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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018

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

VÍZMÛ (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
T-HOME hibabejelentés 1412

VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725,
Zöld e-mail: 
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu

KÖZTERÜLET FELÜGYELET 
Munkanapokon: 26/503-329
Sürgõs esetben: Digruber
József: 20/511-5656

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
Külterületi fegyveres õr:
Fazekas Lajos, 06 20 949 3207

POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300/403 mell.

ORVOSI ÜGYELET 
Bükkös-part 27. (26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig. 

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
hétköznap
ügyelet: este 8-tól reggel 18-ig,
ügyeleti díj 360 Ft

Minden hétfõn Andrea Patika
(Püspökmajor, uszoda, Kálvária
út 26., 310-828)
Minden kedden Városi
Gyógyszertár (Kanonok u. 3.,
310-487)
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár (Fiastyúk u. 11.,
505-779)
Minden csütörtökön
Pannónia Patika (Dózsa Gy. út
20., 500-398
Minden pénteken Ulcisia
Gyógyszertár (a Hév-nél, Dózsa
Gy. út 1., 500-248)

Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 
8-16-ig NYITVA
ügyelet: 16-órától reggel 8-óráig

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 

GYEPMESTER
06 20 931 6948

SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015
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Mint az Önök elõtt is ismeretes városunkban szá-
mos olyan fejlesztés indult és indul is napjainkban,
melynek megvalósítása során különösen számítunk a
civil szervezetekkel való együttgondolkodásra.
Annak érdekében, hogy a kezdeményezések mind-
annyiunk megelégedését szolgálják, véleményezési
és javaslattételi jogot biztosítunk a szervezetek és
egyházak részére többek között a civil rendeletben
meghatározott tanácsok keretein belül.

A 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. Civil rendelet az alábbi
Tanácsok mûködtetését javasolja: 
1. Idõsügyi Tanács
2. Ifjúsági Tanács
3. Nõk Tanácsa
4. Vállalkozók Tanácsa
5. Mûvészeti Tanács
A beérkezett javaslatok alapján indokolt a
következõk létrehozása is:
6. Zöldek Tanácsa
7. Határon túli Magyarsággal Foglalkozó

Szervezetek Tanácsa
8. Sport Tanács

Az együttmûködés érdekében kérem, jelöljék meg,
hogy az Önök szervezete mely Tanács(ok)
mûködésében kíván és tud hatékonyan részt venni.

Az eredményes munkához hozzátartozik a taná-
csokba egy-egy kijelölt képviselõ delegálása is! 
Az egyes tanácsok alakuló ülésének meghívóját – a
témák megjelölésével – beérkezett válaszaik alapján
várhatóan szeptember elsõ hetében küldjük meg a
tagok részére.

Kérem, legyenek segítségünkre abban, hogy a civil
együttmûködés beindulhasson, és küldjék el
taglistájukat a tagok e-mail elérhetõségével, hogy a
szervezet mûködési területét érintõ kérdések kap-
csán információs anyagokkal, kérdõívekkel,
meghívókkal minél többeket elérhessünk! 
Továbbá várjuk javaslataikat a civilszférát érintõ
kérdésekben és a város civil rendeletére (I. mellék-
let) vonatkozóan. Ez ügyben egyes szervezetekkel
és a civil élet tevékeny szereplõivel már egyeztetést
kezdeményeztünk. A beérkezõ vélemények, javasla-
tok és tapasztalatok alapján 34/2009. (X. 26.) Önk.
sz. Civil rendelet felülvizsgálatára és a civil fórumok
tényleges mûködésének megindítására várhatóan
õsszel kerül sor!

Válaszaikat augusztus 12-ig várja Háromszéki
Judit közoktatási és civil referens e-mailben (harom-
szeki.judit@ ph.szentendre.hu) vagy levélben (2000
Szentendre, Városház tér 3.).

Tisztelt Civilszervezetek!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet a P’Art Mozi Kávézó egyéves
üzemeltetésére.

A meghirdetett objektum kb. 30 nm-es, berendezés-
sel, beépített pulttal és mosogatóval.

A pályázat beadási határideje: 
2011. augusztus 22.
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.

Információ: 26/312-657, Sásdy Krisztina irodavezetõ

Pilisszentlászló Község Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet

adóügyi-igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére 
A közszolgálati jogviszony idõtartama határozatlan
idejû, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidõ 
A munkavégzés helye: 2009 Pilisszentlászló,
Szabadság tér 1.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cse-
lekvõképesség, büntetlen elõélet, középiskola/gim-
názium, gyakorlott szintû MS Office (irodai alka-
lmazások), vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ció: www.pilisszentlaszlo.hu valamint dr. Illés György
polgármester nyújt a 06-30-964-2732 -os telefon-
számon.

Felhívás városi kitüntetõ díj
javaslattételére

Szentendre Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete a helyi
közügyek valamely területén elért
kimagasló teljesítmény, vagy
huzamosabb idõn át folytatott
kiemelkedõ munkálkodás, életmû
elismerésére kitüntetõ díjakat
alapított. A rendelet értelmében
a kitüntetõ díjak minden évben
egy személynek, vagy csoportnak
adományozható, melyeket a pol-
gármester az október 23-i városi
ünnepség keretében adja át. 

Az alábbi kitüntetésekre lehet
javaslatot tenni

SZENTENDRE VÁROS
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adomá-
nyozható azoknak, akik a város
közéletében köztisztviselõi, vagy
közalkalmazotti szolgálatban
kiemelkedõ munkát végeztek. 

SZENTENDRE VÁROS
KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJ
adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek,
akik kiemelkedõ eredményeket
értek el a közmûvelõdési
tevékenységükkel, az ifjúság
mûvelõdéséért végzett
munkában, a közmûvelõdés

korszerû formáinak és mód-
szerének kidolgozásában és
meghonosításában.

SZENTENDRE VÁROS
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ
adományozható a város
egészségügyi és szociális ellátása
érdekében kiemelkedõ
tevékenységet kifejtõ orvosnak,
gyógyszerésznek, ápolónak,
asszisztensnek, valamint
egészségügyi vagy szociális
területen dolgozónak.

SZENTENDRE VÁROS
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ
adományozható a város
érdekében kifejtett magas szín-
vonalú sportmunkáért, országos,
vagy nemzetközi sportteljesít-
ményért.

SZENTENDRE VÁROS TISZTES
IPAROSA DÍJ adományozható
annak a személynek és csoport-
nak, aki, illetve amely a gazdasá-
gi élet különbözõ területén
kiemelkedõ eredményeket ért el,
és ezzel hozzájárult Szentendre
város jó hírnevének öreg-
bítéséhez.

SZENTENDRE VÁROS
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ
adományozható azon szemé-

lyeknek és csoportoknak, akik a
város közbiztonsága érdekében
hosszú idõn át kiemelkedõ
munkát végeztek,
tevékenységükkel hozzájárultak a
közbiztonság javításához.

„SZENTENDRE 1956
EMLÉKÉREM” 
Szentendre Város Önkormányza-
ta 2008-tól „Szentendre 1956
emlékérem” kitüntetõ díjat hozott
létre. A díj minden évben egy
szentendrei polgárnak – halála
esetén hozzátartozóinak -
adományozható, aki 1956-ban
részt vett a forradalom és
szabadságharc eseményeiben,
illetve akit meghurcoltak, meg-
aláztak, valamilyen megtorlás
érte õt a forradalom leverését
követõen. 

„SZENTENDRE VÁROS CIVIL
SZERVEZETE”
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2009-ben
alapította ezt a díjat, amely  azon
közösségeknek adományozható,
akik aktív résztvevõi a város civil
életének, tevékenységükkel,
kezdeményezéseikkel,
javaslataikkal elindítják a közös
gondolkodást, és hozzájárulnak a
fejlesztések megvalósításához,
tanácsaikkal elõsegítik az innová-

ció, a kulturális- és sport élet
színvonalának emelését, a hagyo-
mányok ápolását, más civil
szervezeteket is bevonnak a
város életébe, megerõsítve ezzel
a társadalmi megújulás, folya-
matát. 

A díjak adományozására javasla-
tot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mel-
lett mûködõ bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek,
intézmények
d) legalább 10, állandó szentend-
rei lakhellyel rendelkezõ polgár.

A javaslatokat augusztus
22. hétfõ 16.00 lehet beadni
Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal Iktatójába (Városház tér
3.). Kérjük a javaslattevõket,
hogy a méltatások szövegét 10-
15 gépelt sorban fogalmazzák
meg, a hivatal ügyfélszolgálatán
átvehetõ, vagy a honlapunkról
letölthetõ adatlapon. A javasla-
tokat az adatlap kitöltése után e-
mailben is el lehet küldeni a fent
megadott határidõre: nyolczas
@ph.szentendre.hu
További felvilágosítás: 
Nyolczas Csabáné, jegyzõi
titkárság, 26/503-365
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A polgármester 
programja

Augusztus 8. (hétfõ)

14.00 Testületi anyagok egyeztetése

Augusztus 9. (kedd)

09.00 Vezetõi megbeszélés

13.00 Megbeszélés a Református

Egyházzal óvodahatár témában

14.00 Mûanyag sípálya létesítésérõl

egyeztetés

15.00 Megbeszélés a DPÖTKT iroda-

vezetõjével

15.30 Megbeszélés a Kulturális Kft.

ügyvezetõ igazgatójával

16.00 Megbeszélés ifj. Rigó Istvánnal

Augusztus 10. (szerda)

09.00 Projekt megbeszélés

Augusztus 16. (kedd)

15.30 Évszakok c. hivatali fotókiállítás

megnyitása

17.00 Izraeli külügyminiszter-helyettes

fogadása

Forgalmirend-változás
Tisztelt Lakók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a környéken élõk
többszöri kérésének eleget téve, valamint a gyalogosan
közlekedõk védelmének érdekében július 22-tõl az Iskola
utca forgalmi rendje megváltozik. Ennek oka, hogy mivel az
utca egyik fõ útvonalként szerepel az iskolába gyermeküket
szállító szülõk számára, a forgalom elviselhetetlenné vált az
itteni lakóknak, másrészt a naponta áthaladó közel 400
autó veszélyezteti a gyalogosok –  túlnyomórészt az iskolá-
ba igyekvõ diákok – biztonságát. 
A módosítás értelmében a forgalom egyirányúsítására
kerül sor az Arzén utca és Barcsay tér közötti sza-
kaszon, az Arzén utca felõl a Barcsay tér irányá-
ba, hogy az átmenõ forgalom elkerülje a nem erre
méretezett Szamárhegyet. Természetesen az itt lakók
az alternatív útvonalakon továbbra is meg tudják minden
irányból közelíteni otthonaikat, akár a Bartók Béla utcán
keresztül.
Annak érdekében, hogy a forgalmi változás ne okozzon 
fennakadást a közlekedésben – torlódást, dugót –, a
Református Gimnáziumnál a 11-es útra vezetõ kihajtó-
sávnál a lámpát átállítják, így több autót enged át 
egyszerre. 

Kérjük mindenki szíves együttmûködését a forgalom-
módosítással kapcsolatban!

DR. TÖRÖK BALÁZS
alpolgármester

Mi lesz veled... PMK?
Jelenleg a szokásos nyári szünet miatt zárva
van a Pest Megyei Könyvtár, a korábbi évek-
hez hasonlóan idén is augusztus 20. után nyit
ki az épület.

De mi lesz a könyvtárral utána? – fordultak többen
is szerkesztõségünkhöz aggódva, hiszen már város-
szerte elterjedt, hogy komoly anyagi problémákkal
küszködik az intézmény. Biczák Péter intézmény-
vezetõtõl megtudtuk, hogy a megye – tekintettel szo-
rult anyagi helyzetére –  mindenképpen csökkenteni
akarja a könyvtár fenntartási költségeit. Ennek meg-
valósítása érdekében több lehetõség is felmerült. Az
egyik, hogy Szentendre önkormányzata segítségét
kérik a fenntartásához, mivel jelentõs részben városi
érdeket szolgálnak. A másik – sajnos valós félelem-
re okot adó – lehetõség a létszámleépítés, a könyv-
tári dolgozók egy részének elbocsátása.
A bizonytalanságot fokozza, hogy a készülõ új ön-
kormányzati törvény újraszabályozza az intéz-
mények helyzetét. Ennek kapcsán több változásra
lehet számítani, például felmerült, hogy az állami
közgyûjteményeket – levéltárakat, múzeumokat –
állami fenntartásba veszik. A megyei könyvtárak
sorsáról még semmit nem lehet tudni.
Kérdésünkre, hogy a megye tervezi-e a könyvtár át-
telepítését más városba – a hírek szerint Érd jöhet szó-
ba –, az igazgató elmondta, hogy az ottani könyvtár
épülete jelenleg annyira rossz állapotban van, hogy
szakmai szempontból alkalmatlan a megyei funkció
ellátására. 

Követezõ számunkban részletesen foglalkozunk a
könyvtár helyzetével.

ÉRETTSÉGI UTÁNI 
INGYENES SZAKKÉPZÉS!

Tanulj szakmát helyben, tandíjmentesen!

A SZAKKAY JÓZSEF  SZAKKÖZÉPISKOLA
IDEGENFORGALMI ÜGYINTÉZÕ  ÉS IDEGENVEZETÕ

SZAKKÉPZÉST INDÍT
SZENTENDRÉN

a 2011/2012. tanévben

• 1 ill., 2 éves, nappali rendszerû, tandíjmentes képzés 
(a tandíjmentesség korhatára 23 év)

• tanulói jogviszony, diákigazolvány
• intenzív nyelvoktatás, számítástechnikai ismeretek, szakmai

gyakorlat
• tantárgyak: idegenforgalom, országismeret, szálloda- és

vendéglátóipari ismeretek, marketing, rendezvényszervezés,
idegenvezetés elmélete és gyakorlata

A képzés helye: SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
2000 Szentendre, Áprily tér 5.

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: 2011. augusztus 31.

Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámokon: 
06-26/302-595 • 06-20/575-2875

Testvérvárosi megbeszélés
Szentendrén
Szentendre rendezi meg 2012-ben a testvérvárosok
közötti Sport Fesztivált, amelynek részleteirõl múlt
hét szombaton tartottak megbeszélést a Városháza
dísztermében. Az eseményen részt vettek God-
manchester, Huntingdon, Salon-de-Provence, Zilah
és Wertheim delegációi, akik az egyeztetés után

megtekintették a hamarosan elkészülõ Fõ tér 12.-t
is. A januártól vendégházként mûködõ épületben –
amelynek berendezésében elõzetes egyeztetések
alapján néhány testvérvárosunk is részt vesz – a
Szentendrére érkezõ külföldi delegációkat fogják
elszállásolni. A megbeszélést követõen a testvér-
városi vendégek részt vettek Csobánkán a német
kitelepítettek emlékére emelt szobor ünnepélyes
felavatásán.

Ároktisztítás esõ elõtt

Tisztelt Lakók!

A meteorológiai szolgálatok elõre-
jelzése alapján a hétvégére és jövõ
hét elejére heves záporok, zivata-
rok várhatóak. A tapasztalatok
alapján Szentendrét is gyakran
eléri egy-egy nagyobb felhõsza-
kadás, jégesõ, ezért a VSZ Zrt. és
a DMRV Zrt. megkezdte a város
közterületein lévõ csapadékvíz-
elvezetõ mûtárgyak kitakarítását.
Ezúton kérjük az Önök szíves
együttmûködését is abban, hogy
az ingatlanjaik elõtt lévõ eset-
leges csapadékvíz-elvezetõ mûtár-
gyak állapotát legyenek szívesek
leellenõrizni, és szükség esetén a
megfelelõ intézkedéseket megten-
ni annak érdekében, hogy a kiépí-
tett rendszerben az esõvíz aka-
dály nélkül el tudjon folyni, minél
kevesebb kárt okozva a magán- és
közterületeken.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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A közterület-használat
szabályai III.
Júliusban megjelent két számunkban a közte-
rület-használat szabályaival foglalkoztunk –
13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet a www.szent-
endre.hu honlapon teljes terjedelemben olvas-
ható –, melyet most folytatni szeretnénk és
tájékoztatást adunk a közterület-használati
díjakkal és a visszavonással kapcsolatban.

