel, az elsõ nagy-
sikerû elõadások egyik
szereplõjével beszélge-
tünk a negyven évvel
ezelõtti kezdetekrõl. 

– Hogyan került valaha
Szentendrére?
– Békés András a tanárom volt
a fõiskolán, s õ hívott ide
szerepelni. Két évvel azelõtt,
a diplomavizsgámon, az Ódry
színpadon igen nagy sikerrel
játszottam  Offenbach Kék-
szakáll címû darabjának cím-
szerepét, s emiatt gondolt rám
a Tanár úr, hogy legyek én a
fõszereplõ a Pikko herceg és
Jutka Perzsiben. 
– Mennyire hasonlított az új
színház a többihez?
– Igazából nem volt nevezhetõ
semmiben sem szabályosnak.
A színpad is, amelyet a Fõ
téren állítottak fel, egy kis
állvány volt a tejcsarnok elõtt,
a zenészek egy szekérben
ültek, a világítást például a
Pestiskeresztre is fellógatott
három-négy reflektor szolgál-
tatta. A térre lefutó utcában
lakott egy néni – ha jól emlék-
szem Szabó néninek hívták –,
aki a lakását kiadta nekünk
öltözõnek. 
– Hol zajlottak a próbák?
– Békés András lakásán. Négy-
öt hétig tartottak, s az utolsó
héten már a Fõ téren próbál-
tunk. Apránként szépen elké-
szült a darab. Csak a kisérõ-
zene született meg igen ne-
hezen. Vujicsics Tihamér egy
nap végre megjelent egy cso-
mag üres kottapapírral, egy
tollal és egy üveg tintával, és
azt mondta, hogy a fejében
már készen van, csak nincs
ideje megírni. Békés András-
nak elfogyott a türelme, s
bezárt engem Vujicsiccsal és
egy üveg konyakkal az egyik
szobába, azzal a felkiáltással,
hogy innen addig nem jövünk
ki, amíg nincs meg a mû.
Elõkerültek a nagy aktatás-
kából a jegyzetek, én is szor-
galmasan írtam a kottát, s
néhány órán belül valóban
megszületett a zene. Leg-
alábbis az eleje, amivel már
kezdeni lehetett valamit.
– Az elõbb említette, hogy
pár hét alatt alakult ki a
darab. Már az elején tudta,
hogyan játssza ezt a régies
nyelvezetû komédiát?

– A Pikko herceg végülis egy
vidám darab, egy pamflet. Én
egy idõ után rájöttem, hogy
akkor lesz jó az elõadás, ha
halálosan komolyan csinálom.
Elkezdtem úgy játszani, mint-
ha egy véres dráma lenne, s
így lett igazán mulatságos.
Életre szóló emlék és egyben
tanulság volt számomra, hogy
a fõpróbán ott ült Latinovits
Zoltán és mellette egy nagy
kövér ember, egy egyszerû
fuvaros, s mindketten nevet-
tek – csak éppen máson. Akkor
jöttem rá, hogy a színház akkor
igazi, ha mindenkinek nyújt
valamit.
– Végül elérkezett az elsõ
elõadás ideje. Mekkora sikert
hozott?
– Az idõ is nekünk segített,
szép meleg idõ volt, igazi nyári
este. A Pikko herceg és a Co-
mico-Tragoedia õrületes sikert
aratott. A Teátrum újdonság-
nak számított: a helyszín és a
stílus egyaránt. A liberalizmus
szele megcsapta az embe-
reket, itt most azt láthatták,
hogy nemcsak szigorúan,
komolyan lehet színházat ját-
szani elõírt mondanivalókkal.
– Ennek tudható be a Teátrum
mindmáig tartó hírneve? 
– Azt hiszem, igen. Igazi sze-
retetteli hangulat, vidám
nyüzsgés uralkodott itt. A
szentendrei Fõ téren színész,
közönség és város találkozott
össze. Úgy gondolom, a város
ennek köszönheti felvirág-
zását. S ezt nem szabad elfe-
lejtenie.
– Miben rejlett a Teátrum
titka?
– Az tetszett az embereknek,
hogy ebben a környezetben –
a zöldségbolt és a tejbolt elõtt
– és ilyen felszabadultan ját-
szottunk. A játék és a szöveg
egyaránt beépült ide. Szabó
Gyula például a „Mindjárt be-
esel a verembe“ mondat he-
lyett a „Mindjárt beesel a zöld-
ség-gyümölcs verembe“ vál-

tozatot mondta – a közönség
nagy derültségére. 
– Milyen emlékeket õrzött
meg mindmáig a Teátrumról?
– Számomra az jelentette a
legnagyobb élményt, hogy
valóban olyan jókedvû és
szeretetteljes volt, mint ami-
lyennek látszott. A színház
világában ez igen ritka, ott
gyakori az acsarkodás, az irí-
gység, a lökögetés. Itt min-
denki elégedett és boldog
volt. Nemcsak a fõiskolások, a
kezdõk, hanem a „nagyok“ is,
mint Psota, Sztankay, Szabó
Gyula, Basilides vagy Mádi
Szabó. Õk is imádták. Minden-
ki nagyon akarta, nagyon
büszke volt rá. Jó csapat
alakult ki itt. Az elõadás után
mindig sokáig együtt marad-
tunk. s amikor hazafelé a HÉV-
hez mentünk – nem volt még
autónk – az emberek köszön-
tek és gratuláltak nekünk. 

