VÁROS

Rajzpályázat
óvodásoknak,
iskolásoknak

SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018

A Váci Huszár és Nemzetõr Bandérium
Egyesület rajzversenyt hirdet két kategóriában, óvodás és általános iskolás
gyermekek részére 6 bajtárs találkozó
címmel.

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

Témái: • 1848/49 forradalom résztvevõi
• 1848/49 szabadságharc csatái •
1848/49 tüzérei

VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725,
Zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu

A rajzokat A4-es méretben kell
elkészíteni. Mindkét kategóriában a
zsûri által az elsõ tíz közé sorolt mû
készítõjét éremmel és értékes
ajándékokkal díjazzák. Díjátadás a
Postás-strandi rendezvényen szeptember 12-én vasárnap 15 órakor lesz.
A legszebb 100 rajzból kiállítást
rendeznek szeptember 11-12-én a
Szentendrei Kistérségi Ipartestület
Galéria termében (Bercsényi u. 3.).

KÖZTERÜLET
FELÜGYELET
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Kérik, hogy a rajz hátuljára írják fel
a gyermek nevét, korát, szülõ nevét és
telefonszámát, hogy értesíteni tudják
a díjazottakat.
Beadási határidõ szeptember 9.

ÉRETTSÉGI UTÁNI
INGYENES SZAKKÉPZÉS!
Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Závodszky Zoltán igazgató
Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. II. emelet
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo
Lapzárta: hétfô, 12 óra
Hirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó
18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában
(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.
Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold
Index:
PFH/88/1987
ISSN 0239-068X
www.szevi.hu
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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,
tandíjmentes képzés (a tandíjmentesség korhatára 22 év)
• tanulói jogviszony, diákigazolvány
• intenzív nyelvoktatás
• szakmai gyakorlat
• számítástechnikai ismeretek
• tantárgyak: országismeret, szállodaés 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: szept. 9.
Érdeklõdni lehet a következõ
telefonszámokon: 06-26-302-595,
06-20/575-2875
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Talentum ösztöndíj
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõtestülete – a 41/2008. (X. 31.) Önk. sz. rendelettel módosított 50/2007. (X. 12.) Önk. sz. rendelete alapján – pályázatot hirdet a város
kiemelkedõen tehetséges fiataljai anyagi támogatására.
A „Talentum” Szentendre Jövõjéért Ösztöndíj
azon kiemelkedõen tehetséges, nappali tagozatos
középiskolai tanulmányokat folytató és elsõ
diplomájuk megszerzéséért
tanuló fõiskolai vagy egyetemi hallgatóknak
adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• a nappali tagozatos tanulmányokat folytató
középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával
igazolja, hogy a fenti rendelet 2. § (2) bekezdés a)
pontja szerint számított átlaga 5.0,
• a nappali tagozaton az elsõ diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat
folytató fõiskolai vagy egyetemi hallgató a rendelet 2. § (2) b) pontjában
meghatározott módon számított átlaga a 4.5-t
elérte.
A pályázatot 5 példányban kérjük benyújtani!
A borítékra írják rá: „TALENTUM” Szentendre
Jövõjéért Ösztöndíj.
Benyújtási határidõ: szeptember 15.
További részletek: Schinkovits Lajosné közok-

POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300 /
403 mellék
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Az ügyelet este 8 órától
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
(Püspökmajor, uszoda) Kálvária
u. 26., 310-828
Minden kedden Városi Gy.,
Kanonok u.3., 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u.11.,
505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. u.
20., 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gy., Attila u. 23.,
319-354
Szombat vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16ig NYITVA, ügyelet:16-tól
reggel 8-ig
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
SZENTENDREI
KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

VÁROS

Árvíz utáni jelentés
nyár eleji esõzések nem csak országunk más
tájain, hanem Szentendrén is komoly gondokat okoztak; több patak kiöntött, a Pap-sziget
környékén pedig a Duna lepte el az ingatlanokat.
Városunkban talán ez a legkritikusabb rész.
Körülbelül 30-40 lakóépület és üdülõ – az utóbbiakat is általában állandó lakhelyként használják –
kerül rendszeresen víz alá, és bár épület szerencsére
nem dõlt még össze, a házak rendbetétele jelentõs
anyagi forrásokat igényel, ugyanis sok esetben a
bútorok, gépek, mûszaki cikkek használhatatlanokká válnak.
Dr. Dietz Ferenc polgármester, dr. Molnár Ildikó
címzetes fõjegyzõ, Alföldiné Petényi Zsuzsanna
fõépítész és Weszner Judit pályázati referens
augusztus 11-én folytatott tárgyalásokat a
lakosokkal, akik több kéréssel fordultak az önkormányzat felé. Elõször is komoly gondot jelent számukra az, hogy mivel árvízterületrõl van szó, a
lakók nem köthetnek biztosítást ingatlanjaikra.
Korábban kérték emiatt a terület üdülõövezetbõl
vegyes övezetté való átalakítását, ám mivel erre
akkor nem került sor, most ismét felmerült a gondolat. Alföldiné Petényi Zsuzsanna ezzel kapcsolatban
kifejtette, hogy a korábbról ismert üdülõ-lakó ingatlanokat magába foglaló vegyes övezet kategória

A

nem létezik az OTÉK (Országos Településrendezési
és Építési Követelmények) jogszabályában, lakóövezetté pedig az árvízi besorolás miatt nem minõsíthetõ a Pap-szigeti rész. Azonban a 2003-ban létrejött Wesselényi Alap éppen az ilyen területen élõk
megsegítésére létesült, és ezzel, illetve a csatlakozás
feltételeivel kapcsolatban az önkormányzat vállalta,
hogy megkeresi a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát.
A megbeszélés eredményeképpen az önkormányzat
felvette a kapcsolatot a különbözõ segélyszervezetekkel – Vöröskereszt, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet,
Baptista Szeretetszolgálat, Karitász – a lakók anyagi támogatásának érdekében. Kezdeményezte a
Duna medrének kotrását a Dunakanyarban az
illetékes szerveknél – Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Vidékfejlesztési Minisztérium –, illetve ezen levelek másolatát megküldte Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány és Visegrád polgármesterének is. A zárt
csatornarendszer kiépítésével kapcsolatban felkereste a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft.-t, a közvilágítási helyzetet pedig az ELMÛ-vel
együtt vizsgálja ki az önkormányzat.

Kevesebb bürokrácia, korszerû vészhelyzet-kezelés
ugusztus 28-án tartott sajtótájékoztatót a
Püspökmajori Óvodánál Szaló Péter helyettes
belügyi államtitkár. A sajtótájékoztatón szó
esett a bürokrácia visszaszorításáról – hiszen a 29
pontos akcióterv hatodik pontjához kapcsolódó változtatások célja annak csökkentése –, az önkormányzatok hatékonyabb ügyintézésérõl, a vészhelyzetek kezelésérõl.
A változtatások két fõ pillérbõl állnak: az egyik része
az állampolgárokra és az önkormányzatokra vonatkozik, a másik pedig a vészhelyzetekre. Az integrált
eljárás kiterjesztése felgyorsítja a beruházások
menetét, hónapokkal, sõt, évekkel megrövidítheti a
hatósági engedélyezési eljárásokat az egységes
kezelés miatt. A törvény lehetõvé teszi, hogy az önkormányzatok két hét alatt módosíthassák a településrendezési eszközöket abban az esetben, ha a
kormány vészhelyzetet hirdet.

A

A sajtótájékoztatót követõen dr. Dietz Ferenc polgármester körbevezette a frissen felújított óvodában
Szaló Pétert, ugyanis négy önkormányzati óvoda –
Püspökmajori, Szivárvány utcai, Vasvári és Hold
utcai – teljes körû felújításon ment keresztül a nyár
folyamán 238 millió forintos uniós támogatásból és
27 millió forint önerõbõl.

Alap-, közép- és felsõfokon,

Õszi indulással ANGOL, OLASZ,
SPANYOL, NÉMET tanfolyamok
max. 5 fõs csoportos és magánórás
tanfolyamok anyanyelvi tanárokkal is.
Gyerektanfolyamok, igény szerint
korrepetálás.
Részletfizetési kedvezmény!!!
Általános és szakmai fordítás

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükkös part felõl)
Telefon: 06-26/312-943
Mobil: 06-30/231-4632
E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

Szeptember 3. (péntek)
11.00 Kistérségi csatornázási
megbeszélés Tahitótfaluban
16.30 Vasvári utcai óvoda átadása
17.00 Lehoczky Krisztina festõmûvész kiállításának megnyitója a Skanzen
Galériában
18.00 Megbeszélés a Nemzeti
Kézilabda Akadémia megvalósításáról
Szeptember 4. (szombat)
09.00 Kötcsei Találkozó
Szeptember 5. (vasárnap)
09.00 Szüreti Sokadalom a
Skanzenben
20.00 Keresztény Irodalmi Estek a
Városháza dísztermében
Szeptember 6. (hétfõ)
16.30 Püspökmajori óvoda átadása
Szeptember 7. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
14.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
15.00 Corvinus Egyetem
képviselõjével egyeztetés
16.00 Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõjével
egyeztetés

200 és 400 órás intenzív és szuperintenzív délelõtti iskolaéves angoltanfolyamok
felnõtteknek, Szentendrén szeptember 20-tól

Nysz.: 13-0323-04
akkreditált programokkal

A polgármester
programja

I. SZEPTEMBER 20. – DECEMBER 2. (ÕSZI SZÜNET: OKT. 29. – NOV. 7.)
II. DECEMBER 6 – FEBRUÁR 24. (TÉLI SZÜNET: DEC. 18. – JAN. 2.)
III. FEBRUÁR 28. – MÁJUS 12. (TAVASZI SZÜNET: ÁPR. 2.–11.)
INTENZÍV: HETI 10 ÓRA = 200 ÓRA HÉTFÕ-SZERDA; ALAP1 ÉS ALAP2, KEDD-CSÜTÖRTÖK KÖZÉP1 ÉS KÖZÉP2,
HÉTFÕ-SZERDA FELSÕ1 ÉS FELSÕ 2

SZUPERINTENZÍV: HETI 20 ÓRA = 400 ÓRA, HÉTFÕ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK; ALAP 1+2,
KÖZÉP 1+2, FELSÕ 1
Tanfolyam díj: 60 000 Ft + áfa/hó. Kedvezmények az egy összegben befizetõknek és az együtt beiratkozóknak!

A szintfelmérés és beiratkozás idõpontja és helyszíne: szept. 6 – 10., 8 és 10 óra között
minden nap, Duna-korzó 18., P’Art Mozi I. emeleti különterem
English Center Nyelviskola, Szentendre
ÉLMÉNY VELÜNK TANULNI!
Tanfolyamok helyszíne: 2000 Szentendre, Duna-korzó 16-18. (P'Art mozi és Vujicsics Tihamér Zeneiskola)
Felnõttoktatási nyilvántartási szám: 13-0520-04 Tel: (+36 26) 30 10 10;
(+36 20) 5787 313 englishcenter97@gmail.com; www.englishcenter.hu

Szeptember 8. (szerda)
09.00 Projekt-megbeszélés
14.00 Zöldpont iroda átadása a
P’Art Házban
16.30 Hold utcai óvoda átadása
Szeptember 9. (csütörtök)
14.00 Mûfüves pálya átadása
Izbégen
15.00 Képviselõ-testületi ülés

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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POSTALÁDA

Tisztelt Szerkesztõség!

