KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP



+36 26 505 120



WWW.SZEVI.HU



UJSAG@SZEVI.HU



ÁRA: 158 Ft

SZENTENDRE

ÉS VIDÉKE

ALAPÍTVA 1899-BEN  ÚJRAALAPÍTVA 1987-BEN
MEGJELENIK PÉNTEKEN
XXIV. ÉVFOLYAM  28. SZÁM  2010. AUGUSZTUS 13.

ÚJ VÁLASZTÁSI KÖRZETHATÁROK SZENTENDRÉN

28.

CSAK A VÁROS SZÁMÍT! INTERJÚ A POLGÁRMESTERREL

VÁROS
Felhívás városi
kitüntetõ díj
javaslattételére
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Városi Kitüntetõ Díjak alapításáról 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-testület határozata alapján. Szentendre Város Önkormányzata
nevében a kitüntetéseket a Polgármester az október 23-i városi
ünnepség keretében adja át.
Az alábbi kitüntetésekre
lehet javaslatot tenni:
SZENTENDRE VÁROS
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a
város közéletében köztisztviselõi,
vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú idõn át kiemelkedõ
munkát végeztek, vagy valamely
jelentõs szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez.
SZENTENDRE VÁROS
KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJ
adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek,
akik kiemelkedõ eredményeket
értek el a közmûvelõdési
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tevékenységükkel, az ifjúság
mûvelõdéséért végzett munkában, a közmûvelõdés korszerû
formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában,
s mindezek mellett kitûnnek a
közéletben való részvételükkel.
SZENTENDRE VÁROS
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ
adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása
érdekében kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ orvosnak, gyógyszerésznek, ápolónak, asszisztensnek, valamint egészségügyi vagy
szociális területen dolgozónak.
SZENTENDRE VÁROS
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT
DÍJ adományozható a város
érdekében kifejtett magas színvonalú sportmunkáért, országos,
vagy nemzetközi sportteljesítményért annak a személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a
mérhetõ teljesítmény mellett
magatartásával és életmódjával
is példaként állítható a város
közössége elé.
SZENTENDRE VÁROS
TISZTES IPAROSA DÍJ
adományozható annak a személynek és csoportnak, aki, illetve
amely a gazdasági élet különbözõ
területén kiemelkedõ eredményeket ért el, és ezzel hozzájárult
Szentendre város jó hírnevének
öregbítéséhez, értékeinek
növeléséhez.
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 színvonalas emeléséhez.

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

„SZENTENDRE 1956
EMLÉKÉREM”

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 átvehetõ, vagy a honlapunkról letölthetõ adatlapon. A javaslatokat az
adatlap kitöltése után e-mailben
is el lehet küldeni a fent
megadott határidõre: nyolczas
@ph.szentendre.hu

Szentendre Város Önkormányzata 2008-ban „Szentendre 1956
emlékérem” kitüntetõ díjat hozott
létre. A rendelet értelmében a díj
minden évben egy szentendrei
polgárnak – halála esetén hozzátartozóinak adományozható, aki
1956-ban részt vett a forradalom
és szabadságharc eseményeiben,
illetve akit meghurcoltak, megaláztak, valamilyen megtorlás érte
õt a forradalom leverését
követõen. 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 adományozható azon közösségeknek, akik
aktív résztvevõi a város civil
életének, tevékenységükkel, a
várost segítõ kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják
a közös gondolkodást, és hozzájárulnak a fejlesztések megvalósításához, tanácsaikkal,
véleményükkel elõsegítik az
innováció, a kulturális- és sport
élet színvonalának emelését, a
hagyományok ápolását, más civil
szervezeteket is bevonnak a

Felhívás elmulasztott
nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás pótlására!
A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (KMRNYI) felhívja a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, õstermelõk figyelmét, hogy a
2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás határideje 2010. április 30-án lejárt.
Aki ezt a kötelezõ adatszolgáltatást eddig
az idõpontig elmulasztotta, kötelezettségét – többek között a biztosított foglalkoztatottak érdekében – haladéktalanul
szíveskedjék pótolni!
Az adatszolgáltatást továbbra is elmulasztókat az Igazgatóság levélben fogja
felszólítani a kötelezettségük teljesítésére.
Az ügyfélszolgálataink várják jelentkezésüket!
KMRNYI-ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ügyfélfogadási helyszínek:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.;

Az emlékérmek adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mellett 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 méltatással ellátott javaslatokat áll
módunkban elfogadni !
További felvilágosítás:
Nyolczas Csabáné, Polgármesteri
Hivatal jegyzõi titkárság (26)
503-365

2700 Cegléd, Táncsics Mihály utca 4.;
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.
Ügyfélfogadás:
hétfõn 8-18 óráig, keddtõl csütörtökig 815 óráig, pénteken 8-13 óráig:
Telefonos ügyfélszolgálat a nyilvántartási ügyekben:
Telefon: 323-6400; 323-6460
Telefax: 323-6112
Postacím: 1430. Budapest, Pf. 38.
E-levél: onyf_budapest@onyf.hu
Azokkal szemben, akik a kötelezettségnek az ismételt felszólítás ellenére
sem tesznek eleget, mulasztási bírság kerül kiszabásra.
Az 1997. évi LXXX. törvény 5. §. (3)
szerint biztosítottak, illetve azon felszolgálók számára, akik közvetlenül a
fogyasztótól részesülnek borravalóban,
az adatszolgáltatás benyújtásának jogszabály által biztosított határideje továbbra is 2010. augusztus 31.
Bõvebb információ, ügyintézési tájékoztató az alábbi honlapon olvasható:
www.onyf.hu

Véradás – 2010. augusztus 25.
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Szentendrén a Pest Megyei Könyvtárban, augusztus 25-én, 10-18
óráig.
Kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen a pótolhatatlan,
életet mentõ vér. A véradásra, kérjük, feltétlenül hozza magával személyi igazolványát és TAJ kártyáját.
Önzetlen segítségét minden rászoruló nevében köszönjük!”
MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST MEGYEI SZERVEZETE
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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:
kozerdeku-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, 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 8-16ig NYITVA, ügyelet:16-tól
reggel 8-ig
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

VÁROS

HÍREK

Fenntarthatósági
program
Felül kell vizsgálni Szentendre
város önálló környezetvédelmi
programját, mert az európai uniós
pályázatoknál a pályázónak rendelkeznie kell fenntarthatósági
tervvel vagy programmal. Az
önkormányzat ezért a következõ
hónapokban beépíti az anyagba a
légszennyezettség-csökkentési
intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, a zaj és
rezgés elleni védelemmel, a stratégiai zajtérképek alapján készítendõ intézkedési tervekkel, a
zöldfelület-gazdálkodással, a települési környezet és a közterületek tisztaságával, az ivóvízellátással, a települési csapadékvízgazdálkodással, a kommunális
szennyvízkezeléssel, a településihulladék-gazdálkodással,
az
energiagazdálkodással, a közlekedés- és szállításszervezéssel, a
feltételezhetõ rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és
a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatokat és
elõírásokat. Így teljesül az uniós

elõírás, amely szerint a településeknek igazodniuk kell az ún.
Local Agenda 21-hez, vagyis a
helyi fenntarthatóság és a helyi
feladatok programjához.

Kistérségi idõsellátás
A szentendrei képviselõ-testület
még januárban döntött úgy, hogy a
fenntartásában lévõ Gondozási
Központot idén június végén
jogutódlással megszünteti és július
1. napjától a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának (DPÖTKT) fenntartásába adja. Az eddigi feladatokat a létrejövõ új intézmény, a
Dunakanyari Kistérségi Szociális
Intézmény (DKSZI) látja el. A normatíva-igénylési szabályok miatt
az átadás dátumát egy nappal
korábbi idõpontra kellett módosítani, eszerint a saját intézmény
megszüntetésének dátuma 2010.
június 29., a DKSZI pedig 2010.
június 30. napján kezdte meg
mûködését. Ahhoz, hogy a DPÖTKT
a budakalászi családsegítõre normatívát igényelhessen, szükség
van arra, hogy a Kalászi Idõsek
Klubja ellátási területe további két

kistérségi településre is kiterjedjen.
A budakalászi fenntartó Pilisszentlászló és Pilisszentkereszt
ellátását vette át. Idõközben Csobánka jelezte, hogy nem kíván csatlakozni semelyik intézményhez.
Emiatt Pilisszentlászlót, Pilisszentkeresztet és Csobánkát a DKSZI
által ellátandó települések listájáról
törölni kellett, a többi kistérségi
településen pedig a DKSZI látja el
az idõsgondozási feladatokat.

KÖZLEMÉNY
a Helyi Választási Bizottság
tagjainak megválasztásáról
és a kisebbségi
önkormányzati képviselõ
választásról
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a július 22-i
képviselõ-testületi ülésén megválasztotta a Helyi Választási
Bizottság tagjait, az alábbi
összetételben.
Tagok: dr. Dávid Zsófia, Riesz
Zoltán, Jolsvai Arisztidné, póttagok: dr. Nagy István, Horváth
Ákos
A Helyi Választási Bizottság
(székhelye: 2000 Szentendre,
Városház tér 3., tel: 26/503-365,
fax.: 26/310-726) feladata a
választási eredmény megállapítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, szükség esetén a választás
törvényes rendjének helyreállítása a törvényben meghatározott eszközökkel.
A Helyi Választási Bizottság
augusztus 3-i alakuló ülésén
tagjai sorából Riesz Zoltánt a
Helyi Választási Bizottság elnökének és dr. Dávid Zsófiát a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének választotta meg.
A Helyi Választási Bizottság a
választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény 115/I. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján október 3-án
vasárnapra tûzte ki a kisebbségi
önkormányzati képviselõ választást, az alábbi kisebbségek vonatkozásában: cigány, horvát, szerb,
görög és román kisebbség.
DR.

MOLNÁR ILDIKÓ
a HVI vezetõje

A polgármester
programja
Augusztus 13. (péntek)
09.00

Okleveles polgármesterek szentendrei találkozója

Augusztus 17. (kedd)
08.30
09.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Állampolgársági eskü
Vezetõi értekezlet
Szentendrei Kulturális Központ
ügyvezetõjével megbeszélés
DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
100 éves Varga Ferencné
köszöntése
Bükkös-patak környéki károk
helyreállításáról megbeszélés

Augusztus 18. (szerda)
09.00
14.00
15.00
16.00

Projekt megbeszélés
Honlap üzemeltetésérõl
megbeszélés
Beruházóval megbeszélés
European Peoples' Festival
szervezésérõl megbeszélés

Augusztus 19. (csütörtök)
09.00
13.00

Rendkívüli testületi ülés
Polgármesteri fogadóóra

Augusztus 20. (péntek)
17.00
17.50

Szent István-napi ünnepség
a Városháza dísztermében
Jubileumi testvérvárosi
szerzõdés aláírás
Kézdivásárhellyel