– Mi lett ebbõl a jó csapat-
ból?
– Négy nyáron át játszottam
nagy-nagy örömmel Szent-
endrén. Azután még hosszú
ideig tartott közöttünk a
barátság, majd az élet ezer-
felé szórt minket. A Teátrum
pedig néhány év után elve-
szítette varázsát. Az újdonság
ereje elpárolgott. A fõ moz-
gatóerõ, Békés András is el-
hagyta néhány év múlva. Más
kezekbe került az irányítás. Új
csapat került ide. Én sem ját-
szottam itt többé, de ez így
van rendjén. A Teátrum má-
morítóan szép emlék maradt
számomra.

Rappai Zsuzsa

A SZENTENDREI 
TEÁTRUM c. filmet

vetíti az m2-es 
tv-csatorna 

augusztus 8-án 
22.55-kor
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12 teátrum

„A repkedõ kicsinyke lelkek oly
Sokan donognak a világba', mint
A szúnyogok; de vajjon hol van az
Az ember, aki abban elhitetné
Magát, hogy õ közikbe tartozik?“

Nem is tudom, hol kezdjem.
Igazából mindig eszembe jut,
ha egy színházi elõadásról kell
beszélnem, hogy mennyire le-
hetek szubjektív, azaz meny-
nyire kell objektívnek lennem.
Mindig arra az álláspontra
jutok: a mûvészet minden
esetben szubjektív, de mégis
hezitálok, mert ha valamirõl
azt mondom, hogy nem tet-
szett, mindig kísért a gondo-
lat: hogyan csinálnám meg én,
meg tudnám-e csinálni egyál-
talán. 
A színpadon még senki, vala-
hol a 12. sor mögött ülünk. A
nézõk szállingóznak befelé.
Sokan vannak, meg nem is…
Csodálkozva nézek körül, mert
tetszik a Teátrum udvara, szép
ez a Malom, és sejtelmes han-
gulatot áraszt a színpad egyet-
len állandó szereplõje, a ké-
sõbb megtépázott székeken
kívül a medence és annak
állandó hullámzása a falakra
vetülve. Kicsit olyan, mintha
ez is a Re: Insitu része lenne.
(Ez a címe a helyszínen jelen-
leg folyó kiállításnak.) 
Elkezdõdik az elõadás. Bejön-
nek a színészek, késsel, villá-
val vacsorához készülõdvén,
leülnek. Már az elején érezni
lehet, ki Gertrudis, hol ül
Melinda, Ottó, Biberach és
Petur bán. Kialakul az elsõ
„picurka“ konfliktus, majd hir-
telen az ál-nyugodt vacsora-
hangulat piactéri kavalkáddá
alakul, majd bombaként rob-
ban szét az „ember a vízben
elõször“ képben, mindezt a
Nirvana „Smells like than spi-
rit“ „haires“-magyarnótás át-
irataként aláfestve. (Kár, hogy
ha már a színészek össze tud-
tak állítani egy zenekart, akkor
nem saját számokkal kísérik az
elõadást.) A színpadon hátul
középen egy mikrofonállvány,
mellette „rendezõi“ balon egy
basszusgitár, a sarokban pedig
dobfelszerelés. Az egész
nyüzsgést Gertrudis királyné
kezdi, és fejezi be azzal, hogy
beleugrik a medencébe. Íme:
a bonyodalom elkezdése…
A bonyodalom kifejtésében
minden megátkozott, szeren-
csétlen, egymás felé kifejtett
gyûlölet a vízben landol. Haza
jön Bánk, elfojtja a Gertrudis

ellen szervezõdött felkelés
csíráit, amit „magyaros-nir-
vanás“ zene kísér a színfalak
mögül (mert hogy két zenekar
van), miközben Petúr, Mikhál
és Simon magyar zászlókat
osztogat a közönségnek. Bánk
megtudja, miért is Melinda a
jelszó, megjelenik Tiborc, ki
lopni jött, Biberachtól pedig
megtudjuk: a szúnyogot csak
így, le kell csapni! Ottó el-
csábítja Melindát egy ajzószer
lévén – amit persze Biberach-
tól kapott –, Bánk ezt nem
tudja megakadályozni, kiát-
kozza feleségét Melindát és

fiát, aki szintén a vízben lan-
dol. Mindenki kiabál, rengeteg
az agresszió, nem lehet érteni
a felgyülemlett vadságtól, a
mikrofon és nem mikrofon
használatától, a hangeffek-
tusoktól, s mindent a víz old
meg…
A második felvonásban görög-
tûz a medence körül, minden
végsõ feszültség tüzeként,
„Melinda és fia el“, Ottó meg-
öli Biberachot és Petúr bánt,
majd Bánk végez Gertrudisszal
saját szerelme és népének
védelmezéseként, Gertrudis a
vízben, II. Endre hazaérke-
zése, Tiborc hozza Melinda
holttestét, Melinda is a víz-
ben, a király felmenti Bán-
kot… „Hazádnak rendület-
lenül / Légy híve, oh magyar...“ 
Taps, még több taps… Az
embereknek tetszett, talán
nekem is, csak azt hiszem, töb-
bet vártam. De az, hogy ki mit
vár el egy színházi elõadástól,
szintén a szubjektum világa.
Az igazat megvallva „igaz-
hangot“ Bánktól és Tiborctól
hallottam. Figyelemre méltó
Bánk és Tiborc játéka, Ottó
állandó idegesítõ szerepfor-
málása, Petur bán oly gyakran
kidagadó nyaki erei és a
medence játéka az esti fény-
ben, a „szentendrei házte-
tõkön…“

