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Választási
közlemények

Az értesítõ 
és ajánlószelvények
kézbesítésérõl és a 
névjegyzék közszemlére
tételének idõpontjáról
illetve a 2010. októberi
helyi képviselõ-és pol-
gármester választáshoz
szükséges érvényes
ajánlások számáról 

Tájékoztatom a Tisztelt
Választópolgárokat, 
hogy a helyi önkor-
mányzati képviselõk és
polgármesterek
választása során 
választójogosultsággal
rendelkezõ választópol-
gárok névjegyzékét
Szentendre Város
Polgármesteri
Hivatalában (Városház tér
3., félemeleti választási
iroda) augusztus 18-tól
augusztus 22-ig 8-tól 
16 óráig tekinthetik
meg.

A névjegyzék közszemlére
tételének idõtartama alatt
van lehetõségük a Helyi
Választási Iroda
vezetõjéhez kifogást
benyújtani a névjegyzék-
bõl való kihagyás, illetõ-
leg törlés vagy a névjegy-
zékbe történõ felvétel
okán. A kifogásról a HVI
vezetõje legkésõbb annak
beérkezését követõ napon
dönt. Amennyiben a
kifogásnak helyt ad, úgy
a névjegyzék módosításra
kerül a kifogásban foglal-
tak szerint. A kifogás el-
utasítása esetén, a kifo-
gást a HVI vezetõje továb-
bítja a Szentendrei Városi
Bírósághoz elbírálás
céljából, aki 3 napon
belül meghozza döntését. 

Felhívom a Tisztelt
Választópolgárok
figyelmét, hogy legkésõbb
augusztus 19-ig postai
kézbesítés útján kapják
meg a helyi önkor-
mányzati képviselõ és
polgármester illetve
települési kisebbségi
önkormányzati képviselõ
választásra szóló
értesítõt. 

Amennyiben a fenti
idõpontig nem érkezik
meg az értesítõ, feltét-
lenül keressék fel a Helyi
Választási Irodát
(Szentendre, Városház tér
3. félemeleti választási
iroda), ahol munkaidõben
tájékozódhatnak arról,
hogy szerepelnek-e a név-
jegyzékben, és amenny-
iben nem, lehetõség van
kifogást benyújtani.

Felhívom a Tisztelt
Választópolgárok
figyelmét, hogy CSAK
augusztus 18. és
augusztus 22. között

van mód arra, hogy bár-
milyen okból a névjegy-
zékre fel nem vett
választópolgár jogor-
voslatot kérjen. 

*
A  2010. októberi helyi
képviselõ-és pol-
gármester-választáshoz
szükséges érvényes 
ajánlások számáról:
A választási eljárásról
szóló 1997. évi C.
törvénynek a helyi önkor-
mányzati képviselõk és
polgármesterek, valamint
a kisebbségi önkor-
mányzati képviselõk vá-
lasztásán történõ végre-
hajtásáról szóló 5/2010.
(VII. 16.) KIM rendelet 6.
§ (1) bekezdés g) pont-
jában biztosított
hatáskörömben eljárva,
2010. október 3-i helyi
önkormányzati képviselõk
és polgármesterek
választásán jelöltál-
lításhoz szükséges ajánlá-
sok számát az alábbiak
szerint állapítom meg és
teszem közzé:

Polgármesterjelölt az
lesz, akit legalább 411
választópolgár érvénye-
sen jelöltnek ajánlott.
Képviselõjelölt az adott
egyéni választókerületben
az lesz, akit az egyéni
választókerületek vá-
lasztópolgárainak
legalább 1%-a érvényesen
jelöltnek ajánlott:
1. EVK: 22 választópolgár

ajánlása
2. EVK: 21 választópolgár

ajánlása
3. EVK: 21 választópolgár

ajánlása
4. EVK: 23 választópolgár

ajánlása
5. EVK: 23 választópolgár

ajánlása
6. EVK: 21 választópolgár

ajánlása

7. EVK: 20 választópolgár
ajánlása

8. EVK: 21 választópolgár
ajánlása

9. EVK: 19 választópolgár
ajánlása

10. EVK: 19 választópolgár
ajánlása

Amennyiben az érvényes
ajánlással kapcsolatban
bõvebb információkat
szeretnének megtudni,
úgy a Helyi Választási
Irodához fordulhatnak
segítségért az alábbi
elérhetõségeken: 

dr. Molnár Ildikó
HVI vezetõje (jegyzõ),
munkahelyi szám: 
26/ 503-365
Szûcs Imréné
HVI vezetõ általános
helyettese (irodavezetõ), 
munkahelyi szám: 
26/ 503-348

Augusztus 16-tól
közvetlenül az alábbi
telefonszámon érhetik el
Szentendre Helyi
Választási Iroda (HVI)
Névjegyzéki Csoportját:
hétfõtõl csütörtökig 8-tól
16 óráig, pénteken 8-tól
12 óráig (határidõ utolsó
napján 16 óráig).
Tel.:26/503-397

Tisztelt
Választópolgárok!

A 2010. október 3-i helyi
önkormányzati képviselõk
és polgármesterek
általános választásával,
az ajánló-szelvények pon-
tos kitöltésével kapcsolat-
ban szeretném néhány
tudnivalóra felhívni a
figyelmét.
Ön 3 db ajánlószelvényt
kapott az értesítõjével,

amelyek közül a fehér
színû leadásával pol-
gármester-jelöltet, a sárga
szélû leadásával önkor-
mányzati képviselõ-jelöl-
tet, a rózsaszín szélû
leadásával megyei listát
állító jelölõ szervezetet
ajánlhat.

Az ajánlószelvény
kitöltése során nagyon
fontos, hogy azt pontosan
töltse ki, a polgármester-
illetve képviselõ-jelölt,
illetve a jelölõ szervezet,
valamint a megyei listát
állító jelölõ szervezet
megnevezésénél azok
hivatalos nevét adja meg.

Az ajánló választópolgár
adatainál
• a személyi iga-
zolványában szereplõ
családi és utónevét, ill.
utóneveit, 
• lakóhelyének a
lakcímkártyájában vagy
személyi igazolványában
szereplõ lakcímét tüntesse
fel, személyi azonosítója
pedig a lakcímkártyán,
illetve az értesítõn talál-
ható (férfiak esetében 1-
es nõk esetében 2-es
számjeggyel kezdõdõ) 11
számjegyû számsor. 
Az ajánlószelvény
érvényességének elenged-
hetetlen feltétele a
választópolgár saját kezû
aláírása.

Annak érdekében, hogy
választói akarata az aján-
lás folyamán
érvényesüljön, a leadott
ajánlószelvényeket a fenti
követelményeknek
megfelelõen kell 
kitöltenie.

DR. MOLNÁR ILDIKÓ

a Helyi Választási Iroda

vezetõje
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A polgármester 
programja

AAuugguusszzttuuss  2200..  ((ppéénntteekk))

17.00 Szent István napi ünnep-

ség a Városháza díszter-

mében

17.50 Jubileumi testvérvárosi

szerzõdés aláírás

Kézdivásárhellyel

AAuugguusszzttuuss  2233--2244..  ((hhééttffõõ,,  kkeedddd))

09.00 TÖOSZ Képzési Tréning

AAuugguusszzttuuss  2255..  ((sszzeerrddaa))

09.00 Vezetõi értekezlet

13.00 Projekt megbeszélés

14.00 Megbeszélés a VSZ Zrt.

ügyvezetõ igazgatójával

15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés

16.00 Szentendrei Kulturális

Központ ügyvezetõjével

megbeszélés

19.00 European Peoples'

Festival megbeszélés

AAuugguusszzttuuss  2266..  ((ccssüüttöörrttöökk))

09.00 TÖOSZ elnökségi ülés

19.00 Sárkányhajó VB megnyi-

tója Szegeden

Véradás – 2010. augusztus 25. 

A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Szentendrén a Pest Megyei Könyvtárban,
augusztus 25-én, 10-18 óráig. A véradásra, kérjük, feltétlenül hozza magával

személyi igazolványát és TAJ kártyáját. 

Életmód Ház Alapítvány 2009 évi
közhasznú jelentése

Adóigazgatási szám: 
18717172-1-13
Székhely: 
2000 Szentendre Kadarka utca 29.

Alapító okirat kelte: 2007. 06. 13.
Az alapítvány célja:
Segítse elõ a gyermekek, és felnõttek
számára az egészséges életmóddal 
kapcsolatos foglalkozássorozatok, 
rendezvények, családi napok szervezését.
Szabadidõ hasznos eltöltése. Tanulási
készség fejlesztése, nevelõ, megelõzést

szolgáló programok beindítása,
mûködtetése.
A kuratórium elnöke: Batuskáné Fejes
Katalin
Tagjai: Kiss Árpádné, Fülöp Julianna
2008 évi közhasznú eredmény: 40 000 Ft.

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló
mérleg adatai:
Befektetett eszközök
Forgóeszközök 1000 Ft.
Aktív idõbeli elhatárolások
Saját tõke -4000Ft.
Eszközök források összesen:
1000 Ft.

Batuskáné Fejes Katalin
kurátor

Szentendre Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves

családját

Szent István király

tiszteletére rendezett 
városi ünnepségre,

melynek keretében átadásra 
kerülnek Szentendre Város

Díszpolgára
és a Pro Urbe kitüntetõ díjak.

Az ünnepség helyszíne: 
a Városháza Díszterme

Idõpontja: 
augusztus 20. péntek, 17 óra

Az ünnepség programja:

Ünnepi köszöntõt mond:
dr. Dietz Ferenc polgármester

Ünnepi beszédet mond:
Dr. habil Kálnoki-Gyöngyössy

Márton
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
kulturális államtitkár helyettese

Ökumenikus újkenyér szentelés

Szentendre és Kézdivásárhely
közötti testvérvárosi szerzõdés 

20. évfordulója alkalmából 
ünnepélyes szerzõdés aláírás

Közremûködik:
Horváth Béla hegedûmûvész

Zongorán kísér: Bárkányi Éva

Mûsor:
C. Saint-Saëns: Bevezetés és Rondo

Capriccioso
H. Wieniawsky: D-dúr Polonese

N. Paganini: Caprice 13, 24
P. de Sarasate: Bevezetés és

Tarantella

Narrátor:
Jánosi Márton elõadómûvész

dr. Dietz Ferenc
polgármester

Táncház a Kõhegyen

Augusztus 20-án, pénteken 
kb. 19 órai kezdéssel a Kõhegyen

idén is táncház lesz 
a Menedékház elõtti réten 

és a ház összes helyiségeiben.
Muzsikálnak: Kaló Janka 

hegedûvel, Kosztya Gyula bõgõvel,
Nagy Zoltán cimbalommal, 

dudával, Vass Lóránd brácsával.

Paprikáskrumpli hozzávaló
kísérõkkel, szállás is 

a maradóknak. 

www.kohegyihaz.hu

Összegyûltek 
a szellemi kulturális
örökségek
Összesen 43 különbözõ, kizárólag
városunkra jellemzõ szellemi kul-
turális örökség szerepel azon a
listán, amely Szentendre helyi jel-
legû kuriózumait veszi sorra. Az
igen gazdag anyagban helyet kap
többek között a Szentendrei Régi
Mûvésztelep, Barcsay Jenõ, Czóbel
Béla, Vajda Lajos és Korniss Dezsõ
festõi munkássága, a Szentendrei
Tavaszi Napok, a Szentendrei Nyár
és Teátrum, valamint az idén ötesz-
tendõs Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva fesztivál, a hagyományos
szerb búcsú, a szerb és dalmát étel-
receptek, a szentendrei szõlõs-
gazdák céhe és a kádas érlelésû
vörösbor, valamint számos híres-
ség, aki szervesen kötõdik a vá-
roshoz, Ábrányi Emiltól Ráby
Mátyáson át Stéger Xavér Ferencig.
Helyet kapott a listában a Szerb
Egyházmûvészeti Gyûjtemény, a
helyi településszerkezet ún. mecha-
la-rendszere, valamint olyan emb-
lematikus vállalkozások, mint a
Szamos és a Szabó Marcipán, illetve
az ország elsõ „magánvendéglõje”,
az Aranysárkány, és természetesen
nem hiányozhat a Szentendrei
rózsa, valamint a szentendrei víz-
források serege sem.
Mint korábban megírtuk, a Magyar
Mûvelõdési Intézet és Képzõmû-
vészeti Lektorátus (MMIKL) kérte
fel a helyi szellemi kulturális örök-
ségek jegyzékének összeállítására
Magyarország településeit, köztük
városunkat is. A gyûjtésben helyi

szóbeli hagyományokat, kifejezési
formákat, elõadómûvészeteket, jel-
legzetes társadalmi szokásokat,
rítusokat és az ezekhez kapcsolódó
tárgyakat, mûalkotásokat, kulturá-
lis színhelyeket lehetett szerepeltet-
ni. A felsoroltak közül egy erre a
feladatra szakosodott Pest megyei
bizottság fog válogatni az õsz
folyamán.

Concertóval könnyebb
A Piac & Profit gazdasági magazin
legutóbbi számában jelent meg egy
interjú Szentendre város polgár-
mesterével. A cikk Szentendrét azon
kevés települések közé sorolja, amit
rendhagyó és egyben példamutató
beruházásairól ismerhetünk meg,
hiszen országunkban kevés olyan
város található, ahol Európai Uniós
támogatásokból indultak meg a
Concerto – és ÖKO programhoz ha-
sonló környezetbarát és energia-
takarékos fejlesztések.

Árvízi testvérvárosok
Júniusban jelent meg egy interjú dr.
Dietz Ferenc polgármesterrel a
TÖOSZ Önkormányzat címû folyói-
ratában, ami részletesen beszámol
Szentendre szerepérõl az „Árvízi
Testvérvárosi Mozgalom” elindítása
és patronálása kapcsán, a „Szent-
endre 1000 év +” program során
útjára indított beruházásokról, a
Polgármesteri Akadémia fontos-
ságáról, valamint a félévszázados
kort meghaladó Szentendrei Nyár
és Teátrum rendezvénysorozatról.

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)

ÚTLEZÁRÁS
Augusztus 27-én 6 órától augusztus 30-án 6 óráig

a Szentendre Éjjel-Nappal fesztivál miatt a Bükkös-part a Kanonok utcától, 
az Apor-híd és a Jókai utca lezárásra kerül az autós forgalom elõl.  