A közterület használatáért – a rendeletben szabá-
lyozottak szerinti eltérésekkel – közterület-hasz-
nálati díjat kell fizetni a kérelmezõnek. A város
területe díjfizetés szempontjából három kate-
góriára oszlik, melyek szerint a belvárosi részben
magasabb, míg a kifelé haladva a peremterületek
felé alacsonyabb díj kerül megállapításra.
A közterület-használati díjak számítása minden
megkezdett m2 után történik. A díjat a közterület-
használat engedélyezésérõl szóló határozat jog-
erõre emelkedését követõ 8 napon belül egy
összegben köteles kiegyenlíteni a kérelmezõ,
kivéve az árubemutatás bármely esetét, ebben az
esetben havi részletfizetés kérhetõ, amennyiben a
közterület-használó egy év idõtartamra kér en-
gedélyt, azonban részletfizetés igénylése esetén a
fizetési kedvezmény nem alkalmazható.
A közterület-használati engedély igazolja a köz-
terület-használati díj megfizetését, ezért az csak a
közterület-használati díj megfizetése, részlet-
fizetés engedélyezése esetén az elsõ havi részlet
megfizetése után adható ki. A befizetés igazolása
után az engedély átvételét követõen lehet csak a
közterületet használni, máskülönben engedély
nélküli közterület-használat történik, mely eset-
ben a közterület-felügyelõ intézkedhet annak
megszüntetésérõl!
A kérelmezõ a közterület-használati díjat a
közterület tényleges használatára tekintet nélkül
köteles fizetni. A közterület-használati díj vagy
annak idõarányos része a ténylegesen nem hasz-
nált idõszakokra nézve nem jár vissza, kivéve (!)
abban az esetben, ha belváros-rekonstrukció vagy
a gátépítés munkálatai miatt bármely közterület-
használó részére az engedélyezett közterületet az

önkormányzat biztosítani nem tudja. Ilyenkor a
közterület-használó a kiesõ idõszakra és területre
jutó arányos díj visszatérítésre jogosult. A kiesõ
idõszak várható kezdõ és befejezõ idõpontját a
közterület-használó köteles a hivatalnak rövid
úton bejelenteni, amely alapján a hivatal a köz-
terület-használó jelenlétében felvett jegyzõkönyv-
ben állapítja meg a kiesõ idõszak tényleges kezdõ,
illetve befejezõ idõpontját. Ha a közterület-
használó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a
kedvezményt elveszíti.
A visszatérítés a közterület-használó választásá-

nak megfelelõen az alábbiak szerint történik:
• a kiesõ idõszak végét követõ 30 napon belül át-
utalással a közterület-használó által meghatáro-
zott bankszámlaszámra,
• beszámítással a közterület-használó következõ
közterület-használatának igénylése során.
Fontos a közterület-használati engedélyekkel
kapcsolatban, hogy a polgármester az engedélyt
határozatával visszavonja, amennyiben a köz-
terület vagy annak mûtárgyai, vagy az érintett
területtel határos ingatlanon mások életét vagy
testi épségét veszélyeztetõ helyzet elhárítása szük-
séges, valamint visszavonhatja, és a jogosultat a
közterület-használat megszüntetésére kötelezheti,
ha nem az engedélyben engedélyezett célra és
módon, vagy a rendeletben foglalt elõírások
megsértésével használja, vagy a közterület hasz-
nálója a zajrendeletben foglaltakat 1 éven belül
második alakommal is megszegi, vagy részlet-
fizetés esetén a részletfizetési kötelezettségével
késedelembe esik.
A használó a közterület-használati engedély
bármely okból történt megszûnése vagy vissza-
vonása esetén köteles a közterületet minden kár-
térítési igény nélkül a hatóság által elõírt módon
helyreállítani. Ellenkezõ esetben az önkormányzat
a közterület használójának terhére és veszélyére
állítja helyre a közterületet eredeti állapotába.
További információkat kaphatnak ügyfélfogadási
idõben személyesen, vagy munkaidõben telefonon
Radányi Magdolnától a Közigazgatási és Népjóléti
Irodán, a fszt. 12-ben, vagy a (26) 503-312-es tele-
fonszámon.

KÖZIGAZGATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI IRODA

Figyelem!Pincér, fizetek!

Mit tegyen egy 
alkoholista, hogy ne
igyon?
„Ne igyon” – mondják
azok, akiknek fogalma sincs róla.
Nem tudják (szerencsére), milyen
az, mikor jártányi erõd sincs az
önutálattól. Önbecsülésedet újra
elvesztetted, egy hete nem
fürödtél, és csak sajnálod magad.
És két napi erõfeszítésére van
szükséged ahhoz, hogy meg-
borotválkozz. Kínok kínját állod
ki minden percben, mert egyedül
vagy. Hiszen normális ember nem
kíván ilyen társaságot. Senkit
nem okolhatsz, csak önmagadat,
de úgy érzed, hogy abba meg
beleõrülsz. Ez az alkoholista
magány.
Érthetõ, a társadalom ösztönösen
elfordul az ilyen emberektõl, így
védi magát. Szerintem ez gyá-
vaság és képmutatás. Ezt most
hagyom, mert a legnagyobb gyá-
vaság és képmutatás nem ez,
hanem maga az ivászat. Ez a fék
nélküli rohanás a halálba. Ez a
baj. Ez a fajta önzés, ami már
akkora, hogy önmagát is elpusz-
títja, de azért elõtte még néhány
ember életét is megkeseríti.
Álmatlan éjszakákat és keserves
sírást okozva szeretteinknek. Õk
tehetetlennek érzik magukat,
mert tényleg azok. De képzeld el,
még ebbõl is van kiút! Helyetted
senki nem fog nem inni, még õk
sem, bár erre is van példa.
Neked kell megtenned a lépése-
ket, nagy türelemmel. Azt pedig
tudjuk, hogy az embereknek nem
erõsségük a türelem. Egy alko-
holistának sem. Legyél türelmes
magaddal, akkor az az út rád
talál. 
• Anonim Alkoholisták (AA)
• Kék Kereszt Református
Iszákosmentõ Misszió
• Katolikus Alkoholistamentõ
Szolgálat (KASZ)              

Cs. F.
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Összeállításunkban áttekintjük a belvárosban jelenleg folyó
építkezéseket

JÓKAI UTCAI CSOMÓPONT

Bükkös-patak
A patak Apor-híd melletti részén már majdnem teljesen elkészült a
pihenõ-kiülõ lépcsõsor, ami alkalmanként nézõtérként is használható
lesz, hiszen a patak fölé mobil színpadot építenek, amelyet télen vagy
árvíz esetén le lehet bontani. (1. fotó)
Apor-híd
Jelenleg a híd szerkezeti megerõsítése zajlik, utána szigetelik, majd
következik a burkolása. (2. fotó)
Turisztikai központ
Az épület szerkezetileg készen van, jelenleg a belsõ munkák – mint
például festés – folynak. Következõ lépésben az udvar szépítése követ-
kezik, illetve az épület elõtti dekorbeton felület kialakítása. (3. fotó)

FÕ TÉR

A Fõ tér kövezése befejezõdött, a hibajavítás és döngölés után
következik a fugázás, amit a templom elõtti részen már el is kezdtek.
Kb. 100 négyzetméteres szakaszokat kerítenek el, fugázás után 2-3
nappal lesz járható a felület. 

FÕ TÉR 12.

Mint korábban már beszámoltunk róla, az épületben négy apartmant
alakítanak ki, valamint közös társalgót, ebédlõt és lesz szabadtéri
kemence is. A vendégházként mûködõ épületben a külföldi delegá-
ciókat szállásolják el majd. Az egyes helyiségeket a testvérvárosok
saját ízlésük szerint berendezhetik, a múlt hétvégén városunkban
ülésezõ delegációk meg is tekintették az épületet, és az ötlet nagyon
tetszett nekik.

SZAKORVOSI RENDELÕINTÉZET (SZEI)

Az épület készen van, lapzártánk idején már elkezdõdtek a szak-
atósági ellenõrzések, amelyek elõreláthatólag augusztusban befe-
jezõdnek, a régi rendelések szeptember elejétõl visszaköltözhetnek. A
mûszerbeszerzés folyamatban van, ennek függvényében tudnak elin-
dulni az új szakrendelések.

TEMPLOMDOMBI TÁMFAL

A leomlott falszakasz helyreállításához a földmunkát befejezték,
jelenleg a vasbetonszerkezet építése zajlik, majd befejezõ lépésként a
díszburkolás következik. (4. fotó)

MÛVÉSZETMALOM

Az épületben jelenleg a belsõ munkák folynak.
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Ötleteket várunk a zöld felületek megújításához!
Tisztelt Szentendrei Lakók! Célunk, hogy parkjainkat, közterületeinket ne csak megszépítsük, hanem óvjuk, ápoljuk és
megfelelõen hasznosítsuk is. Mindennek megvalósításához elkészült a Zöld felületek megújítására vonatkozó koncepció
elõzetes anyaga, amelyhez ezúton szeretnénk kérni az Önök javaslatait, észrevételeit is. Ötleteiket szeptember 20-ig várjuk
a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre!

KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE JELENLEGI HASZNÁLAT ÉRKEZETT ÖTLETEK, VÉLEMÉNYEK JAVASLAT

Posta elõtti tér
(Rózsakerti parkoló környéki zöldfelületet
is magába foglalóan)

Kálvária

Czóbel park

Kerényi park

Pap-sziget

Hajóállomás

1995-ben döntött a Képviselõ-testület a Posta
elõtti téren szobrok felállításáról (137/1995.
(VI.20.) Kt. sz.hat.), majd 1995-ben egy és 1996-
ban három szobor elhelyezésérõl. 
A 95/1996. (VI.18,) Kt-sz. határozatában már
szoborkiállításnak nevezve a szoborparkot, a
szoborkiállítás bezárásának tervezett idõpontját
1998. december 31-ével jelölte meg. A
112/1999. (X.26.) OKISB határozat döntött a
Szoborpark fennmaradási határidejének
meghosszabbításáról, mindaddig, amíg a terület
hasznosítására nem kerül sor. 
A téren található szobrok:
• efZámbó István: „A végtelen érintése”
• Aknay János: „Angyal”
• Deim Pál: „Függõ baba”
• Felugossy László: „Vidám totem”
• Bukta Imre és Elekes Károly: „Szent
Sebestyén”
• Matyófalvi Gábor: „Konstelláció”
A szobrok karbantartása a mûvészek feladata,
több szobor erõsen megrongált állapotban, a
parkban virágágyás és néhány pad található

A téren található szobrok:
• Csíkszentmihályi Róbert I. világháborús emlék-
mûve
• Páljános Ervin Millenniumi emlékmû
• Trianon emlékhely, készítõje: Pap Lajos
A parkot rendszeresen használják gyerekcsopor-
tok (iskolai, óvodai), valamint fiatalok kedvelt
sportolási (futball) helye

• városi és kistérségi rendezvények helyszíne
• fiatalok használják sportolás céljára
• Czóbel Béla szobor
• testvérvárosaink fái
• kapcsolat a Kerényi Parkkal és a kávézóval

• az Ábrányi villa alatti rész a rendszerváltás
elõtt felszabadulási (és május 9-i ) ünnepségek
helyszíne (ennek épített eleme rendkívül lerom-
lott állapotban), itt áll Csikszentmihályi Róbert
„Béke” emlékmûve
• Kerényi Jenõ múzeumépülete (késõbb Rodin
Galéria és Kávézó) és Kerényi szoborpark, benne
egyéb szoborelemek
• az épület ingatlancsere folytán az önkor-
mányzat tulajdona, Rodin bérleti szerzõdés
megszûnt, új bérlõ van
• felsõ részen az Ábrányi villa mellett játszótér
(létesítése 2005-ben)

• strand városi tulajdon
• magántulajdonú kemping
• kutyasétáltatás, kutyás találkozó, kutyakiállítás
helyszíne
• horgászat 
• árvízveszélyes terület

• lepusztult környezet 
• az új termálkút helyszíne
• Mahart Passnave  hajóállomás jelenleg
használaton kívül, a kikötõ sem üzemel
• a Czóbel sétány hídja beszakadt
• árvízveszélyes terület

• a lakosság egy része ellenzi a mai funkciót,
nem szereti a szobrokat, míg másik része
fontosnak tartja megtartásukat,
• 2004-ben hallgatói tervpályázatot írt ki az
önkormányzat, melynek eredménye, javaslata:
közparki kialakítás néhány szoborral. 
• felmerült a többi szobor áthelyezése új
helyszínekre, (Rodin, Ford környéke…)
• már jelképpé vált  szobrok  megtartása javasolt
• festõállvány elhelyezése
• Deim-szobor helyére Turul-szobor elhelyezése 
• Zöld fal a 11-es felõl
• fogadótér a HÉV-vel, busszal érkezõknek
• háromszintes fövény kialakítása a 11-es út mellett
• járdát parkolóvá alakítani, gyalogos forgalmat a
parkon keresztül vezetni
• áthelyezni a jelenlegi szobrokat, mozgatásukkal
ideiglenes kiállítást csinálni,
• telefonfülkét megszüntetni
• szökõkút létesítése

• javaslat a fák intenzív nyírására, mert jelenlegi
állapotukban a városra nyíló páratlan kilátást
eltakarják (lásd régi képeslapok)
• a meglévõ szobrokhoz/emlékmûvekhez kap-
csolódóan felmerült Szentendre történetét meg-
formáló szobrok elhelyezése, szoborpark
kialakítás, pl. Ivan Dan ünnephez, stb.
• javasolt rendezvényhelyszín
• a Szerb kálvária kõtisztítására felajánlás
érkezett, melyhez a KÖH csak részletes restau-
rátori szakvélemény alapján járulna hozzá
• a Katolikus Kálvária is felújításra szorulna
• ivókút kialakítása
• történeti szoborpark
• sok zöld felülettel, kevés mesterséges résszel
• trafóház bontása, vagy eltakarása
• fák közé elférõ, kis méretû szobrok

• Czóbel Béla szobra azért került ide, mert itt
állt háza. A szobor karbantartását, az azt
körülölelõ bokor nyírását rendszeres bírálat éri
• felmerült a szobor áthelyezésének javaslata 
• halastó, a meglévõ forrásra alapozva
• rendezvények helyszíne, közpark
• Czóbel, Kerényipark egybekapcsolva

• az épület (Kerényi Múzeum - Rodin Galéria)
hasznosítására kiírandó pályázattal kössük össze
a park hasznosítását 
• 2008-ban Vadász György által tervezett/meg-
valósítani felajánlott Kápolna
• felmerült egy japánkert létesítése
• a játszótér kerüljön lejjebb, jobban átlátható
helyre
• szökõkút elhelyezése

• szálloda és konferenciaközpont – strandfürdõ
hasznosítás a sziget közpark jellegének meg-
tartásával
• Pap-szigeti Duna-ág revitalizáció
• japán kert lehetséges helyszíne
• gyalogoshíd  belváros felé
• futókör, kerékpárút
• kalandpark, ne sértse a védett környezetet
• pihenõpark

•  a hajóállomás épületének használatára önkor-
mányzati egyeztetés a Mahart Passnave-val
• szentendre vízisport egyesületeivel
együttmûködés keresése, tárgyalások az épület
használatára, üzemeltetésére
• sportpálya kialakítása pl. strandröplabda
• a volt cserkészház helyén csónakház létesítése
• pihenõpark nyugdíjasok, kismamák részére

Közparki funkció megtartása néhány,
mára már jelképpé vált szoborral

Deim-szobor helyére Turul szobor elhelyezése
(a Deim-szobor a Posta elé kerüljön át)

Szentendre Történeti Szoborpark
kialakítására pályázat hirdetése (kon-
cepció, elhelyezés, mûalkotások pályáz-
tatása)

megtartani rendezvényhelyszínnek

közparki funkció megõrzése, 

az épülethasznosítási pályázatába
beépíteni a park üzemeltetését

szálloda és konferenciaközpont –
strandfürdõ hasznosítás a sziget köz-
park jellegének megtartásával

jelenlegi sportfunkcióhoz kapcsolódó
közös hasznosítás pályáztatása,

színpad elhelyezése

kalandpark kialakítása

ártéri erdõn keresztül zöld sétaút 
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Mészáros Dezsõ szoborpark

Parktábor

Tegez u. alja

Szamárhegy

Bükkös patak

Dunapart zöld folyosó

Vasvári Pál utcai park

Kis-forrás

Szarvashegyi buszforduló

Sztaravoda forrás

EGYEBEK:

Sztelin patak

Bányatavak

Vasúti villasor tó

Saskövi barlang környéke

Három „fogadóhely” felújítása

Dunapart

• szoborpark a 11-es fõút mellett

• kihasználatlan zöldfelület
• a rendszerváltás elõtt jól mûködõ ifjúsági
(olvasó) tábor az Izbégi Iskolához kapcsolódóan
• a fa épületek elbontásra kerültek, beton
alapzatok helyenként még megvannak
• nyomokban fellelhetó régi csatorna, mely az
izbégi volt Kocsigyárhoz vezetett
• hétvégi piknik, patakparti sétálok kedvelt helye
• mederátjáró a 2010 patakárvízkor megrongáló-
dott
• korábban is patakmeder-gát, melynek
terepalakulata ma is megvan
• a szemközti (Frangepán utca oldali) ingatlan is
az önkormányzat tulajdona 2006 évi ingatlan-
csere révén
• Bükkösparti tanösvény

• elvadult patakmeder a Skanzen területébõl
kilépõ Sztaravoda pataknál 
• Dragon Pál kezdeményezésére lakossági
összefogással zöldfelülettakarítás, rendezés
2008-ban
•  a patakmente magántulajdon, közelében az
Egres úti fejlesztési területhez tartozó önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan

MûvészetMalom feletti jelenleg használaton
kívül, elhanyagolt állapotban lévõ önk. ingatlan

Közút része, földhivatali nyilvántartás szerint

Sóderbányászat

Önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok bérbe
adottak

Teátrum
Paprikabíró parkoló
HÉV-állomás

kialakítva (padok, szalonnasütõ hely, kártya és
sakkasztal)
• a közelben vízisport egyesületek csónakházai 
• az északi vízbázis védõterületi lehatárolás kor-
látozza a használatot
• kerékpárút nem mehet a Czóbel sétányon
• strand áthelyezése
• sétálópark
• csónakház?