Lajkó Bence

Árvíz után még egy „kis” víz…
Bánk bán junior

Bánk bán Simándyval

Jelenetek a Pikko herceg és Jutka
Perzsi címû elõadásból

Konrád Antal
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SZENTENDREI TEÁTRUM 

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

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, Stubnya Béla,
Szöllõsi Zoltán

A Mûvész Szimfonikus Zenekart
vezényli: Gulyás Nagy György 
Rendezõ: Cserje Zsuzsa
Belépõjegy: 2500 Ft 

Augusztus 8. szombat, 20.30
óra (esõnap: augusztus 9.)
VARGA GUSZTÁV: ROMA LEGENDA
Történelmi musical 
Elõadja a Kalyi Jag Együttes 
és vendégeik
Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 14. péntek, 
15 szombat, 19 óra
(esõnap: aug. 16.) 
GEORGES FEYDEAU: A HÜLYÉJE
Az Örkény Színház elõadása
Szereplõk: Kerekes Viktória,
Debreczeny Csaba, Széles László,
Polgár Csaba, Bíró Kriszta,
Takács Nóra Diána, Máthé Zsolt,
Hámori Gabriella, Csuja Imre,
Kerekes Éva, Pogány Judit,
Mohai Tamás e.h., Ruzsik Kata
e.h., Baksa Imre m.v.
Rendezõ: Mácsai Pál
Belépõjegy: 3000 Ft

GYEREKELÕADÁSOK
Vasárnap délelõttönként 
10 órakor a MûvészetMalom
udvarán Belépõjegy: 900 Ft

Augusztus 2. 
MOSÓ MASA MOSODÁJA –
KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ 
Augusztus 9. TÜCSÖK ÉS A
HANGYÁK - TRAMBULIN SZÍNHÁZ 
Augusztus 16. SZALÓKI ÁGI:
SZIPITY LÕRINC – 
GYEREKKONCERT 

KONCERTEK

Augusztus 5. szerda, 20.30 óra,
MûvészetMalom udvara
(esõ esetén: Pest Megyei Könyv-
tár színházterme, Pátriárka u. 7.)
LAJKÓ FÉLIX: A BOKORBÓL -
lemezbemutató koncert
Lajkó Félix – hegedû; Brasnyó
Antal – brácsa 
Belépõjegy: 3000 Ft

Augusztus 7. péntek, 20.30
óra, MûvészetMalom udvara

(esõ esetén: Pest Megyei Könyv-
tár színházterme, Pátriárka u. 7.)
SZENTPÉTERI CSILLA & GROUP
MEDITERRÁN ESTJE
Szentpéteri Csilla - zongora,
Takács Márton - percussion,
Kormos Jano - gitárok, 
Szendõfi Balázs - bass
Belépõjegy: 2500 Ft  

JAZZ- ÉS FOLKESTEK 
A BARCSAY UDVARBAN 
(Dumtsa Jenõ u. 10.)
Szombatonként 19 órakor 

Augusztus 1. 
SZALÓKY ÁGI: HALLGATÓ (2000 Ft)
Augusztus 8. 
MUZSIKÁS EGYÜTTES (2500 Ft)
Augusztus 15. 
KEREKES BAND (2000 Ft)

KIÁLLÍTÁSOK 
A MÛVÉSZETMALOMBAN
Bogdányi u. 32. Tel: 26/301-701
Nyitva: minden nap 10-18 óráig

Belépõjegy: 1000 Ft, 
kedvezményes: 500 Ft
Július 2. – augusztus 23: 
Re: InSitu – KORTÁRS KANADAI 
MAGYAR MÛVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA 

TÁNCHÁZ 

Augusztus 1., 8., 15. 
TALPALÁVALÓ 
– KIS-ALFÖLDTÕL 
A NAGY-ALFÖLDIG
Táncházak Szentendre Fõ terén
szombatonként 18 órától

Jegyárusítás:
Tourinform Szentendre: 
Dumtsa Jenõ u. 22. 
Tel.: 26/317-965, 26/317-966
Nyitva: júniusban: hétfõ-péntek  9-
16.30-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 elõtt.

SZENTENDREI TEÁTRUM • SZENTENDREI NYÁR 

Sajnos az idõ szûke miatt
csak telefonon tudtam
beszélni Félixszel, kér-

dezni õt zenérõl, az új album-
ról, az életrõl. Mintha velem
szemben ült volna, olyannyira
nyíltan válaszolt, és mesélt
arról, hogy ki is õ valójában…
Teheneket megszelídítõ ju-
hász, aki „senkinek“ hívja ma-
gát, akit a hegedülésen kívül
csak is a családja érdekel. Aki
nem lepõdik meg semmin,
mintha minden teljesen egy-
értelmû, természetes lenne.
Aki jobban szeret olyan helyen
élni, ahol nincsen sok beton…
mert ahol sok a beton, ott az
ember jobban el tud bújni, és
megszûnik ember lenni, aki
szeret még biciklizni, és a
biciklin énekelni…    
És a palicsi erdõ tényleg mesél.
Zúg. Örvénylik. Egy Szálló
angyal. Fütyülõ diák. Üde, lágy
reggeli szellõ. Lüktetõ lét az
álmok tengerén…

