
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP • ALAPÍTVA 1899-BEN
MEGJELENIK PÉNTEKEN • ÁRA 158 FT

XXIII. ÉVFOLYAM • 29. SZÁM • 2009. AUGUSZTUS 14. 29

Dr. Nagy László mûszaki szakíró Árvizvédekezés a településeken címû új könyvét mutaták be 
a Városházán (4. oldal). Kissné Kapocsi Tímeával, az AGY iskola új igazgatójával beszélgettünk
(6. oldal). A hõs és a csokoládékatona címû Bernard Shaw darabot Máté Gábor rendezi (11.
oldal). Balogh László festõmûvész régi szentendrei anekdotákat mesélt a városházi fotókiállítás
megnyitóján (1-7. oldal). A helyi amatõrök nagy sikerrel mutatták be a Hófehér címû darabot
Ficzere Kyrú rendezésében (13. oldal).

Dr. Nagy László Kissné Kapocsi Tímea Máté Gábor Balogh László Ficzere Kyrú

Arcok a szentendrei legendáriumból
Szentendrei családok archív fotóiból nyílt kiállítás a Városházán. A tárlat szeptember 1-jéig tekinthetõ meg

arcok

Szentendre városa ebben az évben ünnepli ezeréves fennállásának évfordulóját. A Dumtsa
Jenõ Integrált Városfejlesztési Stratégiában a város kiemelten foglalkozik a hagyományok
õrzésével, de a jövõt is építi az idén kezdõdõ beruházásokkal és a lokálpatriotizmust erõsítõ

programokkal. Többszöri felhívásunk nyomán számos szentendrei család küldte el több mint 500
régi családi fotóit a Polgármesteri Hivatalba, hogy egy közös tárlaton legyenek bemutathatók a
mikrotörténelem e szép dokumentumai. Ezzel a fotókiállítással kíván a város emléket állítani
ezredik évében az itt lakóknak, a szentendrei családoknak Szentendrei családok pillanatfelvételei
címmel. A tárlat a Városháza polgármesteri galériájában augusztus 3-án délután nyílt meg, és
szeptember 1-jéig látható.
Dr. Dietz Ferenc polgármester eredeti ötlete szerint 1989. augusztus 20. elõtt készült fotókat vár-
tak a rendezõk, de némi jóindulattal még az 1990-es évek elejérõl származó képek is felfedezhetõk
a falakon. – Akadt olyan család, amely csak egy, de volt, amelyik 92 képet küldött be – számolt be
tapasztalatairól dr. Dietz Ferenc polgármester. – A lényeg azonban így is, úgy is ugyanaz:
felfedezni, hogy Szentendre igazi lokálpatrióta település. Ennek legszebb bizonyítékai a régi csalá-
di fotók. 

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Tisztelt 
Olvasóink!

Nyári szünet miatt
legközelebbi
lapszámunk

augusztus 28-án 
jelenik meg.

Augusztus 20-án, csütörtökön 17 órakor
a Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.)

Szent István napi ünnepség
Köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc polgármester

Ünnepi beszédet mond dr. Habsburg Ottó, a Nemzetközi
Páneurópai Unió elnöke

Az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk, 
a Szentendrei Teátrum 

és a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál 
részletes programját mellékletünkben olvashatják.



A Kormány elfogadta a krí-
zishelyzetbe került személyek
támogatásáról szóló 136/
2009. (VI. 24.) Korm. rende-
letet, mely alapján az alábbi
feltételek szerint lehet leg-
alább húszezer forint, legfel-
jebb ötvenezer – különös mél-
tánylásra okot adó körülmény
fennállása esetén legfeljebb
százezer – forint egyszeri, 
vissza nem térítendõ támo-
gatáshoz jutni.

A TÁMOGATÁS FELTÉTELE:
• a kérelmezõ a Magyar Köz-
társaság területén bejelentett
lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ, nagykorú sze-
mély;
• a kérelmezõ családjában a
kérelem benyújtását megelõzõ
hónapban az egy fõre jutó havi
jövedelem a minimálbér nettó
összegét (2009-ben 57 815
forintot) nem haladta meg;
• a kérelmezõ részére nyugel-
látást nem folyósítanak;
• a kérelmezõ a gazdasági vál-
sághoz kapcsolódó, elõre nem
látható esemény következ-
tében a családja mindennapi
életvitelének fenntartását
súlyosan veszélyeztetõ krízis-
helyzetbe került.
A család mindennapi életvi-
telének fenntartását súlyosan
veszélyeztetõ krízishelyzet-

nek minõsül különösen, ha a
kérelmezõ:
• a munkahelyét 2008. szep-
tember 30-át követõen el-
vesztette;
- jövedelme a 2008. szeptem-
ber havi jövedelméhez képest
20%-ot elérõ mértékben csök-
kent;
• lakáscélú kölcsönszerzõ-
désébõl eredõ fizetési köte-
lezettsége a törlesztõrészlet
2008. szeptember havi össze-
géhez képest 20%-ot elérõ
mértékben emelkedett, vagy
• egészségi állapota indokol-
ja.
A támogatás egy alkalommal,
a család egy tagja számára
állapítható meg.
A kérelmet formanyomtat-
ványon kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Köz-
igazgatási és Népjóléti Iroda
Népjóléti Csoportjához. A for-
manyomtatvány a Népjóléti
Csoportnál személyesen átve-
hetõ vagy honlapunkról letölt-
hetõ.
A kérelemhez mellékelni kell:
• a kérelem benyújtását meg-
elõzõ hónapban megszerzett
jövedelem összegének iga-
zolására alkalmas iratot vagy
annak másolatát; valamint
• a krízishelyzet fennállását
igazoló okiratot vagy annak
másolatát (pl. a lakáscélú köl-

csön havi törlesztõrészletének
emelkedését igazoló iratot, a
2008. szeptember havi jö-
vedelem összegét igazoló ira-
tot, a munkahely megszûnését
igazoló iratot, a Munkaügyi
Központ igazolását, orvosi
igazolást, stb.)
Amennyiben a kérelmezõ hi-
ányosan nyújtotta be a kérel-
met, hiánypótlást küldünk.
Amennyiben a kérelmezõ nem
felel meg a Korm. rendeletben
foglaltaknak, a Polgármesteri
Hivatal a kérelmet elutasítja. 
Amennyiben a kérelmezõ meg-
felel a Korm. rendeletben
foglaltaknak, a Polgármesteri
Hivatal a kérelmen igazolja a
feltételek fennállását és to-
vábbítja azt a regionális nyug-
díj-biztosítási igazgatóság-
nak. A kérelemrõl a jogsza-
bályban meghatározott szem-
pontok figyelembe vételével a
regionális nyugdíj-biztosítási
igazgatóság határozattal
dönt.

Dr. Molnár Ildikó
jegyzõ
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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!

 A Szentendrei Waldorf Alapítvány   

 
közhasznú egyszerûsített éves 

beszámolójának   
 mérlege a 2008.évre   
    
                                                   (adatok ezer Forintban) 
A Befektetett eszközök 120  
B Forgóeszközök 3240  
C Aktív idõbeli elhatárolások 0  
  Eszközök(aktív összesen) 3360  
D Saját tõke 3029  
F Kötelezettségek 331  
G Passzív idõbeli elhatárolások 0  
  Források(passzívák) összesen 3360  
    
    
    
    
 A Szentendrei Waldorf Alapítvány   

 
egyszerûsített éves eredmény 

kimutatása a 2008.évre   
    
    
                                                   (adatok ezer Forintban) 

A Összes közhasznú tevékenység bevétele 8991  
B Vállalkozási tevékenység bevétele 0  
C Összes bevétel 8991  
D Közhasznú tevékenység költségei 8955  
F Összes ráfordítás 8955  
G Adózás elõtti eredmény 0  
I Tárgyévi közhasznú eredmény 36  
    
    
    
    
                                                              Simon Gyöngyi 
                                                                    elnök  
    

Kedves Szentendreiek!

Korábbi évek sikerein fel-
buzdulva idén is meghir-
detjük a Bükkös Pályázatot
a Bükkös patak mentén és
környékén élõknek (tor-
kolattól a Kisbán házig)  

3 díjat hirdetünk meg 
• 2009-ben a Bükkös-part leg-
szebb, leggondozottabb kert-
je
• 2009-ben a Bükkös-part
legszebben karban tartott
partszakasza 
• 2009-ben a Bükkös patakért
legtöbbet tettem, legered-
ményesebben dolgoztam
Szeptember 15-ig várjuk min-
dazok jelentkezését, akik
patakparti kertjüket, elõttük
lévõ partszakaszt kitüntetésre
méltónak érzik, illetve azok-
nak, akik a három meghirde-

tett díjra javaslatot szeret-
nének tenni. Öttagú zsûri
fogja elbírálni a beérkezett
pályázatokat, a kitüntetettek
szép ajándékban részesülnek,
melyet ünnepélyes keretek
között idén is dr. Dietz Ferenc
polgármester és Szamos László
cukrászmester ad át. 

A díjazottak átvehetnek majd
egy-egy kapujukra felszerel-
hetõ kis táblát, mely hírül
adja, hogy az évben melyik
volt a Bükkös-part legszebb
kertje, legszebb partszakasza,
legtöbbet érte dolgozó egyé-
ne, családja vagy csoportja.
A zsûri tagjai: Kun Csaba alpol-
gármester, Hidegkuti Gergely
önkormányzati képviselõ,
Vinczéné Sándor Viktória
környezetvédelmi referens,
Szeneiné Andornaki Edit és
Kajzingerné Nagy Emese, a

Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület tagjai, patakparti
örökbefogadók.
A kiírt Bükkös Pályázatra le-
vélben a Zakar Ágnes, Szent-
endre, Bükköspart 63. címre,
e-mailen a zakar.agnes@
fibermail.hu címre és tele-
fonon a 06-20-9676820 szá-
mon lehet jelentkezni leg-
késõbb szeptember 15-ig. 

Az ünnepélyes díjátadás elõ-
reláthatólag október 3-án, a
Bükkös-parti fa játszótéren
kerül megrendezésre!

A rendezvény fõ védnöke: 
dr. Dietz Ferenc polgármester
Támogatók: Szentendre Város
Önkormányzata, Szamos Mar-
cipán Cukrászda, Lukács Tibor,
festõmûvész, Szûcs Sándor,
papír-molnár, Kovács Endre,
kovácsmester és Nagy Sándor,
Képkeretezõ Mûhely, Mûvész-
bolt.

Várjuk a jelentkezõket!

Bükkös partiak Baráti Köre
Egyesület

Zakar Ágnes
elnök, szervezõ

Tájékoztató a krízishelyzetbe került személyek 
támogatásáról szóló szabályokról

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, 
fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális 
és Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán
ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Maros Emõke, Miser István, Széles Nóra • Lapzárta: hétfô, 12 óra • Hirdetések
felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig, illetve az Oázis Ingatlanirodában (Dunakanyar krt.
2.).Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1039 Budapest, Vörösvári út 119-121. •
Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu

Bükkös Pályázat idén is
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A polgármester

naplója
Augusztus 17. (hétfõ)
17.30 Szerb Mûvésztelep 
2009 megnyitó ünnepsége

Augusztus 18. (kedd)
09.00 Alpolgármesteri beszá-
moló
10.00 Vezetõi értekezlet
14.00 VSZ Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés 
15.00 DPÖTKT irodavezetõjé-
vel megbeszélés
16.00 Szentendrei
Városfejlesztési Kulturális Kht.
ügyvezetõjével egyeztetés

Augusztus 19. (szerda)
09.00 Városmarketing
témában egyeztetõ
megbeszélés
11.00 Szabályozási tervvel
kapcsolatos egyeztetés
20.00 Testvérvárosokból
érkezõ vendégek fogadása

Augusztus 20. (csütörtök)
11.00 A romániai forradalom
20. évfordulójára koszorúzás 
a Csicserkón
13.30 „Szentendre-Wertheim
20 éve“ jubileumi ceremónia 
a Városházán
15.00 „Szentendre 1000 éves“
- emlékülés a Városházán
17.00 Államalapítás ünnepe 
a Pest Megyei Könyvtárban
20.00 Szentendrei
Kamarazenekar ünnepi 
koncertje a Református 
templomban

Augusztus 21. (péntek)
10.00 Látogatás a Skanzenba
13.00 Testvérvárosi tábla
felavatása
14.00 Molnár Bertalan 
millenniumi kiállításának
megnyitója

Augusztus 22. (szombat)
09.00 Szentendre Város Bora
verseny
12.00 Sajtótájékoztató
13.00 Borkóstolás a Czweiber-
udvarban

Augusztus 25. (kedd)
09.00 Alpolgármesteri 
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet

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 hiva-
talos 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? 

• Ön mit szeret Szentendrében?

A 31. hét kérdése: 
• Ön szerint hogyan lehetne megszüntetni az
illegális szemétlerakásokat? 

Polgármesteri Hivatal

ÜLÉSTERMI HÍREK
SZÚNYOGGYÉRÍTÉS SORON
KÍVÜL
Az önkormányzat kérésére a
dunai árvizet követõen a
kistérségi társulás soron kívül,
egyszeri alkalommal 80 hek-
tárnyi plusz terület légi, kémi-
ai szúnyoggyérítését végez-
tette el a Pismány és Leányfalu
közötti szakaszon.

OLVASÓLIGET
Augusztus 14-16., augusztus
21-23., augusztus 28-30.
között, valamint szeptember
5-én és 19-én a Nagycsalá-
dosok Szentendrei Egyesülete
Olvasóliget címmel tart ren-
dezvényt a Bükkös-patak part-
ján, az evangélikus templom
elõtt, a Pap-szigeten.

VIZES VIS MAIOR 
PÁLYÁZATOK
Az I. fokú árvízvédelmi ké-
szültség kapcsán keletkezett
többletkiadás fedezésre érde-
kében Szentendre vis maior
támogatási kérelmet nyújtott
be a Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Tanács-
hoz. A Duna-korzó rév-állomás
alatti szakaszának, a Duna
korzó sétánynak, a Postás-
strandnak és a Pap-sziget
területének helyreállításához
igényelt összeg – 1,5 millió
forint önrész mellett – 3,5 mil-
lió forint.
A Fürdõ utcai zsilipnél a dunai
árhullám által okozott károk
helyreállításához 6 millió 270
ezer forint önrész mellett 14
millió 630 ezer forintra pá-
lyázik a város.
A nagy mennyiségû csapadék-
víz okozta károk miatt a Pézs-
ma utca, a Sikló utca, a Muflon
utca, a Vanília utca, a Kaptató
utca, a Fürj utca, a Czotter Ala-
dár utca, a Szamóca utca, a Ri-
bizli utca, a Forgách utca, a Füle-
müle utca, a Vadász utca, a Zilah
utca, a Flórián utca, a Szofrics
utca, a Nagybányai utca, vala-
mint a Nagyváradi utca helyre-
állításához 4,2 millió forintos
önrész mellett több mint 10,5
millió forintot igényel a hivatal.

SZEI-KÉRÉSEK
Az önkormányzat kezdemé-
nyezte, hogy a szakorvosi ren-
delõ átépítésérõl szóló támo-
gatási szerzõdésben a projekt
befejezési határideje 2010 vége
helyett 2011. június 30.
napjára módosuljon. Kérték
továbbá a pályázat kiíróit, hogy
az orvosi mûszerek beszer-
zésére biztosított támogatás
terhére, az építési beruházás

hiányzó forrásainak biz-
tosítására 77 millió forintot
csoportosíthassanak át. 2010.,
illetve 2011. évi költségve-
tésében az önkormányzat biz-
tosítja a beruházás megvaló-
sításához szükséges, legfeljebb
152 millió forint többletforrást.

ÖKO PROGRAM
Megszületett a döntés a Kon-
dor Béla út 13. szám alatti tár-
sasház pályázatáról, amellyel
az ÖKO Program keretén belül
korszerûsítik a fûtést. Az 1 854
592 forint teljes felújítási
költségû, a támogatás szem-
pontjából 1 807 227 forint
elismerhetõ bekerülési költ-
ségû fejlesztéshez egyösszegû
vissza nem térítendõ támo-
gatás áll rendelkezésre úgy,
hogy a 616 000 forint igényelt
állami támogatáson, valamint
a lakások tulajdonosai által
vállalat 47 365 forint saját
erõn felül az önkormányzat,
mint támogató 1 191 227
forint támogatást biztosít. Az
önkormányzat és az ingat-
lanok tulajdonosai között
megállapodás jött létre, amely
rögzíti, hogy az ingatlan tulaj-
donosai vállalják, hogy 10 évig
nem válnak le a támogatott
lakás a távfûtési rendszerrõl,
továbbá 10 évig biztosítják a
fejlesztés mûködésének fenn-
tartását. A Radnóti utca 6.
szám lakóinak a felmerült
pluszköltségek fedezésére az
önkormányzat 159 236 forint
vissza nem térítendõ támo-
gatást biztosít.

