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Államalapítás,
városszületésnap,
testvérünnep

A testvérvárosi szerzõdés megerõsítése a városok jelenlegi vezetõi által a korábbi vezetõk elõtt.

Aknay János

Dr. P. Tóth Béláné

Szakács Imre

Nemzeti ünnepünk alkalmából az idén Aknay János festõmûvész kapta a Szentendre Város
Díszpolgára címet. A Pro Urbe díjat dr. P. Tóth Béláné, a Szentendrei Református Gimnázium
igazgatója, illetve a Szentendrei Régi Mûvésztelep Kulturális Egyesület és a Szentendrei Gondozási
Központ kapta, az utóbbiakat Szakács Imre festõmûvész és Kecskésné Sipos Andrea intézményvezetõ vette át. Az romániai forradalom emlékére Izbégen tartott megemlékezés díszvendége
volt Tõkés László református lelkész, európai parlamenti képviselõ (6-7-8. oldal).

AUGUSZTUS 20.

Egymást követték augusztus 20-án a jubileumi megemlékezések
a városban. „Szentendre Város Önkormányzat Képviselõtestülete a város elsõ írásos említésének ezer éves évfordulója
alkalmából 2009. augusztus 20-án ünnepélyesen megemlékszik
a neves évfordulóról és kinyilvánítja, hogy Szentendre történelmi hagyományaihoz hûen a város értékeit szem elõtt tartva a
sikeres jövõt építve cselekszik“ – olvasható annak a jubileumi
képviselõ-testületi ülésnek a határozatában, amelyet államalapító Szent István királyunk ünnepén tartottak a Polgármesteri
Hivatal dísztermében. A város ajándékot is kapott a megyétõl:
egy selyemszövésû megyezászlót.
FOLYTATÁS A 6-7-8. OLDALON

Kecskésné Sipos Andrea

Tõkés László

arcok
Építõ fenyõ faáru:

6-7-8. oldal

 Gerendák
 Padlók 44.000 Ft+áfa-tól
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Hajópadló, lambériák:
 Brutto 1750/nm-tõl

Egyéb faipari munkák: gyalulás, faimpregnálás, kerítésdeszkák gyártása

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

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

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

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

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 8 órától
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a
(26) 310 868
Minden szerdán
Vasvári Patika,
Sas u. 10. (26) 312 825
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. út
52. (26) 500 398
Minden pénteken
Napvirág Csepp Gyógyszertár,
Attila u. 23. (26) 319 354
Hétvégi ügyelet:
Szeptember 5-6. Szent E. Gy.
Szeptember 12-13. Napvirág
Csepp Gy.
Szeptember 19-20. Andrea P.
Szeptember 26. Vasvári P. 8-16
óráig nyitva, utána ügyeletes a
Pismány Gy.
Szeptember 27. Vasvári P. 8-13
óráig nyitva, utána ügyeletes a
Pismány Gy.
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
06 30 594443

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

A Kincsessziget Waldorf
Irányba Tevékenykedõ Óvoda
aprócska lakói kíváncsian
várják új barátaikat. Minden
érdeklõdõ családnak szívesen
mesél Bognár Borbála
waldorf óvónõ a 30/5577785 telefonszámon.
Sok szeretettel várjuk
az új jelentkezõket.
Elköltöztünk!
Új címünk: Tahitótfalu,
Gesztenyesor 1.
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Bükkös Pályázat idén is

Kedves Szentendreiek!
Korábbi évek sikerein felbuzdulva idén is meghirdetjük a Bükkös Pályázatot
a Bükkös patak mentén és
környékén élõknek (torkolattól a Kisbán házig)
3 díjat hirdetünk meg
• 2009-ben a Bükkös-part legszebb, leggondozottabb kertje
• 2009-ben a Bükkös-part
legszebben karban tartott
partszakasza
• 2009-ben a Bükkös patakért
legtöbbet tettem, legeredményesebben dolgoztam
Szeptember 15-ig várjuk mindazok jelentkezését, akik

A Diótörõ Balettiskola
a 2009/2010-es tanévére
5,5 évestõl 8 éves korig
van még lehetõség
jelentkezni.
Dunaparti Mûvelõdési Ház,
Duna-korzó 11/A
tel.: 26/301-088, 312-657

A Napórásházban óvoda
nyílik szeptember 1-jétõl.
A beiratkozás folyamatos.
Érdeklõdni lehet
az alábbi telefonszámon
30/5023386.
Minden természetet kedvelõ
kisgyermeket szeretettel
várunk.

patakparti kertjüket, elõttük
lévõ partszakaszt kitüntetésre
méltónak érzik, illetve azoknak, akik a három meghirdetett díjra javaslatot szeretnének 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 kiírt Bükkös Pályázatra levélben a Zakar Ágnes, Szentendre, Bükköspart 63. címre,
e-mailen a zakar.agnes@
fibermail.hu címre és telefonon a 06-20-9676820 számon lehet jelentkezni legkésõbb szeptember 15-ig.

A díjazottak átvehetnek majd
egy-egy kapujukra felszerelhetõ kis táblát, mely hírül
adja, hogy az évben melyik
volt a Bükkös-part legszebb
kertje, legszebb partszakasza,
legtöbbet érte dolgozó egyéne, családja vagy csoportja.
A zsûri tagjai: Kun Csaba alpolgármester, 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 rendezvény fõ védnöke:
dr. Dietz Ferenc polgármester
Támogatók: Szentendre Város
Önkormányzata, Szamos Marcipán Cukrászda, Lukács Tibor,
festõmûvész, Szûcs Sándor,
papír-molnár, Kovács Endre,
kovácsmester és Nagy Sándor,
Képkeretezõ Mûhely, Mûvészbolt.

Kedves régi és új
növendékek!

HÉTFÕNKÉNT
17 - 18:30 ÉS 19 - 20:30
KÖZÖTT

Rövidesen elkezdõdik a
2009/10-es tanév a
Zeneiskolában is.

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

Várjuk a jelentkezõket!
Bükkös partiak Baráti Köre
Egyesület
Zakar Ágnes
elnök, szervezõ

KEZDÕ

HATHA JÓGA

Évnyitót nem tartunk, az
órabeosztás
szeptember 7-én lesz,
délután 14-17 óra között.
Errõl részletesebben az iskola faliújságán és a kihelyezett tagozatokon
olvashatnak.
Figyelem! Azok a
növendékek, akik 2009
júniusában felvételt nyertek,
de még nem iratkoztak be,
sürgõsen tegyék meg, mert
helyüket feltöltjük!
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
tanárai

SZEPTEMBER 14-TÕL
(FOLYAMATOSAN
CSATLAKOZHATSZ)

PÜSPÖKMAJORI
LAKÓTELEPI KLUB
(HAMVAS BÉLA U. 6.)

TEL: (20) 981 9258

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120,
fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális
és Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán
ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Maros Emõke, Miser István, Széles Nóra • Lapzárta: hétfô, 12 óra • Hirdetések
felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig, illetve az Oázis Ingatlanirodában (Dunakanyar krt.
2.). Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1039 Budapest, Vörösvári út 119-121. •
Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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ÜLÉSTERMI HÍREK
DRÁGÁBB OVIÉS SULIPÁLYÁZAT
A Pannónia utca 3. szám alatti óvodában új csoportszobát
kíván kialakítani az önkormányzat. Erre korábban pályázatot is nyújtott be, amelynek összetételében most
nõtt az önrész: csaknem 4,5
millió forint saját forrás mellett több mint 8 millió forintot igényel a város a támogatási keretbõl. A Rákóczi
iskola vizesblokkjainak felújításához szintén nagyobb
önrész, 3,7 millió forint kell a
csaknem 6,9 milliós igényelt
összeg mellé.
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
A 11-es fõút és a Római sánc
utca találkozásánál helyeztek
el tájékoztató táblát, amely
kettõs funkciót lát el: egyrészt
a Vizes Nyolcas Uszodát és Szabadidõközpontot, másrészt
Szentendre testvérvárosi kapcsolatait, a város fennállásának 1000 éves jubileumát
mutatja. A táblát a Mûvészeti
Tanács hagyta jóvá, elkészítésének, kihelyezésének, karbantartásának költségeit pedig az uszodát üzemeltetõ
Aquapalace Kft. viseli.
A táblákról következõ lapszámunkban részletesen írunk.
KISTÉRSÉGI
CSATORNÁZÁS
A szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornázásáról szóló
pályázatban városunk 1 656
150 forintot biztosít a pályázatot menedzselõ Pro
Szentendre Kft. díjazására
(pályázatírás díja, elõzetes
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének díja és
sikerdíj). A Dunakanyari és

Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a projektben érintett – Szentendrén kívüli – önkormányzatok fenti fizetési kötelezettségéért készfizetõ kezességet
vállal.
PAP-SZIGETI
REVITALIZÁCIÓ
A Pap-szigeti Kis-Dunaág
revitalizációja érdekében az
önkormányzat indul a KözépMagyarországi Operatív Program keretében megjelent
„Élõhelyek és élettelen természeti értékek megõrzését,
helyreállítását szolgáló beruházások“ címû pályázaton. 55
millió forint önrész mellett
500 millió forintért száll
versenybe a város. A pályázat
elõkészítését összeállítását,
nyertes pályázat esetén annak lebonyolítását, azzal kapcsolatos dokumentumok beszerzését, közbeszerzési eljárás lebonyolítását a Papsziget Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft végzi.
MEGEMELT MÛEMLÉKI
TÁMOGATÁS
3,5 millió forintra emelte az
önkormányzat az Egyházi,
Mûemléki Beruházási Alap
2009. évi keretét. Az így megemelt alapból a Városüzemeltetési, Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottság javaslata alapján Kertész Péter temetõgondnok részére, a zsidó
temetõ drótkerítésének vaskerítésre történõ cseréjéhez
500 000 forint, a Szentendrei
Keresztelõ Szent János Plébánia részére a Szent András
Általános Iskola és a plébánia
épületének homlokzati felújításához 3 millió forint támogatást nyújt.
b.

2009. augusztus 23-án,
életének 85. évében
elhunyt
Réthey Prikkel Lajos,
a szentendrei Móricz
Zsigmond Társaság
alapítója, tiszteletbeli
elnöke.

EGÉSZSÉGES VÁROS
Szentendre csatlakozott az
Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének ajánlására az Egészséges Városok
Zágrábi Nyilatkozatához. Ez a
dokumentum elkötelezettséget feltételez az egészséget,
az egészségi egyenlõséget, a
fenntartható fejlõdést és a
társadalmi igazságosságot
célzó tevékenységek megerõsítése és végrehajtása iránt.

XXIII. ÉVFOLYAM • 30. SZÁM • 2009. AUGUSZTUS 28.

Mivel városunkban az elnyert
európai uniós forrásoknak
köszönhetõen a Szakorvosi
Rendelõintézet (SZEI) épülete
és szolgáltatási korszerûsödnek, az európai normák felé
közelítenek, rászolgálunk a
szövetségi tagságra. A kezdeményezést dr. Pázmány Annamária, a SZEI igazgatója, és
Gerõcs Katalin, az Egészséges
Városért Közalapítvány elnöke
is támogatja.
B. T.

Változások a szakrendelõben!

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

Átmeneti változások léptek életbe a szentendrei szakorvosi
rendelõben. Az épület korszerûsítését és átépítését megalapozó
munkálatok kezdetén kötelezõ régészeti kutatásokat kell
végezni a területen. A régészeti kutatás 60 munkanapot, azaz
három hónapot vesz igénybe. Szerencsés esetben, ha a szakemberek nem találnak semmilyen leletet, a három hónap leteltével megkezdõdhet a reumatológiának otthont adó szárny bontása.
Szeptember 1-jén reggeltõl a következõ változások tapasztalhatók:
– A fül-orr-gége szakrendelés felkerül a jelenlegi I. emelet lépcsõfeljáró melletti elsõ helyiségbe (38. számú helyiség), és
ugyanott kerül kialakításra az audiometriai, azaz a hallásvizsgálati szoba is.
– A kardiológiai szakrendelés, a belgyógyászati onkológiai és
gasztroenterológiai rendelések a nõgyógyászat mellett lévõ
földszinti, összenyitott helyiségbe kerül, amely korábban
röntgenorvosi szobaként és nõvérszobaként funkcionált (5-6.
számú helyiség).
– Az ortopédiai szakrendelést az emelet 37. számú helyiségében
tartják. Az emeleti elhelyezés csak átmeneti szükségmegoldás,
a rendelés földszinti elhelyezését néhány hónapon belül megszervezik. Ugyanitt lesz a dietetikai tanácsadás és a sportorvosi
rendelés is.
– További változás, hogy a terhesgondozás és a keddi belgyógyászati diabetológia az eddigi ultrahang szakrendelés helyiségében található a sebészettel szemben.
– Mivel az áthelyezések megtervezésekor a fölszinten több helyiség nem állt rendelkezésre, választanunk kellett, hogy az ortopédia vagy a kardiológia kerüljön az emeletre. Végül technikai
okokból az ortopédia mellett döntöttünk, mert a szívbetegek
számára nagyobb kockázatot jelent a lépcsõzés. Amint a Duna
korzó 18. szám alatti fehér házban megtörténnek a szükséges
átalakítások, valamennyi mozgásszervi szakrendelés (beleértve a
fizikoterápiát, a reumatológiát és a gyógytornát) az ott lévõ
földszinti helyiségekbe költözik át – részletezte dr. Pázmány
Annamária, a szakorvosi rendelõ igazgató-fõorvosa. Hozzátette:
– Minden kellemetlenségért kérjük a betegek türelmét és
megértését. Mind az újságokon keresztül, mind a város honlapján, az 'Egészségügy' menüpontban, és a falakra függesztett
feliratokkal is igyekszünk idõben tájékoztatni az érintetteket
minden õket érintõ változásról. Az igazgatónõ beszámolt arról
is, hogy heti hat órás gyermek-allergológiai szakrendelés
bevezetését tervezik a tüdõgondozó szakrendelés mellett,
amelynek alkalmas helyét egyelõre keresik az egészségügyi
intézményben.
Az átalakítási projekt idõközben elkezdõdött, egyelõre persze a
kevésbé látványos munkálatok zajlanak. A tervezésrõl szóló
közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes pályázóval aláírták a
szerzõdést, és megindult a kiviteli terv elkészítése. A tervezõ
cég – amely részt vett az Állami Egészségügyi Központ átalakításában is – a szakrendelõvel és az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálattal szoros együttmûködésben végzi a
munkáját.
-t-