Jótékonysági koncert a Városházán


Örülnék, ha hetilapjuk útján
Szentendre város lakói megismernék e nagyszerû mentõscsapatot.
Ilyen is a magyar egészségügy!
Júliusban pomázi nyaralónkban
tartózkodtunk. 27-én, kedden,
reggel 9 óra után férjem, a 67 éves
Harnócz János rosszullétrõl panaszkodott. A tünetek alapján
azonnal a 112-es telefonszámot
hívtam. A segítség hihetetlen
gyorsan, alig több mint 5 perc
múlva megérkezett: a szentendrei
mentõk öttagú csapata Székely
Bálint mentõtiszt vezetésével, a
szükséges fölszereléssel. Pillanatok alatt megvolt a diagnózis:
infarktus. Ellátták a megfelelõ
gyógyszerekkel, megkeresték azt
a kórházat, amelyik azonnal
fogadni tudta, és már vitték is.
A többirõl már csak késõbb értesültem. A gyógyszerektõl már a
szállítás alatt jobban lett, a Budai
Irgalmasrendi Kórház kardiológiai mûtõjében pedig már várta F.
T. és S. B. kardiológus. Katéterrel
eltávolították a vérrögöt, s a szövõdmények elkerülése érdekében
fémstentet helyeztek az érbe.
Hangsúlyozták, hogy férjem életét
a mentõk gyors, szakszerû beavatkozása mentette meg, s azt
is, hogy a gyorsaságnak köszönhetõen, mire a kardiológiára értek, a koszorúér, ugyan kismértékben, de már átjárható volt,
ezért csak igen kis szívizomrész
halt el a vérellátás hiánya miatt.
KÖSZÖNET ÉRTE!
Tisztelettel
H.-NÉ DR. BARGÁR ILONA,
a Medicina Könyvkiadó Zrt.
ny. fõszerkesztõje
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RAPPAI ZSUZSA

asárnap, a Szentendre Éjjel-nappal Nyitva
fesztivál utolsó napján hullámzott a tömeg a
belvárosban, este a fesztivál egyik záróprogramjaként Érdi Tamás zongoramûvész adott jótékonysági koncertet a Városháza dísztermében
Szendrõ város árvízkárosultjainak megsegítéséért.
Miért éppen ezért a településért mozdult meg a
város? Ahogy dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere a hangverseny közönségének elmondta, a
nyár eleji szörnyû árvíz nagy pusztítást okozott
szerte az országban, Szentendrén is, de az nem
hasonlítható össze azzal, ami például Szendrõn
történt. Ott házak dõltek össze, emberek maradtak
fedél nélkül. Emiatt javasolta a júniusi Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökségi
ülésén, hogy Árvízi Testvérvárosi Szövetséget hozzanak létre a bajba jutott települések megsegítésére.
Szentendre a települések közül Szendrõt, a kis
Boldva völgyi települést választotta, ahol az árvíz
nyomán 17 ház omlott össze, 275 pedig nagyértékû
helyreállításra szorul – mesélte el késõbb Szendrõ
polgármestere, Szaniszló János. Köszöntõ és köszönõ beszédében hangsúlyozta, hogy eddig azt
hitte: egy Mohácsra vagy egy Trinanonra van szükség Magyarországon ahhoz, hogy az emberek összefogjanak. S most az árvíz bebizonyította, hogy ez
nem így van. A felhívásra Szentendrén megindult a
gyûjtés, június 23-án két teherautónyi és egy
kamionnyi tartós élelmiszer, tisztítószer, ruha, bútor
jutott az árvízi testvértelepülésre. Dr. Dietz Ferenc
megköszönte a város polárainak az összefogást,
valamint a civilszervezeteknek – Szentendre Szalon,

V

Született Szentendrén
Sok-sok év után, a szülõotthon bezárását követõen
ismét szentendrei közintézményben született gyermek. A kislány augusztus 24-én, kedden este hét óra
után jött a világra a Szentendrei Szakorvosi
Rendelõintézetben.
A szülést levezetõ dr. Dobos György szülész-nõgyógyász adjunktus így emlékezett a történtekre:
– Aznap este a járóbeteg szakrendelésen hétig rendeltem volna. Már csaknem elfogytak a betegek,
amikor háromnegyed hétkor beállított egy szentendrei kismama. Csak annyit tudtam róla, hogy a
negyedik szülés elõtt áll. Már a harmadik gyermekét
is otthon, a fürdõkádban szülte meg, de nem szándékosan, hanem mert nagyon gyorsan indult be a
szülés. Amikor megláttam, hogy bejön az ajtón és
fogja a hasát, sejtettem, hogy itt történni fog valami.” A doktor hozzátette: az ilyen „rapid” szülés
egyrészt az alkati adottságokon múlik, másrészt a
baba méretén.
A helyzetet nehezítette, hogy a szakrendelõ felszereltsége nem mérhetõ egy kórházi szülészetéhez. –
Gyorsaság szempontjából egy ilyen szülés könnyûnek számít, hiszen hasonló esetben már gátmetszést
sem igen szoktunk végezni, de felszereltség szempontjából veszélyes, mert nincsenek meg az el-
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Helyõrségi Klub, Schwartz Dávid és társai –
adománygyûjtését. Kiemelte, hogy amelyik településen a lakosokban ilyen mértékû empátia és összefogás van, annak a városnak van jövõje.
„Örülök, hogy segíthetek.” Ezzel a mondattal kezdte
el hangversenyét Érdi Tamás, Junior Prima-díjas
zongoramûvész. És mi is örülhettünk, hiszen mint
mindig, elkápráztatott minket zongorajátékával.
Szabó Magda írta egykor Érdi Tamásról: „Én csak
írni tudok, de Tamás ujjaival az Isten üzen”.
Valóban, ezt az üzenetet vélhetjük felfedezni abban,
ahogyan Chopin, Liszt, Brahms vagy Bartók mûveit
megszólaltatja. Ezen az estén is létrejött a varázslat.
A nagyszerû élményt vastapssal jutalmazta a lelkes
közönség.
Az est záró eseménye a koncert bevételének ünnepélyes átadása volt Szendrõ polgármestere számára.
218 000 forint és 2 és fél euro gyûlt össze sz
Asszonyi Zsófia által készített pirostetõs takaros kis
papírházikóban az újjáépítéshez. Köszönet Érdi
Tamásnak is, hogy elvállalta ezt a fellépést.

látáshoz szükséges kórházi körülmények. Amikor az
édesanya bejött, már eltûnt a méhszáj, de a burok
még állt. Amint felfeküdt a vizsgálatra, és láttam,
hogyan áll a helyzet, azonnal hívtuk a mentõket,
akiknek van megfelelõ felszerelésük egy szülés biztonságos levezetéséhez. Tíz perc alatt kiértek, ekkor
még gondolkodtak, hogy beszállítsák a kórházba, de
megegyeztünk abban, hogy maradunk. Egy fájásnál
aztán hirtelen elfolyt a magzatvíz, és egy-két további fájás múlva, valamivel hét óra után, vagyis mintegy húsz perccel a hölgy érkezése után meg is
született a baba.
Az egészséges, valamivel három kiló alatti kislány
idõben, a 39. héten látta meg a napvilágot és azóta
édesanyjával együtt otthon vannak. Dobos doktor
kiemelte: – A praxisomban még nem volt hasonló,
kórházon kívüli hirtelen szülés, pedig tizenöt évig
dolgoztam Miskolcon is. Itt, Szentendrén sem
emlékeznek a szakrendelõben hasonló esetre. Bár
megoldandó kérdés volt, hogyan látjuk el az esetleges komplikációkat, mégsem volt idõ arra, hogy
remegjen a kezem, olyan sebesen kellett összeszedni a baba világra segítéséhez szükséges eszközöket.
A leányka révén eggyel bõvült azok sora, akiknél a
„születési hely” rovatban Szentendre szerepel – jó
tizennégy esztendeje csak az otthon született gyermekek rendelkezhettek e kiváltsággal.
- BT -

Jövõre elkészülhet
a nagyprojektek java
Mikor lesz készen az új szakrendelõ? Lesz-e átépített gátja
Szentendrének? Megvalósulhat-e a pismányi csatornázás
második üteme? Aki kérdez: a SzeVi. Aki válaszol: Bornemisza Miklós, a Pro Szentendre Kft. ügyvezetõje.
 BOKOR TAMÁS

 A város nagy pályázatait az
önkormányzat döntése értelmében a Pro Szentendre Kft.
felügyeli. Van ezek között
olyan, amely már adminisztratív értelemben is lezárult?
A Pannónia-telep csapadékvízgyûjtésének és elvezetésének témájában végrehajtott projekt teljesen elkészült. A bekerülés 90%-át,
több mint 438 millió forintot
támogatásként kaptunk, amelyhez
53 millió forintnyi önerõt tett
hozzá a város. Egy fillérrel sem
léptük túl a tervet, a Magyar Államkincstár kifizette vala-mennyi
közremûködõt, és minden elszámolás rendben van. A legutóbbi
nagy esõzések során a nyílt árkú
csapadékvíz-elvezetõ rendszer jól
vizsgázott, így remélem, hogy az
eddig kétkedõket is meggyõzte.
Ott, ahol az utak új aszfaltburkolatot kaptak – a Rózsa, a Liliom és
az Irányi utcában – már a közlekedés is zökkenõmentes. Tudomásom szerint az önkormányzat
megkezdte a többi út tervezését is,
és folytatja a felújításokat.
 Pillanatnyilag mi okozza a
legtöbb munkát a cégüknek?
Az ovi-suli program égisze alatt
nyáron négy óvoda felújítása
zajlott. A teljes támogatási
összeg 265 millió forint, a támogatás mértéke 90%-os, de az
önkormányzat a költségeket elõfinanszírozta, emiatt nehezebb a
helyzet. Folyamatban van az
átadás-átvétel, három oviban
már elindult az élet, és a negyediket is befejezzük szeptember
elejére. A pályázatban vállalt
feladatokat elvégeztük, a projekt
az önkormányzat határozata
alapján 12,5 millió forint pluszforráshoz jutott. Kb. ötmillió
forintot költött az önkormányzat

a pályázatban nem szerepeltethetõ, de a felújításhoz szükséges
egyéb munkálatokra. A Püspökmajor-lakótelepi Tagóvodánál
például már a munka vége felé
derült ki, hogy a biztonság érdekében le kell bontani a betonból készült elõtetõt, a Vasvári
Tagóvodánál belsõ nyílászárókat
vettünk, a Szivárvány Tagóvodában a fa homlokzatot mázoltuk újra. Amit a Pro Szentendre
Kft. vállalt, azt maradéktalanul
elvégezte. Ahogy a Pannóniatelep, úgy ez a projekt is szállítói
kifizetéssel mûködik, októberre
fejezõdik be az elszámolás.
 Nem ennyire rózsás a kép a
szakrendelõ ügyében. Záros
határidõn belül lehet még
valami az új épületbõl?
A járóbeteg szakrendelõ projektje
90%-os, 700 millió forintos támogatással indult. A pályázatnak
megfelelõ projektet azonban tarkította a régészet, az egészségügy
idõközben megváltozott követelményrendszeréhez igazodó módosítások, valamint a hatósági
elõírások változása. Ezek miatt
jelentõsen nõttek a költségek. A
közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, ezért szétszedtük és újra
összeraktuk a terveket, majd új
kiírást adtunk nyílt közösségi
eljárásban. Az igazi csúszást
azonban az okozta, hogy minden
módosításnál újra kellett írni a
támogatási szerzõdést, amelyet
mára végre jóváhagyott a közremûködõ szervezet. Most úgy néz
ki, hogy 2011 második félévében
készülhet el a rekonstrukció. Elõreláthatóan az eddigi képviselõtestületi döntéseknek megfelelõen alakítjuk ki a projektet.
 Szintén csúszásokról szólnak a hírek a belváros-rehabilitáció kapcsán.