– Azt olvastam valahol, hogy
amolyan kontrollféleképpen
jársz ki az erdõbe, hogy leel-
lenõrizd: mennyire romolhat-
tál el. Milyen gyakran teszed
ezt meg, és milyen szokott
lenni a belsõ visszhang?
– Nem olyan gyakran, pár
havonta. A belsõ visszhang
meg mindig más, nem lehet azt
mondani, hogy negatív, vagy
hogy pozitív. Változik az

ember, és ilyenkor visszame-
gyünk egy kicsit oda, ahol más-
képpen változnak a dolgok.
– Milyen zenéket hallgattál
gyerekkorodban, és melyek
voltak rád hatással?
– Klasszikus zenét, népzenét,
de hát „eurovíziós dalt“ is 
hallgattam, meg diszkót…
szóval mindenfélét.
– Megkérdezhetem, hogy
miért pont a hegedût válasz-
tottad?
– Azért, mert elég univerzális,
és például zongorán nem 
lehet népzenét játszani, vagy
legalábbis nem szoktak, a
hegedûn meg általában min-
denfélét játszanak.
– Milyen stílusúnak határol-
nád be te a zenédet? Annyi
mindenfélét lehet hallani:
„etnopunk“, „klasszikus nép-
zene“, jazzfolk keveredve a
balkán életérzéssel, avagy
világzene hegedûre, Félixre
és a zenekarára, amolyan
posztromantikus módon. Te
mit mondanál?
– Én? – nevet, majd egy kis
csönd a telefonban. Ilyeneket
biztos nem! Ezek a stílusok
mind benne vannak, de egyik
sem teljesen igaz. De én nem
szeretném behatárolni egyál-
talán, nekem nincs rá szük-
ségem.
– Van esetleg olyan hangszer,
amin még megtanulnál ját-
szani?

– Szívesen megtanulnék akár-
milyen hangszeren, de hát
végül is ez így jó. A citera meg
hegedû: ez így oké.
– Több nevesebb mûvésszel,
zenekarral is dolgoztál már,
írtál filmzenét, de engem
mégis az érdekelne, milyen

volt a Noir Desirrel játszani?
(A francia „sötétvágy“ „punk-
rock“ fekete alternatív an-
gyalaival.)
– Semmi különös, játszottam
én régebben is rockot. Meg
bluest. Úgy kezdtem el dol-
gozni, hogy bluest játszottam
kocsmákban. A Noir Desirrel

olyan nagyon sokat nem zenél-
tem. Egy lemez promóciós kon-
certjükön játszottam, vagyis
kettõn. Az Olympiaban Párizs-
ban, meg Bordeauxnál felvet-
tük az „Ernestine“ címû szá-
mot velük.
– Ha az új albumról kérdez-
lek: miért pont brácsa a másik
hangszer?
– Nem tudom. A magyar nép-
zenébõl kifolyólag. Az erdélyi

népzenében kísérnek brácsá-
val, ezzel a három húrossal,
meg hát a klasszikus zenében
sem ritka, hogy brácsa-hegedû
duó van. Mind a kettõn tudok
játszani, így könnyen átlát-
ható a dolog, meg szépen szól
együtt.
– Ebben a duóban mindent te

írtál, vagy a brácsás szabad
kezet kapott a kíséret meg-
komponálásában? 
– Nincs írva semmi. Impro-
vizációkból alakulnak ki a szá-
mok. A témák az enyémek, a
kíséret meg szabad kezet kap
általában, õ találja ki.
– Tényleg az erdõben vetté-
tek föl a hanganyagot? Me-
sélnél errõl egy kicsit? Milyen
volt? Hallatszódik benne az
erdõ?
– Jó. Jó volt. Nem nagy tech-
nikával vettük föl. Nem volt
stáb, csak kimentünk egy profi
cuccal, ami azért szól, és akkor
lehetett szépen zenélgetni.
Igen, hallatszódik benne az
erdõ, de nem ez a lényeg. Ha
az ember jobban odafigyel,
akkor hallja a madarakat, tücs-
köket, a szelet…
– Õk is köréd gyûltek, mint a
pusztán a tehenek? Vagy in-
kább megijedtek?
– Nem tudom. A tehenek, azok
egészen más dolog. Az erdõ-
ben ilyen még nem volt. Ott
mindenki éli a saját világát,
nem zavarja õket senki…
– Mit várhat a szentendrei
közönség? A palicsi erdõ
hangjait? Vagy esetleg a
Dunakanyar szólamait? 
– Nem tudom. Igazából játsz-
szuk azt, ami a lemezen van,
amit felvettünk az erdõben. Az
lehet mondjuk a palicsi erdõ,
de sokat improvizálunk is a
koncerten, így lesz benne
Szentendre is…

Lajkó Bence  

Lajkó Félix: A Bokorból…
Lemezbemutató koncert: augusztus 5. MûvészetMalom 20.30

Brasnyó Antal és Lajkó Félix



Szentendrén, a belvárosban bútorozat-
lan, 40 nm-es, összkomfortos, önálló
bejáratú lakás, közös költség nélkül, önál-
ló mérõkkel, olcsó rezsivel hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-967-6870.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Nyár utcai társasházban 65 nm-es, 3
szobás, egyedi fûtésû lakás tulaj-
donosától 16,8 millió Ft-ért eladó. Tel.
06 (26) 316-553, 06-20-972-1928.

Szentendrén, a Deák Ferenc utcában
(Vasvári ltp.) panorámás lakás tulaj-
donosától eladó a III. szinten. 70 nm-es,
1+2 szoba, cirkófûtés, hõszigetelt, új,
korszerû nyílászárokkal ellátott. A la-
káshoz egy komfortos üzlethelyiség tar-
tozik. Irányára: 21,9 millió forint, üzlet:
1,9 millió forint. Tel. 06-70-225-9227.
Ingatlanközvetítõk ne hívjanak.

Szentendre óvárosában 120 nm-es csalá-
di ház eladó 533 nm-es telken 29 millió
Ft-ért. Tel. 06-20-450-1652.