• más szentendrei szobrok elhelyezhetõsége

• 2006-ban az önkormányzat országos ötletpá-
lyázatot írt ki a Parktábor környezetrendezésére
és hasznosítására (közterületi játszótér, közpark,
ifjúsági tábor, szabadtéri sportpálya, vagy erdei
tornapálya javaslatával, de más funkciót is
megengedve), melynek eredménye, javaslata: 
• közterületi zöldfelületi szerep fenntartása
• rekreációt, turizmust, sportolást szolgáló
javaslatok érkeztek
• a parktábor területe nem emelhetõ ki
környezetébõl
• szükséges közeli kapcsolatot teremteni a
Bükkös-patakkal
• Izbégi iskola hasznosítási javaslata sportpályák
céljára
• Waldorf óvoda
• sport és szabadidõ funkció
• vendéglátás látvány vízimalommal
• Bükköspart kerékpárút folytatása (nyomvonal-
variációk) az Izbégi sportpályák felé
• Felnõtt kültéri fitneszpark

• pihenõhely kialakítása
• az Egres úti 2. számú lakóterületi fejlesztéshez
kapcsolódan a Tegez utca Sztaravoda-patak
feletti hídja áthelyezésre kerül

Mûvészi függõkert, MûvészetMalomhoz kap-
csolódóan 

zöldfolyosó, fejlesztési terv kidolgozása,
hordalékfogó a Bükkös felsõ részén

zöldfolyosó, fejlesztési terv kidolgozása,
• Pap-szigettõl északra a kerékpárút menti
területek rendezése, parkosítása

Közpark besorolás és terveztetése a kopjafáknál
a Csicserkó lakóterületi fejlesztésbe nyúlóan
mindkét oldalon

Pihenõhely lakossággal közös fenntartásban

a buszforduló parkosítása

a forrásnál közpart kialakítása

Tanösvény  teljes hosszon

Vízisport fejlesztés, kerékpárút létesítés

Pihenõpark

Szõlõültetvény létesítése, Szentendrei bor 
elõállítása, bemutatása

leülési lehetõség
nyilvános WC
tisztaság

A Duna-parton lehessen végigsétálni, a part nem
magánterület (3-5 m-t szabadon kell hagyni)

a belvárosig

felnõtt kültéri fitneszpark

más szentendrei szobrok elhe-
lyezhetõsége

pályázat útján forrás elnyerése a régi
Szentendre bemutatására, vízimalom-
rekonstrukció,

kerékpárút továbbvezetése,

patakmeder-átjárás kialakítása

„Pismány kapuja” pihenohely
kialakítása, közpark funkció

Mûvészi függõkert

zöld folyosó, fejlesztési terv kidolgozása

zöld folyosó, fejlesztési terv kidolgozása

Közpark besorolás és terveztetés

pihenõhely

Tanösvény teljes hosszon

Budakalásszal közös koncepció 
kidolgozása

Tulajdonviszony-rendezés

Célmeghatározással (szõlõtelepítés)
pályáztatás
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Beszámolók a 2010/11-es tanévrõl
Sorozatunkban az önkormányzati óvodák beszámolóit közöl-
jük az elmúlt egy év eredményeirõl, sikereirõl, fejlesztéseirõl

Vasvári Pál úti Tagóvoda

Az OVI-SULI pályázat jóvoltából, szép, megújult, modern környezetben,
új bútorokkal és fejlesztõ eszközökkel vártuk óvodásainkat. Régóta
dédelgetett álmunk vált valóra a tornaterem megépülésével, mely
Ficánkoló mozgásprogramunk színvonalasabb megvalósítását teszi
lehetõvé. Az óvodai férõhelyek bõvítése érdekében megépült a
„mobilovi”, így most már 5 csoportos nagy óvoda vagyunk. Szakmai
innovációként, a TÁMOP 3.1.4. önkormányzati pályázat ered-
ményeként, minden csoportunkban bevezettük a Kompetencia alapú
nevelés címû programcsomagot, mely eszközbõvítéssel is járt. Ennek
eredményeképpen a Mozgáskotta fejlesztõ programmal tudtuk bõvíteni
mozgásprogramunkat. A TÁMOP pályázat folytatásaként két Jó gyakor-
latunk – Almabál és Családi játszónap – felkerültek az Educatio hon-
lapjára. A Szentendréért Közalapítvány támogatásával óvodánk
mozgásfejlesztõ eszközeinek bõvítésére került sor.
Óriási szülõi, alapítványi és önkormányzati segítséggel sikerült befe-
jezni az udvari játékaink szabvány szerinti cseréjét.
Önkormányzati pályázatok támogatásával óvodásaink részt vehettek a
Madarász ovi és a Bon-Bon matiné programokon, valamint bekap-
csolódtunk a komposztáló programba. A Gondolkodj Egészségesen
Alapítvány pályázatán egészségzsákokat nyertek óvodásaink, részt
vettünk a mesetakaró pályázaton, így óvodánk logója felkerült az
Ország mesetakarójára. Nagycsoportos gyermekeink részt vettek a
Visegrádi Erdei Iskola Breki Béka környezeti versenyén, és nagyon
büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekek többsége nagyon jó ered-
ménnyel, s különdíjjal fejezte be a háromfordulós játékot. A V8-ban
rendezett lovas grafikakiállításra és a Skanzen alkotónapi, Tükörkép
rajzpályázatára is szép számmal neveztük be óvodásaink alkotásait.
Felkészítõ óvodapedagógusok: Mócsainé Robics Marianna, Lázár
Ágnes, Spiegelhalterné Schilling Mónika, Horváth Gyöngyi, Deák
Róbertné, Kovács Nikoletta, Berényi Magdolna, Hodoli Tünde.
Rendszeresen szerveztünk programokat a gyerekeknek és családjaik-
nak, melyek a szülõk körében is igen kedveltek: színház- és moziláto-
gatások, városi Autómentes nap, koncertek, Almabál, Karácsonyváró
kézmûves délelõtt az óvodapedagógusok bábjátékával színesítve, fel-
léptünk a városi adventi ünnepségen, Karácsony és Farsang a csalá-
dokkal, Skanzeni programok, Családi játszónap, népi tánc, Tündértánc
és a Vasgyúró mozgásprogramok, Házi Ovi Olimpia, iskolalátogatás.

A Víz-, a Föld-, a Madarak és Fák világnapja alkalmából különbözõ ren-
dezvényeink, Anyák napja, évzáró és az iskolába készülõ óvodásaink
búcsúztatása, mind-mind maradandó élményeket nyújtott gyer-
meknek, pedagógusnak, szülõnek egyaránt. Az idei nevelési évben
indítottuk el az Egészséghét az oviban címû projektünket, melyet a
gyermeknapi rendezvényünkön folytatunk. Szeretnénk hagyományt
teremteni ebbõl az új kezdeményezésbõl. Szülõi összefogással õszi és
húsvéti vásárt, papírgyûjtést szerveztünk 
Részt vettünk a Kistérségi pedagógiai napok rendezvényein, hogy az
ott elhangzott újdonságokkal is színesíteni tudjuk pedagógiai
munkánkat.
Büszkék vagyunk arra, hogy az idei évtõl minden dajkánk szakképzett
dolgozó.
Eredményeinkkel együtt a megújult óvodánkban a gyermekközpontú
nevelés színtereként mûködünk tovább, és örömmel tölt el bennünket
az a gyermeki vélemény, hogy ez az „én óvodám”.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a sikereinkhez
önzetlenül hozzájárultak.

HODOLI TÜNDE

Az Ezeregyéjszaka meséi
GYEREKRAJZOK AZ IPARMÛVÉSZETI MÚZEUMBAN

A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum múzeumpedagógusai óvodás,
általános és középiskolások számára rajzpályázatot hirdettek az
Ezeregy éjszaka meséinek illusztrálására. A téma felkeltette a
gyerekek és a rajztanárok érdeklõdését, mert több mint félezer
pályamû közül válogathatott a zsûri, az ország nagyon sok vá-
rosából érkezetek munkák (Eger, Baja, Debrecen, Gyõr, Kecskemét,
Szentes, Ecséd), de még a határon túlról, a Vajdaságból is küldtek
rajzokat.

Június 23-án Budapesten, az Iparmûvészeti Múzeumban került sor
a kiállítás megnyitására és a díjátadóra, melyet a perzsa nagykövet
is megtisztelt jelenlétével, kedves, közvetlen beszédével. A díjátadót
követõen a jelenlévõk gyönyörködhettek a szebbnél szebb keleti
szõnyegekben, csodásan díszített rézedényekben és a mívesen
kimunkált iparmûvészeti tárgyakban a „Perzsa mûvészet a
Quadzsár-korban” címû kiállításon. Múzeumpedagógiai foglal-
kozáson és tárlatvezetésen is részt vehettek a meghívottak. 

Szentendrérõl díjat kaptak a Templomdombi Általános Iskola
Vizuális Mûhelyébõl: Márkus Panna 5. osztályos II. helyezést ért el,
Elefánty Borbála 2. osztályos különdíjat kapott, valamint a
középiskolás kategóriában Andor Gabriella IV. lett. 
A felkészítõ tanár: Deli Gabriella.
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A Debrecenben ez év júliusában
megrendezett XXI. Országos
Nyári Tárlaton a 194 alkotó és
234 mûalkotás mezõnyébõl a
fõdíjat Pistyur Imre hozta el, az
elõzõ évben készült két szobrával.
A Négy szél címet viselõ a négy
világtáj, a négy õselem megje-
lenítõje angyalok képében, akik
közül mindegyiknek más a kéz-
tartása, az arckifejezése, mint-
hogy más és más emberi érzések,
gesztusok hordozói. A másik szo-
bor témája a Fõnix, az élet
madara, a küzdés szimbóluma.
Az embernek meg kell küzdeni
saját szellemeivel, saját külsõ és
belsõ kísértéseivel – magyarázza,
értelmezi szobra tartalmát beszél-
getésünk során.

Faggatom õt alkotói attitûdjérõl.
Õ is olyan mûvész, aki egyszer
csak kinõtt, mint egy erõs fa, amit
senki sem ültetett, abból a ter-
mészetes tudati-lelki táptalajból,
mely mindannyiunk számára
adott. Nem díszfaiskola neveltje.
Ez persze nem érdem, inkább
állapot, irányultság, viszonyulás

önmaga és a környezõ világ felé.
Az a világ felé, amibõl õsei is sar-
jadtak, tudásukat gyarapították
és továbbadták, lett légyen szó
gyógyító-tápláló füvekrõl, ter-
mésekrõl, vagy csak az értõk, a
csendes alázattal megfigyelõk
elõtt feltáruló természeti és lélek-
titkokról, avagy két kezünk te-
remtõ erejének tiszteletérõl.
Pistyur Imrével kapcsolatosan az
embernek olyan érzése van, hogy
karmája szerint nem is lehet más,
csak organikus mûvész, mert úgy
van jelen a világban, mint ahogy
az általa jól ismert gyógynövé-
nyek a réten, vagy az itt termett
vulkanikus kövek az erdõk sûrû-
jében és a patakmedrekben. Ter-
mészetesen, mélygyökerûen, ma-
gától értetõdõen. Szobrai is olya-
nok, mint õ maga. Stabilan,
mintha kimozdíthatatlanok len-
nének, úgy ülnek fûben, farön-
kön, vagy akár kiemelt reflektor-
fényben. Sehol nem hivalkodnak,
de ha közel mész hozzájuk,
valamilyen mágikus kötés fogva
tart. Muszáj nézni, sõt megérin-
teni õket. Zömökségük, zártságuk

belsõ stabilitást sugároz, szûk-
szavú gesztusaik is elegendõek
ahhoz, hogy értsük a sokszor
csak néhány vésõvonással belé-
jük kódolt üzenetet, intést, báto-
rítást, humort. S legyen szó akár-
melyikrõl is, mindegyiket átitatja
valami különös lét-szeretet, ami-
nek jó a közelében lenni, ami fel-
tölt, ami elgondolkodtat, ami aj-
kunk állását a lefelé ívelõbõl
átfordítja felfelé ívelõvé. A dolog
tehát mûködik. Akár tudatosodik
bennünk, akár nem. A szobrok
átadják a beléjük emberkéz által
ültetett és a természet által le-
rakott pozitív energiát.

Visszatérve a kiindulási ponthoz:
faggattam tehát Pistyur Imrét
alkotói attitûdjérõl. Mindig konk-
rét céllal, szándékkal áll az új kõ
elé. De elõfordul, hogy a kõ „mást
akar”. Ilyenkor fejet hajt az anyag
elõtt, és hagyja, hogy az szabja
meg a végkifejletet. Hagyja a
követ beszélni. De rögtön felötlik
benne a gondolat, vajon mi válto-
zott meg benne, amiért a kõ mást
üzen vissza, mint amivel õ kö-
zelített felé. Az oda- és vissza-
hatás bonyolult kapcsolatát per-
sze csak az a szobrász tapasztal-
hatja meg – magyarázza –, aki
maga küzd az anyaggal. Hite
szerint, amíg egy szobor elkészül,
magába issza a körülötte lévõ
világot. A szobrász kisugárzását
is. Az andezit, vagy ahogy a
köznyelvben nevezik, az erdei kõ,
amivel Pistyur dolgozik, tûzben
született, vulkanikus eredetû,
igen kemény kõ. Dolgozott már-
vánnyal is, de meggyõzõdése,
hogy hozzá a vulkános kövek
„passzolnak”, azokkal van „azo-
nos” rezgésen.

Elsõ szobrait tizenéves korában
Csobánkán faragta, azokból a
kövekbõl, melyeket a házuk körül
talált. Szántó-vetõ emberek
között élt, nem volt kitõl tanuljon,
saját ösztöneire hallgatva formál-

ta a követ. Nem formát, témát
akart megjeleníteni, sokkal in-
kább általános emberi érzéseket,
mint a jókedv, a szomorúság,
vagy akár az az érzés, amit a
macska dorombolása vált ki. Az
elsõ perctõl kezdve a tömör meg-
fogalmazás, a torzításra, az 
absztrahálásra törekvés irányítot-
ta kezében a vésõt. S késõbb
hiába dolgozott fával is, majd
került elsõ helyre a festés, amikor
tíz évvel ezelõtt ismét a kõé lett a
fõszerep, már sok értékes tapasz-
talattal felvértezve és a folytatás-
ra bíztató megerõsítések mellett
vette újra kemény munkába az
ugyancsak kemény vulkános kö-
veket. Azóta eltelt egy évtized.
Úgy érzi, mára már elfogadták azt
az egyéni, pistyuri utat, amit jár.

Az elmúlt tíz év alatt közel ötszáz
szobor lépett ki a keze alól, ami
átlagban heti egy szobrot jelent,
szembesítem a meghökkentõ
eredménnyel. „Ez a tempó az én
tempóm. Annak a következménye,
hogy attól félek, kifutok az idõbõl.
Ameddig úgy érzem, hogy
fizikailag, szellemileg és lelkileg
erõs vagyok, addig ütni fogom a
követ, és semmi mással nem
akarok foglalkozni. Vagy faragok,
vagy alszom. Télen nem tudok
kint dolgozni, akkor szoktam fes-
teni. Ha az ihleten múlna, ötper-
cenként tudnék egy szobrot csi-
nálni. És nemigen van olyan
szobrom – érzésem szerint –, ami
mellésikerült volna. Persze van-
nak kedvencek, és vannak, ame-
lyek mérföldkõként állnak a töb-
biek között. S hogy ezt nemcsak
én érzem így, azt az is valószí-
nûsíti, hogy jó kiállításokon ka-
pok jó díjakat. A szakma is kezd
egyre jobban elismerni.”

