VÁROS
Felhívás városi kitüntetõ díj
javaslattételére
Szentendre Város Önkormányzatának 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 polgármester az október 23-i városi
ünnepség keretében adja át.
Az alábbi kitüntetésekre lehet
javaslatot tenni
SZENTENDRE VÁROS
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adományozható 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 módszerének 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 színvonalú sportmunkáért, országos,
vagy nemzetközi sportteljesítményért.
SZENTENDRE VÁROS TISZTES
IPAROSA DÍJ adományozható
annak a személynek és csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különbözõ területén
kiemelkedõ eredményeket ért el,
és ezzel hozzájárult Szentendre
város jó hírnevének öregbítéséhez.
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 Önkormányzata 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, megaláztak, 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 hagyományok ápolását, más civil
szervezeteket is bevonnak a
város életébe, megerõsítve ezzel
a társadalmi megújulás folyamatát.
A díjak adományozására javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek,
intézmények
d) legalább 10, állandó szentendrei lakhellyel rendelkezõ polgár.
A javaslatokat augusztus
22. hétfõ 16.00 lehet beadni
Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal Iktatójába (Városház tér
3.). Kérjük a javaslattevõket,
hogy a méltatások szövegét 1015 gépelt sorban fogalmazzák
meg, a hivatal ügyfélszolgálatán
átvehetõ, vagy a honlapunkról
letölthetõ adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után emailben 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 Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
a P’Art Mozi Kávézó üzemeltetésére.
A pályázat beadási határideje: 2011. augusztus 22.
A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
a Dunaparti Mûvelõdési Ház Barlang (Dunakorzó 11/A) büféjének üzemeltetésére.
A pályázat beadási határideje: 2011. augusztus 29.
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Információ: 26/312-657, Sásdy Krisztina irodavezetõ

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
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SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ
• önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbevételére:
Szentendre, 400/11/A hrsz-ú, természetben a
Vasúti villasornál található 80 m2 alapterületû
helyiség. Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át és a www.szentendre.hu (Ingatlan Portál) oldalon tekinthetõ meg.
A pályázatokat a hivatal iktatójába
augusztus 25. 09 óra 00 percig (Városház
tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
• önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbevételére:
Szentendre, 2335 hrsz-ú, természetben Fõ
tér 16. szám alatt található 57m2 területû helyiség.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át.
A pályázatokat a hivatal iktatójába augusztus 29. 9.00 óráig kell benyújtani.
• önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbevételére:
Szentendre, 2314 hrsz-ú, természetben
Városház tér 1. szám alatt található 30,44 m2
alapterületû helyiség és 27,71 m2 alapterületû
galéria. Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján
vehetõ át, valamint a www.szentendre.hu oldalon is
megtekinthetõ.
A pályázatokat a hivatal iktatójába augusztus 29. 10.00 óráig kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

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

VÁROS

Átadó ünnepség
Tisztelt Szentendreiek!

Augusztus 29-tõl
a Provincia épületébe
költöztetett szakorvosi
rendelések – a Bõr-és
Nemibeteg-gondozó Intézet
kivételével, amely
a Bükkös part 29-ben
lesz megtalálható – ismét
a Kanonok utca 1. szám alatt
mûködnek, a megújult
Szentendrei Szakorvosi
Rendelõintézet épületében.
Az átadó ünnepséget
az elsõ rendelési napon,
délelõtt 10 órától tartjuk,
amelyre szeretettel hívjuk
és várjuk Önöket.
Dr. Pázmány Annamária
intézményvezetõ
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

ÜLÉSTERMI HÍREK

Szobák a
testvérvárosoknak
A belváros-rehabilitáció során
megújuló, Fõ tér 12. alatti ingatlan egyes helyiségeit Szentendre
testvérvárosai rendezhetik be
saját országuk, városuk stílusában. A testvérvárosokkal
ugyanakkor használati szerzõdést is köt Szentendre, amelynek
keretében minden külhoni város
minden évben egy-egy hónapig
használhatná a ház általa berendezett helyiségét, elsõsorban
delegációk elszállásolására.

Postás strand
A Haemus Építész Kft. által
készített tervanyag a Postás
strand hasznosításának részleteirõl egyöntetû támogatást
kapott a képviselõ-testülettõl,
így semmi sem állhat útjába
annak, hogy a Négy Évszak
Sportiskola üzemeltesse a területet. Egy homokos és két multifunkcionális pálya, egy mobilés egy rögzített színpad kaphat
helyet a területen, valamint
várhatóan elbontják a strand
szélén lévõ betonépítményt.