Elismerés városunk
jegyzõjének
Orbán Viktor miniszterelnök az
51/2010. (VII. 7.) ME határozatában döntött a szentendrei képviselõ-testület felterjesztése és a
szakmai szervezetek támogató
döntése alapján a címzetes fõjegyzõi cím adományozásáról dr.
Molnár Ildikó, városunk jegyzõje
részére.
Címzetes fõjegyzõ asszonynak a
képviselõ-testület tagjai a júliusi
rendkívüli ülésen gratuláltak.
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Csak a város számít...
INTERJÚ DR. DIETZ FERENC POLGÁRMESTERREL
zentendre fõterén, egy napernyõ alatt várok dr. Dietz
Ferenc polgármesterre, belebámulok a turisták forgatagába és
a jegyzeteimet olvasom. Vajon mit
jelenthet 4,5 milliárdnyi fejlesztés
egy hazai viszonylatban kistelepülésnek számító város életében?
El tudok én képzelni ennyi pénzt?
Pannónia csapadékvíz-elvezetés,
polgármesteri hivatal akadálymentesítése, gáttervezés, játszóterek, utak felújítása, „ovisuli”
program – a projektek felsorolása
közben bevillan, mit is hallottam
eddig a város elsõ emberérõl. A
választói szerint energikus, dinamikus, de sosem mosolyog és túl
merev – erre a kritikára biztosan
rákérdezek majd, határoztam el.
Ekkor valaki rám köszön: „Üdvözlöm Anikó, Dietz Ferenc vagyok, ha
nem tévedek, engem vár” – felnézek, kezet nyújtok és a döbbenettõl kitör belõlem az elsõ dolog,
ami eszembe jut:

S

 De hát Ön mosolyog!
Óh, találkozott pár kritikusommal?
(újra rám nevet) Igen, sokan felróják nekem, hogy sosem látnak
mosolyogni. Bevallom, már a
gimnáziumban megkaptam ezt az
évfolyamtársaimtól, ha megkérdezné õket, õk is azt mondanák,
hogy befelé forduló, nehezen megnyíló ember voltam. A jogi egyetem
sokat formált rajtam – legalább is
azt gondoltam –, amíg nem szembesültem azzal, hogy ez a legfõbb
kritika, ami ér a szentendrei polgárok részérõl. Így mikor 2006-ban
indultam a polgármesteri székért,
a választási ígéreteim között is
szerepelt: „igyekszem többet mosolyogni” – azt hiszem, pontosan
ezekkel a szavakkal.
 Úgy gondolom, hogy ezt sikerült betartania.
Sok olvasónk most azt mondhatja:
na, az újságíró téved. Pedig úgy
érzem és a családtagok, a közeli
barátok is azt mondják, hogy
nagyon sokat változtam ebbõl a
szempontból. Tudja, ma már megértem azt az igényt, hogy a város
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elsõ emberének nem elég dolgoznia és mennie elõre, közvetlennek
is kell lennie. Sõt, azt hiszem, bele
is rázódtam ebbe a jogos elvárásba. Ha dolgozom, ha a városon jár
az eszem, amikor tervezek, azonnal elkap a hév, és egyáltalán nem
esik nehezemre mosolyogni. Azt
hiszem azonban, hogy az én komorságom amolyan szentendrei
városi legenda lett – nem tudom, ki
terjeszti, de makacsul tartja magát.
A múltkor pólóban és rövidnadrágban jöttem ki valahonnan. Találkoztam két lakossal, az egyik azt
mondta a másiknak: Te az ott a
polgármester! Mire a társa: Az a
lezser pasas? Az biztos nem, nincs
rajta öltöny! Szeretek a választókkal találkozni, beszélgetni a
városról, a macskaköves kanyargós utcákról, egy problémás szegletérõl közvetlen környezetünknek,
vagy egyszerûen csak megvitatni,
mit is jelent nekünk Szentendre.
Egy közszereplõnek változnia kell,
és a politikus egy ilyen kisváros
életében az egyik legfontosabb
közszereplõ. Bár nem készültem
annak – teszi hozzá csendesen.
 A fiatal Dietz Ferenc nem
igazán hangzik nekem politikusi
alkatnak, és azt mondja, nem is
készült a politikai pályára.
Akkor hogyan lett Önbõl polgármester?
Egyrészt nálunk a családban
Szentendréért dolgozni erõteljes
tradíció, ilyen légkörben nõttem
föl. Apám autodidakta helytörténészként sokat foglalkozott a
városi eseményekkel és Szentendre
múltjával. Nagybátyám, Dietz
László Pro Urbe-díjas, elkötelezett
lokálpatrióta volt, mindig érdekelte
a politika, és nagyon aktív volt a
városi életben. Apámmal mindig
beszélték, hogy mit kellene kutatni
a város történetébõl, milyen rendezvényt, kiállítást, gyûlést lehetne megszervezni, részt venni rajta
– hogy civilként mennyi mindent
tehet az ember a közösségéért, azt
tõlük tanultam meg. Másrészt
hiszek benne, hogy a sorsom erre a
pályára szánt. Az élettõl ugyanis
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mindig akkor kaptam a soron
következõ feladatot, amikor felkészültté váltam az elvégzésére. Akkor kínálták fel nekem ezt a lehetõséget, amikor megérett bennem az a gondolat, hogy többet
tudnék tenni a városunkért, az
emberek is bíztak bennem és jó
idõben választottak polgármesterükké. Állítom, ha engem valaki
korábban rábeszél, hogy induljak,
mondjuk 1998-ban, akkor kellõ
jogi és önkormányzati gyakorlat
nélkül vért izzadtam volna a
városvezetéssel.
 Tehát 2006 volt az Ön éve…
Az enyém és a választópolgároké.
Közös akarathoz megtalálták azt
az embert, aki akkor úgy érezte, itt
most tényleg lehet tenni valamit.
Úgy láttam, egy jó csapattal, jó tervekkel, egy felkészült hivatallal
elérhetjük Szentendrén azt, amit
kitûzünk magunk elé célként.
 Ha már a céloknál tartunk...
4,5 milliárd forint fejlesztésekre
– ez volt a cél? Minél több pénzt
összeszedni és feltúrni a várost,
hogy lássa mindenki: dolgoznak.
Vagy van egy kitûzött irány?
Szentendrén világosan kijelöltük a
fejlesztések irányát, ez nem úgy
megy, hogy összevissza feltúrunk
mindent, koncepció nélkül. Az elsõ
polgármesterünkrõl
elnevezett
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiában meghatároztuk, hogy
hogyan és milyen irányban fejlõdjön városunk. Rangsoroltuk és
kijelöltük a 12 legfontosabb beruházást. A „Szentendre 1000 év +”
programunkban pedig megvalósítjuk – a városi polgárok bevonásával, lakossági fórumokon érlelt –
közös terveinket. 2,8 milliárd
forint uniós támogatással, 4.5 milliárdos értékben válnak valóra projektjeink.
 Álljunk itt meg egy pillanatra!
Érzékeltetné nekem, mit jelent ez
a 4,5 milliárd egy ekkora város
költségvetésében? Hozzuk ezt a
számot kicsit érthetõ közelségbe!
Rendben, számoljunk – szabad egy
papírt? Négy és fél milliárd forint,
azaz 4 500 000 000 forint. A szentendrei lakosok ezt az összeget 23
év alatt fizetik be építményadó formájában. Ennyi városunk 7 évnyi
iparûzési adóbevétele, és ha az itt
élõk pénzébõl finanszíroznánk a
beruházásainkat, akkor 180 ezer
forintot kéne minden lakosnak
hozzáadni, hogy ennyi pénzünk
legyen. A szentendrei kulturális
programok közel fél évszázadnyi

finanszírozása is megoldható lenne ebbõl az összegbõl. 5000 forintosokból pedig a város összes
utcáján, beleértve a földutakat is,
kirakhatnánk egy csíkot ennyi
pénzbõl.
 Én már a nullákba is beleszédültem. Mire elég ez a pénz?
Több kis- és nagyberuházást már
befejeztünk, és jelenleg 11 nagyprojekt van folyamatban. Ezek
folyamatosan haladnak, és már
sikeresen befejezõdött a hosszú
évtizedek óta megoldásra váró
Pannónia-telepi csapadékvíz-csatornázás; tavaly megújult a szentendrei HÉV-aluljáró; átadtuk a
Vizes Nyolcas Uszodát és Szabadidõközpontot; akadálymentesítettük a polgármesteri hivatal épületét; játszótereket és utakat újítottunk fel. Augusztusra megújítunk
négy óvodát, hogy a gyerekeknek
jobb körülményeket teremtsünk a
sporthoz és a mozgáshoz. Szeptemberben elkészül a Barackos és
Egres – két pismányi – gyûjtõút
aszfaltozása. Mindeközben a háttérben már további beruházások
elõkészületei folynak, amelyeket
az elkövetkezendõ idõszakban
szeretnénk tetõ alá hozni. A nagyberuházások keretében modernizáljuk a szakrendelõ épületét, átalakítjuk egyik jelképünket, a Fõ
teret. A lakosság észrevételeinek
figyelembevételével befejezõdött az
árvízvédelmi gát megerõsítésének
és a város rehabilitációjának tervezése, s lassan megkezdõdhetnek
az építkezések is. Gõzerõvel folyik
az ÖKO- és a Concerto-programok
elõkészítése a panellakások megújítása érdekében.
 Jó hosszú felsorolás, az villant
be nekem, hogy „építési terület”
– talán ki is rakhatnánk Szentendre határában egy ilyen
táblát…
Szentendre a fejlesztés útjára lépett, nem lehet megállni, olyan
lehetõséget kaptunk, amit az elmúlt 50 évben nem. Megijedhetünk
a beruházásokkal járó kellemetlenségektõl, és maradhat minden a jól
megszokott módon, vagy belevágunk, fejlesztjük a várost, javítjuk
az életkörülményeket azzal együtt,
hogy tudjuk, ezek átmeneti nehézségekkel járnak. De igaza van,
ha „megszól”, mert fontos errõl
beszélni: hiszem, hogy ebben kell
megtalálnunk az összefogást, nagy
szükség van arra, hogy az itt élõk
megértsék, elfogadják ezeket a projekteket. Természetesen nekem és
kollégáimnak mindent meg kell
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utóbbi épület lesz a helyi turisztika
fellegvára, és már megkezdte mûködését az ezzel foglalkozó TDM
Kft. is. Aztán ott van a gátépítés,
aminek a tervezési szakaszán
vagyunk túl, még ránk vár a megvalósítás. Ki kell alakítanunk egy
felsõoktatási tudásközpontot is.
Szívügyem a Duna-korzó megújítása. El akarom érni, hogy az ide
költözõk igazán szívbõl szentendreinek érezzék magukat. Ne csak
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tennünk azért, hogy a beruházásokkal együtt járó kellemetlenségeket a minimálisra csökkentsük. Biztos szörnyû volt, amikor a
munkagépek zajongtak Pannóniatelepen, de jobb, mint további
ötven évig nézni a hatalmas tócsákat, és az emiatt járhatatlan
utakon elakadni. Volt számtalan
fejlesztés, és még lesz is, ami zajjal, porral, kellemetlenségekkel jár,
de közös terveink gyümölcsét

együtt élvezhetjük majd. Együtt
sétálunk a felújított városrészben,
a mi gyerekeink rúgják majd a bõrt
a felújított óvodákban, unokáinknak teremtjük meg a modern felsõoktatást, és nagyszüleink azok,
akik a gondozóközpont akadálymentesítését élvezhetik.
 Felfigyeltem arra, hogy azt
mondja: volt már számtalan
fejlesztés, és lesz is. Ez a lesz – a
választások elõtt két hónappal
azt hiszem, idõszerû a kérdés –
azt jelenti, hogy indul újra a polgármesteri székért?
Egyrészt azt jelenti, hogy a polgármester személyétõl függetlenül
a Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégiában kijelölt programokat
meg kell valósítani a város érdekében. Például Szentendre történelmi belvárosának rehabilitációja
most kezdõdik meg, és három
nagyobb területen fog majd megvalósulni. A pályázat egyik jelentõs eleme a MûvészetMalom bõvítése és funkcióinak szélesítése, a
másik részterület a Fõ tér, a
Bogdányi utca és a Dumtsa Jenõ
utca arculatának frissítése, beleértve a Fõ tér 12. szám alatti
vendégház korszerûsítését, a harmadik pedig a Tourinform Iroda
átépítése és modernizálása. Az

az ingatlanukra, s a csodás környezetre legyenek büszkék, hanem
részt vegyenek kulturális életünkben; ne csak a jó iskolát, a jó
úthálózatot, a közszolgáltatásokat
igényeljék, hanem ténylegesen
kötõdjenek a városunkhoz. Élvezettel járjanak el a Szentendrei
Teátrumba, használják az uszodát,
és büszkén hozzák el a vendégeiket a belvárosba, mozgósítsák a
kapcsolataikat a településért.
Hiszem, hogy szükség van a városlakók között egy erõs identitástudat kialakítására. A folyamat
már elindult, az utóbbi idõben
egyre több beköltözõ jelentkezik be
hozzám, hogy segíteni szeretnének. Át szeretném alakítani az
önkormányzati stábot, hogy jobban ki tudjuk szolgálni az itt lakók
igényeit, hogy legyen minden feladatra egy egész ember. Kiemelt
területnek kell lennie a közlekedésnek, a városüzemeltetésnek, a
turisztikának, a sportnak és a felsõoktatásnak. És nem, nem akarom kikerülni a kérdését, igen, indulok a 2010-es önkormányzati
választásokon a polgármesteri
székért, mert hiszem és tudom,
hogy van még mit tennem a városért, és még megvan bennem a
kellõ lendület, a kellõ vízió a város
jövõjérõl, és érzem a támogatást.