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

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

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

Társasházban 1,5 szobás lakás 8 mil-
lió Ft-ért és egy garzon 5,5 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

Szentendrén kétszobás társasházi,
földszinti lakás saját gázfûtéssel 14
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Leányfalun kitûnõ lakóház - nappali,
3 szoba, fürdõk, garázs stb. – 180
nöl-es kerttel 30 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

Anyanyelvi szinten beszélõ két-
diplomás angoltanár magánórákat
(korrepetálástól egyetemi szintig,
III. felsõfokú nyelvvizsgáig) bármi-
lyen szakszöveg, szerzõdés, fordítást
és tolmácsolást magánszemélyeknek
és cégeknek vállal, Szentendrén és
környékén. Tel. 06-70-554-1082.

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

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 gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

ÜÜZZLLEETT

Kiadó Szentendrén, a Duna-parton a
Gomba trafik és hírlapáru oldal. Külön
lezárható helyiség. 50 ezer forint/hó. Tel.
06-20-311-5389.

Szentendrén, a HÉV-végállomásnál igé-
nyes helyiség(ek) irodai tevékenységre
kiadó(k).Tel. 06-30-233-5531.

Szentendrén, a központban melegkony-
hás étterem engedéllyel, felszereléssel
azonnali nyitással kiadó. Tel. 06-20-959-
4337.

Szentendre belvárosában utcára nyíló
üzlethelyiség kiadó. Fölszint 23 nm-
es, alagsor 56 nm-es. Tel. 06-20-411-
3091.

Pozsonyi úton 21+9 nm-es galériás
üzlethelyiség bérleti joga átadó 10 millió
Ft-ért. Tel. 06-20-333-0933.

Mûhely, raktár, iroda Szentendre belvá-
rosában, ipari övezetben kiadó: 80 nm-
es+24 nm-es udvar, jó parkolási lehetõ-
ség, teljes közmû. Tel. 06-20-944-
8037.

50 nm-es helyiség kiadó Szentendrén,
Pismányban különbözõ szakmára, pl.
restaurátor, asztalos vagy raktár részére.
Fûtés és ipari áram van. Tel. (26) 314-
767 (16-18 óra között).

Mûhelynek vagy raktárhelységnek
kiadó 120 nm-es terület Szentendre,
Kõzúzó utca. 24 szám alatt. Tel. (26)
312-422.

Szentendrén, a Bogdányi utcában eladó
vagy kiadó két egymás melletti, emeleti
üzlet (22 + 27 nm-es). Bérleti díj 50 ezer
Ft/hó/üzlet. Tel. 06-20-970-8667.

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

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

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendre Pismányban, a buszfordulónál
49 nm-es panorámás ház 1 vagy 2 fõ
részére 60 ezer Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel.
06-20-995-1832.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, bú-
torozatlan, II. emeleti lakás 55 ezer Ft-
ért kiadó. Tel. 06-30-233-5531.

Leányfalun kisebb lakóház tetõtér-
rel 50 ezer Ft-ért bérbeadó,
Tahiban 45 ezer Ft-ért. Tel. 06-30-
299-0376.

Rózsakerti lakótelep mellett teremgarázs-
ban gépkocsi-beálló kiadó. Tel. 06-30-
233-5531.

Szentendrén, Pismányban családi ház
rendezett kertel augusztus 1-jétõl kiadó
hosszabb távra is. 3 szoba- nappali, 2
fürdõszoba + garázs. Tel. (26) 328-413,
06-20-375-1596.

Kiadó Szentendrén, kertes házban kü-
lönálló hangulatos kis lakás. Tel. 06-20-
322-4807.

Leányfalun, külön bejáratú szoba fürdõ-
szobával kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

Szentendrén, a Püspökmajor- lakótelepen
2 szobás összkomfortos lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-30-442-2002.

Kiadó 30 nm-es garzonlakás (részben
bútorozott) hosszú távra, igényesnek.
Tel. 06-70-244-5700.

1+2 fél szobás lakás a Püspökmajor-
lakótelepen szeptembertõl kiadó. Tel. 06-
30-586-1715.

Szentendrén, a Nyár utcában 70 nm-es
lakás igényesnek kiadó. Tel. 06-30-949-
9890.

Szentendre belvárosában 50 nm-es,
összkomfortos lakás kiadó. Tel. (26) 385-
911, 06-20-977-7721.

Tahiban, a 11-es út közelében 160 nm-es
panorámás mûteremlakás 100 ezer fo-
rint+rezsiért kiadó. Tel. 06-20-316-0974.

Szentendrén, családi ház 60 nm-es külön
bejáratú második szintje kiadó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel. 06 (26) 313-775.

Kétszobás lakás kiadó a Bükkös-partnál.
Tel. 06-20-939-3940.

Szentendrén, családi házban szoba kiadó.
Tel. 06 (26) 314-481.

A Széchenyi téren 50 nm-es lakás augusz-
tus 1-jétõl kiadó, vagy tulajdonosától
eladó. Tel. 06-20-918-1825.

Leányfalun 5 szobás ház a 11-es fõút mel-
lett 280 nöl-es telken hosszú távra kiadó,
irodának is. Tel. (26) 380-005.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Eladó 2 db art deco fotel (120 ezer/db),
2 kõ virágkaspó (20 ezer/db), 1 db Lux
porszívó 145 ezer (új ára 400 ezer Ft), 1
db étkezõasztal 75 ezer Ft-ért. Tel. 06-
20-333-0933

ÁÁLLLLÁÁSS

Azonnali felvétellel keresünk önálló
munkára konyhai dolgozót a szentendrei
Gombába. Fizetés megegyezés szerint.
Tel. 06-20-311-5389.