A polgármester

naplója
Augusztus 28. (péntek)
09.00 Hivatali továbbképzés

Augusztus 29. (szombat)
10.30 Visegrád millenniumi
ünnepsége
17.00 Genius Loci kiállítás
megnyitó a Mûvésztelepi
Galériában
18.00 Szerb Mûvésztelep záró
kiállítása a PMK-ban
20.15 Szentendre Éjjel-Nappal
Fesztivál köszöntõje az Aporhídnál

Augusztus 31. (hétfõ)
17.30 Szentendrei Református
Óvoda avatása

Szeptember 1. (kedd)
08.00 Rákóczi iskola tanévnyitó ünnepsége
08.30 Tervtanács ülése
09.00 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
16.00 Szentendrei
Városfejlesztési Kulturális Kht.
ügyvezetõjével egyeztetés
16.30 Magyarország indonéziai nagykövetének fogadása

Szeptember 2. (szerda)
09.00 Görzenál tervezésének
megbeszélése
10.00 Sport Egyesülettel
együttmûködési
lehetõségekrõl egyeztetés
14.00 Blikk: nõbarát város –
interjú
15.00 Kajak-kenu szövetség
vezetõjével egyeztetés

Szeptember 3. (csütörtök)
10.00 Pro Szentendre tulajdonosi bizottsági ülés
13.00 Polgármesteri
fogadóórák
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Több fát a kertbe...
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

Sörakció!
SZENTENDREI SÖR
világos és barna

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
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Koszorúzás
az elhunyt tûzoltók emlékére
Országos hír lett három évvel ezelõtt abból a szomorú
eseménybõl, hogy 2006. augusztus 8-án a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem K épületének
pincéjében hõsi halált halt három tûzoltó, amikor bent
rekedtek a pincetûz lángjai között. Emlékükre a Tûzoltó
Motoros Klub, a HTFSZ és a Gój Motorosok az egyetemhez
mentek augusztus 8-án, szombaton. – A tragédia hároméves
évfordulóján a három egyesület felvonulást szervezett hõsi
halottaink emlékére. Néhányan közülük szerettek volna
bemenni az épületbe, hogy megkoszorúzzák a pincében elhelyezett emléktáblát. A fõrendész szerint azonban hétvégén
tûzoltónak az épületben nincs keresnivalója – kommentálta
a helyszínen történt felháborító eseményeket Benke Donát
tûzoltó fõtörzsõrmester, a szentendrei hivatásos tûzoltóság
munkatársa, aki a három hõs lánglovag, Reppman Károly
tûzoltó fõhadnagy, valamint Pintér Gábor és Horváth Ákos
tûzoltó hadnagyok közül jól ismerte az elõbbi kettõt.
Az egyetem hozzáállása – vagy éppen ellenállása –
következtében a több száz résztvevõ végül a fõbejárathoz
helyezte el a megemlékezés virágait és mécseseit.

Árokba borult
Augusztus 16-án reggel az Ali sofõrszolgálat gépkocsija
Szentendrérõl haladt Budapest felé a 11-es fõúton, amikor
eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról.
A Suzuki az út menti árokban az oldalára borulva állt meg.
A gépkocsit vezetõ húszéves fiatalember nem sérült meg a
balesetben. A sérült jármûvet a szentendrei tûzoltók állították kerekeire, és csörlõ segítségével húzták ki az árokból.

Leugrott a motorról
Augusztus 21-én egy Pilisszentlászló irányából érkezõ
motoros hölgy eddig ismeretlen okból leugrott a motorjáról a Szentlászlói úton. Az ugrás következtében a hölgy
bal alkarja eltörött, a helyszínre érkezõ mentõhelikopter
kórházba szállította. A mûszaki mentést a szentendrei
tûzoltók végezték.
-bt-

Útjukra indultak
a katonák
A nyári uborkaszezon és a
szabadságolások kellõs közepén, augusztus 6-án a szentendrei Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázis (MH KKB) befejezte a májusban bevonult szerzõdéses legénységi állományú
katonák három hónapig tartó
alapkiképzését. A tanulási szakasz utolsó, kánikulai napjai a
vizsgákkal teltek el, amelyek
közül különösen a csobánkai
gyakorlótéren lezajlott járõrtípusú megmérettetés volt látványos.
A kibocsátó ünnepségre felsorakozott 81 szerzõdéses legénységi állományú katona mellett
jelen voltak a július 7-én bevonult, jelenleg alapkiképzésük
felénél tartó szerzõdéses állományúak és a kiképzõk is. Hozzájuk csatlakoztak a katonai
alapismeretek elsajátítása céljából immár harmadik alkalommal a bázisra érkezett, kiképzésen részt vevõ tûzoltók, a
kibocsátott katonákat fogadó
alakulatok képviselõi és természetesen a hozzátartozók is.
Róth László mérnök ezredes, az
MH KKB parancsnokhelyettese
beszédében kiemelte a kiképzés
jelentõségét, megköszönte a
kiképzõk hatékony munkáját és
a kiképzettek alapvetõen pozitív
hozzáállását a felkészítés embert próbáló követelményeihez.
Az ünnepség ezúttal is alkalmat
adott a legjobban kiképzett,
illetve a legsportosabb kiképzett, továbbá a legjobb kiképzõ
címek átadására.
-t-
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Meghódítottuk
Portugáliát
portugáliai Cantanhede
városában járt egy harmincfõs szentendrei
delegáció, hogy egész Magyarországot képviselve megmutassa rátermettségét a European Peoples' Festivalon
(EPF). Az évente más-más
európai uniós országban megrendezésre kerülõ nagyszabású esemény 2011-ben
különösen nagy feladat elé
állítja városunkat, mert ha
minden jól megy, abban az
évben majd mi adunk otthont
a többi résztvevõnek.

A

Az 1992 óta létezõ European
Peoples' Festival alapgondolata egyszerû: végy tizenöt EUtagországot, azokból egy-egy
kisvárost, válassz ki közülük a
leglelkesebbeket, a legügyesebb sportolókat, a legjobb
szakácsokat és a legjobban
festõ-rajzoló-fotózó amatõr és
hivatásos mûvészeket, majd
ereszd össze õket egy vetélkedõ erejéig, hogy erõsödjenek a civil kapcsolatok, a
barátságok, hogy találkozzanak a különféle kultúrák és
nyelvek. A megvalósítás persze ennél bonyolultabb: a vegyes korosztályokból álló harmincfõs szentendrei küldöttség nagy része repülõvel utazott, a helyi iskolák egyikében
kapott szállást, és folyam-

atosan bizonyította legkülönbözõbb képességeit. A résztvevõk összesen hárommillió
forintos részvételi díjának
nagy része önköltségi alapon
adódott össze, az önkormányzat pedig több mint
félmillió forintot adott hozzá
a meglévõ forrásokhoz.
A július 24. és augusztus 1.
között megtartott EPF a XIX.
Expofacic nemzetközi mezõgazdasági, kereskedelmi és
ipari vásár keretében zajlott
több mint tizenkétezer négyzetméteren. Ezen belül állították fel a European Village-et
(„európai falu“), amelyben
minden ország egy-egy standdal képviseltethette magát. A
mieink magyar kézmûves és
iparmûvészeti
termékeket
vonultattak fel, nagy sikerrel.
A kezdõ napon, a szombati
nyitóünnepségen ökumenikus
istentisztelettel vette kezdetét az egyhetes együttlét. A
helyi lelkész ajándékba kapott
egy magyar nyelvû, bõrkötés-

Egy díjnyertes fotó

es Bibliát a Keresztelõ Szent
János plébánia felajánlásával.
Még aznap este megindultak a
szórakoztató programok is: a
magyarok elsõ táncbemutatója magyar táncokra épült, de
némelyek közülük menet közben „vedlettek át“ salsaruhába. A vasárnap a gasztronómiai bemutatók jegyében telt,
amiben a magyar konyhának
köszönhetõen
Szentendre
hagyományosan erõs szokott

lenni. Hétfõn ismét táncbemutatóra került sor, ezúttal
azonban egyenesen két alkalommal, s illõ hozzátenni:
óriási sikerrel. Mindeközben
zajlottak a sportesemények is:
röplabda, pétanque, tenisz,
úszás, futball és kosárlabda
színesítette a kínálatot.
A szerda a kirándulás jegyében
telt: a résztvevõk megnézhették Braga városát, Portugália
egyházi központját, a híresneves borok hazáját, Portót,
valamint Guimaraes települést, amelyet a portugál nemzet szülõhelyeként tartanak
számon, mert itt telepedett le
a XII. században a portugál
nemzet egyik uralkodója. A
péntek ugyancsak a környezet
felderítésének jegyében telt,
de már szûkebb fókusszal:
kincskeresés keretében kellett
bejárnia a csapatoknak Cantanhede minden zegét-zugát.
A záróünnepségen kiderült,
hogy a magyar csapat hódította el a fotózás versenykategóriájának elsõ helyezését, amely Dombos Jánosnak
köszönhetõ.
Jövõre Írország ad otthont az
EPF-nek, de azután, 2011-ben
Szentendrén a sor. Egy ekkora
rendezvény óriásit lendíthet a
város hangulatán - azért, hogy
örömmel és büszkeséggel fogadhassuk a külföldi delegációkat, és egy jókedvû hetet
tölthessünk együtt velük, már
most érdemes elkezdeni a
felkészülést.
- bt -

Rohamrendõrök Szentendrén
Több száz rendõr hatolt be Szentendre külterületén arra a magánterületre, ahol a Magyar Gárda egyenruháját viselõ, körülbelül
ötszáz ember tett esküt augusztus 22-én, szombat délelõtt. A
Skanzen közelében egy kerítéssel körbezárt magánterületen
ötszáz körüli, fehér inget, fekete nadrágot és mellényt, a bíróság
által jogerõsen feloszlatott Magyar Gárda egyenruháját viselõ
ember sorakozott fel alakzatban, árpádsávos és jobbikos zászlót lobogtatva, és esküt tett az elõre meghirdetett idõpontnál
öt órával hamarabb. A területet a rendõrök már a rendezvény
elõtt körbevették, városba vezetõ utakat ellenõrizték, az avatás
helyszínre vezetõ Sztaravodai utcát pedig lezárták a forgalom
elõl. A rendõrök több tucatnyi mikrobusszal, járõrautóval és
csapatszállító teherautóval vonultak fel. A gárdisták közel húsz
autóbusszal érkeztek, és a területet körbefogva parkoltak le.
Amikor a gárdisták esküt tettek, a rohamrendõrök behatoltak a
területre, és egyenkénti igazoltatásba kezdtek. A gárdisták
kiabálással fogadták az intézkedést, de ellenállást nem tanúsítottak. A bíróság által jogerõsen feloszlatott, majd a tagok állítása
szerint újjáalakult Magyar Gárda azért tartotta rendezvényét
Szentendrén, egy magánterületen, mert a fõvárosi Hõsök terére
tervezett rendezvényüket a Budapesti Rendõr-fõkapitányság
betiltotta, a döntést a bíróság is helyben hagyta.
Valamennyi, igazoltatott gárdista ellen szabálysértési eljárás
indít a rendõrség, mondta az Országos Rendõr-fõkapitányság
(ORFK) szóvivõje. A rendõrség szerint szabálysértésnek minõsül

Rendõrautók sora a Sztaravodai úton a Szélkerék utcától a Skanzenig

a gárdaavatás, amit 100 ezer forintos pénzbüntetéssel lehet
szankcionálni. Makula György, az Országos Rendõr-fõkapitányság
szóvivõje elmondta: a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
egyesülési joggal való visszaélés miatt eljárást indított a
gárdista-avatás egyik szervezõje ellen, és összesen 176 személy ellen tett feljelentést és indított szabálysértési eljárást. Vona
Gábornak, a Jobbik és a Magyar Gárda alapító elnökének gyanúsított idézést adtak át a helyszínen a rendõrök.
-t-

Kedves Olvasóink!
Az elmúlt napokban
számos levelet kapott
szerkesztõségünk Önöktõl.
Köszönjük és továbbra
is várjuk észrevételeiket.
Összeállításunkat következõ
lapszámunkban olvashatják.

HATHA JÓGA
minden szerdán
a Barcsay Jenõ
Általános Iskolában
www.satyananda.hu

Tel. 06-30-270-0470
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Államalapítás, városszületésnap, testvérünnep
Szentendre 1000 éve az
európaiság eszméiben és
jegyében telt, ezért tudatosan, az államalapításunk ünnepére, augusztus
20-ra szervezte a város a
romániai forradalom 20.
évfordulója alkalmából
rendezett megemlékezést
és a wertheimi testvérvárosi jubileumi programot.
Augusztus 19-én baráti találkozóval indult a négynapos
hosszú hétvége eseménysorozata. A Városháza dísztermében felléptek a Sasvári
testvérek, a Dunazug Együttes, valamint bemutatták „Az
ország tortáját“Surányi István
cukrászmester jóvoltából.
Csütörtökön az izbégi Csicserkó-dombon folytatódott a
program. Meglepõen kevesen
tudnak róla, hogy itt állítottak fel 1991-ben három kopjafát, amelyeket három kézdivásárhelyi fafaragó mûvész –
István Sándor, Sándor István
és Iochom István – egyetlen
hét alatt készített el viszonzásul azért a segítségért, amelyet a szentendreiek a romániai forradalom napjaiban
nyújtottak a határon túli magyarok számára.
A jelképeket néhai Adorján
Kálmán zilahi lelkipásztor
avatta fel, és most Tõkés László
református lelkész, európai
parlamenti képviselõ áldotta
és koszorúzta meg, akinek 20
évvel ezelõtt kiemelkedõ szerepe volt a romániai forradalom elindításában és a
Ceausescu-rezsim megdöntésében. Beszédében kiemelte: a posztkommunista idõszakban mind Romániában,
mind Magyarországon lerombolták a forradalom szellemiségét, s bár sok helyen nyomokban megvan még az elnyomó hatalommal és az elvilágiasodással szembeni erkölcsi
tartás, nagyon meggyengült
az utóbbi két évtizedben. Ezért
is javasolta az Európai Parlament soros elnökének, HansGert Poetteringnek és utódjának, Jerzy Buzeknek Schmitt
Pállal közösen, hogy legyen a
gyulafehérvári és a pécsi egyházmegye millenniuma az
unió közös ünnepe. – A szabadságszeretet a lelkekben megcsappant, de ami megmaradt
belõle, arra büszkék lehetünk.