Társasház    Lakások száma
Radnóti u. 6. módosított 9
Radnóti u. 11. 9
Kondor Béla u. 11. 8
Radnóti u. 5. 9
Radnóti u. 12 9
Radnóti u. 13. 9
Kálvária u. 57. 8
Radnóti u. 7. 9
Széchenyi tér 11-12 28
Széchenyi tér 8-9-10 42
Hamvas B. u. 12-18 56
Hamvas B. u. 2-10. 80
Fehérvíz út 20-30. 85
Kondor Béla u. 13. 8
Radnóti u. 2. 7
Kálvária u. 61. 8

EGRES-FELÚJÍTÁS
Kiválasztották azt a közbe-
szerzési eljárásban nyertes
céget, amely a Barackos út
Hörcsög utca és Vörösgyûrû
sétány közötti szakaszának,
illetve az Egres út I. és II. sza-
kaszának útépítési munká-
latait fogja végezni. A beru-
házás összértéke több mint
205 millió forint.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus 28-án, pénteken 
a Polgármesteri Hivatalban, valamint az Okmányirodában 
8-12 óráig és 13-16 óráig lesz ügyfélfogadás.
Augusztus 29-én, szombaton a Polgármesteri Hivatal és az
Okmányiroda zárva tart. Megértésüket köszönjük!

dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

Régi probléma, új megoldás
A szentendrei járdafelújítási program keretében ismét új gya-
logosjárda burkolatát cserélték ki. A Pátriárka utcai és a Fulco
deák utcai után ezúttal a Jókai Mór utcai járdaszakasz lett
járhatóbb, és teljesen akadálymentes.
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– A nehéz gazdasági körülmé-
nyek között még fontosabb az
összefogás, mint máskor. Bol-
dog vagyok, hogy olyan város
élén állhatok, amely lokálpat-
rióta és érzékeny a jótékony-
ságra, a nemes célokért össze
tud fogni, világosak a céljai,
preferenciái, és tud küzdeni
ezek eléréséért – fogalmazott
dr. Dietz Ferenc polgármester
az idén elõször megrendezett
I. Szentendrei Jótékonysági
Bálon. 
A bál megrendezését környék-
beli cégek, vállalatok szpon-
zorálták. A rendezvény sikerét
jól mutatja, hogy már folynak

a tárgyalások a jövõ évi prog-
ram megszervezésérõl. Idén a
több mint két és fél millió
nagyságrendû összeget teljes
egészében a gyermekorvosi
rendelõ számára szükséges
eszközökre költötte a város. A
beteg gyermekek sürgõsségi
ellátásához ugyanis már régó-
ta hiányzott egy nagy teljesít-
ményû légúti szívókészülék,
orvosi oxigén, hõlégsterilizá-
tor, valamint egy otoszkóp. 
Az orvosi eszközöket maguk a
gyermekorvosok választották
ki olyan prioritási sorrendben,
amire a 25 ezer fõt számláló
Szentendre 5 gyermekorvosi

rendelõjében a legnagyobb
szükség van. – Nemcsak az
adomány, de ez a példaértékû
összefogás is jól mutatja, hogy
a szentendreiek olyan lokálpat-
rióták, akik bármilyen körül-
mények között számíthatnak
egymásra, így most ebben a
nehéz helyzetben is csak így,
az õ segítségükkel kerülhettek
a rendelõbe ezek a mindennapi
vizsgálatokat könnyítõ beren-
dezések – mondta dr. Poór
László, gyermekorvosi rendelõ
vezetõ orvosa. A készülékek
között az egyik legdrágább és
az egyik legnehezebben be-
szerezhetõ egy gyermek EKG
volt, ami több mint hatszáz-
ezer forintba került.
A készülékek üzembe helye-
zése után több mint hatezer
gyermek sürgõsségi ellátása
oldódik meg helyben, ami így
növeli a baleset során nyújt-
ható segítségadás lehetõsé-
gét, csökkenti az ehhez kap-
csolódó kockázatot, hiszen
gyorsan, a közelben található
eszközökkel vizsgálhatóak és
gyógyíthatóak lesznek a kis
betegek.  

K.

Gyerekeknek is biztonságos a V-8
Az Aquaworldben történt tragikus eset, amelynek során egy
kilencéves kisfiú vesztette életét, nem egyedi, az utóbbi évek-
ben egyre több strandbalesetrõl hallhattunk.
A Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpontban már a tervezés
során nagy figyelmet fordítottak a vendégek testi épségének
megõrzésére. Az uszodában nincsenek olyan kritikus pontok,
ahol gyermekek beszippantása elõfordulhat. Nincsenek bil-
lenésre hajlamos fedelek, nincsenek elmozdítható rácsok, ame-
lyek alatt nagy átmérõjû csõvezetékek találhatóak.
Az uszodák leggyakoribb kevésbé tragikus balesetei a vizes
felületeken történõ elcsúszások. A V-8 munkatársai a burkola-
tokat folyamatos takarítással igyekeznek szárazon tartani, de
kérjük Önöket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a vizes
létesítmények uszodai területein!

Életmentõ adomány
Átadták Szentendrén a jótékonysági bál bevételébõl vásárolt életmentõ orvosi mûszereket

Az év elején megrendezett az I. Szentendrei Jótékonysági Bálon résztvevõknek
köszönhetõen több mint két és fél millió forint gyûlt össze arra, hogy a város
megvásárolhassa a gyermekorvosi rendelõk elengedhetetlen életmentõ készülékeit.

Postaláda

Szolgáltatunk és....???
Elköltöztem a régi házamból (Szentendrérõl Szentendrére), és ez
igen sok teendõvel és munkával járt. Mint gondos ember, a postán
érkezõ leveleim áírányítására is gondoltam és negyedéves
szerzõdést kötöttem erre. Három hónap alatt minden fontos vál-
tozást lebonyolítottam, ámde a negyedik hónapban érkezett egy
levelem az APEH-tõl. A postások, akik ismernek és tudják, hová
költöztem, ezt is kicserélték volna egymás között, ha engedi a
fõnökasszony. De õ nem engedte, mert alá kell írni, és az
átirányítási szerzõdésem lejárt. Tehát visszaküldték a feladónak,
ismeretlen címzés okán. Én pedig miután megtudtam (mert meg-
tudtam) a történteket, kerestem is levelemet az APEH-nél. Ennek
már jópár hete, de a levél eltünt és nem is fog elõkerülni, ha
ismét a régi címre megy. Csak annyit kérdezek a fõnökasszonytól,
hogy tényleg ilyen bürokratikusan és embertelenül kell dolgozni,
máshogy nem megy?
Elõre szólok: az EU irányelvei szerint a postai kézbesítés monopóli-
uma jövõre lejár. Ilyen mentalitással nem lehet megtartani az
ügyfeleket. Pont itt az ideje a váltásnak.

Szegõ Eta
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Évek óta nem tapasztalt vihar pusztított 
Augusztus 4-én Pócsmegyer, Tahitótfalu és Leányfalu községekben
több tízmillió forintos kárt okozó vihar vonult végig.

A legsúlyosabb helyzet Pócsmegyer községben alakult ki, ahol az egyszerre lehul-
lott hatalmas víztömeg súlyos károkat okozott lakóházakban, pincékben, 50
útban, közmûvekben. Az utcákat használhatatlanná tette ez a mennyiségû esõvíz,
80-120 cm mély árkokat vájva a földben. A vihar településrészeket zárt el a
külvilágtól, több tucat utca gyalogosan is nehezen közelíthetõ meg. A hegy-
oldalakból lezúduló esõvíz eltorlaszolt, közlekedésre alkalmatlanná tett lejjebb
fekvõ utcákat is. Tahitótfalu és Leányfalu településein a 11-es fõút biztonságos
közlekedése került veszélybe. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy szakértõk
felmérései szerint a keletkezett kár az elõzetes becslések alapján 20 millió Ft.
A Szentendrei Tûzoltóság és a Szentendrei Polgári Védelem aznap éjjel megkezdte
a károk és a veszélyhelyzet elhárítását, azonban ez csak az azonnali vészhelyzet
elkerülését szolgálja. A károk helyreállítására, a községek normál életének és a
biztonságos közlekedés visszaállítására a kistelepüléseknek nincs forrásuk, költ-
ségvetésük tartalékait az árvízi védekezés és a szúnyoggyérítés többszöri költ-
ségei emésztették fel. A jelenlegi
károk elhárítására önerõbõl nincs
lehetõség.
Az érintett települések problémái-
val kapcsolatban dr. Dietz Ferenc
kistérségi elnök a helyszínen
tájékozódott, majd megkereste az
Önkormányzati Minisztériumot, a
Közlekedési Minisztériumot, hogy
a pócsmegyeri rendkívüli ka-
tasztrófahelyzetre és az útkárokra
tekintettel nyújtson támogatást a
szükséges munkálatok gyors el-
végzéséhez. A Pest Megyei Önkor-
mányzat elnökét is tájékoztatta a
kialakult helyzetrõl, valamint tá-
mogatását kérte, hogy a vis major
keretbõl nyújtson segélyt a ka-
tasztrófa által sújtott területen élõ
lakosságnak.

Viszonylag nyugalmas hét a tûzoltóknak
A július 27-i hét, vagyis az augusztus 3-i nagy vihar elõtti napok nyugalmasan
teltek a tûzoltók számára. Július 27. és augusztus 2. között mindössze 11 mûsza-
ki mentéshez és három tûzesethez vonultak a lánglovagok. Szigetmonostoron a
focipálya mellett kb. 100 négyzetméteren égett az összehordott kapott lángra,
Dunabogdányban, az Öreg szõlõ dûlõnél kb. egy hektáron száraz fû és avar
égett, Szentendrén, a Zsálya utcában pedig egy bojler égett, de személyi sérülés
nem történt. A mûszaki mentések között többnyire fakivágások, autóvontatások
voltak. A Dózsa György úton július 28-án két személygépkocsi ütközött össze,
elõzõ nap pedig a Szentlászlói úton hat ló szabadult el, amelyeket a tûzoltók
szép szóval visszatereltek az istállóba. Az egyetlen személyi sérüléses eset július
utolsó napján, Leányfalun történt, ahol egy autós és egy motoros ütközött.

Tûzgyújtási tilalom!
Az utóbbi idõben a rendkívüli meleg és csapadékmentes idõjárás miatt a Pest
megye területén lévõ erdõkben fokozott tûzveszély alakult ki. Ezért a Pest megye
területén lévõ erdõkre, valamint az erdõterületek határától számított kétszáz
méteren belüli területre – átmeneti idõre – azonnali hatállyal általános tûz-
gyújtási tilalmat rendelt el július 26-án az illetékes földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter. A tilalom idején tilos a tûzgyújtás a felsorolt területeken
kijelölt tûzrakó helyeken is, valamint a közút és vasút mentén fekvõ fásítások-
ban, beleértve a parlag- és a gazégetést is.  
A tilalom felhívja a közúton és vasúton utazók, az erdõben kirándulók, a mezõgaz-
dasági területeken dolgozók figyelmét, hogy égõ cigarettacsikket és dohánynemût
ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Az eldobott égõ cigarettacsikk és
dohánynemû fokozott tûzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt árokparton, illetve
vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõgaz-
dasági területeket is veszélyeztetnek.
Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el. A tilalom
feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi idõpontban intézkednek
majd. A tilalom Pest mellett Bács-Kiskun és Csongrád megyében is érvényben van.

Árvízvédekezés még újabb köntösben
A védelmi munkákban mind nagyobb szerep jut az önkormányzatoknak

Városunk adott otthont augusztus 3-án dr. Nagy László mûszaki szak-
író Árvizvédekezés a településeken címû új könyve bemutatójának.

– Örömteli esemény, hogy Szentendre, amely a lakossággal, honvédséggel,
tûzoltósággal és egyéb szervekkel példaértékû összefogással védekezett a 2006-os
árvíznél, kapta az új könyv bemutatásával járó megtiszteltetést. Városunk sokat
küzd az áradó Dunával, de jelentõs eredményeket is felmutat e harcban: Pannónia-
telepet már sikerült biztonságossá tennünk, hiszen a Dera-pataktól észak felé
komoly védvonal húzódik a Duna mentén, ami a legnagyobb árvizeket leszámítva
szükségtelenné teszi a homokzsákos védekezést. Fontosnak tartom az olyan ren-
dezvényeket, mint a tavalyi szentendrei árvízvédelmi konferencia, amelynek során
az árvízi védekezéssel kapcsolatos tudások összeadódnak. 34 millió forintot
nyertünk a belvárosi gátszakasz tervezésére, és további 900 millió forint el-
nyerésében reménykedünk, ami az új árvízvédelmi fal megépítését fedezné –
fogalmazott dr. Dietz Ferenc polgármester.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)
igazgatója, Baross Károly méltatta a kötet szerzõjét, dr. Nagy László okleveles
vízügyi mérnököt, aki az utóbbi évek csaknem valamennyi árvízi védekezésénél
jelen volt, és szaktanácsokkal segítette a munkálatokat. Könyve, az Árvíz-
védekezés a településeken címû munka hiánypótló: 1892 után elõször csak a XX.
század '50-es éveiben adtak ki ezzel a témával foglalkozó kötetet, az utóbbi
negyven évben pedig mindössze négy könyv jelent meg az árvizekkel kapcso-
latosan, miközben a szakterületen alkalmazott technikák rohamosan fejlõdtek
az elmúlt évtizedekben. Az új tudástár rendkívül fontos információkat tartal-
maz, hiszen hazánk területének mintegy 30%-a tartozik az árvizektõl veszé-
lyeztetett zónába. – Az utóbbi tíz év nagy árvizei rámutattak arra, hogy az álla-
mi szerepvállalás fokozatos visszaszorulásával elõtérbe kerül az önkormányzatok,
a helyhatóságok cselekvõképessége. A technológia ugyancsak fejlõdik: ma már
tizedannyi emberrel sikerül hatékonyabban védekezni az ár ellen, mint egy évtized-
del korábban – mutatott rá Baross Károly.
A közérthetõ nyelven írott, olvasmányos munka végén számos jogszabályt és
mûszaki elõírást is összegyûjtött a szerzõ – ezek a segédanyagok azonban
önmagukban nem elegendõek a sikeres árvízi védekezés megszervezéséhez,
csupán az eddig összegyûjtött tapasztalatok aggregátumaként mûködnek.
– Könnyû könyvet írni, ha van mirõl – ezt már maga a szerzõ, dr. Nagy László
fogalmazta meg. – Magyarországon összesen hat kötet jelent meg eddig a XIX.
század vége óta, remélem, ez a hatodik megéri a második kiadást és a továbbiakat
is. Csaknem minden ismeretet igyekeztem összegyûjteni, néhány egyedi téma,
például a jeges ár, a vízrõl védekezés és a helyreállítás technológiája maradt ki.
A szakember hosszasan beszélt arról, hogy a honvédségen kívül a legnagyobb
létszámú véderõt a helyi önkormányzatoknak kell koordinálniuk, s közben
kiemelt szerep jut a polgármestereknek, mint erõforrás-szervezõ embereknek,
akik a kitelepítési terveket is át kell hogy lássák. Dr. Nagy László árvízi fotókkal
kísért elõadásában elrettentõ példákkal támasztotta alá a gondos árvízi védekezés
fontosságát, rámutatva a leggyakoribb védekezési és szervezési hibákra.
– Olyan hézagpótló kötet jelent meg, amely a korábban mostohán kezelt védekezési
feladatokat tárgyalja ki tudományos alapossággal – ezt már Stimm Gábor, a KDV-
KÖVIZIG vízkárelhárítási és vízrendezési osztályvezetõje jelentette ki, amikor
méltatta a könyvet. Az osztályvezetõ kiemelte: a védekezési feladatok zöme a
helyi erõkre – kirendelt közerõk, polgári védelem, vállalkozók – hárulnak, ame-
lyekben eltérõ jogszabályi háttérhez igazodva kell mûködniük, s a különbségek
közötti „jogi finomhangolás“ egyelõre megoldatlan kérdés. Mint megtudtuk,
Szentendre mellett környékünkön Visegrád és Nagymaros árvízvédelmi pályáza-
ta jutott túl az elsõ fordulón, így nekünk van okunk reménykedni a folytatásban,
amelyet ezután egy szakmailag megalapozott könyv is segít majd. 

Bokor Tamás

Dr. Nagy László, 
a könyv szerzõje,

Baross Károly
igazgató

és Stimm Gábor
osztályvezetõ
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Kissné Kapocsi Tímeával,
az „AGY Tanoda” új igaz-
gatójával beszélgettünk.