 Nem kéne már javában kampányolnia? Hol vannak a választási plakátok, a rendezvények – mindjárt nyakán van az
október.
Dolgozunk: tervezünk, építünk,
koordináljuk a munkákat. Elõkészítjük az újabb pályázatokat, keressük a támogatókat, a további
pénzügyi lehetõségeket, járjuk a
megkezdett utat. Nem hagyhatunk
mindent félbe és kezdhetünk kampányolni. Szentendre. Szentendre.
Szentendre. Csak a város számít –
az eredményeink, a munkánk a
döntõ. Nem állhatok le kampányolni, mert az a tapasztalatom,
hogy azon a településen mennek
jól a dolgok, ahol a polgármester
aktívan jelen van, dolgozik. Volt,
hogy úgy éreztem, gödörbe kerültem, 2007 nehéz év volt – sóhajt
fel. Akkor megakadtunk, azt gondoltam, hogy nem lehet elõre
menni, haladni, aztán: jöttek a sikerek. Jó, mikor egyszerre beindul
minden, kapom a pozitív visszajelzéseket. Amikor levélben megköszönik a munkád, amikor azt
mondják, így tovább, vagy látod,
hogy az iskolások szeme csillog az
átadáson, vagy amikor a nyugdíjas
néni meghatódik, hogy születésnapi köszöntést kap, vagy a város
díjakat nyer országos szervezetektõl vagy õszintén gratulálnak a
polgármesterek – ezek nagyon
fontos dolgok, ezek adnak erõt az
embernek. Most van potenciál
Szentendrében, most lehet megvalósítani a „szentendrei álmot”.
 Hogy idézzem: Szentendre.
Szentendre. Szentendre – csak a
város számít. Ugye ezt mondta?
Látszik, hogy hiszi is, amit
mond, elkapja a hév. Milyen a
szentendrei álom?
Az én álmom egy, a hagyományaira és kultúrájára épülõ, ám rendkívül kreatív, fejlõdõ város. Mindenkinek mást és mást jelenthet,
azonban abban hasonlóan gondolkodunk, hogy kiemelt és különleges adottságokkal rendelkezõ Duna-parti településrõl van szó. Oda
kell figyelnünk, mert Szentendre
értékeit nem csupán megõrizni,
hanem kiaknázni, fejleszteni kell,
hogy még több lehetõség teremtõdjön, még színesebb városunk
legyen, és ezáltal minden korosztály számára vonzóbbá és élhetõbbé váljon – el lehet érni, és most
meg van hozzá a szükséges országos politikai támogatottság is.
 Megvan vagy még azért is meg
kell dolgozni?

Nézze, mindannyian tudjuk, hogy
sokat jelent, ha egy színezete van
a szentendrei városvezetésnek és a
kormánynak. A közös alapból,
gondolkodásmódból kiindulva félszavakból is értjük egymást. Az is
tény azonban, hogy az ország
vezetõihez közel kell vinni a terveinket, hogy ne csak egy teleírt
papírt lássanak a projektjeinkrõl,
hanem maguk elé tudják képzelni,
mit szeretnénk a városunkban.
Szentendre fejlesztése nemzeti
ügy, mert – Budapest közelsége
miatt – a kormányzati vezetõknek
ide el lehet hozni fontos külföldi
partnereket, itt be lehet mutatni
mindazt, ami gyönyörû Magyarországon, a természeti szépséget,
az épített örökséget, a múzeumokat, kulturális és kulináris
élvezeteket.
 Miért pont Szentendre? Miért
ez a város az, ami ennyi tetterõvel ruházza fel, miért Szentendréért lelkesedik ennyire, hogy
még mosolyogni is tud, ha a tervekrõl beszél?
A feleségem azt mondja, szerelmes
vagyok Szentendrébe. Én nem
tudnék elmenni máshová élni,
vagy más településen lenni polgármester. Ez a város magába
szívott, a bõröm alá bújt, részemmé vált – ha az ember itt született,
itt járt általános iskolába, itt
udvarolt elõször, itt csókolózott
elõször, ha ide járnak a gyerekei
iskolába, itt mesélnek a kockaköves utcák koppanásai ismerõs
meséket – akkor ez meghatározza
az embert. Ez a város, ahol – bár
magasodnak új épületek, amelyek
pillanatnyilag eltakarhatják az
eget – ha felnézel és meglátsz egy
templomtornyot, tudod, hogy merre kell elindulnod.
MEDVEGY ANIKÓ
A FIDESZ képviselõjelöltjei:
1. körzet: Tolonics Gyula
2. körzet: Dicsõ Zoltán
3. körzet: Kun Csaba
4. körzet: Kiss Károly
5. körzet: dr. Pázmány Annamária
6. körzet: Zakar Ágnes
7. körzet: Hidegkuti Gergely
8. körzet: dr. Török Balázs
9. körzet: dr. Dukai Miklós
10. körzet: Pintér Ádám

Új körzethatárok
Az október 3-i önkormányzati választások elõtt módosították az
egyéni választókerületek körzethatárait (térkép a 8-9. oldalon).

XXIV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM  2010. AUGUSZTUS 13.  SzeVi

5

VÁROS

Tömegverekedés lencsevégen
Két társaság verekedett össze a Duna-korzón július utolsó napján. Az eredmény: súlyos
sérülések, értetlen szülõk, egy õrizetbe vett elkövetõ, no meg a térfigyelõ kamerák felvételei
– íme a részletek.

A tömegverekedés felvételeit rögzítõ
térfigyelõ kamera a Duna-korzón

kár még súlyosabb kimenetele is lehetett volna a
korzógáton történt verekedésnek, de a következmények így
is igen komolyak. Az egyik sértett
édesapja – kérésére névtelenül –
így számolt be a történtekrõl: „A
fiam múlt szombaton este elment
a barátaival a Duna-korzóra, a
Bercsényi utca magasságába.
Szolidan vigadtak, egy-két fröccs
és egy-két feles csúszott le. Négyen voltak, ültek a gáton, amikor hajnali két óra tájt hozzájuk
közel parkolt le egy autó, és az
utasai – szintén négyen voltak –
óriási hangerõvel bömböltették a
zenét. Ekkor a fiam társaságában
lévõ lány szólt nekik, hogy halkítsák le. Erre a másik társaságban
lévõ lány veszekedni kezdett vele,
majd elkezdték tépni egymást.
Ekkor avatkozott közbe a fiam és
a barátai, hogy szétválasszák a
verekedõ lányokat.” A történet
akár véget is érhetne ezen a ponton, de sajnos nem így történt: a
hangos társaság méltatlankodni
kezdett, majd erõsítést hívtak.
„Kisvártatva megérkezett még jó
néhány fiatal. A bátorságukról
annyit, hogy a fiam az elsõ ütést
hátulról, egy méretes fém zseblámpával kapta.” Az igazi balhé
csak ezután jött: a most már
mintegy tizenöt-húsz fõbõl álló
társaság komoly verekedésbe
kezdett, aminek a kimenetele az
erõviszonyokat elnézve nem lehetett kétséges: a hangos zenéért
szót emelõ fiatalokat az erõsítésként érkezõ társaság tagjai a földre teperték, a ruhájukat leszaggatták, és hosszú perceken keresztül módszeresen verték, sõt a
földön fekvõket meg is rugdosták.
„A fiamék próbálták hívni egy
rendõr ismerõsüket, hogy segítséget kérjenek, de arról számoltak
be, hogy a járõrök csak kb. negyven perc elteltével érkeztek ki.
Addig viszont nagyon komoly
sérüléseket szedtek össze, akár
halálos kimenetele is lehetett
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volna a balhénak. A fiamnak a
kórházi dokumentumok szerint
áll-, arccsont- és kéztörése, szemfenékbevérzése lett, agyrázkódást
kapott, nem beszélve a számos
egyéb zúzódásról. A barátai sem
jártak sokkal jobban. Hozzá kell
tenni, hogy az Árpád Kórházban a
mostoha körülmények és a hajnali
idõpont ellenére minden segítséget megkapott, de a sérülések
nyolc napon túl gyógyulnak.”

A „Nagy Testvér“ figyelt
A rendõrségi berkekben fiatalok
egyszerû hétvégi szórakozóhelyi
verekedései közé sorolt eset különös aktualitását az adja, hogy a
történteket rögzítették a nemrégiben felszerelt térfigyelõ kamerák. Ezek képeit a hatályos
adatvédelmi jogszabályok szerint
öt munkanapon belül meg kell
semmisíteni, amennyiben nem
érkezik bejelentés szabálysértésrõl vagy bûncselekményrõl. Az
érintett sértettek meghatalmazottjai ezért sietve kikérték a felvételeket, amelyek hivatalból eljutottak a Szentendrei Rendõrkapitányságra is. A lapunknak
nyilatkozó édesapa azonban
értetlenül áll a hivatalok tétovázása elõtt: „Ha négy-öt rendõr
áll egyetlen traffipax mögött,
miért kell negyven perc, hogy a
járõrök megérkezzenek egy verekedés helyszínére? Igaz, a rendõrök még aznap hajnalban bevittek és kihallgattak jó néhány
elkövetõt, de õrizetbe nem helyezték õket, mert az ügyeletes tiszt
szerint ennek feltételei nem álltak
fenn. Úgy tudom, egyiküknek három év felfüggesztett börtönbüntetése is van. Embert kell ölnie
ahhoz, hogy letartóztassák végre?
A másik gond a térfigyelõ kamerák felvételeivel van. A közterület-felügyelõk felügyelik a rendszert, de kicsi a létszámuk, ezért
tudtommal csak hétköznap munkaidõben ülnek a monitorok elõtt,
éjszaka és hétvégén pedig automata vezérli a kamerákat, ami
elõre meghatározott irányban
körözve figyeli az eseményeket.
Könnyen lehet, hogy az éjjeli fel-
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vételek használhatatlanok lesznek, mert például túl távoliak, kivehetetlenek a részletek. Jó lenne
statisztikát látni arról, hogy a
több tízmillió forintból kiépített
kamerarendszer milyen bûncselekményeket gátolt meg és milyen
nyomozásokat segített eddig. A
bûncselekmények legnagyobb része este és éjjel történik, ezért a
legcélszerûbb az lenne, ha éjjelnappal figyelné valaki a képeket,
és azonnal közbeavatkozna, ha
szükséges. Meggondolandó lenne
egyébként, hogy a közterület-felügyelõk helyett a rendõrség végezze
ezt a feladatot”.