Kérjük a lakosság megértését, és szeretettel várunk mindenkit a fesztiválra!

Szentendrei Kulturális Központ
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POSTALÁDA

Tisztelt Szerkesztõség!

Írásomban olyan új típusú – egy-
szerre nevetséges és komoly –
problémára szeretném felhívni a
figyelmet, amely veszélyesen bur-
jánzik lakókörnyezetünkben. Sze-
retném hangsúlyozni, hogy a
történet nem az egyéni problé-
mám, s vallom, hogy a normatív
szabályok betartása, illetve betar-
tatása a nyilvánosság erejének
bevonásával lehet valóban ha-
tékony.

Az utóbbi idõben városunkban a
parkolási szokásokkal összefüg-
gésben igencsak furcsa szokások
tapasztalhatók. Tudjuk, hogy
minden közösségben léteznek
hagyományok, szokásjogok. Ezek
nagyon jók is lehetnek, hiszen a
megszokottság a rendet, bizton-
ságot sugallja mindenki számára.
Városunk egyik ismert lakótele-
pének a szélén, egy viszonylag
nagy köztér egyik oldalán lakom.
A tér köztéri parkolóként mûkö-
dik, 40-50 gépjármû számára van
kijelölt parkolási hely. Magam is
itt parkolok mintegy 15 éve. A
parkolók az utóbbi években meg-
telnek, hiszen egyre több polgár-
társunk rendelkezik gépjármûvel.
Egyik este 23 óra(!) tájékán meg-
csörrent a telefonom, és az egyik,
általam nagyra becsült szomszé-
dom jelentkezett be, közlendõjét
röviden így foglalta össze: – Be-
álltál a helyemre és nem tudok a
kocsimmal parkolni!
Azt hittem, viccelõdik, hiszen
aznap valóban az õ házrészével
szemben álltam meg, a szabad
parkolóban, természetesen szabá-
lyos helyen. Kiderült azonban,
hogy nem viccel, és követelte,
hogy azonnal álljak el onnan.
Mellesleg legalább 5-8 szabad
hely volt még a teljes területen, de
persze mértanilag nem az õ háza
homlokzatának síkjával szemben.
Ekkor elkezdõdött egy azóta sem
lezárt vita, hogy ki hol parkolhat a
téren. Megtudtam tõle, hogy itt
mindenkinek van saját helye, és
ahova én beálltam, az az õ helye
már tíz éve. Halkan megkérdez-
tem, hogy ezek szerint megvette a
közterület eme darabját, mert
akkor azonnal elállok onnan, de
errõl szó sem volt. Az a hely csak
azért az övé, mert mindig ott par-
kol, és a legnagyobb komolysággal
nekem is kiparcellázott két helyet

a házam elõtt, mondván, hogy
nyugodtan zavarjam el, aki beáll
oda. Bátorkodtam kifejteni, hogy a
tér közparkolóként üzemelõ városi
övezet, ahol nincs magántulajdont
képezõ (föld) rész, és hogy az álta-
la emlegetett szokásjog tisztelet-
ben tartása csak addig kötelezett-
ség mások számára, amíg nem
sérti a közösségi vagy más szemé-
lyek jogait. Meggyõznöm ter-
mészetesen nem sikerült. Utóbb
kiderült, hozzá hasonlóan gondol-
kodik további két-három család is
szomszédunkból. Jaj annak, aki
véletlenül beáll az önkényesen
kialakított helyekre: számolhat
azzal, hogy kis kioktató cetliket
kap, esetleg körberakják a kocsiját
hóval, mint történt egy „idegen”
taxissal, vagy rosszabb esetben
leeresztett gumikkal, letört tük-
rökkel szembesül reggel a „rakon-
cátlan” gépjármû-tulajdonos. 
A jelenség nemcsak a mi lakó-
telepünkön mûködik: a Deák Fe-
renc utcában nemrégiben ugyan-
ezt tapasztaltam. 
Tessék mondani, valami baj lehet
velem, hogy nem tudok azonosul-
ni ezzel a gondolatmenettel? Van
ilyen máshol is, vagy ez csak
helyi sajátosság? Nincsenek al-
kalmas jogszabályok, amelyek
megvédik a törvénytisztelõ állam-
polgárokat az ilyenfajta egyéni
túlkapásoktól? Jelenleg ott tar-
tunk, hogy néhány ember félre-
értelmezett, törvénytelen érdek-
közösséget alkotva, egymásra hi-
vatkozva és egymást bátorítva,
önös érdekû szabályokat alkot, s
elvárják, hogy az általuk hozott
normákat átvegye a nagy többség.

Olvasónk – neve és címe a szer-
kesztõségben – kíváncsian várja
mások hozzászólását is a té-
mához.

Lakossági tájékoztatás
Fogyasztóink részérõl az utóbbi idõben több bejelentés
érkezett az úgynevezett házi víztisztító berendezéseket for-
galmazó cégek ügynökeinek tevékenységérõl.

Az ügynökök általában az alábbiakban leírt bemu-
tatót végzik: vízmintát vesznek a hálózati (általunk
szolgáltatott) vízbõl, amelybe egy készüléket (elek-
tródákat) helyeznek, rákapcsolják az áramot, s gusz-
tustalan, sötét színû üledék keletkezik. A mûvelet az
elektrolízis, melynek során nem a vízben eredetileg
is benne lévõ oldott anyagok válnak láthatóvá,

hanem a vaselektróda oldódódásakor keletkezõ vas-hidroxid, ami
barnásfekete üledéket képez. Ezt a kísérletet esetleg különbözõ
minõségû ásványvizeken is elvégzik, hasonló eredménnyel. Ezt
követõen a hálózati vizet átengedik víztisztító berendezésükön, majd a
„tisztított” vízre is rákapcsolják az elektródákat, és nem keletkezik
sötét üledék. A „tisztítás” ugyanis elsõsorban a vízben oldott sók
eltávolítására irányul, a sómentes víz nem vezeti jól az elektromos
áramot, így az elektrolízis során nem oldódik be semmi a vízbe. Közlik
a potenciális vásárlóval, hogy eddig ilyen szennyezett vizeket fogyasz-
tott, az õ berendezésükrõl elfolyó víz viszont szemmel láthatóan tiszta,
és javasolják a készülék megvásárlását.
Az ehhez hasonló bemutató az emberek félrevezetésére irányul. Egyik
kedves fogyasztónk eltette a bemutató során kezelt és kezeletlen
vizeket is, melyeket akkreditált laboratóriummal megvizsgáltattunk.
Bebizonyosodott, hogy a „tisztított” víz csaknem sómentes, mint a
desztillált víz, és az elszínezõdést okozó anyagot valóban az elek-
trolízis során juttatták be megtévesztés céljából a csapvízbe. 
Az ivóvíz az egyik legjobban ellenõrzött élelmi anyag, folyamatos vizs-
gálatát jogszabályok írják elõ, és hatóságok ellenõrzik. Tájékoztatjuk
kedves fogyasztóinkat, hogy az ivóvíz minõségi követelményeirõl  és az
ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X.25.) kormányrendelet, valamint
a 98/83/EK irányelv elõírásai szerint a házi víztisztítókról elfolyó
„tisztított víz" sokszor nem is ivóvíz minõségû, mint ahogy nem iható,
sõt káros a desztillált víz is. Az emberi szervezetnek ugyanis szüksége
van a vízben oldott sókra, nem véletlen, hogy a komolyabb víztisztító
berendezéseknél a szûrési, tisztítási folyamatokat egy visszasózási
mûvelet is követi. 
A természetes sók fontos alkotóelemei az ivóvíznek, eltávolításuk a
mûködési területünkön szolgáltatott víznél szükségtelen. Bízzanak az
általunk szolgáltatott, a hatósági elvárásoknak és a jogszabályi elõírá-
soknak megfelelõ, jó minõségû csapvízben, fogyasszák egészséggel!
Vizünk folyamatosan, akkreditált laboratóriumok és az ÁNTSZ által
ellenõrzött minõségû, az egészségre nem káros. 
Kérjük, továbbra is jelezzék felénk, ha hasonló eseteket tapasztalnak! 

DMRV ZRT.

Fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, 
hogy augusztus 12-én 

dr. Losonczy Gáborné,
született Porpáczy Magdolna

váratlanul elhunyt. 

Temetése augusztus 26-án,
csütörtökön 11 órakor

a Sztaravodai úti köztemetõben
lesz, római katolikus 

szertartás szerint.

BARABÁS Felnõttképzõ KFT.  
Catering & Business School

Az alábbi telephelyeken indít OKJ-s vendéglátós tanfolyamokat: 
2131 Göd, Mayerffy József u.1.
2000 Szentendre,  Aradi u. 4. – Aradi panzió
1107 Budapest, Jászberényi út 7. – Világos fogadó
Cukrász 22 hét      220.000 Ft
Szakács 22 hét      200.000 Ft
Pincér 22 hét      170.000 Ft
Étkezdés 12 hét      160.000 Ft  (III. kategóriáig üzletvezetésre alkalmas)
Bárpincér 12 hét      120.000 Ft
Mixer  12 hét      120.000 Ft
Vendéglátó eladó 12 hét      120.000 Ft
A tanfolyamok tervezett kezdete: 2010. szeptember 15.
engedélyszám: 00848-2010

Érdeklõdni lehet a 06 26/309 686, 06 26/314 274 telefonszámon lehet. 
E-mail cím: info@aradipanzio.hu, vagy info@okjfelnottkepzes.hu

www.okjfelnottkepzes.hu  2010. szeptember 1-jétõl.
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BOKOR TAMÁS

A Polgármester Akadémia azzal a
céllal jött létre, hogy felkészítse a
polgármestereket a település-
vezetés egész embert kívánó, igen
összetett feladatára. A képzésben a
számvevõszéki ismeretektõl a
gazdálkodástudományon át a tár-
gyalástechnikáig igen szerteágazó
ismeretanyagot sajátítottak el a
hallgatók, miközben a pénteki és
szombati napokon tartott oktatás
során kötetlen együttlétekre is
mód nyílik, politikától teljesen füg-
getlenül.
– Húsz esztendeje teljesítek szol-
gálatot a település vezetésében, sõt
elõtte még tanácselnök is voltam,
így a közigazgatás minden lépcsõ-
fokát ismerem. A Polgármester
Akadémia képzése éppen ezért túl
sok tényszerû újdonságot nem
adott nekem, de nagyon hasz-
nosnak bizonyult az a rendsze-
rezett ismeretanyag, amely össze-

foglalta és integrálta a meglévõ
tudásomat és tapasztalatomat.
Zongor Gábor, a TÖOSZ elnöke és
munkatársai igen jól alakították ki
a tantervet. Kár, hogy korábban
nem létezett ilyen iskola – értékeli
az akadémia képzését Varga
József, a Szentendrei-szigeten fek-
võ, 2300 lelket számláló Szigetúj-
falu polgármestere, aki nem rej-
tette véka alá, hogy a képzés nem-
csak elméleti jellegû volt: – A pén-
tek estéken rendre egy-egy régió
mutatkozott be, ilyenkor ki-ki, a
régió turisztikai értékeinek ismer-
tetése után, bemutatott valami
helyi különlegességet is. Volt, hogy
néptáncot, népdalt, népzenét, de
volt, hogy ízelítõként kolbászt,
halászlevet, pálinkát, sõt elõfor-
dult, hogy borestet tartottunk. A
három tankörbe osztott csapat
tagjai jól összekovácsolódtak, a
kezdeti teljes elkülönülés után
nagyon termékeny beszélgetések
alakultak ki.

– Két éve, az akkori polgármester
betegsége miatt idõközi válasz-
táson kerültem a polgármesteri
székbe – mesélte Pergõ Margit, az
öt éve várossá avanzsált Veszprém
megyei Berhida polgármester ass-
zonya. – Eredetileg a Mûszaki
Egyetemen végeztem, de miután
városvezetõ lettem, letettem a
közigazgatási alapvizsgát, hogy
lássam, milyen követelményeknek
kell megfelelnie a munkatársaim-
nak. Mindemellett örülök, hogy fel-
vettek a Polgármester Akadémiára,
mert magas színvonalú, kizárólag
szakmai alapon mûködõ képzést
kaptunk, amelyben új ismeretekre
is szert tettem, például az Állami
Számvevõszék ellenõrzõ tevé-
kenységével kapcsolatban. Az ok-
tatásban helye volt az informális,
nyitott problémamegvitatásnak és
megoldáskeresésnek is. Egészen
más szemmel látja a bajokat egy
ötszáz fõs község vezetõje, és
egészen másként egy 120 ezres
fõvárosi került polgármestere.
Sokat tanultam például a vis
maior helyzetek kezelésérõl, ami
számunkra fontos, hiszen a 6200
fõs Berhidán több vegyi üzem is
mûködik.
Dr. Dietz Ferenc polgármester, aki
a három tankör egyikének, a
Magyary csoportnak a vezetõje
volt, a képzés referenciacsoportjá-
nak tagjaként javasolta, hogy
kerüljön be a képzésbe a városmar-
keting, a városfejlesztés és az
idõgazdálkodás oktatása. – Az

árvízi helyzetek kapcsán a vis
maior helyzetek kezelését is fon-
tosnak tartom. Itt persze nem az
egyébként fontos szakmai kérdé-
seken van a hangsúly, hanem hogy
miként kell a polgármesternek bár-
milyen veszély- vagy krízishelyzet
– árvíz, tûzvész, influenza stb. –
esetén gyorsan és hatékonyan dön-
tenie a település érdekében. A
Polgármester Akadémia keretében
sokat beszélgettünk a kistele-
pülések problémáiról, mindenna-
pos gondjairól, a jelentõs appará-
tus nélküli hétköznapi helytállá-
sukról, ezért tartom rendkívül fon-
tosnak a képzés és minden egyéb
segítség megadását számukra –
ecsetelte Szentendre polgármestere
az akadémia jelentõségét és 
hasznát.
Azért, hogy a tapasztalatcsere és a
kapcsolat töretlen maradjon, a
településvezetõk augusztus 13-án,
pénteken Szentendrére látogattak,
ahol megtekintették Krizbainé
Szabó Éva tárlatvezetése mellett a
Ferenczy Múzeumot, majd dr. Sári
Zsolt tudományos titkár veze-
tésével a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum új, észak-magyarországi
tájegységét. A sétát és a skanzeni
vonatozást követõen a jászárok-
szállási fogadóban ebéddel foly-
tatódott a program, és a városban
maradók számára kötetlen város-
nézéssel ért véget abban a remény-
ben, hogy az együttlét és a közös
gondolkodás a települések fejlõ-
déséért folytatódni fog.
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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, tandíj-
mentes 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

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

ÉRETTSÉGI UTÁNI INGYENES SZAKKÉPZÉS!