A múltba tekintés helyett
legyen ez az augusztus 20-a a
remény ünnepe. A rendszerváltás, ami '89-ben Magyarországon és Romániában történt, s az NDK határnyitás,
amirõl Sopronpusztán emlékeztünk meg Angela Merkel
kancellár asszonnyal, folytatódjon tovább, és immár egy
közös, európai szellemi forradalomban teljesedjen ki –
zárta szavait a lelkipásztor, aki
folytonosan emlékeztetett rá,
hogy a magyar a román nélkül,
és a román a magyar nélkül
nem képzelheti el a jövõjét.
Ireny Comaroschi, Románia
rendkívüli és meghatalmazott
magyarországi nagykövete a
szolidaritás gesztusait emelte
ki, amelyeket Magyarország –
s benne Szentendre – adott
Romániának a forradalom idején. – Mindkét országban van
olyan politikai akarat, amely
további együttmûködésre és
összefogásra törekszik a két
nemzet között – nyugtatta meg
a tekintélyes számú hallgatóságot.
Maholányi Pál, az Izbégi Baráti
Kör elnöke kiemelte: a kopjafák valódi „erdélyi milliõbe“
kerültek, Izbégnek arra a részére, amelyrõl a legjobban rá
lehet látni a környezõ dombokra, hegyekre. Mint mondta, az emlékmû alapkövében
elhelyezett korabeli újságcikkek és beszédek örök mementót állítanak a forradalom
emlékének. Az ünnepséget
Szvorák Katalin Kodály- és
Liszt-díjas énekmûvész mûsora tette teljessé.
*
Húsz esztendeje, 1989. augusztus 19-én írták alá a
Wertheim és Szentendre közötti testvérvárosi megállapodást. Az évforduló megünneplését egybekötötték az
augusztus 20-i rendezvényekkel és Szentendre 1000
esztendõs ünnepével. A Városházán délután fél kettõkor
vette kezdetét az a nemzetközi
jubileumi ceremónia, amelyen
valamennyi érintett beszédet
mondott. Dr. Dietz Ferenc polgármester méltatta a gyümölcsözõ magyar-német testvérvárosi kapcsolatot, külön
kiemelve egy „kulisszatitkot“:
amikor Szentendre a rendszerváltást követõen felállította saját önkormányzati
rendszerét, a mûködéshez
elengedhetetlen szervezeti és

Megemlékezés az izbégi Csicserkón a romániai forradalom emklékére állított kopjafáknál

Fogadás a testvérvárosi vendégek tiszteletére a Városháza dísztermében

Az ünnepségen a Musica Beata kórus énekelt
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Dr. Szûcs Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnöke a megye nevében millenniumi ajándékot, selyembõl szõtt, kék-arany színû zászlót adományozott városunknak

Az ökumenikus újkenyeret Blanckenstein
György rk. plébános, valamint
dr. P. Tóth Béla református és Dani Zsolt
baptista lelkészek szentelték meg

fotók • Miser István

mûködési szabályzat mintáját
– idehaza ilyen még nem lévén
– egyenesen Wertheimbõl kapta meg a város, Hans Hermannak, Szentendre díszpolgárának köszönhetõen rögtön
magyarra fordítva.
Stefan Mikulcz, Wertheim fõpolgármestere arról emlékezett meg, hogy a II. világháborút követõen körülbelül
5000 kitelepített magyar
talált második hazára Wertheimben. Külön kiemelte az
ifjúsági és kulturális programok fontosságát – ilyenek
szerencsére folyamatosan
zajlanak a két város részvételével. Prof. Stephan Gläser, Wertheim egykori fõpol-

Stefan Mikulcz és dr. Dietz Ferenc felvágják a várostortát

gármestere, aki a testvérvárosi szerzõdést aláírta,
személyes köszönetét és
Baden-Württenberg tartomány háláját tolmácsolta az
intenzív kapcsolatért. Krajcsovits Istvánné, aki a Wertheim-Szentendre testvérvárosi szerzõdést magyar részrõl jegyezte, a test-vér-város
kifejezés etimológiájáról elmélkedett. Szerinte a két
város kapcsolata több puszta
együttmûködésnél – barátságok szövõdtek és szövõdnek
általa, kölcsönös segítségnyújtás történik szüntelenül.
Hans Hermann, akit Szentendrén „János bácsiként“ és
a testvérvárosi kapcsolat atyjaként ismernek, a felszólalások végén igyekezett rácáfolni, hogy õ lenne az ötlet
vezére és egyetlen kiötlõje.
– Inkább szolgája, mintsem
vezére szeretnék lenni ennek
a szövetségnek – fogalmazott.
A több mint kétórás ünnepnek
csak nem akart vége szakadni

– meglepetések egész sora
következett. Stefan Mikulcz
magához ragadta a szót, és
elmondta: Wertheim immár
két ízben segítette Szentendrét nagy értékû adománnyal, s
úgy döntöttek, harmadik alkalom is lesz. Valóban lett,
hiszen a fõpolgármester egy
2500 eurós összegrõl kiállított
óriási, szimbolikus csekket
nyújtott át dr. Dietz Ferencnek. Az összeget a MûvészetMalom projektjének továbbvitelére szánták. Stephan
Gläser ugyancsak ajándékot
adott át a szentendrei polgármesternek, mire válaszul
a helyiek levetítették azt
a meglepetésfilmet, amelyet
a húszéves közös munkálkodás
anyagából készítettek.
*
Pest megyéhez hasonlóan
tehát városunk is idén ünnepli
fennállásának ezredik évfordulóját. A megyei közgyûlés
ezért ezt az évet a Millennium
évének nyilvánította. Ebbõl az

alkalomból a megye vezetése
mind a 187 településnek, valamennyi megyei fenntartású
intézményeknek, mind az
egymillió-háromszázezer Pest
megyei polgárnak szeretne
valamilyen ajándékot átadni.
Az ünnepi testületi ülés
vendége dr. Szûcs Lajos, Pest
Megye Közgyûlésének elnöke
volt, aki Pest megye nevében
millenniumi ajándékot, egy
selyembõl szõtt, kék-arany színû millenniumi zászlót adott
át Szentendre városának.
*
Az augusztus 20-i ünnepségen
dr. Habsburg Ottó üzenetében
hangsúlyozta: Kérem Önöket,
tegyenek meg mindent, hogy ez
a nemzet fennmaradjon, dolgozzanak érte, mert csak áldozatos munkával tudunk sikeresek lenni. Dr. Dietz Ferenc
polgármester beszédében kiemelte: Ma az országban gazdasági, erkölcsi és politikai válság van. Rendszerváltáskor leraktuk a demokrácia alapjait, és
példát mutattunk Európának
bátorságból és hazaszeretetbõl
a vasfüggöny szétszakításakor.
Az 1000 éves múltból és a 20
éves emlékekbõl meríthetünk
erõt. Az ország sorsával szemben abba kell hagynunk a közömbösséget, egyéni, valamint
közösségi szinten felelõsséget
vállalva kell küzdenünk közös
ügyeinkért. Hinnünk kell céljainkban, és idõt, pénzt, fáradságot áldozni azért, hogy hazánkat kihúzzuk a válságból. Szentendrén a 2,5 milliárd forint
pályázati forrással, a lokálpatrióta programjainkkal, a városlakók és civil szervezetekkel való
összefogással lehetünk csak
sikeresek az elkövetkezõ 1000
évben.
Bokor
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Kitüntetések augusztus 20-án
Szent István napi ünnepségsorozat 17 órakor a Pest Megyei Könyvtár színháztermében folytatódott: a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis zenekara
a bejáratnál fogadta a vendégeket, utána dr. Dietz Ferenc polgármester mondott köszöntõt, majd dr. Almacht Ottó, a Magyar Vöröskereszt elnöki tanácsadója olvasta fel dr. Habsburg Ottó, a Nemzetközi Páneurópai Unió elnökének levelét, aki váratlan balesete miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. Az
ökumenikus újkenyeret Blanckenstein György rk. plébános, dr. P. Tóth Béla református és Dani Zsolt baptista lelkészek szentelték meg.
Az ünnepség keretében került sor – a képviselõ-testülete június 11-i döntése alapján – a Szentendre Város Díszpolgára Cím és a Pro Urbe Emlékérmek adományozására. 2009. évben Szentendre Város Díszpolgára címet Aknay János Munkácsy-díjas festõmûvész, a Pro Urbe kitüntetéseket dr. P. Tóth Béláné, a Szentendrei
Református Gimnázium iskola igazgatónõje, a Szentendrei Régi Mûvésztelep Kulturális Egyesület és a Szentendrei Gondozási Központ és az Idõsek Klubja kapta.
A díjak átadása után, a városi ünnepségsorozat zárásaként a szentendrei Musica Beata Kórus adott mûsort. Az est narrátora Bács Ferenc színmûvész volt.

A

AKNAY JÁNOS
Aknay János a kortárs magyar
képzõmûvészet kiemelkedõ
alakja, a nemzetközi mûvészeti életben is ismert. 1971
óta él és dolgozik Szentendrén, idén ünnepli a 60.
születésnapját.
Évtizedek óta aktív résztvevõje a város kulturális életének,
alapító tagja a Vajda Lajos
Stúdiónak, a Szentendrei Grafikai Mûhelynek, az Artéria
Galériának, a Skanzen Galériának és tagja a Szentendrei
Mûvésztelepnek is. A Mûvészeti Alap (ma MAOE) 1977ben vette tagjai sorába, de
mint festõmûvész már 1971tõl kiállít. Több mint száz
egyéni és csoportos kiállítása
volt, Szentendrén kívül az
ország számos múzeumában,
kiállítótermében, galériájában, Szentendre európai
testvérvárosaiban is. Képzõmûvészeti munkásságáról már
több mûvészeti könyvet is
kiadtak, amelyek festészetének egy-egy korszakait
mutatta be.
Mûvészeti és társadalmi
tevékenységét számos kitüntetéssel díjazták: 1996-ban
Pro Urbe-díj, 2000-ben Pest
Megye
Mûvészetéért-díj,
2001-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés, 2002-ben
Munkácsy-díj, 2009-ben Magyar Mûvésztéért Díj. Ezenkívül több országos méretû
képzõmûvészeti seregszemle
díjazottja is volt.

DR. P. TÓTH BÉLÁNÉ
Az igazgatónõ több mint két
évtizedes középiskolai tanári
gyakorlat után, 1999-tõl kezdte szervezni az iskola alapítását és azóta is vezeti az újonnan létrehozott Szentendrei
Református Gimnáziumot. A
folyamatos építkezések nehézségeivel is szembe kellett
néznie, hisz valójában a semmibõl kellett létrehozni egy
korszerû középiskolát. Áldozatos munkája eredményeként
a gimnázium elismerten korszerû természettudományos
szaktanteremmel, ECDL oktató- és vizsgaközponttal, 12
ezer kötetes könyvtárral, informatív honlappal, színvonalas évkönyvvel rendelkezik.
Kezdeményezései nyomán tizennyolcféle ösztöndíjat alapítottak támogató személyek,
amellyel a jó tanuló diákokat
jutalmazzák. Fontosnak tartotta az iskola életében azt is,
hogy kiterjedt külföldi diákcsereprogram jöjjön létre. Az
általa vezetett gimnázium
tanulmányi eredményeinek
szép mutatója a 83%-os felsõoktatási továbbtanulás, a
90%-os nyelvvizsgázás, vagy
a háromszoros túljelentkezés.
Eddigi munkája elismeréseként 2001-ben már megkapta a Dunamelléki Református
Egyházkerület Lorántffy-díját.
Dr. P. Tóth Béláné a tanév végén, elvégezve a gimnáziumalapítás és mûködtetés legnehezebb elsõ 10 évének feladatát, nyugállományba vonul.

SZENTENDREI RÉGI
MÛVÉSZTELEP KULTURÁLIS
EGYESÜLET
A díjat Szakács Imre festõmûvész, az egyesület elnöke
vette át.
Az egyesület, mint az 1928-ban
alakult Szentendrei Festõk Társaságának utódszervezete, alakulásakor az akkor született nyilatkozatot fogadta el és valósította meg. Az egyesület kezdeményezésére és szervezésében
csak az elmúlt években a következõk valósultak meg: Barbizon
és Szentendre testvérvárosi
kapcsolatának kiépítése, Barbizoni Mûvésztelep és a
Szentendrei Régi Mûvésztelep
együttmûködési megállapodásának aláírása, Magyarországi
Mûvésztelepek elsõ történeti
jelentõségû találkozója kiállítással egybekötve, az Európai Mûvésztelepek Szövetségének, valamint a mûvésztelepeknek otthont
adó városok polgármesteri találkozójának Szentendrén való
megrendezése, a Magyar Festészet Napja szentendrei nyitóünnepség szervezése, a Mûvésztelepi Galériában elindított
hosszú távú program „Magyarországi mûvésztelepek Szentendre vendégei“, valamint
„Európai mûvésztelepek Szentendre vendégei“ címmel.
Eddigi tevékenységük elismeréseként 2008-ban a Magyar
Tudományos Akadémián Szentendre város polgármestere átvehette „A Szentendrei Mûvésztelep 80 éves története Magyar
Örökség“ kitüntetést és a
mûvésztelep neve bekerült az
Aranykönyvbe.

SZENTENDREI GONDOZÁSI
KÖZPONT ÉS AZ IDÕSEK
KLUBJA
A díjat Kecskésné Sipos Andrea,
a Gondozási Központ vezetõje
vette át.
A Gondozási Központ a városban már 30 éve tölti be szerepét mint idõsellátó intézmény. Ez a tevékenység kitér
az idõsek ellátására, mindennapi gondozására, testi és lelki

szükségleteinek ápolására,
érdekvédelmére. Mindezen
feladatoknak a jelenlegi intézmény messzemenõen eleget tesz. Sok idõs embernek
az életet jelenti, hogy odajárhat, és biztonságos orvosi
felügyelet mellett, kellemesen
töltheti öreg napjait. Az
intézményben mûködõ Idõsek
Klubja munkatársai nap mint
nap nagy önfeláldozásról,
segítõ- és szolgálatkészségrõl,
kedvességrõl, és szakmai
tudásról, hozzáértésrõl tesznek tanúbizonyságot. A
Szentendre Város Gondozási
Központjának dolgozói tartják
a kapcsolatot orvosokkal, egyházakkal, iskolákkal, családokkal, hivatalos szervekkel.
Úgy tartják egyben az egész
rendszert, hogy a város múltja, jelene és jövõje is tanulhat
egymástól, toleranciát, hitet,
reményt, szorgalmat, megbecsülést és megértést.