– Mi késztette arra, hogy kül-
sõsként, helyi ismeretek nél-
kül megpályázza az intéz-
mény igazgatói állását?
– 11 éve vagyok a pályán, mint
matematika-olasz szakos ta-
nár. A 11 évbõl az utolsó hat-
ban igazgató-helyettesként is
ténykedtem. Úgy gondoltam,
rendelkezem már elég tapasz-
talattal és felkészültséggel
ahhoz, hogy olyan nagy fába
vágjam a fejszém, mint ami-
lyen egy iskola vezetése. Kül-
sõsnek lenni hátrány, de
ugyanakkor elõny is. Hátrány,
mert az ember kevéssé ismeri
a helyi viszonyokat. Elõny,
mert épp ez utóbbi miatt nincs
megfelelési kényszere a ki-
alakult erõ- és érdekviszonyo-
kat illetõen, így jobban lát-
szanak számára az értékek, és
több a lehetõsége az értékek
további erõsítésére, illetve a
szükséges változtatásokra is.
– Egy iskola vezetéséhez nyil-
ván alapkövetelmény a fel-
készültség és a tapasztalat,
de másra is szükség van, amit
elhivatottságnak szokás
nevezni.
– Eddigi tanári munkámban a
minõségi munka és a szakma
feltételek nélküli szeretete és
tisztelete vezérelt. Vezetõi
munkára sem a pozíció vagy a
presztízs ösztönzött, hanem a
szolgálat és a jobbítás lehe-
tõsége. Szolgálni a rám bízott
intézményben tanuló diáko-
kat, kibontakoztatni a bennük
rejlõ tehetséget és kiaknázni
az intézményben rejlõ lehe-
tõségeket.

– Ilyen mondatok után nem
lehet mást kérdezni, mint
azt, hogy milyen lehetõsége-
ket lát az Agy Tanodában?
Mitõl más vagy mitõl lehet
más ez az intézmény, mint a
többi szentendrei iskola?
– Az iskola egyik nagy érté-
kének tartom azt, hogy kicsi,
családias, gyermekközpontú
és biztonságot nyújtó. Évfo-
lyamonként egy osztály van,
maximált, 16 fõs létszámmal.
Ennek is köszönhetõen több
lehetõség nyílik a személyes
odafigyelésre, az egyéni fog-
lalkozásra, mint egy olyan
helyen, ahová sokan járnak.
Szeptembertõl a tanmenetbe
illesztjük az egyéni szintekhez
igazodó fejlesztést, felzárkóz-
tatást és tehetséggondozást.
Másik nagy értéknek gondo-
lom a két tanítási nyelvûséget,
amelyet tovább szeretnék
erõsíteni. 
Célom, hogy az iskolában vég-
zõ diákok valamennyien ren-
delkezzenek nyelvvizsgával.
Az angol, mint idegen nyelv
erõsítése céljából oktatási
programcsomag bevezetését
tervezzük, részt veszünk a Co-
menius programban, nemzet-
közi testvériskolai és csere-
diák programokat tervezünk.
– Szép, sõt mondhatni di-
vatos dolog manapság a két-
tannyelvûség, de mi lesz a
„közismereti“ tárgyakkal?
– Mindenekelõtt hadd mond-
jam azt, hogy a kéttannyel-
vûséget nem divatnak gondo-
lom, hanem igazodásnak.
Igazodásnak a kor követel-
ményeihez. Felesleges talán
hangsúlyozni, hogy a globális
világban mind a tájékozódás-
hoz, mind pedig az érvénye-

süléshez alapkövetelmény
legalább egy, de inkább több
idegen nyelv magas szintû
ismerete.
Ami pedig a többi tantárgyat
illeti… A hagyományos ok-
tatás híve vagyok, ami nálam
nem azt jelenti, hogy az
ismeretátadás a legfontosabb
eszköze a szó, a tábla és a
kréta. Ki kell használnunk az
informatika lehetõségeit is.
Ennek érdekében valamennyi
tantermet a nyáron felsze-
reltük hálózatba és internetre
kötött, oktatást segítõ számí-
tógépekkel, megújult az infor-
matikaterem gépparkja is.
Rövidtávú céljaim között sze-
repel egy digitális tábla be-
szerzése is. Az oktatás során a
hagyományos módszerek mel-
lett új tanítási módszereket is
fogunk alkalmazni, mint ami-
lyen a kompetencia alapú
programcsomagok használata
vagy éppen a projekt alapú
oktatás. Hiszem és vallom,
hogy az oktatási munka szín-
vonala minden téren tovább
erõsíthetõ, és ebben partner
az iskola nevelõtestülete és
szülõi közössége is. 
Hitvallásom, hogy nem tan-
tárgyat, hanem gyereket taní-
tunk, s kötelességünk az egyé-
ni szintekhez igazodva a leg-
többet kihozni belõlük. Célom,
hogy a tanórák érdekesek le-
gyenek, a diákok számára a
tanulás ne külsõ kényszer,
hanem belsõ késztetés legyen,
s használjuk ki a bennük – sok-
szor még csak rejtve – levõ ter-
mészetes aktivitást. A tanulók
az ismereteket az iskolában
szerezzék meg és az otthoni
munka már csak gyakorlásból
álljon.
Összefoglalva: Azt szeretném,
hogy a gyerekek ugyanúgy
szeressenek ide járni, mint
eddig, csak egy kicsit még job-
ban. Amikor majd elvégzik a 8
osztályt, felkészült, kiegyen-
súlyozott, egészséges lelkü-
letû gyermekként kezdhessék
meg középiskolai tanulmá-
nyaikat, legyenek büszkék
arra, hogy az AGY TANODÁBA
jártak. Szüleik pedig elégedet-
tek lehessenek azzal, amit
gyermekeik nálunk értek el.

Részletes információk: 
www.agytanoda.hu

(X)

Skanzen-ünnepek

Szinte nincsenek eseménytelen hétköznapok a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Látogatottsági csúcsok-
ról, újabb és újabb tervekrõl, érdekes rendezvényekrõl

szólnak a híradások. Augusztus elején megint hallatott magáról
a skanzen. Nem adtak ugyan át újabb tájegységet, nem indítot-
tak nagyszabású projektet, de újra van miért ünnepelniük. 

Négy hónapja, április
hetedikén avatták fel
ünnepélyes keretek
között a várva-várt
Skanzen Vonatot. Azó-
ta közlekedik a tájegy-
ségek között az impo-
záns motorvonat.
Több mint négyezer
kilométert tett meg, és
menetkönyvébe ki-
lencszázhúsz munka-

órát jegyeztek fel. Forgalomba állása óta népszerûsége töretlen,
s augusztus negyedikén már az ötvenezredik utast köszönthet-
ték a 11.15-ös járatnál. Az ausztriai Köflachból harmadmagával
érkezõ Nemes László nemcsak egy kellemes nosztalgiavona-
tozás részese lehetett, hanem egy szép ajándékcsomagot, és
egy éves múzeumi belépõt is átvehetett dr. Bereczki Ibolyától,
a múzeum fõigazgató-helyettesétõl.
Szentendre belvárosában pedig megnyílt a Skanzen-ház. 
A Bogdányi utcában levõ, szépen felújított épület, mely Vargha
László építész és néprajzkutató hagyatékaként került a múzeum
tulajdonába, eddig vendégházként mûködött. Ezentúl itt talál-
ható a skanzen információs irodája, ahol az érdeklõdõk
tájékozódhatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum programjairól,
belépõjegyet válthatnak oda. Az iroda ezen felül számos, a
városra és a térségre vonatkozó programot is ajánl, együtt-
mûködve a Szentendre Közmûvelõdési, Kulturális és Város-
marketing Kht.-vel. Az emeleti szinten továbbra is múzeumi
szakemberek és gyakorlatot végzõ diákok kapnak szálláshelyet,
míg az újonnan kialakított hátsó irodák a Tájház Szövetségnek
adnak helyet. 
A ház igazi, régen várt újdonsága a Skanzen Pékség, ahol a
szentendrei lakosok és a turisták ezentúl meg tudják vásárolni
a múzeum területén mûködõ pékség közkedvelt termékeit. Az
adalékanyag-mentes, fatüzeléses kemencében készült pékáru-
kat, kenyeret, különbözõ édes és sós péksüteményeket egy kávé
vagy tea mellett beszélgetve is el lehet fogyasztani. Reggel
héttõl este hétig áll a pékség a vásárlók, és a reggelizõk vagy
az uzsonnázók rendelkezésére. A finomságok mellett kaphatók
lesznek itt a múzeumhoz kapcsolódó ajándéktárgyak, képes-
lapok és kiállításvezetõk is.

Rappai Zsuzsa

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!

Változások az AGY TANODÁBAN
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Mentõbaleset
Augusztus 8-án, szombaton 15 órakor a Dózsa György út és
Telep utca kersztezõdésében beteget nem szállító, de megkülön-
böztetõ jelzést használó mentõautó egy kitérõ manõver
következtében, nekisodrodott egy közlekedési táblának, majd
a járdára felcsúszva egy hirdetõtáblánál állt meg. A kitérõ
manõverre egy BMW terepjáró miatt került sor, mivel az nem
húzódott félre a belsõ sávból, a külsõ sáv pedig telített volt,
ezért a mentõ a szembejövõ sávban elõzött, ekkor a BMW irány-

jelzõ használata nélkül balra bevágott elé. A balesetben a mentõ
vezetõje könnyebb sérülést szenvedett. Az anyagi kár jelentõs.
A helyszínelés idejére félpályás útlezárás volt. A mûszaki men-
tésben a szentendrei tûzoltók vettek részt.A balesetet okozó
BMW-t a közeli utcában találták meg, a vezetõje pedig néhány
óra múlva önként jelentkezett a rendõrségen. Vele szemben
segítségnyújtás elmulasztása miatt indítottak eljárást.

Szöveg/fotó:
Weszelits András helyettes szóvivõ

Szentendrei Hivatásos Tûzoltóság
www.tuzendre.hu

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

És valóban: a tárlaton
látható mintegy 50 család
– például a Deimek,
Dietzek, Kammerek, Ma-
holányiak, Bindorfferek,
és még sok más család -
legjobb anyagait kiválo-
gatni nem volt könnyû
feladat.
Deim Pál Kossuth-díjas
festõ-, grafikus- és szob-
rászmûvész, aki a megje-
lenteket üdvözölte, a csa-
ládi gyökerekrõl beszélt.
Mint mondta, a Deim csa-
lád a XIX. század eleje óta
jelen van Szentendrén, és
bár 1848-ban „labanc“

családként volt félnivalójuk, mégis épségben maradtak meg és lettek igazi szentendreivé. Balogh
László festõ- és grafikusmûvész, a tárlat megnyitója megindító hévvel mesélt az 1949 elõtti
szentendrei életrõl, a közösség összetartásáról, a legényegylet és a cserkészet emberformáló ere-
jérõl, s a teljesség igénye nélkül számos régi szentendrei családról emlékezett meg. A megnyitót
követõ állófogadáson valamennyi résztvevõ beírhatta magát az 1000 éves Szentendre impozáns
Városkönyvébe, amelyben valamennyi helyi szervezet, intézmény és közösség képviselteti magát.
A fotókiállítás számos pillanatfelvételnek állít emléket, amelyek Szentendrén, a város elmúlt
éveiben-évtizedeiben készültek. A pillanatok egy-egy szentendrei család emlékeit õrzik, nevezetes
eseményeit, boldog perceit. 

Bokor Tamás

Visegrád Város 
Önkormányzat 

Képviselõ-testülete 
pályázatot hirdet 

JEGYZÕ
HELYETTESÍTÉSÉRE 

A kinevezés tartalma és idõtartama:
határozott idejû helyettesítés

A megbízás feltételei:
- szakirányú felsõfokú végzettség
igazgatásszervezõi vagy állam és jog-
tudományi doktori képesítés vagy
okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés és 
-  jogi vagy közigazgatási szakvizsga
és
- legalább 2 év közigazgatási gyakor-
lat.

A vezetõi megbízás kezdõ idõpontja:
2009. október 15.

A vezetõi megbízás
megszûnésének idõpontja:
a kinevezett jegyzõ szülési szabad-
ságának lejárta (elõre láthatóan
2012. november)

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
- végzettséget igazoló okirat máso-
lata.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban
„Jegyzõ helyettesítés – pályázat“
felirattal ellátva, Visegrád Város Pol-
gármesterének (2025 Visegrád, Fõ u.
81.) címezve kizárólag postai úton
kell benyújtani.

A pályázat beadásának határideje:
2009. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje:
2009. szeptember 30.

A pályázattal kapcsolatban érdek-
lõdni lehet: 
Eõryné dr. Mezei Orsolya jegyzõnél 
a 06-26/398-255 telefonszámon

A virágzó
Szentendréért!
Dr. Dietz Ferenc polgármester
több egyesület támogatásával
meghirdeti a városi virágo-
sítás és környezetszépítõ ver-
senyt Virágzó Szentendre! cím-
mel. A városszépítõ verseny
célja: a környezet (kert) gon-
dozottságának, ápoltságának
harmonikus, városképbe illõ
és az adottságokhoz alkal-
mazkodó 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 lakókörnye-
zetüket.
A verseny kategóriái:
I. virágos elõkert
II. virágos balkon, ablak
III. ingatlan elõtti virágos
közterület
IV. virágos vendéglátóhely
V. virágos intézmény, tele-
phely, üzlet

Jelentkezési határidõ:
augusztus 10.
A zsûrizés idõpontja: augusz-
tus 19-ig folyamatosan. Ünne-
pélyes eredményhirdetés:
augusztus utolsó hétvégéjén,
a „Szentendre éjjel-nappal
nyitva“ program keretében.

A jelentkezési lapok a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán találhatók. Azokat
kitöltve és fotó mellékelése
mellett zárt borítékban „Vi-
rágzó Szentendre“ felirattal
ellátva kérjük leadni a hivatal
ügyfélszolgálati irodáján.

GRÁNIT SÍRKÖVEK

Szimpla méretû síremlék

már 185 000Ft-tól

Karabuka Kft.

1106 Bp., 

Jászberényi út 47/c

Tel: 06-1-263-0303

NAGY, KIHÚZHATÓ

ASZTALOK

akár 3 méterre is

Étkezõk és kertiek,

hozzávaló székekkel

Tel: 06-1-2630303

Karabuka Kft.

Bp. X., Jászberényi út

47/c

www.karabuka.hu

Arcok a szentendrei
legendáriumból

A Kõhegyi menedékház egy 1940-es fotón

Dr. Dietz Ferenc polgármester, Balogh László és Deim Pál festõmûvészek
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8 fesztivál

Sziget Fesztivál helyi zenészekkel

Millenniumi Fesztivál Visegrád
Augusztus 19–29. KULTÚRÁK TALÁLKOZÓJA A DUNAKANYARBAN

A programok ingyenesek. www.visegrad.hu

Az idei fesztivál nulladik napján a Zene a Rasszizmus Ellen programban, amely a
Brit Nagykövetség és a Sziget Fesztivál közös kezdeményezése volt, Borbély
Mihály is fellépett a Binder-Borbély duóval, illetve szólistaként közremûködött a
Morgan Workshop és a Modern Art Orchestra és az Equinox zenekar koncertjein. 
A Sziget nyitónapján a Vujicsics együttes játszott az Európa leendõ kulturális
fõvárosát, Pécset reklámozó színpadon a Balkán-blokk programjaként.  
A hétvégén, szombaton 18 órától az MR2 színpadon az elmaradhatatlan Brains
játszik, és ugyancsak szombaton kétszer is találkozhatunk az efZámbó Happy
Dead Banddal, melynek tagjai a Blues Kocsmában nemcsak 19.40-tõl, de kisvár-
tatva, 23 órától is a húrokba-billentyûkbe, dobokba csapnak.
Helyi hírességeink koncertjein túl érdemes a Nagyszínpad környékére is elnézni,
ahol olyan neves bandák lépnek fel, mint a Pendulum, The Prodigy (péntek),
Klaxons, Placebo (szombat), The Offspring, Faith No More (vasárnap).

Szentendrei szerb búcsú 
Augusztus 19-én 19 órakor örömzene a Vujicsics Tihamér téren.