A Polgármester
Akadémia tagjai
Szentendrén
Több mint hatvan polgármester szerzett oklevelet az idei
tanév végén a Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége (TÖOSZ) és a Budapesti Corvinus Egyetem Köz-
igazgatás-tudományi Karának égisze alatt mûködõ Polgár-
mester Akadémia képzésén. Köztük volt városunk elsõ em-
bere, dr. Dietz Ferenc is, akinek kezdeményezésére és meg-
hívására a végzettek közül több mint harminc település-
vezetõ érkezett Szentendrére az ország legkülönbözõbb
szegleteibõl, hogy a közös iskolai hónapok után egy kötet-
len napon is együtt lehessenek a Dunakanyar szívében.

Summertime Jazz Est
a Promenade Vendéglõben (Futó utca – Duna-korzó sarka)

augusztus 21-én, szombaton 19.30 órakor
BALLADÁK, SWING & LATIN ZENE 
Elõadók: 
Kiss Zsuzsanna ének- és hegedûmûvész (Salzburg, Szentendre) 
Magyar László keyboard (Budapest)
A rendezvény miatt az aznapra tervezett grill este elmarad
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Nem lehet elégszer megta-
pasztalni, milyen jó dolog
adni. Nem lehet elégszer át-

élni azt a csodát, amikor má-
sokért tenni akaró emberek össze-
fognak a bajban. Schwartz Dávid,
amikor épp nem az énektanulás
köti le vagy nem fellépéseit szer-
vezi, odafigyel az eseményekre is.
Mint ahogy a Tükörkép Egyesület
elnökét, Zsigmondi Évát sem
hagyták érintetlenül az elmúlt
hónapok árvízi tudósításai. Mi-
csoda szerencse, hogy ez a két
ember egy napon összetalálko-

zott! Dávid és egyik jó barátja,
Miklósi Nikolett eldöntötték, se-
gíteni fognak az árvízkárosultak-
nak. Éva és a Tükörkép Egyesület
is erre az elhatározásra jutott.
Gere Gábor József varbói lelki-
pásztor a Tiszáninneni Refor-
mátus Egyházkerülettõl is segít-
ségükre volt, és elmondta, Szend-
rõ és Felsõzsolca az a két telepü-
lés, ahol a legnagyobb a szükség.
A gondolatokat tett követte.
Összeült hát a két csapat, és
megtervezték a jótékonysági ak-
ciót, amely adománygyûjtést és
egy fantasztikus jótékonysági
napot eredményezett. Nagy volt a
kihívás, hiszen mindezt nulla
forintból kellett megvalósítani.
Tudták, önmagukon kívül csak a
többi segítõ szándékú szentendrei
ember és civilszervezet szolidari-
tásában, jó érzésében bízhatnak.
Sok segítõ szándékú szentendrei
ember akadt, de sajnos a civil
egyesületek nem igen mozdultak
meg a felhívásukra. Bútorra,
mûszaki cikkekre, építõanyagra,
tisztítószerekre, tartós élelmiszer-
re és pénzre vártak a bajbajutot-

tak az újrakezdéshez. Szóróla-
pokkal és a Vízmûvek hangosko-
csijának városi körjáratával in-
dult útjára a gyûjtés, és a Postás-
strandon július 31-én megren-
dezésre kerülõ egész napos prog-
ram hirdetése. Szentendre önkor-
mányzata a helyszín ingyenes
átadásával segítette a kezdemé-
nyezést. Külön köszönet illeti Kun

Csaba alpolgármestert segítõ
munkájáért. A Ford raktárában,
melyet a cég a cél érdekében
ingyen biztosított erre az idõre,
sorra gyûltek az adományok.
Érkezett szekrény, ágy, ágynemû
– rendkívül sok, a megszorultak
számára értékes és nélkülöz-
hetetlen dolog. Findeisz Gyula és
felesége fáradhatatlanul szállítot-
ták a felajánlásokat. Július 31-én
pedig a lélekben és tettekben
megizmosodott Tükörkép Egye-
sület tagjai – idõközben a két
fiatal, Dávid és Nikolett is taggá
avanzsált – a Postás-strandon
várta programokkal azokat, akik-
nek így állt módjukban kifejezni
együttérzésüket – ki fellépéssel, ki
segítséggel a szervezésben, ki
pedig közönségként. A fantasz-
tikus fellépõkön túl a gyerekeket
arcfestés, hennafestés, hajfonás,
kézmûves sátor, a felnõtteket
egészségsátor, parfüméria és a
vendéglátók sátrai várták. A
sátrak felállításáért és szál-
lításáért külön köszönet Gottlasz
Zoltánnak és családjának. Mivel a
rendezvény célja az vidám együtt-

léten kívül a pénzgyûjtés volt, az
adományokat a színpadnál elhe-
lyezett üvegburákba várták.
Bár délelõtt még kevesen jöttek,
fergeteges volt a hangulat, amely
estéig csak fokozódott. A Star-
machine már kora délutánra igazi
buli hangulatot varázsolt a hely-
színre. A két mûsorvezetõ pedig,
Kertész Kata és Nemesházi Beat-

rix kora reggeltõl késõ estig állták
a sarat. Az érdeklõdés délutánra
megélénkült, amelyben része
lehetett annak is, hogy a gulyás
és az isteni pincepörkölt illata
belengte a környéket. Este maga a
csoda, Póka Egon és csapata a
Póka Egon Experience érkezett,
akik egy csapásra a hetvenes-
nyolcvanas évek underground
zenei világába repítették a közön-
séget. A „Pocsolyába léptem,
sáros lett az új cipõm” kezdetû
dalt pedig – már a helyzetre, az
árvízkárosultakra való tekintettel
is – egy emberként énekelte velük
a közönség.
A két szentendrei fiatal, Széles Iza
és Schwartz Dávid színpadra
lépését óriási ováció fogadta. Bár
tizedannyi évet nem tudhatnak
maguk mögött, mint az elõttük
fellépõk, rutinosan és kedvesen
tudták még tovább fokozni a
hangulatot. Dávidot minden elis-
merés megilleti – õ volt az, aki
hajnali hattól segédkezett a mun-
kálatokban, fogadta a vendége-
ket, besegített a hangosításba,
sürgött-forgott és szaladgált,

majd a nap végén látszólag fárad-
hatatlanul volt képes újabb és
újabb ráadás számokat énekelni.
Az eredmény 286 ezer forint lett
és rengeteg adomány. A gyûjtés
eredménye a jövõ héten érkezik
meg rendeltetési helyére, melyrõl
fotóval és egy kis riporttal szá-
molunk majd be a Szentendre és
Vidéke olvasóinak. Akkor soroljuk
fel mindazokat is, akiknek fela-
jánlásait a Ford raktárában
gyûjtötték össze. 
Azonban most is köszönetet kell
mondanunk a rengeteg segít-
ségért. Köszönjük!
Miklósi Nikolettnek és Schwartz
Dávidnak, Zsigmondi Évának,
valamint az egész Tükrökép
Egyesületnek, Valentin Brigittá-
nak, Pintér Lajosnak és Valentin
Ferenc Ivánnak, Miklósi Adrien-
nek, Miklósi Istvánnak és Miklósi
Zsanettnek, A Warp Zone-nak,
Strasszer Anikónak, Vargáné Erá-
nak – Fm Group, Nagyné Bakonyi
Ibolyának –  Egészségsátor, Paár-
né Bakonyi Andreának és a Pikszis
Kreatív Hobby boltnak, Vácziné
Varga Hajnalkának – arcfestõ,
Bognár Krisztiának – arcfestõ,
Ócsik István – kürtõs kalács, Sápi
Gabriellának – grill sziget, Eckens-
berger Zsoltnak,  a Bükkös Hotel-
nek, Závodszky Zoltánnak és a
Szentendrei Kulturális Központ-
nak, dr. Dietz Ferenc polgármes-
ternek, Nagy Gábornak, Benkovits
Gyöngyinek, Papp Lajosnak, Lend-
vay Péternek és az Iso Thermo Kft.-
nek, Eõry Dénesnek és a Visegrádi
Ásványvíznek, Barta Jánosnak a
színpadért, a Szentendrei Vízmû-
veknek a hangosbemondóért, Si-
mon Juditnak, Korcsog Kittinek,
Gaszt Viktóriának és Valentin
Daniellának a hostesskedésért, a
szentendrei Casinonak és a Game
Worldnek.
A fellépõknek: Kertész Katának, a
Szentendrei Gyermekszínház és
Kreatív Színházi Stúdiónak, a Vaczó
Testvéreknek, Novák Máriának (aki
egész nap fáradhatatlanul velünk
volt) és a Móricz Zsigmond Gim-
názium tánccsoportjának, Farkas
Jánosnak és a Magyar Michael
Jackson Fan Klubnak, Fignár Adri-
ennek és a Starmachine zenekarnak,
a Dead Grottynak, a Wild Buffalo
Countrytáncosoknak, Szalavári
Adriennek és Molnár Cintiának,
Ördög Dórinak és a Bardoo zenekar-
nak, a Muzak Box zenekarnak,
Póka Egonnak és a Póka Egon Ex-
periencenek, Széles Izabellának.

N. B.

JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK

Adni jó!

A Postás-strandon megrendezett jótékonysági koncerten Schwartz Dávid is fellépett (balról a második)
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Az általa vezetett iskolából került
ki a mai zenei élet számos kiváló
elõadója és zenepedagógusa.
Janka László tubás, Borbély Mi-
hály népzenész, jazz-zenész,
Eredics Gábor népzenész, a Vuji-
csics Együttes vezetõje, Eredics
Kálmán népzenész, Kovács
György trombitamûvész, Borsódy
László trombitamûvész, Barnás
Mária zenetudós, Barnás András
zenekari mûvész és zenetanár,
Barnás Antal karmester, Déri
György gordonkamûvész, a Zene-
akadémia habilitált tanára, Ott
Rezsõ kürtmûvész, kórusvezetõ,
Gyõri Károly hegedû- és tambu-
ramûvész, a Vujicsics Együttes
alapító tagja, Gyõri Éva gordon-
kamûvész, Brczán Miroszláv, a
Vujicsics Együttes tagja, Bokor
György fagottmûvész, és még sok
kiváló muzsikus, zenetanár.

Honnan ered egy fiatalember
vonzódása az egyházzene felé?
Kónyban, egy Gyõr megyei falu-
ban születtem. Apám gépészmér-
nöknek szánt, beíratott Gyõrbe, a
Révay Miklós Gimnáziumba. A
bentlakásos iskolát nem bírták
fizetni, ezért a csornai polgáriban
folytattam. Ez volt életem legjobb
iskolája! Innen a folytatás: a Gyõ-
ri Líceum, ahol az érettségi mellé
a tanítói oklevelet is megkaptam.
Ebben az iskolában láttam elõ-
ször zongorát. Mivel otthon hang-
szerünk nem volt, én inkább ott
maradtam, s attól a tanulótól, aki
nem jött gyakorolni, elkértem az
idejét. Aztán egy falubeli gye-
rekkel együtt béreltünk egy kis
harmóniumot. 16 éves koromban
bejött az enesei káplán szólni,
hogy kell neki egy kántor. Így
kezdõdött a kapcsolatom az egy-
házzenei gyakorlattal. Késõbb egy
fiú Gyõrbõl a Zeneakadémia egy-
házzenei tanszakára készült.
Megszerezte a felvételi anyagot, s
én teljesen önállóan készültem fel
a kónyi kocsma nagytermében:
volt ott egy zongora, ahol vasár-
nap kivételével napi nyolc órát
gyakorolhattam. Elmentem a
felvételire, ahol énekelni és zon-

gorázni kellett, és
végül felvettek. 

Kik tanítottak a
Zeneakadémián?
Kodály Zoltán a
magyar népzenét.
Harmath Artúr Pa-
lestrina ellenpont-
ját. Bárdos Lajos-
hoz fogható össz-
hangzattan tanárt
azóta sem ismerek!
Zenei logikát tanított, nem szabá-
lyrendszert. Persze a szabály-
rendszert is leírtuk, de nem kellett
szajkózni. Magam is ezt a mintát
követtem késõbb. Werner Alajos
kemény ember volt, õ a grego-
riánt, Pécsi Sebestyén az orgonát,
Gárdonyi Zoltán szintén ellenpon-
tot tanított. Zongorát és parti-
túraolvasást Nagy Olivértõl és
Lisznyay Szabó Gábortól tanul-
tunk. Kodálynál azért voltunk
„jobb fejek”, mint az átlag, mert
200 népdalt kellett tudni az év
végére és ezt mi hoztuk. Minden
órán kiadott egy negyedíves
papírt. Öt kérdésre kellett vála-
szolni, az elsõ mindig ez volt:
„Hány népdalt tud?”

Hol tudtatok elhelyezkedni
ezzel a végzettséggel?
1949-ben megszüntették az egy-
házzenei tanszéket. Kaptunk egy
papírt az egyházi hivataltól,
hivatkozva a zeneakadémiai lec-
kekönyvre, amelynek alapján egy-
házzenei karnaggyá nyilvánítot-
tak bennünket. A zeneakadémiai
évek végén már a karvezetés sza-
kot hallgattuk. Az egyetemi évek
után álláskínálat nem vagy alig
volt. Énekkart tudtunk vezetni,
kísérni. A SZOT két színházi tár-
sulatával is jártuk az országot.
Táncosokat is kísértem, még népi
táncot is. A Közgazdasági Egye-
tem Kórusánál vagy 20 évet
„lehúztam”. 1962-ben kerültem
tanítani Vácra, a zeneiskolába.
Innen hívtak Szentendrére 1964
szeptemberére igazgatónak. Váci
éveim alatt született meg a
Maklári József vezette Vox Hu-

mana számára Tóth
Árpád versére az
Arany felhõ címû
kórusmûvem, ame-
lyet aztán a Magyar
Rádióban is éne-
keltek. 