Ezt a programot 2011. szeptember 30-ig kell befejezni, ami
tartható. Egymilliárd forint feletti a projektelemek összköltsége,
ez 82-83%-os támogatási intenzitásnak felel meg, a többi 1718% az önkormányzatot terheli.
Nehézséget okoz az elõkészítés
finanszírozása: nagyon összetett
projekt lévén a városnak elõ kellett finanszíroznia a tervezéseket, és mindezt úgy, hogy közben a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal nagyító alatt vizsgálta az
elképzeléseket. Minden egyes
tervlapot külön ellenõriznek,
ezért minden tiszteletem a munkában résztvevõ tervezõké, Szuromi Imréé és a Kocsis testvéreké, mert a munka dandárja rajtuk keresztül zajlik. A korábban
eredménytelen mûszaki ellenõri
és a kivitelezõi kiírást mindenképpen egyszerre kell kiadni, ez
nemrégiben meg is történt. Várhatóan október-november folyamán tudunk eredményt hirdetni,
hasonlóan, mint a SZEI esetében.
 Mit fognak tapasztalni a lakók, amint megkezdõdik a
munka?
A komoly ellenállásba ütközött
Dumtsa Jenõ utcai kispatak nem
valósul meg, de a burkolat egységessége, a Fõ téri kút helyreállítása szerepel a tervek között.
Az építészet azonban nem a
szépítészettel kezdõdik, hanem a
fundamentumok meghatározásánál, ez pedig nem könnyû feladat, hiszen Szentendre belvárosában az eklektikus építészet
miatt nehéz egységes arculatot
kialakítani. Vannak a tervekben
kevésbé látványos, de drága és
bonyolult elemek is, például a
templomdombi támfal megépítése. Ez azonban mind a mûemlék jellegû környezetet, mind az
alatta lévõ házakat hatékonyan
védi. Az útfelbontásokról most
egyeztetünk a DMRV-vel, amely
ivóvíz-vezetéket cserél a burkolatjavítások elõtt. Ezekhez elõre
kérjük és köszönjük a lakosság
türelmét.
 Augusztusban indult a
kistérségi csatornázással kapcsolatos pályázat, amelynek
része a pismányi csatornaépítés második üteme is.
Mennyire gyûlnek a csatlakozást kifejezõ aláírások?

A munkánkat nehezítik a hiányos DMRV-s nyilvántartások,
de ez nem szabad, hogy akadályt
jelentsen: a törvényesség betartása és betartatása az önkormányzatok részérõl különösen
fontos lenne, ha az illegálisan
fúrt kutakra és az engedély nélkül ásott emésztõkre gondolunk.
Nem kis feladat az érintett képviselõ-testületek számára, hogy
rendet tegyenek e téren. Az aláírásgyûjtésrõl annyit, hogy az
érintett ingatlanok között sok a
nyaralóépület, nehéz személyesen elérni a tulajdonosokat. Az
50-60%-os jelenlegi csatlakozási
szándék kedvezõ, de megfeszített munka vár még ránk, hogy
75-80%-ra tornázzuk fel az
arányt – ezt egyébként nemcsak
a cégünk, hanem a négy résztvevõ kistérségi önkormányzat is
szeretné. Valamennyi projektünkre igaz, hogy minden esetben tájékoztatjuk a helyi ipartestületet a munkalehetõségekrõl, és törekszünk rá, hogy
minél több munkát kapjanak.
Fõvállalkozásként kevés helyi
cég tud eleget tenni a közbeszerzési törvénynek, de alvállalkozóként jó eséllyel juthatnak
szerephez.
 Beszéljünk végül az egyik
legforróbb pontról! Lesz belvárosi gátátépítés vagy sem?
Azt mondhatom: minden megy a
maga útján A gátrekonstrukciót
annak idején két részre bontottuk. Volt egy tervezési szakasza,
amelyet az önkormányzat a Puhl
építészirodával végeztetett. Erre
85%-os támogatást kaptunk, az
elsõ részelszámolás folyamatban
van, az elõkészítési szakasza ez
év végén zárul. A nagyobb volumenû második szakasz részletes
megvalósíthatósági tanulmányát
és a hozzá kapcsolódó pályázatot is elkészítettük, és augusztus
3-án beadtuk. Ennek összege
1,305 milliárd forint, támogatottsági aránya 100%. A pályázat
vizsgálatát megkezdték, minden
bizonnyal szeptember végén tudjuk meg a döntést az eredményességérõl. A projekt az új
Széchenyi-terv szellemével nem
ellenkezik, a pályázat eddigi elemeit a hatóságok maximálisan
támogatták, így semmilyen jel
nem utal arra, hogy ne lehetne
végigvinni. Ez létszükséglet a
város érdekében.
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Emlékét
szívünkben õrizzük

Városunk címzetes fõjegyzõje

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy
Szekeres László Mihály
tanár ez év augusztus 20-án,
életének 71. évében váratlanul
elhunyt. Szeretett halottunk
hamvait – kérésnek tiszteletben
tartásával – szûk családi körben
helyezzük örök nyugalomra.

j névtábla áll a jegyzõi iroda ajtaján: dr. Molnár Ildikó a nyáron címzetes fõjegyzõ lett. A kitüntetõ titulust
hivatalosan július 1-jétõl használhatja, az ünnepélyes címadományozásra augusztus 19-én került
sor a megyeházán. – Nagyonnagyon örülök, hogy megkaphattam az elismerést, hiszen ez minden jegyzõ álma. Kevesen birtokolhatják, talán ha százan
lehetnek az országban, és külön
öröm, hogy ilyen fiatalon kaptam
meg, mert általában idõsebb kollégákat jutalmaznak vele – meséli
a jegyzõ asszony. Jegyzõ ennél
nagyobb szakmai sikert nem tud
elkönyvelni: a címzetes fõjegyzõi
tisztség a Magyarországon jelenleg létezõ legmagasabb közigazgatási szakmai elismerés. Semmilyen anyagi juttatással nem jár,
azonban igen jelentõs szakmaierkölcsi kitüntetés, amelyet
évente a köztisztviselõi naphoz,
azaz július 1-jéhez kötõdõen 1819 fõ részére ítél oda a miniszterelnök. Minimum ötéves, egy
helyen történõ munkavégzés –
községi és települési jegyzõség
esetén minimum tíz év –, és kimagasló szakmai színvonalú munkavégzés, átlag feletti közigaz-

A Barcsay Jenõ Általános Iskola
tantestülete, tanulói és dolgozói
közössége szomorú szívvel
búcsúzik az iskola egykori
igazgatójától, Szekeres Lászlótól.
Emlékét megõrizzük.

Megrendülten hallottuk a hírt,
hogy váratlanul elhunyt a mindannyiunk által nagyon szeretett,
megbecsülésünket, tiszteletünket
kivívó irodavezetõnk. Részvétünket a családnak ezúton is
szeretnénk kifejezni.
A Polgármesteri Hivatal volt
Közoktatási és Közmûvelõdési
Irodai munkatársai:
NYOLCZAS CSABÁNÉ, BÁNYAI ÉVA,
NÉMETH ERIKA,
MISER ISTVÁN

Ú

Dr. Molnár Ildikó

gatási sokoldalúság szükséges
ahhoz, hogy valakit jelölhessenek
e tisztségre.
Dr. Molnár Ildikó kitüntetésének
folyamata a képviselõ-testület
kezdeményezése nyomán indult
el 2009 nyarán-õszén. A kezdeményezés elõször felkerült az
Államigazgatási Hivatalhoz – õk
értékelik a felterjesztett jegyzõk
és az általuk vezetett polgármesteri hivatal szakmai munkáját –,
majd további három-négy szakmai szûrõn keresztül jutott el a
miniszterelnökhöz.
– Eleve nagy siker, hogy ennyi szakmai szervezetet sikerült meggyõznöm arról, hogy hittel és hozzáértéssel, szakmai alázattal

Pro Szentendre-változások

Kárpát-medencei református tanévnyitó

Átalakult a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Pro
Szentendre Kft. munkáját irányító és ellenõrzõ Tulajdonosi és Felügyelõ Bizottságok összetétele. A képviselõtestület a dr. Dragon Pál halála miatt megüresedett helyre
május 15-i hatállyal Dicsõ Zoltánt választotta meg a
Tulajdonosi Bizottság (TB) tagjává, Dicsõ Zoltán helyett
pedig Hidegkuti Gergely lett a Felügyelõ Bizottság (FB)
tagja. Szintén az FB-ben köszönt le Benkovits György,
helyébe Sass Szabolcs lépett. Hajdu Gábor lemondása
miatt a TB létszáma júniusban három fõre csökkent.

Az idei tanévben Miskolcon rendezték meg augusztus
28-án a Kárpát-medencei református tanévnyitót. A
Szentendrei református Gimnáziumot az iskola vezetõsége és két diák képviselte. A tanévnyitó keretében
adták át a magyarországi és határon túli pedagógusoknak odaítélhetõ Makkai Sándor-díjat, melyet idén dr. P.
Tóth Béláné volt igazgatónõ, valamint Hagymás
Gyuláné (Berettyóújfalu) és Tõkés Zsolt (Székelyudvarhely) kapta.
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végzem a munkámat. Az is nagyon
jólesik, hogy egyhangú szavazással terjesztettek fel, azaz a helyi
képviselõk pártállásra való tekintet nélkül támogatták a javaslatot.
Hiszek abban, hogy jegyzõnek
lenni nem csak egy foglalkozás,
hanem hivatás. Ezt láttam otthon
is, hiszen édesanyám közel 38 évig
volt köztisztviselõ egy kis községben, mielõtt nyugdíjba vonult. Erre
tettem fel az életem. A cím elnyerésével nem változott meg a szemléletem: mindenkor Szentendre és
az itt lakók érdekében dolgozom,
dolgozunk – hiszen ez az egész
hivatal és minden kolléga sikere.
Hiszem, hogy a közszolgálatba
vetett hitem és a kollégáim elhivatottsága segíti a városban élõket
ügyes-bajos dolgaik megoldásában. Több hivatalban dolgoztam
már vezetõként, de az itteni kollektíva szakmai munkája bármely
összehasonlításban megállná a
helyét: kitûnõ a hozzáállás, lojálisak a munkatársak, és hisznek
a köz szolgálatában. A felkészültséget és a kitûnõ összmunkát
dicséri, hogy a tizenkét szomszédos jegyzõ kolléga rendszeresen
hozzánk küldi választási és egyéb
felkészítésekre a munkatársait,
mert tudják, hogy itt minõségi
tudást kapnak – a díszterem lassan kicsi lesz az ilyen alkalmak
számára. Igazolva érzem a régi
mondást: csak mások vállára állva
lehetsz óriás. Bár a cím adományozása után a nevem alatti szövegrész megváltozik, ami viszont biztosan nem fog változni, az a becsületességem,
tisztességem,
Szentendre városa és lakosai iránti elkötelezettségem, szakmai
hitem és alázatom.