Vétkesek és áldozatok
Az üggyel kapcsolatban felkerestük a Szentendrei Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályát is.
Hivatalos beszámolójukban –
amely a nyomozás érdekeire hivatkozva nem megy részletekbe –
a rendõrök megerõsítették az
elmondottakat: július 31-én a hajnali órákban a Duna-korzó (Gomba vendéglõ) elõtti helyrõl bejelentés érkezett a Szentendrei
Rendõrkapitányságra, hogy csoportos verekedés tört ki egy
szóváltás miatt. A kiérkezõ rendõr
járõrök és a nyomozók szerint
azonban a nyomozás jelen szakaszában nem állapítható meg,
hogy ki kezdte a verekedést. A
jelentésben az áll: a rendõri ellenõrzés során elõállították a
feltételezett elkövetõket, valamint
azt is megállapították, hogy „nevezettek erõsen ittas állapotban
voltak”. A jelenlévõ személyek
teljesen eltérõen adták elõ a
történteket. Az elõállítottak közül
egyébként egy fõt vettek õrizetbe.
Nem hivatalos forrásból úgy
tudjuk, a rendõrök valóban negyven perc alatt érkeztek a helyszínre, ám ennek két oka volt:
egyrészt a rendõrség központi
száma helyett egy rendõr ismerõst hívtak a fiatalok, ami
jelentõsen lassítja a közbeavatkozást, másrészt a járõr akkor éppen
Leányfalu hegyi területére és
Pismányba ment a nyaralóbetörések után nézni, az idõközben

érkezõ óriási vihar és a lezúduló
víz miatt pedig a hegyi utakról
csak üggyel-bajjal tudtak lejutni.
Kérdésünkre a kapitányság munkatársai felvázolták az õrizetbe
vétel és az elõzetes letartóztatás
kritériumait is, megindokolva,
miért nem került több elkövetõ
azonnal a rendõrségre. Általánosságban az õrizetbe vétel és elõzetes letartóztatás feltétele akkor
valósul meg, ha a gyanúsítottal
szemben szabadságvesztéssel
büntetendõ bûncselekmény megalapozott gyanúja áll fenn, vagy
ilyen tett elkövetésén érik, feltéve,
hogy a terhelt elõzetes letartóztatása valószínûsíthetõ. Akkor is
elõzetesbe kerül, ha megszökött,
illetve a nyomozó hatóság elõl
elrejtõzött vagy szökést kísérelt
meg, illetve ha az eljárás során
ellene újabb, szabadságvesztéssel
büntetendõ szándékos bûncselekmény elkövetése miatt indult
eljárás. Szintén azonnal letartóztatják, ha fennáll a veszély, hogy
megszökik vagy elrejtõzik, illetve
ha az eljárás során másképp nem
biztosítható a jelenléte. A negyedik lehetõség, ha megalapozottan feltételezhetõ róla, hogy
szabadlábon hagyása esetén a
tanúkat befolyásolná vagy megfélemlítené, illetve a tárgyi bizonyítási eszközöket elrejtené vagy
meghamisítaná, megnehezítve
ezzel a bizonyítást. Végül akkor is
elõzetes vár a gyanúsítottra, ha
szabadlábon hagyása esetén a
megkísérelt vagy elõkészített
bûncselekményt véghezvinné,
vagy szabadságvesztéssel büntetendõ újabb bûncselekményt követne el. Mivel egy személy kivételével senkinél nem álltak fenn
a felsorolt feltételek, csak egyetlen elkövetõt tartottak benn. Az
elõzetes letartóztatásról minden
esetben az illetékes bíróság dönt,
ez túllép a rendõri hatáskörön.

Lakossági segítséget
várnak
A Közigazgatási és Népjóléti Iroda
vezetõje, dr. Gerendás Gábor, aki
a térfigyelõ kamerarendszer beüzemelésének jogi eljárását koor-
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dinálta, kérdésünkre elmondta:
„A térfigyelõ rendszer 32 kamera
képét közvetíti a Városházán lévõ
megfigyelõ központba, ahol két
munkaállomást építettek ki. A
folyamatos megfigyelés érdekében
három személy számára hirdettünk munkalehetõséget felügyelõi
álláskörbe, de a speciális képesítési elõírások miatt eddig csak
egyet alkalmaztunk. A rendszer
indítása óta minden nap használjuk a kamerákat, illetve a
rendõrség által fokozottan veszélyesnek ítélt idõpontokban – amelyekrõl bõvebb információt biztonsági okokból nem adhatunk –
most már éjszaka is figyelik a
képeket. A nap huszonnégy órájában valóban nem tudunk jelen
lenni a megfigyelõ központban,
mivel a közterület-felügyelõknek
számos egyéb feladatuk is van,
azonban kezelõ hiányában a
kamerák automatikusan, egyéni
beállítások alapján mûködnek. A
korzói verekedés kapcsán is hasznos segítség volt az eszköz, ugyanis közel két gigabájtnyi anyagot
küldtünk át a rendõrségnek.“
Az irodavezetõ hozzátette: a térfigyelõk nemcsak az elkövetõk felelõsségre vonásánál tesznek kiemelkedõ szolgálatot. A hatóságok nagy segítségére voltak
augusztus 9-én vasárnap is, amikor hajnalban sikerült egy hasonló verekedést megakadályozni
úgy, hogy a rendõrséget a kameráknak köszönhetõen a közterület-felügyelõk riasztották, és öt
percen belül a helyszínen (szintén
a Duna-korzón) voltak. „Elsõdleges célunk a lakosság védelme,
a közbiztonság növelése” – mondja dr. Gerendás Gábor. „A rendszer
még teljesen új Szentendrén, annak megfelelõ mûködtetéséhez, az
igényekhez igazításához további
tapasztalatok kellenek. Célunk,
hogy minél eredményesebben állíthassuk azokat a lakosok szolgálatába. Az eddig összegyûlt
tapasztalatokat szeretnénk megosztani a helyiekkel is, hogy
javaslataikat, észrevételeiket elmondhassák nekünk”. A rendszert tehát folyamatosan fejlesztik, és haladnak a napi huszonnégy órás szolgálat felé.
Az összegyûlt anyagokat lapunkban közreadják, a lakossági észrevételeket pedig a dr.gerendas.
gabor@ph.szentendre.hu email
címre várják.
SZEVI-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Értékmentés válságkezeléssel
Átalakulóban van a szentendrei civilek két mintaadó intézménye, az Erdei Iskola Alapítvány
és a Napórásház. A Duna-korzón lévõ épület egy része szeptembertõl kismamabarát elgondolás szerint kereskedelmi alapon mûködik tovább, az alapítvány kuratóriumában pedig jelentõs átrendezõdés történt. A két összefüggõ intézmény sorsának alakulásáról, a miértekrõl és
hogyanokról az átvilágítást végzõ cég képviselõjét, s egyben az új kuratóriumi elnököt, Tegzes
Dánielt faggattuk.


BOKOR TAMÁS

 Miben látja az alapítvány és
a Napórásház problémáját?
Az Erdei Iskola Alapítvány köztudottan a város egyik legprofesszionálisabb civil szervezete
volt, nagyon jól pályázott, a civilek számára mintaadó módon
igen szerteágazó tevékenységet
folytatott. A helyzet akkor változott meg, amikor megépült a Napórásház. Ettõl kezdve egyre több
hiányosságot lehetett tapasztalni
a mûködésben, a pályázatokat és
az ingatlant menedzselni próbáló
önkéntes alapítványi csapat kompetenciái és kapacitásai egyaránt
végesnek bizonyultak.
 Hogyan került kapcsolatba
ön és cégtársa, Szabó Máté az
alapítvánnyal és a Napórásházzal?
Régóta adtunk külsõsként pályázati tanácsokat az alapítványnak
az elõkészítési fázisban, a lebonyolításban már nem. Idén januárban került elõször komoly veszélybe a ház, amikor nyolcmillió
forintos tartozást kellett kiegyenlíteniük, ebben kérték a
segítségünket. A cégünk tett egy
vételi ajánlatot a ház 18%-os
tulajdoni hányadára, természetben a földszint egy részére és a
pincére, amelyet az alapítvány el
is fogadott, így az elsõ részletbõl
ki tudták egyenlíteni a fenti tartozást, a másodikból pedig csökkenteni tudták az adósságállományt. A tulajdonba kerüléssel
párhuza-mosan átvilágítottuk az
alapítvány mûködését, ennek során óriási adminisztrációs problémákat, nagy adósságot és
jelentõs összegû azonnali visszafizetési kötelezettségeket találtunk.
 Az adásvétel mellett a kuratóriumban is átrendezõdést történt. Pontosan mi húzódott ennek a hátterében?
A mi munkánkkal párhuzamosan
a kuratórium is próbálta kezelni a

helyzetet. Mi azt mondtuk, hogy
azonnali és helyenként fájdalmas
válságkezelésre van szükség,
amire mi vállalkozunk is, ha erre
felkérést kapunk. Ekkor három
tag lemondott, a két alapító pedig
visszahívta Nyitrai Ákos kuratóriumi elnököt. Az alapítók három
tag delegálását kérték tõlünk, így
jelenleg négy fõvel mûködik tovább a kuratórium: Elek Zsófia és
Szabó Máté a két tag, Kosztolányi
István maradt a kuratórium titkára, én pedig az elnöki tisztséget
viselem.
 Mi történik jelenleg az épületben és a szervezetben?
Pillanatnyilag a kárfelmérés és a
rendrakás zajlik, és próbáljuk
újratárgyalni az egyik futó pályázat feltételeit, nehogy ott is
visszafizetési kötelezettségünk
keletkezzen. Ezzel párhuzamosan
keressük az ingatlant jól hasznosítani tudó jövõbeni bérlõket.
Az elmúlt öt évben a civil szervezetek csökkenõ mértékben ugyan,
de tudták programokkal tölteni a
házat, de fenntartani nem voltak
képesek. Ezért év eleje óta szüntelenül azt javasoltuk az alapítványnak, hogy helyezze legalább
részben profitorientált alapokra a
mûködtetést. Terveink szerint – a
ház eredeti célkitûzéstõl semmiképpen nem elszakadva – afféle „szolgáltató házat” képzelünk el, amely a szentendrei kisgyermekes családok központjaként funkcionálhat, teret adva a
környezeti nevelésnek is. A projekt jelenleg „családi ház” néven
fut, a lényege pedig az, hogy a
fejlesztõ foglalkozásoktól a közösségi és kulturális programokig
sokféle szolgáltatást nyújtson a
várandós kismamáktól az óvodás-bölcsõdés korosztályon keresztül a tizenévesekig minél
szélesebb rétegnek. A földszinten
kismamabarát kávézó megnyitását tervezzük. Számos, a területet ismerõ szakértõvel felvettük a kapcsolatot, hívjuk õket
segíteni, és minden ötletet szí-

vesen várunk: az ajtó továbbra is
nyitva áll mindenki elõtt, aki élettel tölti meg a házat.
 Az alapítványi óvoda bezárása viszont ennek az ellenkezõjét sugallja…
Az átvilágítás során kiderült,
hogy az alapítvány által mûködtetett óvoda jelentõs veszteséget
termel. Igaz, az intézmény nem
tudta megkapni a szükséges kifutási lehetõséget, de ha 100%-os
kihasználtsággal mûködött volna
az óvoda, akkor is csak nagyon
szerény hasznot tudott volna
hozni a háznak, miközben a többi
terület kihasználhatóságát jelentõsen csökkentette. Ezért megváltunk az alapítvány alkalmazásában álló óvónõktõl, és augusztus 31-vel bezárjuk az
óvodát.
 Mi lesz az Alapítvány egyik
legfontosabb projektjével, a
helyi termékek forgalmazásával
és a bolttal, ami erre szakosodva létrejött az épület aljában?
A helyitermék-projekt valóban az
Erdei Iskola Alapítvány kiemelten
fontos ügye, de a bolt most egyáltalán nincs jó helyen. Polgármester úrral egyezettünk az ügyben, hogy egy frekventált helyet
keressünk a boltnak, akár úgy is,
hogy nem önállóan, hanem több
helyszínen helyi termékpultokkal
megjelenve kerülnénk közelebb a
vásárlókhoz. Ezen kívül fontos,
hogy a helyi termékek megjelenjenek a fesztiválokon is, ezért
nagyméretû standdal leszünk
jelen a Szentendre Éjjel-nappal
Nyitva fesztiválon a régi Tourinform épület elõtt, amelyet remélhetõleg sok vendég keres majd fel.

