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Felhívás városi
kitüntetõ díj

javaslattételére

Szentendre Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete a
Városi Kitüntetõ Díjak alapításá-
ról szóló rendeletével a helyi
közügyek valamely területén elért
kimagasló teljesítmény, vagy
huzamosabb idõn át folytatott
kiemelkedõ munkálkodás, életmû
elismerésére kitüntetõ díjakat
alapított. A rendelet értelmében
a kitüntetõ díjak minden évben
egy személynek, vagy csoportnak
adományozható a képviselõ-tes-
tület határozata alapján. Szent-
endre Város Önkormányzata
nevében a kitüntetéseket a Pol-
gármester az október 23-i városi
ünnepség keretében adja át. 

Az alábbi kitüntetésekre
lehet javaslatot tenni:

SZENTENDRE VÁROS
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
adományozható azon személyek-
nek és csoportoknak, akik a
város közéletében köztisztviselõi,
vagy közalkalmazotti szolgálat-
ban hosszú idõn át kiemelkedõ
munkát végeztek, vagy valamely
jelentõs szellemi alkotással járul-
tak hozzá a közszolgálat színvon-
alának emeléséhez. 

SZENTENDRE VÁROS
KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJ
adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek,
akik kiemelkedõ eredményeket
értek el a közmûvelõdési

tevékenységükkel, az ifjúság
mûvelõdéséért végzett munká-
ban, a közmûvelõdés korszerû
formáinak és módszerének kidol-
gozásában és meghonosításában,
s mindezek mellett kitûnnek a
közéletben való részvételükkel.

SZENTENDRE VÁROS
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ
adományozható a város egész-
ségügyi és szociális ellátása
érdekében kiemelkedõ tevékeny-
séget kifejtõ orvosnak, gyógysze-
résznek, ápolónak, asszisztens-
nek, valamint egészségügyi vagy
szociális területen dolgozónak.

SZENTENDRE VÁROS
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT
DÍJ adományozható a város
érdekében kifejtett magas szín-
vonalú sportmunkáért, országos,
vagy nemzetközi sportteljesítmé-
nyért annak a személynek, cso-
portnak vagy csapatnak, aki a
mérhetõ teljesítmény mellett
magatartásával és életmódjával
is példaként állítható a város
közössége elé.

SZENTENDRE VÁROS
TISZTES IPAROSA DÍJ
adományozható annak a személy-
nek és csoportnak, aki, illetve
amely a gazdasági élet különbözõ
területén kiemelkedõ eredménye-
ket ért el, és ezzel hozzájárult
Szentendre város jó hírnevének
öregbítéséhez, értékeinek
növeléséhez.

SZENTENDRE VÁROS
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ
adományozható azon szemé-

lyeknek és csoportoknak, akik a
város közbiztonsága érdekében
hosszú idõn át kiemelkedõ
munkát végeztek, hozzájárultak a
város közbiztonságának színvo-
nalas emeléséhez.

„SZENTENDRE 1956
EMLÉKÉREM” 

Szentendre Város Önkormányza-
ta 2008-ban „Szentendre 1956
emlékérem” kitüntetõ díjat hozott
létre. A rendelet értelmében a díj
minden évben egy szentendrei
polgárnak – halála esetén hozzá-
tartozóinak adományozható, aki
1956-ban részt vett a forradalom
és szabadságharc eseményeiben,
illetve akit meghurcoltak, mega-
láztak, valamilyen megtorlás érte
õt a forradalom leverését
követõen. A díjat a polgármester
október 23-án a városi ünnepség
keretében adja át. 

„SZENTENDRE VÁROS
CIVIL SZERVEZETE”
A képviselõ-testület 2009-ben
„SZENTENDRE VÁROS CIVIL
SZERVEZETE” elnevezéssel új
díjat alapított. A díj adomány-
ozható azon közösségeknek, akik
aktív résztvevõi a város civil
életének, tevékenységükkel, a
várost segítõ kezdeményezé-
seikkel, javaslataikkal elindítják 
a közös gondolkodást, és hoz-
zájárulnak a fejlesztések meg-
valósításához, tanácsaikkal,
véleményükkel elõsegítik az
innováció, a kulturális- és sport
élet színvonalának emelését, a
hagyományok ápolását, más civil
szervezeteket is bevonnak a

város életébe, megerõsítve ezzel
a társadalmi megújulás, folya-
matát. 
Évente 1 db adományozható,
kiosztására október 23-án, a
nemzeti ünnepen kerül sor. 

A Szentendre 1956  emlékérem
és a Szentendre Város Civil
Szervezete díjakra
a javaslatok beadásának
feltételei:
Beérkezési határidõ:
augusztus 23. hétfõ 16.00,
Polgármesteri Hivatal iktatója
Kérjük a javaslattevõket, hogy 
a méltatások szövegét 10-15
gépelt sorban fogalmazzák meg,
a hivatal ügyfélszolgálatán átve-
hetõ, vagy a honlapunkról letölt-
hetõ adatlapon. A javaslatokat az
adatlap kitöltése után e-mailben
is el lehet küldeni a fent
megadott határidõre: nyolczas
@ph.szentendre.hu

Az emlékérmek adományo-
zására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mel-
lett mûködõ bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek,
intézmények
d) legalább 10 állandó szentendrei
lakhellyel rendelkezõ polgár.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak 
a határidõre beérkezett és mél-
tatással ellátott javaslatokat áll
módunkban elfogadni !

További felvilágosítás:
Nyolczas Csabáné, Polgármesteri
Hivatal jegyzõi titkárság (26)
503-365
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SOS
104 MENTÕK
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105 TÛZOLTÓSÁG
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107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.,
Pannónia: Kutzmog József fõt.
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KÖZTERÜLET 
FELÜGYELET 
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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, uszoda) Kálvária
u. 26., 310-828
Minden kedden Városi Gy.,
Kanonok u.3., 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u.11.,
505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. u.
20., 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gy., Attila u. 23., 
319-354
Szombat vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-
ig NYITVA, ügyelet:16-tól
reggel 8-ig
Aug. 7-8. Pannónia Patika
Aug. 14-15. Szent Endre
Gyógyszertár 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502 

SZENTENDREI
KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz
közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok bevételére:

Szentendre, 25/3 hrsz-ú, 1369 nm területû ingatlanrész (2 teniszpálya), 
a mellette elhelyezkedõ összesen 215,82 nm alapterületû ingatlan-együttes

(kiszolgáló-helyiségek). 

Szentendre, 400/17 hrsz-ú, HÉV-parkolónál található 80 m2-es helyiség.

Minden szükséges információt a pályázati kiírások tartalmaznak, amelyek a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõk át. 

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába augusztus 12-én 9 óráig (Városház tér 3. 
I. emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

A Szentendrei Waldorf Alapítvány közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának 
mérlege a 2009. évre (adatok ezer forintban)
A Befektetett eszközök 214
B Forgóeszközök 1967
C Aktív idõbeli elhatárolások 0

Eszközök(aktív összesen) 2181
D Saját tõke 1745
F Kötelezettségek 436
G Passzív idõbeli elhatárolások 0

Források(passzívák) összesen 2181

A Szentendrei Waldorf Alapítvány egyszerûsített éves eredmény kimutatása 
a 2009. évre (adatok ezer forintban)
A Összes közhasznú tevékenység bevétele 9842
B Vállalkozási tevékenység bevétele 0
CÖsszes bevétel 9842
D Közhasznú tevékenység költségei 11127
F Összes ráfordítás 11127
G Adózás elõtti eredmény 0
I Tárgyévi közhasznú eredmény -1285

Simon Gyöngyi
elnök



A belváros kézi
takarítása
Szentendre kiemelt turistakörzet,
de a nyár városunkban nem csak
sok látogatóval, hanem több
elhullajtott szeméttel is jár. A
városvezetés kiemelt célnak te-
kinti, hogy utcáink, köztereink
ebben az idõszakban is megfelelõ
állapotban legyenek, ezért július
12-tõl minden hétköznap, július
24–tõl pedig szombaton és vasár-
nap is a VSZ Zrt. két munkatársa
végez kézi takarítást mobil
szemétgyûjtõvel a belvárosban a
tervek szerint szeptember 15-ig, a
turistaszezon végéig. Ezt köve-
tõen a tapasztalatok függvé-
nyében döntenek a folytatásról.

Vis maior pályázatok

Vis maior támogatási kérelmeket
nyújtott be a magyar államhoz az
önkormányzat a Dunán levonuló
magas árhullámok miatti véde-
kezési és helyreállítási munkákra
hivatkozva. A károk becsült
összköltsége az elsõ árhullámnál
több mint 78,3 millió, a máso-
diknál több mint 20,3 millió forint
volt. Ezt teljes egészében saját
erõbõl nem tud biztosítani a
város. A károk összegébõl mint-
egy 28,2 millió, illetve 8,3 millió
forintot saját költségvetésbõl
fizeti, a szükséges szakértõi mun-
kálatokra a PÁL Mûszaki és
Szolgáltató Kft.-t bízta meg nettó
620 ezer forintért.

Gondozási Központ

4,5 millióval összesen tizenhat-
millió forintra emelte a képviselõ-
testület a Gondozási Központ át-
építésének támogatását. A több-
letköltség fedezetét, amelyet a ta-
tarozási munkákra kell fordítani,

az önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetésében a Polgármesteri Hi-
vatal felújítására betervezett elõ-
irányzatának terhére biztosítja.

Védõnõi tanácsadó

A védõnõi szolgálat új, tágabb
tanácsadó helyiségének kialakí-
tását indítványozták, amelynek
lehetõségeit a városvezetés dön-
tése alapján vizsgálják. Az egyes
lehetõségek költségeit a novem-
beri ülésig vizsgálják meg.

Budakalászi elkerülõ út

Elkerülõ út építését tervezi Bu-
dakalász önkormányzata. Az ügy
2005 óta húzódik, az út tervét
még a Megyeri-híd kapcsán ké-
szítették elõ. A budakalásziak a
helyi utak tekintetében külön, ún.
várományosi tulajdonosi és
kezelõi nyilatkozatot kértek,
amely szerint az elkerülõ út meg-
valósulását követõen a Szent-
endre területére esõ helyi utakat a
szentendrei önkormányzat tulaj-
donba és kezelésbe átveszi, ez azt

jelenti, hogy karbantartását,
szükség esetén világítását is a
városnak kell biztosítania. Szent-
endre a Budakalászi elkerülõ út
tervezett beruházásával kapcso-
latosan elõzetesen nyilatkozott,
hogy a majdani forgalomba
helyezéskor a 420 méter hosszú,
23. számú földutat, valamint a
tervezett 820 méternyi kerékpáru-
tat önkormányzati tulajdonba és
kezelésbe átveszi, a kerékpárút
aluljárójának közvilágításáról
pedig további egyeztetést köve-
tõen tesz nyilatkozatot. A képvi-
selõk javasolták a kerékpárút-
aluljáró közvilágításának ener-
giatakarékos, alternatív (pl. nap-
kollektoros) világítását beter-
vezni.

Rendhagyó ablakcsere

Nyolc tetõtéri ablakot cserélt ki a
VELUX Magyarország Kft. 21
munkatársa a pilisvörösvári Pa-
lánta Általános Iskolában. A
jótékonysági akciónak köszön-
hetõen a tanári szoba és egy
tetõtéri osztályterem is korszerû
ablakokat kapott. Az ablakok
cseréje a kft. második társadalmi
jellegû tevékenysége volt: koráb-
ban a vállalat fertõdi gyáregy-
ségének 250 munkatársa fákat és
virágokat ültetett Fertõszent-
miklóson és Fertõdön, majd
megtisztította a két települést
összekötõ útszakaszt a hulladék-
tól. Mindkét esemény a „The
Ultimate Team Challenge” (A
nagy csapatkihívás) nemzetközi
verseny keretében valósult meg;
melyet a VELUX Cégcsoport indí-
tott, és számos ország leányvál-
lalata vesz részt benne. 

Új vezetés az Erdei
Iskola Alapítványban
A Napórásházat is üzemeltetõ
Erdei Iskola Alapítványnál
komoly mûködési problémák
törtek felszínre az közelmúltban.
A város egyik legsikeresebb civil-
szervezete az elmúlt két évben
jelentõs adósságspirálba került,
amely mára a mindennapi
mûködést is szinte lehetetlenné
teszi. Az alapítók a válsághelyzet
kezelésére új kuratóriumot kértek
fel, akik a napokban kezdték meg
az Alapítvány átvilágítását. A
kialakult helyzetrõl, valamint a
Napórásház és az Erdei Iskola
Alapítvány jövõjérõl a kuratórium
új elnökét, Tegzes Dánielt kér-
deztük – a vele készült interjút
következõ lapszámunkban kö-
zöljük.
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A polgármester 
programja

AAuugguusszzttuuss  55..  ccssüüttöörrttöökk

08,00 Közbeszerzési munkacsoport
10,00 Vezetõi értekezlet
13,00 Polgármesteri fogadónap

AAuugguusszzttuuss  66..  ppéénntteekk

09,00 Ingatlanbejárás

AAuugguusszzttuuss  88..  vvaassáárrnnaapp
10,00 Szentendrei önkormányzati

képviselõk találkozója a Pap-
szigeten

AAuugguusszzttuuss  99..  hhééttffõõ  

15,00 Beruházásokról egyeztetés

AAuugguusszzttuuss  1100..  kkeedddd  

09,00 Vezetõi értekezlet
14,00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

egyeztetés
15,00 DPÖTKT irodavezetõjével

egyeztetés
16,00 Szentendrei Kulturális Kft.