Táncház, zene: Vujicsics, Söndörgõ
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Önerõbõl kiizzadt és pályázatok
útján elnyert százezrek és mil-
liók, rendezvényszervezõ cégek-

irodák-magánzók megfeszített munká-
ja, együttesek és híres elõadómûvészek
közremûködését hirdetõ plakátok és
programfüzetek, TV-rádió-sajtó nyil-
vánosság. Egy csokorra való azokból a
napjainkban unos-untig használt prak-
tikákból, melyek nélkül rendezvények,
idegenforgalmi programok már elkép-
zelhetetlenek. S mindez a közönség
megnyeréséért folyó, egyre jobban
hajszolt versenyben. A szórakozás, a
szórakoztatás is piaci termék lett. A
fesztiválok korát éljük. 
Apropó, fesztivál. Nemzetközi szó,
amelynek elsõ elõfordulása a magyar
nyelvben a történeti-etimológiai szó-
tár szerint 1948-ból származik. A szó
nemzetközi résztvevõkkel rendezett
ünnepi játékot, elõadás-sorozatot,
ünnepélyes seregszemlét és legtágabb
értelmében bármilyen ünnepi alkalmat
jelöl, jelent. A kezdeti fesztiválok még
átfogó, valóban nagyszabású, több-
nyire nemzetközi ünnepségek voltak,
mint például a filmfesztivál, a mû-
vészeti fesztivál, a tavaszi fesztivál.
Ma már gyakran egy közepes színvo-
nalú, provinciális rendezvény is fesz-
tiválként kelleti magát meg- és be-
vételre. 
Nyolcvan, száz évvel ezelõtt még más
volt a módi. Az emberek igen jól
szórakoztatták magukat és egymást sok
jó ötlettel, leleménnyel, „házi készlet-
bõl gazdálkodva“.    
Szentendre talán leghíresebb és leg-
népszerûbb, nagy történelmi múltra
visszatekintõ forrása, az Ó-víz, szerbül
Sztara voda, még a második világ-
háború után is a város egyik nagy nép-
szerûségnek örvendõ kiránduló- és
piknikezõ helye volt. Fényének elhal-
ványulásában bizonyára szerepet ját-
szott, hogy idõvel a Pap-sziget, majd
a Postás-strand vették át a helyét. A
század elsõ felében azonban vitat-
hatatlanul a nagyszerû vizû forrás és
környéke volt a városhoz közeli ked-
velt helyek között az elsõ. 
A katolikus Legényegylet megalakulása
után egy hónappal, 1899 nyarán
„fényesen sikerült nyári mulatságot“
rendezett Ó-víz melletti réten. A várost
a Rákóczi induló hangjai mellett
elhagyó társaság a napot tánccal, tár-
sasjátékokkal, tréfás mutatványokkal,
úgy mint zsákba futás, versenyfutás,
lepényrágás, fazékverés töltötte el. A
mulatság fényét és sikerét emelte az
adakozó vendégsereg: Dumtsa Jenõ
polgármester, Kada Mihály plébános,
Stéger Ferenc operaénekes és más 
helyi nevezetességek jelenléte. Két
héttel a Legényegylet vígassága után

a görögkeleti szerb dalárda rendezett
nyári mulatságot ugyancsak az Ó-
víznél. Egy másik alkalommal a helyi
újságban közzétett invitáló sorokkal
várta Pünkösdkor a lakosságot a Sztara
vodához ünnepélyes kirándulásra az
egyik vendéglõs ilyetén szavakkal:
„Kitûnõ hideg ételekrõl és italokról gon-
doskodva van. Számos látogatásért esd
Jogosütz József vendéglõs“.
A század elsõ felében nagy divatja volt

a városban mûködõ egyletek (a mai
egyesületek elõdei) többnyire zártkörû
és jótékony célú rendezvényeinek.
1899-ben augusztus közepén a szent-
endrei Kaszinó kivilágos kivirradtig,
cipõszakadásig tartó mulatságán Mik-
lós cigány  húzta a talpalávalót. Fél
tízkor tüzes csárdással kezdõdött a
tánc, ezt követte a „csodahatású“ kóló,
majd harminc pár táncolta a „négyest“.
A következõ év februárjában a Szent-
endrei Korcsolyázó Egylet hangver-
sennyel egybekötött táncestélyt ren-
dezett hetven-nyolcvan fõs tagságá-
nak.  A táncestélyek mellett a leggya-
koribb és legnépszerûbb szórakozási
események a jelmezbálok voltak.
Közülük az egyikrõl részletesen hírt
adott az akkori Szentendre és
Vidéke1900-ban. A jótékony célú,
zártkörû jelmezestély a lap szerint az
az évi szentendrei farsang koronája
volt. A táncteremet illatos fenyõ-
gallyakkal és élõ virágokkal díszítették
fel, melyek a lámpák és gyertyák
fényében gyönyörûen mutattak, akár-
csak a változatos, színpompás jel-
mezek. Vajon milyen leleménnyel bír-
tak a régi szentendreiek, ha jel-
mezbálba kaptak meghívást? Az újság
jóvoltából könnyen felidézhetõk a több
mint száz évvel ezelõtti jelmezek. Íme:

Tél, Kukta, Esthajnal, Pipacs, Rönt-
gensugár, Csillagos ég, Rokokó, Ba-
rokk, Tengeri tündér, Nap, Cseresznye,
Égkirályné, Zsivány, Hópehely, Mák,
Hófehérke, Búzavirág, Orosz leány,
Kéményseprõ, Csángó menyecske stb.
„A vígság kedélyességét nagyban emelte
az ügyes rendezés, az egyes táncok közé
ékelt kedvességek, így: virágtombola, a
varjakká varázsolt hét hercegfi meg-
szabadítása, a férfiak csodás megkopa-

szosodása stb… A jelmezes megtette a
kívánt hatást, Szentendre társaságát
húsz év sem hozta annyival közelebb
egymáshoz, mint ez az egy est…“ Az
adakozó kedvet pedig jól mutatja, hogy
sokan felülfizették belépõjegyüket. 
Az 1930-as évek elején a nyarakat
Szentendrén töltõ és többnyire fiatal
festõk maguk és az õket meglátogató
barátaik mulatására pár alkalommal
szintén rendeztek jelmezbált a mû-
vésztelepen. Pénzük másra is csak
szûkösen, de erre a célra végképp nem
lévén, a „kosztümöket“ nagy lele-
ménnyel maguk készítették. Kántor
Andor visszaemlékezését idézem: 
„Rögtönzött mulatságokat, vidám álar-
cos bálokat rendeztünk… Egyik, talán
legsikerültebb az volt, amikor Bánovszky
mint utcanõ, Barcsay szárnyakkal és
nyíllal mint Ámor, Jeges mint faun,
Czeglédy mint óceánröpülõ, Bindorfer
mint ajaknéger, Szuly Angéla mint gésa,
Pándy mint pólisi, Heintzné mint Nofret,
én mint Bagdadi tolvaj szerepeltünk.
Heintzné, aki valamikor színinövendék
volt és Pándy élték ki magukat leginkább
a rendezésben és új ötletek kiagyalá-
sában. Õk találták ki, hogy részleteket
adnak elõ Shakespeare mûvekbõl. 
A színi elõadásokhoz kiválasztott dara-
bok, operák szövegét kollektívan írtuk

át humoros formába. Ezek a paródiák,
mint pl. a Bánk Bán, Othello, Rómeó és
Júlia azért is voltak igen mulatságosak,
mert a jelmezeket magunk készítettük
el. Pl. a díszruhákon szereplõ arany gom-
bokat vadgesztenyébõl, a tollforgókat
borotvapamacsból. A nõi szerepeket is
férfiak alakították, így pl. Desdemonát
Heintz Henrik (kebleket is festettünk
neki), Othello szerepét Bindorfer Ferenc
szentendrei bognár mester és költõ for-

málta meg halálosan
komolyan és lelkiisme-
retesen.“ 
Egy másik történet Onó-
di Béla elbeszélésében:
„Egy jelmezbál alkalmá-
val a telepen vendéges-
kedõ Reiser Ottó festõ-
növendékbõl vízi hullát
csináltunk. A kidülledt
szemeit félbevágott és a
szemüregbe szorított
ping-pong labdából ké-
szítettük, az arcát sze-
derjesre festettük ki és
felfúvódott hasat is kre-
áltunk. Miután ezeken a
jelmezbálokon a bor is
bõségesen folyt, vízi hul-
lánk alaposan becsípett.
Becipeltük a szobájába és
rádobtuk az ágyra; ahol
el is aludt. Reggel Pestrõl
jövet szülei meglátogat-

ták. Szobájába benyitva, anyja ebben
az állapotban látta meg az ágyon fekve,
és ijedt sikoltozásba kezdett, mert azt
hitte, tényleg baja történt a fiúnak.“ 
Egy városi kimutatás, mely a vigalmi
adókból származó 1926. évi bevétele-
ket veszi számba, a fizetésköteles ren-
dezvények körébe nyújt betekintést. E
szerint a megnevezett évben huszonöt
táncmulatság, hat színielõadás, hu-
szonöt sportesemény, kilenc cirkuszi
mutatvány ill. elõadás és hat vásári
mutatvány járult hozzá a helyiek
szórakozásához. Az évrõl évre Szent-
endrén sátrat állító cirkuszt a helyiek
érdeklõdése mellett a városban dolgo-
zó festõk is kitüntették figyelmükkel,
minthogy közülük többen (például
Jeges Ernõ, Ámos Imre, Kántor Andor,
Vörös Géza) megfestették a Cirkusz
Szentendrén címû mûvüket.
A régi szentendreiek szórakozási lehe-
tõségeibõl – félreértés nehogy essék
– csak ízelítõt adhatott írásom, a
valóság ennél sokkal gazdagabb volt.
A városba érkezõ színtársulatok fel-
lépései, vagy a helyi kocsmákban fel-
nõtt szereplõkkel, egymásnak elõadott
amatõr színielõadások színes, zamatos
világa önálló fejezetre érdemes, így
róluk egy másik alkalommal fújom le 
a port. 

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

A Röntgensugár és az Óceánrepülõ
Imígyen szórakoztatták magukat a régi szentendreiek

Jelmezbál a mûvésztelepen a 30-as évek elején. A bal sarokban Czeglédy Miklós, az Óceánrepülõ
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Tavaszi virágok, 
szelíd vallomások
Lõvei Krisztina kiállítása Verõcén

Tavaszi virágok a címe annak az akvarellnek, ami Lõvei
Krisztina augusztusi kiállítására invitáló meghívót díszíti.
A Ferenczy Múzeum gyakorlott és nagy szakmai tapaszta-

lattal rendelkezõ, halk szavú festmény-restaurátora hosszú évek
óta hódol választott hivatásával rokon kedvtelésének: szabad
idejében õ maga is fest, akvarellel, csendéleteket, szentendrei,
balatoni és esztergomi részleteket, átélt hangulatokat,
élményeket.

A kiállítást megnyitó Mazányi Judit mûvészettörténész szerint
Lõvei Krisztina számára az akvarell-technika – miközben általa
kiteljesíti saját alkotóvágyát – színérzékenységének karban-
tartását és továbbfejlesztését is szolgálja. „Keveset gondolunk
arra – hangzott el a megnyitó beszédben – hogy mennyi türelem,
tudás, mekkora érzékenység és milyen nagyfokú alázat kell ahhoz,
hogy a különbözõ stílusban, eltérõ temperamentummal alkotó
hajdan volt mûvészek pusztulásnak indult alkotásai úgy jelen-
jenek meg mai nézõjük számára is, mint egykoron kortársaik-
nak.“ A nagy felelõsséggel járó, megfeszített, koncentrált
munkát és sokszor igen hosszú idõt igénylõ és sokféle kö-
töttséggel terhelt restaurátori munka mellett az akvarell, a pil-
lanat mûvészete, a papíron szétterülõ, leheletfinom, áttetszõ
színfutamok felüdülést, kikapcsolódást jelentenek a szemnek,
a kéznek, jólesõ ellazulást az agynak. 

Gorka Géza keramikus mûvész
1922-ben Verõcén telepedett le
és építette fel magának és család-
jának azt a háromszintes, hangu-
latos, ma már romantikusnak
mondható házat, ami Gorka Kerá-
miamúzeum néven az õ és szin-
tén keramikus lánya, Gorka Lívia
munkásságát õrzi az utókor szá-
mára. A múzeum harmadik eme-
letén azonban két helyiséget
most Lõvei Krisztina vízfest-
ményei töltenek meg. Az egykor
lakószobaként szolgáló kiállító-
tér, az odavezetõ falépcsõ, a régi
ablakok kellemes harmóniát al-

kotnak a kiállított képek szín- és témavilágával.
A verõcei múzeum munkatársainak családias vendégszeretetét
élvezve, jólesett a megnyitó után a nagy hõségben elüldögélni
és hûsölni az árnyas fák alatt jó néhány átrándult szentendrei
ismerõs társaságában, osztozni Lõvei Krisztina sugárzó örö-
mében, gyönyörködni abban a virágkosár-költeményben, amit
egy baráti házaspártól kapott, ösztönzésül a következõ virág-
csendélethez.
Lõvei Krisztina kiállítása augusztus 30-ig tekinthetõ meg
Verõcén a Gorka Kerámiamúzeumban, naponta 9 és 17 óra
között.

Török K.

APest Megyei Múzeumok
Igazgatósága kiállítás-
sal emlékezik meg a 110

éve született Miháltz Pál
(1899-1988) festõmûvészrõl.
A tárlat a mûvész munkásságá-
nak újraértelmezésével elsõ-
sorban az életmûben megfi-
gyelhetõ szimbolizmusra kí-
vánja a figyelmet felhívni. 
Miháltz Pál 1899. április 1-jén
született Magyarvalkón, egy
Kolozsvár melletti kalotaszegi
magyar faluban. Édesapja re-
formátus lelkész volt, aki
gyakran látott vendégül mûvé-
szeket, írókat és tudósokat a
maga építette fatornyos, mû-
termes házában. A festõ-fara-
gó, zenéért és irodalomért
egyaránt lelkesedõ édesapa
azonban tragikusan korán, 42
évesen meghalt. A teljesen
elszegényedett család az édes-
anya rokonaihoz, Szentesre
költözött. Miháltz Pál itt sze-
rezte elsõ képzõmûvészeti
élményeit: Munkácsy Mihály
mûveinek reprodukciói mel-
lett Szentes akkor még alig
ismert festõjének, Koszta Jó-
zsefnek festményeit ere-
detiben láthatta.
Az érettségi évében, 1918-ban
felvételt nyert a budapesti
Képzõmûvészeti Fõiskolára.
Elõször az akadémikus szem-
léletet képviselõ Tardos-Kren-
ner Viktor, majd a Szentesen
is alkotó életképfestõ, Révész
Imre mellett tanult, aki
Munkácsy drámai elõadásmód-
ját, érzelmes alaphangját erõ-
sítette a fiatal mûvésznö-
vendékben. A fõiskolán ismer-
kedett össze a szintén erdélyi
származású Barcsay Jenõvel.
Mivel lakásuk nem volt, a fõ-
iskola fûtetlen, „zseni-maga-
zin“-nak nevezett gipszrak-
tárában kaptak szállást né-
hány hasonló sorsú mûvész-
társukkal együtt.
Mihált Pál 1922-ben a fõisko-
lai reformok következtében
újonnan kinevezett Vaszary
Jánost választotta mesteréül.
Néhány alkotáson Vaszary
korábbi kompozíciói által köz-
vetített francia festõ, Eugene
Carriere mûvészetének hatása
figyelhetõ meg, mint például
a barnás-sárgás tónusú, el-
mosódott Sejtelmes önarc-
képen (1924). A tudatos szer-
kesztés egyik korai példája a
színpadi effektusokat sem
nélkülözõ Jelenet Golgotával
(1924) címû kép, amelyen a
sötét és világos, a fekete és
fehér színezéssel elkülönített
motívumok, a figurák térbeli

elhelyezése, valamint a kife-
jezõ gesztusok dinamikus rit-
musba rendezõdnek. Ugyan-
csak mestere nyomán szí-
nesedett ki addigi mélytó-
nusú, sötét színezetû palettá-
ja, és témavilága is kibõvült:
szimbolikus értelmû bibliai
jelenetek mellett a cirkusz és
a színház világának figuráit
örökítette meg. A tiszta,
élénk, domináns színek hasz-
nálata, az egy színpárra épí-
tett kompozíció (Szerelem –
Kék, rózsaszín, 1928), az
artista pár óramutatókat imi-
táló beállítása Vaszary peda-
gógiai elveit követik (Kulisz-
szák mögött, 1928).  
Miháltz Pál 1929-ben Olaszor-
szágban járt, ahol mûvésze-
tére hatással volt az olasz
Novecento. Ekkor készült erõs
színekbõl álló kompozícióit
már a mértéktartó nyugalom
jellemzi (Kalitka, 1931). 
Képeivel elõször 1925-ben
mutatkozott be, és a hazai
modern törekvéseket képvi-
selõ KUT (Képzõmûvészek Új
Társasága) és az UME (Új
Mûvészek Egyesülete) kiállítá-
sain rendszeresen részt vett. 
1930-tól Szentendrén is meg-
fordult, de csak 1945-ben vá-
lasztották be a Szentendrei
Festõk Társaságába, és kapott
mûtermet a Szentendrei Mû-
vésztelepen. 
1927-tõl egészen 1959-ig
szinte folyamatosan tanított
(Fõvárosi Iparostanonc Isko-
la, Mûszaki Egyetem Rajzi
Tanszéke, Iparmûvészeti Fõis-
kola). Bár mindvégig alkotott,
a 30 éves pedagógiai munkás-
sága után teljesedett ki mû-

vészete, amely a nyolcvanas
években még bensõségesebb,
drámaibb színezetû hangvé-
tellel és monumentalitással
telítõdött. 
Festészetének meghatározó
témája az ember és környe-
zete, meditatív, melankolikus,
kissé révedezõ átírással. Édes-
apjának korai halála, a nél-
külözés, a háborús évek nyo-
masztó élménye, gyenge
egészsége mind hozzájárulha-
tott ahhoz, hogy festésze-
tében a drámai hangvétel
nyert kifejezést, és az olyan
motívumok, mint a magányos
fa, elhervadt napraforgó, be-
zárt kapu, feszület, kalitka
madárral, újra és újra megje-
lentek. A harmonikus és egye-
di, néhol misztikus színvilág
azonban átlényegíti ezt az elsõ
látásra komornak tûnõ vilá-
got, és gyakran a színek is
szimbolikus értelmet hordoz-
nak. Néhol a meditáló látás-
mód expresszívebb kifejezés-
móddal társul, de mindenhol
a felszín alatti megszerkesz-
tett konstrukció egyensúlyban
tartja a kompozíciót. 
A nemrég megnyílt tárlaton
szûkebb keresztmetszetben
rálátást kapunk a teljes élet-
mûre, egy most elõször kiállí-
tott, igen értékes, a húszas
években készült rézkarc kol-
lekciótól kezdve, egészen a
nyolcvanas években született
kiérlelt alkotásokig. 