A hagyományos szerb búcsún, augusztus 19-én több helszínen helyi
és vendégzenekarok játszottak

Augusztus 20., délelõtt Fõ tér - Szentendrei és ide látogató gyerekek
közösen festik a Szentendrei körképet
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Csöndes beszélgetés
Aknay János festõmûvésszel, Szentendre díszpolgárával
annak olyan beszélgetések, amelyeket csak szigorú szabályok
alapján lehet lefolytatni. Hagyományos fordulatokkal, kötelezõ
kérdésekkel. Ilyen a mindenkori kitüntetettekkel való interjú is. Olyanféle
ez, mint az érettségi tablóképen az
obligát mosoly vagy az esküvõi meghívó szövegének kötöttsége. Én mégis
inkább a halk, tûnõdõ beszélgetést
választottam az Aknay Jánossal készítendõ interjú során.
– János, te most a díszpolgári címmel a sokadik kitüntetésedet vetted
át. Miben különbözik ez a többitõl,
ad-e valamit, amely fontosabbá,
jelentõsebbé, mássá teszi?
– Nagyon sok mindenben különbözik.
Elsõsorban a személyességében, amelyet a megbecsülésen, a megtiszteltetésen túl magában hordoz. Összetettebb is, hiszen egyfajta módon
összegez: a többi kitüntetésem sok
elemét ötvözi. A városomtól kaptam,
attól a közösségtõl, amely számomra
hosszú évtizedek óta a legtöbbet jelenti. Azokat az értékeket fogalmazza meg
újra, amelyeket magam is a legfontosabbnak tartok, amelyekért élni
és dolgozni minden idõben érdemes.
Az emberi tisztességet, a munka, a
hivatás megbecsülését, szentségét.
Olyan, mai szóval élve visszacsatolást
jelent, amely meggyõz arról, hogy nem
hiába dolgoztál; értenek és elfogadnak itt, a neked legfontosabb helyek
egyikén. Benne van a lokálpatriotizmus elismerése, az ide tartozás
egyértelmûsége. 1971 óta élek Szentendrén, és a kezdetektõl nagyon fontos
volt számomra, hogy valóban itthon
legyek itt, valódi polgára lehessek a
városnak. Nagyszerû érzés, hogy minden korosztályból sokakat ismerek, kollégáim mellett számos nagyszerû
embert, akikkel gyakran beszélgetek a
világ folyásáról, szûkebb pátriám
eseményeirõl, problémáiról. Azokat is
õrzöm, akik sajnos már nem lehetnek
köztünk… így a múltnak is tanúja lettem valamiképp. Sokhangú, sokérzelmû helyen élek, ezért is fontos megtalálni a közös hangot, azt a nyelvet,
amely mindenki számára érthetõ.
Szerencsésnek tartom magam, hogy
egy olyan különleges nyelven is megszólalhatok, mint a mûvészetek nyelve
– a mûvészek talán egy kicsit alkalmasak arra, hogy a titkok közelébe
férkõzzenek, s mûveikkel közelebb hozzák, ritka adományként olykor felfedjék azokat. Nagy felelõsség ez, igyekszem is úgy élni, hogy méltó legyek
erre. Szentendre nagyszerû és különleges mûhely: a nagybányai iskolától
kezdve építkezõ szentendrei piktúrában sok mûvész kapott lehetõséget
arra, hogy a máig épülõ teljességhez
egy követ, téglát illeszthessen. Azt

V

hiszem, én is megkaptam ezt a lehetõséget, amely egyszersmind kemény
kötelesség is. Folyamatos munkát jelent, varázslatos, ám nehéz munkát.
Az ablakokat, amelyeket a festményeimen a világra nyitottam, nemcsak a magam számára nyitottam. Nem mindegy,
mit láthatnak, akik átnéznek rajtuk.
A város díszpolgáraként még inkább
kötelességemnek érzem, hogy a magam
megmutatkozásával ne csak a valódit
mutassam, hanem az igazat is.
– Mit éreztél, amikor átvetted a díjat?
– Jelszerûnek éreztem, nemcsak azért,
mert 60 éves lettem, hanem mert
megállásra, visszapillantásra, töprengésre, a tartozik és a követel rovat
átgondolására késztetett. Eszembe
jutott egy nagyon jó barátom, Vincze
László papírmerítõ mester ajándéka. Õ
egyszer egy rövid kis bölcseletet adott
nekem, amely a barátságról szólt: eszerint a barátság elsõsorban nem az elfogadni, hanem az adni tudás lehetõsége. Nekem jólesik adni, s talán
ettõl tudom oly sok nehéz élethelyzet
után is jól érezni magam. Adni jó, adni
feltétlenül érdemes. Nem a köszönetért, csak úgy. Erõt meríthetek belõle
a további munkához.
Mert munkám az van éppen elég. S ha
már a jelekrõl beszéltünk, elmondom,
mennyire sokat jelent, hogy eddigi
életem legnagyobb kiállítása (Élõ
múzsa – szentendrei színtér, 2009.
szeptember 5., 17 óra/ MûvészetMalom) itthon lesz, pedig elõször a
MODEM meghívására Debrecenben rendezõdött volna meg. Hatalmas elõkészítõ munka után állt össze, több
száz helyrõl gyûjtöttem össze a
képeimet, hogy együtt láttathassam
õket, óriási izgalom és megtiszteltetés,
hogy elsõként Szentendrének ajánlhatom a kiállítást. Ehhez is kitartást,
nyugalmat, derût ad a díj: itthon
vagyok, szerves részeként a városnak,
hatvanévesen is ugyanazzal a belsõ
erõvel – remélem –, mint amikor huszonévesen úgy döntöttem: itt akarom
leélni az életem.
– Most, errõl a pontról, ahová elérkeztél, mit üzennél Szentendrének, a
te Szentendrédnek?

– Kicsit naiv feleletet tudok csak adni,
hiszen tisztában vagyok vele, hogy az
idõ kerekét nem lehet visszaforgatni:
hasonlítson a város régi önmagához.
Mert tényleg volt egy szentendreiség,
volt egy tevékeny, figyelmes, ezerarcú, ezerszínû kisváros, amelyben közük
volt egymáshoz az embereknek,
fontosak voltak a közös ügyek, mint
ahogy fontos volt a problémák együttes
megoldása is. Jó volt az a békebeli
homogenitás, az együtt létezés mûvészete, az ünnepek átélése, a megfontolt tervek, a komolyan vett polgári kötelességek. Konok ember vagyok, családom rendre és a rend
tiszteletére tanított. Én sem tehetek
mást: minden erõmmel azon vagyok,
leszek, hogy ismét rendben tudhassuk
ezt a várost, hogy legyen okunk
szeretni, boldognak és büszkének lenni
attól, hogy itt élhetünk. Ki-ki a maga
módján tudhat ehhez hozzájárulni, de
az biztos, hogy csak így sikerülhet.
Éreznünk kell a várost, a szögleteit,
hajlatait, gazdagságát, ezeréves kitartását. Meggyõzõdésem, hogy ezért
mindenkinek tennie kell.
Az üzenetem tehát: építkezni, teret
hagyni, megmutatkozni, elfogadni és
hinni.
Horváth Judit

Aknay János kiállítása
a Malomban
A szentendrei MûvészetMalom és a
debreceni MODEM szeretettel hív mindenkit Aknay János: Élõ múzsa – szentendrei színtér címû gyûjteményes kiállításának megnyitójára szeptember
5-én, szombaton 17 órára a MûvészetMalomba (Bogdányi út 32.)
Köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc polgármester, Halász János, Debrecen
kulturális ügyekért felelõs alpolgármestere. A kiállítást megnyitja Novotny Tihamér mûvészeti író, közremûködik a Beethoven Trió (Gyermán
Júlia – hegedû, Richter Annamária –
zongora, Négyessy Kata - gordonka).
A kiállítás kurátora Novotny Tihamér.
Megtekinthetõ: október 18-ig,
naponta 10-18 óráig.
www.muveszetmalom.hu
A kiállítás 2010. január 16-tól
március 21-ig a Modemben
lesz megtekinthetõ.
Támogatók: Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing Kht.
(MûvészetMalom); MODEM (Modern és Kortárs
Mûvészeti Központ, Debrecen); Oktatási és
Kulturális Minisztérium; Nemzeti Kulturális
Alap; Pest Megyei Önkormányzat; Szentendre
Város Önkormányzata; Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Szentendre; Vincze László
papírmerítõ; Hewlett-Packard; Eckensberger
Attila; Rónaszéki László; Varga Csaba;
Weszelits András
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Ritmusa a tamburából pattog a bokák közé…
A szerb búcsú és a kóló
mberemlékezetnél is régebbi idõkbe nyúlik viszsza a szentendrei Preobrazsenszka templom augusztus
19-i búcsújának története, a
valamikor még érintetlen népviseletes népszokásokkal kísért
ünnepe.
A homlokzatával a Szamárhegy
legmagasabb pontján álló, Tabakosok keresztje felé nézõ
templomot 1741-ben kezdték el
építeni a környéken lakó, szorgos munkából meggazdagodott
tabakosok, tímárok pénzén. Az
1746 júliusára elkészült templomot az „Úr színeváltozása“ tiszteletére szentelték fel. Az egyházi ünnepet a katolikusok
augusztus 6-án, az ortodox egyház augusztus 19-én tartja.
Az evangéliumok egyik központi eseményének, Krisztus színeváltozásának méltó megünneplésérõl szóló, talán legkorábbi
szentendrei szöveg-emlék éppen a tabakos céh 1698-ban
kelt, I. Lipót császár által
megerõsített és 28 artikulusból álló kiváltságlevelében
található. Az 5. artikulus kimondja, hogy az Úr színeváltozásának ünnepén a céhmesterek kötelesek a templomi
zászlók alatt a körmenetben
„tisztes rendben és illõ tisztelettel…mindaddig haladni,
amíg a keresztet a templomba
vissza nem kísérték“. Ne feledjük, hogy ezt az ünnepi körmenetet nem a most fennálló
templom, hanem fából épült
elõdje körül tették meg a tisztes
tímárok és családjaik. A fatemplomot több mint kétszázötven évvel ezelõtt felváltotta
a kõbõl épült „Preobrazsenszka“. Azóta falai között zajlanak
az augusztus 19-i egyházi szertartások, majd azt követõen a
templom kertjében, magas
kerítés mögött és nagy lombos
fák alatt tamburazenére verik
fel a port sebesen pattogó
lábukkal a mindig vidám
kólótáncosok.
A délszláv nemzeti táncot, a
kólót kört alkotva vagy sort
képezve, egymással összekapaszkodva táncolják, legkevesebben hárman. A világrekordot 2005-ben Pécsett állították fel, ahol és amikor 846 táncossal kígyózott a kólósor a
tamburán, bõgõn, furulyán,
harmonikán játszó zenekar
muzsikájára.
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A két világháború között
nyaranta a városban dolgozó
festõk figyelmét is felkeltette
a szentendrei szerb búcsú, nem
is csekély mértékben. Vajda
Lajos például 1936-ban a
feleségéhez Pozsonyba küldött
egyik levelében az alábbiakat
írta:

szegénység nyomott lefelé, hogy
majd kevesebb fáradsággal
kerüljenek közelebb a földhöz,
ha végleg lepihenni akarnának.
Délután gyülekeznek a templom
udvarán azok, akik táncolják a
kólót, de a nézõk is és a tamburások is egy asztal körül iszogatnak már, hogy bírják erõvel

Ünneplõ tömeg 1931. augusztus 19-én,
a Preobrazsenszka templom udvarán (fotó: Tóth Antal gyûjteménye)

„Holnapután, azaz szerdán az
egyik szerb templom tartja a
búcsúját (szerbül: slava), és
ennek már elõre örülök, mert
délután mindig táncolnak (kólót) az udvaron, és szól a zene,
ami csodálatosan szép, s ilyenkor mindig eszembe jutnak a
gyermekkori emlékek, jaj, de
boldog lennék, ha te is itt lennél
akkor, ilyent még soha nem hallottál, az biztos. Minderrõl kellene egy hangosfilmet készíteni,
orosz technikával, a fejemben
van az egésznek az anyaga, csak
fel kellene dolgozni á la Pudovkin“.
Bálint Endre 1940-ben a Népszava hasábjain osztotta meg
olvasóival szentendrei élményeit a Preobrazsenszka szerb
búcsújáról. Ezen írásából következik egy részlet:
„Szent István elõtt egy nappal
már a reggeli órákban fellocsolják vízzel a templom udvarát, hogy a táncolók ne sok port
szívjanak a bor mellé, amivel a
pópa kínálja a híveket és a városi
notabilitásokat, meg az ismerõs
mûvészeket, akik eljönnek minden évben kólót nézni és szerb
népdalokat tanulni, amelyek
gyors ritmusa a tamburából pattog a bokák közé. Délelõtt mise
van, szép, mélabús énekkel, sok
gyertyával, kevés hivõvel és alacsony koldusokkal, akiket a

a munkát, ami nem is könnyû.
A templom elõtt két búcsús
sátort ütöttek fel, jellegzetesen
magyar búcsúfiával telezsúfolva, szép, színes, primitív huszárok lovagolnak kalácsból a
gyerekek felé, és mézeskalácsszívekrõl a piros úgy olvadozik a
melegtõl, mintha eleven vér
lenne.
Végre táncolni kezdenek a fiatalok. Körbeállnak és összefogódzva táncolnak… Ötödik
éve látom a kóló-táncot itt
Szentendrén, minden évben
kevesebb igazsággal, fogyóbb
õszinteséggel csinálják szegények. Érdekes, de szomorú, aki
nem látta még, nézze meg, aki
látta, szeretné tudni, hogy megy
végbe ez az ünnep Szerbiában,
népi ruhákkal, nagy ivászatokkal és hamis gesztusok
nélkül.“ Bálint Endre kritikus
soraival afeletti csalódottságának ad hangot, hogy az idõ
múlásával visszafordíthatatlanul kopik, fakul, töredezik
egy régi népszokás eredetisége.
Mind között a legízesebb és
legjobban átélhetõ visszaemlékezés Szántó Piroska tollából
maradt ránk az 1940-es szentendrei szerb búcsúról.
„Augusztus 19-e van, a Preobrazsenszka-templom ünnepe.
Vagy a templom védõszentjének