ügyvezetõjével egyeztetés

AAuugguusszzttuuss  1111..  sszzeerrddaa  

09,00 Projektekrõl megbeszélés
10,00 Duna-Vértes-Köze

Hulladékgazdálkodási Társulás
képviselõivel megbeszélés

13,30 Árvízi károsultak támogatásáról
egyeztetés

15,00 Kistérségi csatornázásról
megbeszélés

16,00 Megbeszélés Leányfalu pol-
gármesterével

AAuugguusszzttuuss  1122..  ccssüüttöörrttöökk

10,00 Városrehabilitációról
megbeszélés

fo
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Borult a kocsi
Felborult egy személyautó
július 14-én, szerda délután 
a Tahitótfalu és Kisoroszi
közötti fõúton. A jármûben
hárman utaztak, közülük egy
fiatal fiút és egy középkorú
nõt a mentõk kórházba szállí-
tottak. A helyszínelés alatt a
forgalom félpályás útzár mel-
lett felváltva haladt. A sérült
jármûvet a szentendrei
tûzoltók állították a
kerekeire.

KÉT ÉV
ALATT
ÉRETTSÉGI!

A Magiszter Alapítvány budapesti
tagiskolájának 

esti tagozatos felnõtt
képzésén két év alatt 

megszerezheted az érettségit. 

www.magiszteralapitvany.hu

Érdeklõdni, jelentkezni: 
06-70-947-0610

magiszter.budapest@gmail.hu
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Alakformáló
Stúdió

• karcsúsítás • cellulitisz-kezelés •
méregtelenítés • feszesítés • masszázs

Alakformáló-karcsúsító kezelések:
vákuum-masszázs, ultrahang, ingeráram,

aromaterápiás fáslizó módszerek, feszesítõ
pakolás, visszér-lábfásli, testkarcsúsító

kezelések

Centikben mérhetõ látványos
fogyás!

Molnár Juli okleveles gyógymasszõr
Szentendre, Céh u. 8.

06-20-342-7120

A szervezet célja, hogy elõ-
segítse a csatornázást a
kistérség mintegy 4500

ingatlanán, köztük a Pismány
azon belterületein is, ahol a
szennyvíz-elvezetés még megol-
datlan – ez városunkban mintegy
1213 ingatlant érint. A beruhá-
zásban minden olyan belterületi,
önálló helyrajzi számmal ren-
delkezõ, ivóvízzel ellátott ingat-
lan, lakás, családi ház, építmény,
közület, intézmény érintett, ahol
eddig még nem épült ki szenny-
vízcsatorna, illetve amelyek a
vízjogi engedélyes tervben szere-
pelnek. Az üres telkek (amelyekre
a helyi rendezési terv szerint
lakóház-építési engedély kiad-
ható), illetve azok a lakóházak,
amelyekbe a vezetékes ivóvíz
(hálózatról vagy házi rendszerrõl)
nincs kiépítve, nem érintettek a
beruházásban.
Az önkormányzatok társulása a
Környezet Energetikai Operatív
Program európai uniós pénz-
alapjának támogatásával akarja
véghezvinni a tervet. A megvaló-
sítási tanulmány becslése szerint
a projekt teljes költségvetése
mintegy nettó négymilliárd forint,
a saját forrás igénye egymilliárd
felett van. A programban való
hatékony részvétel érdekében az
önkormányzatok közösen lépnek
fel, a társulatba pedig a hatályos
vízgazdálkodási törvény értelmé-

ben tagként kell belépnie az érin-
tett ingatlantulajdonosok leg-
alább kétharmadának – a feltétel
teljesülésével a többi egyharmad
automatikusan taggá válik.
A belépéskor érdekeltségi hoz-
zájárulást kell fizetni. Ezt az
ingatlantulajdonosok háromféle
módon tehetik meg:
• egy összegben, készpénzben:
240 ezer forint egy összegben,
amelynek kifizetése a beruházás
kezdete elõtt válik esedékessé;
• havi részletfizetéssel: 3245
forint havonta, 74 hónapon át
(összesen 240 130 forint);
• OTP Lakás-takarékpénztáron
keresztüli megtakarítással: 2420
forint havonta, 74 hónapon át
(összesen 179 080 forint).
A társulatba való belépéskor
egyszeri számlanyitási díjat nem
szednek, a számlák aktiválásá-
nak díját, a számlanyitási díjat,

valamint az elsõ havi díjat az
illetékes önkormányzatok fizetik.
Az ingatlantulajdonost a telek-
határon belüli rácsatlakozás költ-
sége terheli még. 
A tervekrõl készült térkép és
tájékoztató hozzáférhetõ a
www.szentendre.hu honlap bal-
oldali menüsorának „Pályázatok-
projektek” menüpontja alatti
„Csatorna” almenüben. Az egé-
szen telekszintig nagyítható
térkép részletesen bemutatja a
tervezett bevezetéseket és bekö-
téseket. Az önkormányzatok bíz-
nak a lakók együttmûködésében,
és buzdítják õket, hogy saját
kényelmük, valamint a környezet
védelme érdekében lépjenek be a
társulatba, hogy a lehívható
uniós forrásokhoz még idõben
hozzájuthassanak, jelentõsen nö-
velve ezzel ingatlanaik értékét is.

- BT -

Formálódik a pismányi
csatornázás második üteme
Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor önkormányzatainak kez-
deményezésére megkezdõdött a lakosság, a beruházásban érintett ingatlantulajdonosok és az
ingatlant egyéb jogcímen használó érdekeltek bevonásával a Dunakanyari Csatornamû Víz-
gazdálkodási Társulat szervezése, amely a pismányi csatornázás második üteme számára is
zöld utat ad.

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA

SZÁLLÍTÁS :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3

Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,

Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537

SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

ANYÓS
KONYHA
Megújult és gazdag
választékkal, szolid
árakkal várjuk régi
és új vendégeinket!

Étkezési jegyet elfogadunk.
Táborokba ételkiszállítást vállalunk!

Nyitva: H-P: 11-16 óráig, 
Sz.: 11-14 óráig

SZENTENDRE, VASÚTI VILLASOR 9.
Tel.: 06-70/423-8601

fo
tó

  
M

IS
ER

IS
TV

Á
N



1000ÉV+

XXIV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2010. AUGUSZTUS 6. SzeVi 5

Társadalmi Megújulás Operatív
Program 
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – Inno-
vatív intézményeiben” címû pályázat megvalósulása 

Az Ovi-Suli pályázaton nyertes tagóvodák infrastrukturális
megújulása együtt jár a szakmai megújulással is. A TÁMOP pályázat
a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek
széleskörû elterjesztését célozza. A programban részt vevõ
tagóvodák: Vasvári Pál úti Tagóvoda, Hold utcai Tagóvoda,
Szivárvány Tagóvoda, Püspökmajori Tagóvoda. Elõzõ számunkban a
Vasvári Pál úti és a Hold utcai tagóvodákról adtunk tájékoztatást,
most a másik két óvodával folytatjuk összeállításunkat.

Szivárvány Tagóvoda 

2009 szeptemberétõl óvodánkban két csoport (Napraforgó, Halacska)
kapcsolódott be a kompetencia alapú nevelési programcsomag meg-
valósításába. Célunk volt a családokkal való együttmûködés, és a
szülõk pozitívan fogadták az új módszert. 
A komplex fejlesztési tervek felosztása az õsmagyar és a magyar
kultúra jelképrendszerét követi, valamint a négy õselemet: levegõ,
tûz, víz, föld. Intézményünkben a pályázatba bevont óvoda-
pedagógusokkal közösen projekt módszerrel kidolgoztuk az
Egészséghét, illetve a Föld napja – Környezetvédelmi hét, – Fák napja
hetet. A három hetes projekt tervezésénél fontosnak tartottuk, hogy
a gyerekek közelebbi kapcsolatba kerüljenek a természethez. Kö-
vetkezõ nevelési évtõl valamennyi csoportunk bekapcsolódik a kom-
petencia alapú nevelési programunkba. 

BOGDÁNNÉ SZABÓ ÉVA tagóvoda-vezetõ

PAÁRNÉ BAKONYI ANDREA szakmai vezetõ

FOGARASINÉ GUSZTER ZSUZSANNA bevont pedagógus

BATHÓ ANNA, MÉSZÁR BERNADETT bevont pedagógusok

Püspökmajor lakótelepi Tagóvoda

Városunk, sikeres pályázata nyomán megújul 30 éves intézményünk.
Az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

pedagógiai fejlesztésre is sor kerül: bevezetjük a kompetencia alapú
oktatást óvodánk Életfa csoportjában.
Éves pedagógiai munkánkat a négy õselem (víz, föld, levegõ, tûz)
váltakozó rendje köré építjük, melyben fontos szerepe van a munkára
nevelésnek és a pótolhatatlan játéknak.
Megterveztük témahetünket a 1848-as szabadságharcot idézve „Pest
megyében verbuválnak” címmel. Többhetes projektünkben a virág-
vasárnaptól indulva kerekítjük a húsvétig, majd zárjuk a fehérvasár-
napi komázással hagyományéltetõ témánk feldolgozását. Saját
innovációnk egész éves anyaggyûjtést mutat be a „fa” témakörét kör-
bejárva, mind ezt sok-sok tapasztalatszerzési lehetõséggel, mozgás-
sal gazdagítva.

FEKETE MIKLÓSNÉ tagóvoda-vezetõ

VÁRNAGYNÉ F. KATALIN szakmai vezetõ 

ANNUS GÁBORNÉ bevont pedagógus

TDM-támogatás
Csaknem 6,5 millió forintot különített el az önkormányzat a
Szentendre és Térsége TDM Non-profit Kft. számára, amelynek célja,
hogy Szentendre turizmusát fellendítse, a városban lévõ poten-
ciálokat kiaknázza. Az elsõdleges feladatok között szerepel egy több-
nyelvû, interaktív honlap kialakítása, megfelelõ kiadványok
készítése, többnyelvû turistatájékoztatási rendszer kialakítása,
térképek és hírlevél-adatbázis kiépítése. A városvezetés Szentendrén
tömegturizmus helyett minõségi turizmust szeretne megvalósítani,
amely hosszabb tartózkodással és kisebb környezetterheléssel jár. 
A kft. feladata, hogy a városnak egységes arculatot teremtsen, a
település által nyújtott elõnyöket, szolgáltatásokat népszerûsítse. A
fejlesztés az „1000 év+” keretein belül a városrehabilitációs projekt
részét képezi, mivel a Fõ tér, illetve a Dumtsa Jenõ utca felújítása
során a Tourinform Iroda is átalakításra kerül – amely az em-lített
fejlesztések központja lesz.

Vízosztás kánikulában
A Szentendre „1000 év+” program nemcsak a nagyprojektekrõl szól,
ugyanilyen fontosak a kisebb intézkedések is; azok, amelyek a
lakosok és az ide látogató turisták érdekeit szolgálják. Már a tavalyi
kánikulában is szervezett az önkormányzat vízosztást, illetve lo-
csolást, az idei hõségriadó ideje alatt azonban együttmûködõ part-
nerre is lelt. A DMRV Zrt. július 14-tõl a Hév-állomáson, illetve a Fõ
téren osztott vizet, citromot és jeget az utcán sétáló lakóknak, tu-
ristáknak, felhívva ezzel nemcsak a segítségnyújtás fontosságára,
hanem a víz értékére is az emberek figyelmét.
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Melyek voltak a patak men-
tén a legnagyobb károk?
A májusi árvíz két-három óra
alatt pusztított el sok mindent:
lakók házaiba, fõleg pincékbe
folyt be a víz, károkat okozott az
ingatlanokban, a parton pedig
útszakaszokat tört fel, fákat
csavart ki tövestõl, hidak ron-
gálódtak meg, sok helyen alámos-
ta a kerékpárutat, kimosta a med-
ret, tönkretett korábban szépen
karban tartott tereket.  

Mikor és hogyan fogtak hozzá
a takarításhoz, a kárren-
dezéshez?
Az önkormányzat bejelentette a
vis major kárigényét a Magyar
Államkincstár felé – természete-
sen a városban történt többi
árvíz, esõzés okozta kár helyreál-
lítása érdekében is. Ezekre a
célokra városi szinten kb. 200
millió Ft-ot igényeltünk. Ismerve
az ország többi területén okozott
egyéb árvízi károkat, félve, de
bizakodva várom a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Állam-
igazgatási Hivatal döntését, hogy
mennyi állami pénzt fogunk

kapni a károk rendezésére. Az
önkormányzat takarítást, ágak,
homokzsákok összegyûjtését, a
kerékpárút iszapmentesítését és
különbözõ javítási munkákat
végzett el eddig. 