Szentendrei zöldséges keres eladót, áru-
feltöltõt azonnali kezdéssel. C kategóriás
jogosítvány elõny. Tel.  06-20-480-5906.

Bejáratott üzletembe fodrászt keresek.
Tel. 06-20-570-6847. Dorn szalon, fod-
rászat, kozmetika, Szentendre, Mûvész
tér 9.

Szentendrei távfelügyelet va-
gyonõröket keres. Tel. 06-20-209-
3678.

Szentendrei étterembe pultost és kézi-
lányt keresünk (alkalmanként is). Tel. 06
(26) 311-175.

Szentendrei munkahelyi konyhára moso-
gatót felveszünk. Tel. 06-20-450-3322.

Szentendrei kerékpárüzletbe gyakor-
lott eladót és szerelõt keresünk. Tel.
06-70-944-0859.

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. Érdeklõd-
ni augusztus 5-tõl a (26)-310-060-as
telefonszámon lehet.

A Duna House szentendrei és csil-
laghegyi irodájába keres értékesítési
tapasztalattal rendelkezõ, vállal-
kozói szemléletû értékesítõket. Tel.
06-30-619-56-53, e-mail: jablon-
szky.bea@dh.hu.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Humán értelmiségi állást keres. Tel. 06-
30-242-5775.

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

Takarítást vállalok. Tel. 06-70-298-2954.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Egészségmegõrzés, öngyógyítás, problé-
mamegoldás. Tel. 06-20-211-1682,
www.gondness.hu.
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Idegenvezetõ angoloktatást vállal,
kezdõ-, haladó- és középszinten. Tel. 06-
20-581-0093.

Némettanítás, pótvizsgára való felké-
szítés. Tel. 06-30-229-0575.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Takarítást és gyermekfelügyeletet vál-
lalok. Tel. 06-30-530-0118.

Gyönyörû fotók Krisztinától – családi és
céges rendezvényeken. Tel. 06-20-581-
0093.

A Sissi étteremben szendvicseket és
hidegtálakat készítünk kiszállítással. Tel.
06-20-945-5491.

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

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

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

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

OÁZIS INGATLANIRODA
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

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.

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com

Várjuk hívását – szolgáltatásaink 
díjmentesek!

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

2200//991111--33223322

STÍLUS-SZÍN-SMINKSTÍLUS-SZÍN-SMINK
TANÁCSADÁS NÕKNEK
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EECCDDLL
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) 505-
257, 06-70-336-5530

A csoportok létszáma korlátozott
(8-16 fõ között lehet), ezért 
a jelentkezéseket a beérkezés 

sorrendjében vesszük figyelembe,
és ez alapján történik a hallgatók

regisztrálása.

Tanulj szakmát
tandíjmentesen!

A Szakkay József
Szakközépiskola
IDEGENFORGALMI 

ÜGYINTÉZÕ és
IDEGENVEZETÕ

szakképzést indít
Szentendrén

a 2009/2010 tanévben

• nappali rendszerû, 
tandíjmentes képzés
(a tandíjmentesség
korhatára 22 év)

• tanulói jogviszony, diák-
igazolvány

• intenzív nyelvoktatás
• számítástechnikai isme-

retek

A képzés helye: 
Szentendrei Református

Gimnázium

Jelentkezési határidõ:
2009. augusztus 25.
Bõvebb információ:

06/20-575-2875

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 e-mail címre várjuk:
bergamo@pmmi.hu.
A helyes válaszok közül múzeumunk közönségkapcsolati
csoportjának munkatársai fogják kisorsolni a nyertest.  
A nyeremény minden héten egy darab tiszteletjegy 
a Ferenczy Múzeumban látható Lombard Reneszánsz – 
A bergamói Accademia Carrara festményei címû kiállítá-
sunkra. A kiállításhoz kapcsolódó játék végén – az összes
játékos közül – kisorsolunk egy Lombard Reneszánsz
katalógust és egy plakátot. 

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.

• játék • játék • játék • játék • játék •

12
bergamo@pmmi.hu

12. Ki az a DONÁTOR?
a/ Szent Donát tisztelõje a középkori
hitvilágban
b/ A Jézusnak ajándékot vivõ 
királyok másik jelzõje
c/ Mûalkotás adományozója, akinek
arcképe vagy címere gyakran megje-
lenik a középkori mûvészetben.

A zeneiskola tanárai és diákjai
Olaszországban jártak…

Idén nyáron lehetõségünk adódott arra, hogy iskolánk, a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanulóival együtt részt vehessünk
a második alkalommal megrendezett Nemzetközi Ifjúsági
Szimfonikus Zenekari kurzuson július 3. és 12. között. A közel
kéthetes programot testvériskolánk, az Accademia Musicale
Tollese di Miglianico szervezte. Városunkat és iskolánkat két
tanár és 22 diák  képviselte kürt, klarinét, hegedû és cselló tan-
szakainkról. A zenei táborban három nemzet vett részt: ola-
szok, csehek és magyarok.