Bodonyi Emõke,
a kiállítás kurátora

A kiállítás megtekinthetõ 
a Czóbel Múzeumban, decem-
ber 31-ig.

Lõvei Krisztina restaurátor, festõmûvész kiállításmegníyitója Verõcén. Balról
jobbra: Dunai Adrienne, Lõvei Krisztina, dr. Darkó Jenõ, Mazányi Judit

Csendélet narancscsal 
és primulával, 2000.

A csendes szemléklõdés mestere, Miháltz Pál

Miháltz Pál: Hinta
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– Miért pont Bernard Shaw,
és miért pont ez a kevésbé
ismert mû, ami Magyarorszá-
gon a Hõs és a csokoládéka-
tona címmel lett ismert?
– Azt azért nem mondanám,
hogy ez nem tartozik a legis-
mertebb darabjai közé... Ez
nagyon jó színdarab. Olyan
ember írta, aki tudott szín-
darabot írni, és ezt lehet is
érezni. Már tízszer eljátszot-
tuk a közönség elõtt ezt az
elõadást, és a közönség, sõt a
színészek is élvezik. Van egy
történet, a történeten belül
pedig úgynevezett jellemfe-
jlõdés van, ami a mai szín-
darabokban már meglehetõ-
sen ritka. A darab jó játékle-
hetõséget kínál a színészek-
nek, és ráadásul hagyta magát
megzenésíteni.
– Hogy jött maga az ötlet,
hogy megzenésítsenek egy
olyan színmûvet, ami erede-

tileg nem igényel zenét? Nem
félt, hogy „operettcsúfolás-
sá“ válhat ez a próbálkozás?
– Ennek a színdarabnak van
egy librettó változata, amihez
Shaw nem is járult hozzá, tehát
õ maga nem egyezett bele,
hogy megzenésítsék. A libret-
tó – aminek a nívós zenéjét
egyébként Oscar Strauss sze-

rezte – igazi operettet csinált
ebbõl a színdarabból, így
meghamisította egy kicsit.
Nem akartuk, hogy a „Katona“
operettparódia látszatába ke-
veredjék, hiszen színészeink
operettet nem tudnának éne-
kelni, ahhoz másfajta képzés
és hangtechnika kell, és ha õk
operettet énekelnének, az
bizony paródiaként hatna.
Miután a darab egy bolgár-
szerb határon lévõ kisváros-
ban játszódik, adva volt a
lehetõség, hogy balkán jellegû
zenét írassunk hozzá, kike-
rülve az operett csúfolását. 
– Szerepet játszott a darab-
választás folyamán az is,
idézem: „a hõs piszkos, pi-
masz, tárgyilagos és félti az
életét“, azaz húsvér ember,
így megállja a helyét nem-
csak meseként, hanem a mai
világ problémáival is fog-
lalkozó elõadásként? Vagy

csak szeretett volna rendezni
egy jó vígjátékot 1885-bõl?
– Inkább az elõzõ megvilágítás
állja meg a helyét, mert az
nagyon ritka, hogy csupán
arról legyen szó egy elõké-
szület során, hogy az ember
mindenáron vígjátékot szeret-
ne rendezni. Olyan termé-
szetesen van, hogy színház
már túl sok komor darabot vesz
elõ, és muszáj valami mással
is foglalkozni, de itt igazán
arról van szó, hogy egy szín-
háznak kell Shaw-darabokat
játszania, hiszen a huszadik
század egyik legnépszerûbb
színdarab-szerzõje volt, és
volt egy kialakult játékstílus,
ahogy Shaw-t játszani kell.
Engem pedig, mint színház-
csináló embert, ez foglalkoz-
tat, hogyan lehet egyáltalán
színpadra állítani ma ezeket a
szituációkat, ezt a stílust. 
– Jelent-e önnek valamit ez
a szerb-bolgár háború?
– Nagyon közel van hozzánk a
délszláv vidék, és megtapasz-
taltuk az elmúlt években, hogy
nem ritka arrafelé a háború.
Így ma ez a színdarab nagyon
is aktuális, ennek is köze van
ahhoz, hogy úgy gondoltam,
érdemes játszani.
– Elemelkedett-mesés vagy
reális a színészvezetés, ren-
dezés a darabban?
– Azt remélem, hogy elemel-
kedett, de azt is, hogy nem
mesés – nevet. – Tehát ha vala-
mi elemelkedik, akkor nem
feltétlenül a mese irányába

kell elmennie, de mindeneset-
re kicsit távolabb akartam
lépni a realizmustól…
– Ha már Szentendrei Teát-
rum és a 40. jubileum, nem
fordult meg a fejében az a
gondolat, hogy kivinné a
darabot a Fõ térre? Ezzel is
alátámasztva a balkáni han-
gulatot, életérzést?
– Természetesen Szentendrén
játszani egy balkáni darabot,
annak van jelentése a kötõ-
dések miatt. Sajnos a Fõ térrõl
máshová került a Szentendrei
Teátrum színtere, ennek kü-
lönbözõ okai lehettek, és
nekem nem állt módomban
röpke két elõadásra úgy dön-
teni, hogy ez most legyen a
város Fõ terén.
– Mit jelent ön szerint az a kri-
tika, hogy majd a Szentendrei
Teátrumban lesz nagy siker az
elõadás? Ön is így gondolja?
– Elsõsorban azt jelentette,
hogy a kritikus nem volt
megelégedve az elõadás ké-
szenléti állapotával – de egy
elõadás soha sincsen készen.
A siker viszont, amit õ nem
vett észre azon az elõadáson,
hatalmas volt. Az emberek
állva tapsoltak, ami nem szo-
kás premiereken, legalábbis
nálunk igen ritka. Ilyen szem-
pontból vakon és süketen ült
az illetõ kritikus. Abból a
szempontból, hogy szerinte ez
majd sikeres lesz a Szent-
endrén: én is ezt remélem…

Lajkó Bence

G. B. Shaw: A hõs és a csokoládékatona
Interjú Máté Gáborral, akitõl azt is megtudjuk, hogy a George elõnevet már nem lehet használni,
mert az író jogi képviselõi kifejezték abbéli kívánságaikat, hogy minden megjelenésben csakis
Bernard Shaw-ról lehet beszélni, nem tudni miért, de jó tudni…
Szóval akkor:

Bernard Shaw: A hõs és a csokoládékatona
20 évvel a fröccs feltalálása után járunk az idõben valahol a szerb és bolgár határ-
vonalon. Odakint háború dúl, és minden létezõ ember valahogyan másképpen képzeli
el a jövõt, magát, mint ahogyan az a bizonyos vaskerekû elrendezi azt. Vannak itt
hõsök (fiatalok-öregek), és hõsökrõl ábrándozó, szobájukban álmodó hölgyek, vic-
ces szerelmi szálra feltûzött történetek, ahol békeidõben a férfiak unalmukban férfi-
asságuk bebizonyításával próbálják megnyerni a háborút. Lesz jó balkán zene,
kacagás, nevetés…   

Máté Gábor

Mindennapi
jazz

Nem akarnék én most
olyan igazán nagy sza-
vakat használni, mert

minek, azokkal már tele a
padlás, meg a malom, pláne a
MûvészetMalom, ahol arra ér-
demesek már megint össze-
hoztak valami fontosat, letet-
tek az asztalra, illetve a szín-
padra valami nagyon komo-
lyat. Szép teljesítmény. Tiszte-
letben tartják bizonyos em-
berek nettó létszükségletét,
valamint elfogadható össze-
gért elviselhetõbbé varázsol-
ják életüket azáltal, hogy jazz-
fesztivált rendeznek a Mû-
vészetMalom udvarában,
Szentendre szívében, ahogy
ezt meg is tették július 30-án
19 órától. 
Kosztolányi óta tudhatjuk,
hogy a boldogság esetleg csak
a szenvedés hiánya. Lehet,
nem mindenben értek egyet

Kosztolányival, így ezzel a
kijelentésével sem feltétlenül,
de annyit mindenesetre kije-
lenthettem azon a jeles napon,
hogy akkor és ott senki sem
szenvedett. Sanszos, csupa
boldog emberrel találkoztam.
Én is az voltam, már csak azért
is, mert Feleségem elkísért erre
a fesztiválra, ahol csodálatos
elõadók nagyszerû koncertjeit
hallgathattuk, láthattuk. Va-
lódi zenét, igazi mûvészi
teljesítményeket kaptunk
ezen az estén. Azt érezhettük,
hogy olyan kevés kell hozzá,
olyan könnyû boldoggá tenni
bennünket. Szépen felépített
ülõhelyekrõl tisztelte meg fi-
gyelmével a publikum a mû-
vészeket, kiket természetesen
nagyjából tömött sorok fo-
gadtak, a szünetben pedig
hatalmas sor kígyózott a büfé
környékén. Effektíve ember-
rengeteg, no meg szúnyogren-
geteg. 
Erre az estére még Bertalan is
eljött. A másfél éves fiatalem-

ber felöltötte ünnepi gú-
nyáját, elhozta magával szü-
leit, s megtisztelte jelenlété-
vel a fesztivált, melyrõl elég
lehetne annyi is, hogy minden
korosztály képviseltette ma-
gát, mindenki élvezte az est
minden pillanatát. A Borbély

Mûhelyt már elég jól ismerhet-
tük korábbról, hiszen õk azért
a Barlangban meglehetõs
rendszerességgel fellépnek
klubjelleggel, a jövõben is
õrizzék meg ezt a jó szoká-
sukat. A Borbély Mûhely
zenéjében jól megfér a jazz
mellett a népzene, meg még
sok minden más is, többek közt
ezért is nagyszerû a zenéjük,
ezért oly sikeresek. 2004-ben
õk voltak az év jazz együttese,
érzésem szerint nem vé-
letlenül. 
A Mûhely után jöhetett a Váczi
Eszter Quartet, cikkíró és Fe-
lesége nagyon várták ezt a fel-
lépést, nem is csalódtak, ren-
desen lógtak Váczi mûvésznõ
lélekemelõ hangján, a magyar
nyelvû dalszövegeken (ezek
szerint összeegyeztethetõ a
jazz, annak világa, s anya-
nyelvünk, ami minimum üdvö-
zlendõ, dicséretes), sajátos,
profi mozgáskultúráján. Külö-
nösen szép, meglepõ teljesít-
mény fûzõdik Lakatos Ágnes,

valamint Csuhaj Barna Tibor
nevéhez, duójukhoz. Legyen
elég annyi, hogy az ének,
valamint a bõgõ duója, közös
játéka nagy szakmai kihívás.
Cikkíró, valamint a közönség
is nagyon várta a Harcsa
Veronika Quartet fellépését.
Az ifjú mûvésznõrõl oly sokat
hallani, olvasni manapság, a
minõségi média, meg a szak-
ma is annyit foglalkozik vele,
meg kollégáival, hogy a HVQ
koncertje méltó zárása egy
jazz fesztiválnak, így ennek a
szentendrei fesztiválnak is
megfelelt. Nagy várakozás
elõzte meg fellépésüket, na-
gyon köszönjük nekik, amit
aznap este kaptunk tõlük.
Nagyon jó érzés azzal a biztos
tudással rendelkezni, hogy a
zene, az igazi zene boldoggá
tesz. Azt kaptuk a fesztiváltól,
amire joggal számíthattunk, s
remélhetõleg a következõ
években sem lesz ez másként.

Barnás Márton 

Borbély Mihály
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Nõk, egymást közt
ACÉLMAGNÓLIÁK

Július 31-én mutatta be a száguldó
Orfeum Robert Harding Acélmagnóliák
címû elõadását a MûvészetMalom
udvarán. Nagy várakozás elõzte meg a
darabot, két okból: egyfelõl emlé-
kezetes film készült belõle néhány éve
olyan sztárokkal, mint Julia Roberts,
Shirley McLaine és Sally Fields; más-
felõl közismert és népszerû magyar
színésznõk adták elõ a darabot Bencze
Ilona rendezésében.

Nézzük a darabot. Egy amerikai kisváros
fodrászüzletében hat nõ beszélgeté-
seibõl kibontakozik hat nõi sors, öröm-
mel, bánattal, boldogsággal és egyikük
tragédiájával. A részben kényszerbõl,
részben megszokásból egymás mellé
került életeken keresztül megele-
venedik családjaik keserû-édes törté-
nete. Az örök témák – szerelem, csa-
lódás, magány, barátság – mindenkit
megérint a Malom udvarán. Valahol,
valamelyik sorsban mindannyian ma-
gunkra ismerhetünk egy kicsit. 
Elõadói szempontból rettentesen hálás
a darab: Ivancsics Ilona, Sára Berna-
dett, Hûvösvölgyi Ildikó, Tóth Judit
széles skálán bûvölnek el minket:
nevetünk, könnyezünk, gondolkodunk,
félünk és reménykedünk játékuk lát-
tán. És tanítanak is nekünk valami
nagyon fontosat az életrõl és a barát-
ságról, s persze az utolsó gondolat,
amely közhelyszerûségében is figye-
lemre méltó: ha túl tudunk élni valami
szörnyûséget életünkben, erõsebbek
leszünk általa. Megfontolandó.

Hogyan legyünk
operaberátok?

PERGOLESI: HÁZASSÁG OLASZ MÓDRA

Augusztus elsején este a Mûvészet-
Malomban a fiatalon – 26 évesen –
elhunyt itáliai barokk szerzõ, Pergolesi
vígoperáját nézhette-hallhatta a
közönség Házasság olasz módra cím-

mel. Az eredeti mûvet, az Úrhatnám
szolgálót, Cserje Zsuzsa rendezõ dra-
maturg ültette át mai környezetbe. 
A téma örök és megunhatatlan: hogyan
veteti el magát egy fiatal nõ ravaszság-
gal, furfanggal, ámítással egy gazdag,
mafla férfival? A modernizált környe-
zetben Umbertóból – õ a mafla férfi! -
vállalkozó lesz (laptoppal íróasz-
talán!), s az ügyeskedõ barátné, a
gönyörû Serpina gátlástalan szövet-
ségesre lel a vállalkozó alkalmazottjá-
nak, Vesponénak személyében. Ez
utóbbi alakítás az elõadás talán leg-
mulatságosabb eleme: szöveg nélkül
játssza el szerepét – zseniálisan. Szta-
renki Pál elbûvölt mindenkit sajátsá-
gos mimikájával, gesztusaival, hang
nélküli humorával. Õk ketten, Serpina
és Vespone, addig csûrik-csavarják,
míg Umberto végül elveszi barátnéját.
Hát ilyen egyszerû a történet, s min-
dennek színpadi bemutatása nagy-
szerû: tehetséges, ötletes, szellemes
minden, amit látunk. Csodálatosak az
énekesek, kiváló a színészi játék, pom-
pás a Mûvész Szimfonikusok Zenekara
Gulyás Nagy György irányításával.
Az elõadás igazi operabaráttá teszi a
közönséget: örök történet, isteni zene,
mai környezet: várjuk a következõ
operát!

Operett-zongora
SZENTPÉTERI CSILLA MEDITERRÁN

ESTJE

Szentpéteri Csilla feldolgozza, átalakít-
ja, átírja Rossini, Beethoven, Brahms
melódiát; sõt ír is melódiákat –
esetenként kisfia inspirációira – zon-
gorára. Ezek a melódiák nagyon szépek,
de különös hatást nem gyakorolnak
ránk. Ezek olyan melódiák, melyeket
olykor magunk is fütyülünk, dúdolunk.
Szentpéteri Csilla az elõadott mûsor-
számok között mesél is, nem is rövi-
den, és a tanulságot is levonja a közön-
ség számára ezekbõl a történetekbõl.
Szentpéteri Csillának profi kísérõ
zenekara van, a gitárosa pedig zseniális
(Kormos Janó). Szentpéteri Csilla na-
gyon csinos nõ. Szentpéteri Csillának
komoly rajongótábora van. 