A polgármester
programja
Augusztus 20. (szombat)
17.00 Szent István királyunk ünnepe a
Városházán
20.00 Szentendrei Kamarazenekar és
Musica Beata Kórus ünnepi koncertje a
Református templom kertjében
Augusztus 22. (hétfõ)
14.00 Testületi anyagok egyeztetése
Augusztus 23. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
13.00 DMRV Zrt. vezérigazgatójával
egyeztetés
14.00 Kulturális Kft. ügyvezetõjével
megbeszélés
14.30 TDM témában megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
Augusztus 24. (szerda)
09.00 Projekt megbeszélés
Augusztus 25. (csütörtök)
09.00 Testületi anyagok egyeztetése
10.00 Anyatejes Világnap a PMK-ban
15.00 Pro Szentendre tulajdonosi
bizottsági ülés
16.00 Városháza házhoz jön SZEI
témában
Augusztus 26. (péntek)
17.30 Szentendre Éjjel-Nappal nyitva
fesztivál - Fõ tér ünnepélyes átadása
Augusztus 27. (szombat)
16.00 Katonazenekari Fesztivál
megnyitója
18.00 „Mûvészeti Ki Kicsoda” ünnepélyes könyvbemutatója a PMK-ban
Augusztus 29. (hétfõ)
09.00 Pilisi Tekerõ sajtótájékoztatója
10.00 SZEI ünnepélyes átadója
Augusztus 30. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
Augusztus 31. (szerda
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
Szeptember 1. (csütörtök)
08.00 DTFT megbeszélés a székesfehérvári polgármesterrel
12.30 Polgármesteri fogadóóra
XXV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM  2011. AUGUSZTUS 19.  SzeVi
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VÁROS

HÍREK

POSTALÁDA

VSZ-események

Lapunk július 22-i számának
Postaláda rovatában közöltük
Kádár Péter, a Szentendrei
Civil Kontroll Egyesület elnökének levelét, illetve Somogyi Zsolt, a VSZ Zrt. vezérigazgatójának válaszát. Az
alábbiakban közöljük Kádár
Péter reakcióját, és a témát
ezzel részünkrõl lezártnak
tekintjük.

A Városi Szolgáltató Zrt. 2010-es
mérleg szerinti adózott eredménye 1 387 000 forint. A tulajdonos önkormányzat úgy döntött, az eredménybõl osztalékfizetés nem történik. A novemberi
ülésre azonban elõterjesztés
készül a távhõdíjak felülvizsgálatáról, miután napvilágra
kerülnek majd a kormány
távhõdíj-támogatásra vonatkozó
elképzelései és az érdekképviselettel folytatott egyeztetések eredményei.

Idén is autómentesen
Szentendre idén is csatlakozik
az Európai Mobilitási Héthez,
és megszervezi az Európai Autómentes Napot szeptember 22-én.
Ezzel párhuzamosan
dr. Dietz Ferenc polgármester
aláírja az akcióhoz való
csatlakozást kifejezõ Európai
Chartát is.

TDM-támogatás
Az önkormányzat a Turisztikai
Desztinációs Menedzsment
pályázat megvalósításának és
fenntartásának ideje alatt, azaz
a 2011. október 1. – 2018. szeptember 30. közötti idõszakban
évi bruttó 11 703 900 Ft-tal hozzájárul a TDM Szervezet mûködéséhez.

Az év családja Pest
megyében
Pest megye Önkormányzata
minden évben meghirdeti
„Az év családja Pest
megyében“ díjat.
Szentendre Város Önkormányzata szeptember 20-ig várja az írásos javaslatokat, amelyeket
Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal iktatójába kell leadni,
vagy a következõ E-mail címre
elküldeni:
nyolczas@ph.szentendre.hu
A felhívás részleteit és az adatlapot amelyen a javaslataikat
leadhatják, letölthetik
Szentendre Város honlapjáról:
www.szentendre.hu
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ügyfelemet expressis verbis dehonesztáló kifejezéssel illettem
volna, de ennek semmi köze nem
volt a levél megírásához. Abban
viszont tökéletesen egyet értek
Önnel, hogy szükség lenne a civil
kontroll egyesület és a várost
kiszolgáló vállalat vezetõsége
között egy eszmecserére, akár egy
együttmûködésre is. Ez ügyben
rövidesen keresni fogom Önt,
amennyiben fogadja hívásomat.

Nagyon sajnálom,
hogy egy szolgáltató vállalat vezetõjeként a társasága munkáját ért
kritika kapcsán
érdemi válasz helyett személyeskedõ reakcióval
válaszolt. Mint olvasó és szentendrei lakos azt gondolom, hogy
egy olvasói levél megírásához,
még ha az egy egyesület nevében
szól is, nem szükséges senkitõl
engedélyt kérni. Ez egy régebbi
világ szokása volt. Ahhoz, hogy
Önt a munkája során milyen politikai atrocitások érik, nekem semmi közöm, nem is nagyon érdekel,
mivel feltételezem, az állás megpályázásakor tudta, mire vállalkozik. Sem egyesületünk, sem én
nem veszünk részt politikai adokkapokban, ettõl határozottan elhatárolódunk. Szigorúan politikamentes szervezet vagyunk. Fõ
célunk, hogy helyi lakosként,
szervezetként figyelemmel kísérjük, és lehetõségeink szerint ellenõrizzük és segítsük, hogy a
városra költött közpénzek megfelelõen hasznosuljanak, és a városlakók jobb élhetõségét közérzetét szolgálják. Szeretnénk, ha
rend, tisztaság, biztonság és jó
közérzet lenne a városban. Legyen Szentendre igazából a Dunakanyar gyöngyszeme, de ne csak
a turistáknak, hanem a város polgárainak is. Nem gondolnám,
hogy cégük reakcióképtelen idióta
lenne, írásomban nem talál ilyen
mondatot. Azt viszont tapasztalom, hogy történnek olyan munkák a városban, amik átgondoltabbak is lehetnének.
Egy gondolat a hiperérzékeny
individuumomról. Mint egy szolgáltató vállalat ügyvezetõje, még
nem fordult elõ, hogy bármelyik
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ZÁTROK BALÁZS

Valaki lövi
a madarakat…

Üdvözlettel:
KÁDÁR PÉTER

Tisztelt Somogyi Zsolt
Vezérigazgató Úr!