TÖRÖK KATALIN

Vagy faragok, vagy alszom
PORTRÉVÁZLAT PISTYUR IMRÉRÕL, EGY ÚJABB FÕDÍJ OKÁN 

„Nehéz Szentendrén szobrásznak lenni” – Pistyur Imre szerint mindenképpen. A Szentendre
zászlót még mindig a „festõk városa” szlogen lobogtatja, s bár igaz, hogy szám szerint most
is a festõk állnak az elsõ helyen, tudomásul kell venni, hogy az elmúlt évtizedek alatt a többi
mûvészeti ág is meghatározó tényezõ lett a városban. „Szentendre egy õrületes táptalaj, ami
újabb és újabb életképes sarjakat növeszt ki magából” – véleménye, meglátása szerint.
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Amikor hazajöttünk Íror-
szágból tavaly ilyenkor –
talán épp ma egy éve –

azzal a gondolattal, hogy jövõre
mi rendezzük a bulit, bevallom,
bizonytalan voltam. Kicsit olyan
érzés volt, mint mikor az embert
kiállítják egy szakadék szélére
egy halom vassal, kötéllel meg
vászonnal, és felkérik, csináljon
belõlük sárkányrepülõt, majd le-
gyen szíves átrepülni a kanyont.
A reakció egy keserédes valami,
az izgalom és a halálfélelem sajá-
tos egyvelege. A szokásos magyar
pesszimizmus lett úrrá rajtam:
például hol fog ez a sok ’Jurópéen’
lakni? Mit kapnak majd enni? Hol
lesz a fesztivál egyáltalán? És
akkor még nem volt sehol a
városrehab kõkemény kordon-
kúrája!
Apropó! Hadd ne mondjam, hogy
az ütõ is megállt bennem, mikor
Sopronból hazaérkezve, pár héttel
az EPF elõtt megláttam a kordo-
nok, buldózerek, markolók, mun-
kások, macskakõhalmok alkotta
belvárost. Persze tudjuk, hogy ez
a szükséges rossz, és így, pár
nappal a fesztivál után, látva a
’majdnemkész' Fõ teret, úgy ér-
zem, megérte, de ez egy héttel az
EPF elõtt nem volt annyira egy-
értelmû.

Aztán, ahogy ez lenni szokott, a
dolgok kezdtek megoldódni. A
halom vas és kötél kezdett sár-
kányrepülõbb lenni, a kanyon
pedig inkább érdekes kihívásnak
tûnt, mint halálos fenyegetésnek.
Megjelentek a Barcsay iskolában
a katonai ágyak, ahol a ‘jurópé-
enek’ alszanak majd, kezembe
vehettem a programfüzetet – amit
a balatoni nyaralásom kárára
csináltam meg, de sebaj –, a Pos-
táson kinõtt egy színpad meg egy
csomó sátor, a homlokzatokon
megjelentek a nemzetek zászlói,
és úgy nézett ki, hogy tényleg lesz
itt egy fesztivál.
Aztán már azon vettem észre
magam, hogy fehér karszalaggal
rohangálok fel s alá, és narancs-
pólós önkéntesekkel vállvetve
ügyködöm a semmibõl mani-
fesztálódó problémák megoldá-
sán. Hol táblák kellenek a felvo-
nulásra, hol bakok a festõver-
senyre, hol pedig fotós a – nos hát
mindenhova. Van, mikor angolul
kell beszélni, van mikor angolt
tanítasz magyarra. Franciákkal
beszélgetünk a fûben ülve, hogy a
bor náluk vallás. Lett lányok me-
sélnek csillogó szemmel a mûvé-
szetrõl, angol mûvészek meg ar-
ról, milyen szövevényes is az õ
történelmük. Az olaszok az aszta-
lon táncolnak és tésztát osztogat-
nak, a németek jókat koccinta-
nak, spanyolok zenélnek a kis
kattogó hangszerizéjükkel, írek
szteppelnek a színpadon, hogy
attól félsz, beszakad.
A záróbulin elkezd szakadni az
esõ, mintha zuhanyrózsa alatt
állnál, de meglepetésedre minden-
ki csápol tovább, mert érzik, hogy
ez a mostani EPF valami más
volt. Valami új élmény, olyan,
amilyenbõl nem lesz sok életük
során. Ami itt történt Szent-
endrén, az valami különleges
volt. 
Találkoztam persze hõbörgõkkel,
hogy az Euró Zónát felosztják, itt
a világ vége, közeleg a világvál-
ság, ami után atomháború lesz
meg maja apokalipszis. De hadd
ellenkezzek! Az a család, amibe
mind tartozunk, az a közösség,
amit Európának hívunk, nem fog
csak úgy elsodródni a gazdasági
válságok viharaiban. Éppen ami-
att, ami múlt héten kis váro-

European Peoples' Festival 2011, Hungary avagy Európai
Népek Fesztiválja, Magyarország – kinek hogy tetszik

Jó volt szentendreinek lenni!
Végre visszaszállítottuk a fekvõhelyül szolgáló tábori ágyakat és matracokat. Van idõ egyet szusszan-
ni és megírni az elsõ, hevenyészett köszönõ sorokat.
Velünk együtt 14 nemzet egy-egy kisvárosának, több mint 600 küldöttének részvételével, jó egyéves
elõkészítõ munka után sikeresen lezajlott az egyhetes vidám – bár sokszor esõs – fesztivál. Köszönjük
minden egyesületi tagnak, önkéntesnek, támogatóinknak, a napközis konyha, a Barcsay iskola, a V8
uszoda vezetõinek és dolgozóinak, az önkormányzatnak, a polgárõröknek, a Waterfrontnak, az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnak, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak, valamint minden
szentendreinek és természetesen a SZEVI-nek is a segítséget. Köszönjük a Rózsakerti lakók türelmét. 
Szinte észre sem vettük, olyan gyorsan telt el ez a hét. Mintha csak most lett volna, hogy az elõ-
készületek közben beállt segíteni, lapátolni egy, a Postás strand mellett elsétáló szentendrei. Mintha
ma lett volna, hogy Baráth István a megnyitón felreptette galambjait, egy kereskedõ segített eltávolí-
tani a felvonulás útvonalán a kiálló veszélyes csöveket, és már véget is ért a fesztivál, elbúcsúztunk
vendégeinktõl. Tudjuk, sokkal többen érdemelnék meg név szerint is a gyors köszönetnyilvánítást,
reméljük, lesz módunk ezt részletesen megtenni e lapban is. Bizonyára van, kit kifelejtettünk e kis fel-
sorolásból, attól elnézést kérünk. A pontosság felett most az úr a gyorsaság volt. Reméljük, minden-
ki úgy érzi, érdemes volt. Mi úgy érezzük igen, a sok munka meghozta gyümölcsét. Jó szentendreinek
lenni.

A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete nevében lejegyezte

MIAKICH GÁBOR
elnök
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

sunkban történt: bebizonyítottuk,
hogy igenis egyek vagyunk, da-
cára a nézeteltéréseinknek! Verse-
nyeztünk, megmérkõztünk, kipró-
báltuk magunkat, születtek gyõz-
tesek, de vesztes egy sem! A
különbözõségekbõl erény lett,
eltérõ nézetekbõl érdekes állás-
pont, tizennégy nemzetbõl egy
család! 
Szokták mondani, hogy minden
annyira gyorsan történt. Na, ez
erre a fesztiválra hatványozottan
igaz. Egyik pillanatban még egy
polgárõr parancsol le a villany-
póznáról illegális felmászás-fotó-
zás miatt a nyitó felvonuláson, a
másikban pedig kimerülve ébre-
dek az ágyamban, és azon elmél-
kedem, vajon hazaértek-e már a
belgák. Hiszen véget ért a fesz-
tivál, hazament mindenki. Mi
pedig büszkék lehetünk magunk-
ra, mert úgy mentek el vendé-
geink, hogy már tudják: a magya-
rok, na, azok tudnak valamit.
Mennyi, de mennyi olyan véle-
ményt hallottam, hogy ez volt a
legjobb EPF, amin valaha voltak.
Hányszor jöttek oda kezet fogni,
hogy talán az elsõ fesztivál óta

elõször értette meg egy ország,
mirõl is szól ez az egész!
Számomra rengeteg személyes
tapasztalattal járt ez a fesztivál,
amit talán inkább a blogomon
(www.krizbo.com) írnék le. De
van egy gondolat, ami mindenkire
tartozik, aki él és mozog ebben az
országban: újra bebizonyítottuk,
büszkék lehetünk rá, hogy ma-
gyarok, szentendreiek vagyunk!

Szöveg és fotó:
KRIZBO

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA

SZÁLLÍTÁS :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3

Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,

Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás

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

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



KULTÚRA

SzeVi XXV. ÉVFOLYAM  26. SZÁM 2011. AUGUSZTUS 5.12

A Magyar Nemzeti Bank – Bibó István
születésének 100. évfordulója alkalmából -
„Bibó István” megnevezéssel emlékérmét
bocsát ki. Az emlékérme 925 ezrelék
finomságú ezüstbõl készült, súlya 31,46
gramm, átmérõje 38,61 mm, széle
recézett. Az emlékérmébõl 6000 darab
készíthetõ különleges – ún. proof – tech-
nológiával. Az emlékérme elõlapjának
középmezõjében Bibó István 1956. novem-
ber 4-én közzétett nyilatkozatából a
következõ idézet olvasható: „MAGYAR-
ORSZÁG NÉPE ELÉG VÉRREL ADÓ-
ZOTT, HOGY MEGMUTASSA A VILÁG-
NAK A SZABADSÁGHOZ ÉS IGAZSÁG-
HOZ VALÓ RAGASZKODÁSÁT.” 

BIBÓ 100 RENDEZVÉNYEK

Augusztus 6. szombat
Leányfalu-Ház, Aba-Novák Galéria

Délelõtt dokumentumfilm-vetítések

15:00 Regéczy-Nagy László, a TIB
elnökének elõadása

15:30 Tóth-Matolcsi László egyetemi
adjunktus elõadása Bibó István és
Ravasz László kapcsolatáról

16:00 MNB Bibó István Emlékérem
sajtótájékoztatója

16:30 az Aba-Novák Galériában nyílik
meg a BIBÓ SZÁZ címû kiállítás:
18 kortárs képzõmûvész tiszteleg
Bibó István emléke elõtt (Barabás
Márton, Berti Sara, Bujáki László,
Kemény Zoltán, Kéri Imre, Kiss
Ilona, Kontur András, Kovács
Péter, Laár Balázs, Nagy Gábor,
Nádas Alexandra, Orosz István,
Paulikovics Iván, Sóváradi Valéria,
Szerényi Gábor, Varga Zsófi,
Vinczellér Imre, Závodszky Ferenc

17:30 Tóth Tamás színmûvész Bibó
István levelezései címû mûsora

18:00 Dénes Iván Zoltán egyetemi tanár
elõadása

18:30 Forgács Péter Bibó breviárium,
filmvetítéssel egybekötött
elõadása 

Augusztus 7. vasárnap 
Budapest, Kossuth Klub

13:30 Köszöntõ – Göncz Árpád (Gulyás
András képviseli)

13:35 Bibó István életmûvének mai
értelmezése – Dénes Iván Zoltán

14:00 A zsidókérdés Magyarországon 1989
után – Feldmájer Péter, Fabiny
Tamás, Botos János, Haraszti
György, Tatár György. M.:
Galambos Ádám

15:30 Bibó István hatása és ellenhatása –
avagy miért szorul folyamatosan hát-
térbe a bibói gondolat? – Dénes Iván
Zoltán, Kenedi János és Radnóti
Sándor (bizonytalan) m.: Perecz
László

17:00 Politikai kultúra, politikai hisztéria –
Balog Iván, Kende Péter, Krekó
Péter és Trencsényi Balázs (bizony-
talan) m.: Dénes Iván Zoltán

18:30 A szabadságszeretõ ember: Bibó
István – Bibó Borbála, Bibó István,
m.: Csepregi András

20:30 Néma gyertyagyújtás Bibó István
szobránál (V. Kossuth tér)

Bibó István: A szabadságszeretõ
ember politikai tízparancsolata
A SZABADSÁGSZERETÕ EMBER

1. megköveteli magának és meg-
adja másnak a minden embernek
kijáró tiszteletet, de megkülön-
böztetett tiszteletet, sem magá-
nak semmi címet nem követel,
másnak pedig úrvoltáért, sem
vagyonáért, sem hatalmáért, sem
befolyásáért, sem ruhájáért meg-
különböztetett tiszteletet nem ad,
csak tisztességéért, vagy érdemé-
ért; senki emberfia elõtt meg nem
alázkodik, alázatoskodó megszó-
lítási és köszönési módokat szá-
jára nem vesz.

2. magát munkában szolgának,
szabad idejében és a maga ott-
honában úrnak tekinti, és szem-
beszáll mindenkivel, aki magát
szolgálata és munkája alatt is úr-
ként, hatalmasként viseli és má-
sokat szolgáknak, alacsonyabb-
rendûeknek kezel.

3. a maga vagy más munkája
értékének a leszállítását, emberi
kiuzsorázását, vagyoni vagy ha-
talmi helyzet kihasználását, s
egyáltalán semmiféle kizsákmá-
nyolást nem tûr, magát vagy mást
a maga igazából, világos jogából,
megszolgált követelésébõl sem-
miféle erõszakkal, megfélemlítés-
sel, rábeszéléssel, fortéllyal kifor-
gatni nem engedi.

4. õrködik a maga és minden
ember egzisztenciájának a szabad
és biztosított volta felett, illetékte-
len vagy önkényes behatástól való
mentessége jogvédelemmel és
garanciákkal ellátottsága felett.

5. szüntelenül szem elõtt tartja,
hogy az emberi szabadság és az
emberi méltóság egy és oszthatat-
lan és az egyik ember ellen akár
társadalmi helyzete, akár szárma-
zása, akár neme vagy kora címén
elkövetett minden sérelem minden-
ki más szabadságát, méltóságát is
veszélyezteti: ezért az emberi
szabadság minden korlátozása,
önkényes letartóztatás, fogva-
tartás, egyéni vagy hatósági hatal-
maskodás, s az emberi méltóság
mindenféle megalázása ellen azon-
nal együttesen, de ha az rögtön
nem lehetséges, magában is fellép.

6. gyûléseken, egyesületben,

munkaközösségben vagy bármi-
féle közösségben éppenúgy, mint
a magánéletben önkényeskedést,
akarnokoskodást, magánérdek
illetéktelen érvényesítését, vissza-
élést, köz becsapását, közakarat
meghamisítását, s mindenféle
fenyegetést és terrorizálást nem
tûr, minden ilyen ellen saját maga
azonnal felszólal és más tisz-
tességes emberekkel összefog, az
erõszakosan érvényesülni próbá-
lókat, tekintet nélkül arra, hogy
kire és mire hivatkoznak, leleplezi
és meghátrálásra kényszeríti,
tisztában lévén azzal, hogy min-
den ilyennek az érvényesülése
csakis a tisztességes emberek
kényelmessége és megfélemlí-
thetõsége miatt lehetséges.

7. semmiféle anyagi visszaélést
vagy panamát el nem hallgat,
sem elfedezni nem segít, bármi-
lyen hatalmas embert kell is ezzel
lelepleznie.

8. minden közügyben meggyõ-
zõdése szerint vall színt: fenyege-
téstõl meg nem ijed, hízelgésnek
be nem dõl, s szavazatát vagy
aláírását semmi pénzért vagy
elõnyért el nem adja.

9. minden felismert közérdek ügyé-
ben kezdeményezõleg lép fel, min-
den közérdekû szövetkezésben
vagy mozgalomban tehetsége sze-
rint munkájával és adományával
részt vesz s igyekszik azt gyõzelem-
re segíteni, tisztában lévén azzal,
hogy a közügyek elhanyagoltsága
vagy méltatlan emberek kezébe
való kerülése egyedül a tisztességes
emberek kezdeményezésének hiá-
nya és közéleti bátortalansága
miatt történik.

10. bízik a közösség erejében, az
emberek többségének tisztességé-
ben és abban, hogy ezt elegendõ
bátorsággal és igyekezettel ér-
vényre is lehet juttatni, ezért a
maga példájával, minden rossz-
hiszemûség elleni együttes és
eredményes fellépéssel és minden
jóhiszemûség számára a bizalom
elõlegezésével erõsíti maga körül
a közösségben és a tisztességes
szándék gyõzelemre vihetõségé-
ben való hitet.

Bibó István (1911–1979)

Jogi doktor, egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia levelezõ tagja, 
a Kelet-európai Intézet elnökhelyettese.
Nemzetközileg kimagasló, hazai 
viszonylatban pedig a 20. században 
a legnagyobb demokrata politikai 
gondolkodó. 