Magyar múltunk
dallamokban

A MUZSIKÁS EGYÜTTES

A Muzsikás együttes már életében
zenetörténet. A Muzsikás több, mint
zene: a Muzsikás a legautentikusabb
magyar történelem és néprajz. A
Muzsikást mindenkinek hallgatnia kell,
mert boldoggá, erõssé és persze szo-
morúvá tesz minket. A Muzsikás olyan
értékeket mutat fel és tart meg – nem-
csak zeneit! – mely nélkülözhetetlen

életünk számára. Külön csodaként
éltük meg Petrás Mária moldvai szü-
letésû énekesnõ dalait. Mindenkit
elbûvölt Hamar Dániel bõgõs zene-
történet-órája. Elborított minket a
magyar múlt, a két és félezer éves,
igen, igen bizonyítottan két és félezer
éves magyar dallamok varázsa. Nagyon
erõsen éreztük, hogy szeretnek minket
és mi is szeretjük õket. Gyönyörû
augusztusi este volt.

Így is lehet?
LAJKÓ FÉLIX KONCERTJE

Hát igen, az ember mindig valami
ilyesmire vár, ilyesmiben reménykedik,
hogy jön valami, ami tökéletes. Amikor
azt érzi, itt és most minden rendben
van. A dolognak ilyennek kell lennie.
Pont ilyennek. Amikor nem azt gondol-
ja, igen, igen, ez az; de azért így, meg
úgy, az lehetett volna egy kicsit más,
jobb, szebb. Nem, kérem, itt minden
úgy történt, ahogyan kellett történ-
nie. Semmi, de semmi fölösleges dolog;
egyetlenegy hiábavaló hang, mozdu-
lat, szó, gesztus; egyetlenegy oda nem
való megnyilvánulása embernek, hang-
nak, testnek, léleknek, levegõnek,
zörejnek – semmi, de semmi. Az ember
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végül is mindig ezt szeretné: a tiszta,
vakítóan fehér tehetséget, látni, érez-
ni, ott lenni, együtt átélni ezt az egé-
szet, a pillanatban megszületõ, végte-
lenül egyszerû, megindító csodát.

2000 év története
ROMA LEGENDA

A magyar cigányságnak van egy
világhírû tánc- és énekegyüttese: a
Kalyi Jag – mindenki ismeri õket. 30
éve mutatják be itthon és a világban a
cigány folklórt. Mûvészeti vezetõjük,
Varga Gyula öt éve hozta létre az együt-
tes máig legnagyobb vállakozását: a
Roma legendát. Szándékaik szerint
megmutatni a világnak – és maguknak
– a cigány történelem kétezer éves
kezdeteit, folytatását, vándorlásait,
küzdelmeit, fõ állomásait. Mindezt
népes szereplõgárdával, gyönyörû
jelmezekkel, erõs, intenzív zenével,
amely rockzene, természetesen cigány
rockzene, annak minden jellegzetes
elemével, dallamával, ritmusával. 
Elindul a történet, a Jézus korabeli
Indiából, folytatódik Perzsiában, aztán
Bizánc és Európa: megérkeznek a
Kárpát-medencébe. A nézõkre erõsen
hat minden: a zene, a színek, a tán-
cok, a mozdulatok, az egész intenzív
cigányvilág. S eszünkbe juttatja ez a
legenda a másik nagy vándorlást, a
magyarok hosszú-hosszú vándorlását
ugyanerre a földre, ahol most együtt
élünk. Bárcsak élhetnénk békében!

Fotók: Aknay Csaba 
és Bácsi Róbert László

Szöveg: Barnás István

„Rararírom“
HÓFEHÉR – SZEVASZ – JÚLIUS 26. 

Van valami közös Nepp József 1983-
ban bemutatott, nagy sikerû rajz-
filmjében és a Szentendrei Vándor
Amatõr Színpad (SzEVaSZ) jelenleg
futó színdarabjában. Ami közös, az a
történet, Hófehér története, „-ke“
nélkül. Ez a „ke-nélküliség“ már elõre
sejteti, hogy ebben a mesében semmi
sem úgy van, mint a megszokott
Hófehérke történetben. 
A klasszikus történet elferdített vál-
tozata, paródiája jelenik meg a színen.
A mese szereplõi kivétel nélkül valam-
ilyen szinten ütõdöttek, ami csodá-
latos tükre jelen társadalmunk külön-
bözõ embertípusainak. Ki-ki magára
ismerhet a különbözõ karakterekben.
Az egész mû egy szarkasztikus kari-
katúra, némi öniróniával átitatva, a
Hófehérke történetének köntösébe
bújtatva.
Hófehér rút, együgyû, esetlen, fehér
hajú, de Esze Tamásnak köszönhetõen
– aki játszotta – nagyon is szerethetõ.
Természetesen mindvégig fogalma
sincs arról, hogy élhetne trónköve-
telési lehetõségével, ám jelleme a cse-
lekmény kibontakozásával együtt fej-
lõdik, s a történet végére „hõssé“
avanzsálódik. Arrogancia, a „minden
hájjal megkent“ királyné (Kyrú), irigy-
ségébõl és trónra lépési vágyából
fakadó gyûlölete elûzi Hófehért a
kastélyból és Szatíróval, a vadásszal
(dr. Zsoldos László) megöleti. A gyil-
kosság azonban természetesen meg-
hiúsul, és Hófehér Hétfõnél, Keddnél,
Szerdánál, Csütörtöknél, Pénteknél,
Szombatnál és Vasárnapnál próbál
menedékhez folyamodni. Ám a hét
törpe nem látja szívesen a lányt (fiút),
annak ellenére, hogy Hófehér bevezeti
õket az alkohol világába, amit szem-
mel láthatóan a törpék rendkívül
élveztek. 
Figyelemre méltó Prevencia és Rezo-
nancia, a szobaasszonyok egész ko-
médiát átszövõ pletykálkodása, amibõl
megtudhatjuk a legapróbb részleteket
is. Lezajlik a színpadon egy gasztro-
nómiai csoda is, ami a király vesztét

okozza. Arrogancia halálra eteti Leót,
aki a lakoma végén szó szerint szét-
durran. Ezzel a tettével Arrogancia
megörökli a trónt.
A törpék az újdonsült királynéhoz for-
dulnak segítségért, hogy nem várt
vendégüket elûzhessék. A plasztikai
mûtétek sorozatán átesett Arrogancia
személyesen indul útjára, hogy vé-
gezzen Hófehérrel, ám terve balul üt
ki, mert Hófehér almás pitéjébe harap-
va holtan esik össze. Idõközben befut
Alfonz, Retrográd trónörököse, és be-
leszeret a holtnak hitt királynõbe. Mit
ad Isten, a professzor is megjelenik,
aki történetesen tudja, hogy Arro-
gancia gyomra nem bírja a sütõport, s
csupán ezért ájult el. 
Ilyen és ehhez hasonló rejtett és nyílt
poénokkal tarkított ez a történet, és
véleményem szerint az eredeti rajzfilm
szinte tökéletes színpadi adaptációja,
hiszen paródiajellege megjelenik a
színpadon, a díszlet és a jelmezek
kifogástalanok, szöveg- és poénhû…
A színészi játékokról meg annyit, hogy
így jó ez, ahogy van. A szó, ami a tár-
sulat nevében látható, hogy amatõr,
sok mindent megenged. Elnézõbb a
nézõ, beleférnek a bakik, még az is, ha
az egyik törpe elfelejti a szövegét, és
szinte csak a súgó hangját halljuk.
Valószínûleg nem ez a sokak által úgy
áhított magaskultúra, de kit érdekel,
ha szórakoztat, és elégedetten tá-
vozunk…
Ha egy kõszínházban látnék ilyesmi
hibákat biztosan hõbörögnék, így vi-
szont azt éreztem, hogy a színpadon
éppen olyan emberek játszanak mint
mi, a nézõk, csak õk adnak nekünk vala-

mi pluszt. Valami olyan pluszt, amitõl
mi nevetünk, aminek örülünk, amitõl
telt házat csinálunk a Malomban,
amitõl még a gyerekek is végignézik
(pedig nem egy kifejezetten gyer-
mekeknek szóló darab), és amitõl meg
fogjuk nézni még egyszer a Szentendre
éjjel-nappal nyitva fesztiválon…  

„Rirarárom“

A társulatról:
A Szentendrei Vándor Amatõr Színpad
(SZEVASZ) a SNASZ társulatból
alakult. A SZEVASZ helyi lakosok és
vállalkozók alkotóközössége 2008
decembere óta. A társulat 15 tagja
tavaly nyáron színre vitte a Szent-
ivánéji álom címû alkotást, s a nagy
siker 2009 nyarára új elõadást ösz-
tönzött.

Szöveg és fotók:
Lindenberger Dóri

A közönség a lábuk
elõtt hevert

Szó szerint. Lajkó Félix és Brasnyó Antal
koncertjét egy könnyû nyári zápor
zavarta volna meg, ha éppen nem róluk
volna szó. A természet így csak még
közelebb vitte hozzájuk az amúgy is
elbûvölt közönséget. A nézõtéren sorra
nyíló ernyõk erdeje alól nem mozdult a
meghitten ázott hallgatóság. Az elsõ
sorokból lassan a fedett színpad elé,
késõbb a színpadra kuporodtak a nézõk,
körbeülték õket, és csendesen figyelték
a hömpölygõ, áradó, vegytiszta zenét:
ahogy a hegedû fájóan édes hangja alá
brummog a brácsa... 
Ugyanezzel az õsi tisztelettel gyûlnek
Félix köré a palicsi mezõn a legelészõ
tehenek, s hallgatják szelíden, amikor
szokásos gyakorlásába kezd. Még az
egyszerû jószág is érzi, varázslat, amit
õ a hangszerrel mûvel. A varázsló amúgy
nem a szavak embere, a koncert végén
dörmög valamit a mikrofonba, s kézen-
fogva kislányát, együtt hajolnak meg
sápadt-komoly arccal a hálás tapsolók
elõtt.                                           -szn-

Zseniális darab az örök kérdésekrõl:
hány percig tart a törékeny béke, mikor
kerekedik felül az emberbe programo-
zott rossz természet? Zseniális Zsám-
béki-rendezés, ahol a Malom félkész
szárnyának puszta falai és négy zongo-
ra adják a játék hátterét, ahol minden
a színészi tehetségre van bízva – ragyo-
gó sikerrel. Dupla diploma jár itt min-
den volt színmûvészetisnek. 
Zseniálisan bátor a szereposztás is: a
fõhõs szerelmespár szerény külseje
mögül feltörõ erõs karakterek döbbe-
netes hatásúak. Zseniális az örök poli-
tikusok (hadvezérek) megformálása, a
tékozló fiú és tékozló lány, a „Kurázsi
papa“ magántragédiája, a béke angya-
lának porba hullása... S, hogy milyen
eszközökkel kell megszemélyesíteni
egy kecskét? Aki ott volt, tudja.
Az elõadás tökéletességéhez hozzá-
járult egy kissé eltévedt madár is, azzal,
hogy a megfelelõ, drámai pillanatban
átreppent a színen.                    Sz. N.
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Szentendrén, a Nyár utcában 70 nm-es
lakás igényesnek kiadó. Tel. 06-30-949-
9890.

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

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.

Szarvashegyen 120 nm-es kertes családi
ház hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-994-
0668.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendre egyik legszebb részén, domb-
tetõn, aszfaltos utcában összközmûves,
90 nöl-es telekrész eladó. Tel. 06-30-605-
7199.

Szentendre Kis-Kõhegyen jól megköze-
líthetõ, több célú felhasználásra alkal-
mas, gyönyörû fekvésû, 1088 nm-es telek
(gyümölcsfák, kis faház, fészer) fizetési
kedvezménnyel eladó. Tel. (26) 312-980,
este.

Pap-szigetnél 30 nm-es garzonlakás eladó
6,9 millió Ft-ért. Tel. 06-30-495-1058.

Pilisszentlászlón 400 nöl-es építési telek
eladó 16 millió Ft-ért. Víz, villany, ká-
beltévé beköthetõ. Tel. (26) 338-051.

Szentendrén, a Csóka utcában 1440 nm-
es telek eladó 16,9 millió Ft-ért. Tel. 06-
30-331-8393.

Pilisszentlászlón, a Dózsa György út 14.
szám alatt családi ház eladó. Tel. 06-20-
994-0668.

Szentendrén, csendes kertvárosi
részen eladó két generációnak is
alkalmas, hangulatos, 3 szintes +
tetõtéri felújított családi ház. Közel
a központhoz, jó közlekedési lehe-
tõséggel, kiváló infrastruktúrával,
biztonságos környéken 36 millió Ft-
ért. Tel. 06-20-399-64-16.

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

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

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

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

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

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.

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.

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

Szentendrén, iparterületen 60 nm-es
mûhely/raktár kiadó 69 ezer forint
+rezsi/hó. Tel. 06-30-331-8393.

Mûhelynek vagy raktárhelyiségnek kiadó
110 nm-es terület Szentendre, Kõzúzó
utca 24. szám alatt. Tel. 06 (26) 312-422.

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 bel-
városában, ipari övezetben kiadó: 80 nm-
es+24 nm-es udvar, jó parkolási lehe-
tõség, teljes közmû. Tel. 06-20-944-
8037.

EEGGYYÉÉBB

Léleklátó szeretettel várja! Sorselemzés,
számmisztika, gyógyító energia. Tel. 06-
30-605-7199, www.leleklato.eoldal.hu.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Kertes családi ház hosszú távra kiadó
október 1-jétõl. Tel. 06-20-926-2879.

Szentendre belvárosában hosszú távra
kiadó 50 nm-es, 2 szobás, felújított, föld-
szinti lakás közös udvarral. Tel. 06-30-
239-6995, (26) 318-594, hétköznap 9-
16 óráig.

Tahitótfalun berendezett üdülõ re-
zsivel együtt 50 ezer Ft-ért kiadó.
Tel. 06-30-299-0376.

Pannónia-telepen, 27 nm-es felújított,
bútorozatlan ház kiadó. Tel. 06-20-478-
2909.

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

Pomázon, 1 szoba komfort kiadó. Tel. 06-
20-293-5248.

Széchenyi téren lakás azonnali költözés-
sel kiadó. Tel. 06-20-918-1825.

Szentendrén 75 nm-es felújított tetõtéri
lakás (nappali + 3 félszoba) 80 ezer forint
+ rezsi/hó kiadó. Tel. 06-30-454-4431.

Szentendrén, Pismányban családi ház
rendezett kerttel augusztus 15-tõl kiadó
hosszabb távra: 3 szoba, nappali, 2
fürdõszoba + garázs. Tel. (26) 326-413,
06-20-375-1596.

Szentendrén, a Pap-szigetnél garzonlakás
kiadó 45 ezer + rezsiért + 1 havi kaució.
Tel. 06-20-347-4056.

Kiadó a Kálvária utcában 60 nm-es lakás
(I. emelet, 3 szoba). Tel. 06-70-319-
8033.

Püspökmajor-lakótelepen, egyedi szige-
telésû angol házban I. emeleti, 1+2 fél-
szobás, egyedi szigetelésû lakás eladó
vagy kiadó. Egyéni víz- és hõfogyasztás
mérés. Tel. 06-20-473-5844.

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,
bútorozatlan, II. emeleti lakás 55 ezer
Ft-ért kiadó. Tel. 06-30-233-5531.

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

Kiadó Szentendrén, kertes házban külön-
álló 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.

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

A Barcsay Jenõ Általános Iskola (2000
Szentendre, Kálvária út 18.) 2 fõ nap-
közis nevelõt keres teljes munkaidõben
határozott idõre, 4 tanévre. További
információ: Torbáné Ballagó Zsuzsanna
igazgató, (26) 310-984, szentbar
@freemail.hu.

Szentendrei éttermünkbe pincért, höl-
gyet állandó munkára felveszünk. Tel. 06-
20-999-5665.

Egyedülálló hölgy keres hosszú távú
németországi munkára németül beszélõ,
jogosítvánnyal rendelkezõ házvezetõnõt.
Jelige: Labrador. Leveleket a szerkesz-
tõségünkbe várjuk, Szentendre Duna-
korzó 18.

Varrónõt felveszek. Tel. 06-20-218-8854.

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.

Szentendrei távfelügyelet vagyon-
õröket keres. Tel. 06-20-209-3678.

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

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

Gyermekfelügyelet! Bölcsödébõl- óvodá-
ból- haza, iskolából- különórára, uszodá-
ba- táncórára szállítás gépkocsival.
Pótnagyi, Tel. 06-20-927-5182.