A Szentendre Éjjel-nappal fesztivál ideje alatt a Napórásházban
jótékonysági kiállítást szervez az
alapítvány kuratóriuma, amelynek bevételébõl a nehéz helyzetbe jutott szervezet újraépítését
indíthatják meg.
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TÉGLAKÕBE VÉSETT SIKERTÖRTÉNET

Építsünk saját világot!
Miként lehetséges az, hogy egy terméket maguk a vevõk fejlesztenek tovább, meglepve
azokat is, akik azt eredetileg kitalálták és megalkották? Az eladások meredeken emelkednek
itthon és a határokon túl, de Barabás Árpád, a veszprémi Barabás Téglakõ Kft. tulajdonosa
szerint a téglakõ-sztori valójában csak most – a díjesõ után – kezdõdik.
téglakõbõl. Ez a legnagyobb elismerése annak a sokéves tervezésnek és fejlesztõ munkának, ami a
téglakõ létrehozását elõzte meg.
Most érzem igazán, hogy nem
dolgoztam vele hiába, és most
látom, hogy a téglakõ történetét
maguk a vevõk kezdik el írni.
 Sorra érkeznek a szakmai
elismerések. A téglakõ újdonság-nagydíjat és legjobb standdíjat nyert a Construma építészeti vásáron.
Magasan a legnagyobb pontszámot kaptuk az újdonság-kategóriában. A standunkkal is díjat
nyertünk, olyan sokféle kreatív
megoldás született. Ott derült ki,
hogy az embereket sokkal jobban
érdekli a kerítés, a pad, a kút, a
pergola, az épületek külsõ fedése,
mint az, hogy eredetileg ez egy
térburkolat. Innen is jött az ötlet,
hogy sok helyen az országban
úgynevezett Téglakõ Bemutatókerteket építsenek a partnereink.
Ez már nagy ütemben zajlik,
köszönhetõen annak, hogy ötször
annyi viszonteladónk van, mint
egy évvel ezelõtt, sõt terjeszkedünk a határokon túl is.

 Mitõl vált divatossá a téglakõ?
A magyarok tényleg megszerették
a téglakövet. A legtöbbet eddig
Veszprém és Pest megyében vásároltak belõle, és a Dunakanyarban is gyorsan népszerû lett. Egy
éve kezdtük árulni a téglakövet,
és tavaly 100 ezer négyzetméter
adtunk el összesen. Idén a rendkívüli idõjárás ellenére július
végén már több mint 130 ezer
eladott négyzetméternél tartottunk, ami országos rekordnak
számít a piacon. Ezzel a mennyiséggel lefedhetnénk a budaörsi
repteret! Talán az a titkunk, hogy
a vásárlóink sokkal többet látnak
bele a termékeinkbe, mint amit mi
eredetileg gondoltunk róla. Õk
már akkor látták, hogy a téglakõ
kész építõelem, amikor még mi
csak burkolatként tekintettünk
rá. Szerintem páratlan, hogy egy
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terméket ilyen mértékben a vevõk
fejlesszenek tovább.
 Hogyan derült ki, hogy a téglakõ több mint térburkolat?
Próbaképpen kiraktuk néhány
helyre a téglakövet, és legnagyobb
meglepetésünkre azt láttuk, hogy
nemcsak útburkolásra használták
fel, hanem kerítést falaztak belõle, ma meg már azt látom az
építkezéseken, hogy a téglakõ
kész építõelemmé vált, mindenki
valami egyedit akar alkotni belõle. Egy szolnoki mesterséges tó
felett már hidat építettek téglakõbõl. De készült iskolakerítés,
iskolaudvar és bicikliút, fürdõudvar is belõle. Veszprémben felhasználják a Kertek és Kolostorok
Programban. Olyan széles az
alkalmazási lehetõség, hogy saját
kis világot lehet már építeni csak
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 Kik veszik külföldön a téglakövet?
Rendszeresen szállítunk Romániába, Szlovákiában céget hoztunk létre téglakõ gyártására, de
a lengyelek is érdeklõdnek, azután pedig Ausztria a következõ
célpont. Kazahsztánból is érkezett
érdeklõdõ, pedig senkit nem
ismertünk ott. Szeretnénk elvinni
a téglakõ hírét azokhoz, akik még
nem hallottak róla. Hazai tapasztalat, hogy aki hallott már róla,
utána kézbe veszi, és hamar
megszereti, sõt, mást már nem is
akar venni.
 Merre növekednének még?
Azokat a magyar családi házas
övezeteket céloztuk meg, ahol az
utcákon ma még az aszfaltot
használják, de ahol ugyanezért az
árért egy lényegesen szebb térburkolatot tudunk ajánlani. Ma-

gyarországon eddig csak aszfaltból, öntött betonból épült út.
Miközben
Nyugat-Európában
nagy divat betonkövekkel lefedni
az utcákat, mert sokkal otthonosabb. Van-e annál kellemesebb,
otthonosabb, mint ami egy természetes közeget idéz? Sokan azt
mondják, hogy a téglakõ békét
hoz az udvarukba, nyugalmat
áraszt, állandóságot sugall. Ez
nagy szó a mai világban. Talán
évtizedek óta nem volt olyan termék, ami ilyen nagy szeretetet
váltott volna ki a vásárlókból. A
megvásárlása pedig már nem az
anyagiak függvénye.

Mi az a téglakõ?
Az antik jellegû téglakõ
színében, még csorbulásaiban
is úgy néz ki, mint egy
százéves bontott tégla: patinás
és gyönyörû. Anyagában
beton, tehát nem égetett
agyag, a dédszüleink korabeli
égetett agyagtéglát idézi, ám
azzal ellentétben fagyálló és
kopásálló. A téglakõvel gyakorlatilag újrateremtették
a téglát, ami beépíthetõ az
udvar-, és a járdaburkolatba,
ellenáll a sónak, az esõnek,
a hónak és a mechanikai koptatásnak is, könnyedén bontható, javítható. Az eredetileg
kõmûves Barabás Árpád
hosszú éveken át kísérletezett,
amíg mára tökéletesítette
találmányát. Ráadásul a teljesen újragondolt gyártástechnológia az eddig megszokott
árszint felét, harmadát teszi
lehetõvé. Akik eddig csak
vágytak erre, most nagyon
kedvezõ áron juthatnak egy
magyar prémium-termékhez.

ÉRDEKLI A TÉGLAKÕ?
Tudjon meg többet:
BARABÁS TÉGLAKÕ KFT.
8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
Telefon: 06-88-578-280
www.teglako.hu
info@barabasteglako.hu
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A Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei
ismét Olaszországban….
zen a nyáron már harmadszorra rendezték meg Miglianicoban (Olaszország) a III.
Nemzetközi Zenekari Kurzust.
Iskolánk növendékei és tanárai
második alkalommal vettek részt
a 11 napos eseményen, július 2 és
12 között. Repülõvel utaztunk
Rómáig, onnan busszal tettük
meg a hátralevõ 200 km-t
Miglianicoig. A kurzuson húsz
növendék és három tanár vett

E

részt: Négyessy Katalin, Pap Angéla és Szabó Réka. A résztvevõk
a hegedû, cselló, rézfúvós és ütõ
tanszakokról kerültek ki. A 100
tagból álló zenekart 4 nemzet
diákjai alkották: olaszok, magyarok, csehek és bolgárok.
Az idei kurzus nehézségi fokában
különbözött a tavalyitól. A zeneirodalom legismertebb, nehéz
mûveit dolgozták át: Beethoven
V., és VI. Szimfónia I. tételei, Mozart: C-Dúr Jupiter Szimfóniájának I. tétele, Rimszkij-Korszakov: Spanyol Capriccio, Verdi:
Traviata, Wagner: Tannhäuser
nyitány, Mozart: Kis éji zene, és a
populárisabb mûfajból, Ennio
Morricone filmzene egyvelege és
ráadásként az „O sole mio” népszerû dallama. Ezeknek a mûveknek az elõadása még egy felnõtt
zenekar részére is nehéz feladat, a
13-18 év közötti tanulóknak
pedig hihetetlen kihívást és óriási
élményt jelentett. A felkészülés
már hetekkel a kurzus elõtt megkezdõdött, hiszen tanári felügyelettel még itthon megismerkedtek a szólamokkal. A kinti
napi hat óra próba (9-12-ig és 1518-ig) rendkívül fárasztó volt,
mégis mindenkit az a közös cél
inspirált, hogy valami rendkívüli
dolog van készülõben, ami a

kurzus végére meg is született.
Felejthetetlen élmény volt az a
három koncert, amit Miglianicoban, Lancianóban és Chietiben
adott a nemzetközi zenekar.
Fontos megemlíteni a Chietiben
található koncert helyszínét, a
Teatro Marruccinót. Ez az országos szinten is kimagasló fontosságú barokk színház a tartomány
kulturális központja, a fellépés
lehetõsége nagy megtiszteltetés

volt a zenekar számára. A koncertrõl a RAI 1 olasz televízió is
felvételt készített.
A kurzus jelentõsége több szinten
érzékelhetõ. A gyerekek számára
a napi hat óra hangszeres játék
önmagában is rendkívüli, nem
beszélve arról, hogy szimfonikus
zenekarban játszani az alapfokú
oktatásban nincs lehetõségük. A
kurzus alkalmat adott arra, hogy
megtapasztalják azt a csodálatos,
összetett élményt, amelyet a más
hangszerekkel való együttmuzsikálás nyújthat a világirodalom
remekeinek tolmácsolása közben.
A különbözõ szinten álló gyerekek a közös munka során egymást segítve, ösztönözve, tudásukat meghazudtoló, kimagasló
eredményeket produkáltak. A zenekart a kitûnõ karmester, Leontino Iezzi vezényelte. A gyerekeket olasz családok szállásolták el,
így alkalmuk volt betekinteni a
családok mindennapjaiba. A zenekari próbákon túl szinte minden este kulturális programok
vártak bennünket, melyek jól
prezentálták, hogy hogyan lehet
különbözõ hangszerösszeállításokban, különbözõ stílusban
együtt muzsikálni (klasszikus
zene, jazz, streetband, katonazenekar).