A hosszú út után szívélyes fogadtatásban volt részünk, a ma-
gyar diákok igazi otthonra leltek az olasz családoknál, együtt
élték a családok mindennapi életét.
Már a megérkezés utáni reggel elkezdõdtek a próbák, melyeket
csak a közös ebédek szakítottak meg a menzán, ahol az igaz-
gató, Diego Tiberio édesanyja fõzött, és fantasztikus olasz fogá-
sokkal kápráztatott el bennünket.
Az elsõ három napon csak szólampróbák zajlottak. A következõ
lépésben a vonós szólamok az ütõsökkel és a zongorával,
párhuzamosan pedig a fúvós hangszeresek tartották meg
próbáikat. Az ötödik napon elérkezett a nagy pillanat! Végre a
teljes szimfonikus zenekar összeállt, és a tanárok segítségével,

velük együtt játszva megszólalhattak a darabok. Az elején
hihetetlen nehéznek bizonyult a gyerekek számára, hogy a kotta
olvasása mellett, a többi szólamot hallgatva a karmester moz-
dulataira is reagálni tudjanak. Õszintén megvalljuk, az elsõ
összpróba után nem gondoltuk volna, hogy ilyen rövid idõ alatt
ilyen szép teljesítményre képesek a zeneiskolások! Nagyszerû
dolognak tartjuk, hogy gyerekeink átélhették, hogy ennyiféle
hangszer együtt szólal meg. Egész nap a hangszereik mellett
ültek és keményen dolgoztak. Mi, tanárok olaszul, angolul és a
zene nyelvén tartottuk meg a szólampróbákat. Ez a tábor arra is
jó volt, hogy mindannyian szembesülhettünk azzal, mennyire
fontos egy másik nyelv ismerete!
Óriási elismerés illeti a kurzus ötletgazdáját, Diego Tiberiot és
helyettesét, Mariano Aquilanot, mert a zeneirodalom legszebb
darabjait dolgozták át nagy szakmai hozzáértéssel, így ze-
neiskolás korú gyerekek is eljátszhatták azokat. A kedvenc ter-
mészetesen Morricone filmzenéje volt! Fantasztikus élményt
nyújtott, hogy egyszerre több mint száz különbözõ nemzetiségû
gyerek ilyen egységes, szép produkciót mutatott be. A kon-
certek élménye mindenkiben mély nyomot hagyott, a megható-
dottságtól sokan könnyeztek a közönség soraiban, és ráadásra
várva, állva tapsoltak!
A kurzus végén minden résztvevõ diplomát kapott. Az utolsó
koncerten a színpadra szólítva köszönte meg az igazgató odaadó
munkánkat. Csodálatos emlékeket õrzünk a tengernél töltött
napokról, a miglianicoi fesztivál keretében rendezett esti kon-
certekrõl, az olasz reggelikrõl, az ízletes ebédekrõl, vacsorákról,
a testes olasz borokról, nem utolsósorban a mindig vidám és
szívélyes olasz emberekrõl és a gyönyörû tájról. Köszönjük a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítványnak, hogy támogatta
kiutazásunkat, és Zakar Katalinnak, hogy megszervezte azt.

Négyessy Kata és Pap Angéla tanárnõk

Páljános Ervin szobrászmûvész
kiállítása a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum Skanzen Galé-
riában A hagyomány felé cím-
mel augusztus 30-ig hétfõ
kivételével naponta 9-17
óráig látogatható.
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Roma legenda
Augusztus 8-án, szombaton 20.30-kor a Kalyi Jag Arts
Management mutatja be a legendás Kalyi Jag együttes és
vendégei szereplésével Varga Gusztáv: Roma legenda címû
történelmi musicaljét a Szentendrei Teátrum színpadán, a
MûvészetMalomban.
A világhírû Kalyi Jag együttes idén ünnepli fennállásának 
30 éves évfordulóját. Az együttes alapítója: Varga Gusztáv –
lovag, kiváló elõadómûvész, zeneszerzõ, rendezõ, szövegíró,
producer, Európa-Music TV-díjas, a népmûvészet ifjú mestere, a
World-Music Megastar-ja – álmodta meg és s vitte színre  2005-
ben a Roma Legendát. 

A mû unikális értéket képvisel hazánkban és világszerte a roma
identitás erõsítése és a cigányság kultúrájának, történelmének
bemutatása szempontjából. A világon elõször életre hívott roma
rockopera megálmodójának célja az volt, hogy a zene és
táncmûvészet eszközeivel ábrázolják a cigányság sokak által
nem ismert történelmét. A darab – melyben a nézõk népes,
mintegy hatvan fõs tánccsoport elõadásában gyönyörködhet-
nek – bemutatja a roma õshazából való elvándorlást, és a
cigányság vándorútjának különbözõ állomásait. A jellemzõbb
színtereket csodás jelmezekkel, díszletekkel és jellegzetes tán-
cokkal illusztrálják.

VéVé, ötödszörre
Két évvel ezelõtt azt ígérték, hogy meg-
honosítják hagyományõrzõ vásárukat Tahitót-
faluban. Ígéretüket betartották. A hír rövid, jó
és igaz. Civil kezdeményezés az évente két alka-
lommal megrendezésre kerülõ Vasárnapi
Vásárnap. Augusztus 16-án reggel nyolc órakor
a Tahi híd lábánál ötödször nyitja meg jelképes
kapuit az árusok és érdeklõdõk elõtt.
Ez az a vásár, amely nem az anyagi nyereségrõl
szól. A meghívott gazdák és alkotók nem
fizetnek kitelepülési díjat. A cél nemes, hiszen
itt a környékbeli vásárlók és termelõk ta-
lálkozása az elsõdleges. Nem kevésbé fontos a
gazdálkodó és alkotó ember nyeresége: ne a
köztes kezek fölözzék le a haszon nagyobbik
részét, miközben a mûvész vagy a gazda szé-