Kik segítettek a munka során,
és honnan volt hozzá eddig
anyagi keret?
Kezdeményezésemre a Bükkös-
partiak Baráti Köre Egyesület
szervezésében rendbehoztuk a
Szegedi utcai játszóteret, itt ren-
geteg civil, és az önkormányzat
segített. A Városi Szolgáltató Zrt.
mellett egy helyi vállalkozó is, aki
gépeket, homokot, fûmagot és
nem utolsósorban emberi segít-
séget nyújtott. Õ Herczeg Zalán,
aki a 11-es fõút után következõ
hidat is saját költségén javította
meg. Ezek szép dolgok, és mások
is ígértek segítséget, de úgy gon-
dolom, hogy a vis major keret
megítéléséig, az állami segítség
megérkezéséig is fontos a hely-
reállító munkálatok városi szin-
ten történõ megkezdése itt, a
Bükkös-patak mentén. Ezzel a
város vezetése is egyetértett, így a

helyreállító munkákra kiírt köz-
beszerzés lezárulta után, Kun
Csaba alpolgármester úr ígéretére
közösen nézzük meg, hogy mely
munkákat tudja önerõbõl elvé-
gezni a város. Vannak halaszt-
hatatlan feladatok, életveszélyes,
leszakadt útszakaszok a kerék-
párúton, súlyosan megsérült
hidak, patakgázlók, ezeknek az
augusztus végére történõ meg-
javítására ígéretet kaptam.

Ezzel együtt mikorra állhat-
nak helyre a terepviszonyok?
A teljes helyreállítás valószínûleg

még várat magára. Néhány régóta
itt élõ, a patakot jól ismerõ ember
véleményét kértük ki, mint Farkas
Ádám, Zauer Károly, Szamos
László, Herber Dénes. Sajnos sok-
szor rosszul nyúltak, nyúltunk a
patakhoz. A 20-25 évvel ezelõtti
mederkikövezés, a patak medré-
nek szûkítése az útszélesítések
miatt, és sok helyen az árterület
beépítése is hozzájárult a bajhoz.
Ezek szakszerû kezelésével a
jövõben várható hatalmas, hirte-
len ránk zúduló esõzések okozta
károk enyhíthetõek. A mostani-
hoz hasonló utolsó árvíz 1999-
ben volt. Egy biztos: a meder és a
part rendezése nem csak eszté-
tikai okokból, hanem az itt élõk
biztonsága érdekében is az el-
jövendõ idõk fontos stratégiai
kérdése marad. Én ezért mindent
meg fogok tenni, mint képviselõ,
mint itt élõ lakó. Augusztus végén
tervezünk egy lakossági fórumot,
ahol az itt élõket fogjuk tájékoz-
tatni a közel- és távolabbi jövõben
várható Bükkös-menti fejleszté-
sekrõl. A közeljövõben, elõrelát-
hatólag szeptember 18-án vagy
25-én megszervezzük a szokásos
õszi pataktakarítást közösségi,
családi programokkal. Remélem,
hogy addigra már sok minden
helyreáll, és megtörténhet a terep-
rendezés, a takarítás, a faültetés
az itt lakók és a többi résztvevõ
civil segítõ bevonásával.

- BT -

Kárrendezés a Bükkösnél
A nyár eleji árvizes idõszakról többször írtunk, arról azonban kevés szó esik, hogy a rengeteg
esõ és a magas vízállás nemcsak a Duna, hanem a Bükkös-patak mentén is komoly károkat
okozott. A részletekrõl Zakar Ágnest, a Bükkös-partiak Baráti Körének elnökét, a terület
önkormányzati képviselõjét kérdeztük.

Még mindig nem késõ segíteni
az árvízkárosultaknak…
Amikor idén tavasszal kezdtek jönni a hírek, hogy az ország egyes
részein milyen óriási károkat okoznak az esõk, az árvizek, a legtöb-
bünkben az elsõ gondolat talán az volt, de jó, hogy ez engem nem
érint… Aztán szinte rögtön ott volt a másik gondolat is, hogyan
lehetne segíteni a bajba jutottakon, akik részben vagy teljesen min-
denüket elveszítették.
Mi, az Elsõ Szentendrei Nõi Szalon Egyesület tagjai lelkesen és nagy
szeretettel fogtunk a gyûjtõmunkához. De nemcsak mi, hanem a
„barátnõk barátnõi” is csatlakoztak hozzánk, név szerint már nem is
tudjuk, ki mindenki hozta a gyûjtõhelyre a sok holmit. Kezdetben csak
ruhanemû felajánlások érkeztek, de mi lepõdtünk meg a legjobban,
amikor bútorok, hûtõszekrény, tûzhely, televízió, számítógép, konyhai
eszközök, tartós élelmiszerek, gyerekjátékok, könyvek és ki tudja, még
mi minden került a küldeménybe. 
Némi nyomozás, telefonálgatás után megtaláltuk Felsõdobszát, egy
Miskolc közeli kis falut, ahol a polgármester asszony nagy szeretettel
fogadta segítõ szándékunkat. Végül annyi holmi összejött, hogy két
teherautó indult útnak – ezeket is két hölgytársunk ajánlotta fel.

Az egyesület két tagja, Kurdics Erika és Gál Éva átadja a küldeményt a falu 
polgármesterének, Bene Klárának.
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BOKOR TAMÁS

Szentendrén sokan ismerik
mint az árvizek nagy szakér-
tõjét, pedig messze lakik tõlünk.
Hogyan került kapcsolatba a
helyi önkormányzattal?
Vízügyi szakértõként 2002-ben és
2006-ban árvízi védekezési irá-
nyító voltam. Idén a Duna inten-
zív emelkedésekor dr. Molnár
Ildikó jegyzõ asszony megbízá-
sából hívott fel a helyi polgári
védelmi vezetõ, Hodoli István.
Kért, hogy nézzem meg, hogy a
védekezés, amelyet a tûzoltóság
megkezdett, szakszerû-e. Mivel a
helyi tûzoltók az elõzõ nagy
árvizeknek köszönhetõen már
profi védekezõk, néhány szóból
megértettük egymást. Rásegítet-
tem néhány információval, ez-
után õk elkészítették a szükséges
védmûveket, elsõsorban a Duna-
korzón.

A tûzoltókon kívül a civil
segítõkkel is kapcsolatot kellett
tartania. Mennyire volt ez 
könnyû feladat?
A civileknek inkább a tûzoltókon
keresztül igyekeztünk megadni a
segítséget és a szükséges elméleti
felkészültséget. Ahogy korábban,
most is végigjártuk a védvonala-
kat, megnéztük a lehetséges prob-
lémákat. Másnap újra ránéztem a
védmûvekre, és rendben találtam
õket. Legközelebb a tetõzésközeli
állapotnál hívtak újra. Ekkor azt
tapasztaltam, hogy a tûzoltók
szakszerûen mûködnek, de a

Bükkös-patak zsilipje nem funkci-
onál megfelelõen. Nem ismerem a
zsilip múltját, de a látottak alap-
ján csak arra tudok gondolni,
hogy sürgõsen fel kellene újítani.
Az önkormányzat úgy nyilatko-
zott, hogy korszerûsíteni akarták,
de az árvízvédelmi beruházási
program keretében nem volt rá
pénz.

Milyen gócpontokat talált
még az áradás idején?
A Nádastói-zsilipnél ugyanez a
probléma merült fel: kezelõje, a
Közép-Duna-menti Regionális
Vízügyi Igazgatóság nem tartotta
folyamatosan jó állapotban.
Egyértelmû felelõsségük van ab-
ban, hogy nem mûködik megfele-
lõen. A védekezést késõn kezdték
meg, és amikor intézkedni kezd-
tek, szakszerûtlenül fogtak neki,
majdnem elárasztva Pannónia-
telepet. Végül hívtuk a tûzoltó-
búvárokat, akik negyven perc
alatt megoldották a bajt. A mû-
tárgyba betétgerendákat kellene
belehelyezni, amit a vízügyi
cégnél évekig igyekeztek meg-
spórolni.

Az elõzõ két árral összevetve
mennyire volt fullasztó a
helyzet?
Mára csaknem komplett véd-
mûrendszere van a városnak. A
déli gát miatt szinte felüdülés volt
a védekezés a 2002-eshez és a
2006-oshoz képest. A Petõfi utcai
lakóházaknál kellett komolyan
védekezni, itt volt a legijesztõbb a

probléma. A lakosok kifaggatása
során kiderült, hogy a Bükkös-
pataknál, a Petõfi utcában, az
egyik udvarban volt egy emésztõ,
amit a csatornázás után betöm-
tek, de a vezetéket nem töme-
dékelték el, nem zárták le beton-
nal. Emiatt a csõ buzgárként
viselkedik, ha átszivárog a gáton
a víz. A problémát most megszün-
tettük, már csak cementtel kel-
lene betömni vagy a patak felõl
behegeszteni, hogy legközelebb
ne okozzon gondot.

És mit tehetünk még a víz
ellen?
Minden védekezésnél a megelõzés
a legfontosabb. Lehet, hogy meg
kellene jelölni egy felelõs gátõrt,
aki karban tartja, ellenõrzi a rend-
szert. Virágh János városüzemel-
tetési referensnek elmondtam,
most kezdõdik az a korszak,
amikor gazdájává kell lenni a gát-
nak: a fák már kezdik benõni a
gát rézsüt, itt az ideje a cserjéket
eltávolítani. Mindenképpen meg
kell akadályozni  az erdõ terület-
foglalását.

Az elõbb úgy fogalmazott,
csaknem teljes védmûvel ren-
delkezünk. Nem kell hozzá
jóstehetség, hogy kijelentsük, a
korzó gátja hibádzik még.
Így igaz. Most már csak a korzó-
szakasz védelmére kell felkészül-
ni, mert ez a legbajosabb terület.
Harmadszorra, a 2010-es árvízre
sikerült kõszekrényes megoldás-
sal megóvni, de óriási kockázatot
hordoz. Jegyzõ asszonnyal kon-
zultáltunk, tudom, hogy van rá
terv, csak pénz nincs. Vélemé-
nyem szerint vízzáró fallal kel-
lene lezárni, amit békés körülmé-
nyek között, alacsony vízállásnál
és a turisztikai szezonon kívül
meg lehetne építeni.

A városi közvéleményben
nagy indulatokat generál a
mobil árvízvédelmi fal terve. Mi
a véleménye errõl a tech-
nológiáról?
Erre többfajta megoldás kínál-
kozik, én az általam legjobban

ismert technológiát javasoltam.
Vízzáró acélszádfalat kell elhe-
lyezni a jelenlegi parapetfaltól a
Duna felé 2-3 méterrel beljebb
nyolc folyóméteres szádlemezek-
bõl. Ezek bekötnek a vízzáró tala-
jba, és amikor a gátépítés késõbb
beindul, tovább lehetne fejlesz-
teni a rendszert. Ezzel a meg-
oldással elejét lehetne venni a
további fóliázásnak és kõszek-
rényezésnek. A védekezési keret
terhére csak rendkívüli helyzettel
kapcsolatos költségeket lehet
elszámolni. Mivel erre most nincs
lehetõség, 30%-ot saját forrásból
kellene kifizetni. A 60 méteres
kritikus szakaszra becslésem
szerint 40 millió forintból meg-
oldható lenne a szádfalak elhe-
lyezése.

Milyen tapasztalatok vannak
errõl a megoldásról más tele-
püléseken?
Németországban bevett gyakor-
lat. Ha a mobilfal megvalósul, a
korzó hasznosságban is a sok-
szorosát fogja érni, hiszen kinyí-
lik az utcafront a vízfelületre.
Hazánkban a Római-parton alkal-
maztak idén egy egyszerûbb, hor-
dozható típust, és sikerrel védték
meg vele a városrészt.

Apadnak az uniós források,
zárulnak az ajtók. Hogyan
lehetne sikerrel pályázni egy
hazánkban még szokatlan tech-
nológiát alkalmazó tervvel a
beruházás megvalósításáért?
Minden olyan beruházásra, ami
fejlesztés helyett a városdekorá-
ciót szolgálja, egyre nehezebben
adnak pénzt. Megoldást talán az
jelenthetne, hogy leválasztják a
gát-projektet a korzó átépítésének
terveirõl, így könnyebben lehet
pénzt szerezni rá.

Az ország többi árvíz sújtotta
településéhez képest összessé-
gében mennyire súlyos Szent-
endre helyzete?
Nagyon biztonságos a terület. A
városnak különösen nagy szeren-
cséje van a helyi tûzoltósággal,
valamint itt van egy nagy honvéd-
ségi tartalék is, ezzel azonban
nyilván nem szabad visszaélni.
Ha a korzó-gát átépítése meg-
történik, és az említett egy-két
problémás helyen megoldják a
mûszaki problémákat, minden
rendben lehet, és 2014-ben talán
már csak látogatóba jövök árvizet
nézni.