A szentendrei
évek igen kalan-
dosan kezdõdtek.
A zeneiskola addig
Oltai Adrienn, a

Szentendrei Állami Zeneiskola
alapítója vezetésével a Duna-par-
ton mûködött, a mûvelõdési
házban. 1964 szeptemberétõl az
Április 4. úton, egy családi ház-
ban kaptunk helyet. A tantermek
között olyan nyílások voltak,
hogy a tanárok kezet foghattak
egymással. Mégis önállóak vol-
tunk! Egyszer csak ott volt a
sarokban egy zongora… Kiderült,
hogy az Oktatási Miniszter,
Dobrai István – aki osztálytársam
volt – segített. A zeneiskolában
kezdetben az elõkészítõt is taní-
tottam, késõbb harmonikát. Szá-
mos kiváló tanár tanított itt, sok
tehetséges tanítvány került ki az
iskolából. Visszatekintve: az
Április 4. úti idõszak volt a
„napfényes” idõszak. Szervez-
tünk számos elõadást, versenyt,
megyei kamarazenei fesztivált
stb. De kinõttük az épületet, és 10
évre a Templomdombi Iskolába
kerültünk, végül, megépülvén az
új pártház, a régi járási pártbi-
zottsági székházba kerülhetett a
zeneiskola. 

Kitûnõ szakmai közösséggel dol-
gozott együtt: Papp Tibor, Frank
Lajos, Oltai Adrienne, Mezey Eri-
ka, Ásztai Csabáné, Bánk Zsu-
zsanna, Pozsonyi Béla, Z. Lakos
Ágnes, Papp Miklósné. Személyes
jó barátság fûzte õt Kovács
Lajoshoz, a Musica Beata Kórus
alapító karnagyához.
Kitûnõ zenei memóriája volt, amit
egyszer meghallgatott-megjegy-
zett, soha nem feledte el. Irodalmi
mûveltsége rendkívüli volt, bár-
mikor pontosan idézett verseket.

Csendesen élt közöttünk, a Pro
Urbe-díj átvétele elõtt is, utána is.
Kommunikációs készségét taní-
tani lehetett volna. Két-három
mondat után a társadalom bár-
mely rétegéhez tartozó emberrel
összhangba került, barátságosan
elbeszélgetett. 1972-ben kötött
házasságot Perczel Máriával, aki
élete végéig támogatta mun-
kájában.

A nyugdíjas éveidben sem
pihentél…
1984 végén mentem nyugdíjba,
majd Vácott tanítottam még 10
évig. Késõbb a Könemann Bu-
dapest Zenemûkiadó felkérése
összesen hét kötetnyi keresztmet-
szetet készítettem különféle mû-
vekbõl. Bach kantátái, Mozart-
operaátiratok zongorára stb. A
rendszerváltozás után megnyitott
lakótelepi „garázskápolnában”
Kiss György nyugalmazott plébá-
nos mellett kántorizálok vasár-
naponként. Itt kialakult egy
közösség. Megköszöntenek Miska
napkor, karácsonykor – ez a
fizetség. Engesztelünk az éle-
tünkkel, a szolgálatunkkal. Maj-
láth Imre, a ministránsunk szokta
idézni: „Amikor a szó megfakul és
kevés, akkor jön a zene.”

Lassan egy éve, akik szerettük,
ismertük, láttuk az elmúlás jeleit.
Éreztük, e nehéz harmóniákkal
egy másik dimenzióba modulál.
Sokunk Misi-Miska bácsija! Akik
tiszteltünk és szerettünk, a feltá-
madás reménységébe vetett hittel
búcsúzunk. Tested nyugodjék bé-
kében, lelked az Örökkévalónak
zengje harmóniáit!
Viszontlátásra!

Lejegyezte: BOKOR GYÖRGY

Szerkesztette: BOKOR TAMÁS

Szári Mihály, a szentendrei
Vujicsics Tihamér Zenesikola
nyugalmazott igazgatójának

temetése augusztus 27-én, 
pénteken 9.45-kor lesz 

az Óbudai Köztemetõben

Megkésett beszélgetés
Szári Mihály aranykoszorús egyházzenei karnagy, nyugalmazott zeneiskola-igazgató, a szentendrei zeneoktatás elsõ aranyko-
rának nyugodt, szeretetre méltó és nagy tudású tanára, zeneszerzõ, kántor, összhangzattan tanár… Az alábbi beszélgetés
évekkel ezelõtt, 80. születésnapján készült, s végül az asztalfiókban maradt. Szári Mihályra emlékezve adjuk most közre
mindazok nevében, akik szívében Miska bácsi szeretete tovább él. A beszélgetést Gulyás László gitártanár és hangszerkészítõ
mester, Miska bácsi legközelebbi barátjának emlékei egészítik ki.



REKLÁM

SzeVi XXIV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2010. AUGUSZTUS 19.8



REKLÁM

XXIV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2010. AUGUSZTUS 19. SzeVi 9

FLORANCE 
Egészségügyi Szolgáltató Bt.

Szentendrén és környékén mûködõ

házi szakápoló szolgálat humán 

erõforrás fejlesztési projekt 

megvalósítása céljából, az alábbi

munkakörök betöltésére várja

egészségügyi végzettséggel 

rendelkezõ kollégák jelentkezését.

• részmunkaidõben vállalkozóként

foglalkoztatott diplomás ápoló egészségügyi fõiskolai, 

vagy HÍD végzettséggel rendelkezõ szakápoló

• részmunkaidõben vállalkozóként foglalkoztatott gyógytornász

Jelentkezni e-mailben, szakmai önéletrajzot mellékelve az alábbi

címen lehet: gyongyeva@fibermail.hu

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ AZ ALÁBBI, TULAJDONÁBAN LÉVÕ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Cím HRSZ m2 Bruttó ár leírás

Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Cseresznyés u. teteje 9188/2 1127 13.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/2 cca. 7000 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ Aszfalt útról megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft/m2 Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ Aszfalt útról megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok 7299 1898 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ Aszfalt útról megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
Tegez u.- Vesszõ u. 6723 4549 10.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Tegez-Táltos u. 6758 2165 11.000 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Táltos u. 6757 1763 11.000 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Barackos út 6995 7146 11.730 Ft/ m2 Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. és a Barackos út találkozásánál. Örök panorámás.
Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6996 1515 11.270 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek a Tegez 

utcáról és a Nyerges utcáról is beköthetõek.
Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6698 6258 10.350 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek a Tegez 

utcáról és a Nyerges utcáról is beköthetõek
Fõ tér 14. 2333/2/B/1 85,24 25.500e Ft Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb részén a mûemlékvédelmi belvárosban helyezkedik el, közel a Duna-parthoz. 

Az ingatlan bejárata a Janicsár u. felõl van, tömegközlekedéssel és személygépkocsival is könnyen megközelíthetõ. A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szen-
tendre.hu lehet megtekinteni. További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon délelõtti órákban a  26/503-377 telefonszámon kaphatnak.
Versenytárgyalás és a pályázat bontás következõ idõpontja: 2010. szeptember 2.
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Hin-taaa – palin-taaa…
„Az ember arra van rendelve, hogy élvezze azokat a dol-
gokat, amelyek elõsegítik az agy fejlõdését, ezért ter-
mészetes módon mindig keressük azokat az érzékleteket,
amelyek segítik agyunk rendezõ munkáját. Ez az oka
annak, hogy a gyerekek annyira szeretik, ha ölbe veszik,
ringatják, ölelgetik õket; amiért imádnak futni és ugrálni,
játszóterezni és strandolni. Mozogni akarnak, mert a
mozgásélmény táplálja agyukat.” (Jean Ayres)

A babák normál körülmények
között segítség nélkül tanulnak
meg átfordulni, kúszni, mászni,
nem utánoznak senkit, nincs

külsõ követendõ mozgásmintájuk. Mégis tökéletes a
mozgásuk, célirányos és sikeres. Mi vezérli õket? Belsõ
genetikai kódjuk, valamint az egyszerû fizikai törvény-
szerûség: ahhoz, hogy egyensúlyban maradjanak, nem
emelhetik egyszerre a jobb kezet és lábat, különben
eldõlnének. Ez az a a szerencsés kor, amikor mi, felnõt-
tek nem tudunk buzgó magyarázatainkkal beleszólni a
babák kitartó gyakorlatozásaiba. Az egyensúlyozással
járó egymásra épülõ nagymozgások (csúszás, kúszás,
mászás, gurulás, járás, futás, ugrás) begyakorlásával
kisgyermekünk saját idegrendszeri érését alapozza meg.
Megszületésétõl hároméves korig a pszichomotoros
fejlõdés leglátványosabb és egyben legfontosabb tel-
jesítményei zajlanak le. Gondoljunk csak bele, hogy
pusztán három év alatt a magatehetetlen csecsemõbõl
aktív, futkározó, öntudatos kisgyerek lesz!

Az önálló mozgásfejlõdés szempontjából azonban nem
minden baba ilyen szerencsés. Szerencsés, mert annak
ellenére, hogy esetleg már a 29. terhességi héten
megszületett, a fejlett orvostudománynak köszönhetõen
szeretõ családjában élhet. Ám lehetséges, hogy a moz-
gásfejlõdés szorosan egymásra épülõ, kódolt feladat-
rendszerét nem tudja egyedül véghezvinni. Kimarad-

hatnak, idõrendben felcserélõdhetnek, vagy nem gyakor-
lódnak be eléggé a fent említett mozgások, melynek
következtében az ezekre épülõ további képességek sem
tudnak megfelelõképpen kifejlõdni. Mindezek az
iskolában majd tanulási és/vagy magatartási zavar
képében ölthetnek testet. Ha a baba fejlõdése elmarad,
eltér a szokásos ütemtõl, ne gondoljuk azt, hogy majd
kinövi. Nem növi ki, sõt tovább halmozza. S nem csak
koraszülött gyermekeknél fordulhat ez elõ, hanem pl.
elhúzódó szülés következtében, vagy teljesen normál
lefolyású szülés esetén is. Gyakorlatilag bárkinél.
Ilyen esetekben nem akkor szerencsés kisbabánk, ha
hagyjuk a saját menetében fejlõdni, hanem ha segítünk
neki, hogy együtt megelõzhessük a majdani iskolai
nehézségeket. Ekkor már a korrepetálás csak tüneti
kezelés, hosszú távú hatása nincsen. Tartsunk folyama-
tos konzultációt a gyermekorvossal, védõnõvel, szükség
esetén kérjünk segítséget szakembertõl. A szülõ és a
terapeuta közös, elkötelezett feladata a kisgyermek
önhibáján kívüli problémáit megszüntetni, a leendõket
megelõzni.
S itt jön az izgalmas akadálypálya, meg a sok-sok
mozgásos és egyensúlyfejlesztõ játék, hin-taaa – palin-
taaa…

ZEKE ANITA

Patak és zúgó
áradat
Kezdõdik a földrajzóra. Helyette-
sítõ tanár jön be. Látja, hogy né-
hány gyereknek nincs felszerelése.
Veszi a füzetét, kéri, hogy diktál-
ják be a nevüket, akik nem készül-
tek az órára. Az egyik lány külö-
nösen halkan mondja a nevét.
Biztosan szégyelli magát, gondol-
hatnánk. Az osztálytársai értik a
jelenetet. A helyettesítõ tanár nem
ismeri névrõl õket. Azt a lányt
nem úgy hívják, másnak a nevét
diktálta be. Egy olyan osztály-
társáét, aki hallássérült, aki nem
hallhatja, hogy visszaéltek a ne-
vével és sérültségével. Aki így
most tévesen került a felírtak közé
és tévesen fog nem létezõ ha-
nyagsága miatt elmarasztalást
kapni. Ül a helyén és nem tudja,
mi történik körülötte. Mindenki
hallgat… 
Néhány osztálytárs késõbb titok-
ban figyelmezteti a hallássérült
lányt, szóljon a tanárnak, védje
meg magát, de csak négyszem-
közt, neveket ne is említsen.
Eddig lényegében igaz a történet.
Innen kezdve kell a képzeletünkre
hagyatkozni. 
Miután a tanár megtudja, mi tör-
tént, alaposan felkészül a követ-
kezõ órára. Beszél a gyerekeknek
hatalmas, megáradt folyókról,
akadálytalanul elõretörõ vizekrõl,
amelyek gátakat, utakat, házakat
és életeket tesznek tönkre. Beszél
a tehetetlenség érzésérõl, az elné-
mulásról, amit a dübörgõ, ijesz-
tõen zúgó áradat hangja vált ki
belõlünk. Képeket mutat a pusz-
tításról, és közben elmondja, hogy
nem csak a víz okozhat helyrehoz-
hatatlan károkat. Beszél a ben-
nünket körülvevõ igazságtalan-
ság áradásáról, az akadálytala-
nul fellépõ hazugságról, amely
szintén tönkretehet életeket. Be-
szél arról, hogy ilyenkor sokszor
érezzük tehetetlennek magunkat,
és csak hallgatunk…
Földrajztanárként jól ismeri a ter-
mészeti környezetet. Másféle képet
is hoz magával. Buja növényzet
gyökerei között megbúvó, alig ész-
revehetõ, apró patakot mutat
diákjainak. Elmondja, milyen jó,
amikor tiszta vizébõl szomjunkat
olthatjuk, halk, csörgedezõ, léle-
kig hatoló hangja megnyugtat
bennünket.
Ez a tanár az emberekrõl is sokat
tud. Elmondja, hogy az igazság,

sajnos, sokszor alig észrevehetõ,
csak rejtve mer felszínre törni.
Lássuk be, mondja, hogy mégis
szomjazunk rá. Hangja a lel-
künkig hatol és elnyomja a ha-
misság zúgását. Megnyugtat és
megértjük, hogy nem lehetünk
tehetetlenek ezzel az ijesztõ hang-
gal szemben, nem némulhatunk el
mellette. Egyszerûen jól kell fel-
készülnünk életünk minden nap-
jára. Így sosem fogjuk azt érezni,
hogy hazudnunk kell.
A történet meseszép befejezéséhez
tartozik, hogy a lány belátja hi-
báját, bocsánatot kér, megválto-
zik. Az osztálytársak megtanul-
ják, hogy nyíltan ki kell állni az
igazság védelmében.
Túl szép, hogy igaz legyen? Egy
apró, rejtett, halkan csörgedezõ
patak partján olvasva ezt az
írást, talán mégis el tudjuk hinni.