VÁROS

MEGVÁLTOZTAK A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS SZABÁLYAI

Voks populi
Október 3-án helyhatósági választások lesznek Magyarország településein, így Szentendrén is.
A májusban hivatalba lépett új kormány jelentõsen módosította a választási szabályozást. A
változások kihatásairól kérdeztük a város jegyzõjét, egyben a Helyi Választási Iroda vezetõjét,
dr. Molnár Ildikót.
 BOKOR TAMÁS

 Szentendrén a következõ
négyéves önkormányzati ciklusban ismét csak tíz választókerület lesz. Miért volt szükség
az eddigi rendszer megváltoztatására?
A központi jogszabályváltozás
folytán az országgyûlés megváltoztatta a 10 ezer fõnél nagyobb
lakosságszámú településeken kialakítandó választókerületek számát és a képviselõ-testületek létszámát. A kisebb településeken
nem okozott problémát a választókerületek újraalakítása, mert
azoknál az egész település egyetlen választókerületnek számít,
náluk csak a képviselõ-testületek
létszáma csökkent. Nálunk azonban, a mintegy 26 000 lakosú
Szentendrén 2-3 hét alatt megoldást kellett találni arra, hogyan
„rajzoljuk” újra a választókerületek határait úgy, hogy az a
jogszabályok elõírásainak megfeleljen.
 Városunkban már korábban
is volt tíz választókerületes
rendszer.
Valóban, a mostaninak megvannak a „történelmi elõzményei”: a
25 ezres lélekszám elérése elõtt
még csak tíz választókerületre
oszlott a város. A 25 ezres határ
átlépése után, 2006-ban ezt a
rendszert át kellett alakítani14
választókerületre. Bárki azt
mondhatná, hogy egyszerû a
helyzet, hiszen most csak vissza
kellett volna állítani a 2006 elõtti
állapotot, de a városunk egyes
területeinek
népességszáma
aránytalanul fejlõdött, így a jelenlegi szigorú jogszabályok miatt
újra kellett gondolni az egész
felosztást. Igen bonyolult, több
szempontrendszert kellett figyelembe venni. Választókerületet úgy kell kialakítani, hogy a
településen élõ állandó lakosok
aránya közel azonos legyen a tíz
választókerületben. Szentendrén
egy ilyen egységbe 2500-2600 fõt
kellett sorolnunk, de az „állandó

lakos” és a „választópolgár” nem
azonos fogalmak: az elõbbibe
beletartoznak a kiskorúak, a szavazati joggal nem rendelkezõk, a
cselekvésképtelenek, a gondnokság alá helyezett állampolgárok
stb. is.
 Hogyan tagozódik szavazókörökre a választókerület?
A választókerületeken belüli szavazókörök létrehozását egy másik
jogszabály szabályozza, amely
elõírja, hogy 600 és 1200 közötti
létszámú választópolgár – vagyis
választásra jogosult, állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõ
városlakó – kerüljön egy szavazókörbe. Törekedtünk rá, hogy
a felosztás során ne törjünk utcákat, de a hosszú átmenõ utcáknál sajnos szükség volt rá. A
korábban elõforduló állapottal
ellentétben most nem állt elõ
olyan helyzet, hogy egy utca páros és páratlan oldala más-más
választókerületbe került volna. A
kollégáim segítségével sikerült
arányosan, a jogszabályoknak
teljes mértékben megfelelõ módon
kialakítani a határokat. Szentendrén a jogszabályban elõírt
keretekhez mérten magas az egy
szavazókörbe tartozó választópolgárok száma: a felsõ határhoz
közelít, 1100 fõ körül van.

múzeum irodahelyiségeit. Pismány felsõ részein viszont nincsenek közintézmények, ezért
abban a választókörzetben a
Danubius Hotelben lesz a szavazóhelyiség, ahogy korábban is.
Próbáltunk törekedni arra, hogy
különbözõ helyekre jelöljük ki az
egy
választókörzetben
lévõ
szavazókörök szavazóhelyiségeit.
Több új szavazóhelyiséget alakítottunk ki, némelyeket át kellett
helyeznünk. Régen több szavazókör mûködött a Móricz Zsigmond Gimnáziumban és a Barcsay iskolában, most csak egyegy szavazóhelyiség lesz. Új
helyszínként szavazókört jelöltünk ki a Szivárvány Tagóvodában, a László-telepiek és az
angol házak lakói ide jöhetnek
szavazni. Azért, hogy ezeket a
nagy változásokat közelebb hozzuk a lakossághoz, kiküldtünk
egy tájékoztató anyagot a választási értesítõvel együtt: nem
szabad megszokásból indulni
szavazni, mindenképpen ellenõrizni kell, hogy hol van a kijelölt
szavazókör. Az értesítõkön éppen
ezért külön szerepel a közintézmény megnevezése is, nemcsak a címe, hogy könnyebb
legyen beazonosítani. További
tájékoztatást is tervezünk a
témában.

 A belsõ területeken egyáltalán nem probléma a szavazóhelyiségek kijelölése. De mit
tudtak kezdeni olyan területekkel – Pismánnyal, Tyukosdûlõvel, Izbéggel – ahol kevés a közintézmény vagy egyáltalán
nincs?
Területileg úgy igyekeztünk behatárolni a szavazóköröket, hogy
a szavazóhelyiségek a lehetõ
legközelebb legyenek a választópolgárokhoz. Ehhez természetesen kell a voksolás lebonyolítására alkalmas közintézmény. A
pismányi részen szerencsénk volt,
mert a Skanzen hozzáállása dicséretesen pozitív: dr. Cseri Miklós igazgató úr térítésmentesen
rendelkezésünkre bocsátotta a

 Hogyan folytatódik a voksolást elõkészítõ munka?
Augusztus 19-ig minden, a választói névjegyzékben szereplõ
állampolgárnak meg kellett kapnia az értesítõt és az ajánlószelvényeket. A posta körülbelül a
kiküldött borítékok 2%-át hozta
vissza ismeretlen címzett vagy
elköltözés miatt. Augusztus 1822. között, a közszemlére tétel
idõszaka alatt többen érdeklõdtek
kézbesítetlen ajánlószelvényeik
iránt, de a névjegyzékbõl történõ
kihagyás, felvétel, illetve törlés
miatt kifogást senki nem emelt. A
képviselõ-jelöltek nyilvántartásba
vételére szeptember 3-án 16 óráig
kerülhet sor. A képviselõ-jelöltség
kritériuma, hogy az adott vá-

lasztókerület választópolgárainak
legalább egy százaléka ajánlja
érvényesen a jelöltet. Szentendre
esetében ez azt jelenti, hogy még
a legnépesebb választókerületben
is elegendõ 23 érvényes ajánlást
összegyûjteni a jelöléshez. Polgármester jelöléséhez legalább 411
érvényes ajánlás szükséges.
 Mitévõ legyen, aki a lakóhelyétõl távol szeretne szavazni?
A korábbiaktól teljesen eltérõek az
igazolások szabályai: kizárólag
azok kérhetnek igazolást az állandó lakhelyüktõl távoli szavazáshoz, akiknek 2010. június 16-ot
megelõzõen a lakcímkártyájukra
regisztrált érvényes tartózkodási
helyük van. Az igazolást kizárólag
az ott megjelölt tartózkodási helyükre kérhetik személyesen vagy
meghatalmazott útján október 1jén 16 óráig, tértivevényes levélben
pedig oly módon, hogy az legkésõbb szeptember 28-ig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.
Ez a jogi szabályozás vélhetõen garantálja, hogy az egyes helyhatóságok összetételére csak olyan választók lehessenek hatással, akiknek valódi kötõdésük van a tartózkodási helyükhöz.
 A kormány a képviselõi
mandátumokkal kapcsolatos
változtatások révén csökkenteni szeretné a képviselõk létszámát. Hány honanya és honatya lesz õsztõl Szentendrén?
A 2010-14. közötti helyhatósági
ciklusban a tíz választókerület
révén tíz egyéni képviselõ és
további négy, kompenzációs listáról bekerülõ képviselõ foglal
majd helyet az ülésteremben. A
polgármesterrel együtt így a mostani tizennyolc fõs képviselõtestület tizenöt fõre redukálódik.

Pilis Zöldút újszerû
megközelítésben
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulás által megvalósított Zöldpont Iroda és akadálymentesítés projektrész ünnepélyes átadása
szeptember 8-án, pénteken 14
órakor lesz a Dunakorzó 18. szám alatti
P'Art Házban, melyre tisztelettel hívnak
mindenkit.
Beszédet mond dr. Dietz Ferenc DPÖTKT
elnök, Szentendre polgármestere és
Lendvai József konzorciumvezetõ,
Pilisszentkereszt polgármestere, majd állófogadásra várják a vendégeket
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg
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KULTÚRA

fotó  PARASZKAY GYÖRGY

Szentendre éjjel,
Szentendre nappal

Az idei az 5,. évad, s ma már pontosan tudom, miért fontos nekem
ez a három nap. Noha minden
évben van valami egészen különleges, nagyszerû felfedezésem a
programok között – ez idén is így
volt: Raszkolnikov! – számomra
mégis a legfontosabb dolog az,
hogy ezeken a napokon tudok
találkozni az elmúlt évek, évtizedek – 1966. Ferences Gimnázium a kezdet! – barátaival, ismerõseivel, embereivel. 60 felé ez
igazán fontos dolog, és ilyen
szívvel, ilyen várakozással tekintettem az idei három nap elé. Hát
pénteken ez nem ment; igaz, láttam az árusokat, a büféket, szállt
az isteni kenyérlángos illata,
elszánt csoportok és társaságok
mozogtak, jöttek-mentek, de az

fotó  PARASZKAY GYÖRGY

2. nap, szombat

8

Hál' Istennek jobbra fordult az
idõ, és megindult a rendes, igazi
Szentendre-üzem. Egész nap soksok ember – helyiek is, nemcsak
turisták, látogatók – érzékelhetõ
volt az a bizonyos szentendrei, na
nem ünnepi, azt nem mondanám,
hanem valami nyugodt, sétálós,
beszélgetõs, ráérõs, nézelõdõs
mozgás a városban, amit annyira
szeretek. A belváros minden terén
és utcáján, épületek, kocsmák,
könyvesboltok, intézmények és
mozgóárusok, büfék – mind-mind
éltek, dolgoztak, hatottak. Zene,
illat, ének, könyvek, tánc, nevetés, ember-beszéd-moraj: élt,
lélegzett, nevetett, hangoskodott
a város, ahogy azt ilyenkor tenni
szokta. Jó volt.
Amit megjegyeztem: a fõvárosi
haknibrigád este a Lázár cár téren
erõlködött, nem sok sikerrel;
majdhogynem kínos volt, szerencsére ugyanott néhány perccel
késõbb egy fantasztikus vajdasági társaság, az Árvalányhaj Tamburazenekar minden rossz érzést
elsöpört tiszta, magával ragadó
és bravúros mûsorával. Ne felejtsem az Apor-hidat, ahol szombaton és vasárnap is kiváló együttesek adtak mûsort, szombaton a
Sugár Blues együttes egy az egy-
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ben játszott megunhatatlan
Queen-számokat. Nagyszerû volt.
És a szombat estéhez tartozott
még a fény-hang-varázslat a Fõ
téren, a Neo-neon attrakcióra
gondolok: a mûvészek, a technikusok, a DJ-k nagyot alkottak,
rengetegen voltunk.
Közben persze sétált az ember,
bejárta a helyszíneket: Duna-part,
Lázár cár tér, Fõ tér, Apor-híd,
Dumtsa utca, és nézelõdött, beszélgetett, ácsorgott és nagyon
sok fontos dolgot megtudott:
hogy Kriszta újabban kerámiával
foglalkozik, és szépen árult már
két este; hogy Bence hol folytatja
a profi életet Stuttgart után, és
Imrével már megint nem tudtam
beszélgetni, annyian álltak a szobor-mûhelye elõtt, és persze Adamis Béla nélkül nincs buli
Szentendrén.

3. nap, vasárnap
Ekkora már kiderült, hogy nem
mindenki jókedvû, persze. Amit
az elõzõ két napban is láttam,

fotó  KRIZBO

idõ szörnyû volt: este szél, esõ,
barátságtalan hangulat, amit
csak a Corner vörösbora és Milan
beszámolója az idei szerb búcsúról derített fel kissé. Utána
fázós hazamenetel.