Remélem, egyszer átérzi tettének
rendkívüli súlyát!
Végezetül részvétet nyilvánítanék
a Petrik családnak ezen szomorú
évfordulón! Biztos vagyok abban,
hogy Adrienn nem halt meg,
csupán máshol van rá szükség…
Nyugodjék békében!

Szentendrei Civil Kontroll Egyesület elnök

Meggyalázták
Petrik Adrienn emlékét!
Amikor e sorokat írom és rápillantok az órámra, pontosan 20.43-at
mutat. Három esztendeje annak,
hogy Petrik Adrienn elfoglalta
helyét az Angyalok közt. 2008.
augusztus 11-én este, 20.43 perckor érte utol a tragikus vég, pedig
mindössze tizenöt esztendõt töltött el köztünk.

Nem ismertem õt, nem vagyunk
egy korosztály, de a szemeibõl,
melyekkel fotóiról tekint rám,
értelem, magabiztosság és élni
akarás sugárzik. Emlékét csodaszép márványoszlop õrzi a
tragédia helyszínén. Az oszlop
tetején egy Angyal kulcsolja
imára hófehér kezeit, mintha csak
sajnálná, hogy három esztendõvel
ezelõtt nem tudta megmenteni
Adriennt.
A minap kerékpárral jártam az
emlékoszlopnál, és a látványtól
könny szökött a szemembe. Embertelen vandálok letörték az
imádkozó Angyal fejét, meggyalázva ezzel Adrienn emlékét!
Számomra felfoghatatlan, ki lehet
képes ekkora aljasság elkövetésére!?