az ünnepe? Szentendrén azt
mondják: a szerb búcsú. Mi azt
mondjuk: a kóló. Kitódul a nép
a templomból a délutáni istentisztelet után a templom udvarára. A portikuszban hordókat
ütnek csapra, az egyházfi
felesége poharakkal és bögrékkel szaladgál, a pópa kijön
és megáll az udvar közepén, s
ráköszönti a poharát mindenekre. Még pesti autó is áll a
templom kapuja elõtt, jöttek
Pestrõl, Pomázról, Csobánkáról
a kólóra, nyakukba akasztották
a rózsaszín-sárga mézeskalács
olvasót, eszik a mézes mogyorót, cserregõ szerb beszéd, a
különbözõ szerb közösségekbõl
összejött ismerõsök nagyokat
csapkodnak egymás hátára,
ragyogó fekete szemû lányok,
nagy darab barna férfiak és
fekete selyemkendõs nénik
között rengeteg gyerek bújócskázik. Már egy tût se lehetne
elejteni a templomudvaron, de
mi azért csak helyet szorítunk
magunknak az omladozó kõkerítés egy bizonyos pontján,
ami évek óta a mi helyünk. A
többi szentendrei festõ is itt van,
de azok külön csoportban állnak, vagy be-benéznek a templomba, Barcsaynak még a
fekete szakálla is feltûnik, Modok (Mária) és Kmetty (János)
átinteget felénk. A nagy platánfa alatt már hangol a zenekar.
Csupa ismerõs: a szerb hentes,
Német Jancsi, a kõmûves, egy
fiatal szõke fiú, aki a templomban szokott énekelni és Szlavko,
a bádogos. Isznak és próbálgatják a hangszereiket. Korniss
(Dezsõ) rámutat az egyik
pengetõs hangszerre, azt állítja, hogy az a guzlica, Vajda
(Lajos) csak legyint, õ évekig
élt Szerbiában, de minek vitatkozni ilyesmin, már kezdõdik
a tánc. Mindenki a falhoz szorul,
ahogy tágul a kör, tágul, csavarodik, csigavonalba hajlik, de
egy percre sem válik szét. Sötét
arcú, gömbölyû hasú férfi
vezeti, a jobb keze hátul, a
derekán, a balja a szomszédja
vállán, õ diktálja a tempót, de
minden dalnak más a figurája,
s mindenki tudja, aki szerb. Jó
volna táncolni. Lehetetlen, ezt
nem lehet megtanulni, a lépések
egyszerûek, de nem egyformák,
szénfekete hajú, alacsony, vékony asszony a legjobb kólótáncosnõ: Tomasevicsné, a bol-

tos. Forog a kör, száll a por, a
táncosok keze egymás vállán és
derekán, a magas sarkú cipõbe,
drága selyemruhába öltözött,
szépen kifestett pesti asszony a
szerb sírásót karolva táncol, a
pópa unokája Gyurica Gyuró
bácsi, a harangozó mellett, az
õ felesége egy kendõs nénivel
szomszéd. Egy percre a pópa is
megáll a kör közepén, a gyerekek is, nagyot rikkantva dolgozik a zenekar: kóló, kóló! Már
mindenkirõl szakad a víz. A
zenészek idõnként szünetet tartanak, homlokukat törlik, kihúzzák az ingjüket a nadrágszíj alól,
és isszák a bort, piros bort. Aztán
neki a zenének újra, a dallam
vadul ismétlõdik, a ritmus gyorsul, a közönség dobog és remeg,
együtt a zenével, visszatarthatatlanul.
Évek múlva egyszer rákönyörgöm Pistát (Vas István költõ),
hogy jöjjön le õ is a kólóra. Pista
nem szereti a sok embert, sem
az én népi vonzalmaimmal nem
tud mit kezdeni, õ a nagy zenét
szereti igazán, a búcsú, a por, a
lárma, a kavargás neki nem festõi eleme, csak a szerbeket
szereti éppúgy, mint én. Most
hát ott áll õ is, az azóta is
omladozó falnál, s mikor látom,
hogy elõveszi a zsebébõl a tollhegyet – minden szellemi
tevékenységénél nélkülözhetetlen –, már tudom, hogy nem
hurcoltam el hiába a munkája
mellõl. Vujicsics Sztoján vezeti
a kólót, fényes a szakálla, piros
az arca, ki gondolná, hogy az õ
alakjával ilyen gyorsan és kecsesen táncol, a kis lábai csak
úgy peregnek. És forog a kóló.
Vajda már nem él, Juhász Pali
sem, Bandi (Bálint Endre)
megint beteg, Stefka (Mándy
Stefánia) nem áll velünk szóba,
az Ulcisia közi villa már nem az
övék, a nagymama régi manzárdablakában vörös zászló
leng. Sikuta Guszti, Fekete Béla,
Körner Éva, Modok Mária, Pista
(Vas István) meg én állunk a
régi helyen, Korniss a tömegben
bujdokol, fél, hogy köszönnie
kell Panninak (Szántó Anna,
Korniss Dezsõ elsõ felesége,
Szántó Piroska nõvére), már új
felesége van. Fekete Béla nagyobbik fia beugrik a kólóba,
pörög a tánc, vadul a zene, és
most már Pistát is elkapta,
ütemesen remeg õ is, a lábával
veri a ritmust.“
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Petõfi-szobrot avattak
Új szoborral gazdagodott Szentendre. Július 31-én, a segesvári
csata 160. évfordulóján avatták fel a Templomdombon, a
Templomdombi Általános Iskola mellett Petõfi Sándor bronz
mellszobrát. A mûalkotást, amelyet Páljános Ervin szobrászmûvész készített, a Szentendrei Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület tagjai és szimpatizánsaik adakozásából,
illetve Szentendre Város Önkormányzatának támogatásával
hozták létre.
A megnyitón dr. Losonci Miklós mûvészettörténész mondott
beszédet, és a Kecskés Együttes zenélt. Az új Petõfi-szobor
Páljános Ervin számos gyönyörû köztéri alkotása után újabb
színfoltot jelent Szentendrén. A Bükkös-patak Kossuth utcai
szakaszánál látható Apor vezér-emléktábla után ez a második
olyan mûalkotás, amelyet a Petõfi Egyesület helyezett el városunkban.
-t-

Losonci Miklós esztéta
és Kun Csaba alpolgármester
a templomdombi szoboravatáson
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Bronzba
öntött ifjúság
A Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
szoborral emlékezett a 160
évvel ezelõtti segesvári csatára, ahol – az adatok sokasága szerint – a költõ halálát egy
kozák dárda okozta.
Mondhatjuk, hogy Kossuth és
Petõfi megkerülthetelen nemzeti etalon, melyet az emberek
szívében emlékmûvek sokasága érzékeltet. Az elsõ Petõfiszobor Izsó Miklós pesti
alkotása. Magasba ívelõ karjával a következõ ezredév jelmondatát sugározza a honfitársak millióinak: Talpra
magyar! Ezt, az immár szoborban is testesülõ mondatot
nyugalommal dúsítja Medgyessy Ferenc, Ferenczy Béni
Gyulán látható plasztikája a
költõ aszketikus soványságára
emlékeztet, Kisfaludi Stróbl
Zsigmond a szívósságát jelzi a
gyaloglás
lendületében,
Pátzay Pál a méltóságát
hangsúlyozza fontossá vált
érmén. Szervátiusz Tibor az
égetett fába álmodott halott
Petõfiben azt, hogy él, ha
teste nem is, de eszméi egyre
gyõzelmesebben.
A Templomdombon július 31én felavatott bronzszobor

Impressziók Molnár Bertalan festõmûvész
kiállításáról
Augusztus 21-én ismét gyönyörködhettünk Molnár Bertalan festményeiben. A helyszín ezúttal a
„Vizes Nyolcas“ kiállítási terme volt. Igazi nyári tárlat ez, a jól megvilágított, kellemesen temperált teremben kedvére nézelõdhetett minden látogató. Imponáló volt a megjelentek száma az
augusztusi hõség ellenére is, de nemcsak az érdeklõdõk száma volt imponáló, hanem a mûvész
maga is. A mindig derûs, produktív mûvész, akit szerénysége okán is szeretünk.
Ha sommázni akarjuk a sok szép képrõl alkotott benyomásainkat, mindenekelõtt azt kell hangsúlyozni, hogy Molnár Bertalan sokoldalú festõ. Minden megihleti õt, ami szép, és meglátja azokat
a rejtett szépségeket is, amit Szentendre mint város és
mint táj egyaránt nyújtani tud. Hogy a nézõk között
kinek mire van receptora (ingereket felfogó biológiai
szerve), az örökletesen megszabott dolog, de Molnár
Bertalan olyan gazdag repertoárral rendelkezik, hogy
szinte mindenki számára van mondanivalója. A hagyományos dunai táj színpompás bemutatása szinte senkit
sem hagy hidegen. A girbe-görbe szentendrei utcák a
sok-sok templommal, múltat idézõ nosztalgikus látványt
nyújtanak az itt élõknek és az idelátogatóknak is. Kielégül
a modernséget igénylõ nézõ is, ha elemezheti a nagy
számú montázs ezernyi részletét és összhatását is.
Elszürkülõ, destruktív hétköznapjaink után reménykeltõ,
felvillanyozó szellemi és lelki élmény Molnár Bertalan
festõi világa, mert azt bizonyítja, hogy az alkotó ember,
a mûvész képes kifejezni legemberibb belsõ érzéseinket,
s ily módon a szépség és a jóság igényét erõsíti bennünk, miszerint érdemes élnünk és fenntartanunk ezt a
csodálatos és egyedi emberi kultúrát.
Benedeczky István

KARNEVÁL MARGIT:

Petõfi

Páljános Ervin alkotása. Azt
emeli ki a géniuszban, hogy
fiatal, s azt, hogy az ifjúság
tisztaságát magunkban is kötelezõ szikráztatnunk. A magyarságnak, és minden ma élõ
honfitársunknak a fiatalságot
kell õriznünk, és magunkban
felsõfokra hevíteni. Ezt az
üzenetet tartalmazza a szobrászmûvész kiváló mûve a
maga esztétikai rangjával,
kifogástalan idõszerûségével
és hazaszeretetével.
Felemelõ, hogy a népes szoboravató közönség sorában
megjelent Karnevál Margit, aki
errõl a napról, errõl a szoborról, errõl a szentendrei templomdombról, az öreg akácról
és jövõnkrõl írt verset.
Losonci Miklós

Sikátorok között
Nyári szellõ sétál
Fényesre kopott
Görcsös kövek
Mennyi mindent
Megéltetek
Macskaköves utcán
Hintók szaladgáltak
Patkó kopogását
Dámák kacagását
Dunáig vitte a szél
Szerb Bosnyák
Szorgalmas Magyarság
Az adót lerótták
Hordták a termést
Szõlõt-búzát
Vékával mérték
Áldomást fizették
Pincének vérével
A templom-hegyen
Tépetten csonkán
Õrt áll a vénakác
Árnyékából már
Petõfi figyel ránk
Harang kondul
Ifjak vének
A költõre emlékeznek
Bronzba öntve
itt van köztünk
Kit a szívünk
Féltve õriz
Magyar égen
Örök csillag
A vén akácfán
új ág sarjadt
Szentendre, 2009. július 31.

Deimek kiállítása
A Skanzen Galériában (Szentendre, Sztaravodai út) szeptember 4-én, pénteken 17 órakor nyílik Deim Pál, Deim Péter,
Deim Tamás és Deim Balázs Kontinuum címû kiállítása.
Megnyitja Farkas Ádám Munkácsy-díjas szobrászmûvész.
A kiállítás kurátora Deim Réka, közremûködik Deim Sára zongorán. A kiállítás megtekinthetõ október 25-ig, hétfõ
kivételével 9-tõl 17 óráig.

Én és a kisöcsém
Augusztus 28-án, pénteken 19 órakor Eisemann Mihály –
Szilágyi László Én és a kisöcsém címû zenés bohózatát adják
elõ a dunabogdányi Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
(FAKULT) színjátszói a Pest Megyei Könyvtár színháztermében
(Pátriárka u. 7.). Rendezte Tóth László.

A mi Szentendrénk
Kamarakiállítás nyílik a Pest Megyei Könyvtár helytörténeti
gyûjteményébõl városunk 1000 éves fennállása alkalmából a
könyvtár kölcsönzõ terében. A kiállítás megtekinthetõ augusztus 24-tõl szeptember 30-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében. A kiállítás kurátora Nádor Ildikó.
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ECDL

European Computer Driving Licence
Európai Számítógépkezelõi Jogosítvány

WEB ÉS DIGITÁLIS KÉPSZERKESZTÉS

A Szentendrei Közmûvelõdési Kht. Dunaparti Mûvelõdési Háza
(Duna-korzó 11/A, tel. 26/301-088)
tájékoztatója a közhasznú tanfolyamokról, klubokról, szakkörökrõl, mûvészeti csoportokról,
és egyéb közösségekrõl a 2009/2010-es évben

Szeptemberben induló
ECDL tanfolyamaink

Swing táncklub
Felnõtt párosok jelentkezését várják, akik szeretnének táncolni tanulni, és egy jó klubhoz tartozni.
Idõpont: minden pénteken 17.30tól 19 óráig. Elsõ alkalom: október
2. péntek. Bõvebb információ:
Hadházi Orsolya, 06-20-549-0334.

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

Filibili népdalkör
Az elsõsorban óvónõkbõl álló népdalkör szívesen várja pedagógusok
jelentkezést a népdalkörbe. Próbák:
Püspökmajor Lakótelepi Óvoda, minden csütörtökön 17 óra. A hónap
elsõ csütörtökjén nyílt éneklésre
szeretettel hívják mindazokat az
óvónõket, tanítónõket, akik szeretnének gyermekdalokat, népi játékokat megtanulni, amelyeket a munkájuk során felhasználhatnak. Népdalkörvezetõ: Lázár Enikõ. Elsõ alkalom: szeptember 3.

Érdeklõdés, jelentkezés:
ECDL OKTATÓ- ÉS
VIZSGAKÖZPONT,
REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel./fax: (26) 302-595, (26) 505257, 06-70-336-5530
A csoportok létszáma korlátozott
(8-16 fõ között lehet), ezért
a jelentkezéseket a beérkezés
sorrendjében vesszük figyelembe,
és ez alapján történik a hallgatók
regisztrálása.

A 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!