LUKÁCS MÁRTA

Mi is nyaraltunk!
Csodálatos egy hetet töltöttek a Cházár András TKI  (volt Bárczi iskola)
tanulói a Balatonon, Zamárdiban. A jó hangulathoz hozzájárult a
kánikula, a gondosan megszervezett programok, hiszen sokuknak ez
az egy hét jelentette a nyaralást, ezért a szervezõ tanárok igyekeztek
ezt felejthetetlenné tenni. A gyerekek közül többen életükben elõször
láthatták hazánk csodálatos tavát, a Balatont.
Köszönetet illeti Szentendre és Pest Megye Önkormányzatát, hogy
pályázati lehetõséget biztosított a tábor megvalósulásához, valamint a
táboroztató pedagógusoknak, akiknek áldozatos munkájával mindez
létrejöhetett.

Táboroztatók: Kádárné Monori Éva, Szabó Imre Dénes és Bíró Hajnalka 
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EGÉSZ HÉTVÉGÉN
LÁTOGATHATÓ
PROGRAMOK

Képzõ- és iparmûvészeti
vásár

Dumtsa Jenõ utca

Kulturális sokszínûségünk,
mint helyi termék
Kiállítás és vásár a Dunakanyari
és Pilisi Kistérség termékeibõl. A
kistérség helyi termelõinek bemu-
tatása, a hagyományos termékek,
termelési módok, helyi szokások
megismertetése. Szervezõ: Erdei
Iskola Alapítvány

Jókai utca

Ördögszekér kézmûves
vásár

Jókai utca

Utcamûterem
Szombaton és vasárnap 11.00 –
23.00 között
Pistyur Imre szobrász – Rajzolás
és festés az Artunió Galéria
szervezésében – Kovács Putu
iparmûvész, kovács – Fónad
István népmûvész, fafaragó

Dumtsa Jenõ utca

Öko-sátor
az Egészséges Városért
Közalapítvány támogatásával.
Öko-lábnyom mérés, öko-játék-
sarok gyerekeknek, felnõtteknek
egyaránt, (rajz-, kézmûves
foglalkozás, fantázia-játékok,
öko-mese és szituációs játékok)
dalok a környezetrõl, légzés-
funkció-vizsgálat (szombat de.),
lufifújó verseny, ismertetõ a par-
lagfû ártalmairól

Játék Fõtér

Gyurmarci
Marcipán-formázás, oktatás nem-
csak gyerekeknek 18.00-tól
22.00 óráig. A Szamos Marcipán
Múzeum a fesztivál alatt ingyene-
sen látogatható

Szamos Marcipán Múzeum és
Cukrászda (Dumtsa Jenõ u. 12.)

Pest Megyei Könyvtár
Az épület pénteken és szombaton
9-24 óráig, vasárnap 9-18 óráig
nyitva. A könyvtár pénteken és
szombaton 9-24 óráig, vasárnap
9-13 óráig tart nyitva

Pátriárka u. 7.

MûvészetMalom
NÉZHETÕ ÉS NÉZHETETLEN!
Az Omkamra, VLS, Experiment,
2010 évi szentendrei
mûvésztelepének kiállítása.
Kiállító mûvészek: Bak
Zsuzsanna, Benkovits Balázs,
Benkovits Bálint, Bodnár László,
Bucsi Árpád, Csató Máté,
Csontó Lajos, Eike, Fa Mariann,
FeLugossy László, Fekete Jéé,
N. Morgen Fischer, Garami
Richárd, Herczku András, Keszeg
Nándor, Kitzinger Gábor, Knetik
Andrea, Kondász Ferenc,
Koronczi Endre, Bertram Korves,
Rolls Rolf Langhans, Christina

Massachi, Mákó Rozi, Molnár
Ágnes Éva, Süli-Zakar Szabolcs,
Szabó Attila, Szirtes János, Tóth
Eszter

Bogdányi u. 32.

Péter-Pál Galéria
Diploma-kiállítás (MOME
Textiltervezõ Tanszék hallgatói-
nak munkáiból). Megtekinthetõ
szeptember 12-ig

Péter-Pál u. 1.

Artunió Galéria
Hugyecsek Balázs és Rizmayer
Péter kiállítása. Klubhangulat,
mûvésztelep-bisztró, éjjeli
pihenõhely

Bogdányi u. 64.

Forgács Társaság
BOGÁR – akció és videó-
installáció
Az utcai akció során különbözõ
„helyzetekbe” hoznak egy majd-
nembogárhátút, rávilágítva
Szentendre sajátos és átalakuló
közlekedési rendszerére. 
A Forgács Társaság tagjai:
Hugyecsek Balázs, Rizmayer
Péter, közremûködnek: Barnás
Máté, Deim Balázs
péntek: Apor-híd (egész nap);
szombat: Fõ tér (egész nap);
vasárnap: Duna-korzó (egész
nap).

Palmetta Galéria: Terülj-
terülj asztalkám!
Péntek, szombat és vasárnap
este 19 órakor megterítünk az
üzlet elõtti járdán egy-egy ünnepi
asztalt, melynek látványában 23
óráig gyönyörködhetnek az ide
látogatók. 

Bogdányi utca 14.

POVVERA – mûtárgybutik
Létrehoztunk egy kortárs
képzõmûvészeti projektet,
melynek célja, hogy a szentendrei
turistaparadicsomban látható és
megvásárolható legyen a jelen
mûvészete is! Az éjjel-nappal fes-
ztivál idején különféle koncertek,
beszélgetések és vetítések várják
az érdeklõdõket. Nyitva tartás:
hétfõ kivételével mindennap 14
és 21 óra között.
http://povvera.blogspot.com/

Dumtsa Jenõ utca 18.

IKON Csoport kiállítása
Bozsó Zsuzsa, Gyurkovics
Gertúd, Kákonyi Júlia, Lehoczky
Krisztina, Lukács János, Lukács
Tibor, Mátai Attila, Mezei
Sándor, Paulusz Györgyi, Pirk
László, Rácz Zita, Ries Zoltán,
Tamás Mária, Ujbányai Veronika,
Végvári Tamás, Vizúr János.
Megtekinthetõ: augusztus 20–26-
ig 10-tõl 18 óráig. Augusztus 27.
10 órától éjjel-nappal, folyam-
atosan nyitva, augusztus 29.
vasárnap 20.00 óráig

IKON-terasz (Bercsényi utca 1.
Mebidis Kft. udvar)

Emlék-sziget
Szabadtéri képzõmûvészeti 
kiállítás ALADICS ANTAL
munkáiból. A rendezvény ideje

alatt EMLÉK-KAVICSFESTÉS
kezdõknek és haladóknak

Jókai utca és Kert utcai kis tér
(a székház mögött)

Tudsz angolul?
Az English Center Nyelviskola
angol szóversenye ALAP-,
KÖZÉP és FELSÕFOKON 400-
400-400 szóból. Válassz egy
nyelvi szintet, húzz 10 angol
szókártyát, és mondd meg, mit
jelentenek! Újra és újra húzhatsz
3 napon keresztül, így az ered-
ményeid összeadódnak.
Mindhárom szinten értékes
nyeremények az elsõ három
helyezettnek! Verseny zárása és
eredményhirdetés augusztus 29.,
22.00 óra

Dumtsa Jenõ utca

Inyenc sörözõ
Mászófal, íjászat. A fesztivál
három napja alatt Palyov Péter
és Farkas Dániel fiatal szentend-
rei mûvészek kiállítása lesz
látható. A kiállításon továbbá
megtekinthetõk Szabó László
Csaba fából faragott mûvei

Jókai utca 1.

Street-Art kipakolás
Bihon Gyõzõ festményei naponta
10-22 óráig

Görög utca

Fotópasszázs Stúdiógaléria
FELICIDES ILDIKÓ: TALÁLT
KÉPEK. Megnyitó: augusztus 12.
csütörtök, 19 óra. Megtekinthetõ
szeptember 8-ig, minden nap 10-
tõl 18-ig, a fesztivál ideje alatt
éjfélig.

Bogdányi u. 5.

Art Decor Galéria
KOVÁCS TIBOR
FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
augusztus 19-tõl 31-ig. Nyitva
tartás: minden nap 10-18 óráig (a
fesztivál alatt éjfélig)

Bercsényi u. 3.

Ne féljetek!
címmel emlékkiállítás II. János
Pál pápáról. A kiállítás a fesztivál
ideje alatt éjfélig tart nyitva.

Kolping ház (Török köz 2., a
Péter-Pál templom mellett)

Mandala Manuart Galéria
Mindhárom napon! Kiszámítjuk,
mely színeidet kell erõsítened, s
ezt hogyan teheted. A
hiányszínek ismerete útmutatás-
sal szolgál életfeladatodhoz is

Fõ tér 7. Centrum

Abrakadabra hastánciskola
Augusztus 27-én és 28-án
esténként a Bercsényi u. 8. elõtti
macskakövön: szõnyeg- és
hastáncbemutató és egyéb
meglepetések...

Bercsényi u. 8.

Hastánc másként!
Nyílt táncos napok augusztus 28-
29-én. „A keleti (has)tánc:
mûvészet, eszencia és
életelixír…” Komáromi Judit
NESE és az Abrakadabra

hastánciskola és nõi szabade-
gyetem, a Fõnix Alkotómûhely
nyitott kultúrfészke a kígyókert-
ben. Részletes program (kapu-
nyitás-kapuzárás): www.nese.hu

Kígyó u. 6.

Aura-Soma – „Te vagy a
szín, amit választasz”
A szín, az illat és a kristályen-
ergiák egyik legtökéletesebb
rendszere, mely jelenleg létezik.
A rendszer a színek rezgésén
alapszik. A gyógynövények, a
kristályok, ásványok energiája 
a fényhullámokhoz kapcsolódik. 
A színek tükrözõdésében
lehetõségünk adódik felfedezni
azokat a képességeinket,
adottságainkat. Bõvebb informá-
ció: www.esszenciakhaza.hu

Dumtsa Jenõ utca

Ingyenes tenyérjóslás az
InnSpirit Ajándékboltban
Jelentkezés: pénteken 18-ig,
szombaton 11-ig és 17-ig.
Tenyérjóslás ideje: pénteken 18-
20-ig és szombaton 11-13-ig és
17-19-ig. Vasárnap lehetõsége
van mindenkinek beleolvasni az
az ajándékbolt könyvtárában
található könyvekbe. 
Szombaton 19 órakor Zumba
bemutató a Fõ téren

Péter-Pál utca 3.

Salon de Bohéme:
Designerek a pamlagon
Kötés-workshop kezdõknek és
haladóknak divattervezõk segít-
ségével. Kézi kötésben gyakorlott
asszonyok és ruhatervezõ szak-
emberek vezetésével a
résztvevõk nemcsak a kötés
technikáját ismerhetik meg,
hanem annak esztétikai
sokrétûségét is. A részvétel
ingyenes. Augusztus 28-29.:
naponta déltõl éjfélig be lehet
kapcsolódni. Szükséges: kötõtû,
fonal (korlátozott mennyiségben
nálunk is megvásárolható), eset-
leg: olló, tû, cérna, gomb, sza-
lagok, megunt ruhadarabok

Péter-Pál utca 2/B.

WALKWAY Palacsintázó &
Étterem
Régi idõk játékaival várják
vendégeiket a három napban,
szombat-vasárnap 12-18 óra
között arcfestéssel a gyerekeket.

Bogdányi u. 15/2. (a hajóál-
lomás utáni kis közben)

Völgyzugoly Könyvesbolt
Mindhárom nap 17 órakor mese-
olvasás, 18 órakor diavetítés

Fulco deák u. 12.

Pastinszky Antikvárium
Magyar könyvek és CD-k árából
10%, idegen nyelvû könyvek
árából 20%, antik metszetek,
szentképek, papírrégiségek
árából 30% kedvezmény. 10-20
óráig régi könyvek ingyenes
értékbecslése, restaurálással
kapcsolatos tanácsadás

Dumtsa Jenõ – Ignjatovity J.
utca sarok

Semiramis Kozmetika
18-24 óra: akciós szolgáltatások
(partismink, álló szolárium,
dekoltázs- és frissítõ arc-
masszázs, ingyenes smink- és
arcápolási tanácsadás)

Alsó-Duna köz 1.– Jókai utca
sarok

AUGUSZTUS 27.
PÉNTEK

14.00-24.00 Éjjel-nappal tár-
sasjáték
FELNÕTTMEGÕRZÕ –
Társasjátékos Klub. A legjobb
stratégiai és logikai társasjátékok
felnõtteknek. A háromnapos
maratoni, összesen 32 órányi 
társasjátékozás 1. napja. Gyere,
nézz körül, aztán úgyis ott ragadsz!

Pest Megyei Könyvtár –
Szántó Piroska és Barcsay-terem
(Pátriárka u. 7.)

15.30 Shrek a vége, fuss el
véle 93’ kn.

P’Art Mozi (Duna korzó 18.)

16.00 Megnyitó – polgármes-
teri köszöntõ

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

16.00-22.00 Testünk a tükör-
ben, lelkünk a mandalákban!
Hogyan látható? Látogass el 
hozzánk, s mi segítünk, hogy
bepillanthass lelked tükrébe!

Mandala Manuart Galéria 
(Fõ tér 7. Centrum)

16.30 Old Max
Simon Imre – dob; Fekete Árpád
– basszusgitár; Néder László –
ritmusgitár; Cser Mihály –
szólógitár

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös patak találkozásánál)

17.00 A Dunakanyar festõje,
Szõnyi István
A mûvész elhunytának 50. évfor-
dulója alkalmából a zebegényi
Szõnyi István Emlékmúzeum és
magángyûjtemények Szõnyi-
anyagából rendezett idõszakos
kiállítás. Megtekinthetõ novem-
ber 14-ig

Szentendrei Képtár (Fõ tér 5.)

17.00 Platthy Iván nyugalma-
zott államtitkár elõadása
a vatikáni-magyar kapcsolatok
alakulásáról, mely után beszél-
getés lesz

Kolping ház (Török köz 2., a
Péter-Pál templom mellett)

17.00 Öttemplom séta
Ha szeretné Ön is jobban megis-
merni városunk felekezeteit, 
templomait, tartson velünk a kb.
kétórás körsétán. Találkozó
16.45-tõl az evangélikus temp-
lomnál a Bükkös-patak parton.

17.00–20.00 Baly&Pilu – Dj
szett

ElevenKert (Duna-korzó 11/A.)