„Segítség! Valaki lövi a madarakat! Rigót, cinkét, rozsdafarkút. Kérünk mindenkit, figyelje a
szomszédját, találjuk meg a tettest.” Ezt a jajkiáltást kapta meg
minden szomszéd a napokban.
Hátha még nem késõ.
Tegnap a rozsdafarkút találtuk
meglõve, szaladgáltunk állatorvoshoz, este mégis eltemettük.
Két hete repültek ki a fiókái…
Július közepén a rigót találtuk
meglõve, másnapra õ is elpusztult. Lehet, túlságosan közel került hozzánk, emberekhez, ez lett
a veszte. De nincsenek sehol a
többiek sem: a cinkék sem jöttek
vissza másodköltésre, s nem láttuk idén a harkályt sem. A hátsó
szomszéd is talált a minap egy
meglõtt rigót, a másik egy rozsdafarkút. A továbbinak a macskáját
lõtték meg. Megoperálták, õ
felépült.
Kiülök a teraszra, kimegyek a
kertbe, néma csend, síri csend.
Nem énekel, nem csicsereg senki.
Nem csipkedi meg senki a cseresznyét, barackot. De ki fog segíteni elpusztítani a lárvákat,
bogarakat, tetveket? Ki fog énekelni reggelente? Kit etetünk
majd télen?
Mindez történik Szentendrén, a
Pannónia-telepen, az Irányi Dániel utca – Stromfeld Aurél utca –
Gyöngyvirág utca – Honvéd utca
tömbben, 2011 év nyarán.
Biztos, hogy tehetetlenül kell
néznünk egy embernek ezt a
mérhetetlen ostobaságát, kegyetlenségét, esztelenségét? Nincs
képviselõ? Nincs hatóság? Nincs
emberi összefogás? Szomszédok
szolidaritása? Hagyjuk, hogy
jövõre itt álljanak növényeink,
gyümölcsfáink segítség nélkül?
Hogy ez a sivárság, némaság vegyen körül bennünket? Elpusztítjuk madarainkat, magunk körül
a természetet?
Nem hagyhatjuk!
ZÖLDI ARANKA
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Hideget és meleget
Szókimondó pamfletet olvashattak a hulladékgyûjtés ellenõrzésének eredményeirõl a Városi
Szolgáltató Zrt. ügyfelei a közelmúltban, miközben a távhõszolgáltatás vesztesége egyre növekszik. Ezekrõl és további égetõ kérdésekrõl faggattuk Somogyi Zsolt vezérigazgatót.
 Augusztus 5-i számunkban
megjelent egy olvasói levél,
amelyben az áll, hogy a
Városi Szolgáltató esõs idõben is locsolókocsit küldött
a városba. Ön abban a lapszámunkban – itt nem részletezendõ okokból – nem reagált érdemben a kérdésre,
történt-e ilyen, és ha igen,
mi szükség volt rá. Itt az alkalom, hogy pótoljuk a mulasztást.
Kétlem, hogy mulasztottam volna,
mivel az olvasói levél célja nem a
tájékozódás, hanem a konfliktuskeresés volt. De ha már így
rákérdezett, cégünknek egyetlen,
1977-es évjáratú Skoda típusú
locsológépe van, amely alkalmatlan a feladatra, mert gyakorlatilag nem más, mint egy tartály,
amire lyukakat fúrtak. Ha van élõ
ember, aki azt gondolja, szívesen
küldöm ki ezt a gépet dolgozni,
téved: valójában inkább „alulszolgáltatok”, mint hogy esõs idõben
fölöslegesen járjon a kocsi. A felvetett olvasói panasz tárgyi
tévedésen alapulhat. Ha történt is
hasonló eset, az csupán úgy
lehetséges, hogy a délelõtti intenzív napsütés idején portalanítani
küldtük a gépet, délutánra pedig
vihar kerekedett. Hiába nézzük az
idõjárás-elõrejelzést, a pormentesítés miatt napos idõben mindenképpen szükséges locsolni,
hiszen nem tudjuk órára pontosan megmondani, mikor fog
esni. Új autó beszerzésére egyébként nem látok reményt, mert a
VSz Zrt. nem tudja kifizetni a
szükséges önrészt. Hasonló okból
feltehetõleg nem lesz kátyúzógépünk sem, amelynek a beszerzése már középtávon is megérné,
fõleg pályázati pénzbõl. Egy-egy
ilyen berendezés 40 millió forint
körüli összegbe kerül.
 Októberben érvényét veszti a Lián Kft.-vel kötött szerzõdés, ezután a zöldfelületek
karbantartása a VSz-re hárul. Miért jó ez a városnak?
A zöldterületek karbantartását –
gyepgondozás, virágültetés, locsolás, parkgondozás, gallyazás,
ároktisztítás stb. – a cég való-
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színûleg olcsóbban tudja megoldani, mint egy alvállalkozó.
2011-re a Lián Kft. közel 80 millió
forintot kért ezekre a munkákra,
amelyeket jövõre ennek a töredékébõl kell megoldania a város
saját vállalatának. Nemrég felvettem egy szakirányú végzettséggel bíró zöldfelületi divízióvezetõt, aki majd koordinálja a
munkákat, a kivitelezéshez pedig
tavasszal közmunkásokat toborzunk.
 Amikor vezérigazgatóvá
választották, legsürgetõbb
feladatának a követelésbehajtást tekintette. A lakosság nem elõször szembesül
tájékoztató levelekkel, amelyekben a távhõdíj-elmaradások és a hulladékkezelés
körüli problémákat ecsetelik. Milyen elõrelépés látható idén e területeken?
A kintlévõségek behajtásával
látványos változások történtek a
könyvelésünkben: 300-ról 200
millió alá csökkent a tartozások
összege. Persze ezt a szezonalitás
– a távhõszámlák összege – is
befolyásolja. A partnercégektõl
behajtható 20-40 millió forintnak
több mint a fele bejött normál
behajtási eljárásban és követeléskezelésben. A fennmaradó részt
sajnos le kellett írni, mert a cégek
egy része már megszûnt. További
csökkenés egyelõre nem várható.
A magánszemélyekkel szemben
most kezdõdnek az adónkénti
behajtások és a jogi eljárások, az
esetleges peres procedúrák, végrehajtások. Rengeteg partner adatait kerestük ki, egyeztettük,
aminek köszönhetõen a hulladékszállításért kiszámlázott mennyiségek növekedtek. Jelenleg a tartozók csaknem 100%-a magánszemély – a cégeket könnyebb
fizetésre bírni a késedelmi kamatok felszámolása révén. A lakossági ügyfeleket ez sajnos kevésbé
hatja meg.
 Nemrég cirkalmas, fordulatosan fogalmazott, finoman szólva is igen olvasmányos körlevelet küldtek ki a
hulladékszállítási
szerzõ-
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dések ügyében, amelyben a
félkegyelmûzéstõl kezdve a
tompa kisebbség emlegetésén át a kereskedelmi televíziók butító hatásáig sok
provokáló gondolat szerepelt. Kinek tetszett, kinek
nem – beszéljünk õszintén:
mi szükség volt erre?
A levél nem volt cirkalmas, de
még csak bántó sem. Csupán a
szörnyû valót írtuk le, ami csak
egy látszatvilág látszatkommunikációjához szokott közeg számára tûnhetett furcsának. Az volt
a célunk, hogy egyszerûen fogalmazott, érthetõ szöveget adjunk
ki, és ne bújjunk formális vagy
jogi fordulatok mögé. Az átlagolvasó a közszolgáltatók leveleit
olvasatlanul hajítja a kukába,
mert tényleg olvashatatlanok –
ezért szokatlant szerettünk volna.
A levelünk és a bírságok nyomán
erõsödött a fegyelem, csökkentek
a hulladékszállításban megmozgatott mennyiségek, mindazok
ellenére, hogy a kollégák továbbra is rendre megbuknak a munkaellenõrzéseken. Úgy tûnik, nem
érdekli õket, ha ennek nyomán
elveszítik az állásukat. A közületek rendszeresen üzletelnek az
embereimmel, hogy a heti szállítás díjáért naponta vigyék el a
szemetet, és õk ezt némi zsebpénzért meg is teszik. Reménytelen küzdelem, de folytatom még
akkor is, ha senki sem marad a
régi csapatból, és persze keresem
a folyamatos kontrollt biztosító
megoldásokat, mint a vonalkód
vagy a chiprendszer.
 Számszerûen mit jelent a
javulás?
10-15%-kal csökkent a behozott
mennyiség. A szerzõdések száma
és mennyisége hasonló mértékben növekedett.
 A szelektív hulladékgyûjtés élénkítése megoldást jelenthetne a szemétügyekre?
A lakosságnak jó és kényelmes,
de a cégnek veszteséges a házhoz
menõ szelektív gyûjtés és a
szigetek üzemeltetése. Ráadásul
a helyi lakosság egy része az
alapszabályokat sem képes betar-