„Gazdájává kell lenni a gátnak”
Szerencsésen elvonult az ár, nyomában már csak a szúnyogok emlékeztetnek arra, hogy néha
a víz az úr. Tanulság azonban van bõven, tennivaló pedig még több. Ez utóbbiakról beszélget-
tünk Körmendi Lukács vízépítõ technikussal, aki az árvízi védekezés során szakértelmével
segítette a helyi tûzoltókat és az önkormányzatot.
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HULEJ EMESE

Az éneklés, a népdalok és
persze Erdély szeretete kö-
tötte össze azt a nagyjából

harminc embert, akik együtt jár-
tuk be a Mezõséget néhány napig.
Voltak köztünk profik is, mert a
17 éves Filibili már ebbe a ka-
tegóriába tartozik. Nekik, lévén
hagyományõrzõ óvónõk, többet
jelentenek ezek az utak élmény-
nél, hiszen új dalokat, csujjo-
gatókat, kézmûves-technikákat,
motívumokat látnak, hallanak,
tanulnak. A Csipkefa Népdalkör
fiataljai is együtt énekelnek évek
óta, szakmai vezetõjük ugyanúgy
Lázár Enikõ, ahogy a mienk is. 
A mienk, vagyis azoké a szentendrei
polgároké, akik kéthetente pénteken
összegyûlünk a Pest Megyei Könyv-
tár kis szobájában – mert szeretünk
énekelni. Van köztünk pedagógus,
közgazdász, cégvezetõ, anyag-
beszerzõ, újságíró, diák és még
sorolhatnám. Van egy kis bor, más-
kor sütemény, gyümölcs, a kisebb
gyerekek eljátszanak mellettünk. Az
elsõ dalok, amelyeket Enikõ meg-
tanított nekünk, éppen mezõségiek
voltak: Székrõl, Ördöngõsfüzesrõl
valók. Persze, hogy örömmel csat-
lakoztunk a csapathoz, és a ne-
gyedik napra így együtt, útitársak-
ból közösség lettünk. 

Közben megismertük Sallai Zsu-
zsit, a széki panzió tulajdonosát,
õ megmutatta a saját széki szo-
báját, a viseleteit, fiatalasszony-
ként vetette csak le õket. Õ hívta
el Rózsi nénit, hogy meghallgas-
suk az élete történetét, például
azt, hogyan tanult meg mellette
beszélgetni az ura. Vagy inkább
szóhoz jutni... Jártunk Ördöngõs-
füzesen, a református templom-
ban, és találkoztunk egy nagy-
szerû tanárral, Lapohos András-
sal. Nyugdíjas már, de két múzeu-
mot is fenntart a faluban. Be-
zsúfolódtunk Rózsi néni két
szobájába, õ is énekelt nekünk,
meg az érkezésünk hírére ugyan-

csak odasietõ Lapós Margit és
férje, Zsiga bácsi. Az õ võfélyver-
sei olyan hosszúak, hogy talán
még most sem ért a menyasz-
szony-kikérõ végére. Kolozs-
várott, Zilahon, Szamosújváron
nem idõztünk sokat, annál többet
Válaszúton, ahol Kallós Zoltán
azzal a feltétellel engedett be min-
ket, ha elõbb énekelünk neki
valamit. Elégedett lehetett, mert õ
maga mutatta végig a múzeumot,
ahol kincsek sokaságát õrzik:
viseleteket, párnákat, tányérokat,
terítõket. Az arra járók feltétlenül
nézzék meg! 
Széken, a templomban, ahol va-
sárnap két istentiszteleten vesz-

nek részt a szinte kivétel nélkül
viseletben járó helybéliek, történt
valami... Fogarasi Flóra állt ki a
Filibili mellé, egy 15 éves diák-
lány, õsztõl a Móricz gimnázium
elsõse lesz. Hazám, hazám, édes
hazám... ezt énekelte, de úgy,
hogy szakadt a könny minden
szembõl. Szvorák Kati tanítványa
ez a kislány, este, amikor a pan-
zióban vacsoránál közkívánatra
megismételte a népdalt, a bicik-
litúrán lévõ, éppen vacsorázó
német fiatalok kezében is megállt
a kanál. 
Amúgy a Filibilit arrafelé is is-
merik (nemzetközi karrier!), mert
amikor egyhelyütt elmondtuk,
hogy szentendreiek vagyunk, azt
mondták: ott vannak az éneklõ
óvónõk, ugye?... 
Útitársaim nevében köszönöm az
utat szervezõ triónak, Lázár
Enikõnek, Papp Kornéliának és
Kertész Józsefnek – utóbbinak a
részletes és mindenre kiterjedõ
„irodalmi” idegenvezetést is –,
hogy ennyit fáradoztak értünk.
És hogy elvittek minket ma-
gukkal. 

A Filibili Népdalkör és a Csipke-
fások útiköltségét az önkormány-
zat vállalta magára, amit az érin-
tettek szívbõl köszönnek.

Koncertturné vagy inkább érzelmes utazás...

Szakrális Mûvészeti
Tanfolyamok 
A STÉGER KÖZ 3-BAN (A PETÕFI EGYESÜLET

SZÉKHÁZÁBAN)

Csakra-mandala festészet
A hét csakra-mandala megismerése, szerkesztése,
festése, használata a lakás védelmére, szanszkrit
fényhangok.
Idõpont: minden csütörtökön 18-tól 21 óráig (a
szabadságokra való tekintettel kedden megismét-
lik.) A tanfolyamon készített képek hazavihetõk.
Részvételi díj: 5000 Ft/alkalom

Tündér Ilona festõvasárnapok
Tündér Ilona legendájának részletes ismertetése,
tudományos kapcsolata a jelenkori fényátállással,
meseelemek, szimbólumok, a madhurashtakam
ének megtanulása tánccal együtt.
Idõpontok: augusztus 8., 15., 22., 29., szeptem-
ber 5. 9-17 óráig. Részvételi díj 10 000 Ft/alkalom.

Nagyboldogasszony festészet
A tanfolyamon minden résztvevõ elkészít egy
képet, mely hazavihetõ. 
Idõpont: augusztus 13-14-15.. Részvételi díj 
20 000 Ft

Indiai miniatúrák
Festészeti tanfolyam egyéni és kiscsoportos
foglalkozások: augusztus 11., 18., 25.

További információ: 
Hummel Rozália, 06-20-562-9224, 
artesacraindiana@gmail.com

Magyar vadászkutya 
szépségverseny 
a Vasárnapi Vásárnapon!
Igen tisztelt Gazdák, nevezésüket várjuk augusz-
tus 15-én, a Tahi hídfõ melletti füves területen
megrendezendõ Magyar vadászkutya szépség-
versenyre, amely 11 órakor veszi kezdetét.
A benevezettek tíz és tizenegy óra között jelent-
kezhetnek a helyszínen, 300 Ft nevezési díj meg-
fizetése ellenében, saját tulajdonú, kizárólag ma-
gyar fajtájú vadászkutyájukkal (rövid szõrû magyar
vizsla, drótszõrû magyar vizsla, erdélyi kopó és
magyar agár fajtákkal).
Kizárólag pórázon tartott kutyákat fogadunk a vá-
sár teljes ideje alatt, biztonságukról a gazdák gon-
doskodnak, a felelõsség õket terheli! Nem tüzelõ,
oltott állatok vehetnek részt a versengésben.
A vásárjáró látogatók szavazatai alapján legszebb-
nek ítélt eb nyereménye a sziget legnagyobb csont-
ja, valamint gazdájának egy vadászkutya tulaj-
donosához illõ boros kancsó lesz.

BÉRES GABRIELLA, ROKOB ORSOLYA
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzata és
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete pályázatot ír ki szentendrei
grafikusok, ötletgazdag, kreatív fiatalok és
felnõttek részére a 2011-ben városunkban
megvalósuló nemzetközi EURÓPAI
NÉPEK FESZTIVÁLJA  –  
EUROPEAN PEOPLES’ FESTIVAL
LOGÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

Követelmények
A logó fejezze ki Szentendre város sajátos
hangulatát és a fesztivál sokszínûségét: a
szentendreiek mellett még 14 EU-tagállam
kisvárosainak 40-50 fõs csapatai
mûvészeti-, kulturális-, sport- és
gasztronómiai versenyeken, bemutatókon
mérik össze erejüket, s az (elõre láthatóan
a Dumtsa Jenõ utcában megnyíló) Európa
Faluban nemzetközi kézmûves vásár várja 
a közönséget.
A logó tartalmazza a EUROPEAN 
PEOPLES’ FESTIVAL – 2011 –
SZENTENDRE, HUNGARY vagy 
az EUROFESTIVAL – 2011 – 
SZENTENDRE, HUNGARY szöveget.

Díjazás
Az egyetlen elfogadott terv jutalma 30 000
Ft értékû ajándékvásárlási utalvány,
valamint készítõje részt vehet a szentendrei
fesztivál festõversenyén.

A pályázat benyújtásával a nyertes átad a
logó felhasználásával kapcsolatos minden
jogot Szentendre Város Önkormányzatának.
A terveket jeligével (valamint zárt boríték-
ban névvel és elérhetõséggel) postán vagy
személyesen kérjük eljuttatni Szentendre
Város Polgármesteri Hivatala (Szentendre,
Városház tér 3.) címére, „EPF logópá-
lyázat” megjelöléssel, úgy, hogy 
legkésõbb szeptember 30-ig beérkezzen.
A pályamûveket Szentendre Város Önkor-
mányzata és Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatainak Egyesülete képviselõi,
illetve szakmai delegáltakból álló zsûri
bírálja el.

Az idén Írországban, Atholne
városában tartott rendez-
vényen rajtunk kívül 13

város vett részt, Európa legkülön-
bözõbb országaiból (idén a görög
válság miatt Loutraki képviselõi
nem utazhattak). Az eseményen
kicsit közelebb kerülhetnek egy-
máshoz a kultúrák, a különféle
sport- és kulturális vetélkedõk
közben jobban megismerhetjük
egymást. Hiszen nagy ez az
Európai Unió, sokan vagyunk
benne, s ilyenkor azzal is kell
szembesülnünk, hogy mennyi
fehér folt van még a tudá-
sunkban.
A versenyek közben összerázód-
nak a nemzetek, a határok pedig
nem csak a térképen, hanem az
emberek között is egyre hal-
ványulnak. Focizni az írekkel,
késõbb a németekkel, majd a
meccsek után elmenni egy korsó
Guinness-re, ahol aztán a fran-
ciák és a luxemburgiak is mellénk
ülnek az asztalhoz, nagy élmény! 
Azt gondolom, hogy elsõsorban
ezért fontos ez. Persze mindenki
arra törekszik, hogy jó eredmé-
nyei legyenek a versenyszámok-
ban, de az az igazán fontos, hogy
a nemzetek közelebb kerüljenek
egymáshoz. 
A fesztivált 1992 óta rendezik
meg, az egyesületet a belgiumi
Libramont-ban jegyezték be, je-
lenlegi elnöke finn; Szentendre
pedig idén már hatodik alkalom-
mal vett részt az EPF-en. Az idei
év annál is inkább fontos, hiszen

az utolsó alkalom volt a tapaszta-
latok begyûjtésére, jövõre mi
leszünk a házigazdák! Dr. Dietz
Ferenc polgármester megbeszélést
folytatott Sheila Buckley Byrne-
nal, Athlone polgármesterével a
European Peoples’ Festival meg-
rendezésével kapcsolatos elõké-
szítõ munkákról.  
Idén a 14 nemzetbõl több mintegy
600 ember utazott Írországba,
hogy részt vegyen a fesztiválon.
Igen nagy a felelõssége a hely-
színt adó városnak. Az ideérkezõk
ennek alapján alkotnak majd
képet arról, milyen is a mi orszá-
gunk, milyenek is a magyarok, s
bizony most azt tapasztaltuk,
hogy mindenki nagyon készül
Szentendrére!
Amikor beléptünk az Európai
Unióba, ennek nem csak gazdasá-
gi vagy politikai következmé-

nyeivel kellett számoljunk, bár
sokan hajlamosak vagyunk csak
ezekre figyelni. 2004-ben az EU-
tagországok emberi- és kulturális
közösségbe is belekerültünk,
mely egyszerre öröm és fele-
lõsség. Ilyenkor, az EPF-ek alkal-
mával érezhetjük ezt igazán! 

Összeállította: KRIZBO

14 ORSZÁGBÓL 600 RÉSZTVEVÕ

Európai népek találkozója
Hazaértünk, hátradõltünk. Lemostuk magunkról az út porát és a repülõn felszolgált apró
kenyerek maradék morzsáit. Visszanéztük a fotókat, és nyugtával dicsértük a napot, hiszen
vége a 2010-es European Peoples’ Festival-nak. 

Szentendre és Athlone polgármestere: dr. Dietz Ferenc és Sheila Buckley Byrne
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Egy pályázatnak köszönhe-
tõen fejlõdik a Florance Nõ-
vérszolgálat. Milyen forrásból
sikerült ezt biztosítani?
A Florance Bt. szakembergárdája
öt új álláshellyel gyarapodik a
Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében az Európai
Unió és a magyar állam által
finanszírozott TÁMOP-6.2.4/A/09/
1/KMR számú „Foglalkoztatás
támogatása egészségügyi intéz-
ményekben” címû pályázatnak
köszönhetõen. Ennek célja az
egészségügyi intézmények és
szolgáltatások humánerõforrás-
fejlesztése. A Közép-magyarorszá-
gi régióban hat intézmény pá-
lyázatát díjazták, ezért is nagy
büszkeség a sikerünk. Az öt új
álláshelybõl négy munkatárs már
augusztusban munkába áll.
Rajtuk kívül jelenleg hat gyógy-
tornász, egy fizikoterápiás
asszisztens, egy mentálhigiénés
és négy ápoló dolgozik nálunk.
Pillanatnyilag három kolléganõ
van gyesen, akiknek nemsokára
lejár ez a támogatása. Közülük
két gyógytornászunk fõállású, így
ha nincs a pályázat, õk biztosan
elveszítenék az állásukat. Mivel
az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár a múlt évben közel 40%-al
csökkentette az otthonápolás
finanszírozott vizitszámát, ezért
rettenetesen visszaesett a lehet-

séges beteglátogatásaink száma.
Muszájból elkezdtük rangsorolni
a betegigényeket, amit sajnos
nem ért a beteg és a hozzátartozó,
kellemetlen az elrendelõ orvosnak
és természetesen nekünk, a szol-
gáltatónak is, hiszen szinte min-
den igényt ki szeretnénk elégíteni,
és ki is tudnánk, ha nem volná-
nak ilyen mérvûek a kötöttségek.