17.15 Micmacs (n)agyban
megy a kavarás (105) kh.:12
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)

17.30 Megnyitó – Nádas
György (házigazda)

Lázár cár tér

18.00 Nézhetõ és
Nézhetetlen!
Az Omkamra, VLS, Experiment
2010 évi szentendrei mûvész-
telepének kiállítás-megnyitója.
Megnyitja: Hajdu István
szerkesztõ, mûkritikus

MûvészetMalom 
(Bogdányi u. 32.)

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva 
2010. augusztus 27-28-29.
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18.00 Poa Pratensis Band
Bódy Adrienn – dobro, banjo;
Dabous Katrin – lead vocals,
mandolin; Szabó Gergely – gui-
tar, vocals; Szõke Mátyás –
banjo, mandolin, vocals; Tölgyesi
Péter – double bass, vocals

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

19.00 endorFINE shot
...ha kell egy kis endorfine, a
Dalmát Kávézó elõtti téren
megrendezésre kerülõ divatshow
alkalmával jut elég! Az endorfine
teljes kollekcióján kívül kortárs
divattervezõk, designerek is részt
vesznek a programon, majd profi
fotós készít az érdeklõdõkrõl
fotókat az endorfine ruháiban.
Lesz még tüzes ördögbot, szap-
panbuborékfújás, égi lámpások!

Dalmát Kávézó (Bartók B. u. 8.)

19.00 Textil diploma-kiállítás
A MOME Textiltervezõ Tanszék
hallgatóinak munkáiból. A megny-
itón divatbemutató

Péter-Pál Galéria (Péter-Pál
utca 1.)

19.00 Gabona Zenekar
Ágoston Béla – duda, szaxofon,
ének; Moser Ádám – duda, har-
monika; Mazura János – tuba;
Geröly Tamás Sándor – dob, ütõ-
gardon

Lázár cár tér

19.00 Itt is, ott is vígjáték
(85) kh. 12

P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)

19.30 Jack Cannon
Bíró Ádám – gitár, Gyergyádesz
Péter – nagybõgõ, Zoltai György
Zozó – szájharmonika, ének

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

20.00 Richard Strand:
Karrier Komédia
Szatirikus vígjáték két részben.
PREMIER – a Száguldó Orfeum
Színház elõadása. A nyugati 
drámairodalom szatirikus vonu-
latának alfajává vált a politika és
a multi-cégek karriertörténeteit
görbe tükörben bemutató komé-
dia. Ennek a zsánernek méltán
sikeres darabja a KARRIER
KOMÉDIA, amely a ‘90-es évek-
ben íródott és most készülünk 
a magyar õsbemutatójára. Azok 
a visszásságok, hajmeresztõ
arcátlanságok, amelyek a minden
morális és etikai érzést elnyomó
karrierküzdelmekbõl fakadnak,
mára nálunk is részévé váltak a
hétköznapoknak. Úgy érezzük,
hogy amit a napi hírekben látunk,
már nem is a valóság, hanem
valami abszurd folytatásos tele-
regény legújabb epizódja.
Szereposztás: Alex Tattums –
Sághy Tamás; Henry Marlino –
Incze József; Anne Desmond –
Ivancsics Ilona; Barry Mills –
Bodrogi Attila; Santich, a fõnök –
...meglepetés. Rendezõ: Márton
András; Díszlet: Székely László;
Jelmez: Halasi Zsuzsanna
Jegyár: 2500 Ft. Jegyek
kaphatók a Tourinform Irodában
(Duna-korzó-Bercsényi u. sarok;
Tel: 26/317-965 és az Interticket
országos hálózatában
www.jegy.hu)

Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.)

20.00-00.30 Fényfestészet:
Kiégõ Izzók

Lázár cár tér

20.30 Neonparádé
FÉNYPERFORMANCE ÉS
SPONTÁN UTCABÁL az elmúlt
évtizedek zenéivel
Épületvizual: Magyar Balázs
képzõmûvész fényformance-a a
mozi homlokzatán. Dj. – ERVIN
(MY CREAM). Kis fény Szent-
endrének, de hatalmas a P’Art
Mozinak. Kérjük a látogatókat,
hogy láthatósági mellényben,
öngyújtóval, elemlámpával és
egyéb világító eszközökkel jelen-
jenek meg!

P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)

20.30 Söndörgõ
Eredics Áron – prímtambura,
ütõs; Eredics Dávid – tambura,
fúvósok; Eredics Benjamin –
brácsatambura; Eredics Salamon
– basszprím tambura, harmonika,
furulyák; Buzás Attila – bõgõ

Lázár cár tér

21.00 MOHA koncert
Kis Janó – kütyük, orgona; Kefe
– dob; Törp – gitár, vokál; Kristóf
– gitár; Rupi – szaxofon; Misa –
ének, doromb; Kuti – basszus-
gitár; Alma – vokál;

ElevenKert (Duna-korzó 11/A)

21.00 The Soultramps
Balahoczky István Pilu – basszus-
gitár; Benkõ Dávid – hammond
orgona, Mezõfi István – dob, Gál
Csaba Boogie – gitár, ének

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

22.00 Tudósok
drMáriás – ének, szaxofon;
Endrei Dávid – basszusgitár; Jeli
Gergely – dob

Lázár cár tér

22.00-01.00 Rocklegendák
Azok az 50-es, 60-as, 70-es, 80-
as évek. ISLE OF WIGHT (1969),
JETHRO TULL (Live in Berlin),
TEN YEARS AFTER (1975).
Beszélgetés a filmekrõl Háfra
Jánossal

P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)

23.00–02.00 Baly&Pilu Dj
szett

ElevenKert (Duna-korzó 11/A)

23.00 Indian Joe
Dudás Zoltán (Indian Joe) –
gitár, ének; Balogh Elemér
(Csoki) – ütõhangszerek, ének;
Mohácsi Barnabás – gitár, ének,
szájharmonika, tilinkó

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

23.30 Igor Lazin – Dj
Lázár cár tér

AUGUSZTUS 28.
SZOMBAT
10.00-24.00 Éjjel-nappal tár-
sasjáték
FELNÕTTMEGÕRZÕ –
Társasjátékos Klub

Pest Megyei Könyvtár –
Szántó Piroska és Barcsay-terem
(Pátriárka u. 7.)

10.00-22.00 Mandala
100 db folyadékkristályosító

mandalatál árát ma lefelezzük,
hogy a szépségés egészség min-
denkihez eljusson, akinek ez
fontos az életében!

Mandala Manuart Galéria (Fõ
tér 7. Centrum)

11.00–19.00 Tekergõtér
Játék-fõtér

11.00–19.00 Gombfoci-bemu-
tató és játék
A Szektorlabda Szövetség
vezetésével

Játék-fõtér

11.00–19.00 Virgonckodó
Jókai utca

11.00–17.00 Paprika Jancsi
Csúzlizdája

Játék-fõtér

11.00–18.00 Kézmûves
foglalkozás, játékok,
arcfestés
a Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesülete szervezésében

Jókai utca

14.00–24.00 A paraszti 
polgárosodás tárgyi világa
– Nemzeti jelképek magyaror-
szági tájházakban címû vándor-
kiállítás tárlatvezetéssel és
filmvetítéssel. A Skanzen 
programja

Vargha-ház (Bogdányi 
utca 28.)

14.00–24.00 Bútorfestés
foglalkozás
A Skanzen programja

Vargha-ház (Bogdányi 
utca 28.)

14.00–24.00 Skanzen Borozó
– kézmûves borok
A Skanzen programja

Vargha-ház (Bogdányi 
utca 28.)

14.30 Gágogó Zenekar
Verses, játékos koncert
gyereknek. A zenekar tagjai:
Kiscsabi, Takács Zsuzsi, Takáts
Botond, Sáfrán Csaba (Safi),
Vámos Eszter.

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

15.00 A Szentendrei
Református Gimnázium
diákjainak
zenei mûsora. Albert Réka, Kun
Édua, Mészáros Máté énekel;
zongorán kísér: Páncél Kristóf
magánénekes

IKON-terasz (Bercsényi utca 1.
Mebidis Kft. udvar)

15.30 Dobj a „malac” mellé
Az írországi European Peoples’
Festival-on (melyen városunk is
részt vesz) a PÉTANQUE, mint
európai golyójáték nagyon nép-
szerû. Most megtanítjuk, hogyan
vezetheti le feszültségét sör mel-
lett, játszva a társai idegein.
Szervezõ: Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete

Jókai utca

15.30 Shrek a vége, fuss el
véle 93’ kn.

P'Art Mozi (Duna-korzó 18.)

15.30 Salsa – Stresszoldás
salsával

Dr. Nagy Ágnes vezetésével.
Dobbanj „PIROS”-ban dr. Ágival!
A piros színû ruha egy világmoz-
galom jelképe (Go Red for
Woman), s ennek célja a
figyelemfelhívás a nõi szívek
védelmére. Táncoljon, mozogjon
Ön is dr. Ágival – aki nemcsak
beszél róla, hanem aktívan tesz is
az egészségéért! Dr. Nagy Ágnes
orvos-életmódszakértõ 20/207-
0039, www.stresszencia.hu

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

16.00 Bartha Tóni
Bábszínháza: Paprika Jancsi

Játék-fõtér

16.00 Az IKON Csoport
augusztus 20-tól 29-ig tartó
kiállításának bemutatója Lukács
Tibor festõmûvész és Vers Dóra
(ének) közremûködésével

Céh Galéria (Bercsényi u. 3.)

16.00 Áldás és Átok
Gyarmati Péter – ritmus gitár;
Király Miki – szaxofon, duda, gi-
tár; Buzsáki Zsombor – hegedû,
basszusgitár; Király Mátyás – dob

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

16.00–20.00 Nyár búcsúztató
SZOMSZÉDOLÁSRA hívja a
Pismány Barátainak Egyesülete a
pismányi szomszédokat (esõnap:
augusztus 29. vasárnap) 
a  Pismányi buszfor-
dulóhoz, a játszótérre. A
BESZÉLGETÕ SAROK-ban
vendégeinkkel beszélgethet a
jószomszédság példáiról,
továbbfejlesztésének lehetõsé-
geirõl, egy közösségi kert kiala-
kításának tervérõl, aktuális té-
mákról. „ÜZENÕ FAL”-at állítunk
fel, ahova mindenki felírhatja
városrészünket érintõ üzenetét.
PIKNIK – vendégül látjuk egy-
mást magunkkal hozott finomsá-
gokkal. GYERMEK-eknek külön
kézmûves programmal kedves-
kedünk. A részletes program:
www.pismanyegyesulet.eu

17.00–20.00 Baly&Pilu – Dj
szett

ElevenKert (Duna-korzó 11/A.)

17.00 Magyarországi Szerb
Színház
A tizennyolc éve mûködõ társulat
célja: magas színvonalú, pro-
fesszionális elõadásokat játszani
szerb nyelven, és elvinni minden-
hová, ahol igénylik a színházat és
az anyanyelven megszólaló
színészt

Lázár cár tér

17.00 Anita Parlov fes-
tõmûvész és Sinisa Majkus
szobrászmûvész kiállítás-meg-
nyitója. Köszöntõt mond: Szakács
Imre festõmûvész és az SZRMKE
elnöke, dr. Dietz Ferenc pol-
gármester és mr. sc. Ivan Bandic
horvát nagykövet, megnyitja:
Farkas Ádám szobrászmûvész és
Anita Zlomislic, az Újzágrábi
Kulturális Központ igazgatója.
Közremûködik: Váradi Helga
(zongora). Megtekinthetõ
szeptember 30-ig, hétfõ
kivételével naponta 11-18 óra
között

Régi Mûvészetelepi Galéria
(Bogdányi u. 51.)

17.00 Jazz
Vers Dóra – ének, Gergó Zsolt –
gitár

IKON-terasz (Bercsényi utca 1.
Mebidis Kft. udvar)

17.15 Itt is, ott is vígjáték
(85) kh. 12

P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)

17.30 Táncvarázslat
Városunkat az idei European
Peoples' Festival-on egy vegyes
tánccsokorral képviseltük.
Bemutatónkon magyar néptán-
cok, ír sztepp, salsa, boogie-
woogie show, bachata és rueda
szerepelt. Ezt hozzuk most el a
rendezvényre, népszerûsítve a
jövõ évi fesztivált, melynek
Szentendre lesz a házigazdája.
Szervezõ: Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

17.45 Rímes, furcsa játék
Hozzon magával (legalább) egy
kedvenc verset! A programot
vezeti Ries Zoltán

IKON-terasz (Bercsényi utca 1.
Mebidis Kft. udvar)

18.00 „Levegõ, víz, föld –
tûz”
Vári Zsolt festõmûvész kiállítás-
megnyitója. Megtekinthetõ
naponta 8–20 óráig a Café Rodin
Galériában szeptember 17-ig

Rodin Galéria (Ady Endre u. 6.)

18.00 A nyári Wahorn-
maraton
Második szolid zenei bemutató –
Wahorn András zenél

Dalmát kávézó (Bartók B. u. 8.)

18.00 Hegedõs Együttes
(Felvidék) népzenei koncertje,
utána csángó táncház
Információ: Tel: 06/30/9512694;
e-mail: pastinszkyantikvarium
@gmail.com

Pastinszky Antikvárium
(Dumtsa Jenõ – Ignátovity J.
utca sarok)

18.30 Megnyitó – Nádas
György (házigazda)

Lázár cár tér

18.30 Veszedelmes levelek
Vígjáték egy felvonásban – a
SzEVASz társulat elõadása.
Kikiáltó – Bíró Csilla; Kikiáltó –
Gosztonyi Miklós; Tabarin – Dr.
Zsoldos László; Lukács – Kolba
Vilmos; Pipándi – Vogel István;
Rodomont – Forrás Sándor;
Izabella – Balogh Zsuzsa; Tabarin
utóhangja – Bürger Zoltán.
Rendezõ: Pusztaszeri Kornél

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

19.00–24.00 Jótékonysági
bolhapiac
A Szentendrei Szt. Erzsébet
Karitász Közösség és a Magyar
Máltai SzeretetSzolgálat szent-
endrei csoportja jótékonysági
bolhapiacot szervez a piactéren,
ahol kapható lesz: különleges
ruhák, dísztárgyak, ajándék tár-
gyak, háztartási eszközök,
könyvek, hanglemezek, sok-sok
retro cucc. Mindezek természete-
sen retro árakon... A bevételt a
Szentendrén élõ, nehéz
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helyzetben lévõ családok
megsegítésére fordítjuk. 