A résztvevõk kifejezték azt a
szándékukat, hogy amennyiben
lehetõség van rá, szívesen utaznának jövõ nyáron is a IV. Nemzetközi Zenekari Kurzusra.
Mi, a zeneiskola pedagógusai
ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik hozzásegítettek bennünket ehhez a
nagyszerû élményhez. Köszönjük
Szentendre Város Önkormányzatának, hogy egy pályázat keretében hozzájárult tanulóink
kiutazásához. Köszönjük dr. Dino
de Marconak, Miglianico polgármesterének, hogy minden lehetséges módon támogatta a
kurzust és a fesztivált. Köszönet
továbbá Diego Tiberiónak, az
Accademia Musicale Tollese di
Miglianico igazgatójának, a fesztivál szellemi atyjának, hogy harmadszor is megszervezte és
lebonyolította az eseménysorozatot. Végül, de nem utolsósorban
köszönjük Zakar Katalin igazgatónõnek és a magyar szülõknek, hogy lehetõvé tették a gyermekek kiutazását, és az olasz
családoknak, hogy befogadtak
minket.
A ZENEISKOLA TANÁRAI
ELHUNYT SZÁRI MIHÁLY
Súlyos, hosszan tartó betegség után
2010. augusztus 3-án elhunyt Szári
Mihály aranydiplomás egyházkarnagy,
zeneszerzõ, a szentendrei Vujicsics
Tihamér Zeneiskola nyugalmazott
igazgatója.
Temetése 2010. augusztus 27-én,
pénteken 9.45 órakor lesz
az Óbudai Köztemetõben.
Gyászolják: felesége Mária, testvérei
Berta és Lajos, rokonai, s hozzá
közel álló barátai, ismerõsei.

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

Fotósok
a hivatalból

Hagyományteremtõ szándékkal
nyílt új fotókiállítás a Városháza
Galériájában: a falakon augusztus 27-ig látható képek a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
saját élményeirõl számolnak be.
Az ötletet az adta, hogy Turócziné
Kiss Gizellának, a hivatal egyik
dolgozójának nemrégiben jelent
meg saját albuma gyönyörû fotóiról, és Puhl Márta, a Közgazdasági és Vagyon iroda vezetõje
felvetette, hogy érdemes lenne a
képeit más dolgozók fotóival
együtt bemutatni.
A behozott alkotásokból Miser
István válogatta össze a több
tucatnyi munkatárs közel 60
fotóját. Dr. Molnár Ildikó címzetes
fõjegyzõ a megnyitón hangsúlyozta, a kiállításnak nem titkolt és
igen fontos célja van: szeretnék
elérni, hogy a látogatók többé ne
gondolják, hogy a hivatal dolgozói csak paragrafusokban látják a
világot.
A tervek szerint jövõre tematikus
formában folytatódik a most még
épület-, természet- és egyéb fotókat egyaránt felvonultató rendezvény. Akkor várhatóan a gyermeknapi tárlat után nyitják meg
az évszakok köré szervezõdõ kiállítást.
- BT -

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
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KULTÚRA

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, bábszínház és elõadások a magyarságról; kézmûves
vásár.
Augusztus 21. Pilisszentkereszt, Klastromkert
Kézmûves vásár, lovagi hétpróba, lovasbemutató, klastrom
szépségverseny
20.30-kor Kormorán-koncert

Szerb búcsú
Az augusztus 19-i búcsún a
Vujicsics téren lévõ Preobrazsenszka templomban Jézus
Tábor-hegyi színeváltozásáról
emlékeznek meg, s az egyházi
szertartást követõen hagyományosan „kólóra perdülnek”
a templomudvaron, e mellett
alkalom adódik a családi,
baráti találkozókra is. A
Vujicsics együttes ad koncertet augusztus 19-én 16 és
20 órakor a Lázár cár téren.

Akvarellek
a Rodin-ban
Augusztus 19-én 19 órakor a
Rodin Galériában nyílik Mai
szemmel címmel Benkovits
György akvarelljeibõl kiállítás.
Az érdeklõdõket lokálpatrióta
programmal várják: dr. Török
Katalin mûvészeti író szentendrei képeket vetít, az érdeklõdõk a szellemi élményen
kívül megismerkedhetnek a
rácürmössel és a dalmát bagóca ízével is.

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, festõmûvész alkotásaiból. A kiállítás-megnyitó után Árkossy
István-Bágyoni Szabó István:
Világ árnya, világ fénye címû
beszélgetõkönyvet mutatják be.

12

Az igazi jazz több mint amit hallunk


dai Mátyás nagyszerû bõgõsjátéka együtt teremtette meg a korongon hallható színvonalas dalokat.

KÉRI ILDIKÓ

Szentendrei Nyár koncertprogramjaiban évek óta
nagy sikerrel szerepel a Jazz
Fesztivál. Idén is július utolsó
szombatján, kellemes idõjárási
viszonyok között, este hét órakor,
a MûvészetMalom udvara megtelt
jazzkedvelõ közönséggel. Ez érthetõ volt, hisz olyan, a magyar
jazz élvonalában lévõ és nemzetközi szinten is számon tartott
együttesek léptek fel, mint a
Dresch Quartet, a Borbély Mûhely,
az alig három éve alakult, de
máris sikeresnek bizonyuló Finucci Bros Quartet, valamint a
sokoldalú, igen népszerû énekesnõ, Szalóky Ági és zenekara.
A fesztivál közönsége négy és fél
órán keresztül profi zenészeket
hallgatva újra meggyõzõdhetett
arról, hogy napjainkban a jazz
stílusbeli sokszínûsége egyre
gazdagabbá válik. A zenei világ
minden ága hat rá, a klasszikustól a hagyományos népzenéig,
az avantgard ugyanúgy, mint a
keleti vagy afrikai ritmusok. Az
est során fellépõ Dresch Quartet
és Borbély Mûhely egyéni stílusú
hangvétele is jó példa arra, hogy a
jazz rengeteg stílust képes magába olvasztani, és szintézis útján
ebbõl újat teremteni.

A

Dresch Mihály, akit a mûfaj egyik
stílusteremtõjeként tartanak számon, sajátos módon emeli át az
autentikus magyar és erdélyi
népzenét a jazzbe. Zenéje úgy tud
a világ bármely pontján érthetõ
lenni, hogy közben egy pillanatig
sem veszíti el jellegzetesen magyar mivoltát. Elõadói stílusa,
karakteres tartása teljes összhangban van azzal a zenével,
amit képvisel. Szaxofon- és furulyajátékára magas fokú szakmai igényesség és virtuozitás
jellemzõ. Nem véletlen, hogy idén
õ kapta meg a Szabó Gábor-díjat,
melyet a Magyar Jazz Szövetség
évente egy olyan muzsikusnak
ítél oda, aki zenei tevékenységével magas szakmai elismerést
vívott ki. Az együttes tavaly megjelent lemeze, a „Ritka madár”,
Gramofon-díjas lett. Ez a siker a
Dresch Quartet minden egyes
tagjának szólt, hisz Lukács Miklós profi cimbalomjátéka, Baló
István remek dobjátéka és Szan-
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A fesztivál törzsvendég csapata a
szentendreiek által jól ismert és
kedvelt Borbély Mûhely ez alkalommal is remekül zenélt. Összeállításukban több darabot is hallhattunk a „Hommage á Kodály”
címû, 2009-ben megjelent lemezükrõl. Borbély Mihály ennek a
lemeznek a létrehozásával egyszerre gazdagította a magyar jazz
zenei világát és állított emléket
Kodály hatalmas zenei munkásságának. Ezekben a dalokban a
Kodály-mûvek népzenei dallamvilága tökéletesen belesimul a jazz
adta zenei keretekbe. A Borbély
Mûhely igazán jól összekovácsolódott csapat, és ez jól átjön a

volt, és ikertestvérét, Balogh
Zoltán zongoristát érezhetõ szimpátiával fogadta a szentendrei
közönség. Az együttes zenei
világához a legközelebb a fusionnal átitatott groove-os jazz áll.
Balogh Roland nagyszerû technikai tudással rendelkezõ gitáros.
Fõleg érzelemmel teli, saját szerzeményeket adtak elõ.
A szentendreiek által igen várt
Szalóky Ági volt az utolsó fellépõ,
a Karády-est címû produkciójával,
amely lemez formájában is megjelent. Az átértelmezett Karádydalok, amelyeket érzékeny, kifejezõ hangon adott elõ az énekesnõ,
jobban érvényesültek volna egy
intimebb miliõben. Talán szerencsésebb lett volna az is, ha nem õ
zárja a mûsort, hisz fél tizenegy

fotó  AKNAY CSABA

Pilisi Klastrom
Fesztivál

zenéjükön is. A közönség is érzi a
koncertjük alatt, hogy ez az a
négyes, ahol a muzsikus és a
muzsika eggyé válik, és ebben van
a jazz igazi örömteremtõ titka. A
közönség is megérzi, hogy akkor
és ott születik valami, ami megismételhetetlen és ami õszinte. A
profizmus és az õszinteség érzõdik Borbély Mihály szaxofon, klarinét- és furulyajátékán ugyanúgy,
mint Szabó Dániel olykor lélegzetelállító zongorajátékán. Baló István beleélõs dobjátékáról is kizárólag szuperlatívuszokban lehet
beszélni, és az elmélyülten játszó
Horváth Balázs nagybõgõs játéka
is nélkülözhetetlen a csapatból.
A Finucci Bros Quartet kedves
színfoltja volt az estnek. Balog
Rolandot, aki a 2009-es Montreux-i jazzgitár verseny gyõztese

környékén a hallgató közönség
eléggé elfáradt, és érezhetõen nyûgös lett. A jazzkoncertekre jellemzõ
ráérõs hangulatnak nem tesz jót a
rohanás, amikor sietni kell a
hangszerek és a hangosítás beállításával, amikor nem tudnak kényelmesen ráadást adni a zenészek, mert le kell sietni a színpadról. Sajnos idén ez történt, reméljük, a fesztivál szervezõi jövõre
ezen változtatnak, és még finomítanak egy-két dolgon. Például lesz
bemondó, és nem a zenészeknek
kell elmondani magukról, hogy
milyen sikereket értek el, és lesz
gondos kiszolgáló személyzet,
hogy ne a mûvész cipelje a zongorát. Természetesen ezek az apró
részletek nem csorbítottak az est
zenei színvonalán, hisz a fellépõ
zenészek ez alkalommal is mindent beleadtak.