1. nap, péntek

megerõsítették a vendéglõsök:
nem nagyon fogyasztottak az
emberek, na ja, az árak, mondtam
magamban, az árak: üres asztalsorok mindenütt. Ugyanakkor a
büféknek, ilyen-olyan kimérõknek, étel-italárusoknak nem volt
semmi panasza.
És hát este az Apor-hídnál az idei
csoda, különlegesség és minõség
a pontos neve a produkciónak:
Ripoff Raszkolnikov All Stars. Ez
a név egy együttes? személy? egy
ember a zenekarból? vagy az
egész együttes? – kérdezgették
egymást az emberek – kik ezek? –
kérdezgették, nem érdekes, válaszoltam, állítom, hogy világszínvonalú blues-rock zenét hallunk.
Hihetetlen, hogy mindezt Szentendrén, az Apor-hídon, ma este.
Persze, tudom, már jártak a
városban, nem is egyszer, de számomra a tökéletes meglepetés,
felfedezés, nóvum. Hogy mindenki értse, Raszkolnikov az énekesgitáros neve.
És végül még két dolog: csodálatosan mûködött a Zámbó
Öcsi szerint legjellegzetesebb,
csaknem kultikus helye a városnak. Ez pedig az Elevenkert: igazi
erõs, fiatal és meghatározó pontja
a városnak, igaz, ezt még tavaly
mondta, de úgy látom, érvényes
idén is.
És ha összeadjuk az összes helyet, az összes programot és az
összes embert, akkor a legtöbben,
legtovább és legboldogabban az
esti gyertyaúsztatáson voltak a
népek: nagyon szép volt, kár,
hogy az egyébként nagyon jól
kiválasztott zene nem volt mindenhol jól hallható. És még egy
rossz dolog: azért írom a végén,
hogy megjegyezze, akire tartozik:
a kora reggelt leszámítva a
szeméttartók mindig, mindenütt
túlcsordultak a hulladéktól, ez
visszataszító: minden más jó volt.
BARNÁS ISTVÁN

KULTÚRA

„Láttál-e már borban buborékot?”

fotó  KRIZBO

Egy pohár sör társaságában
ülök az Ínyenc sörözõ – vagy
más néven Szoci – egyik padjánál. Az egyre erõsödõ szélben lebegõ – hálóra erõsített
– képeket figyelem. A Szentendre Éjjel-nappal Nyitva
fesztivál embertömege morajlik keresztül a Jókai utcában, velem szemben pedig
Palyov Péter ül.

szobrok is gyönyörködtetik a látogatót, ezzel teljessé téve a stílusés mûfajbeli eklektikát.
A kiállítás nem egyszeri. További
mûvészek,
mûvész-csoportok
bemutatását tervezik, várják a
jelentkezõket! Hiszen Szentendre
a mûvészek – és ma már nemcsak
a festõk! – városa, mégsem egyszerû kiállítóhelyet találni.
Valahányszor ilyen kiállításokra
tévedek, megnyugszom egy kicsit.
Hiszen nem ér véget a szentendrei
mûvészet a „nagy öregekkel”:
megváltozott, átalakult, új technikákat keresett, de mindenképpen tovább gördült. Bár már nem
láthatják Antalicz János, Farkas
Dániel, Hopka Károly, Palyov

fotó  LINDENBERGER DÓRI

„Ínyenc”
kiállítás

Péter, Szabó László Csaba és
Tímár Gergõ alkalmi tárlatát,
kíváncsian várhatjuk a következõt.
KRIZBO

fotó  MISER ISTVÁN

Legutóbb, ebbõl az apropóból még
év elején beszélgettem vele. Akkor
nyílt ugyanis elsõ kiállítása az
Anonymusban. Sejthetõ volt,
hogy nem fog ott megállni. Most
azonban nem egyedül az õ
munkáit láthatjuk a még-nemvilág „hálón”!
A fesztivál alatt megtekinthetõ
kiállítás ötlete Benigni Rockó-tól
származik. A célja az volt, hogy a
fesztivál emberserege kicsit jobban megismerkedhessen a szentendrei mûvészetet képviselõ, de
újabb generációs mûvészekkel.
Mindegyik kiállító szentendrei, s
ez érezhetõ is munkáikon. Nehéz
lenne kiemelni egy-egy mûvet,
hiszen szinte az összes kép helyi
témát dolgoz fel. „Mind lokálpatrióták vagyunk”, fogalmazza meg
tömören Péter, mikor errõl
kérdezem. Ezen kívül azonban
nem lehetne más közöset említeni
a munkákban. Sokféle irányzat
lenyomata megmutatkozik a
képekben a tájfestészettõl a szürrealizmuson át a minimalizmusig. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a képek
mellett gondosan megmunkált

– Gyertek, menjünk a fröccsösökhöz, tök minõségi bort adnak a MûvészetMalomnál, csak százharminc decije, a szóda meg ingyen van! –
mondták, mi meg persze mentünk. Ám mire odaértünk, az ún. Fröccsbusznak már csak hûlt helyére leltünk. Hiába, esõben a fröccs még
százharmincér’ se kell.
Pedig a Nemzeti Bormarketing Program megálmodói igazán kitettek
magukért. Egy vándorló Volkswagen „hippi-busszal” a fröccs népszerûsítése mellett tették le a voksot. A Fröccsbusz idén júliusban indult útjára, végigjárta az országot, számos fesztivált érintve azzal a szándékkal,
hogy a hagyományos magyar fröccsöt ismertebbé és szerethetõbbé tegye
a nagyérdemû számára. Hosszú útja során tiszteletét tette többek között
Szegeden, a Balaton több pontján, a Tiszafüredi Halas Napokon, Pécsett,
Debrecenben a Borkarneválon, és utolsó állomása a Szentendre Éjjelnappal Nyitva fesztivál volt. S hogy ez a népszerûsítés-„akció” miért fontos
nekünk, annak titka a fröccs születésének történetében rejlik.
Már az ókori görögök is vízzel hígították a bort, a mai értelemben
fogyasztott fröccs azonban csak a XIX. században látott napvilágot.
Hegedûs Géza A világmindenség
elsõ fröccse címû mûvének köszön- Rongálás
hetjük e történetet. A legenda
szerint Jedlik Ányos 1842-ben egy Vasárnap délután, a Szentendre
szódavizes palackkal érkezett Fáy Éjjel-nappal Nyitva fesztivál utolÁdám fóti pincéjébe. A borozgatá- só napján a Korona étterem elõtt
son jelen volt még Vörösmarty kiállított, Ábrahám Péter festõ- és
Mihály a kor több neves alakjával. szobrászmûvész alkotását megÁllítólag éppen Vörösmarty adta a rongálták. A szemtanúk szerint
németes „spriccer” kifejezés helyett egy 40-50 év körüli házaspár a
a szódás bornak a fröccs eln- trappista sajttá megmunkált, 6070 kilós, tehenet ábrázoló alkotás
evezést.
Hogy a fröccs valóban hungarikum megemelték, megfordították és a
vagy „monarchikum”, igaz-e a leg- földhöz vágták, majd elmentek a
enda vagy sem, lényegtelen abból a helyszínrõl. A mûvész a hír halszempontból, hogy Adynak, Krúdy- latán nem lepõdött meg túlsának, Móricznak, Molnár Ferencnek, gosan, mert mint elmondta, a
Bródy Sándornak köszönhetjük azt korábban Budapesten kiállított
a sokszínûséget, mely a keverési szobrokat is megrongálták.
arányokat s a hozzá kapcsolt elnevezéseket illeti: kisfröccs, hosszú- A rajzverseny gyõztesei
lépés, viceházmester, sóherfröccs, A Szentendre Éjjel-nappal Nyitva
polgármester, alpolgármester, szí- fesztiválon mûködött az Ökonészfröccs, matrózfröccs, Krúdy- sátor. A két nap folyamán gyerekeknek rajzversenyt hirdettünk.
fröccs, macifröccs és társaik…
S bár a Fröccsbusz idei pályafutása A mûveket Gyõry Eszter festõvéget ért, a Nemzeti Bormarketing mûvész zsûrizte, s az alábbiak
Program további lehetõségeket kí- nyertek: Kiss Anna, László Zsolt,
nál: szeptember 29-én Borszerdát Duschák Petra, Talvard Anna,
tart több szentendrei étterem is… Bíró Árven. A nyereményekért be
lehet fáradni a Szentendrei Kul(www.borszerda.hu)
turális Központba: Duna-korzó
LINDENBERGER DÓRI 18., II. emelet.
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HELYTÖRTÉNET

SZENTENDRE LEXIKON
Sorozatunk a Szentendrével kapcsolatos természeti, történelmi, néprajzi,
kulturális fogalmakat kívánja egy-egy
címszó alatt közzé tenni. A címszavak
az év végén ABC-rendbe sorolhatók,
késõbbiekben könyv alakban is megjelenhetnek. A címszavak szerzõit
monogrammal jelöljük, melyeket szintén az év végén feloldunk.
MÁTÉ GYÖRGY

Nagykorú lett a Szentendrei Szerb
Mûvésztelep
mmár 18. alkalommal gyûltek össze a szerb
mûvészek Szentendrén, ahol a Nemzetközi
Nyári Szerb Mûvésztelep keretein belül
ismét kéthetes alkotó tábort tartottak. Erre a
két hétre 10-15 mûvész érkezik minden évben
Szerbiából és más országokból, a magyarorszá-

I

sorozatszerkesztõ

Blagovestenszka
(görög) templom
A város központjában minden nézetbõl
hangsúlyosan jelenlevõ Fõ téri ortodox
templomot a hagyomány szerint a
körülötte elterülõ városnegyedben lakó
görög kereskedõk építették, akik a
török elõl menekülve 1690 táján
telepedtek le Szentendrén.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
tiszteletére, 1754-ben szentelték fel.
Ünnepe, az Örömhírvétel
(Blagovestenye), az Angyali üdvözlet,
vagyis az istenszülõ Mária fogantatásának napja, március 25-e. A néphagyományban az oltás és szemzés napja,
megtartása a jó termést segíti elõ. A
feltételezések szerint a templomot
Mayerhofer András, a pesti barokk
építészet legnevesebb mestere tervezte,
vagy közremûködött építésében.
Rokokó stílusú ikonosztázának
faragványa és állványzata 1802–1807ben készült. Az ikonok festõje a késõ
szerb barokk és rokokó legkiválóbb
képviselõje, a budai Mihajlo Zsivkovity
(1776-1824) volt. A többi szerb templomtól eltérõen nem övezi kert, kapui
közvetlenül az utcáról, illetve a térrõl
nyílnak. Ünnepi alkalmakkor, fõként
nyáron ki is hallatszik a templomi
kórus éneke, különleges atmoszférát
teremtve a környéken. Az épület Görög
utcai oldalkapuja mellett, a lábazatba
épített gyertyafülke fölötti vörös
márvány sírkõ görög nyelvû felirata
magyar fordításban: „Itt nyugszik a
megboldogult, Úrban elpihent Tolojanne
Demeter, Hüpészkliász városából, élt 48
évet, elhunyt pedig az 1759-ik évben,
április 24-én, Szentendrén.” A templom
ma múzeumként látogatható.
Irodalom: Horler Miklós: Szentendre.
Bp.1960. Voit Pál: Szentendre.Bp.1968.
Davidov, Dinko: A szentendrei szerb
ortodox templomok. Szentendre.2005.
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gi szerb közösségekbõl, és Szentendrérõl is
akadnak résztvevõk. A mûvészeknek a
Szentendrei Szerb Klub biztosít megfelelõ
körülményeket az alkotáshoz.
Az augusztus 28-án, szombaton 18.30-kor a
Városháza dísztermében tartott zárókiállításmegnyitón dr. Dietz Ferenc polgármester
elmondta, hogy Szentendre több szálon is
kötõdik a szerb kultúrához, hagyományokhoz.