Piactér (Bükkös-part)

19.00 Mirko Milan Miloševic
Hárs Viktor – basszusgitár;
Milosevits Mirko (Dr. Jeff A.
Matrix) – billentyûs hangszerek,
Madai Zsolt – dob

Lázár cár tér

19.00 „Vásári képmutogató”
Gyurkovics Gertrúd és Tóth
Lázár mûsora

IKON-terasz (Bercsényi utca 1.
Mebidis Kft. udvar)

19.00-01.00 Rocklegendák
Azok az 50-es, 60-as, 70-es, 80-
as évek. BLIND FAITH (1969.
Hyde Park), POP REVû (Az elsõ
Magyarországon bemutatott rock
zenei film (1965), JETHRO TULL
(Live in Berlin), THE WALL
(1982.). Beszélgetés a filmekrõl
Háfra Jánossal

P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)

19.00 Zumba-bemutató
az InnSpirit ajándékbolt program-
ja

Fõ tér

19.30 Lazító szórakozás
I`LIL – JAZZ
Juhász Lili – ének; Schandl
Lóránt – zongora; Földi Balázs –
dob; Melcher András – szólógitár,
vokál; Rácz Dániel – basszus-
gitár, vokál; Szabó Tamás – 
zongora, vokál; Herr János – 
szaxofon
THE ROSSLIFT –
RHYTHM&BLUES
Bonifert Balázs – gitár, ének;
Földi Balázs – dob; Melcher
András – szólógitár, vokál; Rácz
Dániel – basszusgitár, vokál;
Szabó Tamás – zongora, vokál;
Herr János – szaxofon

IKON-terasz (Bercsényi utca 1.
Mebidis Kft. udvar)

20.00 Cabaret 24 – Stand-up
comedy
Kokas Piroska, Böröczky József,
Aradi Tibor, Szántó Alexandra

Lázár cár tér

20.00–24.00 Táncolj
Szentendre!
A Bailar táncklub bemutatója
kubai táncokból, lesz rock&roll,
szalontáncok, tanítanak animá-
ciót. Igyekszenek megmozgatni
mindenkit...

Pest Megyei Könyvtár elõc-
sarnoka (Pátriárka u. 7.)

20.00–00.30 Fényfestészet:
Kiégõ Izzók
Vetítés a szerb mûvésztelep
anyagából

Lázár cár tér 

20.00 Legyünk jövõre 15
nemzet vendéglátói!
(Élménybeszámoló) Bemutatjuk
spanyol, olasz, finn, lett, portugál
és ír vendégeskedésünket.
Magyarország képviseletében az
European Peoples’ Festival
résztvevõjeként öt éve járjuk
Európát – képek, filmek a szent-
endrei csapat kalandozásairól.
Szervezõ: Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete

Jókai utca–Apor-híd sarok

20.30 Sugarblues

Pethõ Gábor – basszusgitár;
Czibere József – dob;
Józsa Tamás – gitár, ének

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

21.00 Presszó Tangó Libidó
koncert
Kabai Viktor – gitár, ének; Keszei
János – tangóharmonika; Lajkó
Bence – trombita; Török Gergõ –
basszusgitár; Aknay Zoltán –
dob, 

ElevenKert (Duna-korzó 11/A)

21.00 Pyrgos
Görög táncházi zenés mûsorukkal
felelevenítik a görög tájak szép-
ségét, a mediterrán hangulatot, s
a bouzouki hangjával szórakoz-
tatják a hallgatóságot. Régi,
hagyományos görög népzenét
játszanak.

Lázár cár tér

21.00–02.00 neoneon
fényfõtér7
Színes szélesvásznú fényorgia
dj: cadik, nandee, ferko ferrari
molto, phos vj: rio rokoko, fekete
jéé, gyíkcipész, thief

Fõ tér

21.00–22.30 A Tallabille
zenekar népzenei koncertje
és táncháza
Tekerõs és dudazene, dalok és
táncok a Dél-Alföldrõl. A
Skanzen programja

Vargha-ház (Bogdányi utca
28.)

21.00 Szépméker
Különleges karaoke show

Jókai utca 2.

21.30 Szeresd Szentendrét
séták – Éjszakai séta
Lámpásokkal, fáklyákkal felsze-
relkezve indulunk neki az éjszakai
Szentendrének. Sétánkat most is
B. Szabó Veronika építész bará-
tunk vezeti. Bolyongunk siká-
torokban, titkos és sötét
helyeken. Találkozzunk az 

Evangélikus templom
mellett az Apor-hídon!
Fejlámpát, gyertyát,
mécsest, világító eszközöket min-
denki hozzon magával!

21.45 Árvalányhaj
Tamburazenekar
Bácsfeketehegyen gyûjtött nép-
dalokat, dél-alföldi népdalokat
játszanak Szakács Zoltán,
Szakács Szabolcs, õri Zsolt,
Papp Lóránt, Végsõ János,
Farkas Rudolf, Kósa Attila.
A rendezvényen a Vujicsics
Egyesület támogatásával vesznek
részt.

Lázár cár tér

22.00 Empty Pubs
Béres-Deák Balázs – basszus-
gitár, ének; Dr. Réthy István –
gitár, ének; Tuza Zsanett – ének,
csörgõk; Varga Csaba – dobok;
Zakár Tivadar – gitár

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

22.00 Vásári komédia:
Punchék karácsonya
(szocio – szeretetjáték bábokkal).
Szereplõk: Csató Kata, Szívós
Károly, tervezõ: Szilárd Boráros,
rendezõ: Kovács Géza

Lázár cár tér

23.00 Utózenekar koncert
Kebok – ének, tenor sax; Szíben
– ének, billentyûk; Gabi – ének;
Móqs – gitár; Bigdzsi – gitár,
látványtervezés; Törcsi –
basszusgitár; Aknus – percus-
sion; Á.G. – dob

ElevenKert (Duna-korzó 11/A)

00.00 Bõrgyári Capricco
Zarubay Bence – ének, szájhar-
monika, fuvola; Gazdag Viktor –
gitár; Paróczai „Tacskó“ Attila –
basszusgitár; Kecskés András –
ritmus gitár; Tóth „Diza“ Dénes –
dob

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

01.00–02.00 Baly&Pilu – Dj
szett

ElevenKert (Duna-korzó 11/A)

AUGUSZTUS 29.
VASÁRNAP
10.00–21.00 A paraszti 
polgárosodás tárgyi világa
Nemzeti jelképek magyarországi
tájházakban címû vándorkiállítás.
A Skanzen programja

Vargha-ház (Bogdányi utca
28.)

10.00-18.00 Éjjel-nappal 
társasjáték
FELNÕTTMEGÕRZÕ –
Társasjátékos Klub. 

Pest Megyei Könyvtár –
Szántó Piroska és Barcsay-terem
(Pátriárka u. 7.)

10.00–20.00 Fessük meg
együtt a Férfi-Nõi Egyensúly
Mandaláját!
Mandala Manuart Galéria (Fõ

tér 7. Centrum)

11.00 – 19.00 Virgonckodó
Játék-fõtér

11.00–19.00 Gombfoci-bemu-
tató és játék
A Szektorlabda Szövetség
vezetésével

Játék-fõtér

11.00-17.00 Paprika Jancsi
Csúzlizdája

Játék-fõtér

11.00–18.00 Kézmûves
foglalkozás, játékok,
arcfestés
a Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesülete szervezésében

Játék-fõtér

14.00 Komáromi Judit NESE
és az Abrakadabra hastánc-
iskola bemutatkozó fel-
lépése

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

14.00–17.00 Utcazene –
Fazekas Klezmer Band
A Fazekas Mihály Fõvárosi
Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
diákjainak zenekara
A „szünetekben“ fellépnek az
„utánpótlás csapat“ fiatalabb
tagjai
15.00 Schwarz Dávid és
Eszes Viktória koncertje
Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és

a Bükkös-patak találkozásánál)

15.00–21.00 Jel-kép-írás
– nemzeti jelképek nyomtatásban
a XIX. sz. végén címû
foglalkozás. A Skanzen program-
ja

Vargha-ház (Bogdányi utca
28.)

15.30 Shrek a vége, fuss el
véle 93’ kn.

P'Art Mozi (Duna-korzó 18.)

16.00 Bartha Tóni
Bábszínháza: Paprika Jancsi

Játék-fõtér

16.30 Folk Fellows
Petruska András és Barátai
Petruska András – ének, gitár;
Csemer Boglárka – vokál, ének;
Markos Miklós – ütõhangszerek,
vokál

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

17.00–21.00 DJ Kaska
ElevenKert (Duna-korzó 11/A)

17.00 „Betegségem nehéz
terhe a lelkemet meg nem
törte“
Doszkocs Zsuzsa kiállításának
megnyitója. Megtekinthetõ
szeptember 19-ig

P’Art Mozi elõcsarnoka (Duna-
korzó 18.)

17.00 Festõk Városa
Tisztítószer
Ironikus hangvételû perfor-
mansszal szeretnénk a szenten-
drei mûvészeti életre és a város
jelmondatára reflektálni. A
Forgács Társaság tagjai:
Hugyecsek Balázs, Kecskés
Robin, Rizmayer Péter

Fõ tér

17.00 A magyar református
énekek gyöngyszemei
(16-18 sz.)
A Kecskés Együttes mûsora
korhû hangszerekkel. Információ:
06-30-951-2694; e-mail: pas-
tinszkyantikvarium@gmail.com

Pastinszky Antikvárium
(Dumtsa Jenõ – Ignatovity J.
utca sarok)

17.15 Itt is, ott is vígjáték
(85) kh. 12
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)

18.00 Club & Culture in
English in Szentendre
bemutatkozó estje. A Nemzetközi
Kultúrák Egyesületének célja egy
olyan angol nyelvû klub
megteremtése, ahol az angol
nyelvtudásukat fejleszteni vágyók
és nemzetközi kultúrák iránt nyi-
tott angolul beszélõ érdeklõdõk
egymásra találnak színvonalas
klubélet formájában

Új Mûvész Étterem (Dumtsa 
J. u. 7.)

18.00 Yes Yes Matza
Wahorn Matzaa – ének; Lang
András – zongora; Mákó Miklós –
trombita; Endrei Dávid – basszus
gitár; Bartha Krisztián– dob;
vendégmûvész – Tabeira Iván

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

19.00 Érdi Tamás zongo-
ramûvész jótékonysági kon-
certje
Szendrõ város árvízkárosultjainak
megsegítéséért

Érdi Tamás számára tanárai
speciális módszerrel ’láthatóvá’
tették mindazt, ami a kottában
található. 15 évesen aratott
elõször sikert a Tavaszi
Fesztiválon, 17 évesen
Moszkvában elsõ helyezést ért el
a Louis Braille Nemzetközi
Zongoraversenyen. A Bécsi
Zeneakadémián tanult, majd a
Torontói Royal
Conservatóriumban szerzett
mûvészdiplomát. Játszott a
Nemzeti Filharmonikusokkal, a
Torontói Szimfonikusokkal, az
Izlandi Szimfonikusokkal, fel-
lépett a Carnegie Hallban, és 25
ország számos nagy városában
koncertezett már. 2008-ban
megkapta a 30 év alatti tehet-
séges fiataloknak járó Junior
Príma díjat, 2010-ben Príma
Primisszima Díjra jelölték. Szabó
Magda így jellemezte Érdi
Tamást: „Én csak írni tudok, de
Tamás ujjaival az Isten üzen.”
Mûsor: CHOPIN- ÉS LISZT-
mûvek

Városháza díszterme
(Városház tér 3.)

19.00-01.00 Rocklegendák
Azok az 50-es, 60-as, 70-es, 80-
as évek. TEN YEARS AFTER
(Marquee Club – 1975), EASY
RIDER (Dennis Hopper, Peter
Fonda-1970), THE WALL (Pink
Floyd & Alan Parker- 1982.).
Beszélgetés a filmekrõl Háfra
Jánossal

P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)

19.30 Átmeneti Kabát
Dévényi Ádám szórakoztató
zenekara: Dévényi Ádám – ének,
gitár; Mezõfi István – dob; Kézdy
Luca – hegedû; Szesztay Dávid –
bass

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

21.00 Ripoff Raskolnikov
Allstars
A zenekarvezetõ grazi blues-
muzsikus, aki az utóbbi idõben
hosszú kihagyás után már
Szentendrén is többször újra fel-
lépett. A tavalyi fesztiválon nagy
érdeklõdéssel kísért szólófel-
lépése után idén a májusban
megjelent lemezének anyagával
érkezik. Nagy Szabolcs – zongo-
ra; Kepes Róbert – basszusgitár;
Gyenge Lajos – dob

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca és
a Bükkös-patak találkozásánál)

21.00 Gyertyaúsztatás a
Dunán

Duna-korzó

22.00 Sajnos Batár koncert
Szabó Enikõ – ének; Köncöl
János – gitár, ének; Cserkuti
Balázs – basszusgitár; Aknay
Zoltán – dob; Zádor Tamás –
gitár

ElevenKert (Duna-korzó 11/A)

23.00 Kobza Vajk Group
Orient – Okcident koncert
Bakos Csaba – tapan, derbuka,
riq; Fatima Gozlan (AL) – ney,
derbuka, zarb/tombak, tampura;
Gebri Bernadett – ének, Rossa
Levente Bors – rebek, fidel,
rubeb, hegedû; Kobza Vajk – oud,
saz, kobza

Apor-híd (Dumtsa Jenõ utca 
és a Bükkös-patak
találkozásánál)



HIRDETÉS

SzeVi XXIV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2010. AUGUSZTUS 19.14

ADÁSVÉTEL

Beiskolázási utalványait vált-
sa be nálunk! Tanszerek
(Faber, Koh-i-noor, Ico,
Stabilo stb.), iskolatáskák,
iskolai hátizsákok (Nike,
Budmil, Puma, 4you, Scout)
nagy választékban kaphatók.
Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat! Papír- és
nyomtatványbolt, Szentendre,
Fulco deák u. 16. szám alatt
(a Ferences Gimnázium mel-
lett). Tel. (26) 303-840.

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

Keeway 124 köbcm-s motor ol-
csón eladó. Tel. 06-70-336-5530.

9 személyes pókerasztal olcsón
eladó. Tel. 06-20-495-1295.

Megkímélt, szép 13-15 éves
lánykaruhák egyben vagy
darabonként olcsón eladók. Tel.
06-70-336-5530.

ÁLLAT

Fotópályázat kutyáknak:
www.happypuppy.eoldal.hu.
Kutyasétáltató szolgálat, kutya-
panzió.