KULTÚRA

Kétfilléres opera


RAPPAI ZSUZSA

SZENTENDREI TEÁTRUM
MûvészetMalom udvara
(Bogdányi u. 32.)

fotó  AKNAY CSABA

PIERRE DE MARIVAUX:

A SZERELEM DIADALA
(08. 13., 14. péntek, szombat, 20.30
óra. Esõnap: augusztus 15. vasárnap)
Szentendrei bemutató!
Katona József Színház és a
Szentendrei Teátrum közös
produkciója

ár a cím hallatán tudhatta a közönség, hogy nem „rendes, igazi"
operaelõadást fog látni, hallani, hanem valami mást, valami
szokatlant. Ezek után meg sem lepõdhetett azon, hogy az elõadás kezdetén egy csavargó külsejû bohócfigura mászik át rajta – egyenesen fel a színpadra. A Pest Megyei Mûvelõdési Központ színpadára,
ahová a rossz idõ zavarta be a Gruppo Amarcord elõadását. A fiatal
muzsikusokból álló modenai társulat alakulásakor, 2000-ben Federico
Fellini filmjének címét választotta elnevezéséül, utalva ezzel arra, hogy
elõadásaik annak hangulatát tükrözik. A kis létszámú együttes napjainkra méltán vált ismertté és sikeressé. Szokatlan operai produkcióikban ugyanis a zene mellett a szinészi játék és a humor kap nagy
hangsúlyt. Az „opera buffa”-nak (a tréfás operának), ennek a könnyedebb hangvételû, játékos ötletekkel teli zenés játéknak nagy hagyománya van Olaszországban. Az Amarcord Társulat azonban e mûfaj
közismert poénjain túl a különbözõ stílusú és hangvételû zenedarabok
együttlétére is építi elõadásait.
Adott egy kerettörténet: az elõadás Donizetti Szerelmi bájitalával indul,
a középpontban azzal a csodaelixirrel, amelyrõl egy ügyes kereskedõ
azt állítja, hogy minden betegséget meggyógyít, és minden kivánságot,
vágyat teljesít. Természetesen az összes szereplõ ezt szeretné megszerezni magának, ettõl remélve a hõn vágyott sikert. Ebbõl a vetélkedésbõl kerekedik ki a kedves elõadás. Amelyet Barbara Zanasi színésznõ, Massimiliano Barbolini és Claudio Mattioli operénekesek (az
utóbbi egyben az elõadás rendezõje is), Gentjan Llukaci hegedûmûvész
és Denis Biancucci zongorista jegyez. Vagyis énekel, hangszeren játszik, táncol és akrobatikus mutatványokat ad elõ. S ami a zenei
matériát illeti: népszerû operaáriákból, szívet-lelket melegítõ olasz belcantóból, Nino Rota filmzenéjébõl, jazzbõl – ebbõl a zenei kavalkádból
állt össze a „kétfilléres operaest”. Ami jogosan aratott nagy sikert,
hiszen a klasszikus és a modern zene ötvözésével, az opera közönségközelbe hozásával tette ezt a mûfajt a kevésbé zeneértõk számára is
élvezetessé, szerethetõvé.

M

Leonida: Pálmai Anna
Korina: Borbély Alexandra e.h.
Hermokratész, filozófus: Máté Gábor
Leontina, a húga: Szirtes Ági
Agisz, ifjú herceg: Mészáros Béla
Szairész, kertész: Bezerédi Zoltán
Arlekin, szolga: Dankó István
Udvarhölgy: Huzella Júlia e.h.
Udvarhölgy: Pálos Hanna e.h.
RENDEZÕ: ASCHER TAMÁS

Gyerekteátrum

(Vasárnap délelõttönként 10.00)
MûvészetMalom udvara

HÁROM SZÉKLÁB KALÁKA
(08. 15.)

Koncert
MITSOURA
(08. 14.)

MÉG EGY SZÍNHÁZI BEMUTATÓ Fesztivál
A Szentendre éjjel-nappal nyitva nyárzáró hétvége keretében augusztus 27-én, pénteken 20 órakor mutatja be a Száguldó Orfeum Richard
Strand Karrier komédia címû vígjátékát a Pest Megyei Könyvtár színháztermében Sághy Tamás, Incze József, Ivancsics Ilona, Bodrogi Attila
(és egy meglepetés színész) szereplésével. A rendezõ Márton András.
A Fõnök váratlanul elhalálozik. Még ki sem hûlt a teste, de az alkalmazottak már azon mesterkednek, hogy ki is ragadja magához a hatalmat...
Az elõadásra, mely magyarországi õsbemutató, jegyek kaphatók a
szentendrei Tourinform irodában és az InterTicket hálózatában
(www.jegy.hu). Belépõjegy: 2500 Ft.

SZENTENDRE
ÉJJEL-NAPPAL NYITVA
(08. 27–29.)
Szentendre belvárosa
Részletes programok a hamarosan
megjelenõ programfüzetben

Megnyitó: péntek 16 órakor az
Apor hídnál.
Köszöntõt mond a polgármester
Vasárnap 19 órakor
jótékonysági koncert Szendrõ város
árvízkárosultjainak megsegítéséért
a Városháza dísztermében,
21 órakor gyertyaúsztatás a Dunán
Ízelítõ a programokból
Öko-sátor, helyi termékek kiállítása
és vására, divatbemutatók, stand up
comedy, neonparádé, társasjáték
klub, bábszínház, gombfoci,
utcamûterem: Pistyur Imre, Kovács
Putu, ArtUnió Galéria, Fónad István,
pétanque golyójáték, Nádas György
mûsora, a SzEVASz társulat elõadása,
jótékonysági bolhapiac, neoneon
fényfõtér, séta a Szeresd Szentendrét
Egyesülettel, vásári komédia,
Magyarországi Szerb Színház bemutatója
Helyszínek: Apor-híd, Fõ tér,
Lázár cár tér, Jókai, Bercsényi,
Kígyó, Dumtsa Jenõ, Görög,
Bogdányi, Tiszteletes, Péter-Pál
utcák, Vargha-ház, Ikon terasz,
Pest Megyei Könyvtár, P'Art Mozi
Koncertek
Apor híd: Old Max, Poa Pratensis
Band, Jack Cannon, The Soultramps,
Indian Joe, Gágogó Zenekar, salsa,
Áldás és Átok, táncvarázslat,
Sugarblues, Empty Pubs,
Bõrgyári Capricco, Schwarz
Dávid és Eszes Viktória,
Falks Fellows, Yes Yes Matza,
Átmeneti Kabát, Ripoff Raskolnyikow,
Kobza Vajk Group
ElevenKert: Baly&Pilu Dj szett,
MOHA, Presszó Tangó Libidó,
Utózenekar, DJ Kaska, Sajnos Batár
Lázár cár tér: Gabona Zenekar,
Kiégõ Izzók, Söndörgõ, Tudósok,
Igor Lazin, Mirko Milan Miloševic
koncert, Árvalányhaj Tamburazenekar,
Pyrgos – görög táncház
Ikon terasz: református diákok,
I`Lil jazz
Kiállítások helyszínei:
MûvészetMalom, Szentendrei Képtár,
Péter-Pál Galéria, Artunió Galéria,
Ikon terasz (Bercsényi utca 1.),
Kolping ház, Cafe Rodin, Régi
Mûvésztelepi Galéria, Dalmát Kávézó,
Vargha-ház (Bogdányi u. 51.)

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).
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL
Újszerû állapotban lévõ fa
bejárati ajtó, valamint mûanyag
nyílászárok eladók. Tel. 06-20773-9010.

35 nm-es szoba kiadó. Tel. 0630-949-6456.
Szentendrén 150 nm-es családi
ház bútorozottan, garázzsal
kiadó. Tel. (26) 301-624.

lakásos társasházban magas
színvonalú, új építésû lakások
eladók. Ár: 450 000 Ft/nm. Az ár
tartalmazza a gépkocsibeállót,
klímát, riasztót, fa nyílászárókat.
Tel. 06-20-514-3333, 06-20-9349349. www.2mbuild.hu

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

üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30635-0594.
Üzlethelyiségek kiadók a Kaiser’s
közelében, a Vasúti villasor
11/B. szám alatt. Tel. (26) 319957, este.

OKTATÁS
ÁLLAT
Fotópályázat kutyáknak:
www.happypuppy.eoldal.hu.
Kutyasétáltató szolgálat, kutyapanzió.

ÁLLÁS
Szentendrei étterembe szakácsot
keresünk azonnali kezdéssel. Tel.
06-20-501-3830.
Ékszer- vagy mûtárgybecsüst
felveszünk szentendrei ékszerüzletbe. Tel. 06-30-949-9169.
4-6 órás délelõtti, irodai vagy
otthoni munkát vállalok. Tel 0670-420-7221.

EGÉSZSÉG
KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES
MEGSZÜNTETÉS 10 NAPOS
KEZELÉSSEL. Tel. (26) 300419, rögzítõ, visszahívjuk.
Budakalászon, az Igazgyöngy
Szépségszalonban
mikrokamerás hajvizsgálat,
hajgyógyászati szaktanácsadás. Bejelentkezés: 06-70311-7303, 06 (1) 220-1103.

EZOTÉRIA
Jóslás az Innspiritben! Ha kíváncsi vagy a jövõdre, útmutatásra,
segítségre vágysz, hívj minket
bátran! Bejelentkezés: (26) 309070.
Látó szeretettel várja!
Sorselemzés, lelki segítség. Tel.
06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu

KIADÓ LAKÁS
Szentendrén a HÉV- és
buszvégállomástól 200 m-re
külön bejáratú, 65 nm-es tetõtéri
lakás kiadó. Tel. 06-20-347-4002.

Vasvári-lakótelepen 70 nm-es,
1+2 félszobás étkezõs lakás
eladó 19,5 millió Ft-ért. Tel. 0620-515-7119.
Kiadó kaució nélkül 1 fõ részére
szoba-fürdõszoba (konyha nincs).
Ár: 40 ezer rezsivel. Tel. 06-30540-3516.
Szentendrén 57 nm-es, 2 szobás
lakás kiadó. Tel. 06-30-248-4274.
Füzesparkban kétszobás lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-30547-4090.
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, konyha,
mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300080, 18 óra után.
Izbégen 100 nm-es, kertkapcsolatos lakás garázzsal szeptembertõl kiadó. Tel. 06-20-4687288.

Szentendrén, Pismány alján eladó
3 és félszobás, 104 nm-es
lakóterületû, kétszintes családi
ház 150 nöl-es telekkel. Irányár:
27, 8 millió Ft. Tel. 06-30-8677454.
Tahi, Viola utcában kétszintes
családi ház eladó. Tel. (26) 300948.
Eladó Szentendrén, a
Püspökmajor-lakótelepen IV.
emeleti, 41 nm-es lakás panoráma-kilátással. Irányár: 9,3 millió
Ft. Tel. 06-20-337-0384.
Szentendrén, Pilisvörösváron és
30 km-s körzetünkben családi
házat, lakást, vagy ingatlant
keresek. Tel. 06-30-520-4512.
Szentendrén, jó helyen
szerkezetkész lakóház 250
nöl-es udvarral, telekáron, 22
millió Ft irányáron eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Leányfalun jó helyen, kisebb
lakóház felújítást igénylõen,
7 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-299-0376.

LAKÁS, INGATLAN
Ügyfelünk részére I-II. emeleti, 3
szobás lakást keresünk
Szentendrén, 15 millió Ft-ig.
OÁZIS Ingatlaniroda, tel 06-30620-9787.
Szentendrén, a Szmolnyica
sétányon sorház eladó.
Irányár: 34 millió Ft. Tel. 0620-912-5516.
Szentendre belvárosában,
frekventált zöldövezeti helyen, 5

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.
55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 millió Ft-ért. Tel. 06-20-983-5166.
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.
Leányfalun, a legjobb helyen,
sorházakban 1+2 félszobás
lakás 14 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Matematika, fizikatanítást,
pótvizsgára felkészítést, a
következõ tanévre való elõkészítést vállalok általános,
közép- és fõiskolai szinten.
Házhoz megyek. Tel. 06-30-3478843.

Festõmûvész komfortos mûtermet bérelne Szentendrén,
csendes helyen, hosszú távra.
Tel. 06-30-678-7732.
Szentendrén, a belvárosban 40
nm-es (40 ezer Ft+áfa) kertre
nézõ helyiség kiadó. Tel. 06-20203-5988.