A szerbeknek ugyanis nagy szerepük volt városunk helyreállításában a török dúlás után, az
itteni kultúra megalapozásában – az együttmûködést jól tükrözi az is, hogy a mostani
zárókiállításon olyan kiváló helyi mûvészek
képeit is láthatjuk, mint Aknay, Bereznai vagy
efZámbó. Ugyanakkor a polgármester kifejezte abbeli reményét is, hogy az elkövetkezõ
kerek évfordulók megünneplésére is városunkban kerül
majd sor.
A zárókiállítás megnyitóján
Péró Lásztity, a Zuglói Szerb
Önkormányzat elnökhelyettese,
Török Katalin mûvészeti író és
Tijana Palkovljevic mûvészettörténész, az újvidéki Matica
srpska Galéria igazgatója méltatták a mûvésztelepet.
A zárókiállítás után a mûvészeket a Corner étteremben
látta vendégül Péró Lásztity, az esemény fõ
szervezõje. A szerb mûvészek alkotásai
szeptember végéig megtekinthetõk a Városháza
Galériában.
Kiállító mûvészek: Aknay János, Bereznai Péter,
efZámbó István, Gyurity Milán (Hun), Danijel
Babic, Una Jovanovic, Viktor Kiss, Milan Krstic,
Nevena Prijiæ, Ivan&Milan Paradinoviæ,
Dragana Stankoviæ, Ines Sunko (Srb)

LUGIO: római tábor
Dunaszekcsõn
Az Izbégi Általános Iskolában már hagyománnyá vált, hogy azok a diákok, akik szeretik
a történelmet, kiérdemelhetik a táborba jutás
esélyét. Ebben az évben, július 13-18. között
Szentendrérõl iskolánk képviseletében a 11 fõs
(Acsay Károly, Bokor Péter, Jancsó Gergely,
Juhos Bendegúz, Kövesdi Patrik, Márton Péter,
Mogyorósi Levente, Polyák Attila, Práger Péter,
Rábai Gábor, Tóth Máté) Ulcisia Castra csapata
vett részt már hatodik alkalommal Dunaszekcsõn, a Nemzetközi Limes Táborban.
Megérkezésünkkor szállásadónk, Ibolya néni
nagy szeretettel várt bennünket. A tábor ünnepélyes megnyitása felvonulással kezdõdött,
amikor a versenyzõ csapatok korhû római
ruhákban vonultak fel. Az egyhetes kalandtúra
során délelõttönként és délután is 3-3 állomáson kellett megjelennünk, ahol a csapatoknak a
római korhoz kötõdõ feladatokat kellett végrehajtaniuk: veretes doboz készítése, korhû
ételek készítése, régészkedés, íjászat, kelta
harcmodor kipróbálása. A tábor ideje alatt sok
érdekes helyszínen jártunk: a helyi falumúzeumban; Dunafalván (ahová római kori gályával vittek el bennünket; Pécsett (az ókeresztény

SzeVi  XXIV. ÉVFOLYAM 31. SZÁM  2010. SZEPTEMBER 3.

sírkamráknál); Mohácson (a Csele-patak menti
vízimalomban). Az állomásokon hagyományõrzõ egyesületekkel is találkoztunk, így a kelta
Teut Os törzzsel és honfoglalás kori magyar
lovas íjászokkal.
Meg kell említeni, hogy az esti bulizások, a
koncertek, a remek (háromszori) étkezés még
jobbá tették a tábor hangulatát. A szombati
eredményhirdetést már alig vártuk; Ulcisia
Castra csapata – mint mindig – ez alkalommal
is aranyminõsítést kapott.
Köszönjük felkészítõ tanárnõnknek, Majnekné
Horváth Katalinnak a szervezést, a lehetõséget.
Mindenkinek ajánljuk ezt a tábort, aki jól akarja érezni magát a nyáron – és még a történelmet
is szereti!
RÁBAI GÁBOR, JUHOS BENDEGÚZ
Ulcisia Castra csapat

VÁROS
A „6 Bajtárs Találkozó” rendezvény
programja
1848/49-es forradalom és szabadságharc hagyományõrzõ
egyesületeinek találkozója a Postás-strandon. Fõvédnök: Hende
Csaba honvédelmi miniszter, dr. Dietz Ferenc polgármester
Szeptember 10. péntek
8.00-14.00 Táborverés: ló- kikötõk kialakítása, ágyúk felállítása,
zászlóbontás
14.00 Vendégfogadás
15.00 Tábori élet bemutatása gyerekeknek
20.00 Tábortûz: élõzene (Vaszlavik)
szeptember 11. szombat
8.00-8.30 Díszszemle
10.00–18.00 Korabeli hangszer-kiállítás és -bemutató, kézmûvesbemutatók korabeli technikával
10.30–12.00 Tüzérségi gyakorlati oktatás
10.00–12.00 Huszárok érkezése
12.00–12.30 Huszártoborzó
13.00-13.30 Kopjafa-állítás: beszédet mond dr. Dietz Ferenc
polgármester, dr. Kedves Gyula ezredes
13.30–14.00 Szentendrei Honvéd zenekar koncertje
14.00–14.30 Gyermekek csatája: a jelentkezõ gyerekek a tábor
tisztjeinek vezetésével eljátszanak egy korhû csatát
14.30–15.00 Bandériumok bemutatója
15.00–16.00 Huszárok bemutatója, Caroussel lovaglás
16.00–18.00 Tüzérminõsítõ-vizsga
17.00–18.00 Az 1848/49 szabadságharc fegyvernemeinek
bemutatása
18.00-20.00 Népzenei együttesek és néptáncosok mûsora
Szeptember 12. vasárnap
10.00–18.00 Kézmûves bemutatók, korabeli játszóház
11.00–17.00 Gyerekeknek kishonvéd próba (aki teljesít minden
próbát, oklevelet és ajándékot kap)
10.00–11.00 Néptánccsoportok bemutatója
11.00–12.00 Lovasbemutató, betyárok életkép
13.00–13.30 Huszártoborzó
14.00–15.00 Gyerekek csatája
15.00–15.30 Rajzverseny díjkiosztó
15.30-16.00 Népi játékok bemutatása
16.00–17.00 Elöltöltõs fegyverek bemutatója
18.00–20.00 Koncert: Ismerõs arcok
A rajzversenyre beérkezett rajzokból kiállítás a Szentendrei Kistérségi
Ipartestület székházában (Bercsényi u. 3.)

Az ezotéria napjainkban
Öt elõadásból álló sorozat kéthetente
szerdánként, 18 órakor a Dunaparti
Mûvelõdési Házban (Duna-korzó 11/A)
SZEPTEMBER 15.
Az ezotériáról általában – minden információ és
energia (csakra, aura, energia blokkok, ezek
oldása, energia gyógyászat)
SZEPTEMBER 29.
A tarot - sorselemzés, útmutatás (a tarot eredete,
a lapok jelentése, Szimbolikus Szellemi Piramis)

OKTÓBER 13.
Szeretetnyelveink – kapcsolataink alapjai (az öt
szeretetnyelvrõl)
OKTÓBER 27.
Pitagoraszi numerológia – életünk a számok
tükrében (bolygók energiái, számok jelentései, a
Mátrix)
NOVEMBER 10.
Alternatív gyógyítási módok – a hagyományos
orvoslás segítése (homeopátia, Schüssler-sók,
Bach-virágterápia, kineziológia)
Bõvebb információ: Polgár Edina, 06-30-6506490, info@afonya.hu
XXIV. ÉVFOLYAM 31. SZÁM  2010. SZEPTEMBER 3.  SzeVi
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KULTÚRA

A Dunakanyar festõje, Szõnyi István



RAPPAI ZSUZSA

Szõnyi István (1894-1960), a
huszadik századi magyar festészet egyik legkiemelkedõbb alkotója. Halálának ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett kiállítást a Szentendrei Képtár. A festõmûvész legszebb Dunakanyarképeit bemutató reprezentatív tárlat különlegessége, hogy így, egyben még sohasem láthatta a
közönség ezeket a képeket. Sõt,
vélhetõen maga a mûvész sem,
hiszen tájképei javarészt rögtön a
mûtermébõl kerültek magángyûjtõkhöz.
Szõnyi ifjú korában rövid ideig
dolgozott a Nagybányai Mûvésztelepen, ami egész életére meghatározó impulzust adott számára.
Festészetének legfontosabb motívumává ezután a táj vált. Életé-

nek sorssdöntõ fordulata 1924ben következett be, amikor házassága révén Zebegénybe került.
Apósa, Bartóky József vásárolt itt
egy nagy kerttel övezett parasztházat, ami a közös életet kezdõ
ifjú pár otthona lett – elõször csak
a nyári hónapokra, késõbb a teljes
évre „Ez a kert, ez a táj vált Szõnyi életének meghatározó élményforrásává. Tavasztól õszig
minden reggel felsétált a dombra,
ahonnan a felhõk játékát, a víz
színének változását figyelte.
Egész életén át kimeríthetetlen
témát jelentett számára a Dunakanyar látványa” – mesélte el a
kiállítás megnyitóján a festõmûvész leánya, T. Szõnyi Zsuzsa.
Szõnyi élete végéig hû maradt
ehhez a motívumhoz, nem tudott
betelni a látvánnyal. „Övé volt a
világ legtágasabb mûterme, nem

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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kellett mást tennie, mint felmenni
a hegytetõig húzódó kertbe, ahol
mindig talált olyan pontot, ahonnan újabb és újabb izgalmas
kivágásban figyelhette meg ezt az
örök idõk óta tartó színjátékot” –
írja a tárlat katalógusában Köpöczi Rózsa mûvészettörténész.
A festõ idõtlennek tûnõ, bensõséges képein rendkívül egyszerû
motívumok láthatók: a hegyek, a
víztükör, házak, a vízparton beszélgetõ, álldogáló emberek, legelészõ állatok. Az egyszerû formákhoz tompa, csak néha felragyogó, a légkör változásait jól
érzékeltetõ színek járulnak.
Kis- és nagyméretû kompozíciók,
rajzok, akvarellek, gouache-ok,
táblaképek láthatók a most megnyílt tárlaton, ismertek – például
a Zebegényi temetés, a Szürke
Duna –, vagy a magángyûjteményekben rejtõzõ, kevéssé vagy
egyáltalán nem ismert leheletfinom zebegényi tájakat, házakat
bemutató gouache-ok. A kiállított
anyagot a zebegényi Szõnyi Ist-

ván Emlékmúzem gyûjteményén
kívül a Magyar Nemzeti Galériától, a Gyõri Városi Mûvészeti Múzeumtól, az MKB Bank Zrt-tõl,
Szõnyi Zsuzsától és magángyûjtõktõl kölcsönözték.
A kiállítás megnyitóját a meleg
idõre és a nagyszámú közönségre
való tekintettel a Képtár elõtt, a
Fõ téren tartották meg. Elõször
Czene András megyei múzeumigazgató mondott köszöntõt,
majd a megnyitó díszvendége,
Zsuzsa néni, vagyis T. Szõnyi
Zsuzsa mesélt apjáról és paradicsomi gyerekkorának színhelyérõl, Zebegényrõl.
A tárlatot végül dr. KálnokyGyöngyössy Márton, a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium kulturális
államtitkár-helyettese nyitotta
meg. A megnyitón közremûködött
Illyés Zsuzsanna fuvolán és
Kovács Éva hegedûn, Kertész
József pedig verset mondott.
A tárlat november 14-ig látogatható.

KULTÚRA

Horvátország
Szentendén

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Kapcsolódások – talán ez a legjellemzõbb szó, amit Anita Parlov
és Siniša Majkus, a kortárs horvát
képzõmûvészet kiemelkedõen tehetséges képviselõinek a Régi
Mûvésztelepi Galériában megnyílt
kiállítása kapcsán eszembe jut.
Nemcsak egy festõ és egy szobrász
közös megmutatkozása miatt,
hanem Szentendre és Zágráb, a
két város mûvészeti életének több
évre visszatekintõ kapcsolata
folytán is. A kölcsönös kiállítások
sorába illeszkedik a Szentendre
Éjjel-nappal Nyitva fesztivál egyik
rangos eseménye, a zágrábi képzõmûvészek tárlata is.
A kiállítás megnyitóján Szakács
Imre festõmûvész, a SZRMKE
elnöke beszédében külön kiemelte
ennek az összefogásnak a fontosságát. Dr. Dietz Ferenc polgármester soknemzetiségû városunk
kulturális színességét hangsúlyozta, amelyhez jól illeszkedik a
Horvátországgal kialakult élõ,
egyre szorosabbá váló kapcsolat.
Ezt hangsúlyozta megnyitó be-

Csendes csodák

Farkas Ádám megnyítja a kiállítást

szédében Anita Zlomislic, az
Újzágrábi Kulturális Központ
igazgatója is. Farkas Ádám szobrászmûvész a kiállított festmények és szobrok újszerûségét
ecsetelte. Szobrászként rendkívül
izgalmasnak találja Siniša Majkus különös, azonos drótformációkból építkezõ szobrait. Ezek a

térbeli struktúrák a világunkat
átszövõ kapcsolódási rendszereket képezik le. Ugyanez a kapcsolódás, a formák és a színek
izgalmas összekapcsolódása fedezhetõ fel a fiatal festõmûvésznõ, Anita Parlov pasztellszínû, geometrikus raszterekre
épülõ képein is.
R. ZS.