ÁLLÁS

Szentendrei kávézóba
hétvégére munkatársat,
illetve konyhai kisegítõt
keresünk. Tel. 06-20-665-
3686, 06-20-665-3685.

Szentendre belvárosi éttermébe
szakácsot keresünk állandó
munkaidõre. Tel. 06-30-953-
5111, 06-30-505-1642.

Szentendrei mûhelybe varrodai
gyakorlattal rendelkezõ var-
rónõket keresek. Tel. 06-30-412-
3348.

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

ÁLLÁST KERES

Szeptembertõl heti 3-4 alkalom-
mal gyermek felügyeletet vállal,

leinformálható 53 éves hölgy. Tel.
06-20-407-9195.

EGÉSZSÉG

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

Budakalászon, az Igazgyöngy
Szépségszalonban mikro-
kamerás hajvizsgálat, hajgyó-
gyászati szaktanácsadás.
Bejelentkezés: 06-70-311-
7303, (06-1) 220-1103.

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

EZOTÉRIA

Jóslás az Innspiritben! Ha kíván-
csi vagy a jövõdre, útmutatásra,
segítségre vágysz, hívj minket
bátran! Bejelentkezés: (26) 309-
070.

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

KIADÓ LAKÁS

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

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

35 nm-es szoba kiadó. Tel. 06-
30-949-6456.

Szentendrén 150 nm-es családi
ház bútorozottan, garázzsal
kiadó. Tel. (26) 301-624.

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

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

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, konyha,
mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300-
080, 18 óra után.

Izbégen 100 nm-es, kertkapcso-
latos  lakás garázzsal szeptem-
bertõl kiadó. Tel. 06-20-468-
7288.

LAKÁS, INGATLAN

Eladó:
• Füzesparkban 50 nm-es 2
szobás lakások 13-13,9 millió
között; 
• Radnótin teraszos, 60 nm-
es, 1+2 félszobás 19,5 millió
Ft-ért;
• Angol házakban 60 nm-es,
1+2 félszobás 13,9 millió Ft-
ért;
• Belvárosban 80 nm-es
családi ház 20 millió Ft-ért;. 
• Ady Endre úton 80 nm-es,
tetõtéri, 1+2 félszobás 14,9
millió Ft-ért. 
Tel. 06-30-876-7934,
www.ingatlanma.eu

Szentendrén, nagyon jó helyen, a
V8 mellett, új társasházban 114

nm-es, kétszintes lakás eladó.
Tel. 06-30-900-6485. 

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 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, 06-20-934-
9349. www.2mbuild.hu

Szentendrén, Pismány alján eladó
3 és félszobás, 104 nm-es
lakóterületû, kétszintes családi
ház 150 nöl-es telekkel. Irányár:
27, 8 millió Ft. Tel. 06-30-867-
7454.

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

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. 06-30-
299-0376.

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 mil-
lió Ft-ért. Tel. 06-20-983-5166.

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

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

A Panoráma utcában 820 nm-es
gyönyörû telek olcsón eladó. Tel.
06-20-662-5437.

OKTATÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

Gyesen lévõ anyuka gyermek-
megõrzést vállal csecsemõkortól
kertes házban, Pismány lábánál.
Tel. 06-70-570-2607.

Megbízható nõ elintézi havi, heti
nagybevásárlását. Fizetés meg-
egyezés szerint. Tel. 06-70-420-
7221.

Kõmûves, ács, tetõfedõ
munkák, külsõ- belsõ felújítá-
sok, kertrendezés. Kisebb
megbízásokat is szívesen tel-
jesítünk. Tel. 06-30-311-9231.

Egyedi és hagyományos, cserép-
kályha-, kandalló-,
kemenceépítése, átépítése. Tel.
06-30-868-0021.

Lakatos munkák: kerítés, kor-
lát, lépcsõ – kovácsolt vasból
is. Kerti tavak építése, kar-
bantartása. Tel. 06-20-430-
1861.

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

RÉGISÉG

GYÛJTEMÉNYEMBE
MÛTÁRGYAKAT, fest-
ményeket és régiségeket
vásárolok készpénzért. Több
évtizedes gyûjtõi és szakértõi
gyakorlattal. Ingyenes becs-
lést 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

TÁRSKERESÕ

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

ÜZLET

Szentendrén, a 11-es fõút mellett
CBA üzlettel szemben 24 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-
635-0594.

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

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

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

LULU
fiatal keverék szuka augusztus 4-én 
a Szentlászlói útról került a telepre

DONGÓ
pumi keverék kan, július 14-én, 

a Hajnal utcában fogták be

Kinek hiányoznak?

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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P'ART
MOZI

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

MOZIMÛSOR

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 ALKONYAT-
NAPFOGYATKOZÁS (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 ALKONYAT-
NAPFOGYATKOZÁS (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 ALKONYAT –
NAPFOGYATKOZÁS (110’)
kh.:12
20:30 ILYEN A FORMÁM
(106’) kh.:12 - fõszereplõ:
Jennifer Lopez

augusztus 23. hétfõ
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 KÍNAI LÁNY (103’)
kh.:16
20:00 ALKONYAT –
NAPFOGYATKOZÁS (110’)
kh.:12

augusztus 24. kedd
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:30 BÛN ÉS
BÛNTETLENSÉG (BISZKU
FILM) (70’)
19:45 DOT.COM (103’) kh.:12
– vígjáték egy 800 éves portugál
falucskáról

augusztus 25. szerda
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 KÍNAI LÁNY (103’)
kh.:16
20:00 ILYEN A FORMÁM
(106’) kh.:12 - fõszereplõ:
Jennifer Lopez

augusztus 26. csütörtök
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 KÍNAI LÁNY (103’)
kh.:16
20:00 MICMACS (N)AGY-
BAN MEGY A KAVARÁS
(105’) kh.:12 - fõszerepben
Dany Boon az Isten hozott 
az Isten háta mögött címû film
rendezõje

augusztus 27. péntek
15:30 SHREK A VÉGE, FUSS
EL VÉLE (93’) kn.
17:15 MICMACS (N)AGY-
BAN MEGY A KAVARÁS
(105’) kh.:12 - fõszerepben
Dany Boon, az Isten hozott 
az Isten háta mögött címû film
rendezõje
19:00 ITT IS OTT IS 
vígjáték (85’) kh 12
20:30 NEONPARÁDÉ –
FÉNYFORMANCE ÉS
SPONTÁN UTCABÁL 
AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK
ZENÉIVEL.

Magyarok vagytok? Na végre!
Túrórudi-automaták, zöld pázsit, friss levegõ és magyarok. Hogy mi a közös bennük?
Hiányoztak a Szigetrõl. És mi hiányoltuk õket.
Persze volt helyettük sár és ToiToi – a kötelezõ kellékek –, részegek és részegedõk,
rockerek és partycicák, Korda György és Iron Maiden, zsíroskenyér, vödröskoktél,
gázálarc, vuvuzela. És külföldiek.

– Magyarok vagytok? Na végre! –
ugrik elénk a Nagyszínpadnál
egy fiatal pár, és türelmetlenül
kérdezgetik, hogy a Muse miért
nem játszik már, ha a mûsorfüzet
szerint 21 órakor kezdenének.
Mivel nem tudjuk a választ,
hamar otthagynak, teret engedve
másoknak, hogy feltegyék a
kérdést: – Magyar vagy? És láss
csodát, meg is teszik.
Mert a 12 000 Ft-os napijegy nem
a magyar átlagpénztárca átlag-
tartalmához van mérve.
De mégis van miért kimenni, hisz

a zenei kínálat nagyon színes, és igyekeznek kiszolgálni az igényeket: erre kiváló
példa az idei fellépõk között a Billy Talent, akik a Sziget honlapján a „kívánsággép“
állandó szereplõi voltak. Nekem a Világzenei Nagyszínpadon fellépõ formáció, a
Shantel & Bucovina Club Orkestar okozott kellemes perceket: pörgõs délszláv zene,
melyre nem lehet nem táncolni. Ha pedig tánc, akkor nem hagyhatom ki Csonka And-
rást és a többi hasonló kaliberû fellépõt, akik olyan magas színvonalon tudnak szóra-
koztatni, hogy azt a kevés magyar mûélvezõt, aki ki tudta fizetni a jegyet, képesek
odavonzani a Volt Színpadhoz. És megnevettetni, megtáncoltatni: egyszóval tényleg
bulit csinálni. Ciki, nem ciki – szerintem jó volt. Hiszen a zene mellett a Sziget utánoz-
hatatlan pozitívuma a hangulatban, az atmoszférában rejlik, ami a kosszal, a tömeg-
gel és a ToiToi-okkal lesz kerek, ahogy megszoktuk és megszerettük.                   FLO

Mûvésztelepi kiállítás
Augusztus 28-án, szombaton 17 órakor nyílik Anita
Pavlov festõmûvész és Sinisa Majkus szobrászmûvész
kiállítása a a Mûvésztelepi Galériában (Bogdányi u.
51.). A kiállítás megtekinthetõ szeptember 30-ig, hétfõ
kivételével 11-18 óra között.

Akvarell-kiállítás
Szeretettel várjuk Önöket Szentendre évszázados
ünnepének, a Preobrazsenszka templom búcsújának
napján, augusztus 19-én, csütörtökön 19 órakor a
Café Rodin Galériában (Ady Endre út 6.) „Az én sze-
memmel Szentendre” címmel a közelmúltban készült

akvarelljeimbõl összeállított kiállításom megnyitóján!
Régen ilyenkor minden szentendrei család ünnepelt,
függetlenül attól, hogy a szerb ortodox közösség tagja
volt-e vagy sem. Ez adott apropót arra, hogy ezen a
napon a szokásos megnyitó helyett kis lokálpatrióta
programot kínáljunk. Az Ady Endre út elején található
kávézóban este héttõl régi szentendrei fényképeket
vetítünk, és dr. Török Katalinnal szentendrei törté-
neteket mesélünk. Vajda János jóvoltából megkóstol-
hatják a szentendrei rácürmöst, amelyet hosszú kísér-
letezés után végre sikerült rekonstruálni, és aki eljön,
a helyi dalmátok ünnepi étkét, a csak kevesek által
ismert bagócalevest is megkóstolhatja.

CAFÉ RODIN GALÉRIA

ÉS BENKOVITS GYÖRGY

A Dunakanyar festõje 
Szõnyi István festõmûvész halálának 50. évfordulója
alkalmából nyílik kiállítás a Szentendrei Képtárban (Fõ
tér 2-5.) augusztus 27-én, pénteken 17 órakor.
Köszöntõt mond: Czene András megyei múzeumigaz-
gató és T. Szõnyi Zsuzsa, megnyitja: dr. habil. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton kulturális államtitkár-helyettes
(Nemzeti Erõforrás Minisztérium). A megnyitón
közremûködnek: Illyés Zsuzsa – fuvola, Kovács Éva –
hegedû, Kertész József versmondó.
A kiállítás megtekinthetõ november 14-ig, szerdától
vasárnapig 10-tõl 18 óráig.                     

WWW.PMMI.HU

Kiállítás
Kovács Tibor festõmûvész kiállítása augusztus 19-én,
csütörtökön nyílik az Art Decor Galériában (Bercsényi
u. 3.). Megtekinthetõ augusztus 31-ig, minden nap 10-
tõl 17 óráig.
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Luxus teljesítmény

BMW túramotorok a J+J Vízisport szalonja elõtt

Június 19-én a J+J Vízisport Kft. adott otthont a BMW túramotor
szerelmeseinek. Az érdeklõdõk kilenc motortípust tesztelhettek a
Szentendre-Dobogókõ-Szentendre útvonal szerpentinjein. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel a motorosok több csoportra szedve próbál-
hatták ki a BMW különbözõ modelljeit, így volt olyan résztvevõ, aki két
egymás utáni turnusba is befért (különbözõ motor nyergében), köz-
vetlen megtapasztalva az egyes típusok közti különbségeket. Miközben
a tesztelõk a próbakörökre vártak, a J+J Vízisport Kft. bemutatóter-
mében megcsodálhatták a Regal hajógyár két igazán népszerû húzó-
modelljét, a Regal 2250-es kabinos sporthajót, illetve a Regal 2565-ös
lakóhajót.

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

Lábtenisz
Augusztus 14-én rendezték meg a II. Papszigeti lábtenisz-bajnokságot
a kupának nevet adó strandon. Tavaly hat, idén a szervezõk örömére
már nyolc páros csapat nevezett a versenyre. A nagy meleg ellenére a
szép számú közönség elõtt gyilkos versenyben a Nizák duó – apa és fia
– nyerte meg a viadalt, a Nagy-Kopp párost gyõzték le a döntõben.
Köszönet a szervezõknek, a pályákat elõkészítõknek, a helyszínt biz-
tosító Mészáros Jánosnak!
Jövõ augusztusban folytatjuk.                                                      B. I.

A Szentendrei Kistérségi Ipartestület felvételt hirdet ügyvezetõi
munkakör betöltésére

Munkakör: tagok, tagdíjak nyilvántartása, érdek-képviseleti tevékenység megszervezése,
továbbképzések megszervezése, tájékoztató elõadások megszervezése, jegyzõkönyvek
készítése, ipartestületi székház mûködtetése, bérbeadása, hasznosítása, pénztár
kezelése, könyvelés elõkészítése, levéltár, szerzõdések kezelése, iratok iktatása, pályáza-
tok figyelése, elkészítése, megvalósítása, szakmai, pénzügyi beszámolók elkészítése,
együttmûködés, kapcsolattartás más szentendrei, kistérségi és országos civil
szervezetekkel, ipartestületekkel.
Feltételek: felsõfokú végzettség, legalább 3 éves érdemi szakmai tapasztalat adminisztrá-
ciós, szervezési, vezetõi területen, felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek, bün-
tetlen elõélet, felelõsségteljes hozzáállás, önálló munkavégzés, kiváló problémamegoldó
és kommunikációs készség, megbízhatóság, precizitás, kreativitás
Munkaidõ: napi 8 óra. Munkabér: bruttó 150.000 Ft. 
Munkavégzés helyszíne: Szentendre, Bercsényi u 3., illetve ahol a személyes ügyintézés
megköveteli
Kérjük, fényképes, szakmai önéletrajzát, motivációs levelét az info@szkit.hu
e-mail címre juttassa el augusztus 23-ig.
Bõvebb információ: www.szkit.hu