A szegedi Ferenc József Tudomány-
egyetemen tanult, ahol államtudományi
és jogtudományi diplomát szerzett.
Tanulmányait Bécsben és Genfben 
folytatta. 1940-ben Ravasz Boriskával,
Ravasz László református püspök
lányával kötött házasságot.
Házasságukból három gyermek
született.
1956. október 30-án részt vett a
Nemzeti Parasztpárt majd november 
1-jétõl új nevén a Petõfi Párt újjá-
szervezésében. November 3-án állam-
miniszterré nevezték ki az új, Harmadik
Nagy Imre-kormányba. Miniszteri meg-
bízatása hivatalosan november 12-én
szûnt meg a kormány felmentésével.
1958-ban életfogytiglani börtönre
ítélték, 1963-ban amnesztiával
szabadult. 1979. május 10-én hunyt el,
temetésén Kenedi János és Illyés Gyula
mondott beszédet. 
A Kádár-rendszerrel szemben csöndes
és határozott távolságot tartott, fedd-
hetetlen erkölcsössége és tudományos
teljesítménye által az ellenzéki
értelmiség példaképévé vált.
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A történelem
sodrában
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum érdekes, igényes kiállítá-
sainak állandó jellemzõje, hogy
túllépve a hagyományos néprajzi
megközelítésen, a társadalom
által felvetett kérdésekre keres
mindig választ. Ezúttal egy olyan
témát vizsgál, amely mindmáig
megosztja a közvéleményt. A
kollektív felelõsség kérdését.
Lehet-e egy egész népet büntetni
egyesek tettei miatt? A második
világháborút követõen a bûnös-
nek tartott népcsoportokat emiatt
erõszakkal ki- és áttelepítették.
Svábok, felvidéki magyarok kény-
szerültek lakhelyeiket elhagyni, s
a számukra kijelölt helységben,
házban új életet kezdeni.
A Lakosságcsere a Dél-Dunán-
túlon az 1940-es években címet
viselõ tárlat, amelyet július 8-án
nyitott meg Balog Zoltán, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium társadalmi felzárkóz-
tatásért felelõs államtitkára, máig
be nem gyógyuló sebeket tár fel.
Korabeli képekkel, tárgyakkal,
dokumentumokkal, egyéni sor-
sokat bemutatva, viszaemléke-
zéseket láttatva-hallatva. A Dél-
Dunántúl tájegység hidasi lakó-

házában a berendezés a hatvan
évvel ezelõtti idõkre emlékezteti a
látogatót. A svábok, a magyarok
és a székelyek bútorainak és
használati eszközeinek együtt-
élése azt az átmeneti állapotot

tükrözi, amely a kitelepí-
tetteknek a más házába
való költöztetése ered-
ményezett.
„Ha most 10 perc alatt
kellene eldönteni, hogy a
maximum 20 kilogrammos
bõröndben mit visz magá-
val élete hátralevõ részé-
hez, akkor mit tenne be-
le?” – kérdezik a nézõtõl

ennek az okos kiállításnak a ren-
dezõi. A kérdésre nem könnyû
választ adni. Hiszen az élet foly-
tatásához, máshol való újrakez-
déséhez a 20 kiló holmi sokszo-
rosa szükséges. Bútorok, ruhák,

eszközök, jószágok. A kitelepí-
tetteknek ezen felül is sokféle ne-
hézséggel kellett megbirkózniuk.
A helybeliek ellenséges érzületé-
vel, a gyökértelenséggel.
A Skanzen új állandó kiállításá-
nak nagyszerû enteriõrjei, érde-
kes dokumentumai láttán a láto-
gatóban számos kérdés vetõdik
fel. Amelyekre a kiállítás segít vá-
laszt is adni. Hat évtized távla-
tából nehéz ítéletet mondani az
embertelen intézkedések jogos-
ságáról, de mindenképpen tudni
kell a következményeirõl, ame-
lyek napjainkig hatnak.

RAPPAI ZSUZSA

Lõvei Krisztina Zsuzsanna
kiállítása Pozsonyban
Július 20-án nyílt meg a Pozsonyi Magyar Galériában (Május
1. tér 10-12) Lõvei Krisztina Zsuzsanna szentendrei és Vincze
László esztergomi – mindketten anyaországbeli – festõmû-
vészek tárlata. A jelenlegi kiállítás Nagy Ilona közösség-
szervezõ közremûködése révén jött létre. Az ünnepélyes meg-
nyitón Csáky Pál  politikus és közíró üdvözölte a kiállítókat,
a vendégeket és a magyarság összetartó mûvészetbarátait.

A mûvész Lõvei Krisztina Esztergom és Szentendre színgazdag, virágc-
sokrait, tájait és vedutaképeit, mesterien megfestett látomásait varáz-
solja elõ. Kis méretû akvarelljei nemcsak Csáky Pált varázsolták el, de
a szép számban megjelent mûvészetbarát közönséget is. A politikus
méltató beszédében kiemelte azt, hogy szakmáját tekintve a festõ-
restaurátor Lõvei Krisztina a nõi lélek legapróbb rezdüléseit is felvitte
akvarelljeire, s virágkompozícióit, a szentendrei és esztergomi tájat
talán nem is ecsetjével, hanem érzékiségével, lelkével festette.
Lõvei Krisztináról megtudtuk, hogy hétéves korától rajzol és fest
magántanítványként. A Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskolában,
Budapesten érettségizett ötvös szakon. Közben egy Korondról szár-
mazó keramikustól kerámiamûvészetet is tanult. 1980 és 1986 között
a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Restaurátor Intézetében tanult,
ahol 1986-ban festõ-restaurátor diplomát kapott. Egyetemi évei alatt

az Esztergomi Keresztény Múzeumban volt gyakornok. Mestere Varga
Dezsõ – professor emeritus – festõ-restaurátor mûvész volt.
A kiállítás kurátora Kalita Gábor képzõmûvész, publicista beszédébõl
megtudhattuk, hogy a Pozsonyi Magyar Galéria 2006-os megalakítása
óta összesen 72 kiállítást bonyolított le idehaza és kihelyezett tárlatok
keretein belül.

Csak remélhetjük, hogy ez az alkalom hozzájárul ahhoz, hogy – Po-
zsony és Szentendre – a jeles felvidéki magyar és szentendrei mûvészek
több egyéni, avagy közös tárlatokat szervezzenek Szentendrén, mind-
annyiunk közös örömére. 

SNJ



Szentendrei Teátrum

Augusztus 5. péntek (bemutató), 
6. szombat, 7. vasárnap, 20:30,
Városháza udvara (Esõnap: augusztus 8.)
A Szentendrei Teátrum bemutatja:
POZSGAI ZSOLT: 
A GYERMEKKIRÁLY – õsbemutató

Magyarország, 1064 – történelmi játék
Szereplõk: Bindics Botond, Bánvölgyi
Tamás, Szilágyi Annamária, Csorba Kata,
Márkus Melinda, Jakab Tamás, Gömöri
Krisztián, Szívós László, Kovács Enikõ Lili
(a Szegedi Nemzeti Színház Mûvészei)
Rendezõ: Pozsgai Zsolt
Belépõjegy: 3000 Ft

Augusztus 12. péntek, 20:30,
Városháza udvara
HAZAKÍSÉRLEK – BERECZ
ANDRÁS ESTJE
Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 13. szombat, 20:30,
Városháza udvara
(Esõnap: 15. hétfõ)
PETÕFI SÁNDOR: A HELYSÉG
KALAPÁCSA – eposzparódia

A Kovátsmûhely elõadása
Szereplõk: Bakos Éva, Jegercsik Csaba,
Kováts Kriszta, Sándor Dávid
Rendezõ: Kováts Kriszta
Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 26. péntek, 20:30, 
Fõ tér
MACSKA – HAJ – szerb film- és operett
dalok
A Magyarországi Szerb Színház elõadása
Fellépõk: Jurkovits Zorica, Rusz Milán,
Ember Tibor, Kraljevic Ratko, Maroricz
József és Agatity Krunoszláv

Gyerekteátrum
Vasárnap délelõttönként 10 órakor, 
a Városháza udvarán
Belépõjegy: 1200 Ft

Augusztus 14. ERDÕK KÖNYVE – az
Aranyszamár Színház elõadása

Koncertek 
a Barcsay-udvarban

(Esõ esetén: Városháza díszterme)
Szombatonként 19 órakor
Belépõjegy: 2200 Ft

Augusztus 6. SZVORÁK KATI
Augusztus 13. SÖNDÖRGÕ

Koncertek
Augusztus 14. vasárnap, 19:00,
Dunaparti Mûvelõdési Ház udvara
(Esõ esetén: DMH Barlang)
VIDÁM NYÁRESTI KONCERT
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanáraival:
Lovas Bettina, Lovas László – zongora
Mile Ferenc – klarinét
Négyessy Katalin – gordonka
Belépõjegy: 1500 Ft

Augusztus 20. szombat, 20:00,
Református templom kertje
SZENTENDREI KAMARAZENEKAR
ÜNNEPI KONCERTJE
Vezényel: Fenyõ Gábor
Belépõjegy: 1500 Ft

Fesztivál
Augusztus 26-28. Szentendre belvárosa
VI. SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL
NYITVA
Augusztus utolsó hétvégéjén Szentendre
ismét változatos mûvészeti és
gasztronómiai programokkal várja
vendégeit késõ éjszakáig. A város kul-
turális intézményei, civil és mûvészeti
szervezetei, valamint üzleti vállalkozásai
összefogásával hatodik alkalommal sorra
kerülõ háromnapos rendezvény alatt
mûvészeti bemutatók, kiállítások,
szabadtéri koncertek, játékos gyerekprog-
ramok várják a hozzánk látogatókat.

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Jegyvásárlás:
Tourinform, Szentendre (Bercsényi u. 4.,
bejárat a Duna-korzó felõl)
Telefon: 26/317-965; 26/317-966
Az Interticket országos hálózatában és
webáruházában: www.jegy.hu

A helyszínen, az elõadások kezdése elõtt 
1 órával.
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szentendrei 
teátrum és nyár 2011
július 8. - augusztus 28. www.szentendreprogram.hu

BÛVÉSZ SZAKKÖR
A DUNAPARTI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Október 4-tõl induló foglalkozásokra – melyek minden kedden 15-17 óráig tartanak – 8-18
éves korú fiúk és lányok jelentkezését várjuk, akiket érdekelnek a csodák, akiknek tet-
szenek a varázslatok! Sok apró kelléket a helyszínen saját maguk készítenek el a fiatalok.
A bûvészkedés sokfajta képességet fejleszt: kézügyességet, beszédkészséget,
mozgáskultúrát, növeli az önbizalmat. Alakítja a résztvevõk kritikai szellemét (nem lesznek
hiszékenyek!). Társaságban kedvencekké válhatnak „tudományukkal”. 

A szakkört Phõnix bûvész vezeti, akitõl bõvebb felvilágosítás kérhetõ a 20/232-9875-ös
számon.

Jelentkezni lehet a Dunaparti Mûvelõdési Házban személyesen, vagy a 26/301-088-as
telefonszámon. A szakkör díja: 4000 Ft/hó.

Wyborny Nándor János (Phõnix bûvész) 1961-ben kezdett bûvészkedni, mesterei Pataky György és
Vanek Béla voltak. 1963-ban második helyen végzett a Ki Mit Tud? címû televíziós vetélkedõn. 1979
óta hivatásos elõadómûvész. Számos bûvészversenyen vett rész, többek között Karlovy Varyban és
Baden Badenben is, de azt vallja, hogy nem a versenyeken a többi bûvésznek, hanem a közön-
ségnek kell játszani, õket kell szórakoztatni. Rendszeresen jár gyermekintézményekbe, kórházakba
beteg gyerekeket felvidítani.

Szentendre a közhiedelem ellenére nemcsak a festõk városa. Az a kortárs ipar-
mûvészeti kiállítás, amelyet július 22-én, pénteken nyitott meg Szalai András építész 
a Szentendrei Képtárban, jól példázza ezt az állítást. A Szekko III. – Szentendre
vonzásában címû tárlat a városban és vonzáskörében alkotó harmincegy mûvész ipar-
mûvészeti alkotásait mutatja be. 
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A nyári jazzfesztiválok ízéhez, han-
gulatához hozzátartozik a nappali
fülledt hõséget követõ, kellemes
meleg este, némi kis szélfuvallat,
szálldosó éjjeli lepkékkel a reflek-
torok körül, a környezõ utcákról
beszûrõdõ zajok, a különféle illatok,
némi kis jövés-menés… és ez így az
igazi. Ezen a nyáron a szabadtéri
koncertnek ezt a jellegzetes hangu-
latát nem élvezhette sem a közön-
ség, sem a fellépõ mûvészek, mert a
rossz idõ miatt a Pest Megyei
Könyvtár színházterme volt a hely-
szín. Bár maradtak üresen ülõhe-
lyek, a jazzt kedvelõ közönség lel-
kesedéssel fogadta a fellépõ együtte-
seket.
Az idei jazzest keretén belül a négy
meghívott zenekar közül két együt-
tes játszott igazi jazzt: a Borbély
Mûhely és a Tzumo & Borlai
Electronic Dreams, míg a másik
kettõ, a Bin-Jip Harcsa Veronikával
és az Erik Sumo Band Feat. Kiss
Erzsivel, sajátságos hangulatú al-
ternatív darabokat adtak elõ, olykor
jazzmotívumokkal. 
A Borbély Mûhely zenekart nem is
kell bemutatni a szentendrei jazz-
kedvelõ közönségnek, hisz amellett,
hogy már számtalanszor felléptek

városunkban, több mint hat éve
színvonalas jazzklubot mûködtetnek
a DMH barlangjában, ahol szeptem-
bertõl júniusig meghitt, családias
hangulatban világszínvonalú kon-
certeket tartanak havonta egy alka-
lommal. Ezen az estén is a rájuk
jellemzõ könnyed profizmussal ját-
szottak. Borbély Mihályra, a zenekar
vezetõjére elsõsorban a zene iránti
alázat a jellemzõ, és mivel ez a kiin-
dulópont, ez hatja át az általa
szerzett számokat és a közös
játékukat is. Az est során régi mag-
yar slágerek sajátos feldolgozását
hallhatta a közönség. A Demjén
Ferenc- és az LGT-dalok jellegzetes
motívumait úgy teremti újjá az
együttes, hogy a hallgatóság egy-
szerre élvezheti az eredeti, jól ismert
dallamokat és a borbélyos zenei
kompozíciót. Ezek a nagy-szerû pro-
dukciók olyan kiváló zenészek
közremûködésével születnek, mint
Szabó Dániel, akit 2000-ben a Mont-
reux-i Jazz Fesztivál legjobb jazz
zongoristájává választottak, va-
lamint Baló István kiváló dobos és
Horváth Balázs nagybõgõs.

Az este során fellépett továbbá a
hazai jazz élet fiatal generációjának

kiváló képviselõje, a Tzumo &
Borlai Electronic Dreams. A csapat
energikus, lendületes játékával
nyûgözte le a közönséget. Tzumo
Árpád az Egyesült Államok jazz-
világában is elismert zeneszerzõ,
szerzeményeire a dinamikus rock, a
modern jazz, valamint a klasszikus
zene fúziója jellemzõ. Az együttes
elõadását ez alkalommal Bacsó
Kristóf fiatal szaxofonos játéka szí-
nesítette. 

Harcsa Veronika az egy éve alakult
Bin-Jip nevû együttesével szerepelt a
fesztiválon. Az újonnan megjelent
lemezük anyagából válogattak. Ez a
lemez lett a 2010-es év alternatív
albuma a Fonogram díjátadón. Az új
hangnemben elõadott darabokat
számtalan hangeffektus tette ér-
dekessé, amelyhez társult Harcsa
Veronika szenvedélyessége, vissza-
fogottsága a rá jellemzõ érzékeny
elõadásmóddal. Az énekesnõnek
fiatal kora ellenére már kiforrott
sajátos hangja van, amelyet a hazai
és külföldi közönség a Harcsa
Veronika Quartett dalaival ismert és
kedvelt meg.

Az est záró színfoltja az Erik Sumo
Band Feat. Kiss Erzsi együttes volt.
Az éjfélhez közeli idõben sikerült
felpezsdíteniük a lankadó közönség
hangulatát. Kiss Erzsi színes elõ-
adása és a zenekar sajátos színpadi
koreográfiája tagadhatatlanul ere-
deti zárása volt az idei koncertnek.

KÉRI ILDIKÓ
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Dzsesszkoncert a Promenade-ban
Augusztus 5-én, pénteken 19.30-kor Promenade dzsesszkoncertre vár-
nak mindenkit szeretettel a Promenade étteremben (Dunakorzó – Futó u.
sarok). Elõadók: Kiss Zsuzsanna (hegedû), Magyar László (keybord).
Esõnap augusztus 7. vasárnap 14 óra. A koncertre a belépés díjtalan, támo-
gatást elfogadnak.

Megújult galéria
A közel két éve teljesen megújult
Mûhely Galériát Szentendre Fõ
terén,  INNOART  Galéria néven  je-
lenleg egy családi vállalkozás üze-
melteti.
Tulajdonosai (Barta Emese és Barta
E. Gyula) fél évtizeddel ezelõtt  kis
galériájukkal Szentendrén 38 m2-rõl
indultak, s mára az ország egyik
legnagyobb magán galériáját mond-
hatják magukénak. Közel 400 m2-
en, négy szinten mutatják be a 19-
20. századi festményeket és mo-
dern, kortárs mûvészek alkotásait
(szobrászat, üveg, fotó, kerámia,
nautica stb.) A megújult régi mûem-
léki épület régen kereskedõház volt,
ma pincegaléria, eladótér-bemu-
tatóterem  (itt találhatók az egyedi
alkotások), kiállító tér két szinten,
mediterrán udvar és a Péter-Pál
utca felõl egy kis galéria is található
benne, ahol kisszériás munkákat,
használati és dísztárgyakat árulnak
a betérõknek.  
A galéria elnevezése is rendhagyó.
Megtartották ugyan a szentend-
reiek által ismert Mûhely Galéria
elnevezést, de kiegészítették az
INNOART szóval, ami a galéria
küldetésére, szellemiségére utal.
Innoart, azaz innováció és sok-
színûség a mûvészetben. S valóban
eddigi tevékenységükben a kiállítá-
sok, rendezvények bonyolítása mel-
lett jól megfér a fiatal kezdõ mû-

vészek felé irányuló pártfogói mun-
ka, a könyv, album és zenei CD ki-
adás, bútorok restaurálása is. Eb-
ben az évben Szakács Imre mû-
vészeti albumát jelentetik meg –
ezzel támogatva a mûvészt.
Emese szavaiból a szenvedély, a
mûvészet iránti alázat sugárzik, s
ezt a szenvedélyt  közvetíti, adja át
nap mint nap a hozzájuk látogatók-
nak is. A galériában  látható tárla-
tok, kiállított mûalkotások rabul
ejtenek, egy sajátos, egyedi világ
hangulatát árasztják. Itt végérvé-
nyesen mindenki megfertõzõdik a
mûvészet szeretetével!
Augusztus 1-jén nyílik Edit Bech-
mann Kollázsok címû kiállítása,
augusztus 25-tõl pedig Kubinyi
Anna textilmûvész anyaga láto-
gatható.