Szentendre a mûvészet városa?
Mielõtt végleg bezárná kapuit, kerekasztal-beszélgetést
szerveznek a Povverában (Dumtsa Jenõ utca 18.)
szeptember 3-án, pénteken 19 órakor Szentendre a
mûvészet városa? címmel Mélyi József mûvészettörténész vezetésével. Beszélgetõtársak: Benkovits
Bálint képzõmûvész, Erdész László galériatulajdonos,
Gulyás József volt alpolgármester (1998–2002),
Závodszky Zoltán, a Szentendrei Kulturális Központ
igazgatója. Téma: a mûvészeti intézményrendszer
lehetõségei, különös tekintettel a kortárs képzõ-

Szeptember 12-én, vasárnap 15 órától
koncertek a Barlangban és az Elevenkertben
(Duna-korzó 11/A)

A Keresztény
Irodalmi
Estek jótékonysági
elõadássorozat
keretében szeptember 5-én,
vasárnap 20 órakor kezdõdik
Csendes csodák címmel
Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész és Négyessy Katalin
gordonkamûvész Reményik
Sándor verseibõl összeállított
irodalmi estje a Városháza
dísztermében. A belépés díjtalan, támogatói jegyek a
helyszínen válthatók. Az est
teljes bevételét a Háromkúti
magyar iskola fennmaradásáért ajánlják fel. Az est
fõvédnökei: Bajtai Erzsébet
nagykövetné és dr. Szántó
Csilla. Reményik Sándor talán
egyik legszebb, Csendes
csodák címû verse arra tanít
minket, hogy éljünk figyelmesen, és próbáljuk a kis dolgokban is megtalálni az örömöt,
hiszen ezek az élet igazi
csodái.

Karnevál
Az Innoart Mûhelygalériában
(Fõ tér 20.) szeptember 4. –
október 8. között látható
Kopacz Mária festõmûvész
Karnevál címû kiállítása.
A táralt a hét minden napján
10-18 óra között látogatható.

Versvonat
A Forgács Társaság Versvonat
programjának megnyitója
szeptember 3-án, pénteken
17.30-kor kezdõdik a HÉVvégállomáson.

Fellépõ zenekarok
15.00 Alter+: Borlai Gergõ, Sipeki Pipi, Hrutka Róbert,
Papes Péter, Zsoldos Béla, Virág Ferenc (kert)
16.00 efZámbó Happy Dead Band (Barlang)
17.00 Moha (kert)
18.00 Presszó Tangó Libidó (Barlang)
19.00 Yes Yes Matzaa (kert)
20. 00 Kistehén Melankolikusok (Barlang)
21.00 Jaipur (kert)
utána mindkét színpadon Dzsemszésön

A belépés díjtalan

mûvészetre és a design-ra. Milyen stratégiák lehetségesek annak érdekében, hogy Szentendre megint a
mûvészet városa legyen? Mire lehet alapozni egy új
stratégiát? Milyen együttmûködésekre lenne szükség,
mit kellene összehangolni? Kellenek-e új helyek, fesztiválok, rendezvények? Lehet-e húzóágazat a design?
A Povvera kortárs mûvészeti projekt, mûtárgybutik
célja, hogy a sokakat vonzó matyómintás terítõket és
kristályvázákat értékesítõ üzletek mellett ott legyen a
jelen mûvészete is. A belvárosi romos házat alkalmassá
tették a mûalkotások bemutatására. A házat a projekt
után lebontják, de addig is több tucat alkotó mûtárgyait lehet majd megtekinteni (és megvásárolni) benne.
XXIV. ÉVFOLYAM 31. SZÁM  2010. SZEPTEMBER 3.  SzeVi
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

LAKÁS, INGATLAN

Leányfalu, Tahi környékén. Tel. 06-20527-1828.

Új kerítéskapu: 100+240 cm-es, kerítésoszlopok eladók, kocka Ladához,
Wartburghoz erõs tetõcsomagtartó
eladó. Tel. (26) 310-297.

Referenciákkal és gépkocsival rendelkezõ, fõállású takarítónõ, munkát
vállal Szentendrén. Tel. 06-30-3364943.

ÁLLAT

EGÉSZSÉG

ÁLLATKÓRHÁZ – folyamatos éjjeli,
hétvégi ügyelettel Szentendre központjában, Római sánc u. 2/B. Tel. (26)
317-532, 06-30-937-0863. Ügyelet:
06-30-662-6849.
Kutyasétáltatás, -panzió-, -napközi:
www.happypuppy.eoldal.hu, 06-20250-3005.

KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES
MEGSZÜNTETÉS 10 NAPOS
KEZELÉSSEL. Tel. (26) 300-419,
rögzítõ, visszahívjuk.
Kismama-masszázs, frissítõ svédmasszázs. Tel. 06-30-250-8028.

EZOTÉRIA
ÁLLÁS
Szakácsot, felszolgálót szentendrei
éttermünkbe felveszünk. Tel. 06-20999-5665.
Otthon végezhetõ számítógépes
munkára munkatársat keresünk.
Tel. 06-20-665-3685.
Gyakorlattal rendelkezõ pincért, felszolgálót keresünk Szentendre
belvárosában lévõ, 10 éve mûködõ
kávézóba. Tel. 06-20-910-5130, 0620-244-3309.
Kertépítõ cég kertgondozásban
jártas munkatársat keres. Tel. 0620-665-3686.
Bogdányi utcai üzletbe angolul
beszélõ eladónõt keresek.
Munkanapok: csütörtök, hétvége. Tel.
06-20-321-7030.
Egzisztenciát vesztett, de még dinamikus, fiatalos, rugalmas munkaidõt kedvelõ kollégák jelentkezését várjuk nagy múltú nemzetközi cégünk termékeinek disztribúciójához. Önéletrajzokat várunk
a timi.pall@gmail.com email
címre, vagy érdeklõdni lehet a 0620-809-4888-as telefonszámon.
Szentendrei kávézóba hétvégére
munkatársat, illetve konyhai
kisegítõt keresünk. Tel. 06-20665-3686, 06-20-665-3685.
Szentendrei mûhelybe varrodai
gyakorlattal rendelkezõ varrónõket
keresek. Tel. 06-30-412-3348.
Ékszer- vagy mûtárgybecsüst
felveszünk szentendrei ékszerüzletbe.
Tel. 06-30-949-9169.
Oroszországi vadásztatással
foglalkozó cég oroszul kiválóan
beszélõ, levelezõ munkatársat keres
leányfalui irodájába. Tel. (26) 580079, Endrejter Réka.

ÁLLÁST KERES
Egészségügyi végzettséggel gyermekfelügyeletet vállalok Szentendre,

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

20 millió Ft-ig keresek téglalakást.
Tel. 06-30-876-7934.

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 csendes, kertvárosi
részen eladó két generációnak is
alkalmas, hangulatos, 2
szintes+tetõtéri, felújított családi
ház. Közel a központhoz, jó
közlekedési lehetõséggel, kiváló
infrastruktúrával, biztonságos
környéken. Ár: 36 millió Ft. Tel.
06-20-399-6416.
Szentendrén, fõúttól 800 m-re jó
kis ház, 75 nm-es+tetõtér, szép
környéken, Pismány hátsó részén
24 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

Szentendre belvárosában, frekventált
zöldövezeti helyen, 5 lakásos társasházban magas színvonalú, új építésû
lakások eladók. Ár: 450 000 Ft/nm.

Leányfalun, a legjobb helyen,
sorházakban 1+2 félszobás lakás
14 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

KIADÓ LAKÁS

Tahiban, kitûnõ helyen egyszintes,
75 nm-es lakóház szép kerttel,
garázs, pince stb. olcsón, 16 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 06-30299-0376.

Központhoz közel 22 nm-es különálló
lakrész kiadó. Tel. (26) 310-675, este.
Szentendrén, a Füzesparkban 2 szoba,
összkomfortos, gázkonvektoros lakás
kiadó (50 ezer Ft+rezsi+1 havi kaució). Tel. 06-20-236-4926.
Pismány alján 20 nm-es, külön
bejáratú lakrész egy személy részére
kiadó. Ár: 35 ezer Ft rezsivel. Tel. 0670-505-1987.
Garzon kiadó szeptembertõl: Ady
E. út 30. Tel. 06-20-495-0144.
Felújított másfél szobás, gázfûtéses lakás kiadó Leányfalun. A lakbér kerti munkával részben vagy
egészen kiegyenlíthetõ. Tel. 0630-687-8321.
Azonnali költözéssel lakás jó áron,
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-9181825.
Kiadó kaució nélkül 1 fõ részére
szoba-fürdõszoba (konyha nincs). Ár:
45 ezer rezsivel. Tel. 06-30-540-3516.
Kiadó lakás az angol házakban. Tel.
06-30-586-1715.
35 nm-es szoba kiadó. Tel. 06-30-9496456.
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, kertkapcsolatos
lakás garázzsal szeptembertõl kiadó.
Tel. 06-20-468-7288.
87 nm-es, kétszintes lakás kiadó
októbertõl Szentendrén. Szükség
esetén garázzsal együtt is. Tel. 06-70339-7200.

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

Egyetemi végzettségû nyelvterületen
élt ANGOL nyelvtanár nyelvoktatást,
általános-és szakmai nyelvvizsgára
felkészítést vállal. Tel. 06-70-2904144.

Szentendrén, 70 nm-es tetõtéri lakás
külön almérõkkel eladó. Amerikai
konyha nappalival, 3 félszoba, kádas
fürdõszoba és 40 nm-es kertrésszel.
Ár: 14,9 millió Ft. Tel. 06-30-4544431.
Bükkös-patak parti (nem árvizes)
1172 nm-es telek 80 nm-es kõházzal
visszatelepülõ magánszemélytõl eladó
29,6 millió Ft-ért. Tel. 06-20-3561592, 0049/16090282866.
Építési telkek, nyaralók a
Dunakanyarban, már 4 millió Fttól is kaphatók. Tel. 06-30-2990376.
Szentendre kertvárosi részén összközmûves, panorámás, 90 nöl-es telek
eladó. Csodálja meg, szeressen bele!
30%-ban beépíthetõ! 12 millió Ft. Tel.
06-30-605-7199.
Szentendrén, Tyúkosdûlön panorámás,
1500 nm-es üdülõövezeti telek eladó
14,9 millió Ft-ért. Tel. 06-30-3318393.
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.
Szentendrén, jó helyen
szerkezetkész lakóház 250 nöl-es
udvarral, telekáron, 22 millió Ft
irányáron eladó. Tel. 06-30-2990376.

Angol, spanyol, francia – pedagógus,
nyelvedzõ. Minden szintû, minden
korú, nyelvvizsgára felkészítés, beszélgetés. Az elsõ óra ingyenes.
Szentendre, Fõ tér. Tel. 06-30-9424409.
Matematika-korrepetálás nagy tapasztalattal. Tel. 06-30-487-8855.
Általános-és középiskolások korrepetálása minden tantárgyból, történelembõl, földrajzból érettségire, felvételire felkészítés. Tel. 06-30-6983721.

Gazdáját keressük

UDÓ

WALTER
fajtatiszta németjuhász kan augusztus 25-én
került a telepre a Szentlászlói útról

Idén a gyepmester 124 kutyát fogott be, ami majdnem annyi, mint tavaly egész évben.
A telep 20 férõhelye már nagyon kevés. Kérjük az állatszeretõket, segítsenek!
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GYÛJTEMÉNYEMBE MÛTÁRGYAKAT, festményeket és régiségeket vásárolok készpénzért.
Több évtizedes gyûjtõi és szakértõi gyakorlattal. Ingyenes becslést
és tanácsadást vállalok az alábbi
szakterületekben: festmény, mûtárgy, bútor, szõnyeg, ékszerbecslés, drágakõ-meghatározás.
Gyûjtõpartnerek jelentkezését is
várom. Tel. (06-1) 950-0995,
06-30-322-5989,
sekina2@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS

KÉPKERETEZÉS. www.adeko.hu,
(26) 327-881.
Kandallóépítés, vízfûtéses-légfûtéses
kandallók. Tel. 06-20-594-4458.
Lakatos munkák: kerítés, korlát,
lépcsõ – kovácsolt vasból is. Kerti
tavak építése, karbantartása. Tel.
06-20-430-1861.