Lakástakarítás! Mosás, vasalás, gyermek-
felügyelet. Tel. 06-20-391-1373.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Egészségmegõrzés, öngyógyítás, problé-
mamegoldás. Tel. 06-20-211-1682,
www.gondness.hu.
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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.

OOKKTTAATTÁÁSS

FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉS A PETZELT-
BEN!
A Szolnoki Fõiskola akkreditált, fel-
sõfokú nappali rendszerû szakkép-
zésére 
– Kereskedelmi szakmenedzser szak-
ra (OKJ: 55 345 01 0010 55 02) –
várunk néhány jelentkezõt.
Célunk: olyan szakemberek képzése,
akik a termelõi, kereskedelmi vál-
lalkozásokban középvezetõi felada-
tok ellátását végezhetik. 
Képzési idõ: 2 tanév
A képzés elõnyei: államilag finan-
szírozott, diákigazolvány, családi
pótlék megilleti a hallgatót, a vizsga-
követelményeket teljesítõ hallgatók
a Szolnoki Fõiskolán továbbtanul-
hatnak, ahol ezt a képzést beszá-
mítják, így lerövidíthetik fõiskolai
tanulmányaikat.
Jelentkezés (telefon/fax): (26) 311
254, e-mail: info@petzeltj.hu

Idegenvezetõ angoloktatást vállal kez-
dõ-, haladó- és középszinten. Tel. 06-20-
581-0093.

Angol és német magánórák diplomás
nyelvtanárral. Felkészítés nyelvvizsgákra
(szakmai is) és érettségire. Pomázon HÉV-
közelben, illetve Óbudától Szentendréig
háznál is. Tel. 06-30-293-6930.

Angol nyelvtanfolyamok, magánórák,
fordítás. Londonban végzett tapasztalt,
dinamikus, de türelmes tanárral Szent-
endrén és a Dunakanyar más településein
is. www.cserip12@hotmail.com. Tel. 06-
70-527-3879.

Fiatal diplomás angoltanár nagy tapasz-
talattal nyelvvizsga felkészítést (minden
szinten) vállal, beszédközpontú órákkal,
személyre szabott módszerrel kedvez-
ményes áron a szentendrei HÉV-állomás-
nál. Tel. 06-70-258-5712.

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.

Élõ angol - szeptembertõl újra! Angol és
amerikai munkatapasztalattal angol
nyelv tanítását vállalom szorgalmas tan-
ulóknak. Szentendrén, Pomázon, Buda-
kalászon és Leányfalun házhoz megyek.
Tel. 06-20-933-0864, www.2009angol
@gmail.com 

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

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431 

este 18 óra után 06 26/312-290

PINKI 2 év köróli keverék szuka Leány-
faluról került a gyepmesteri telepre
június 28-án. Rendkívül kedves,
kenneltiszta.

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

KINEK HIÁNYZIK? 

ALI 2 év körüli ivartalan kannak.
Jóindulatú, az alapvetõ vezény-
szavakat ismeri.

ÖRÖKBEFOGADÓJÁT
KERESSÜK!

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS :

• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3

• billencs
• darus,
• építõanyag

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

ÖRÖKBEFOGADÓJÁT
KERESSÜK!
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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

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

Hétközben:
• Felszállt az ötvenezredik utas
a Skanzen Vonatra
• Skanzen-ház nyílott a
belvárosban
• Komolyzenei koncertek a
Vujicsicsban 
• Lajkó Félix lemezbemutató
koncertje
• Miháltz Pál kiállítás
• Szent Donát-napi búcsú zás-
zlóátadással Dunabogdányban
• Szentendrei Családok
Pillanatfelvételei: Dr. Dragon Pál
187 a Pest megyében élõk maga-
zinja
Holló Együttes meséi 2. rész
(Chrisnél)
Cseh Tamás portréfilm 
A barlangrajztól az internetig
VI. rész
A sav-bázis II. rész 
Egy mondat a szerelemrõl (VKC
08. 07. adás)
A megszentelt Föld (VKC 08. 07.
adás)

A TV Szentendre a C8-as
csatornán, a 196.25-ös frekven-
cián látható! Adásainkat meg-
nézhetik a www.tvszentendre.hu
weboldalon is! A mûsorváltozás
jogát fenntartjuk!

Tanulj szakmát
tandíjmentesen!

A Szakkay József
Szakközépiskola
IDEGENFORGALMI 

ÜGYINTÉZÕ és
IDEGENVEZETÕ

szakképzést indít
érettségizetteknek

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

Szentendrei Nyári
Nemzetközi Szerb
Mûvésztelep 2009 

A Zuglói Szerb Önkormányzat,
együttmûködve a Szentendrei
Szerb Kulturális Egyesülettel és
Klubbal, a Szentendrei Szerb
Kisebbségi Önkormányzattal és
a Magyarországi Szerb Kul-
turális és Dokumentációs Köz-
ponttal szeretettel hív min-
denkit a mûvésztelep megnyi-
tása alkalmából tartandó kok-
télra a szentendrei Corner
Étteremben (a Duna-korzó és a
Lázár cár tér sarkán) augusztus
17-én, hétfõn 17.30 órakor. 
Az idei mûvésztelep támogatói
többek között: Magyarországi
Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségekért Közalapítvány, Szerb
Köztársaság Kulturális Minisz-
tériuma, Szerb Köztársaság
budapesti nagykövetsége, fõ-
városi kerületi szerb kisebbsé-
gi önkormányzatok, Szerb
Fõvárosi Önkormányzat, Szent-
endre Város Önkormányzata.

Lábtenisz
Elsõ ízben rendezték
meg augusztus 8-án a
Pap-szigeti strandon
az I. Papsziget Kupa
lábtenisz tornát szép
számú résztvevõvel.
Eredmények: I. Nizák

Péter, Nizák Jenõ, II.
Nagy Dezsõ, Berta
Tamás, III. Barnás
Balázs, Barnás Áron.
A szervezõk remélik,
hogy jövöre is meg-
rendezhetik a ver-
senyt, hagyományt
teremtve ezzel.

A fenti programhoz 2 alkalmi amatõr nõi modellt jelentkezését
várjuk, akik vállalnák ruhák bemutatását. Keresünk egy 17 és
35 év közötti (166-180 cm magas) vékony testalkatú, valamint
egy belevaló, duci hölgyet korhatári megkötés nélkül.
Jelentkezni lehet: partmozi@partmozi.hu e-mail címen
fényképes levéllel, vagy személyesen a 06/20/332-7634-es
telefonszámon.  

A Diótörõ Balettiskola 
2009/2010-es tanévére 

5,5 évestõl 8 éves korig van még
lehetõség jelentkezni.

Dunaparti Mûvelõdési Ház, 
301-088, 312-657

PP’’AARRTT
MMOOZZII  
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

augusztus 14. péntek
18:00 CLARA (107 f) kh:12
20:00 A N. MASIK ARCA (84 f) kh:16
augusztus 15. szombat
18:00 A PANKRÁTOR (111 f) kh:16
20:00 A FELOLVASÓ (124 f) kh:16
augusztus 16. vasárnap
16:00 A BOSZORKANY-HEGY (102 f)
18:00 CLARA (107 f) kh:12
20:30 NÁSZ-AJANLAT (109 f) kh:12
augusztus 17. hétfõ
18:00 A FELOLVASÓ (124 f) kh:16
20:15 A DOLGOK ÁLLÁSA (132 f) kh:16
Doku7fõ/Kisterem
19:00 JAJGATAN(53 f) R: Sos Maria
ORSZÁGOS IDEG (Bucsú a Lipóttól)(46 f)
R: Janko Judit
augusztus 18. kedd
18:00 A DOLGOK ÁLLÁSA (132 f) kh:16
20:30 A NÕ MASIK ARCA (84 f) kh:16
augusztus 19. szerda
18:00 ANGYALOK ES DÉMONOK (140 f)
kh:16
20:30 A FELOLVASÓ (124 f) kh:16
augusztus 20. csütörtök
18:00 NASZ-AJANLAT (109 f) kh:12
20:00 EXCSAJOK SZELLEME (101 f)
kh:12
augusztus 21. péntek
18:00 A NÕ MASIK ARCA (84 f) kh:16
20:00 EXCSAJOK SZELLEME (101 f)
kh:12
augusztus 22. szombat
18:00 EXCSAJOK SZELLEME (101 f)
kh:12
20:00 A FELOLVASÓ (124 f) kh:16
augusztus 23. vasárnap
16:00 A BOSZORKANY-HEGY (102 f)
18:00 A FELOLVASÓ (124 f) kh:16
20:15 EXCSAJOK SZELLEME (101 f)
kh:12

augusztus 24. hétfõ
18:00 ANGYALOK ES DÉMONOK (140 f)
kh:16
20:30 A FELOLVASó (124 f) kh:16
Doku7fõ/Kisterem
19:00 ÉLETEK ÉNEKE (101 f) R:Bereczki
Csaba
augusztus 25. kedd
18:00 EXCSAJOK SZELLEME (101 f)
kh:12
20:00 PRIMA PRIMAVERA (90 f) kh:12
augusztus 26. szerda
18:00 PRIMA PRIMAVERA (90 f) kh:12
20:00 EXCSAJOK SZELLEME (101 f)
kh:12
augusztus 27. csütörtök
18:00 SZÍVEN SZÚRT ORSZÁG (90 f)
20:00 MÁSNAPOSOK (100 f) kh:16
augusztus 28. péntek
18:00 MÁSNAPOSOK (100 f) kh:16
20:00 SZÍVEN SZÚRT ORSZÁG (90 f)
augusztus 29. szombat
18:00 A PROVENCE-I FÛSZERES (96 f)
kh:12
20:00 MÁSNAPOSOK kh:12
augusztus 30. vasárnap
16:00 LÉGY A HOLDON 3D (84 f)
18:00 KÖZELLENSÉGEK (143 f) kh:16

20:30 A PROVENCE-I FÛSZERES (96 f)
kh:12
augusztus 31. hétfõ
18:00 A PROVENCE-I FÛSZERES (96 f)
kh:12
20:00 KÖZELLENSÉGEK (143 f) kh:16
Doku7fõ/Kisterem
19:00 HATÁRESET (32 f) R: Szalay Peter
A 11. ÉLET (50 f) R: K.szegi Edit
szeptember 1. kedd
18:00 KÖZELLENSÉGEK (143 f) kh:16
20:30 PRIMA PRIMAVERA (90 f) kh:12
szeptember 2. szerda
18:00 PRIMA PRIMAVERA (90 f) kh:12
20:00 KÖZELLENSÉGEK (143 f) kh:16

Jótékony KLIKK-elés!!!
AUGUSZTUS 1–31. KÖZÖTT

A hírkeresõ csoport tagjai – hirkereso.hu, kapu.hu és a
tombola.hu – jótékonysági akció keretében minden egyes,
portáljaikon keresztül elolvasott hír után 5 fillért adományoz-
nak az adott hónapban kiválasztott közismert alapítványnak.
Augusztus hónapban az ÁRVÁCSKA Állatmenhely és a MADÁR-
Kórház a kedvezményezettek!

Segítse munkánkat, olvassa a híreket,
klikkeljen minél gyakrabban:

http://www.hirkereso.hu/jotekonysag/

KÖSZÖNJÜK!

Árvácska Állatmenhely
Madár Kórház
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16 reklám

TTööbbbb  ffáátt  aa  kkeerrttbbee......
Nagy nyomáson fakonzerváló anyagokkal 

telített termékek kedvezõ áron

Kerítéselemek, térelválasztók, kerti bútorok, 
szaletli, cölöp, karó… 

Egyedi megrendelés alapján is!
A szállítástól a kivitelezésig 

mindent egy helyen!

MEDIATOR KFT.
SZENTENDRE, Kõzúzó u. 26.

Ny.: H-P: 8-17-ig Szo.: 8-13-ig

Tel.: 26/500-607, 500-608 

mediatorkert@vnet.hu

http://kertepito.ebolt.hu

Elvitelre kapható:

2,1 literes palackos sör

Rendezvényekre, családi 

összejövetelekre

sörcsapoló berendezés 

bérelhetõ!

Viszonteladók jelentkezését 

várjuk

SÖRFÕZDE: MEDIATOR KFT.

Szentendre, Kõzúzó u. 26.

Tel.: 26/500-607, 500-608

Nyitva: H-P: 6 30-tól 18-ig 

Sz: 8-13-ig

JÓGA nyáron is
KEDD 10:00  

Szeptember 17-tõl: 
CSÜTÖRTÖK 18:00
1000 Ft / alkalom

Szentendre, Waterfront Hotel, 
Duna-korzó 5.

KORHATÁR NÉLKÜL • KEZDÕKNEK IS 

Egészség, energia, 
mosoly!

Markó Krisztina, 
tel: 20-9727373, 

www.krisztinews.com

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!

Shelfness – avagy testi-lelki
harmónia !

Hogy mi a jó közérzet, az nehezebben foglalható szavak-
ba, mint megfogalmazni a hiányát, és mindenki azt gon-
dolja, hogy a jó és rossz közérzet minden embernél más

és más. Pedig nem másról van szó, mint a testünk és szellemünk
összehangolt rendezettségérõl, amely sikeresen válaszol a min-
dennapjaink kihívásaira. Manapság azonban túl sok a kihívás,
amelyek teljesítése egyre több feszültséget okoz, késõbb men-
tális és fizikai egészség és minõségromlást eredményez. A civili-
zált nyugati ember számára, amely éhes az információra és a

gazdasági sikerekre,
nem ismert a módja an-
nak, hogyan segíthet
önmagán, hogy közér-
zete rohamosan és tar-
tósan ne romoljék.
Szentendrén, a Pismány
ABC mellett nyílt kis
stúdió segítség és tá-
masz azoknak, akik nem
érzik már a harmóniát és
szépséget testükben és
lelkükben, és azoknak is
új reményt ad, akik töb-
bet szeretnének kihozni
önmagukból, külsejük-
bõl annál, mint amivel
jelenleg élnek. 
Módszertanuk, terápiáik
és technológiájuk új és

egyedi, életvezetési és technológiai tanfolyamai pedig nem-
csak szakembereknek nyújtanak stabil alapot, hanem a közérzet,
egészség és szépség bármely területén tevékenykedõk, illetve
érdeklõdõk, harmóniát keresõk  számára is. 

A következõ kurzus augusztus végén indul, érdeklõdni lehet az
Alfa Relax Közérzetjavító Stúdió 06-30/94-94-294 telefon-
számán, Gombos Mónikánál.

(x)

vviilláággooss  ééss  bbaarrnnaa

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.