A visszavett vizitkeret elle-
nére az 1995 óta mûködõ nõ-
vérszolgálatuk lassan az egész
kistérségben jelen van, Szent-
endrétõl Budakalászon, Pomá-
zon és Pilisszentlászlón keresz-
tül egészen Visegrádig. Mi válto-
zik a pályázat megnyerésével?
Talán fellélegezhetünk egy kicsit.
Lényegében ugyanazt a szakápo-
lást végezzük a munkatársakkal,
mint eddig, de nagyobb számban
és több lehetõséggel. Továbbra
sem vesszük át a szociális gondo-
zók feladatát, és a körzeti nõvé-
rekét sem, viszont végezzük a
kórházi ápolást kiváltó otthoni
szakápolást, felnõttek és gyer-
mekek otthoni gyógytornáztatá-
sát, ápolási, étrendi és életviteli
szaktanácsadást, gyógyíthatatlan
betegek és hozzátartozóik segí-
tését, a kórházból idõ elõtt haza-
került betegek utógondozását.
Ápolásból legfeljebb 56 vizitet,
gyógytornából pedig 14-et tudunk
biztosítani jelenleg állami támo-
gatással, amennyiben azt a beteg
orvosa írja fel. Az efölötti vizi-
teket és a többi szolgáltatásunkat

kedvezõ áron, az OEP finan-
szírozáshoz nagyon közeli tarifá-
val, térítés ellenében tudjuk biz-
tosítani.

Két leggyakoribb szolgáltatá-
suk az otthoni szakápolás és a
gyógytorna. Hogyan vehetõk
igénybe ezek?
A szakápolás egyszerûen mû-
ködik: ha orvosi javaslattal meg-
keresnek minket, legkésõbb más-
nap kimegyünk a beteghez. A
gyógytornára szoruló betegeknél
viszont sajnos várólista is el-
képzelhetõ, de esetükben is igyek-
szünk egy héten belül teljesíteni a
kérést.

Újdonságként lép be a rend-
szerbe a logopédiai szolgál-
tatás. Miben különleges ez?
Ellátottaink, elsõsorban az afá-
ziás – vagyis beszédképességüket
részben vagy teljesen elveszített –
betegek körébõl kerülnek ki, Saj-
nos ez ma már nem csak az idõs
korosztály betegsége, hanem fia-
talabb korban is egyre gyakrab-
ban elõfordul. Csak lassú és ki-
tartó munkával lehet jelentõs
eredményt elérni, valamint fontos
nagyon hamar elkezdeni a te-
rápiát, hogy valódi eredménye
lehessen. Szolgálatunknál ez egy
régóta hiányolt, új tevékenység-
forma lesz. A pályázat keretében
munkába álló logopédus terápiá-
val és utógondozással is fog-
lalkozik. Nehéz volt õt megtalál-
nunk, mert bár Szentendrén van-

nak beszédneveléssel foglalkozó
terapeuták, de õk általában a
beszédhibás gyerekekkel foglal-
koznak, s ez a részterület kiesik a
praxisukból.

A TÁMOP pályázati támo-
gatása 2012-ig szól. Hogyan
lesz tovább azután?
A pályázat két évig finanszírozza
a munkatársak bérét, majd fél
évig ugyanezekkel a feltételekkel
kell foglalkoztatni, és utána 18
hónapig továbbfoglalkoztatni
õket. A cél az volt, hogy az
egészségügyi munkaerõ-piacról
kikerült dolgozóink visszakerül-
hessenek a körforgásba. Sokan
kiestek a környékbeli otthonok
dolgozói gárdájából, pedig kínálat
és fizetõképes kereslet is van a
szakmájukban elismert egészség-
ügyi szakdolgozókra. Ha a járu-
lékos költségeket is beleszámít-
juk, a kórházi ápolás drágább,
mint az otthoni. Nagy kérdés, mi
lesz a pályázat lejárta után. Bí-
zom benne, hogy a visszafejlesz-
tett otthonápolás újra felfejlõdhet,
s két év múlva már nem is emlé-
kezünk majd a megszorításokra.
Hosszú távon szeretnénk a meg-
szûnt környékbeli idõsotthonok
helyében szolgáltató központot,
ápolóházat létrehozni, amelyben
a kórházból idõ elõtt hazaenge-
dett betegeket készítjük fel a
lehetséges önálló életvitelre. Az
egészségnevelés és mentálhigié-
nés munka is erõsödhet, ez a hos-
pice szolgáltatásunkhoz lesz majd
különösen szükséges, de ennek
beindításához egyelõre várjuk az
OEP befogadó határozatát.
A Florance Nõvérszolgálatról
további információkat talál a
www.florance.hu weboldalon. (X)

UNIÓS PÁLYÁZATI SEGÍTSÉGGEL ÖT ÚJ DOLGOZÓ ÁLL MUNKÁBA

Bõvül a Nõvérszolgálat
Összesen több mint 32 millió forintot nyert egy uniós pályázat útján a szentendrei székhelyû
Florance Nõvérszolgálat. A Szolgálat vezetõje, Gyöngy Istvánné Éva számolt be a sikerrõl,
amelynek köszönhetõen jelentõsen bõvül a vállalkozás ellátó képessége a kistérségben.

Szemtanúkat keresünk!

Weszelits Andrásnak, a Szentendrei Tûzoltóság helyettes szó-
vivõjének augusztus 2-án, hétfõn 16 és 17 óra között a Duna-korzó
és a Bolgár utca sarkán feltörték Chrysler típusú személygépkocsiját
és elvitték belõle a munkájához szükséges ACER laptopot – más
számára használhatatlan adatokkal –, valamint Nikon D200 típusú
digitális fényképezõgépét, az objektívet és a vakut. A keletkezett kár
kb. 600 000 forint.

Kérjük, hogy aki abban az idõszakban a környéken volt, és bármit tud
az esetrõl – vagy a becsületes megtalálót –, jelezze azt a 06-20-665-
3701-esvagy a (26) 500-017-es számon a tûzoltóságnak.

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!



BOKOR TAMÁS

Kálnoki-Gyöngyössy Márton
távozásával és az ön meg-
bízásával láthatólag nem tûnik
el a régészeti vonal a múzeum
menedzsmentjébõl.
Így igaz, hiszen magam is régész
vagyok, a múzeumigazgatóság
régészeti múzeumigazgató-he-
lyettesi tisztségébõl ültem át meg-
bízottként a megyei múzeumigaz-
gatói székbe az eredeti igazgatói
ciklus végéig, 2011. december 31-
ig. Szakterületem szerint elsõsor-
ban a kora bronzkor régészetével
foglalkozom. Ez a megbízás ne-
héz feladatot ró rám, mert hozzá
kell szoknom, hogy ne csak a föld
alá, hanem a falra is nézzek.

Az eddigi osztályvezetõi,
majd igazgató-helyettesi ered-
ményei alapján nem mondhat-
ni, hogy csak a föld alá néztek
volna a kollégáival…
Tavaly kora tavasszal a Csepel-
szigettõl a Stonehenge-ig feltárt
kora bronzkori emlékeket mutat-
tunk be, majd a Budapesti Tör-
téneti Múzeummal közösen kon-
ferenciasorozatot szerveztünk,
amelynek az egyik rendezvénye
itt volt Szentendrén, a Városháza
dísztermében. Ez a régészeti kor-
szak gyönyörû, egy genfi közpon-
tú európai tudományos társaság
foglalkozik vele behatóan, és
külön öröm, hogy a közelünkben,
Budakalászon is számos szép
lelet található e korból.

Mennyire sikerült átlátnia a
múzeumigazgatóság ügyeit?
Szerencsére már korábban is
bepillantást nyertem a különbözõ
beruházásokba és az igazgatási
feladatokba. A régészet mellett a
múzeumi élet szervezését is
szívesen végzem, és örülnék, ha
megfelelõ publicitást, elismert-
séget sikerülne biztosítani a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósá-
gának munkája révén például a
szentendrei festészetnek. Szent-
endre kapcsán a múzeum szá-
mára a kulturális törekvéseknek

ez az egyik legfontosabb szelete.
A lombard kiállítás után az itáliai
Bergamóban zajló bemutatkozás
is ezt a célt szolgálja.

Hogyan viszonyulnak a többi
területhez, például a tematikus
gyûjteményekhez?
Természetesen ezek is nagy
törõdést igényelnek. Az elkövet-
kezõ idõben kevesebb, de mélyebb
merítésû kiállítást szeretnénk szer-
vezni, amelyek azonban a meg-
szokottnál hosszabb ideig tartanak
nyitva, és akár körbe is utazhatnak
a megyében, segítve ezzel a kisebb
kiállítóhelyeket. A Szentendrei
Képtár programja például õszre
tisztázódik, ott elõreláthatóan
évente körülbelül négy kiállítást
tartunk, viszont ezek ideje alatt
többféle kísérõprogramot terve-
zünk, hogy egy-egy tárlatra több-
ször is érdemes legyen ellátogatni.
A festészeten kívül természetesen a
többi területre – például a régészet-
re, a néprajzra – is van igény. En-
nek megfelelõen tervezzük korsza-
kok tematikus feldolgozását, ilyen
lesz az a tárlat, amely a római
limes szentendrei állomáshelyének
leleteihez kapcsolódóan mutatja be
a helytörténet egy sajátos darabját,
elrugaszkodva a hagyományos
múzeumi metodikától, kicsit a
szenzációra, kicsit a látogatók
csábítására helyezve a hangsúlyt.

…és átvéve a Szépmûvészeti
Múzeum által megkezdett, a
szenzációkra kihegyezett nézõ-
csalogató módszert?
Az elmúlt két évben érezhetõen
visszaesett a turizmus volumene,

amit mi is megszenvedünk. Ezért
kénytelenek vagyunk megkeresni
a potenciális látogatóinkat ahe-
lyett, hogy megvárnánk, amíg
ránk találnak. Ráadásul a múzeu-
mi PR lehetõségei jobbára a sze-
mélyes közönségkapcsolatokban
merülnek ki: hirdethetjük magun-
kat különbözõ médiumokban, de
a legfontosabb a közvetlen meg-
szólítás. Ezért is tartom indokolt-
nak, amit az elõbb említettem:
kevesebb, de mélyebben szántó
tárlatot, sok-sok, folytonosan pör-
getett programmal.

Nemcsak a látogatókért,
hanem a pénzért is küzdeniük
kell. Igazgatóként nagy fej-
törést okozó terveket örökölt.
Hogyan áll ezek megvalósítása?
A Kossuth Lajos utcai Pajor-kúria
átépítése egy sikeres pályázatnak
köszönhetõen õsszel indul, itt a
pincében római kõemlékek kap-
nak majd helyet, a földszinten
idõszaki kiállítótermek lesznek,
az emeletre kerül a Ferenczy Mú-
zeum anyaga, a padláson pedig
raktár lesz. A Ferenczy Múzeum
épületét a szerb ortodox egyház
visszakapta, ezért onnan október
végéig ki kell költöztetnünk a
kiállítást. Egyelõre nagy kérdés,
hová tesszük majd a képeket a
Pajor-kúria elkészültéig. A régóta
várt helytörténeti múzeumot a
Castrum területén épülõ új helyen
képzeljük el, ahol régészeti lát-
ványtár is teret kapna, de sajnos
errõl a fejlesztésrõl semmi bizo-
nyosat nem lehet még tudni. Nagy
kár, mert Gödöllõn egy pályázat
keretében a közeljövõben meg-
valósul egy kísérleti látványrak-
tár: a régészeti anyag nem dobo-
zokban, hanem tárlókban és pol-
cokon lesz, így körbejárható, ta-
nulmányozható. Jó lenne Szent-
endrén is egy hasonló kiállítóhe-
lyet kialakítani, ami képes lenne
a világhírû leleteket egy helyre
összegyûjteni.

Melyek a legközelebbi tervek?
Július 27-én nyílt meg a Szent-
endrei Képtárban a legújabb tár-

latunk Szõnyi István festõmûvész
alkotásaiból, amely novemberig
lesz látható. Augusztus 22-ig tart
nyitva az Egytõl egyig szita címû
kiállítás szintén a képtárban, ahol
a független szellemiségû mûvé-
szek ’80-as években alakult kö-
zösségének, a Grafikai Mûhely-
nek a szitanyomataiból látható
egy nívós tárlat. Némelyik alkotás
meg is vásárolható, a szitanyo-
más folyamatát pedig ugyanitt
meg lehet tekinteni augusztus 13-
án 17 órakor.
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Pillanatok a nyárból
Augusztus 6. és 19. között a
CÉH Galériában (Bercsényi u. 3.)
Kovács Marcsi és Palásti Renáta
festõmûvészek Pillanatok a
nyárból címû kiállítása nyílik.
Az alkotók nyári hangulatokat
ragadtak meg fõleg pasztelltech-
nikával, természetközeli szem-
szögbõl. Ábrázolásmódjukkal
közelebb hozzák a szemlélõt a
mindennapi rejtõzködõ szép-
ségekhez. Ízelítõ az alkotások-
ból: www.kepafalon.hu

Vetõ Márta kiállítása
Vetõ Márta textilmûvész kiál-
lítása nyílik a leányfalui
Helytörténeti Múzeumban
augusztus 13-án, 18 órakor.
A kiállítást megnyitja Feledy
Balázs mûvészettörténész,
közremûködik: Götz Nándor
(szaxofon) és a Kék Duna
Vonósnégyes. A kiállítás
megtekinthetõ szeptember 10-ig
a Helytörténeti Múzeumban:
Leányfalu, 2016 Móricz
Zsigmond út 153.