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

TÁRSKERESÕ
RÉGISÉG
GYÛJTEMÉNYEMBE
MÛTÁRGYAKAT, festményeket és régiségeket
vásárolok készpénzért. Több
évtizedes gyûjtõi és szakértõi
gyakorlattal. Ingyenes becslést és tanácsadást vállalok
az alábbi szakterületekben:
festmény, mûtárgy, bútor,
szõnyeg, ékszerbecslés, drágakõ-meghatározás. Gyûjtõpartnerek jelentkezését is
várom. Tel. (06-1) 950-0995,
06-30-322-5989,
sekina2@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS
Egyedi és hagyományos, cserépkályha-, kandalló-, kemenceépítése, átépítése. Tel. 06-30868-0021.
Lakatos munkák: kerítés, korlát, lépcsõ – kovácsolt vasból
is. Kerti tavak építése, karbantartása. Tel. 06-20-4301861.
ELTE óvónõképzõs fiatal lány
gyermekfelügyeletet vállal
egész napra, hétvégén is. Tel.
06-20-775-0722.
Kandallóépítés, vízfûtéseslégfûtéses kandallók. Tel. 06-20594-4458.

ÜZLET
Szentendrén, a 11-es fõút mellett
CBA üzlettel szemben 24 nm-es

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

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

Test
és talpmasszázs
a St. Andrea Panzióban
Telefon: 06-30-560-3621
Fehér Gyöngyi

Konténeres sitt
szállítást
és ömlesztett
anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását
vállalom.
Tel.: 30-296-6797

ÉRETTSÉGI UTÁNI INGYENES SZAKKÉPZÉS!
Tanulj szakmát helyben, tandíjmentesen!
a Szakkay József Szakközépiskola
idegenforgalmi ügyintézõ és idegenvezetõ
szakképzést indít Szentendrén
a 2010/2011 tanévben
• 1 ill. 2 éves, nappali rendszerû, tandíjmentes képzés (a tandíjmentesség
korhatára 22 év)
• tanulói jogviszony, diákigazolvány
• intenzív nyelvoktatás
• szakmai gyakorlat
• számítástechnikai ismeretek
• tantárgyak: országismeret, szálloda- és
vendéglátóipari ismeretek, marketing,
rendezvényszervezés, idegenvezetés
elmélete és gyakorlata
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A képzés helye:
Szentendrei Református Gimnázium
A jelentkezés módja:
Személyesen az alábbi címen:
Szakkay J. Szakközépiskola
Szentendrei Tagozata
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
vagy a www.szakkay.hu honlapról
letölthetõ jelentkezési lap kitöltésével és
elküldésével
Jelentkezési határidõ:
augusztus 25.
Érdeklõdni lehet a következõ
telefonszámokon:
06-26-302-595, 06-20/575-2875

PROGRAM

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

MOZIMÛSOR
augusztus 13. péntek
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:10 REVANS (117’) kh.: 16
Oscar-díj (2009)
- Legjobb idegennyelvû film
jelölés
20:15 PERZSIA HERCEGEAZ IDÕ HOMOKJA (116’)
kh.:12
augusztus 14. szombat
16:00 TOY STORY 3. (86’)
kh.: 12 (A kisteremben mesefilm
kicsiknek)
17:30 PERZSIA HERCEGEAZ 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.:16Oscar-díj (2009) - Legjobb idegennyelvû film jelölés
augusztus 16. hétfõ
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:10 PERZSIA HERCEGEAZ 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 HERCEGEAZ IDÕ HOMOKJA (116’)
kh.:12
20:10 SZEX ÉS NEW YORK
2. (148’) kh.:16
augusztus 19. csütörtök
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:10 KÍNAI LÁNY (103’)
kh.:16

20:00 DOT.COM (103’) kh.:12
–vígjáték egy 800 éves portugál
falucskáról
augusztus 20. péntek
16:00 NANNY MCPHEE ÉS
A NAGY BUMM (109’) kn.
18:00 ALKONYATNAPFOGYATKOZÁS (110’)
kh.:12
20:00 ILYEN A FORMÁM
(106’) kh.:12 -fõszereplõ:
Jennifer Lopez
augusztus 21. szombat
14:30: MARMADUKE-A
KUTYAKOMÉDIA (107’) kn.
16:30 NANNY MCPHEE ÉS
A NAGY BUMM (109’) kn
18:00 ILYEN A FORMÁM
(106’) kh.:12 -fõszereplõ:
Jennifer Lopez
20:00 ALKONYATNAPFOGYATKOZÁS (110’)
kh.:12
augusztus 22. vasárnap
15.00 NANNY MCPHEE ÉS
A NAGY BUMM (109’) kn.
16:45 MARMADUKE-A
KUTYAKOMÉDIA (107’) kn.
18:30 ALKONYATNAPFOGYATKOZÁS (110’)
kh.:12
20:30 ILYEN A FORMÁM
(106’) kh.:12 -fõszereplõ:
Jennifer Lopez

Kupon -3%

DIGITÁLIS FOTÓTANFOLYAM INDUL SZENTENDRÉN A DUNAPARTI
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
Tervezett idõpont:
2010. szeptember 16-ától
december 9-ig:
13x2 óra elméleti órával,
és 7x3 óra gyakorlati
foglalkozással.

• természet, tájkép, makrofotózás
• ember, állatportré készítés
• mûtermi fotózás
• digitális utómunkálatok, webalbum készítése

Az elméleti elõadások csütörtöki
napokon 18-20 óráig lesznek a
Dunaparti Mûvelõdési Házban:
Szentendre, Duna korzó 11/a.
A gyakorlati foglalkozásokat
vasárnap délelõttönként külsõ
helyszíneken tartjuk.

Az órákat gyakorlott fotográfusok
és meghívott fotómûvészek
tartják.

Fõbb témakörök:
• a digitális fényképesés alapjai
• géphasználat kreatív üzemmódban
• hogyan készítsünk éles képeket
• a képkomponálás titkai

A tanfolyam díja 90.000 Ft,
mely tartalmazza az elõadások,
gyakorlatok modellek, és a
mûterem költségeit.

Szükséges felszerelés: digitális
kompakt vagy tükörreflexes
fényképezõgép-

A tanfolyam végén az elkészült

JÓGA INDUL

szeptember 2-tõl
KEDD 10:00
1000 Ft/alkalom
CSÜTÖRTÖK 18:00
Szentendre, Waterfront Hotel,
a rév-állomáshoz közel
több energia, rugalmasság,
türelem, mosoly
könnyû gyakorlatok • tartásjavítás •
légzés • összpontosítás • lazítás
tel: 20-972-7373,
http://jogaszentendre.netlap.net

munkákból kiállítást rendezünk,
és résztvevõk oklevelet kapnak.
Jelentkezésés bõvebb
információ:
06-30-715-4107,
fotopont2010@gmail.com
A jelentkezési határidõ:
2010. szeptember 10.
A jelentkezõknek visszaigazolást
küldünk, s egyben tájékoztatjuk a
részvételi díj befizetésének módjáról.
A tanfolyam indításának feltétele
a kellõ létszám elérése.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

MUNKAVÁLLALÁSRA
is alkalmas
OKLEVELET
adó

MASSZÕRTANFOLYAM
indul
Szentendrén szeptember 22-én,
Budapesten szeptember 18-án.
Ára: 45.000 Ft (részletfizetés).
Érdeklõdni: 06-30/30-21-487
(Nyilv.szám: 14-0032-06)

Csevej
Augusztus 13-án,
pénteken 18 órakor
folytatódik Kellár F.
János Immánuel
Csevej címû
mûvészeti-kulturálisértékobjektív-karitatív beszélgetõs
sorozata. Az aktuális
vendég Sztakó Edit
és Horváth Rita, az
Árvácska állatmenhely munkatársai.
Helyszín: Cafe Frei,
Szentendre,
Bogdányi u. 40.

Magyar vadászkutya szépségverseny a Vasárnapi Vásárnapon!
Igen tisztelt Gazdák, nevezésüket várjuk augusztus 15én, a Tahi hídfõ melletti füves területen megrendezendõ
Magyar vadászkutya szépségversenyre, amely 11 órakor
veszi kezdetét.
A benevezettek tíz és tizenegy óra között jelentkezhetnek a
helyszínen, 300 Ft nevezési díj megfizetése ellenében, saját
tulajdonú, kizárólag magyar fajtájú vadászkutyájukkal (rövid
szõrû magyar vizsla, drótszõrû magyar vizsla, erdélyi kopó
és magyar agár fajtákkal).
Kizárólag pórázon tartott kutyákat fogadunk a vásár teljes
ideje alatt, biztonságukról a gazdák gondoskodnak, a
felelõsség õket terheli! Nem tüzelõ, oltott állatok vehetnek
részt a versengésben.
A vásárjáró látogatók szavazatai alapján legszebbnek ítélt
eb nyereménye a sziget legnagyobb csontja, valamint
gazdájának egy vadászkutya tulajdonosához illõ boros kancsó lesz.
BÉRES GABRIELLA, ROKOB ORSOLYA
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REKLÁM

Shiatsuval az egészségért
A környezeti ártalmak és a stressz oldására sokféle terápiával próbálkozhatunk, de mindenképpen érdemes az õsi, jól bevált távolkeleti masszázstechnikákkal megismerkedni. A shiatsu technikáról Orsolyák Györgyivel beszélgettünk.
 Úgy tudom, hogy a shiatsu
egy japán masszázstechnika.
Igen, a shiatsu japán gyógymód, ami a test meridiánjain dolgozik. A test energetikai rendszerét harmonizálja, az akupresszúrás pontokon
keresztül. A masszázstechnika
két dolog miatt is megfelelõ
kifejezés. A shiatsu célja, hogy
a test külsõ érintésével a belsõ
állapotot harmonizálja. Ezen
kívül az izomzat és az ízületek
lazításával
kiadós
testmasszázst is nyújt.
 A test energetikai rendszerének harmonizálásával
milyen belsõ problémák kezelhetõk?
Gyakran fordulnak hozzám mozgásszervi nehézségekkel, belsõ
szervi tünetekkel, és igen eredményes gyógymód stresszes, túlterhelt állapotok javítására. So-
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kak szerint a shiatsu kezelés felér
egy kiadós alvással, vagy egy
hosszabb pihenéssel, megfelelõ
ráhangolódás esetén akár egy
meditációval. A várandósság
kellemetlen tüneteit is nagymértékben lehet enyhíteni vele.
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 Ezek szerint sok kismama jár hozzád?
Gyakran látogatnak kismamák, de leginkább a hajszoltabb és stresszesebb életet
élõ hölgyek és urak keresnek
meg, akiknek az ellazulásra
kevés idejük van. A pörgõs
üzleti életben dolgozó vendégeim érzik úgy gyakran,
mintha nagy tehertõl szabadultak volna meg a kezelés során. A lelki élet harmonizálásával családi és
munkahelyi konfliktusok,
feszültségek oldását lehet
elõidézni. A shiatsu szintén
eredményes mozgásszervi
megbetegedések esetén, például hát, nyak és derékfájás enyhítésében, megszüntetésében.
Különösen hálás feladat sportolókkal dolgozni, s látni, hogy az
izmok és ízületek kilazításával
nagymértékben fokozható a teljesítmény.

 Hol fogadod a vendégeket?
Két helyen várom õket: Szentendrén a belvárosban, és Tahiban, a fõút mellett. Ezeket a helyeket a Dunakanyarból bárhonnan és Budapestrõl is könnyû
megközelíteni. Indokolt esetben a
szentendrei kistérségben házhoz
is szívesen megyek.
 Egy kezelés hány alkalmat
jelent?
Az elsõ kezelés egyben állapotfelmérés is, s ez alkalommal meghatározható, hogy mennyi ideig
és milyen gyakran érdemes a
kezelésre járni. Ez állapottól függõen lehet három-négy alkalom,
de van olyan probléma, ami csak
hosszabb távon orvosolható.
Szeretettel várok mindenkit!
MARKOVICH VANDA

Shiatsu masszázs
Forduljon hozzám bizalommal!
Orsolyák Györgyi

30/461-08-68
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