gyenteljesen keveset tehet a zsebébe. A vásár
szervezõi azt remélik, hogy a kialakult kapcso-
latok mûködnek majd tovább hétköznap-
jainkban és alternatívái lehetnek szupermar-
ketes vásárlásainknak.
Legyen úgy, mint régen vót... hirdeti barnapa-
píros plakátjuk bevált szlogenje, s valóban,
régi vásári hangulatot idéz a kikiáltó, a
népizenekar, a lovasok. Minden alkalom tarto-
gat valami újdonságot. A legközelebbi vásáron
délelõtt 11 órakor kakas szépségverseny lesz a
nagyérdemû szórakoztatására. A gyõztes jutal-
ma pedig három szépséges tyúk... Népi vise-
letekbe is bújhatunk majd próbaképpen, és régi
eszközök között tesztelhetjük ügyességünket,
természetesen szakavatott segítséggel.
Várjuk Önt is augusztus 16-án a Tahi híd lábánál
reggel 8 és délután 3 óra között!             -elká-

Már nem oly kicsiny és lelkes

Leányfalu napról napra,
hétrõl hétre gyarapodik,
szépül. Nemcsak a lát-

ványos építkezések – iskola,
strand, bevásárlóközpont –
hanem a közösségépítés is
elõtérbe került. 
Éppen hatvan esztendeje vált
önálló településsé. 1949. áp-
rilis elsejéig a szigeti Pócs-
megyer üdülõhelyeként  tar-
tották számon: 750-800 fõ
lakta, és a 19 elnevezéssel ren-
delkezõ utcában fõleg hétvégi
házak, nyaralók álltak. Ki-
emelt jelentõségûvé a nagy
központi üdülõk tették, ide-
jártak a bányászok, a nyom-
dászok, az OTI dolgozói pihen-
ni és a köztársasági elnöki,
késõbb pártüdülõ is itt kapott
helyet. Mindezt honnan lehet
tudni? A jeles évfordulóra
Leányfalu történetét bemu-
tató érdekes és látványos kiál-
lítást rendezett a helytör-
téneti múzeum. A római kori
emlékeket dr. Redõ Ferenc
régész rendszerezte, és a falu
múzeumát, a Sicc-villát betöl-
tõ dokumentumokat és tár-
gyakat számtalan turista te-
kintette már meg azóta. A
helytörténeti kiállítás mellett
egy kiadvánnyal is ünnepel-
tek. Kiss Gábor tájépítész
könyve, az õshonos leányfalui
Fábry Sándor kifejezésével
„egy szakdolgozó kerttervezõ,
akinek oskolai penzuma (…)

könyvvé lombosult“ már a
könyvesboltokban is kapható
Villák és kertek a Duna-
kanyarban címmel. 
Gyakoriak az irodalmi ren-
dezvények. Egyik szervezõjük,
Pávai Patak Márta mûfordító a
Líra gyalogosai néven lelkes
kis csapatot vezet, akik rend-
szeresen összejönnek és iro-
dalommal, versekkel foglal-
koznak. Leányfalu számára
különösen fontosak a Móricz
Zsigmondhoz és máig itt élõ
leszármazottaihoz kapcsolódó
rendezvények. Ennek jegyé-
ben beszélgetett a több mint
ötvenfõs népes hallgatóság
elõtt Pávai Patak Márta fiatal
magyar írókkal. Meglepõ elsõ
kérdésével: odaülnének-e fiai-
ként Móricz lábaihoz, arra
ösztönözte õket, hogy vall-
janak arról az írói eszköztár-
ról, amelyet a nagy elõd is oly
sikeresen kezelt. A szelleme-
sen irányított társalgásban
Háy János az Életem regényé-
bõl azt emelte ki, hogy a falusi
közösségbõl kiszakadt író
hogyan találhatja meg ön-
magát egy új közegben úgy,
hogy mindvégig örök témát
szolgáltat számára a szülõföld
világa. Ma mindez újra fontos,
hiszen a nemzettudat átren-
dezõdése közepette is szük-
ségesek ezek a támpontok.
Grecsó Krisztián szerint a
Móricz által megjelenített szi-

tuációk máig érvényesek,
„megvannak a jelek és nem
olvadt ki belõlük a jelentés“.
A meghívottak vállalták, hogy
valóban közük van Móricz
köpönyegéhez, és régi szokás
szerint felolvasással fejezõ-
dött be az est. 
Kolos Réka, a Móricz-unokák
egyike jelentette be, hogy az
örökösök nevében csatlakoz-
tak a Móricz Zsigmond Könyv-
múzeum alapításához, ahol a
különbözõ kiadású és könyv-
technikai eljárásokkal készült
példányokat mutatnák be.
Ennek kialakítását a falu-
központ felé esõ ún. kertész-
házban tervezik. Ez azonban
még a távlati tervek közé 
tartozik, addig a legfonto-
sabb beruházás a Faluház át-
építése. A munkálatok már
elkezdõdtek, és legkésõbb év
végéig átadják a Vadász
György tervezte új épületet.
Egy új alapítványt hívtak élet-
re a Leányfalusi Szabad-
egyetem mûködtetésére,
amely a Faluház kulturális
kisugárzását hívatott erõ-
síteni. 
Legutóbb a falu védõszent-
jének ünnepén, Szent Anna
napján pompás zenés-táncos
programmal kedveskedtek a
nyaralóknak és helybelieknek
egyaránt a falu kulturális éle-
tének szervezõi.

ÕZI

Pávai Patak Márta 
Háy János 
és Grecsó Krisztián írókkal
beszélget