Kiállítás 
és könyvbemutató
Augusztus 19-én, csütörtökön
17 órakor a Leányfalu-Házban
(Móricz Zsigmond út 124.)
Erdélyi Mûvészek Leányfalun
kiállítás-sorozat harmadik
évtizedét elindító tárlat nyílik
Árkossy István grafikus, fes-
tõmûvész alkotásaiból. A kiál-
lítást megnyitja Banner Zoltán
mûvészettörténész, kritikus. 
A kiállítás-megnyitó után
Árkossy István-Bágyoni Szabó
István: Világ árnya, világ fénye
címû beszélgetõkönyvet
mutatják be. Beszélgetõtárs
Banner Zoltán, közremûködik
Árkossy T. Ilona színmûvésznõ.

Megszólítják a látogatókat
BESZÉLGETÉS CZENE ANDRÁSSAL, AZ ÚJ MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓVAL

Az Orbán-kormány által kulturális államtitkár-helyettessé kinevezett Kálnoki-Gyöngyössy
Márton utódjaként nyár elején Czene András vette át a Pest Megyei Múzeumok Igazgató-
ságának vezetõi feladatait. Vele beszélgettünk a legújabb kiállításokról, az igazgatóság folya-
matban lévõ fejlesztéseirõl és arról, mit adhat ma egy múzeum a látogatóknak.

Czene András
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2010. 07. 15. SZENTENDRE,
MÛVÉSZETMALOM

Péterfy Bori
and Lover
Band

LAJKÓ BENCE

Akarom mondani, Love Band. A
„lover” szó csak harminc percig
volt érvényes, egy sajátos formá-
ció elnevezése végett, mivel a
Lover Band az elõzenekar volt.
Röpke fél órán át zenéltek, lágy,
csendesülõs formában, amolyan
akusztikusan. A felállás ugyan az
volt, mint az eredeti, csupán egy
vendégzenésszel bõvült a csapat,
Csaszival, a Paganza együttes
(volt Csá Misi zenekar frontem-
berével) gitárosával, énekesével.  
Ebben a bõ ezernyolcszáz másod-
percben fõleg olyan régi „amorf
ördögös” lassulós „csilles” zenét
játszottak, ahol a fõszerep ter-
mészetesen az énekesnõé volt.
Megtudtuk azt is, hogy ez a for-
máció szeptember ötödikén a
MûPában lemezbemutató kon-
certet ad majd, és nem egyszeri
felállás. A vége felé elhangzott
egy Cseh Tamás-szám is, ami a

tribute albumon is hallható.
Elõször megijedtem, hogy mégis
hogyan, Cseh Tamást csakis saját
maga tud énekelni, de a szám
ereje így is tudott ütni. Megnyu-
godtam. Biztos neki is tetszene ez
a „forró város”… a zenekar pedig
végre zenélt. Talán elõször
igazán. 
Aztán kezdõdött a második fel-
vonás. Belecsaptak a lecsóba, és
nagy intenzitással belefogtak a
második rész eljátszásába. Szín-
padon a Love Band. Elsõ számuk
a Napba nézek. Ekkorra már a
Teátrum nézõterérõl felállnak az
emberek, anyukák és apukák a
tinédzser gyermekeikkel, és olyan
táncoló tömeg-félét alkotnak a

színpad elõtti kis csíkban. Ez a
show igazi nagyfesztivál hangu-
latot kölcsönzött az estének, és
kíváncsi lennék, hogyan csapó-
dott le ez a középkorú nézõkben,
mert szerintem többen voltak,
mint az úgy nevezett „fiatalság”.
Igen, be kell vallanom, hogy
szinte egy ismerõssel sem talál-
koztunk, és olyan érzésem volt
néha, mintha nem is Szentendrén
lennénk… Ez jó is volt, meg nem
is. Bár nem értem, miért volt
olyan „popbiznisz” szaga az
egésznek. Jó számok, amelyek
sokkal, de sokkal többek lehet-
nének. Borin kívül nem érvénye-
sül igazán senki, hiányzik a fúvós
nagyon, a dobok néhol szétverik a

zenét, és amikor Tövisházi Amb-
rus jókat játszik a „zongorán”, és
énekel, nekem hiányozni kezd
Szabi… hiába próbálkoznak, nem
annyira jók, mint az amorf volt,
és el is megy a kedvem az
egésztõl, komolytalannak tûnik.
Majd eljátsszák a Szerelem címû
Bizottság-számot, ami igazán
nagy mellényúlássá válik. Bár az
embereknek tetszik, és ez a
lényeg, de engem még mindig
érdekel, mit is gondolnak való-
jában. Tényleg élvezik-e?
Szóval kicsit elszomorodom, mert
az jár a fejemben, hogy sajna a
múltat nem lehet reprodukálni.
Azaz miért kellett annak idején
felbomolnia az Amorf Ördögök-
nek, vagy ha vége, akkor Ambrus
és Bori (aki alaptagok voltak a
zenekarban, ahogyan Szabi is),
miért nem egy sajátos, új vonalon
indultak el. Hiszen így csak azt
teszik egyértelmûvé számomra,
hogy már õk is bánják, és nem is
nagyon akarnak mást csinálni õk
sem… csak hát, ami elmúlt, az
elmúlt. Volt egy zenekar, lett egy
zenekar. Ez így jó, ez így ter-
mészetes.
Mindent összevetve így is egy jó
estében volt részünk, csak milyen
jó lett volna, ha… de hát tudjuk:
„majdnem kanállal nem eszünk

Dolcsaja
vita

RAPPAI ZSUZSA

Magyarországi õsbemutató
helyszíne volt július 22-én a
MûvészetMalom. 

Anagy sikert aratott szín-
darab, a Dolcsaja vita Fe-
derico Fellini kultikus film-

jének, a Dolce vitának (Édes élet)
„eloroszosított" címét viselte.
Peter Pavlac pozsonyi író és dra-
maturg Leonyid Brezsnyev, a ret-
tegett, nagyhatalmú szovjet párt-
titkár lányáról, a „vörös her-
cegnõrõl”, Galina Brezsnyeváról
írt szomorú-vígjátékot. Galináról,
aki egész életében a Fellini-film
fõszereplõinek mámorral teli,
nagyvilági életét élte. S aki 1998-
ban roncsként halt meg egy
idegklinikán. A színdarabot Parti
Nagy Lajos ültette át magyar
nyelvre. A tõle megszokott fer-
geteges humorral, lenyûgözõ
nyelvi leleménnyel. 

A Hol van már a tavalyi hó? elne-
vezésû televíziós mûsor felvéte-
lének közönségévé válunk Ardai
Petra rendezése révén. Nagy idõk
nagy tanújaként az immár hat-
vanöt éves Galina Brezsnyeva a
mostani program fénypontja, akit
Csákányi Eszter kelt életre. Másfél
óra alatt elmeséli, eljátssza Oleg-
nek, a fiatal riporternek (Molnár
Áron) szinte egész életét, miközben
pezsgõt és vodkát iszik folya-
matosan. A környezetét meg-
nyomorító despota apáról, gyengéd
és durva férjekrõl és szeretõkrõl,
orgiákról és kijózanodásokról,
öregségrõl, magányról, álmokról és
vágyakról beszél. Miként élt ez az
egykor oly vonzó nõ a szex, az
orgiák, a pezsgõ és a briliáns bû-
völetében? Az egyre gátlástalanab-
bá váló, fokozatosan széthulló 
asszony szánalmas és elbûvölõ
egyszerre. Játék ez az öregségrõl –
ahogy a darab alcíme is jelzi. Egy
nagy színésznõ jutalomjátéka. 
„Mi tudtunk élni – szépségben,
méltóságban” – jelenti ki. Ami
egyet jelentett a többség számára
ismeretlen, elérhetetlen gazdag-

sággal és luxussal. A hatalom
csúcsán élni, kiválasztottnak len-
ni azonban teher is volt. Milyen
egy nagy ember gyerekének lenni,
hogyan fonódik össze hatalom és
magánélet? Megtudhattuk ezt is
ezen a sokáig emlékezetes esten.
Miközben Csákányi errõl mesél,
gyakorta nem tudjuk, hogy sír-
junk vagy nevessünk. Mint ahogy

azokon a videobejátszásokon
sem, amelyeken jobbára fiatalo-
kat kérdeznek meg: mit tudnak
Brezsnyevrõl, a szocializmusról?
Megdöbbentõ, az alig egy generá-
cióval ezelõtti történelem nem
ismeretét tükrözõ válaszokat ad-
nak rá. Nemcsak Galina élete,
hanem ezek a mondatok is a di-
csõség múlandóságát igazolják. 
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Molnár Áron és Csákányi Eszter 
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A programok megtekinthetõk a szentendreprogram.hu honlapon.
A nyári rendezvényekre jegyek kaphatók az új helyre költözött Tourinform

irodában (Bercsényi utca – Duna-korzó sarok, a Gomba mögött), 
valamint az InterTicket országos hálózatában (www.jegy.hu).

SZENTENDREI TEÁTRUM
MûvészetMalom udvara 
(Bogdányi u. 32.)

KÉTFILLÉRES OPERA 
(08. 06.)
Az Amarcord Társulat (Modena)
elõadása

NÕI FURCSA PÁR 
(08. 07.)
A Száguldó Orfeum elõadása

A SZERELEM DIADALA
(08. 13., 14.)
A Katona József Színház 
és a Szentendrei Teátrum közös 
produkciója

Gyerekteátrum
(Vasárnap délelõttönként 10.00)
MûvészetMalom udvara

FUTRINKA UTCA 
FOGI SZÍNHÁZ
(08. 08.) 

HÁROM SZÉKLÁB KALÁKA
(08. 15.) 

Koncert
JAZZ ÉS FOLK ESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
(Szombatonként 19.00)

MAGYARPALATKAI BANDA
(08. 07.)

MITSOURA
(08. 14.)

Fesztivál
SZENTENDRE 
ÉJJEL-NAPPAL NYITVA
(08. 27–29.)
Szentendre belvárosa

Kétfilléres opera – kincset érõ hangok
Az olasz Gruppo Amarcord társulat szent-
endrei vendégszereplésében a legnépsze-
rûbb operaáriák szólalnak meg kiváló
elõadók tolmácsolásában. Az Amarcord
Társulat 2000-ben alakult, Modenában,
tagjai fiatal, rövid idõn belül nemzetközi
elismerést kivívott, tehetséges mûvészek,
muzsikusok. Az Amarcord Társulat a
„zenei kommunikációban” merõben új
nyelvezetet alakított ki. E nyelvezet a
zenei produkció, a színpadi elõadásmód
szintjén munkál egy más, egy modernebb
„librettóolvasó kulccsal”. Így született
meg a ‘Cabaret Lirico’, illetve az ‘Opera
Comedy’, más néven ‘Opera Buffa’ (tréfás opera). Az egységes törté-
netté fûzött igényes válogatás a legnépszerûbb operaáriákból és az
olasz belcanto remekeibõl áll, melyet a társulat dekontextualizáltan,
egyedi felfogású színpadra alakításban, rendezésben, valamint a
Fellini-filmek feelingjét idézõ (innen a társulat elnevezése), szokatlan
díszletezéssel, igényes élõzenei elõadásban kínál a publikumnak. 
Az elõadást az operakedvelõkön kívül ajánljuk fiataloknak, gyerekek-
nek, akiket közelebb hozhat a mûfajhoz ez a játékos, poéndús elõadás,
melynek tanulsága, hogy az opera nem feltétlenül „komoly” zene...
Kétfilléres opera – MûvészetMalom udvara, augusztus 6. péntek, 20.30