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
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Musica Beata Vegyeskórus
Várják az énekelni szeretõk jelentkezését. Próbák minden kedden 1820 óráig a DMH-ban. Kórusvezetõ:
Wolfné Kovács Zsuzsa. Elsõ alkalom:
szeptember 1.
Szentendre Néptáncegyüttes - felnõtt csoport
A felnõtt csoport várja táncos
elõképzettséggel és gyakorlattal
rendelkezõ táncosok jelentkezését.
Próbák: Pest Megyei Könyvtár színházterme, minden hétfõn és csütörtökön 19-22 óráig tartanak.
Mûvészeti vezetõk: Fitos Dezsõ és
Kocsis Enikõ. Elsõ alkalom: szeptember 14.
Szentendre Néptáncegyüttes gyermek csoportok
Várják a régi és új gyerekek jelentkezését, akik szívesen megismerkednének a magyar nép dalaival,
táncaival, szokásaival, és késõbb
szeretnének részt venni a felnõtt
csoport színpadi munkájában is. Ies csoportba a 6-8 éveseket, a II-es
csoportba a 9-14 éveseket. Próbák:
Pest Megyei Könyvtár színházterme,
minden hétfõn és csütörtökön, az Ies csoportnak 16.30-17.30-ig, a IIes csoportnak 17.30-18.30-ig.
Mûvészeti vezetõk: Kocsis Enikõ és
Fitos Dezsõ. Elsõ alkalom: szeptember 14.
Diótörõ Balettiskola
Öt csoportban dolgoznak a gyerekek
minden kedden és csütörtökön a
Dunaparti Mûvelõdési Ház balett termében, öt és fél éves kortól 16 éves
korig. Vezetõk: Gyúróné Domján
Andrea és Gyúró Tamás. Elsõ alkalom: szeptember 15. kedd!
Welldance S.E. Tánctanfolyamai
Akrobatikus rock and roll, videoclip
tánc, ír néptánc, show tánc, musical
tánc. Fashion Dance: divat és tánc
egyben. Táncos manótorna. HipHop. A tanfolyamokat többszörös
országos-, illetve Európa és Világbajnok edzõk vezetik a DMH balett
termében. Beiratkozás szeptember
11-én, pénteken 17 órakor a DMHban. További infromáció: www.welldance.hu, 06-20/361-5663.

Szentendrei Gyermekszínpad és
Kreatív Színházi Stúdió
A gyermekszínház általános iskolásokból áll, a színházi stúdióban
pedig az onnan már kinõtt fiatalok
folytatják a színjátszó munkát. Elsõ
találkozó és megbeszélés szeptember 4-én, pénteken a PMK színháztermében. 14-15.30-ig az általános
iskolás korúakat, 15.30-17.30-ig a
14-22 éveseket várják. Vezeti:
Kertész Kata drámapedagógus.
Szentendrei Kísérleti
Kamaraszínház
Péntekenként 19 órától a Dunaparti
Mûvedlõdési Házban. Vezeti: Velekei
József rendezõ. Elsõ alkalom:
szeptember 11.
Falikárpitszövõ szakkör
Hétfõnként 17-tõl 20 óráig tartanak
a foglalkozások, ahova várják a régi
tagokat, és további érdeklõdõk
jelentkezését. Vezeti: Czakó Margit
iparmûvész. Elsõ alkalom: október 5.

Rajziskola és alkotómûhely felvételi elõkészítõ mûvészeti
iskolákba
Rajzi elõkészítõ az alapoktól a
felvételi szintig, gyakorlati és
elméleti képzés egyénre szabott
programmal - festészet, szobrászat,
textiltervezés grafika. Bõvebb
felvilágosítás: veghi@freemail.hu,
senordee@yahoo.com.
Gyógytorna
Férfiaknak és nõknek egyaránt hátfájás ellen, csontritkulás megelõzésére, tartás javítására, csípõ, váll
nyújtására. Vezeti Vajda Ágnes, több
mint 30 éves kórházi és rendelõintézet tapasztalattal rendelkezõ
gyógytornász. Idõpontok: hétfõn és
csütörtökön 18.45-19.45-ig. Elsõ
alkalom: szeptember 21.
Nõi alakformáló torna
Alakformáló órák zsírégetõ szakasszal, erõsítés a fontosabb izomcsoportokra. Vezeti: Mócsai Zsuzsa
aerobic oktató. Idõpontok hétfõn,
szerdán és pénteken 8-9-ig. Elsõ
alkalom: szeptember 7.
Jóga I.
Vezeti: Kotsis Nagy Margit. Minden
hétfõn 9-10.30-ig. Elsõ alkalom:
szeptember 7.
Jóga II.
Vezeti Nagyné Szüszmann Ildikó.
Minden kedden és csütörtökön 8.3010-ig. Elsõ alkalom: szeptember 3.
Kerekítõ- Ölbeli játék Klub
Népi eredetû, de ma is közkedvelt
ölbeli játékok felelevenítése a cél. A
klub elsõ felében ölbeli játékokat
játszanak, mondókáznak és énekelnek, majd a második felében beszélgetés zajlik. Pár hónapos kortól 3
éves korig várják a gyerekeket és
szüleiket. Bõvebb információ:
www.kerekito.hu. Vezeti Rósáné Ütõ
Csilla pedagógus. Idõpont: szerdán

Tisztelt Olvasó!
Megköszönjük Önnek, hogy figyelemmel
kísérte – esetleg játszott is benne – a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy
Múzeumában látható Lombard Reneszánsz –
A Bergamoi Accademia Carrara Festményei
címû kiállításhoz kapcsolódó játékunkat.
Hétrõl hétre – képrõl képre címû játékunkban
minden héten kisorsoltuk egy helyes megfejtõ nevét, és most a játék végeztével kijelöltük
a legtöbb jó választ beküldõt, akinek egy
katalógust fogunk elküldeni.
A katalógus nyertese: Szabó Júlia, aki mindegyik játékunkban játszott, de sajnos egyszer sem nyert. Gratulálunk kitartásához!
Ezúton tájékoztatunk minden kedves olvasót,
hogy sokunk nagy bánatára a kiállítás augusztus 30-án vasárnap bezár.

10-11 óráig. Elsõ alkalom: szeptember 23.
Csiri-biri babatorna
A foglalkozásokon minden mozgásformát dalok, mondókák kíséretében
hajtanak végre, kipróbálhatnak
többféle mozgásfejlesztõ eszközt.
Három éves korig várják a már járni
tudó, izgõ-mozgó kistornászokat!
Bõvebb felvilágosítás: www.csiribiri.hu. Vezeti: Orszáczky Ildikó.
Minden pénteken 9.30-11-ig. Elsõ
alkalom: szeptember 18.
Szentendre Gyökerei Baráti
Társaság
Vezeti: Szente Jánosné. Idõpont:
minden hónap elsõ hétõjén 18-20ig. Elsõ alkalom: szeptember 7.
Kék Duna Nyugdíjas Klub
Változatos programokkal várják az
idõskorúakat. Vezeti Baróthy Lászlóné. Idõpont minden második csütörtökön 16 órától. Elsõ alkalom:
szeptember 17.
Püspökmajor Lakótelepi
Nyugdíjas Klub
A klub szeretettel vár minden idõskorút változatos programokkal, klubnapokkal. Idõpont: minden páros
hét szerdáján 15 órától folyamatosan. Vezeti: Oravecz Lászlóné. Elsõ
alkalom: szeptember 9.
Sakk kör
Vezeti Guba Miklós FIDE mester.
Idõpont: minden szerdán 16-18-ig.
Elsõ alkalom: szeptember 9.
Bélyeggyûjtõ kör
Idõpont minden hétfõn 15-17 óráig.
Elsõ alkalom: szeptember 7.
Galambász kör
Idõpont: minden hónap második
hétfõje. Elsõ alkalom: szeptember
14.

A zárás elõtti napon – augusztus 29-én – a
Szentendrei Kulturális Kht.-val közösen ünnepi programot szervezünk, mely egyúttal a
PMMI
programsorozatának nyitánya
is.
Augusztus 30-án vasárnap pedig kedves látogatóink abban a meglepetésben részesülhetnek, hogy a kiállítás kapui megnyílnak a
nagyközönség elõtt és mindazok, akiknek
eddig nem volt lehetõségük eljönni – INGYENESEN CSODÁLHATJÁK MEG A XIV-XV. SZÁZADI
LOMBARD RENESZÁNSZ GYÖNGYSZEMEIT!

Bernardino Luini: Tájban ábrázolt Magdolna

kultúra 13
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Nyelvet öltünk!

Világzene betyár-módra

A Petõfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállítása három napig, a
Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál idején vendégeskedik
városunkban. A Sajdik Ferenc rajzaival látványosan „kipingált“
busz a Pest Megyei Könyvtár elõtt fogadja a látogatókat.

Hogy fér össze a sújtásos mente a betyárkalappal, a
farmerrel és az ezüst tornacipõvel? Vagy a jazz,
a rock, a funk, az elektronikus zenei mûfajok a hagyományos moldvai és csángó népzenével?
A Kerekes Band augusztus 15-i, Barcsay udvarbeli
koncertje igazi zenei csemegének ígérkezett, és a
közönség most sem csalódott az egri fiúkban. Az
általuk „ethno funk“-ként elnevezett egyedi stílusés hangzásvilág ugyanis az utóbbi években nemcsak a hazai közönség elismerését vívta ki, hanem
a nemzetközi zenei sajtó is felfigyelt a csapatra.
A legelismertebb világzenei magazin, a brit
Songlines Pimasz címû lemezüket 2006-ban
beválasztotta az év legjobb világzenei albumai
közé, egy évvel késõbb pedig a Gotan Project, Ali
Farka Toure és Toumani Diabaté lemezei mellett a
Pimaszt választották az olvasók az év albumává,
amely 2007-ben itthon is aranylemez lett.
A Kerekes Band zenészei ezen az estén is magával
ragadó ritmusokkal, az igazi éltetõ örömzene élményével, virtuóz játékkal és fergeteges
szólókkal ajándékozták meg a szentendrei koncert közönségét. Köszönet érte!
K. E.

ÕZI

A hülyéje
Már a meghökkentõ cím is jelzi, hogy valami nagyon furcsát és mulatságosat akar nekünk
George Feydeau francia drámaíró elmesélni bohózatában. A darab eredeti címe, a Le dindon egyszerre jelent pulykakakast és tökfilkót. A magyar fordítás direktebb. A kiapadhatatlan ötletességgel bonyolított történet a házastársi hûségrõl szól, vagyis arról „ki
kit néz hülyének?“, „ki ki után fut?“ „ki kivel csalja a párját?“ Tehát arról, amit az élet
nap mint produkál, ami kortól függetlenül létezik, mióta világ a világ. Férfi és nõ szerelmi kapcsolatáról, hûségrõl és hûtlenségrõl, vágyról és unalomról. A két-, de sokszor
egyértelmû helyzetek egymásutániságából, a szerelmi három-, sõt négyszögek egymásmellettiségébõl végülis fergeteges vígjáték kerekedik. Pazar szójátékok láncolata, amelynek hallatán szüntelenül kacagnunk kell.

fotók • Dévényi Veronika

2009 a magyar nyelv éve is. Megemlékezéseivel és programjaival a 250
esztendeje született Kazinczy Ferencet ünnepli. A mai ötvenesekben a
neve hallatán még felrémlik A nagy titok: „Jót s jól.“, de regényei, írásai már nem forognak közkézen. Pedig jelentõsége fölmérhetlen a magyar kultúrában, õ a vezéralakja az elsõ tudatos nyelvpolitikai törekvéseknek. Mivel indult a nyelvújítás? Természetesen nyelvtörvénnyel.
A mindenkinél okosabb II. József a németet tette államnyelvvé az ésszerûség alapján (hiszen a Magyar Királyságban a városi lakosság, a nagyszámú sváb telepes és a magyar nemesség jelentõs része is bírta e nyelvet). És Kazinczy, aki addig õszinte híve volt, ellene fordult és hihetetlen
dinamizmussal fogta össze az addig elszigetelt irodalmi próbálkozásokat, bebizonyítva, igenis alkalmas a magyar nyelv a tudományok és a
mûvészetek mûvelésére. Kora ifjúságától kezdve hihetetlen íráskényszer
mozgatta. Abban az idõben, amikor a kommunikációs hálózatot a
postakocsi forgalom és az ennek következtében megvalósuló levelezés
teremtette meg, Kazinczy minden lehetõségét kihasználta ennek a kapcsolatteremtésnek. Levélben azt ír az ember, amit akar, szabadon nyilváníthat véleményt, igazából itt bontakoztatta ki tehetségét, egy rendkívül nyitott, fogékony és figyelmes személyiséget. Élettere – kispénzû
állami-megyei hivatalnokként – roppant szûkös, a Felvidék három megyéje: Sáros, Abaúj és Zemplén, de a kor minden jelentõs írójával, gondolkodójával levelezett. Számos jelentõs mûvet (pl. a Hamlet) fordított,
bábáskodott az elsõ irodalmi folyóiratok indulásánál, szentimentális
regényt és klasszicista verseket írt. Ezt a tevékeny pályát vágta ketté
bebörtönzése. Egyike annak a közel száz embernek, akik a magyar jakobinus mozgalom tagjai közé tartoztak, ezért hatévi várfogságra ítélték.
Spielberg és Kufstein tornyaiból látott világot és írt, írt, ha volt tintája,
azzal, ha nem volt, vasrozsdával, a saját vérével rendületlenül.
Kiszabadulása után óriási energiával vetette bele magát az irodalmi
életbe. Biztatott, dicsért és dorgált, és húsz év alatt létrehozta a magyar szépirodalmat és irodalomtudományt.(Ezek nem különültek még el
egymástól ebben a korszakban.) Negyvenöt évesen nõsült, népes családot alapított, a felesége, Török Sophie is írogatott, és lakhelyét,
Bányácskát, mint irodalmi központot gyakran keresték fel nagyjaink.
Kazinczy elítélte a nyelvi igénytelenséget, a szép hangzást mindennél
többre tartotta. Így lett Bányácskából Széphalom, és egy igényes és
árnyalatokban gazdag, hajlékony magyar nyelv, amelyen megszólalhattak a politika területén Széchenyi István, Kölcsey és követõi, vagy a
lánglelkû romantikusok és az elsõ magazinokat, divatlapokat lapozgathatták széplelkû honleányaink. Ezt az õ ízlésének megfelelõ, helyenként
modoros és kellemkedõ „fentebb stílt“ idõvel váltotta a népiesség divatja. Kazinczyt pedig még életében elfelejtették.
Mindezért kárpótolandó állították össze annak a mozgó kiállításnak az
anyagát a Petõfi Irodalmi Múzeum munkatársai, hogy helyébe menjenek, elvigyék a látogatókhoz Kazinczy örökségét. A maiaknak azért
fontos mindezzel foglalkozni, mert napjainkban hasonló kihívások érik
nyelvünket, mint kétszáz évvel ezelõtt. Ma elborítanak az anglicizmusok, akkor a germanizmusoktól kellett óvakodni, az is eldönthetetlen,
hogy egységesedik-e nyelvünk, vagy a határon túli magyarok nyelve a
többségi nyelvek hatására önállósul-e. Se szeri, se száma a feltehetõ
kérdéseknek, és éppen ezeket mutatja be játékos és látványos módon a
kiállítás. A tablók és ábrák mellett helyet kaptak a modern kommunikációs formák is: a számítógép segítségével azonosítani lehet a kedvenc
tévé meteorológusnak, Reisz Andrásnak a tájszólását, Kosztolányi maga
mondja el vallomását az anyanyelvrõl, és kiderül, valóban olyan kicsik
vagyunk-e a nagyvilágban. Mit gondolnak, abból a 3000-6000 Földünkön
létezõ nyelvbõl, a beszélõközösség nagyságát tekintve hányadik a magyar nyelv? Benne van-e az elsõ ötvenben?
Különösen hasznos a középiskolásoknak – így iskolakezdés elõtt ráhangolódásképpen – felszállni a buszra. Magyartanáraiknál biztos hatást és
jutalmat remélhetnek azok, akik igazolni tudják azt, hogy végignézték
és kipróbálták a kiállítást.
Mit ér a kérdés, ha költõi? Hát persze, hogy benne vagyunk az elsõ
ötvenben. Éppen a 42. helyen. Korántsem tragikus a helyzet.