TÁRSKERESÕ
TÁRSKERESÕ ÚJRAKEZDÕKNEK A DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.

ÜZLET
Helyiségek - 30 és 40 nm-es, belvárosi és fõút menti - parkolókkal 90
ezer Ft/hó kiadók. Tel. 06-30-2990376.

Matematika-korrepetálás, érettségire
felkészítés nagy tapasztalattal a
belvárosban. Tel. 06-30-642-3379.

Belvárosi, berendezett, 20 nm-es
vendéglátó-helyiség kedvezõ
feltételekkel átadó. Tel. 06-20-3982519.

Fiatal diplomás angoltanár nagy tapasztalattal angolkorrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést (alapfoktól- felsõfokig) vállal beszédközpontú órákkal, kedvezményes áron a szentendrei
Hév-állomásnál. Tel. 06-70-258-5712.

Szentendrén, 25 nm-es összközmûves
melléképület külön almérõkkel eladó.
Tel. 06-30-454-4431.

ANGOL nyelvtanfolyamok,
magánórák, nyelvvizsga elõkészítõ
(TELC, EURO, ECL, ORIGO stb.), 3-6
fõs csoportok. Céges oktatás, üzleti

Szentendrén, iparterületen 2800 nmes bekerített szabadterület bérbeadó.
Tel. 06-30-331-8393.
Üzlethelyiségek kiadók a Kaiser’s
közelében, a Vasúti villasor 11/B.
szám alatt. Tel. (26) 319-957, este.

DOMBOVÁRY-BAUER MÁRIA
ING Dunakanyar Igazgatóság
Létszámgazdálkodási Vezetõ

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:

dog keverék kan augusztus 24-én került a
gyepmesteri telepre a Puskin utcából

RÉGISÉG

Történelem-, magyar-, mûvészettörténet korrepetálás, felkészítés
érettségire Szentendrén, a belvárosban. Tel. 06-30-540-5639.

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

Egyetemi tanár angoloktatást
vállal minden szinten. Tel. 06-20-4183083.

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

OKTATÁS

Az ár tartalmazza a gépkocsibeállót,
klímát, riasztót, fa nyílászárókat. Tel.
06-20-514-3333, 06-20-934-9349.
www.2mbuild.hu

angol. Tolmácsolás, fordítás. Több
évet Oxfordban élt és diplomázott,
tapasztalt, fiatal, dinamikus, de
türelmes tanárral. Szentendrén a
HÉV-nél, Pomázon, vagy a nyelvtanulók igénye szerinti helyszínen. Tel.
06-70-527-3879,
cserip12@hotmail.com.

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3
Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,
Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

Pénzintézet Dunakanyar
Igazgatósága pénzügyi tanácsadókat és csoportvezetõket keres.
Követelmények: minimum érettségi
(diploma elõny), felhasználói szintû
számítógép-ismeret, kreatív, önálló
munkavégzés, tanulási készség.
Amit kínálunk: garantált jövedelem,
magas szintû szakmai képzés,
ügyfélkör. Tel: 06 70 384 73 84

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

MOZIMÛSOR
szeptember 4. szombat
15:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA (70’)
16:15 SHREK A VÉGE, FUSS EL
VÉLE (93’) kn.
18:00 ROBIN HOOD (110’) kn.
20:00 TETRO (127’) kh.:12
szeptember 5. vasárnap
14:30 BOGYÓ ÉS BABÓCA (70’)
kn.
15.45 SHREK A VÉGE, FUSS EL
VÉLE (93’) kn.
17:30 TETRO (127’) kh.12
19:45 BROOKLYN MÉLYÉN
(140’) kh.16.
szeptember 6. hétfõ
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:10 ROBIN HOOD (110’) kn.
20:00 BROOKLYN MÉLYÉN
(140’) kh.16.

szeptember 8. szerda
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 ROBIN HOOD (110’) kn.
20:10 BROOKLYN MÉLYÉN
(140’) kh.16

19:30 KÉJJEL-NAPPAL (110’)
kh.:12
szeptember 12. vasárnap
15:00 AZ UTOLSÓ LÉGHAJLÍTÓ
(103’) kh:12
17:00 HIHETETLEN UTAZÁS
(81’) kn.
18:30 ÚJRAKEZDÕKSZERELMES SZINGLI SZITTERT
KERES (95’) kh.:12
20:15 A LEGBOLDOGABB
LÁNY A VILÁGON ( 90’) kh.:12

szeptember 9. csütörtök
17:00 HIHETETLEN UTAZÁS
(81’) kn.
18:30 MÛVÉSZSORSOK
SOROZAT: PICASSO KALANDJAI (115’) kn.
20:10 KÉJJEL-NAPPAL (110’)
kh.:12

szeptember 13. hétfõ
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 A LEGBOLDOGABB LÁNY
A VILÁGON ( 90’) kh.:12
20:00 KÉJJEL-NAPPAL (110’)
kh.:12

szeptember 10. péntek
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 KÉJJEL-NAPPAL (110’)
kh.:12
20:15 ÚJRAKEZDÕKSZERELMES SZINGLI SZITTERT
KERES (95’) kh.:12

szeptember 14. kedd
17:00 HIHETETLEN UTAZÁS
(81’) kn.
18:30 ÚJRAKEZDÕKSZERELMES SZINGLI SZITTERT
KERES (95’) kh.:12
20:15 A LEGBOLDOGABB LÁNY
A VILÁGON ( 90’) kh.:12

szeptember 11. szombat
14:00 AZ UTOLSÓ LÉGHAJLÍTÓ
(103’) kh.:12
16:00 TEENAGER FILMP’ART-I :
TIZENHÁROM (100’) kn.
18:00 HIHETETLEN UTAZÁS
(81’) kn.

szeptember 15. szerda
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:15 A LEGBOLDOGABB
LÁNY A VILÁGON
( 90’) kh.:12
20:00 KÉJJEL-NAPPAL (110’)
kh.:12

fotó  PARASZKAY GYÖRGY

szeptember 7. kedd
17:00 MAGYAR

TERMÉSZETFILMEK (70’)
18:30 WOODY ALLEN
SOROZAT: CSAK AZ A SZEX
(104’) kh.:16
20:15 TETRO (127’) kh.:12

„Betegségem nehéz terhe a lelkemet meg nem törte”
Doszkocs Zsuzsa mûveibõl szeptember 19-ig tekinthetõ meg a P'Art Házban rendezett
kiállítás. A festõ- és költõnõ tárlata augusztus 29-én vette kezdetét a Szentendre
Éjjel-nappal Nyitva fesztivál keretében. Doszkocs Zsuzsa több mint tíz éve él
lélegeztetõ-gépen, ám több mint kétszáz képbõl már mintegy huszonöt alkalommal
rendeztek kiállítást. Az augusztus végi megnyitón felszólalt Kun Csaba alpolgármester, dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes, a Szent János Kórház fõigazgatója,
valamint Kocsi László mûvelõdésszervezõ, akiket követõen Végsõ Ildikó
elõadómûvész és Somos-Bogya Eszter dalénekes bûvölte el a hallgatóságot.

Dunakanyar - Pilis Taxi -

06-26/311 111

Coppola még mindig tud valamit...
A keresztapa és az Apokalipszis most rendezõjének
neve mindenki elõtt ismerõsen cseng: Francis Ford
Coppola. Öt Oscar-díjjal a háta mögött Francis Ford
Coppola igazán megengedhette magának, hogy saját
költségén végre egy olyan filmet készítsen, ami a forgatókönyv elsõ szavától a film utolsó képkockájáig,
száz százalékig a sajátja Sikerült kiszakadnia a show
business mókuskerekébõl, és egy igazi átgondolt,
kidolgozott mûvészfilmet létrehozni, ez a TETRO.

A történet középpontjában egy mûvészi ambíciókkal
bíró testvérpár áll, akik nem képesek kilépni apjuk, a
világhírû karmester árnyékából. A Tetro a „fény”
bûvöletében és vonzásában élõ mûvész sorsát mutatja
be, aki nem tud ellenállni a reflektor csábításának. A
Buenos Aires-ben játszódó történet ideje ismeretlen
számunkra, ami azt jelzi, hogy idõtlen sztorit látunk.
Finom kis utalások is kiemelik a film személyes
hangvételét, amit a rendezõ többször is hangsúlyozott
már korábbi interjúiban, mindezt pedig tovább erõsítik
az olyan önéletrajzi elemek, mint például a Coppola
édesapjához hasonlóan karmester apa szerepeltetése.
Bár így elsõre furcsának tûnhet, a fekete-fehér
színvilág csak tovább fokozza ezt a bensõségességet,
mindemellett pedig a film mûvészjellegét is megalapozza. Ha pedig már a képi világnál tartunk, hiba lenne
említés nélkül elmenni Mihai Malaimare operatõri
munkássága mellett, akinek minden képe valóságos
remekmû, mind kompozíciós, mind pedig technikai
szempontból. Az erõs képi világot pedig csak tovább
erõsíti Coppolának az a húzása, hogy a hagyományos
flashbackhez képest csavart egyet a színvilágon, így a
jelen helyett a múlt képei válnak a harsány színek
hordózóivá.
Azt javasoljuk, vegyék birtokba a P’Art Mozi nézõterét,
bónuszként pedig még Vincent Gallo és Alden
Ehrenreich remekbe szabott alakításait is megcsodálhatják. Ugyan lehet, sõt, biztos, hogy fognak találni
hibákat a filmben, mert vannak neki, de az összhatás
és a felfedezés, hogy a rendezõzseni még mindig
velünk van, megfelelõ ellensúlyozásnak ígérkezik.

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
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REKLÁM

MEGHÍVÓ
A Thai Masszõrök Magyarországi
Egyesülete nyílt napot tart
szeptember 4-én, szombaton 9tõl 13 óráig a WAT Pomáz Oktató
Központban (Középhegy utca
21.), melynek célja az egyesület
tevékenységi körének bemutatása: képzések, szolgáltatások,
közhasznú tevékenységek
Részletes program:
www.thaimasszazs.shp.hu,
babamasszazs.shp.hu
Bõvebb felvilágosítás: 06-70-6272232, Baranyi Ágnes elnök
Mindenkit szeretettel várnak!
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)
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JÓGA INDUL
szeptembertõl

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
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ÁLLATMENHELYÜNK MEGTELT!
Már jelenleg is a menhely befogadóképességénél jelentõsen nagyobb létszámmal dolgozunk. A 2008. évi adótámogatásunk már augusztus elejére elfogyott,
a 2009. évi felajánlott 1%-ok összegét
az APEH csak október-november
hónapban utalja át.
Kérjük a lakosságot, hogy további
értesítésig ne hozzanak be több kutyát
vagy cicát, mert legjobb jó szándékkal sem
tudjuk elhelyezni, eltartani õket. Az utcán
talált gazdátlan kutyák esetében hívják a
gyepmestert!
SZENTENDREI ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
www.arvacska.hu

Jazztánc
www.body-holly
primatorna
és dance club.hu

OVISOKNAK
TÁNCELÕKÉSZÍTÕ
(4-7 ÉVES KORIG)

GYEREKEKNEK
JAZZTÁNC
(8-12 ÉVES KORIG)

FELNÕTTEKNEK
JAZZTÁNC
(18 év felett)

BEIRATKOZÁS:
SZEPT. 10-ÉN 17.00-19.00
A BARCSAY J. ÁLT. ISKOLA
AULÁJÁBAN
Info.: Pintér Andrea

06-30/399-44-65