Szentendre, Fõ tér 20., Tel.: 26/500-390,
www.innoart.hu, e-mail: galeria@innoart.hu
Nyitva: h-sz-p 10.30–18.30, k-cs-szo-vas.
10-18 óra -MI-

Idén is volt szentendrei nyári jazz



KULTÚRA

SzeVi XXV. ÉVFOLYAM 26. SZÁM 2011. AUGUSZTUS 5.16

A kurzusra 24 növendékünk és 3
tanárunk utazott: Négyessy Ka-
talin (gordonka), Pap Angéla
(hegedû) és Szabó Réka (hegedû-
brácsa). A résztvevõk a vonós és
rézfúvós tanszakokról kerültek ki.
A 100 zeneiskolásból álló zene-
kart 3 nemzet diákjai alkották:
olaszok, magyarok és csehek.
Az idei kurzus anyaga a tavalyi-
hoz képest is újabb kihívásokat
jelentett, hiszen eredeti kottából
kellett megtanulnunk és elõad-
nunk Mozart: kis g-moll szim-
fóniáját, Händel Messiás címû
oratóriumából a Halleluja tételt,
Carl Orff Carmina Burana címû
mûvébõl az O, Fortuna tételt.
Kiváló olasz hegedûs kollégánk,
Luca Fiordaliso által hangszerelt
régi olasz filmslágerek és híres
nápolyi dallamok zenekari átdol-
gozása is felcsendült. Végezetül
Olaszország egyesítésének 150.
évfordulója alkalmából az olasz
himnuszt a közönséggel együtt
adta elõ a nemzetközi zenekar.
Ebben az évben a miglianicói
zeneiskola igazgatójának sikerült
felvennie a kapcsolatot egy nem-
zetközileg is elismert, kiváló olasz
karmesterrel, Andrea di Mele-vel
és asszisztensével, Patrick Mur-
ray-jel, akik örömmel vállalták ezt
a nehéz, ám nemes feladatot.
Andrea di Mele, az egyik legna-
gyobb olasz karmesternek, Ren-
zettinek volt a növendéke, folya-
matosan koncertezik Európa or-
szágaiban és Amerikában. 

A próbákon a karmesterek, akik
profi zenekarokhoz vannak szok-
va, hihetetlen tempót diktáltak.
Az ifjú, 13-18 év közötti gyere-
keknek rendkívül nagy kihívást
és egyben óriási élményt jelentett.
A felkészülés már hetekkel a
kurzus elõtt megkezdõdött, hi-
szen tanári felügyelettel még
itthon megismerkedtek a szóla-
mokkal. A fárasztó próbaidõszak
után a koncertek remekül sikerül-
tek, minden elõadás után a lelkes
közönség ráadásszámokat köve-
telt. A két karmester erõfeszítése,
a zenekar és a kiváló felkészítõ
tanári munka meghozta gyümöl-
csét, melyet a négy koncert is fé-
nyesen igazolt. 
A kurzust négy hangverseny zár-
ta, Miglianicón kívül Lancianó-
ban, Chietiben és Tollóban. A
olasz zeneiskola igazgatója, prof.
Diego Tiberio az utolsó hang-
versenyen, a tollói amfiteátrum-
ban átadta a tanulóknak a kurzus
elvégzését igazoló diplomát.
Az elsõ elõadáson, Miglianicóban
a zenekarban részt vevõ diákok
nemzeti zászlójuk alatt vonultak
be, ezzel is hangsúlyozva a kur-
zus nemzetközi jellegét, a nem-
zetek együttmûködését. Nagy
örömünkre szolgált, hogy isko-
lánk több telephelyének otthont
adó Zsámbék város polgármes-
tere, Csenger-Zalán Zsolt és a
város jegyzõje, Malik Dean is jelen
lehetett ezen az eseményen. Õk a
miglianicói polgármester, dr. Dino

de Marco meghívására érkeztek a
városba, testvérvárosi kapcsolat
kialakítása céljából.
A kurzus ideje alatt zajlott a Mel-
lianum fesztivál, melynek kere-
tében mindhárom nemzet önálló
esttel is bemutatkozott. Az olasz
zeneiskola saját növendékeibõl
álló fúvószenekari koncertet adott
július 6-án. A cseh zeneiskolások
Dvorák darabjait szólaltatták meg
és kiváló rezes bandájuk játszott
ismert slágereket július 7-én. A
magyar esten, július 8-án felcsen-
dültek Bartók Béla, Zempléni
László, Hubay Jenõ és Sugár Re-
zsõ darabjai. A csellószólamot
más oldaláról is megismerhettük,
a sportos csellista lányok Metzner
Anna vezetésével fantasztikus
ugrókötél-bemutatót tartottak. A
koncert végén még egy meglepe-
tés következett, Sólyom Panna
édesanyja, Gyürk Dorottya, több

száz mézeskalács szívet sütött a
magyar estre, melyet diákjaink
osztottak szét a hálás közön-
ségnek.
A miglianicói zeneiskola igaz-
gatója szeretné, ha kiváló nö-
vendékeink és tanáraink jövõre is
részt vennének a kurzuson.
Amennyiben lehetõségünk lesz
rá, szívesen utaznánk a követ-
kezõ nyáron is! 
Köszönjük Szentendre Város
Önkormányzatának, hogy egy
pályázat keretében támogatta
tanulóink kiutazását. Köszönjük
dr. Dino de Marco, Miglianico pol-
gármesterének a kurzus és a fesz-
tivál támogatását. Köszönet to-
vábbá Diego Tiberiónak, a Migli-
anicói zeneiskola igazgatójának,
hogy ismét megszervezte és le-
bonyolította az eseménysoroza-
tot. Végül, de nem utolsósorban
köszönjük Zakar Katalin igaz-
gatónõnek és a magyar szülõk-
nek, hogy lehetõvé tették a gyer-
mekek kiutazását, és az olasz
családoknak, hogy befogadtak
minket.

NÉGYESSY KATALIN,  PAP ANGÉLA, 
SZABÓ RÉKA

tanárok

Újra Itáliában a Vujicsics zeneiskola
Ezen a nyáron már negyedszerre került megrendezésre Miglianicóban (Olaszország, Abruzzo
tartomány) a IV. Nemzetközi Zenekari Kurzus (IV. Corso di Musica d’ Insieme Giovanile Inter-
nazionale). Iskolánk növendékei és tanárai harmadik alkalommal vettek részt a majdnem
kéthetes eseményen, július 1. és 13. között. 
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A szõke juharfák sebei
A második világháború vége felé a zalai szülõvárosomat elfoglaló szov-
jet csapatok a környezõ erdõkben építettek tábort. A környéken min-
dent letaroltak, a dombokon sorakozó borospincékbõl is többet elbon-
tottak építõanyagnak, így apámét is. Az erdõ fáit is hasznosították:
általában derékmagasságban fûrészelték el a cser- és tölgyfákat, még
kisdiák koromban is ott árválkodtak törzseik, jelezve, erre a termé-
szetet semmire sem becsülõ emberek jártak.

A napokban a szentendrei Bükkös-patak hídjánál látom, más módszere
is van a barbár pusztításnak. Itt is folynak az örvendetes munkálatok,
amelyek Szentendre belvárosában is. A hídnál álló több évtizedes
juharfák (Acer) mindegyikének törzsén a kérgét nagy részben lehántot-
ták a munkagépek, és ágakat is letörtek. 
A szovjet vörös katonák tette még mentegethetõ is, a tajgán hajdan
kimeríthetetlennek látszott a faállomány, de a mi belvárosunkban…
Néhány kérdés adódik: Miféle vállalat és építésvezetõ az, amelyik nem
vigyáz az élõ fákra? A város fõkertésze a munkák kezdetén ellenõrizte,
hogy védi-e a fákat az ilyenkor szokásos deszkakerítés a munka-
területen? A zöldmozgalom mindenféle harcosai – akik hajmeresztõ
„biotanácsokat” osztogatnak úton-útfélen – nem járnak-jártak erre? És
végül: hány magyar forint az (eszmei) értéke ezeknek a fáknak?
„[A falon] A szõke juharnak, a piros tiszafának, | Gyönge fonadéki

összesímulának” – írta Arany János. A patak hídnál lévõ megsebzett
juharok szõkeségét és gyönge fonadékit látjuk-e a jövõ tavaszban? 

BÜKY LÁSZLÓ

Ötperces Galéria
Zaszlavik Jenõ 66. élet-
évében úgy gondolta,
hogy a Pro Urbe díjához
méltóan újszerû beszél-
getési módot, kisgalériát
létesít Stéger közi ott-
honában. Az Ötperces
Galériában egy szék és a
falakon mintegy 30 mû
fogadja a vendéget, me-
lyek között Jenõ mûvész-
barátai is megjelennek
pár képpel.  
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„Úgy halt meg, ahogy élt,
Csendesen, emberekért!”

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

Kocsordi Károly 
ny. gimnáziumigazgató 

2011. július 24. napján, életének 
82. évében elhunyt

Drága emléke szívünkben él!

A gyászoló család

Július 1-jén pénteken várossá válásuk 12. évforduló-
ja alkalmából avatták Veresegyháza vadonatúj pol-
gármesteri hivatalát. A városháza fõterén megjelent
nagyszámú lakosság 18 órától éjfélig bejárhatta a
hivatal összes termét, kinézhetett a tetõteraszról, és
megérezhette, hova is jutottak az utóbbi húsz évben:
a 6000 lelkes kis faluból 16 000 lakosú, befogadó
agglomerációs városkává. E város Pest megye
fejlesztéseinek egyik gyöngyszeme csak úgy, mint
Gödöllõ vagy akár Vác.
Polgármesterük õszinte, kedves szavaival minden-
kinek köszönetet mondott a nagyarányú fejlesztések
szervezõinek csakúgy, mint a lakosságnak az
elviselt kellemetlenségek miatt. A városházát a
város fõépítésze tervezte, fontos szempontként
kiemelve a fõtér kialakításánál a lakóövezet meg-
tartását, ezzel valódi, élettel teli környezetet te-
remtve, ahol a helybeli gyerekek bicikliznek a föld-
bõl feltörõ fény és szökõkút vízsugarai között. 
Az ünnepség fõ attrakciója Mizsér Pál szobrász
„Véges végtelen” címû alkotásának avatása volt. A
polgármester kiemelten megköszönte Pap Lajos szent-
endrei kõfaragó munkáját, amellyel megvalósította a
Fõ tér legszebb díszét, a fekete gránit alapon, fehér
carrarai márvány kõgömböt rajta végtelenített mélye-
désekkel. A három hét alatt elkészült mû szép példá-
ja a kõfaragásnak, az egyik legõsibb emberi tevé-
kenységnek. 
Pásztor Béla polgármester immár 46. éve vezeti
városát, szilárd hittel, ellenállva különbözõ szél-

irányoknak, sokadszor is elnyerve a lakosság bi-
zalmát. Ez, a mai világban ritka szilárd hit lehet az
oka annak, hogy a dicsérõ szavak mellett – az építõi-
parban manapság nem jellemzõ módon és nem mel-
lékesen – a szobor ellenértékét a város idõre és pon-
tosan kiegyenlítette. 

KANYÓ ERIKA

Gödöllõ után Veresegyházán is jelet hagytunk Az Új Széchenyi Terv Zöld
Beruházási Rendszer 

segítségével

most akár 6 millió
forinthoz is juthat.

Az energetikai hatékonyságot
növelõ felújításokhoz és ener-

giatakarékos épületek
kivitelezéséhez pályázati anyag
és energetikai dokumentáció

elkészítését vállalom:

Kátai Andrea 30/9111270
Kátai Consulting Kft

„Mi otthonunk felújítási és újotthon
építési alprogram”, 

2011. augusztus 15-én induló
pályázat!

Kortársba (?) zárva
Az olvasó joggal kérdezheti, mi ez a kérdõjel a két
szó közé ékelve? Az Erdész Galéria új kiállításának
talányos címe arra a kérdésre utal, milyen lenyoma-
tot képez az elmúlt húsz év a kortárs képzõmûvé-
szetben. Ezt a témát járja körül a tárlat. Mit te-
kinthetünk kortársnak? Mindazt, ami életünk alatt
velünk és körülöttünk létezik. Milyen alkotások
születnek napjaink festészetében, szobrászatában,

fotómûvészetében? Mennyire tükrözik korunkat,
milyen válaszokat adnak arra? Ezeket a kérdéseket
tekintette Erdész László a Kortársba (?) zárva címû
kiállítás rendezõelvének.
A galéria izgalmas új tárlatán elsõsorban a fiatalabb
generáció mutatkozik meg. Tarr Hajnalka nagy-
méretû festménypuzzle-jain közismert képeket bont
elemeire, s a részleteket újrarendezve hoz létre új
üzenetet hordozó alkotásokat. Vinkler Zsuzsa retro
Monoszkópja a televízió hõskorára emlékeztet, s az
adás elõtti beállítóábrát összepárosítja napjaink bõr-
foteljével és távírányítójával.  Gondolatrajzolója ki-
hegyezett ceruzákkal mint sörtékkel borított hajkefe.
Ottó László geometrikus képein a rend uralkodik
mai kaotikus világunkra válaszként. Radics Márk
Mély magyar tányérja napjaink anakronisztikus
múltba vágyódásának fintora. Tauber László Strip
idolnak nevezte el a végletekig leegyszerûsített for-
májú csíkos bálványszobrait. Havadtõy Sámuel,
Regõs István, Vincze Ottó, feLugossy László és
efZámbó István képviselik a középgenerációt.
Humorral, iróniával átszõtt alkotásaik a kortárs fes-
tészet egy más vonulatát képviselik. 
A fotó is végre elfoglalja méltó helyét a kiállításon.
Tóth György szépséges nõfotói, Kasza Gábor kirob-
banó energiával teli táncosa, Bácsi Róbert tájai mel-
lett a fiatal fotósok, Bélai Marci, Tóth Eszter, Lázár
Alexandra és Deim Balázs a fotózás új technikáit
próbálgatják képeiken.
A kiállítás augusztus 21-ig látogatható.

RAPPAI ZSUZSA
Kasza Gábor: Elements
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SZENTENDRÉN A SKANZEN SZÍNPADÁN
Jegyek a Tourinform Irodában és a helyszínen kaphatók 
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Gesztivállal indul az idei Sziget
fesztivál. A mínusz egyedik napon,
azaz augusztus 8-án Geszti Péter
és zenésztársai „többgenerációs
élményben” részesítik rajongóikat
a két és félórás megakoncerten az
Elsõ Emelet, a Rapülõk, a
Jazz+Az és az új formá-
ció, a Gringo Sztár
legjobb slágereivel.
Augusztus 9-én a Szi-
get Nagyszínpadán
láthatja és hallhatja
élõben a nagyérdemû
a hétszeres Grammy-
díjas amerikai pop-
ikont, Prince Roger
Nelsont, aki Prince
néven vonult be a rock
and roll halhatatlanjai
közé. A Golden Globe- és
Oscar-díjjal is büszkélkedõ élõ
legenda 1976 óta uralja a slá-
gerlistákat és a Szigetre is leg-
nagyobb dalait hozza el. 
Szintén a nulladik nap sztár-
vendége lesz a New York-i
Klezmatics, a szerb Boban i
Marko Markovic Orkestar és a
szentpétervári Leningrád a Sziget
Rock-Metál Nagyszínpadán.
Még mindig csak keddnél tartunk,
amikor a Magyar Rádió Szimfonik
Live produkcióját láthatjuk a Pesti
est Világzenei Nagyszínpadán. A
Magyar Rádió és tizenegy hazai
zenekar két-két, azaz összesen 22
klasszikus popdalának nagyzene-
karra hangszerelt változatát mu-
tatja be élõben. Fellép a Magyar
Rádió Szimfonikus Zenekara
kíséretében a Heaven Street Se-
ven, a Balkan Fanatik, a Fresh-
fabrik, a Vastaghúros Swetter, a
Belmondo, a Pannonia All Star
Ska Orchestra, Harcsa Veronika
és Kiss Erzsi, Rúzsa Magdi, az
Isten Háta Mögött, a Budapest

Bár, Kollár-Klemencz László és
Lovasi András, a Hiperkarma és
Caramel.
A Pop-rock Nagyszínpadon újra
találkozhatunk olyan brit és ten-
gerentúli zenekarokkal, mint a
Chemical Brothers, a Prodigy, a
Good Charlotte, a Thirty Seconds
To Mars vagy a Kaiser Chiefs, a
Rock-Metal Nagyszínpadon ismét
zúz a Motörhead, a Deftones és a
Tankcsapda.
A Szigetrõl elmaradhatatlan ha-
zai együttesek az MR2-Petõfi
Rádió Magyar Nagyszínpadán
lépnek fel: a Kiscsillag, a Quimby,
a Vad Fruttik és a szentendrei
születésû Brains. 
Info: http://sziget.hu/fesztival/programok

Aktív rezisztencia
AUGUSZTUS 8–13.