Egyszerûen indul a történet – a snájdig fiatalember egy álló hete követi az ismeretlen
vonzó hölgyet egészen hazáig, ahol belebotlik a férjébe, akit viszont régóta ismer. S
ezzel elkezdõdik a helyzetkomikumok szinte abszurd sorozata, ami egyre bonyolultabbá
teszi a történetet. Mókás véletlenek, abszurd helyzetek garmadája ez a nagyszerû
bohózat. Férfi és nõ különbözõ, vággyal teli vagy megszokott, unott helyzetekben
jelenik meg a bravúros színészi alakítások által. A hihetetlenül mulatságos történetfolyamban mindenki a boldogsága után szalad – nem sok sikerrel. Mire a nézõ szinte
kimerül a nevetéstõl, végképp összekavarodik minden, s hatalmas csetepaték után az
összes szereplõ rájön arra, hogy mégis a legjobb a régi, a megszokott partner. Visszaáll
az eredeti rend. „Happy end“ kerekedik ki a meglehetõsen hosszúra nyúlt elõadás végére.
Amelynél megérdemelt vastaps köszöntötte a szereplõket: Kerekes Viktóriát, Debreczeny
Csabát, Széles Lászlót, Polgár Csabát, Bíró Krisztát, Takács Nóra Diánát, Máthé Zsoltot,
Hámori Gabriellát, Csuja Imrét, Kerekes Évát, Pogány Juditot, Mohai Tamást, Ruzsik Katát
és Baksa Imrét. Az õ felszabadult, örömteli játékuknak köszönhetõen az utóbbi idõk
egyik legszórakoztatóbb elõadásának lehetett tanúja a Teátrum közönsége.
Az Örkény Színház sokáig emlékezetes elõadását Mácsai Pál rendezte.
Rappai Zsuzsa

14 aprók
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ADÁSVÉTEL
Nõi 26-os újszerû kerékpár féláron
eladó. Tel. 06-30-418-8674.

ÁLLÁS

Szentendrén, a Szmolnyica sétányon
új építésû, hõszigetelt, 100 nm-es
(szuterén, garázs, kis kertrész) sorház
110 ezer+ rezsiért kiadó. Tel. 06-20477-8842.

Tahiban, Waldorf óvodába keresünk
óvónõt délutánra, félállásban. Tel. 0630-241-1914.
Bejáratott üzletembe fodrászt keresek. Tel. 06-20-570-6847, (Dorn szalon, fodrászat, kozmetika).

Püspökmajoron, angol házban I. emeleti, 1+2 félszobás lakás eladó vagy
kiadó. Tel. 06-20-473-5844.

Új munkalehetõség! Amerikai cég
keres képviselõket kötetlen munkaidõben! Szentendre Napórás Ház
szeptember 02. 17óra. Tel. 06-20-3895581.

Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es,
bútorozott, felszerelt lakás hosszú
távra kiadó 50 ezer forint+rezsiért. Tel.
06-20-314-9080.

Szentendrén vagy környékén kiváló
képességû úszóedzõ hölgyet keresek.
Tel. 06-30-291-8521.
Segédmunkást, kõmûvest keresek
szentendrei munkahelyre. Tel. 06-70340-9568.
Szentendrei éttermünkbe pincért, hölgyet állandó munkára felveszünk. Tel.
06-20-999-5665.
Egyedülálló hölgy keres hosszú távú
németországi munkára németül beszélõ, jogosítvánnyal rendelkezõ házvezetõnõt. Jelige: Labrador. Leveleket
a szerkesztõségünkbe várjuk: Szentendre Duna-korzó 18.
Varrónõt felveszek. Tel. 06-20-2188854.
A Cházár András Többcélú Közoktatási
Intézmény szentendrei tagintézménye
(volt Bárczi Iskola, Szentendre, Kovács
László utca 3.) fûtõ-karbantartót keres
félállásban. A pályázatokat írásban
kérjük a megadott címre postázni.
Érdeklõdni augusztus 5-tõl a (26)-310060-as telefonszámon lehet.
A Duna House szentendrei és csillaghegyi irodájába keres értékesítési tapasztalattal rendelkezõ,
vállalkozói szemléletû értékesítõket. Tel. 06-30-619-56-53, email: jablonszky.bea@dh.hu.

ÁLLÁST KERES
Takarítást és gyermekfelügyeletet vállalok. Tel. 06-30-530-0118.
Pultosnak vagy kézilánynak elmennék
alkalmi munkára, esetleg takarítást
vállalok. Tel. 06 (26) 312-231, 06-30487-8688.

Pomázon 37nm-es tetõtéri lakás
téglaépítésû házban 45 ezer Ft-ért
kiadó, egyedi mérõórákkal. Tel. 0620-474-1111.
Füzesparkban 2 szobás lakás egyedi
fûtéssel és vízórával, garázzsal kiadó
hosszú távra, igényesnek. Tel. (26)
386-657, 06-20-243-1005.
Olcsó lakásbérlet a patakparton fiatal
párnak, esetleg nõnek. Tel. 06-70-3672645.
Szentendrén, a Nyár utcában 75 nmes, 3 szobás lakás október 1-jétõl kiadó. Tel. 06-30-487-8400.
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,
földszinti lakás közös udvarral. Tel.
06-30-239-6995, (26) 318-594, hétköznap 9-16 óráig.
Tahitótfalun berendezett üdülõ
rezsivel együtt 50 ezer Ft-ért
kiadó. Tel. 06-30-299-0376.
Pomázon egyszoba-komfort kiadó. Tel.
06-20-293-5248.
Széchenyi téren lakás azonnali költözéssel kiadó. Tel. 06-20-918-1825.
Szentendrén 75 nm-es felújított tetõtéri lakás (nappali + 3 félszoba) 80
ezer forint + rezsi/hó kiadó. Tel. 0630-454-4431.

Szentendre Kis-Kõhegyen jól megközelíthetõ, több célú felhasználásra
alkalmas, gyönyörû fekvésû, 1088 nmes telek (gyümölcsfák, kis faház, fészer) fizetési kedvezménnyel eladó.
Tel. (26) 312-980, este.
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 lehetõséggel, kiváló
infrastruktúrával, biztonságos
környéken 36 millió Ft-ért. Tel.
06-20-399-6416.
Nyár utcai társasházban 65 nm-es, 3
szobás, egyedi fûtésû lakás tulajdonosától 16,8 millió Ft-ért eladó. Tel.
(26) 316-553, 06-20-972-1928.
Leányfalun kitûnõ lakóház – nappali, 3 szoba, fürdõk, garázs stb.
– 180 nöl-es kerttel 30 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Zártkerti telek eladó a Kõhegyen magasan, a turistaházhoz közel 3 millió
Ft-ért. Körpanorámás, 2500 nm-es,
délkeleti tájolású, villany a telekhatáron. Tel. 70-385-7390.
Társasházban 1,5 szobás lakás 8
millió Ft-ért és egy garzon 5,5 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Matematika korrepetálást, érettségire
felkészítést nagy gyakorlattal a
belvárosban. Tel. 06-30-642-3379.
FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉS
A PETZELTBEN!
A Szolnoki Fõiskola akkreditált,
felsõfokú nappali rendszerû szakképzésére
Kereskedelmi szakmenedzser szakra (OKJ: 55 345 01 0010 55 02) várunk néhány jelentkezõt.
Célunk: olyan szakemberek képzése, akik a termelõi, kereskedelmi
vállalkozásokban középvezetõi
feladatok ellátását végezhetik.
Képzési idõ: 2 tanév
A képzés elõnyei: államilag finanszírozott, diákigazolvány, családi
pótlék megilleti a hallgatót, a vizsgakövetelményeket teljesítõ hallgatók a Szolnoki Fõiskolán továbbtanulhatnak, ahol ezt a képzést
beszámítják, így lerövidíthetik
fõiskolai tanulmányaikat.
Jelentkezés (telefon/fax): (26)
311 254, e-mail: info@petzeltj.hu
Idegenvezetõ angoloktatást vállal
kezdõ-, haladó- és középszinten. Tel.
06-20-581-0093.
Angol nyelvtanfolyamok, magánórák, fordítás. Londonban végzett
tapasztalt, dinamikus, de türelmes
tanárral Szentendrén és a Dunakanyar más településein is.
cserip12@hotmail.com. Tel. 0670-527-3879.
Fiatal diplomás angoltanár nagy
tapasztalattal nyelvvizsga felkészítést
(minden szinten) vállal, beszédközpontú órákkal, személyre szabott
módszerrel kedvezményes áron a szentendrei HÉV-állomásnál. Tel. 06-70258-5712.
Élõ angol - szeptembertõl újra! Angol
és amerikai munkatapasztalattal angol
nyelv tanítását vállalom szorgalmas
tanulóknak. Szentendrén, Pomázon,
Budakalászon és Leányfalun házhoz
megyek.
Tel.
06-20-933-0864,
2009angol@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

Kiadó a Kálvária úton 60 nm-es lakás
(I. emelet, 3 szoba). Tel. 06-70-3198033.

Szentendrén kétszobás társasházi,
földszinti lakás saját gázfûtéssel
14 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

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.

Takarítást vállalok Szentendrén és
környékén magánházaknál. Tel. 0620-490-6679.

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

Gyermekfelügyelet! Bölcsödébõl, óvodából haza, iskolából különórára,
uszodába, táncórára szállítás gépkocsival. Pótnagyi, tel. 06-20-927-5182.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, összkomfortos lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-30-4422002.

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

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

EGÉSZSÉG

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

KIADÓ LAKÁS

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

Oktatás- Némettanítás, korrepetálástól nyelvvizsgára való felkészítésig.
Kérésére házhoz megyek. Tel. 06-30543-6769.

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

Takarítást vállalok. Tel. 06-70-2982954.

Püspökmajor- lakótelepen, (Hamvas
Béla utca) III. emeleti 1,5 szobás lakás
hosszú távra 60 ezer+ rezsiért kiadó.
Tel. 06 (26) 314-513, 06-30-6520248.

Eladó a Vasvári Pál úton 60 nm-es,
1+2 félszobás lakás a II. emeleten,
15,5 millió Ft-ért. Tel. 06-20-3313416.

OKTATÁS

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.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás,
bútorozatlan, II. emeleti lakás 55
ezer Ft-ért kiadó. Tel. 06-30-2335531.

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

Szarvashegyen 120 nm-es kertes családi ház hosszú távra kiadó. Tel. 06-20994-0668.

LAKÁS, INGATLAN
Püspökmajor-lakótelepen, sorház
legalsó szintjén 55nm-es lakás 45
ezer + rezsiért kiadó. Tel. 06-20-4778842.

Szentendrei étterembe szórólaposokat, pultosokat keresünk. Tel. 06 (26)
311-175, 06-20-582-8847.
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Leányfalun 5 szobás ház a 11-es fõút
mellett 280 nöl-es telken hosszú távra
kiadó, irodának is. Tel. (26) 380-005.
Szentendrén, a belvárosban bútorozatlan, 40 nm-es, összkomfortos,
önálló bejáratú lakás, közös költség
nélkül, önálló mérõkkel, olcsó rezsivel
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-9676870.

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

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

www.astraszerviz.hu

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

MÛSZAKI VIZSGA,
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!

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

Beiskolázási utalványait (Sodexo,
Ticket, Cadhoc) vásárolja le
nálunk! Tanszerek, iskolatáskák,
iskolai hátizsákok (Nike, 4you,
Budmil, Scout) nagy választékban
kaphatók! Papír és nyomtatványbolt a Ferences Gimnázium mellett, Szentendre, Fulco deák utca
16. Tel. (26) 303-840.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
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
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.

ÜZLET
Szentendre belvárosában 16,5 nm-es
üzlethelyiség kiadó irodának, varrodának is. Tel. 06 (26) 380-005.
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.
Szentendrén, a HÉV-végállomásnál
igényes helyiség(ek) irodai tevékenységre kiadó(k).Tel. 06-30-2335531.
Szentendre belvárosában utcára nyíló
üzlethelyiség kiadó. Fölszint 23 nmes, alagsor 56 nm-es. Tel. 06-20-4113091.
18 nm-es felújított utcai üzlethelyiség
forgalmas helyen, a Kossuth Lajos
utcában kiadó. Tel. 06-20-922-6449.