SZERGEJ MEDVEGYEV: FODRÁSZNÕ

Ballada egy sosemvolt
szerelemrõl

KOPIN KATALIN

Egy szûk, ablaktalan, fekete terem, apró színpaddal a végén.
Sokszor a színpad sarkában ültünk, olyan nem volt, hogy
valakinek ne jusson hely – összehúzódtunk. Mi nézõk nem is

nézõk voltunk, hanem díszletek, tükrök, mikrofonok, miegymás.
Együtt éltünk a darabbal, együtt szuszogtunk, együtt szívtuk be a
színészek verejtékét. Ott a szemünk elõtt született a csoda a semmibõl.
Pár évvel voltak csak idõsebbek, és friss levegõt, színeket és álmokat
hoztak magukkal nagyon messzirõl! – Kijevbõl és Budapestrõl. A
beregszászi színház hõskoráról beszélek, és a kamaszkoromról, olyan
15 éve volt mindez. Egy csapzott hajú, furcsa fazon volt a rendezõ –
Vidnyánszky, és volt még pár fiatal, akik azt mondták magukról, hogy
színészek. Elhittük nekik. 
Ma este Szentendrén ültem a Malom udvarán, ismert emberek jobbról
és balról, kis tolongás is volt a régen eladott jegyekért. Hát igen, 15 év
nagy idõ egy társulat életében, díjak és elismerések sorát hozta, s egy
lehetõséget, hogy a beregszászi színészek magja Debrecenben játsszon.
Ahol Vidnyánszky az igazgató, aki egyedülálló bravúrral két színházat
dirigál, s a makacs és egyre mélyülõ határ ellenére, ez a két színház tér-
ben, idõben és gondolkodásban is egyre közelebb kerül egymáshoz.
A lassú, lépésrõl lépésre kibontakozó, alkotó mûhelymunkát, a rendezõ
és színész közötti egyenrangú párbeszédet, a szavak színháza helyett

a gondolat, a test és az
érzelmek színházát ma-
gukkal hozták – és a
közelséget a nézõhöz.
Bár most távolabb ül-
tem, mint hajdanán,
mégis magához vonzott,
szinte beszippantott az a
színészi játék, amit a
Fodrásznõ címû darab-
ban láttam (írta Szergej
Medvegyev). A színpa-
don egy nõ közülünk –

se szebb, se fennköltebb, se mesterkéltebb, mint a postáról Pirike vagy
a pékségbõl Ibolya, pont olyan, mint mi – tükörképünk. Elmesél egy
történetet, a saját történetét, arról, hogy hinnünk kell valamiben, ha
életben akarunk maradni. Szeretni kell – „utolsó vérig”! A dráma nem
a színpadon zajlik, hanem a fejekben. Nem egy habos franciakrémest
kapunk, hanem egy rafinált bonbont, melyet sokáig ízlelgethetünk. 
A nõt (Szûcs Nelli) szereplõk és szeretõk hada veszi körül, s az, hogy
az öt karaktert három színész formálja meg, csöppet sem zavaró, a sza-
káll kifejezetten jól áll Tányecskának (Tóth László), s az egy szempil-
lantás alatt szerepet váltó játékot, utoljára a „kecskebukát” vetõ,
alakot cserélõ népmesehõsök abszolválták olyan jól, mint Trill Zsolt és
Kristán Attila.
Az Irinát körülvevõ férfiak szerepeket kínálnak fel, lehet megtûrt
szeretõ, imádott hitves, múzsa vagy áldozat. Természetesen az áldozat
és megváltó szerepe a legvonzóbb számára. Nemcsak a karakterek vál-
toznak át percrõl percre a szemünk elõtt, de a tárgyak is metamorfózi-
son esnek át, így lesz a halotti szemfedõbõl vagy kényszerzubbonyból
pólya, a labdának használt dinnyébõl anyaméh. „Szabadon létezni
legalább fejben” hirdeti Irina, az örök megbocsátó, krisztusi figura. Az
orosz rendezõ, Viktor Rizsakov intim térbe álmodta a darabot, a vissza-
fogott színpadi látványkép is a szereplõk játékát emeli ki. Jutalomjáték
ez négy összeszokott színésznek, akik lubickolnak a szerepekben, s egy
feldobott labda sem marad leütés nélkül.
S azt, hogy ez „kitalált történet” vagy „megtörtént fikció” mindenki maga
döntse el, s aki még nem látta a darabot, nézze meg legközelebb – megéri.
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ADÁSVÉTEL

Kecsketej eladó. Tel. (26) 303-595.

Újszerû állapotban lévõ fa bejárati
ajtó, valamint mûanyag nyílászárok
eladók. Tel. 06-20-773-9010.

Beiskolázási utalványait váltsa be
nálunk! Tanszerek (Faber, Koh-i-
noor, Ico, Stabilo stb.), isko-
latáskák, iskolai hátizsákok (Nike,
Budmil, Puma, 4you, Scout) nagy
választékban kaphatók.
Szeretettel várjuk kedves vásár-
lóinkat! Papír- és nyomtatvány-
bolt, Szentendre, Fulco deák u.
16. szám alatt (a Ferences Gim-
názium mellett). Tel. (26) 303-
840.

ÁLLAT

Fotópályázat kutyáknak: www.happy-
puppy.eoldal.hu. Kutyasétáltató szol-
gálat, kutyapanzió.

ÁLLÁS

Ékszer- vagy mûtárgybecsüst
felveszünk szentendrei ékszerüzletbe.
Tel. 06-30-949-9169.

Szentendrei étterembe fõzni tudó
kézilányt keresünk. Tel. 06-20-599-
6988.

ÁLLÁST KERES

Lakástakarítást heti rendszerességgel,
gyermekfelügyeletet délutáni órákban:
bölcsibõl-oviból-iskolából-usziba-
tornára-haza. Irodatakarítást hajnali-,
esetleg az esti órákban vállalok.
Referencia, személygépkocsi van. Tel.
06-20-927-5182.

EGÉSZSÉG

Kismama-masszázs, frissítõ svéd-
masszázs. Tel. 06-30-250-8028.

KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES
MEGSZÜNTETÉS 10 NAPOS
KEZELÉSSEL. Tel. (26) 300-419
(rögzítõ, visszahívjuk), 06-30-949-
6456.

Segítõ beszélgetés lelki problémákról,
életrõl, halálról, ember-lélek viszo-
nyáról, érzelmi válságokról, különös
tapasztalatokról, Szentendrén. Molnár
Mária, 06-20-956-4031.

Budakalászon, az Igazgyöngy
Szépségszalonban mikrokamerás
hajvizsgálat, hajgyógyászati szak-
tanácsadás. Bejelentkezés: 06-70-
311-7303, 06 (1) 220-1103.

KIADÓ LAKÁS

Vasvári-lakótelepen 70 nm-es, 1+2
félszobás étkezõs lakás eladó 19,5
millió Ft-ért. Tel. 06-20-515-7119.

Kiadó kaució nélkül 1 fõ részére
szoba-fürdõszoba (konyha nincs). Ár:
40 ezer rezsivel. Tel. 06-30-540-3516.

Szentendrén 57 nm-es, 2 szobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-248-4274.

Füzesparkban 44 nm-es, cirkófûtésû
lakás hosszú távra kiadó, esetleg
eladó. Tel. 06-20-665-3639. 

Lakás kiadó Székelyudvarhelyen,
üzletnek is alkalmas. Tel. 06-20-389-
0961.

Kiadó lakás az angol házakban. Tel.
06-30-586-1715.

Kétszobás, felújított lakás a
Püspökmajor-lakótelepen kiadó. Tel.
06-20-522-7224.

Azonnali költözéssel lakás jó áron,
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-918-
1825.

Füzesparkban kétszobás lakás hosszú
távra kiadó. Tel. 06-30-547-4090.

85 nm-es Szentendre, Bolgár utcai
lakás garázzsal, belsõ udvari parkolási
lehetõséggel kiadó. A konvektor
gázfûtéses, az igényes lakás két 20-
25 nm-es szobából (fürdõszoba, kony-
ha, mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300-
080, 18 óra után.

LAKÁS, INGATLAN

Ügyfelünk részére, I-II emeleti, 3
szobás lakást keresünk Szentendrén,
15 millió Ft.-ig. OÁZIS Ingatlaniroda,
tel  06-30-620-9787. 

Szentendrén, Szmolnyica sétá-
nyon sorház eladó. Irányár: 34 mil-
lió Ft. Tel. 06-20-912-5516.

Eladó házrész Pomázon. Barátságos,
csendes udvarban 80 nm-es házrész,
önálló kertrésszel. Ár: 14,5 millió Ft.
Tel. 06-20-379-0345, 06-20-490-5919.

Szentendre belvárosában, frekventált
zöldövezeti helyen 5 lakásos tár-

sasházban magas színvonalú, új
építésû lakások eladók. Ár: 450 000
Ft/nm. Az ár tartalmazza a gépkocsi-
beállót, klímát, riasztót, fa
nyílászárókat. Tel. 06-20-514-3333,
06-20-934-9349. www.2mbuild.hu

Eladó Szentendrén, a Püspökmajor-
lakótelepen IV. em. 41 nm-es lakás
panoráma kilátással. Irányár: 9,3 millió
Ft. Tel. 06-20-337-0384.

Szentendrén, jó helyen szerkezet
kész lakóház 250 nöl-es udvarral,
telekáron 22 millió Ft irányáron
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalun jó helyen, kisebb
lakóház felújítást igénylõen, 7 mil-
lió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendre Füzesparkban egyedi
fûtésû, alacsony rezsijû, kétszobás, 52
nm-es, igényesen kialakított, déli
fekvésû öröklakás tulajdonosától
eladó. Tel. 06-30-952-2974 vagy 06-
30-398-0232, este (26) 312-668.

Szentendrén, fõúttól 800 m-re jó
kis ház, 75 nm-es+tetõtér, szép
környéken, Pismány hátsó részén
24 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Szentendre kertvárosi részén
összközmûves, panorámás 90 nöl-es
telek eladó. Csodálja meg, szeressen
bele! 30%-ban beépíthetõ! 12 millió Ft.
Tel. 06-30-605-7199.

Szentendre belvárosában 70 nm-es,
nagyteraszos, elõkertes, cirkófütéses
(+kályha) lakásom 350.000/nm áron
eladó. Tel. 06-30-515-6544.

Szentendrén csendes, kertvárosi
részen eladó két generációnak is
alkalmas, hangulatos, 2
szintes+tetõtéri, felújított családi
ház. Közel a központhoz, jó
közlekedési lehetõséggel, kiváló
infrastruktúrával, biztonságos
környéken. Ár: 36 millió Ft. Tel.
06-20-399-6416.

Csobánkán, a központhoz közel
gyönyörû helyen, panorámás, 1+3 fél-
szobás új ház 19 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-70-374-2992.

Kisebb házat vagy lakást keresek
megvételre Szentendrén és
környékén. Tel. 06-30-900-2871.

Szamóca utca 7/A. szám alatti 650
nm-es, déli fekvésû, belterületi építési
telek eladó (16,5m x 40 m).
Csatornázott, víz, villany, gáz, telefon
az utcában. Ár: 18,9 millió Ft. Tel. 06-
70-504-6059.

Leányfalun, a legjobb helyen,
sorházakban 1+2 félszobás lakás
14 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Szentendrén panzió eladó. Tel.
06-30-900-2871.

Eladó a Szarvashegyen, busztól 2
percre, faházas üdülõ 1000 nm-es
telekkel. Tel.- 06-70-315-7707.

Tahiban, kitûnõ helyen egyszintes,
75 nm-es lakóház szép kerttel,
garázs, pince stb. olcsón, 18 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 millió Ft-
ért. Tel. 06-20-983-5166.

Szentendre egyik legszebb részén,
aszfaltozott utcában 90 nöl-es,
összközmûves telek 12 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-605-7199.

OKTATÁS

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

Olasztanítás kezdõtõl középfokig. Tel.
06-20-244-1330.

Pótvizsga, korrepetálás, felkészítés
magyarból, történelembõl,
mûvészettörténetbõl, médiaismeretbõl
Szentendrén, a belvárosban. Tel. 06-
30-540-5639.

RÉGISÉG

GYÛJTEMÉNYEMBE
MÛTÁRGYAKAT, festményeket
és régiségeket vásárolok
készpénzért. Több évtizedes
gyûjtõi és szakértõi gyakorlattal.
Ingyenes becslést és tanácsadást
vállalok az alábbi szakterületek-
ben: festmény, mûtárgy, bútor,
szõnyeg, ékszerbecslés, drágakõ-
meghatározás. Gyûjtõpartnerek
jelentkezését is várom. Tel. (06-1)
950-0995, 06-30-322-5989, sek-
ina2@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS

Egyedi és hagyományos, cserépkály-
ha-, kandalló-, kemenceépítése,
átépítése. Tel. 06-30-868-0021.

Lakatos munkák: kerítés, korlát,
lépcsõ – kovácsolt vasból is. Kerti
tavak építése, karbantartása. Tel.
06-20-430-1861.

Kõmûves, ács, tetõfedõ munkák,
külsõ- belsõ felújítások, kertren-
dezés. Kisebb megbízásokat is
szívesen teljesítünk. Tel. 06-30-
311-9231.

Családi házak tervezése és ener-
getikai minõsítése. Tel. 06-20-801-
2117.

ELTE óvónõképzõs fiatal lány
gyermekfelügyeletet vállal egész
napra, hétvégén is. Tel. 06-20-
775-0722.

Kandallóépítés, vízfûtéses-légfûtéses
kandallók.  Tel. 06-20-594-4458.

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ ÚJRAKEZDÕK-
NEK A DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-823-
2025.

ÜZLET

Üzlethelyiségek kiadók a Kaiser’s
közelében, a Vasúti villasor 11/B.
szám alatt. Tel. (26) 319-957, este.

Duna- korzón cukrászda feldolgozóval
kiadó, esetleg melegkonyhával bõvít-
hetõ. Tel. 06-20-482-1575.

Festõmûvész komfortos mûtermet
bérelne Szentendrén, csendes helyen,
hosszú távra. Tel. 06-30-678-7732.

Szentendrén, a Szentlászlói úton 65
nm-es szuterén raktárnak kiadó. Tel.
06-30-357-5101, 06-30-603-3440.