tani: egyesek épp csak nem piszkítanak a konténer mellé. Amit
tenni tudunk, hogy karban tartjuk
a tárolókat, és ma már minden
ürítést követõen megtisztítjuk a
környéküket. De ez egy hosszú
csata eredménye, mert a GPS és
az üzemanyagszint-mérõ miatt
sztrájkkal fenyegetõ sofõrökkel
elõbb meg kellett értetni, hogy
munkaszerzõdésük szerint nemcsak az autóvezetés a feladatuk,
hanem esetenként ki kell szállniuk takarítani is. A veszteségek
ellenére fenn kell tartani a rendszert, sõt az árak beállításával
ösztönözni kell a lakosságot, mert
a környezettudatos magatartás
kötelez.
 Augusztus 4-én több
fontos kérdésben is döntött
a tulajdonos önkormányzat,
többek között arról, hogy az
Ipar utcában nemsokára hulladékátrakó létesül. Pontosan mirõl van szó?
A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás helyi
átrakótelepérõl. A 80-nál is több
települést egybefogó társulásban
a hulladékgazdálkodást szervezett formában oldják meg: az
átrakótelepeken tömörített hulladékot Bicskén és Tatabányán
mechanikai módszerrel kiválogatják, a hasznosítható anyagot
újrafelhasználják, és csak minimális anyagmennyiséget raknak
le véglegesen a tatabányai szeméttelepre. A társulás közbeszerzést írt ki, a nyertes hulladékkezelõ cég pedig üzemeltetõként lesz jelen a rendszerben.
Reményeim szerint a program
nyomán az Ipar utcába költözhet
át az a tevékenység, amely jelenleg a VSz Zrt. Szabadkai úti
telepén folyik: a szemetet tömörítõ konténerekbe rakják át,
innen szállítják tovább. A 250
millió forintos átrakó 30%-os
önrésszel valósulhat meg. Elõnye,
hogy nem a város közepén kell
tömöríteni, és felszabadul a jelenleg erre szolgáló ingatlan.
 Szintén a legutóbbi rendkívüli ülésen döntött a testület arról, hogy a távhõ
alapdíja és a távhõdíj változatlan marad, novemberben
pedig felülvizsgálják a díjtételeket. Mennyire reálisak
a mostani összegek?
Alapdíjat 2009 februárjában
emeltek utoljára, idén márciusban
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a kormányzat rendeletekkel rögzítette az akkori összegeket, és
ezek most sem változtak. Az elsõ
félév mérlegadatai alapján az
idén 45 millió forint körül lesz az
alapdíj-veszteségünk, vagyis 633
forintra kellett volna emelni januártól, hogy nullára zárjunk, és
ez még nem tartalmazza a
felújítási alapot. A kérdés a tulajdonos önkormányzat döntésére
vár: vagy kifizeti a veszteséget,
vagy október-novemberben emelés várható. Korrekt kontrolling
alapján a távhõszolgáltatás költségei most 3500 forinton állnak.
2011. július 1-jétõl a lakossági
távhõellátókra vonatkozó ún.
RHD kedvezmény megszûnt, így
évente 14 millió forint pluszveszteséggel számolhatok, de
még így is a határon mozgunk. A
3573 Ft-os hõdíj országosan magasnak mondható, pedig a társaság egyetlen elõnyös szerzõdése alapján jövõ júliusig a piacinál lényegesen olcsóbban vásároljuk a gázt. Akad olyan település, ahol a szolgáltató 2600

forint körül is gazdaságosan
tudja biztosítani a hõt, persze
modern kazánokkal, érdemi veszteségek nélkül. Szentendrén
havonta 100 m3 melegvíz folyik
el a harmincéves csövek hajszálrepedésein, csõtörésein, s mivel a
csövek egy része szigeteletlen, a
hõveszteségünk is a törvényileg
megengedettnek a többszörösét
teszi ki. Jövõ nyárig meg kell
oldani a vezetékek teljes cseréjét,
különben még drágább lesz a
távhõ elõállítása. Emellett a fûtõmû felújítása is erõsen indokolt.
A kötelezõ áramátvétel megszûnt,
így a gázmotor lízingdíjait a társaság nem tudja fizetni. A tulajdonossal történt egyeztetések
értelmében energetikai terveket
kértünk be, ezek ismeretében
fogunk pályázni. A primer vezetékrendszer cseréje mellett kérdés, hogyan lehet a gázmotor, a
hidegenergia és az uszodaüzemeltetés problémáját úgy
összekapcsolni, hogy a lehetõ
legkisebb veszteséggel lehessen
üzemeltetni. Ennek a tervnek

várhatóan része lesz a fûtõmû
felújítási koncepciója. Addig is
várjuk, hogy kijöjjön az új
törvényi szabályozás.