Alfa Relax 
KÖZÉRZETJAVÍTÓ Studio
Szentendre, Dunakanyar krt. 44.
www-alfarelax.hu, 06 30 94 94 294
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Amagyar ember számára Szent István
történelmi jelentõsége szinte kifejez-
hetetlen. Amikor átvette a kormányru-

dat apjától, az ország nem volt könnyû hely-
zetben. Vallási, nyelvi és politikai megosz-
tottságban élt, hiszen az Árpádok dinasztiája
csak a Dunántúlra és a Felvidékre terjesztette
ki hatalmát, a Kárpát-medence többi részét
önálló törzsi fejedelemségek, ún. „uruszágok“
(országok) foglalták el. Külpolitikailag sem volt
rózsás a helyzet, hiszen a két szomszédos nagy-
hatalom: Bizánc és a Német-római Birodalom
éppen ekkor szövetkezett a magyarság megre-
gulázására. Ráadásul az egész kontinensen
döntõ változások indultak el. Az Európa pere-
mén feltûnt népek sorra szervezték meg a ma-
guk államait, és egymás után vették fel a
kereszténységet. Ekkor alakultak ki a mai
Európa körvonalai. Ma már tudjuk, hogy ame-
lyik nép kimaradt ezekbõl a változásokból, az
örökre eltûnt a történelem színpadáról. Szent
István jól megértette ezt, s ezért történt, hogy
1000-1001 táján koronát kért magának Szil-
veszter pápától, s ezzel bevezette népét az
európai államok közösségébe. Ezzel párhu-
zamosan leverte a belsõ „országokat“, s helyet-
tük egyetlen országot hozott létre. Több száz
év (a hunok) óta elõször került egy központ
uralma alá a Kárpát-medence. S ami még
fontosabb: mindezt úgy vitte véghez, hogy õ
volt az egyetlen az új európai uralkodók között,
aki megõrizte dinasztiája és országa független-
ségét. Magyarország és a magyar nép hatal-
masat nyert a beilleszkedéssel, de a Nyugat is
sokat kapott cserébe: a kereszténység határai
a Kárpátok keleti vonulatáig tolódtak ki, s
Magyarország Európa védfala lett a keleti
támadókkal szemben. 
Szent István Magyarországa majd ezer éven át
irigyelt, vonzó ország lett, a betelepülõk
célországa. Miért jöttek ide oly sokan? Mert itt
mindenki élhetett a maga szokásai, hagyo-
mányai szerint. Mert itt szokatlan bõség fogad-
ta õket: miközben Nyugaton a parasztság zöm-
mel gabonát, kenyeret evett, a magyarorszá-
giak étrendjén mindig ott volt hús. Azt írják az
utazók, hogy itt a vizekben több volt a hal,
mint a víz. Ebben az országban ezer éven
keresztül hallatlan olcsóság uralkodott. A sötét
középkornak mondott idõszakban az állam és a
nemesség a parasztság termésének mintegy
20-30%-át vitte el adóba - csak irigyelni tudjuk
õket. Ebben az országban ismeretlen volt a val-
lási türelmetlenség. A „példaadó“ nyugati
államoktól eltérõen itt sohasem tört ki val-
lásháború. Ebben az országban protestáns gaz-
datisztek szolgálhattak a katolikus fõurak és
fõpapok udvaraiban, miközben Angliában kato-
likus ember a 19. századig nem kaphatott álla-
mi kinevezést. A magyar állam vegyes eredetû
politikusi osztálya szívesen fogadott magába
minden felfelé igyekvõt. Mikszáth Kálmán írja:
„A magyar nemesség nem volt exkluzív intéz-
mény. Nem isten csodája, hogy még áll hazánk,
mint a poéta énekli, hanem ennek az intéz-
ménynek egyszerû következménye. Jól kigondo-
lták azt az õsapák, isten nyugosztalja õket a
haló porukban. Ahol egy kis erõ mutatkozott,
akár értelmi, akár vagyoni erõ, azt mindjárt föl-
szippantotta a nemesség. Akinek sok esze volt,

vagy sok pénze, azt bevették az alkotmány sán-
cai közé, kívül csak az erõtlenség maradt. Nem
haragudott hát azért a nemesség, ha egy-egy új
tagja támadt, mint ahogy a pók nem haragszik,
ha egy kövér legyet lenyel…“
Nemcsak az országra, hanem a Szent István-i
mû másik részére, az államra is igaz tehát, hogy
vonzó és toleráns volt, de úgy, hogy mindig
féltékenyen õrizte a maga hagyományait. Egy
jelképes példa: a magyarok az Árpádok utáni
idegen királyoktól is mindig elvárták, hogy
megtanuljanak magyarul. Ez történt Zsigmond
királlyal is, aki németként jött, és szívében
magyarként halt meg. Még a Habsburgok is
büszkén viselték a magyar királyi címeket, s
vitték tovább a magyar hatalmi jelvényeket, a
középkori asztali szokásokat stb. Ez az állam
azért élvezett kivételes tekintélyt, mert akkor
is hagyta élni a polgárait, amikor a legerõsebb
és a legmûködõképesebb volt. 
Szent Istvánról hiteles ábrázolás és kortárs
leírás nem maradt fenn, ezért nem ismerjük az
arcát, a személyiségét. Próbáljuk mégis el-
képzelni: milyen lehetett õ, a változó István,
akiben mindenféle irányzat meg tudta találni a
maga elõképét. Jellemének megértéséhez talán
apjával, Gézával összevetve juthatunk kö-
zelebb. Mind a ketten korszakhatáron éltek.
Számos dologgal szakítottak, és új utakon
indultak el. Gézáról még Istvánnál is keveseb-
bet tudunk, de egy neki tulajdonított mondás
elég árulkodó: „Elég gazdag és hatalmas vagyok
ahhoz, hogy két urat szolgáljak.“ Ezzel arra
utalt, hogy bár megkeresztelkedett, továbbra
is áldozott a pogány isteneknek. Ebbõl ítélve
Géza gyakorlatias, sõt cinikus ember lehetett,
mai szóval: hatalom-technikus, aki nagyon
ügyesen alkalmazkodott a történelem változó
menetéhez. István sem volt puha ember, s bár
pogánynak született, a személyes gondolatait
is tartalmazó Intelmek, valamint az a hagyo-
mány, hogy országát Istennek és Szûz Máriá-
nak ajánlotta, azt mutatja, hogy nemcsak
számításból, hanem meggyõzõdésbõl állt az új
rend, az új hit mellé. Azért lett Szent István és
nem Géza az ország- és államalapító, mert õ
nemcsak alkalmazkodott, hanem meggyõzõ-
désbõl, hitbõl, hosszú távú elgondolások
alapján alkotott. Ezért számomra õ a magyar
kreativitás jelképe, a magyar államférfi ideáltí-
pusa. Õ a ma lassan egyetlen fokmérõvé váló
siker mércéje szerint is egyedülálló teljesít-
ményt mutatott fel. Ki mondhatná el magáról,
hogy mûve ezer évig fennmaradt? Ráadásul õ
úgy változott és úgy változtatott, hogy min-
den újat a megõrizhetõ régi megtartásával
vezetett be. Ahogy saját maga vallotta: a
görögöket nem lehet latin, a latinokat nem
lehet görög módra kormányozni. S bár az állam-
szervezéskor számos idegen intézményt ül-
tetett át magyar földre, ezt mindig az itteni
viszonyok, hagyományok figyelembe vételével
tette. Szent István ünnepén aligha kívánhatunk
mást, mint hogy adjon nekünk az ég ismét
olyan államférfiakat, akik hozzá hasonlóan
európai kitekintéssel, korszerûen, mégis ma-
gyar módra akarják kormányozni azt az orszá-
got, amit Magyarországnak hívnak. 

Fodor Pál történész

Augusztus 20-án, csütörtökön 17 órakor
a Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.)

Szent István napi ünnepség
Köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc polgármester

Ünnepi beszédet mond dr. Habsburg Ottó, a Nemzetközi Páneurópai
Unió elnöke

Az ünnepség keretében kerül sor Szentendre Város díszpolgára 
és a Pro Urbe-díjak átadására, 

valamint az ökumenikus újkenyér szentelésére

A programban közremûködnek:

Musica Beata Kórus (vezényel Wolfné Kovács Zsuzsa karnagy)
Mûsor: Szokolay Sándor: Ima rontás ellen; 

Orbán György: Ave Maria; Kodály Zoltán Esti dal
Kodály Zoltán - Balassi Bálint: Szép könyörgés

Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis zenekara 
(vezényel Dalmadi Zoltán százados)

Mûsor: Erkel Ferenc: Hunyadi László címû operájának nyitánya

Narrátor: Bács Ferenc színmûvész

ÜNNEPI PROGRAM

11 óra
Koszorúzás a romániai forradalom 20 éves évfordulója alkalmából 

az izbégi Csicserkó-dombon
Emlékezõ-köszöntõ beszédet mond Tõkés László Európa Parlamenti

képviselõ

11.30
„Szentendre-Wertheim 20 éve“ címû jubileumi ceremónia 

– ünnepi mûsor 
a 20 éves testvérvárosi kapcsolat emlékére a Városháza dísztermében

Moderátor: Novodomszky Éva
Beszédet mondanak: Stefan Mikulicz Wertheim fõpolgármestere 

és dr. Dietz Ferenc Szentendre polgármestere

15.30
Emlékülés „Szentendre 1000 év“ jubileumi év tiszteletére 
és a megyezászló ünnepélyes átadása. Köszöntõt mond 

dr. Dietz Ferenc polgármester, 
dr. Szûcs Lajos, Pest Megye Önkormányzatának elnöke

Szent István ünnepén
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SZENTENDREI TEÁTRUM 

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

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

Augusztus 21. péntek, 22.
szombat 20.30 óra 
(esõnap: augusztus 23.) 
G. B. SHAW: A HÕS 
ÉS A CSOKOLÁDÉKATONA –
bemutató! 

A Katona József Színház, 
a Bartók Kamaraszínház és 
a Szentendrei Teátrum közös 
produkciója
Szereplõk: Bodnár Erika, Jordán
Adél, Haumann Péter, Nagy
Ervin, Kocsis Gergely, Pálmai
Anna, Bán János, Dankó István 
Rendezõ: Máté Gábor
Belépõjegy: 3000 Ft

Augusztus 29. szombat, 
20.30 óra
PARTI NAGY LAJOS: 
A HÉT ASSZONYA
Szép Róza monológok 
A Nõ: Csákányi Eszter 
Díszlettervezõ: Khell Zsolt
Világítás-tervezõ: Bányai Tamás
Jelmeztervezõ: Izsák Lili
Rendezõ: Anger Zsolt
Producer: Pécsi Júlia és Orlai Tibor 
Belépõjegy: 2000 Ft

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

Augusztus 16. 
SZALÓKI ÁGI: SZIPITY LÕRINC –
GYEREKKONCERT 

Augusztus 20. Fõ tér:
GYEREKÜNNEP A FÕ TÉREN
(ingyenes)   

KONCERTEK

Augusztus 20. csütörtök, 20
óra, Református templom kertje 
A SZENTENDREI 
KAMARAZENEKAR 
ÜNNEPI KONCERTJE 
Vezényel: Fenyõ Gábor,
közremûködik: Kovács György -
trombita
Belépõjegy: 1000 Ft

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

Augusztus 15. szombat 19 óra
KEREKES BAND
Fehér Zsombor  - furulya
Fehér Viktor  - ütõsök 

Csarnó Ákos  - brácsa 
Námor Csaba  - koboz 
Kónya Csaba  - gitár 
Belépõjegy: 2000 Ft

Augusztus 28. péntek(!) 19 óra 
MITSOURA 
A Mitsoura zenekar 2008. végén
jelentette meg új lemezét Dura
Dura Dura címmel.
Belépõjegy: 1500 Ft

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

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

Augusztus 26 - 30.  
AFFINITÁS 
Az Omkamra és a Vajda Lajos
Stúdió  nyári mûvésztelepének
záró kiállítása 

TÁNCHÁZ 

Augusztus 15. szombaton 
18 órától
TALPALÁVALÓ 
– KIS-ALFÖLDTÕL 
A NAGY-ALFÖLDIG
Táncház Szentendre Fõ terén 

FESZTIVÁL  

Augusztus 28-30. 
Szentendre belvárosa 
IV. SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL
NYITVA FESZTIVÁL 

Jegyárusítás:

Tourinform Szentendre: 
Dumtsa Jenõ u. 22. 
Tel.: 26/317-965, 26/317-966
Nyitva: 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.
elõtt egy órával. 

SZENTENDREI TEÁTRUM • SZENTENDREI NYÁR 
2009. július 3. – augusztus 30. 

SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA FESZTIVÁL
Augusztus 28–30. belváros 

AUGUSZTUS 28. PÉNTEK

17.00-20.00 A Mandalák ener-
giarendszere - Találkozás,
beszélgetés, közös teázás man-
dalafestõkkel (Mandala Manuart
Galéria (Fõ tér 7.) - 19.00
Eisemann Mihály: Én és a kis-
öcsém - FAKULT színjátszó
egyesület  (PMK színházterme)
20.30 Szirtes János perform-
ance elõadása feLugossy
Lászlóval a Fõ téren. 20.00
Utózenekar koncert és Kettõ
Kettõ örömzene (Elevenkert).
Rodin Rock-Blues Fesztivál:
20.00 Tátrai Trend - (Café Rodin
Galéria). 22.00: Blues Floor -
Rodin Rock-Blues Fesztivál
(Café Rodin Galéria). 

AUGUSZTUS 29. SZOMBAT

BELVÁROSI APOR-HÍD
14.00 Horgász- és ügyességi
versenyek. 16.00 Képzelt
riport az állatok világából -
musical - a Szentendrei
Gyermekszínház elõadása 17.00
Gergõ juhász kanala - Fuszulyka
Bábjátszó-kör. 18.00 Latintánc-
tanítás - Déri Ágota és Telekes
Gergõ 20.30 Azok a '60-70-es
évek: divatbemutató. 21.00
Utcabál - a '70-es évek DJ-
zenéjére.

DUMTSA JENÕ UTCA
Olvasóliget, kézmûvesség,
Filibili népdalkör (Átjáró udvar,
1100-1900). Gombfoci, sakk,
Rubik 360 és RUBIK kocka,
stratégiai terepasztal - bemu-
tatók, játék, versenyek (Játéktér,

11.00-19.00) Utcamûterem -
Pistyur Imre szobrász, Kovács
Putu kovács iparmûvész (11.00 -
22.00). 14.00 King Of Beat
koncert (színpad: Mûvész
Étterem) 17.00 Kecskés András
és barátainak koncertje
(Barcsay udvar) 19.00 Ripoff
Raskolnikoff koncert (színpad:
Mûvész Étterem) 20.00 Lázár
Enikõ éneket tanít (Anonymus
étterem elõtt) 21.00 Sony & His
Wild Cows  (színpad: Mûvész
Étterem).

FÕ TÉR
10.00-16.00 Mandala rajzolás
és elemzés gyerekeknek
(17.00-21.00-ig felnõtteknek)
11.00-18.00 Utcamûterem:
Ismerkedés a rajztechnikákkal -
ArtUnio Galéria (18 óráig).
16.00 Dunazug Együttes -
gyerek táncház. 17.00
Reneszánsz szimbólumok -
Kósa Klára elõadása. 18.00 a
Musica Historica reneszánsz
táncháza. 19.00 Múzeum
másképpen - rendkívüli tár-
latvezetés Bergamo kiállításban.
21.00 Neoneon Fényfõtér. 

ELEVENKERT
20.00 Funk koncert és 21.30
Moha örömzene.

CAFÉ RODIN GALÉRIA
20.00 Karácsony János és
tanítványai (Rodin Rock-Blues
Fesztivál)

VUJICSICS TÉR
16.00 Tíz köcsög a Vujicsics
téren - mohácsi „köcsögös bab“
fõzés és vásár. 16.00 A mohácsi

Planina Borház bemutatkozása.
18.30  Vujicsics - Söndörgõ
táncház. 22.00 De jajj... -
zenés cigánymese - mesés
cigányzene.

VARGHA-HÁZ
A Skanzen programjai 14.00 -
24.00 Skanzen Tejbár, óriás
bútorok, ügyességi játékok,
Kicsi-Nagy totó, 
18.00-21.00 Színes Skanzen
portrék 21.00-24.00 Éjszakai
árnyjáték

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
16.45 Az Öt templom-séta
indulása.

DALMÁT KÁVÉZÓ
19.00 Performance: Szécsi
András és Szathmári Botond

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
20.00 Táncolj Szentendre! -
kubai táncok a Bailar tánc-
klubbal.  

AUGUSZTUS 30. VASÁRNAP

BELVÁROSI APOR-HÍD
14.00 Horgász- és ügyességi
versenyek. 15.00 a Welldance
Sporttánc Egyesület bemutató-
ja. 16.00 Noémi és Noella -
Eszme Bábtársulat. 17.00 Budai
László tangót tanít. 18.30
Divatbemutató - Forgács
Társaság. 20.30 Bõrgyári
Capriccio - koncert

DUMTSA JENÕ UTCA
Olvasóliget, kézmûvesség
(Átjáró udvar, 11.00-18.00).

Gombfoci, sakk, Rubik 360 és
Rubik kocka, stratégiai terepasz-
tal - bemutatók, játék, versenyek
(Játéktér, 11.00-19.00) 18.00
Doszkocs Zsuzsa kiállítás meg-
nyitó (Anonymus) 18.00 Áthal-
lások - Szvorák Katalin kon-
certje (Barcsay udvar). 19.00
Eat Me Kozma Orsival (színpad:
Új Mûvész Étterem). 21.00
Borsodi Blue (színpad: Új
Mûvész Étterem) 22.00
Tenderfoot Blues Unit (színpad:
Új Mûvész étterem).

FÕ TÉR 
10.00-17.00  Fessük megy
együtt Szentendre mandaláját!
17.00  Vadnyugati táncbemu-
tató - Wild Buffalo Linedance
Club 18.00 Imago Mundi
zenekar 20.00 a Magyar
Virtuózok kamarazenekar kon-
certje.

DUNA-KORZÓ
21.00 Zenés gyertyaúsztatás 
a Dunán.

ELEVENKERT
19.00 Hófehér - A Szevasz tár-
sulat elõadása. 22.00 Sajnos
Batár koncert. 

MINDHÁROM NAP FOLYA-
MATOSAN LÁTOGATHATÓ
PROGRAMOK: 

Pest Megyei Könyvtár nyitva:
péntek-szombat 9.00-24.00,
vasárnap 9.00-18.00 „Nyelvet
öltünk“ - a Petõfi Irodalmi
Múzeum játékos, buszon utazó
kiállítása. Mi (Ma) így látjuk
Szentendrét - fiatal szentendrei
fotósok kiállítása. Szentendre
1000 éves - könyvkiállítás.
Kirakodóvásár, öko-sátor, a
Szeresd Szentendrét Egyesület
utcai fotótárlata, Affinitás kiál-
lítás, öko-fitness szökõkút,
borkóstoló a Nemes Nedûk
boltjában.

Részletes program: 
www.szentendreprogram.hu 