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

ELADÓ-KIADÓ SZENTENDRÉN:
1./ 80 nm-es szuterénlakás, kertes
házban eladó vagy kiadó ára: 9,2 M,
vagy 60 000 Ft/hó
2./ 25 nm-es és 30 nm-es lakások eladók
2,9 M és 3,9 M
3./ 80 nm-es, amerikai konyha 2 hálószoba, fürdõszoba, gardrób, új tetõtéri
lakás eladó. 16,9 M
4./ Rózsaközben 62 nm-es 1+2 félszobás, erkélyes, felújított lakás eladó:
16,5 M
5./ 45 nm-es, 1 szoba, konyha, fürdõszoba, téglalakás, elõkerttel eladó: 11,3 M
6./ Füzesparkban 50 nm-es 2 szobás
lakás eladó. Ára: 13,8 M
7./ Vasvárin 70 nm-es 1+2 félszobás
lakás eladó. Ára: 18 M. Garázs: 1,2 M
8./ A Radnótin nagy teraszos házakban
60 nm-es lakások eladók 17 M-18 M
9./ Szentendrén családi házak (akár két
generációs is) eladók 30-tól 35 millió
Ft-ig
10./ Eladó 300 n-öles építési telken
(rajta 100 nm-es házzal) Ára: 30 M
11./ Pismányban 817 nm-es építési
telek, zsákutcában, eladó. Ára: 15 M
12./ Kõzúzó utcában 25 és 30 nm-es
irodák kiadók. Bérleti díj: 50 000 Ft/hó
rezsivel
13./ Csabagyöngye utcában tetõtér
60%-os készültségi fokban, 50 nm
eladó: 8 M
Ugyanott, 50 nm-es, 2 szobás új lakás
15,5 M Ft-ért eladó. A két lakás egybe is
nyitható. Parkolás zárt udvarban.
Érdeklõdni: Dura Katalin 30/87 67 934
www.ingatlanma.eu

kultúra 15
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

P ’A R T
MOZI

18:00 KÖZELLENSÉGEK (143’) kh:16
20:30 A PROVENCE-I FÛSZERES (96’)
kh:12
Duna-korzó 18.
augusztus 31. hétfõ
tel. 26/777 010
18:00 A PROVENCE-I FÛSZERES (96’)
www.partmozi.hu kh:12
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 20:00 KÖZELLENSÉGEK (143’) kh:16
Doku7fõ/Kisterem
19:00 HATÁRESET (32’) R: Szalay Peter
augusztus 28. péntek
A 11. ÉLET (50’) R: Kõszegi Edit
18:00 MÁSNAPOSOK (100’) kh:16
szeptember 1. kedd
20:00 SZÍVEN SZÚRT ORSZÁG (90’)
18:00 KÖZELLENSÉGEK (143’) kh:16
augusztus 29. szombat
18:00 A PROVENCE-I FÛSZERES (96’) kh:12 20:30 PRIMA PRIMAVERA (90’) kh:12
szeptember 2. szerda
20:00 MÁSNAPOSOK kh:12
18:00 PRIMA PRIMAVERA (90’) kh:12
augusztus 30. vasárnap
20:00 KÖZELLENSÉGEK (143’) kh:16
16:00 LÉGY A HOLDON 3D (84’)
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Elõadás
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Szeptember 4. péntek 18 óra
BETHLEN FARKAS, Verõce polgármestere elõadása
Szeptember 11. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK
Kiss Mao-Tun István elõadása

A Mi szigetünk
Nehéz a Szigetrõl írni, hiszen elég ellentmondásos érzelmeim vannak róla. Nehéz egyáltalán
bármihez hasonlítani, így nehéz értékelni is.
Kulturális rendezvénynek túl bulis, bulinak túl
nagy.
Egy biztos, minden évben immáron tizenhetedjére idejöttek a Világ – de leginkább Európa –
minden részérõl, hogy jól érezzék magukat.
Persze felmerül a kérdés, hogy például
Széchenyi örülne-e neki, hogy a hajógyára mellett részegedik fél Európa. Jó-e, hogy ez a mi
poros kis országunk egyik erénye. Szerintem
jó. Én például örülök neki. Jó dolog volt együtt
bulizni velük, még ha az árak inkább az õ
pénztárcáikhoz voltak is mérve, mint a
mieinkhez. Eleve csak a nulladik, és egyben
legolcsóbb napra tellett a költségvetésembõl:

a hetijegy majdnem 50 000 forintos és a napijegy közel 10 000 forintos árát igen-igen erõs
túlzásnak tartom. De a lényeg, hogy õk –
angolok, franciák, németek… – úgy mennek
innen haza, hogy egy „piszkos közép-európai
kis ország piszkos nagyvárosában buliztak egy
jót a jó fej magyarokkal“.
A mi részünkrõl ez több mint egy buli. Akikkel
kinn voltam, úgy érezték, élményt szereztek,
egy komoly, életre szóló tapasztalatot. Egy
cimborám így mondta: „A Sziget olyan, mint
egy autonóm, minden országtól független kis
állam, ahova eljönnek az emberek a legkülönfélébb nemzetekbõl, hogy jól érezzék magukat.
És jó, hogy ez az önálló, szabad kis Sziget itt
van nálunk, Budapesten.“ Valóban, a Sziget
már nem csak a magyaroké, hanem egész
Európáé. A Mi szigetünk, egy tágabb értelemben.
krizbo

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, diákigazolvány
• intenzív nyelvoktatás
• számítástechnikai ismeretek
A képzés helye:
Szentendrei Református Gimnázium
Jelentkezési határidõ:
2009. szeptember 4.
Bõvebb információ: 06/20-575-2875

16 fesztivál
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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IV. SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL
NYITVA FESZTIVÁL
Augusztus 28–30. belváros
AUGUSZTUS 28. PÉNTEK
0. NAP
17.00 A MANDALÁK ENERGIARENDSZERE (Mandala Art
Galéria, Fõ tér)
19.00 EISEMANN: ÉN ÉS A
KISÖCSÉM – FAKULT színjátszó egyesület (PMK színházterme)
20.00 PERFORMANCE:
SZIRTES JÁNOS ÉS FE.
LUGOSSY LÁSZLÓ (Fõ tér)
20.00 UTÓZENEKAR koncert és KETTÕ KETTÕ
örömzene (Elevenkert)
20.00 ÍNYENC KONCERTEK
(01:00-ig, Ínyenc Étterem,
Jókai utca)
20.00 TÁTRAI TREND Rodin Rock-Blues Fesztivál
(Café Rodin Galéria)
21.00 BAUHAUS KIÁLLÍTÁS
– megnyitó (Erdész Galéria,
Bercsényi u.)
22.00 BLUES FLOOR –
Rodin Rock-Blues Fesztivál
(Café Rodin Galéria)

AUGUSZTUS 29. SZOMBAT
1. NAP
BELVÁROSI APOR-HÍD
15.00 HORGÁSZ- ÉS
ÜGYESSÉGI VERSENYEK
16.00 KÉPZELT RIPORT
AZ ÁLLATOK VILÁGÁBÓL musical. A Szentendrei
Gyermekszínház elõadása
17.00 GERGÕ JUHÁSZ
KANALA - FUSZULYKA
MESEJÁTSZÓ KÖR
18.00 LATIN TÁNCTANÍTÁS
- DÉRI ÁGOTA és TELKES
GERGÕ
20.00 DR. DIETZ FERENC
POLGÁRMESTER
KÖSZÖNTÕJE
20.30 AZOK A 60-70-ES
ÉVEK: DIVATBEMUTATÓ
21.00 UTCABÁL A 70-ES
ÉVEK DJ ZENÉJÉRE
DUMTSA JENÕ UTCA
OLVASÓLIGET (Átjáró udvar,
11.00 - 19.00),
KÉZMÛVESSÉG (Anonymus
étterem elõtt)
GOMBFOCI, SAKK, RUBIK
360 és RUBIK KOCKA,
STRATÉGIAI TEREPASZTAL Bemutatók, 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 RASKOLNYIKOV 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 MANDALA RAJZOLÁS
ÉS ELEMZÉS GYEREKEKNEK
(16-ig, 17-21-ig felnõtteknek)
11.00 UTCAMÛTEREM:
Ismerkedés a rajztechnikákkal - ArtUnio Galéria
(18 óráig)
16.00 DUNAZUG EGYÜTTES
- GYEREK TÁNCHÁZ
17.00 RENESZÁNSZ
SZIMBÓLUMOK - Kósa Klára
elõadása
18.00 MUSICA HISTORICA
RENESZÁNSZ TÁNCHÁZA
19.00 MÚZEUM
MÁSKÉPPEN - rendkívüli tárlatvezetés a Bergamo kiállításban
21.00 NEONEON
FÉNYFÕTÉR
ELEVENKERT
20.00 FUNK KONCERT
21.30 MOHA ÖRÖMZENE
CAFÉ RODIN GALÉRIA
20.00 KARÁCSONY JÁNOS
ÉS TANÍTVÁNYAI (Rodin
Rock-Blues Fesztivál)
MÛVÉSZETMALOM
20.30 PARTI NAGY LAJOS:
A HÉT ASSZONYA - a fõszerepben: Csákányi Eszter
(Esõnap: augusztus 30.
vasárnap, 19 óra, PMK színházterem)
VUJICSICS TÉR
16.00 10 KÖCSÖG
A VUJICSICS TÉREN
- mohácsi „köcsögösbab“
fõzés és vásár
16.00 A MOHÁCSI
PLANINA BORHÁZ
BEMUTATKOZÁSA
18.30 VUJICSICSSÖNDÖRGÕ
TÁNCHÁZ
22.00 DE JAJJ...
- zenés cigánymese - mesés
cigányzene (Elõadja: Tompos
Kátya, Szõcs Artúr, Zöld
Csaba, Géczi Zoltán és a
Söndörgõ Együttes

VARGHA-HÁZ
A SKANZEN
PROGRAMJAI
14.00 - 24.00
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 ÖTTEMPLOM-SÉTA
indulása
DALMÁT KÁVÉZÓ
19.00 PERFORMANCE:
Szécsi András és Szathmári
Botond
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
20.00 TÁNCOLJ
SZENTENDRE! - kubai táncok
a Bailar táncklubbal

AUGUSZTUS 30. VASÁRNAP
2. NAP
BELVÁROSI APOR-HÍD
14.00 HORGÁSZÉS ÜGYESSÉGI
VERSENYEK
15.00 WELLDANCE
SPORTTÁNC EGYESÜLET
BEMUTATÓJA
16.00 NOÉMI ÉS NOELLA ESZME BÁBTÁRSULAT
17.00 BUDAI LÁSZLÓ
TANGÓT TANÍT
18.30 DIVATBEMUTATÓ FORGÁCS TÁRSASÁG
20.00 BÕRGYÁRI
CAPRICCIO - KONCERT

DUMTSA JENÕ UTCA
OLVASÓLIGET,
(Átjáró udvar)
KÉZMÛVESSÉG (Anonymus
elõtt) 11.00 - 17.00
GOMBFOCI, SAKK, RUBIK
360 és RUBIK KOCKA,
STRATÉGIAI TEREPASZTAL bemutatók, játék, versenyek
(Játéktér, 11.00- 19.00)
18.00 DOSZKOCS ZSUZSA
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
(Anonymus)
18.00 ÁTHALLÁSOK SZVORÁK KATALIN KONCERTJE (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 FESSÜK MEG EGYÜTT
SZENTENDRE MANDALÁJÁT!
17.00 VADNYUGATÓ
TÁNCBEMUTATÓ - Wild
Buffalo Linedance Club
18.00 IMAGO MUNDI
ZENEKAR
20.00 MAGYAR VIRTUÓZOK
KAMARAZENAKAR
KONCERTJE
DUNA-KORZÓ
21.00 GYERTYAÚSZTATÁS
A DUNÁN
ELEVENKERT
19.00 HÓFEHÉR A SZEVASZ TÁRSULAT
ELÕADÁSA

Tisztelt Szentendrei Polgárok,
kedves Belvároslakók!
Szentendre belvárosában forgalomkorlátozás lesz a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva
rendezvényei miatt augusztus 29-én 12
órától – augusztus 30-án 24.00 óráig.
A RENDEZVÉNYRE TISZTELETTEL MEGHÍVJUK
SZENTENDRE VÁROS LAKÓIT!
A fesztivállal érintett terület: a 11-es út és
Duna-korzó által határolt belvárosi terület. A
közúti forgalom elõl elzárt terület lehatárolását ideiglenesen elhelyezett „Behajtani
tilos!“ táblák és kordonok biztosítják. A behajtás az „ott lakók“ számára biztosított (igazolás: lakcímkártyával vagy rendszámra szóló
helyi gépjármûadó befizetést igazoló csekk
felmutatásával)
• A Kanonok utca a megszokottal ellentétes
irányban lesz egyirányúsított, innen az
ideiglenesen megnyitásra kerülõ Városház

22.00 SAJNOS BATÁR
KONCERT

FOLYAMATOSAN
LÁTOGATHATÓ PROGRAMOK:
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Nyitva: péntek-szombat 9.0024.00, 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 könyv kiállítás
AFFINITÁS KIÁLLÍTÁS
(MûvészetMalom),
BAUHAUS KIÁLLÍTÁS
(Erdész Galéria),
MOME DIPLOMÁSOK
KIÁLLÍTÁSA (Péter-Pál
Galéria) BARTHA ÁGNES
ÉKSZER KIÁLLÍTÁSA
(ArtUnio Galéria),
ÖKO-SÁTOR (Dumtsa J. u.),
ÖKO-FITNESS SZÕKÕKÚT
(Apor-híd),
KIRAKODÓVÁSÁR (Dumtsa J.
u.), BORKÓSTOLÓ (Nemes
Nedûk boltja), VÉN KECSKE
GALÉRIA JÁTÉKA
Programszervezés,
információ:
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális
és Városmarketing Kht.
Tel.: 26/312-657,
fax: 26/312-647, e-mail:
dmh@dunakanyar.net
www.szentendreprogram.hu

téren át a Rákóczi úton keresztül lehet a
belvárost elhagyni.
• A Kossuth utcai Bükkös-híd teljesen le lesz
zárva, a Kossuth utca felõl érkezõk a Paprikabíró utcán át tudják elhagyni a belvárost. A Bükkös-part a Kanonok és Kucsera
Ferenc utcák között a megszokottal ellentétes irányban lesz egyirányúsított.
• A Péter-Pál és a Kucsera Ferenc utca teljes
hosszban, mindkét irányból lezárásra kerül.
• A Duna-korzón a megszokott és kitáblázott
forgalmi rend szerint lehet közlekedni!
Kérjük megértésüket a fesztivál ideje alatti
esetleges torlódásokért, a megszokottól eltérõ közlekedési rendbõl adódó problémákért!
Kérjük továbbá, hogy a belvároson kívül lakók
autójukat csak igazán indokolt esetben
használják a belváros lezáratlan területein!
Köszönettel
Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és
Városmarketing Kht.