KÉKLÁMPÁS HÍREK

melynek súlya elérte a kereskedelmi mennyiséget. A feltételezett
eladónál a házkutatás során további kábítószergyanús anyagmaradványokat találtak a nyomozók.

Öltözési, zuhanyozási és WC használati lehetõség minden vendég
számára rendelkezésre áll. A
strand vízfelülete bolyával elkerített. Kisgyermek számára különbözõ játszótéri ügyességi felépítmény (mászófal, csúszda) teszi
vonzóvá a Duna-partot. Vízminõséget az üzemeltetõ az elõírásoknak megfelelõen ellenõrizteti, az
vízvizsgálat eredményét kifüggeszti.
• Hosszú évek óta mûködik
Pócsmegyeren a Pázsit Tófürdõ,
mely belépõdíj ellenében látogatható. Természetesen öltözõ, zuhanyozó, WC használata biztosított.
A tó teljesen körbekerített. Csendes, nyugodt környezetben családias meghitt idõtöltésre van
lehetõség. A vízmélység jelölve
van, a mélyvizet bolyával határolják. Sekély vizû pici gyermekeseknek ajánlott részei is vannak a
tónak. A vízmélység a Duna vízállásával párhuzamosan változik. A
fürdõ önellenõrzõ vízvizsgálatokat
rendszeresen végezteti. Vízminõségi probléma nem merült fel.
A strandokat a Népegészségügyi
Szolgálat rendszeresen ellenõrzi,
ennek tapasztalata alapján mindkét természetes fürdõ ajánlott.

Több járõr augusztustól
A Belügyminisztérium a rendészeti oktatási intézmények részére
elõírta, hogy 2010 szeptemberétõl
megnövelt létszámban biztosítsák
a rendõri állomány utánpótlását. E
program keretében 2011. augusztus 1-jén a Szentendrei Rendõrkapitányságon huszonegy pályakezdõ rendõr fogadása és eskütétele történt meg, akik a kapitányság illetékességi területén
teljesítnek majd szolgálatot: a Közrendvédelmi Osztályt 2 fõvel, a
Közlekedésrendészeti Osztályt 3
fõvel, a Pomázi Rendõrõrsöt 6 fõvel, a Tahitótfalui Rendõrõrsöt 6
fõvel, a Visegrádi Rendõrõrs létszámát pedig 4 fõvel erõsítik meg.

Drogot fogtak
A Szentendrei Rendõrkapitányság
eljárást folytat kábítószerrel viszszaélés bûntettének alapos gyanúja miatt. Augusztus 1-jén a
közrendvédelmi és a bûnügyi állomány portyaszolgálatának ellátása során egy gépjármûvezetõ
igazoltatásakor a rendõrök a gépjármûvet is átvizsgálták, ahonnan
kábítószergyanús anyagmaradvány tartalmú zacskó került elõ,

Barcsay-képet loptak
A Barcsay Jenõ Múzeum kiállítótermébõl július 16-án ismeretlen személy eddig ismeretlen
körülmények között eltulajdonította a Barcsay Jenõ által festett Este
címû, 26x26 cm-es, 1977-ben készült olajfestményt. A rendõrség
kéri a lakosságot, amennyiben a
festmény eltûnésével, esetleges
értékesítésével kapcsolatban bármilyen információval tudnak szolgálni, hívják a Szentendrei Rendõrkapitányságot a 06-26 310-233as telefonszámon, vagy a rendõrség 107-es, központi hívószámát!
Szerkesztette: B. T.

Természetes fürdõink
• A Dunán, Dunabogdányban
2010 nyara óta mûködik hivatalosan strand. A Forgónál, gondozott árnyas pihenõhely övezi a
kijelölt szabadstrandot. Vízállástól
függõen szélesebb vagy keskenyebb a partszakasz, mely apró
szemû finom homokkal borított.

 Összességében milyen
mérleg vonható most a cég
elmúlt félévi mûködésérõl?
Az elsõ félévet a szerzõdések
újratárgyalásának és a gazdálkodás harmonizálásának eredményeként 60 milliós nyereséggel
zártuk, és sikerült feldolgozni azt
a három inerthulladék-hegyet,
ami öt éve a telephelyen áll. A
második félév azonban csúnya
lesz – a nyereséget elviszi a
távhõ-divízió vesztesége, így semmilyen érdemi beruházásba,
fejlesztésbe nem lehet belekezdeni. Miután a megfelelõ szakmai
anyag eljut az önkormányzathoz,
olyan tulajdonosi döntésekre lesz
szükség, amelyek mellett a távhõszolgáltatás területén folyamatosan és intenzíven képzõdõ
veszteséget drasztikusan minimalizálni lehet.
BOKOR TAMÁS

JAKABNÉ VARGA ERZSÉBET
BFKH NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT,
ÁNTSZ