Idén 5. alkalommal rendezi meg a
Vajda Lajos Stúdió az Omkamra
és az Experiment nyári kortárs
mûvészeti rendezvénysorozatát.
A program célja, hogy lehetõséget
biztosítson mûvészeknek, kurá-
toroknak, tanároknak, galeristák-
nak egy kamarális, mégis nemzet-
közi kitekintéssel bíró találkozás-
ra. Nemzetközi szinten elismert
vendégeink segítségével szeret-
nénk közelebb jutni jelenünk mû-
vészeti paradigmájának sziluett-
jéhez.
A beszélgetések és a kísérõ prog-
ramok ingyenesen látogathatóak
az érdeklõdõk számára. Különö-
sen tartalmasnak ígérkezik Kukla
Krisztián, a MODEM új igaz-
gatójának elõadása, ugyanakkor

ajánljuk figyelmükbe Ivan Ladis-
lav Galeta (Zágrábi Képzõmû-
vészeti Egyetem docense) gondo-
latait, valamint Matjaz Stuk
(Gerrit Rietveld Mûvészeti Aka-
démia rektora) tapasztalatait, de
itt lesz Boris Nieslony (Royal
University College of Fine Arts
egyetemi docens), aki életmûvével
igazi paradigmaváltó személyi-
ség, bizonyította a mûvészi szub-
jektum objektív elméletekben
megnyilvánuló értelmezési sémái
feletti teremtõi hatalmát. 
„A definíció a dolgok sarokba
szorítása” – az Aktív rezisztencia
már sejti, hogy a mûvészet esetei-
ben ez fordítva van, így hát 
amennyiben ezzel nem ért egyet,
különös szeretettel várjuk prog-
ramjainkra.

Információ:
www.omkamra.hu/aktiv

Tahitótfalu, Billiárd Szalon Kávézó
Szentendrei u. 5-15/Tahi Hídfõ

PÓDIUM SZÍNPAD PROGRAMOK:
Augusztus 3. szerda 20.00
HADHÁZI LÁSZLÓ
Augusztus 17. szerda 20.00
SÁNDOR GYÖRGY

SZABADTÉRI KISSZÍNPAD 
PROGRAMOK: 
Pénteken és szombaton 
ÉLÕZENÉS KONCERTEK
Hétvégén délelõtt 
GYEREKPROGRAMOK

INFO: www.route11.hu

Új arcok a Szigeten
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P'ART MOZI
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu • Jegyár:

750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

augusztus 8. hétfõ
17.00 POM POM MESÉI 2. (70)’ kn.
18.10 MOSÁS, VÁGÁS, ÁMÍTÁS (105’)

kh.:12 év -Fõszereplõ: Audrey Tautou
20.00 AZ IGAZSÁG ÁRA (118’) kh.:16 év -

Izgalmas sztori M. Mchonaughey-val

augusztus 9. kedd
17.00 A NAGY HO-HO-HO-HORGÁSZ (70’)

kn.
18.10 KOSZORÚSLÁNYOK (125’) kh.:16 év

- A „Másnaposok” nõi változata
20.15 NE ENGEDJ EL! (103’) kh.:16 év -

Fõszereplõ: Keira Knightley

augusztus 10. szerda
17.00 KÉREM A KÖVETKEZÕT! (DR.

BUBÓ) 2. (70’) kn.
18.10 HANGTÜKÖR (79’) kh.:12 év -

Különbözõ kultúrák, zene, ritmus
19.30 KOSZORÚSLÁNYOK (125’) kh.:16 év

- A „Másnaposok” nõi változata
21.45 KÉREM A KÖVETKEZÕT! (DR.

BUBÓ) 2. (70’) kn.

augusztus 11. csütörtök
17.00 GUSZTÁV 2. (70’) kn.
18.10 NE ENGEDJ EL! (103’) kh.:16 év
20.00 MOSÁS, VÁGÁS, ÁMÍTÁS (105’)

kh.:12 év -Fõszereplõ: Audrey Tautou
21.45 HANGTÜKÖR (79’) kh.:12 év -

Különbözõ kultúrák, zene, ritmus

augusztus 12. péntek
17.00 POM-POM MESÉI 2. (70’) kn.
18.10 MÁSNAPOSOK 2. (100’) kh.:16 év
19.50 AZ IGAZSÁG ÁRA (118’) kh.:16 év -

Izgalmas sztori M. McChonaughey-val
21.50 GUSZTÁV 2. (70’) kn.

augusztus 13. szombat
16.30 RIO (96’) kn mese az elkényeztett

papagájról
18.15 MOSÁS, VÁGÁS, ÁMÍTÁS (105’)

kh.:12 év -Fõszereplõ: Audrey Tautou
20.00 MÁSNAPOSOK 2. (100’) kh.16 év
21.45 HANGTÜKÖR (79’) kh.:12 év -

Különbözõ kultúrák, zene, ritmus

augusztus 14. vasárnap
16.30 RIO (96’) kn
18.10 MOSÁS, VÁGÁS, ÁMÍTÁS (105’)

kh.:12 év -Fõszereplõ: Audrey Tautou
20.00 KOSZORÚSLÁNYOK (125’) kh.:16 év

-A „Másnaposok” nõi változata

augusztus 15. hétfõ
17.00 KÉREM A KÖVETKEZÕT! (DR.

BUBÓ) 2. (70’) kn.
18.10 NE ENGEDJ EL! (113’) kh.:16 év
20.10 AZ IGAZSÁG ÁRA (118’) kh.:16 év -

Izgalmas sztori M. McChonaughey-val

augusztus 16. kedd
17.00 A NAGY HO- HO- HO-HORGÁSZ 2.

(70’) kn.
18.10 MOSÁS,VÁGÁS,ÁMÍTÁS (105’) kh.12

év - Fõszereplõ: Audrey Tautou
20.10 MÁSNAPOSOK 2. (100’) kh.:16 év
21.50 GUSZTÁV 2.(70’) kn.

augusztus 17. szerda
17.00 POM POM MESÉI 2. (70)’ kn.

18.10 KOSZORÚSLÁNYOK (125’) kh.:16 év
- A „Másnaposok” nõi változata

20.15 MOSÁS, VÁGÁS, ÁMÍTÁS (105’)
kh.:12 év -Fõszereplõ: Audrey Tautou

augusztus 18. csütörtök
17.00 KÉREM A KÖVETKEZÕT! (DR.

BUBÓ) 2. (70’) kn.
18.10 MÁSNAPOSOK 2. (100’) kh.16 év
19.55 SZERELEM KÖLCSÖNBE (112’)

kh.:12 év - Fõszereplõ: Kate Hudson
21.50 GUSZTÁV 2.(70’) kn.

augusztus 19. péntek
17.00 KUNG FU PANDA 2. (90’) kh.:12 év
18.10 MR. POPPER PINGVINJEI (95’) kn -

Jim Carrey filmje
20.00 SZERELEM KÖLCSÖNBE (112’)

kh.:12 év - Fõszereplõ: Kate Hudson
21.55 A NÕ MÁSIK ARCA (84’) kh.:16 év -

Esküvõi szexkaland, rejtély, szerelem

augusztus 20. szombat
17.00 MAGYAR NÉPMESÉK (70’) kn.
18.10 HONFOGLALÁS (107’) kn. -

Fõszerepben: Franco Nero
20.15 ISTVÁN, A KIRÁLY (94’) kn.
21.50 HONFOGLALÁS (107’) kn. -

Fõszerepben: Franco Nero

augusztus 21. vasárnap
17.00 MR. POPPER PINGVINJEI (95’) kn. -

Jim Carrey filmje
18.30 KUNG FU PANDA 2. (90’) kh.:12 év
20.00 HONFOGLALÁS (107’) kn. -

Fõszerepben: Franco Nero

augusztus 22. hétfõ
17.00 MADE IN HUNGÁRIA (109’) kh.:12 év

- Fenyõ Miklós élete
19.00 SZERELEM KÖLCSÖNBE (112’)

kh.:12 év - Fõszereplõ: Kate Hudson
21.00 A NÕ MÁSIK ARCA (84’) kh.:16 év -

Esküvõi szexkaland, rejtély, szerelem

augusztus 23. kedd
17.00 MAGYAR NÉPMESÉK (70’)
18.10 A KIRÁLY BESZÉDE (118’) kh.:12 év -

Fõszereplõ: Colin Firth
20.15 ISMERETLEN FÉRFI (113’) kh.:16 év -

Fõszereplõ: Liam Neeson

augusztus 24. szerda
17.00 KUNG FU PANDA 2. (90’) kh.:12 év
18.30 MR. POPPER PINGVINJEI (95’) kn. -

Jim Carrey filmje
20.10 ISTVÁN, A KIRÁLY (94’) kn.
21.45 A NÕ MÁSIK ARCA (84’) kh.16 év -

Esküvõi szexkaland, rejtély, szerelem

augusztus 25. csütörtök
17.00 A NAGY HO-HO-HO-HORGÁSZ 2.

(70’) kn.
18.20 LARRY CROWNE (99’) kh.12 év -

Tom Hanks és Julia Roberts
20.10 TRANSFORMERS 3. (154’) kh.:16 év

augusztus 26. péntek
17.00 GUSZTÁV 2. (70’) kn.
18.00 A SZOLNOKI JELEN-KOR-TÁRS

GALÉRIA KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA

18.20 FÉRFIT LÁTOK ÁLMAIDBAN (98’)
kh.:12 év - Woody Allen új filmje

20.00 LARRY CROWNE (99’) kh.:12 év -
Tom Hanks és Julia Roberts

augusztus 27. szombat
17.00 A KIRÁLY BESZÉDE (118’) kh.:12 év

Fsz: Colin Firth
19.00 FÉRFIT LÁTOK ÁLMAIDBAN (98’)

kh.:12 év - Woody Allen új filmje
20.45 LARRY CROWNE (99’) kh.:12 év -

Tom Hanks és Julia Roberts

MOZIMÛSOR

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre Kedvezményes árak, transzferdíjak
VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

06-26/311 111 Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is! 

Nyári tábor a P’Art moziban

2011. augusztus 15-19-ig

MESEMOZGATÓ
címmel mûvészeti alkotótábor

6-9 éveseknek
A kicsiknek szánt tábor során mesékkel foglalkozunk nem mindennapi
megközelítésben. A mesék világából kiindulva megismerkedünk a képzõmûvészet
egy sajátos területével; az animációval. A gyerekek a legegyszerûbb
animációs technikákkal meséket alkotnának (Zoethrope, taumatróp, zsebmozi...)
Kitalált történet/mese , sok rajzolás, „animációs” filmek készítése.
Táborvezetõ: Farkas Rita múzeumpedagógus, a Ludwig Múzeum munkatársa.
A felvételek készítõje, filmvágás: Dabi István filmkészítõ, médiamûvész.
A tábor befejezése a filmek bemutatója lesz, illetve a közben készült rajzok, tárgyak kiállításának
megtekintése.

TERVEZETT PROGRAM: HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG 8-16 ÓRÁIG
8-9-ig meseolvasás (közben érkezés, mesealakok rajzolása)
9-9.20-ig torna (állatutánzás, lazítás...)
9.20-9.50 uzsonna
12.30-ig alkotómunka
12.30-13.30 ebéd
13.30-14-ig délutáni játékok
14-tõl alkotómunka (közben uzsonna)

A legutolsó napon ebéd után közösen elõkészítjük a bemutatót vetítés/kiállítás.
A tábor díja 25 ezer forint, amely magában foglalja az étkezést és az eszközök
használatát is.
Testvéreknek kedvezmény!

Jelentkezés és információ: Farkas Rita: 20/581-1286
e-mail: istvandabi@wp.pl
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ADÁSVÉTEL

Bakelit hanglemezeket vásárolok.
Tel. 06-20-567-6751.

Bélyeget, képeslapot, pénzt,
kitüntetést, könyvet, fotót, plaká-
tot, egyéb dísztárgyakat
vásárolok gyûjteményembe.
Hétvégén is! Tel. 06-20-947-
3928.

ÁLLÁS

Szentendrei étterembe erdélyi
szakácsnõt vagy kézilányt, és
pultost alkalmakra felveszünk.
Tel. (26) 311-175, 06-20-582-
8847.

Gyermekszeretõ, fiatal tanítónõ
vállalja kisgyermekek felü-
gyeletét. Tel. 06-30-609-4715.

Duna House szentendrei irodája
ingatlanértékesítõ kollegát keres.
Jelentkezni lehet:
jablonszky.bea@dh.hu Tel. 06-
30-619-5653. 

Szentendrei étterem kézilányt,
konyhai kisegítõt felvesz. Tel.
(26) 312-626.

A Szentendrei Református Óvo-
dába (Vasúti villasor 15.) szere-
tettel várjuk mosolygós, kreatív
óvónõk jelentkezését. Lelkészi
ajánlás szükséges. Szakmai gya-
korlat: lehetõleg több, de  min. 2
év. Kezdés: 2011. augusztus. 22.
Bérezés: Kjt szerint. Jelentkezni
az óvoda e-mail címén: reforma-
tusovoda@gmail.com vagy Bene
Andrásné óvodavezetõnél lehet: a
06-20-216-3987.

Szentendrei kft. gyakorlott, mér-
legképes könyvelõt keres, önéle-
trajzot az: office@eu-nexus.com
címre kérjük. 

Az Erdész Galériába
(Bercsényi utca 4. szám alatt)
eladói munkakörbe kollégát
keresünk angol nyelvtudással.
Tel. 06-30-647-9414.

ÁLLÁST KERES

Kétdiplomás angoltanár állást
keres. Tel. 06-20-483-5326.

Magánsofõr, családi segítség!
Tel. 06-30-225-4666.

Fiatal férfi mellékállást vállalna.
Tel. 06-70-548-5519.

Megbízható pedagógus gyer-
mekfelügyeletet vállal. Tel.
06-21-380-4721.

Lakástakarítás-vasalás gyakorlat-
tal, referenciával. Tel. 06-20-391-
1373.

Gyermekfelügyeletet vállalok.
Szakképzett gyermekpszicholó-
gus. Tel. 06-20-590-4888.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén, az Eper utcában 80
nm-es, kertes családi ház hosszú
távra kiadó. Tel. (26) 311-414,
06-30-949-5581.

Vasúti villasor 3. szám alatti 110
nm-es lakás gépkocsi-beállással
kiadó. Tel. (26) 311-414, 06-30-
949-5581.

Szentendrén, a Pap-szigetnél,
társasházban 1+fél szobás,
gázfûtéses, igényes földszinti
lakás hosszútávra kiadó. Tel: 06-
20-934-5539.

Szentendre Rózsakertben III.
emeleti, két szobás+erkélyes,
felújított, bútorozott lakás szép
kilátással igényes bérlõnek 1
évre, zártparkoló-használattal
kiadó. Tel. 06-70-569-1543.

Tahitótfalu, Külsõ-Nyulas
utcában ingatlan kiadó. Tel.
06-20-980-9720. 

Szentendrén kertes házban külön
bejáratú szoba kiadó férfi vagy
fiatal pár részére. Tel. 06-20-242-
0927.

Kiadó családi házban kertrésszel
is szeparált 110 nm-es, összkom-
fortos lakás kocsibeállókkal a
Szélkerék utcában. Lakbér: 1000
Ft/nm+rezsi. Tel. 06-20-935-
4287.

Szentendre Rózsakertben, 
HÉV végállomástól 100 m-re tel-
jesen felújított, I. emeleti, két-
szobás, erkélyes, egyedi fûtésû,
vízórás lakás hosszú távra
bútorozatlanul kiadó. Tel. (26)
380-155.

Kiadó, önálló garzon
Szentendrén, Ady Endre úton.
Tel. 06-20-495-0144.

Szentlászlói úton 1 szoba,
összkomfort kiadó augusztus 15-
tõl. Tel. 06-30-603-3440.

Rózsaközi 2,5 szobás földszinti
lakás bútorozatlanul, hosszú
távra kiadó. 2 havi kaucióval 60
ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-70-
314-8100.

Különálló garzon igényesnek
kiadó. Tel. 06-30-662-1266.