Szentendrén, a belvárosban 40 nm-es
(40 ezer Ft+áfa) kertre nézõ helyiség
kiadó. Tel. 06-20-203-5988.

Belvárosi és fõút menti 30 és 40
nm-es helyiségek parkolókkal 90
ezer Ft/hó kiadók. Tel. 06-30-299-
0376.

Mûteremnek, jóga, Pilates stb.
tevékenységre kiválóan alkalmas
külön bejáratú házrész (32 nm-es, 7
méter magas) kiadó Szentendrén, a
piactér fölött. Tel. 06-30-540-5639.

Életmód-fitness klub eladó. Tel. 06-
30-949-6456, (26) 300-419.

EGYÉB

2-3 személy részére alkalmas felújított
lakást ajánlok kerti munkáért
Szentendréhez közel. Tel. 06-30-687-
8321.

Látó szeretettel várja! Sorselemzés,
lelki segítség. Tel. 06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta

Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294

E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948 Telep: 06 26/312-277

vagy 06 30/59-44-431 este 18 óra után 06 26/312-290

JOOKER
fiatal szálkásszõrû tacsi kan, július 20-án, 

a Rózsa közbõl befogva

DONGÓ
pumi keverék kan, július 14-én, 

a Hajnal utcában befogva

Kinek hiányoznak?

RÓMAI 
Fagylaltozó

EREDETI OLASZ FAGYLALTOK  
Szentendre, Római sánc köz 2.

(a kápolnánál) Nyitva: minden nap 10-18 óráig
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P'ART
MOZI

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

MOZIMÛSOR

augusztus 9. hétfõ
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 TÚL JÓ NÕ A
CSAJOM (104’) kh.:16
20:00 AZ ÚT (112’) kh.:16

augusztus 10. kedd
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:10 AZ ÚT (112’) kh.:16
20:15 TÚL JÓ NÕ A
CSAJOM (104’) kh.:16

augusztus 11. szerda
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 DOT.COM (103’)
kh.:12 –vígjáték egy 800 éves
portugál falucskáról
20:00 TÚL JÓ NÕ A
CSAJOM (104’) kh.:16

augusztus 12. csütörtök
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 DOT.COM (103’) kh.:12
– vígjáték egy 800 éves portugál
falucskáról
20:00 REVANS (117’) kh.:16 –
Oscar-díj (2009) 
– Legjobb idegennyelvû film
jelölés

augusztus 13. péntek
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:10 REVANS (117’) kh.:- 16
Oscar-díj (2009) - Legjobb ide-
gennyelvû film jelölés
20:15 PERZSIA HERCEGE-
AZ IDÕ HOMOKJA (116’)
kh.:12

augusztus 14. szombat
16:00 TOY STORY 3. (86’)
kh.: 12 (A kisteremben mesefilm
kicsiknek)
17:30 PERZSIA HERCEGE-
AZ IDÕ HOMOKJA (116’)
kh.:12
19:30 SZEX ÉS NEW YORK
2. (148’) kh.:16

augusztus 15. vasárnap
16:00 TOY STORY 3. (86’)

kh.: 12 (A kisteremben mesefilm
kicsiknek)
17:30 SZEX ÉS NEW YORK
2. (148’) kh.:16
20:00 REVANS (117’) kh.:16-
Oscar-díj (2009) - Legjobb ide-
gennyelvû film jelölés

augusztus 16. hétfõ
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:10 PERZSIA HERCEGE-
AZ IDÕ HOMOKJA (116’)
kh.:12
20:15 SZEX ÉS NEW YORK
2. (148’) kh.:16

augusztus 17. kedd
17:30 SZEX ÉS NEW YORK
2. (148’) kh.:16
20:00 REVANS (117’) kh.:16
Oscar-díj (2009) 
– Legjobb idegennyelvû film
jelölés

augusztus 18. szerda
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:10 PERZSIA HERCEGE-
AZ IDÕ HOMOKJA (116’)
kh.:12
20:10 SZEX ÉS NEW YORK
2. (148’) kh.:16

A jövõ héten ismét elképesztõen nagy programkínálattal várja a hazai és külföldi fia-
talokat Közép-Európa legnagyobb nyári eseményeinek egyike, a Sziget Fesztivál. A
hétfõ és a kedd a búcsúé, az emlékezésé és az örömé  lesz egyidejûleg: a -1. napon (9-
én) a Kispál és a Borz búcsúkoncertjén sirathatjuk a zenekart, a 0. napon (10-én) Cseh
Tamásra emlékezünk. A nemrég elhunyt szerzõ-elõadó dalait hazai elõadók és
együttesek szólaltatják meg. Ezen a napon a Nagyszínpadon reggae örömünnep lesz,
többek között a Ladánybene 27, a Wailers, és a UB 40 fellépésével, a Budapest Jazz
Club – Amfiteátrum Színpadon pedig a II. Magyar Jazz napja színesíti a zenei kíná-
latot.
A Sziget fesztivál idei felhozatalában olyan nagy nevekkel találkozhatunk, mint a Bad
Religion (USA), Billy Talent (CAN), Danko Jones (CAN), Faithless (UK), Iron Maiden
(UK), Kasabian (UK), Madness (UK), Muse (UK), Nina Hagen (D), Orquesta Buena
Vista Social Club és Omara Portuondo (CUB), Overdrive, Papa Roach (USA), Paradise
Lost (UK), Rada, The Hives (S). 
Szerdán (11-én) 17.30-kor lép fel a Blues Színpadon a Szigetrõl (is) elmaradhatatlan
efZámbó Happy Dead Band, pénteken (13-án) 18.15-kor A Világzenei Nagyszínpadon
a Söndörgõ, vasárnap (15-én) 19.45-kor az MR2 Színpadon a Brains csap a húrokba.

Szigetre fel!

Nézhetõ-Nézhetetlen
Idén negyedszerre rendezte meg Nézhetõ-Nézhetetlen
Új Média Mûvésztelepét az Omkamra, a Szentendrei
Vajda Lajos Stúdió és az Experiment Kft. Szentendrén.
Augusztus 3. és 7. között minden este elõadásokkal és
koncertekkel várták-várják a videó, a performance, a
fotó, az installáció és ezek koktéljai iránt érdeklõdõket
az Eleven-kertben. Az alkotótáborban született mûvek-
bõl augusztus 27-én a MûvészetMalomban kiállítás
nyílik. További információ: www.omkamra.hu

Koncert

Sok szeretettel várnak mindenkit a Kobza Vajk Group
& Thomas Gundermann koncertre augusztus 6-án,
pénteken 19 órakor a Pro Musica Kertben (Dumtsa
Jenõ, Ignatovity u. sarok). Belépõ: 1000 Ft (18 éven
aluliaknak ingyenes) A koncerten hangfelvétel készül.
Támogatók: Rolebo Records, Pro Musica Egyesület,
Pastinszky Antikvárium. Info, zenehallgatás és kon-
certek: www.kobzavajk.com.

Szita-Mûhely-Titkok

A Szentendrei Képtárban augusztus 13-án, pénteken
17 órakor Egytõl egyig szita címû kiállítás keretében
a Szentendrei Grafikai Mûhely 30 éves fennállásáról
emlékezik meg a Pest Megyei Múzeumok Igazgató-
sága. Az érdeklõdõk válogatást láthatnak az eddig
készített szitanyomatokból, ami segíti megeleveníteni
a mûhely történetét, és bepillantást nyújt a jó hangu-
latú mûhelymunkába is. Augusztus 13-án pénteken
Benkovits Bálint, Csató Máté és Tóth Eszter
képzõmûvészek Lipták Mihály mûhelyvezetõ segít-
ségével bemutatót tartanak a szitanyomás tech-
nikájáról. Az eseményrõl minden érdeklõdõ szignált
szitanyomattal távozhat.

Állami díjazottak kiállítása

Augusztus 12-én, csütörtökön 18 órakor nyílik a
Magyar Alkotómûvészek Házában (Budapest, XIV. Olaf
Palme sétány 1.) a XII. Állami Mûvészeti Díjazottak
címû kiállítás. A kiállítást megnyitja P. Szabó Ernõ
mûvészettörténész, rendezte D. Udvary Ildikó
mûvészettörténész, kivitelezte Mayer Róbert. A 36
meghívott mûvész között négy szentendrei mûvész
alkotásait is kiállítják: Aknay János festõmûvész
(Kossuth-díj), Haász István festõ- és grafikusmûvész
(a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze-díj), Szikora
Tamás festõmûvész (a Magyar Köztársaság Kiváló
Mûvésze-díj), efZámbó István képzõmûvész (Munkácsy
Mihály-díj). A díjazott mûvészek kiállítása
megtekinthetõ szeptember 5-ig, hétfõ kivételével
naponta 10 és 17 óra között.

Pilisi Klastrom Fesztivál

Dobogókõ, augusztus 14-15. 9.30-tól
Nagyboldogasszony tiszteletére 2 napos zarándoklat a
Pilisben. Színpadi program: Kóka Rozália mesét mond,
Petrás Mária csángó Mária-énekeket ad elõ, bábszín-
ház és elõadások a magyarságról; kézmûves vásár.
Augusztus 21. Pilisszentkereszt, Klastromkert
Kézmûves vásár, lovagi hétpróba, lovasbemutató,
klastrom szépségverseny
20.30-kor Kormorán-koncert
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Sport sötétedésig
Jelenleg is tart a nyári focibajnokság a Barcsay iskola mellet-
ti betonpályákon. Szervezõivel, Horváth Gyõzõvel és Jakab
Péterrel beszélgettünk.

Hogyan indult a bajnok-
ság?
H. Gy. – 2001-ben kért meg
Jakab Péter, az éjszakai sport-
bajnokság szervezõje, gondos-
kodjak róla, hogy a tanév
végeztével befejezõdõ esti
sportalkalmak folytatásaként
nyáron is legyen valamilyen
sportos elfoglaltsága a kör-
nyékbeli gyerekeknek. A Püs-
pökmajor Sportegyesülettel ek-
kor hoztuk létre a nyári foci-
bajnokságot. Idén, a korábbi
évek hagyományaihoz híven,
július 16-tól nyolc héten át
péntekenként este hattól sötétedésig játszanak az öt plusz egy fõs
csapatok. Nemcsak fiúk, hanem lányok jelentkezését is várjuk.

Mennyire népszerû az éjszakai sport és a nyári focibajnokság?
J. P. – Egészen pontos számokat tudok mondani. A tanév közben, pén-
tekenként este nyolctól éjfélig zajló éjszakai sportra 211 gyerek iratko-
zott fel idén január elejétõl június végéig. Java részük rendszeresen,
kisebb részük ritkábban látogatja a pingpong-, csocsó- és kosárver-
senyeket, amelyek a Barcsay tornatermében zajlanak. A nyári fociban
a nyaralás miatt valamivel kevesebben vesznek részt, de itt is sok csa-
patot tudnak kiállítani a gyerekek. Bevallott célunk mindkét rendez-
vénnyel, hogy a fiatalok értelmes elfoglaltságot találjanak és az
energiáikat építõ módon használják fel.

Milyen eredményeket tudnak maguk mögött?
H. Gy. – Jövõre tízéves a nyári foci, tehát már bejáratott eseménynek
számít. Telefonon keresnek a gyerekek, érdeklõdnek, mikor kezdõdik,
mikor lehet végre nevezni. Jakab Péter mellett a szentendrei önkor-
mányzat is támogatja, aminek köszönhetõen a résztvevõknek márkás
labdákat, a csapatoknak trófeákat, a gólkirálynak pedig külön kupát
tudunk felajánlani. Sajátos módon köszönet illeti azokat a helyi lako-
sokat, akik annak idején kiálltak a pályák megmaradása mellett –
ennek is köszönhetõ, hogy még mindig itt játszhatunk. Nagy ered-
ménynek tartom, hogy innen, a bajnokságból nõtte ki magát a Püspök-
major III. csapata, amely azóta a Szentendrei Teremfoci-bajnokságban
is szép eredménnyel mérette meg magát. Idén az elsõ kettõben sze-
retnének végezni, hogy az elsõ osztályban játszhassanak. Szintén
büszkék vagyunk Gyurcsányi Zsolt 92-szeres válogatott futsal játékos-
ra, aki innen, a bitumenes pályákról indult, hogy Csíkszeredát is
megjárva most a gyõri Duna Takarék csapatának játékosa legyen.

Hogyan mûködik tovább az éjszakai sportbajnokság?
J. P. – A tanév kezdetén visszatérünk. Igazgató asszony gáláns felaján-
lásának köszönhetõen Szentendrén továbbra is a Barcsay iskola ad
otthont az éjszakai sportnak. Országos szervezetünk, a Magyarországi
Éjszakai Sportbajnokság Egyesület két nagy pályázatot is nyert össze-
sen mintegy 15 millió forintos nagyságrendben. A TÁMOP-pályázat
keretében hat meglévõ klub támogatására és hat újnak az indítására
nyílt lehetõség, ezek közül négyet már létre is hoztunk. A Norvég Alap
tíz új klub indításához ad pénzt, amelyek közül pedig már hat mû-
ködik. Bízunk benne, hogy az érdeklõdés csak fokozódni fog, õsztõl
pedig szeretettel várjuk újra az éjszakai sportolókat!

- BT -