Kétszobás, bútorozott, 46 nm-es,
összkomfortos lakás kiadó
Szentendrén. Tel. 06-20-537-
4193.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Kiadó lakás a Püspökmajor
lakótelepen. A Fehérvíz utcában
szeptember elsejétõl kiadó egy
kétszobás, 55 négyzetméteres,
erkélyes, bútorozatlan lakás.
Kaució: két hónap. Bérleti
díj: megegyezés szerint. Érdek-
lõdni: kiss@dunakanyar.net vagy
06-30-639-5650.

LAKÁS, INGATLAN

Eladó lakás a Püspökmajor-
lakótelepen: 41 nm-es, erkélyes.
II. emeleti. Vagy elcserélném
magasföldszinti, erkélyes, hason-
lóra. Vennék erkélyes, ugyanilyet.
Tel. 06-20-952-7740.

Tisza tónál családi ház eladó,
illetve ingatlancsere is szóba
jöhet. Tel. 06-20-913-1950.

Rózsa-közi 3+fél szobás lakás 13
millió Ft-ért irányáron sürgõsen
eladó. Tel. 06-30-620-9787.

328 nöl-es építési telek Szarvas-
hegy alján eladó. Víz, villany
bekötve. Tel. 06-30-530-9015.

Tahiban kiváló helyen, 86 nm
földszint 60 nm-es tetõtérrel,
nagy terasszal, szép 
kerttel, otthonos lakóház 23
millió Ft-ért eladó. Egészen
kitûnõ. Tel. 06-30-299-0376.

Eladó lakás Pap-szigeten. 36 nm-
es, szép zöldövezetben. Tel. 06-
20-255-3264.

Szentendrén, a Vasvári-
lakótelepen magasföldszinti,
72 nm-es, 1+2 félszobás, 6
lakásos társasházban lakás
eladó. Ár: 18,9 millió Ft. Tel.
06-20-263-5001.

Püspökmajor-lakótelepen lakás
eladó. Irányár: 10,4 millió Ft. Tel.
06-20-982-0680.

Szentendrén a Szamárhegyen 50
nm-es, 2 szobás ház eladó, kis
kerttel, kocsibeállóval. Tel. 06-
20-433-3523.

Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával
2 generációs lakóház 35 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

Eladó Boldogtanyán Irtás
utcában, örökpanorámás 200 nöl-
es saroktelken üdülõ övezetben
lévõ szerkezetkész 3 szintes
családi ház. Irányár: 21,9 millió
Ft. Tel. 06-30-560-3567.

Szentendre belvárosában garázs
eladó vagy kiadó. Tel. 06-30-203-
9193.

Szentendrén kisebb nyaraló
nagyon jó helyen, 5,5 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek festõi környezetben 11 mil-
lió Ft-ért igényesnek eladó. Tel.
06-30-605-7199.

Nem lakótelepi lakások 6-12
millió Ft-ért Szentendrén
eladók. Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS

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

Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató
angol, német, francia, spanyol,
olasz intenzív tanfolyamok
délelõtt és délután, heti 3x2 
és 3x3 órában. Nívó 
Nyelviskola, (26) 301-237, 
06-30-319-9634, Szentendre,
Kucsera Ferenc u. 7.

SZOLGÁLTATÁS

Ruhajavítás, függönyvarrás, áta-
lakítás, zipzár-csere Szentendrén,
a Vasvári Patika mellett: Sas
utca 8/B. Csak telefonos
egyeztetésre. Tel. 06-20-311-
5542.

Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi 
Grafikai Mûhely, tel. 06-20-227-
6343.

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 311-847,
30-950-4187, Mezei Sándor.

KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

TÁRSKERESÕ

,,Mérleg” jegyû hölgy páromat
keresem 55-65 év között. Tel. 06-
70-257-6242.

DUNAKANYAR
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20-
823-2025.

ÜZLET

Szentendrén, Fõ tér közelében,
hangulatos környezetben pinceét-
terem, kerthelyiséggel bérbeadó.
Tel. 06-20-437-1153.

Szeptember 1-jétõl a Bogdányi
utca északi részén 40 nm-es
helyiség kiadó irodának, raktár-
nak esetleg üzletnek. Bérleti díj:
50 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-70-
386-5821.

Szentendrén, parkolóval ellá-
tott kétemeletes irodaházban,
szintenként 439 nm-es alap-
területû, több helyiségbõl álló
iroda részben vagy egészben
kiadó. Azonos helyrajzi szá-
mon több ezer nm-es szabad
ipari terület bérelhetõ. Tel.
06-20-326-7509.

A szentendrei Metál üzletházban
20 nm-es üzlethelyiségek, irodák
kiadók. 60 ezer Ft+áfa (rezsi-
vel)/hó. Tel. 06-70-381-0341.

Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaiser’s közelében, a Vasúti vil-
lasor 11/B. szám alatt. Tel. (26)
319-957.

EGYÉB

Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat. Tel. 06-20-952-
7740.

MUNKAVÁLLALÁSRA is
alkalmas, 3 nyelvû
OKLEVELET adó

MASSZÕRTANFOLYAM
indul Szentendrén szeptem-

ber 8-án,
Budapesten szeptember

10-én, október 1-jén
Ára: 45 000 Ft

(részletfizetéssel)

Érdeklõdni: 
06-30/30-21-487

Nyilv. szám: 0111-

Lelki stresszhelyzetek 
és életkrízisek akut

kezelése, traumás emlékek
feldolgozása

06-30/55-216-77
Csepregi Marianna 
terapeuta, kineziológiai 

tanácsadó

GYERE, ÉS EVEZZ VELÜNK!
NAPKÖZIS VÍZI SPORT ÉS KALANDTÁBOR SZENTENDRÉN

Várunk minden gyermeket, aki szeretné a nyarat vízparton, 
jó társasággal tölteni, megismerni a vízi életet és megismerkedni 

egy új sportággal is.

Kajak-kenu oktatással, túrázással, változatos programokkal, 
teljes ellátással.

Idõpontok: augusztus 8-12; augusztus 15-19.; 
7.30-tól 16.30 ig

Helyszín: Szentendre, régi hajóállomás mellett 
(megközelíthetõ a Sziget utca felõl)

Részvételi díj: 17 000 Ft/fõ/hét

Érdeklõdni lehet: 06-30/416-9159, presto@dunakanyar.net
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LABDARÚGÁS

Életre szóló
nyári élmény
A SZE-FI gyermek focistái részt
vehettek a július 17-tõl egy hétig
tartó Youth Football Fesztiválon,
Kaposvárott. Immár hagyomá-
nyos balatonlellei nyári egye-
sületi táborunkat kötöttük össze
a tornával. A rendezvény rangját
és színvonalát jelzi, hogy 154
csapat vett részt rajta Európából,
Ázsiából, Amerikából. Idén elõ-
ször vett részt az Indiai Nemzeti
Akadémia, a venezuelai területi
válogatott, az AC Milán és a
Brescia kiválóságai, 9-19 éves
korig. 
A Sze-FI focipalántái Fitos József
vezetõedzõ vezetésével három
korcsoportban –  U-11-es, az U-
12-es, és az U-14-es korosztály-
ban - indultak a tornán.

Az U-11-esek kiválóan szerepel-
tek, sikerült legyõzniük az angol
Susex csapatát, így a nyolc közé
kerülésért játszhattunk a torna
nagy esélyesének kikiáltott Ka-
posvári Akadémiával. Mindenki
erõn felül teljesített, így sikerült
az utolsó percig kétségessé tenni
a hazaiak gyõzelmét. Ugyan 4-2-
re vereséget szenvedtünk, vastaps
közepette jöttünk le a pályáról.
Mikor megtudták, hogy egyesü-
letünk teljesen szülõi támogatás-
ból létezik, el sem akarták hinni,
hisz mögöttük egy egész megye
támogatása áll. Mindenki kivá-
lóan teljesített, de külön meg kell
említeni Novák Milán, Nagy-
váradi Balázs és Brunett Viktor
nevét.

U-12-es korosztályunk már a
csoportküzdelmekben is nagyon
erõs ellenfelekkel – Vojvodina,
Trnava – került szembe. Gyerme-
keink mindent megtettek a továb-
bjutásért, de meg kellett hajolni a
nagyobb tudás elõtt. 4 nap alatt 5
mérkõzést játszottak, nem tö-
rõdve sérüléssel, fáradtsággal.
Gratulálunk nekik, minden di-
cséretet megérdemelnek, de külön
meg kell említeni Labundi Berci
és Békéssy Ádám nevét.

Végül, de nem utolsósorban az U-
14-esek következtek. Elõzetesen
csak a tisztes helytállásban

reménykedhettünk, hisz ellen-
feleink között az Ukrán Kharkov,
a szlovák Trnava és a norvég
bajnok szerepelt. Büszkék lehe-
tünk gyermekeinkre, továbbjutva
csoportunkból a másik csoport
elsõ helyezettjével, a román baj-
nokkal játszottunk a 8 közé
jutásért. Szinte hihetetlen, amit
gyermekeink nyújtottak. 1-0-ra
legyõztek egy olyan csapatot,
amelyiket neves multinacionális
szponzorok és egy egész megye
támogat. Jellemzõ, hogy a román
csapat költségvetése egy évben 50
millió forint. Hihetetlen játéko-
saink helytállása, hozzáállása,
eredményessége.

Mindenképpen szólni kell csapa-
tunk viselkedésérõl. Óriási kö-

zönségsikert aratva sikerült
magunk mellé állítani a helyi
szurkolókat. De nemcsak õket,
hanem a norvég bajnok játéko-
sait, vezetõit, támogatóit. Szá-
munkra szokatlan módon norvég
barátaink minden mérkõzésünkre
elkísértek minket, és olyan han-
gulatot teremtettek, amelyre min-
den gyermekünk még felnõtt
korában is emlékezni fog. Meg-
hívást kaptunk új barátainktól a
jövõ tavasszal Oslóban rende-
zendõ mini világtalálkozóra, ahol
teljes ellátásunkat fedezik.
Kiemelni nagyon nehéz bárkit is,
szinte hihetetlen, hogy milyen
hozzáállással és alázattal játszot-
tak, de Ács Gábort és Dési Ro-
landot mindenképpen meg kell
említeni.

Szentendrén elkezdõdött négy éve
egy olyan folyamat, amire minden
labdarúgást szeretõ ember büszke
lehet. Az Izbégi pályát a SZE-FI
felújította, elkészült egy mûfüves
pálya, gyermekeink az ország
különbözõ akadémiáira kerülnek,
és nem utolsósorban hetente több
száz fiatal sportol, focizik. Az
utóbbi idõben a város vezetõi is
támogatják egyesületünket. Bí-
zunk abban, hogy ha ilyen ered-
ményes lesz továbbra is mun-
kánk, sikerül elérni álmunkat,
hogy Szentendrén a foci méltó
helyre kerüljön.

SZEGVÁRY ZSUZSANNA
SZE-FI LSE elnöke
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Miféle cím ez? – kérdezhetitek.
Mindennap a testemmel kelek és
fekszem, cipelem, mutogatom vagy
rejtegetem. Kéretlen tanácsokat
kapok, ha fáj a nyakam, a derekam
cipeléstõl, ha plusz kilók szakadnak
rám: „Járjak tornázni!” Na persze!
Nem elég a munka, a gyerekek és a
kutya sétáltatás?? Repkednek az
ötletek, mit, hogyan lehet
mozogni az énkorú testem-
mel. Dr. Szöszi óta tudjuk, a
mozgás endorfint szabadít
fel, azaz örömforrás, tehát
kell, így negyven felett is. 
Gyógytornászhoz fordulok!
Novák Attila kiváló szakem-
ber, 2 éven keresztül Francia-

országban dolgozott, ahol jóval szí-
nesebb az alkalmazott terápia,
most pedig a szentendrei SPAuza
Medical Wellnessházban tevékeny-
kedik. 
Állapotfelméréssel kezdtünk, meg-
kérdezte, hol fáj, rákérdezett a
mûtétekre, és a szedett gyógysze-
rekrõl is érdeklõdött. Aztán a fizi-
kális vizsgálat következett. Ekkor
találkoztam a testemmel, a cson-
tokkal, az ízületekkel és az iz-
mokkal.  
Beszélgettünk is, miközben vizs-
gált: 
– Ez a csont és ez az izom a
cipekedés miatt  ilyen, a vállam a
gondoktól is lehet görbe... és a rossz
tartástól is. 
– Vedd elõ a cipõdet, tudom, hol
kopik – mondta –, nem harmonikus
a járásod!

Igaza van, gondoltam magamban
és még az is eszembe jutott, vajon
mit tudna meg Hamupipõkérõl a
topánkája alapján?
A passzív vizsgálatkor, amikor nem
én mozgattam a vállamat, hanem õ,
igencsak rázogatta a fejét: ennek
sokkal jobban kellene mozognia,
fájdalom nélkül.
– Még az én koromban is? –
próbálkoztam.
– Bizony!

A gyógytornász a fizikai vizsgálat,
a korom és más szempontok fi-
gyelembevételével segít, hogy meg-
tudjam, milyen mozgásra van szük-
ségem. 
Sokféle mozgásterápiára van le-
hetõség: légzõ-, vénás-, artériás
torna (része lehet ez is az alkalma-
zott terápiának), vízi, nehezített,
vagy szárazföldi torna, manuál-
terápia és/vagy kinezio tape segít-
ségével. A fájdalomcsillapítás is
lehetséges korszerû mûszerekkel,
amelyek nevét nem is tudom megje-
gyezni, és amelyekhez orvosi ja-
vaslat szükséges.

Nem mondom el, nekem mit java-
solt, mert mindenkinek más kell,
csak azt, hogy érdemes kipróbálni!

HDK

Novák Attila
Édesapja olimpiai
ezüstérmes, nyolc-
szoros magyar bajnok
kenus. Õ maga
válogatott karatés,
(nehézsúlyú) magyar
bajnok, a kanadai
világkupáról
ezüstérmet hozott
haza

Öt évet tanított testnevelõ tanárként. 
A Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház
mozgásszervi rehabilitációs osztályán 
gyógytornászként dolgozott.
Tapasztalatból ismeri az élsportolók, a
gyerekek, a kamaszok, és a negyvenesek
gondjait is. 
Diplomáját a Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Karán szerezte, most
újra tanul, emberi mozgástudományokat
hallgat, de elvégezte a manuális medicina,
manuál  terápiás képzését is, amely az
orvosi egyetem által akkreditált, és a
Kinezio Tape-rõl is szakembertõl tud ennyi
mindent. 
Kerékpárral jár dolgozni a Spauza Medical
Wellnessházba. Hegynek felfelé teker, 
36 éves 182 cm, 95 kiló, 44-es cipõt hord,
és nem egyenetlenül kopik a talpa: 
harmonikusan jár és harmóniában él.

SPAuza Medical Wellnessház
2000 Szentendre, Sas u. 11.

www.spauzawellness.hu
Tel.: 06(26)303-673

Randevú a testemmel 

Az országban egyedülálló
kalandtúra és sportfesztivál a

III. PILISI TEKERÕ 
szeptember 3-án 

a Dunakanyar-Pilis térségben
kerül ismét megrendezésre

• Kerékpáros kalandtúra nyolc településen
keresztül - Szentendre Czóbel park (rajtin-
dulás), Budakalász, Pomáz, Csobánka,
Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Leány-

falu/termálfürdõ, Tahitótfalu/Bodor Major,
Szentendre/V8 Uszoda és Czóbel park
(végállomás) 

• Belvárosi Sportfesztivál és Kistérségi Sport
EXPO – Szentendre, Czóbel park

A pilisi települések érintésével zajló kerék-
páros túraversenyen a résztvevõ 4-10 fõs
csapatok 4 különbözõ nehézségû és hosszú-
ságú, de minden korosztály számára vál-
tozatos és izgalmas útszakaszt teljesítenek.
Az útvonalakon elhelyezett állomáshelyeken
ügyességi sportpróbák, mint például füg-
gõpálya, medencés akadálypálya, lovagi
torna, kerékpáros akadálypálya, floorball és
íjászat. 

Egész napos programok, Szentendre
Czóbel park

• Kerékpáros kalandtúra rajtindulás, célál-
lomás 

• Sportbemutatók, sport- és gyermekprog-
ramok

• Mászófal, trambulin, csocso pálya, asztali-
tenisz

• Kemencés finomságok, bor-pálinka, sajtkós-
toló és vásár

A kalandtúra útvonalát és a hegyikerékpáros
útszakaszt a Hegyimazsolák SE kerékpáros
csapata, a kerékpárok szervizelését a szent-
endrei Balázs Kerékpárbolt biztosítja a tekerõ
résztvevõinek.

A nap végén számos nyeremény és estzáró
táncmulatság vár minden kedves érdeklõdõt!
Gyere el te is, hogy páratlan élményben
részesülj!

További információ a www.dunakanyar.org
honlapon

ANTAL KATALIN
DPÖTKT kulturális referens

fõszervezõ

TÁMOGATÓK ÉS EGYÜTTMÛKÖDÕK:

Magyar Olimpiai Bizottság

A projekt az Interreg IVC Programban az Európai Unió és
a Magyar Köztársaság Társfinanszírozásával valósul meg.