Hétvégi szórakozás?
Városunkban augusztus 5-rõl
6-ra virradó éjszaka egy 8 fõs
társaság a legjobb szórakozásnak azt tartotta, hogy a Dunakorzó sétányán italozás
közben a kihelyezett kukákat
felborogatta és megrongálta.
Mindezt a térfigyelõ kamera
rögzítette, és az ott dolgozó
kolléga értesítette az illetékeseket. A helyszínre érkezõ
közterület-felügyelõ
közterületen történõ italozás
miatt összesen 100 000 Ft
összegben szabott ki helyszíni
bírságot, a rendõrkapitányság
pedig csoportosan elkövetett
garázdaság miatt indított
eljárást az érintettek ellen.
Tájékoztatunk mindenkit, hogy
tartózkodjanak az ilyen magatartástól, mert a közterületen
történõ alkoholfogyasztás a
helyi elõírások szerint tilos, és
a tilalom megsértõivel szemben 3000 Ft-tól 20 000 Ft-ig
terjedõ szabálysértési bírság
szabható ki, aki pedig olyan
kihívóan közösségellenes,
erõszakos magatartást tanúsít,
amely alkalmas arra, hogy
másokban megbotránkozást
vagy riadalmat keltsen, a büntetõjogi elõírások alapján
garázdaságot követ el, mely
alapesetben 2 évig terjedõ,
minõsített esetben akár 5 évig
terjedõ szabadságvesztéssel is
büntethetõ!
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI IRODA

A Szentendrei Református
Óvodába (Vasúti villasor 15.)
szeretettel várjuk mosolygós,
kreatív óvónõk jelentkezését.
Lelkészi ajánlás szükséges.
Szakmai gyakorlat:
lehetõleg több, de min. 2 év.
Kezdés: 2011. augusztus 22.
Bérezés Kjt szerint.
Jelentkezni az óvoda
email címén:
reformatusovoda@gmail.com
vagy Bene Andrásné
óvodavezetõnél lehet:
06-20/216-3987
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Mentsük meg a Pest Megyei Könyvtárat!
A létesítése óta eltelt közel fél évszázadban sok sikert és sok bajt is megért a Szentendre város helytörténeti gyûjteményét
is gondozó Pest Megyei Könyvtár. Az ezrek által kedvelt kulturális központ most a gazdasági válság okozta nehézségeket
igyekszik túlélni.

E

lköltöztetik? Bezár? Létszámleépítés lesz? Az utóbbi hetekben számos híresztelés kapott szárnyra a PMK
jövõjével kapcsolatban. Elõször az
Új Szentendrei Hírlap június 25-i
számában jelent meg, hogy a
súlyos anyagi gondokkal küzdõ
Pest Megyei Önkormányzat kérte
a szentendrei önkormányzatot:
37 millió forinttal járuljon hozzá
a PMK idei költségvetéséhez. Az is
felmerült, hogy ha a város mégsem tud beszállni a finanszírozásba, akkor a jelenlegi 32 fõs dolgozói létszámot majdnem a felére
csökkentik, és korlátozzák a nyitvatartási idõt.
Július 22-én az www.endre.info is
közölt egy cikket Pest Megyei
Könyvtár: elveszett Paradicsom?
címmel, amelyben már arról volt
szó, hogy elvihetik a könyvtárat a
városunkból, bár a megye cáfolta,
hogy erre sor kerülne.
A SzeVi augusztus 5-i számában
megjelent Mi lesz veled… PMK?
címû cikkben Biczák Pétert intézményigazgató elmondta, hogy a
megye mindenképpen csökkenteni
kívánja a könyvtár fenntartási költségeit. Hozzátette, hogy csak a város anyagi támogatásának segítségével oldható meg ez a helyzet, s
ha nem jön létre az együttmûködés
a megye és Szentendre között,
akkor valóban sor kerülhet a létszámleépítésre. A problémát súlyosbítja a készülõ új önkormányzati törvény, melynek kapcsán újabb változások léphetnek
életbe.

BICZÁK PÉTER
intézményvezetõt
arról kérdeztem:

 Hogyan látja most a helyzetet?
Az igazi gondot abban látom,
hogy a feladatok nem tisztázottak. Addig nem volt baj, amíg a
megyei önkormányzatok a lakosság száma alapján állami normatívát kaptak a közgyûjteményekért, ami fedezte a könyvtár
fenntartását. Ezt a normatívát az
elõzõ kormány megszüntette. A
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másik furcsa szituáció, hogy bár a
megye a fenntartó, zömében a
város lakossága veszi igénybe a
könyvtár szolgáltatásait. Tavasszal a megye kérte a várost,
hogy szálljon be a mûködtetés
költségeibe, hiszen közintézményrõl van szó, s a városnak is
törvényben rögzített kötelessége
ezt a szolgáltatást biztosítani.
Fontos tudni egyébként, hogy itt
nemcsak a könyvtárról van szó,
hanem az egész, a város kulturális életét szolgáló épületrõl. A
megyei közgyûlés augusztus
végén, a városi testület szeptemberben tûzi napirendjére a
könyvtár jövõjének kérdését.
A válság már régóta érezhetõ:
nincs telefon, nincs gázóra, nincsenek új beszerzések, az új vagy
nyertes pályázatok csak meghatározott célokat szolgálnak, a
mûködést nem, az alapellátásra
sem futja. 21 éve vagyok az
intézmény vezetõje, és azon túlmenõen, hogy engem személy
szerint is nagyon megviselne, ha
a város nem támogatná a PMK-t,
még a rendkívül tisztességesen,
jól dolgozó 32 munkatársamnak
felét is nekem kellene elbocsátanom a megtakarítások miatt. Ez
nagyon hálátlan feladat… Nincs
beleszólásom a dolgok menetébe,
és tartok tõle, hogy a kényszerlépést meg kell tennem, mert a
város nem fogja tudni finanszírozni a költségeket. Pedig színvonalas könyvtárra szüksége van
a városnak, intézményünknek
missziója van, értéket közvetít. Az
elmúlt évtizedek során minden
erõnkkel arra törekedtünk, hogy a
felhasználóknak minõségi szolgáltatásokat biztosítsunk. Az
egyre növekvõ internethasználat
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mellett is évrõl évre nõ a beiratkozott olvasók száma. A tavalyi év
statisztikája: 7019 regisztrált tag,
160 000 dokumentum kikölcsönzése, és 119 026-an fordultak meg a könyvtárban.
A városi vonatkozásokról ZAKAR
ÁGNES
önkormányzati képviselõt, a Kulturális
Bizottság elnökét
kérdeztük:
 Halálhírét költik... Mi lesz
a sokak által szeretett PMKval?
Akinek halálhírét költik, az
hosszú életû lesz, remélem, ez a
könyvtárra is vonatkozik. Annyi
mindenen ment már keresztül ez
a fontos intézmény, hogy hiszem,
ezt a mostani válságot is megerõsödve éli túl. Ennél biztosabbat azonban csak a fenntartó, a
Pest Megyei Önkormányzat
mondhat. Az mindnyájunk elõtt
ismert, hogy a gazdasági válság
miatt több megye küzd az eladósodással, egyre nehezebben mûködtetik intézményeiket. Arról is
tudunk, hogy a kormány átalakítani készül az önkormányzati
rendszert: településeit és megyéit
egyaránt. A Szentendrén az utóbbi években különösen nehezen
mûködõ megyei intézmények,
vagyis a Bárczi, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola, a Móricz Gimnázium, a Nevelési Tanácsadó, a
Petzelt Szakképzõ, a PMK és a
PMMI mûködtetésének megoldását is várjuk a megyei intézményi rendszer közeljövõben történõ átalakításától. Ezen intézmények sorsa mindig fontos volt

Szentendre számára, évi több 10
millió Ft-tal támogatjuk azokat,
mert a szentendreiek számára is
évtizedes hagyományt és értékeket képviselnek. Azt kell mondanunk, hogy a mi helyi közösségünk erõ felüli segítsége nélkül
ezek az épületek már rég bezártak
volna. Bízom benne, hogy a megye respektálja eddigi erõfeszítéseinket, és megoldást talál arra,
hogy a könyvtár mindenki megelégedésére tovább mûködjön itt a
városban.
 Szentendre önkormányzata
tud soron kívül pénzt adni a
megoldáshoz? A megye megfogalmazta ezt az igényét.
Mint említettem, 2007 óta támogatunk megyei oktatási intézményeket részint pénzzel, részint
azzal, hogy feladatokat veszünk
át tõlük, oldunk meg helyettük. A
Nevelés Tanácsadó túlterheltsége
miatt például Szentendrén az
utóbbi négy évben hét álláshelyet
hoztunk létre a megoldatlan fejlesztési, gyógypedagógiai, pszichológusi feladatokra. Pest megye
100 millió Ft-os kérése a városban mûködõ megyei intézmények
mûködtetésére elhangzott a képviselõ-testület elõtt, konkrét elõterjesztés azonban csak az említett két iskoláról készült. Városunk pénzügyi helyzete is igen
nehéz, a kiemelt EU-s fejlesztések
önrésze igen nagy terhet jelent,
így mi is csak egy új állami finanszírozási rendszerben bízhatunk.
Ezt meg kell várni, utána tisztább
lesz a kép. Jövõ évrõl éppen ezért
még ígéreteket tenni is felelõtlenség lenne. Azt azonban ezzel
együtt is ki kell jelentenünk, hogy
a PMK könyvtára, színházterme,
rendezvényei nélkülözhetetlenek
Szentendre és környéke számára,
az ott dolgozók, jórészt helyiek,
munkahelyének megõrzése is
fontos lenne.
 Azt nem is említve, hogy a
PMK könyvgyûjteményének
alapja Szentendre egyedülálló várostörténeti anyaga,
amelyet a város évtizedekkel
korábban átadott a megyei
intézménynek...

VÁROS

Így van. Szentendrének és a kistérségnek fontos, hogy évtizedek
óta helyet adhat egy elismert
megyei mûvelõdési intézménynek, különösen annak ismeretében, hogy a gyûjteménye nagy
részét korábban a várostól vette
át, tehát gondozott könyvtárában
jelentõs várostörténeti dokumentumok találhatók. Biczák Péter
igazgató úr és szakember munkatársai nagyszerû munkát végeztek az elmúlt években, évtizedekben, tudásuk, kapcsolataik, városi beágyazottságuk érték, az õ és a munkahelyeik megõrzése – ismétlem – nagyon fontos. Biczák Péter, mint a Városfejlesztõ Egyesület tagja, évek óta
folyamatosan remek ötletekkel
segíti településünk fejlõdését. A
város igyekszik erejéhez, korlátozott lehetõségeihez mérten támogatni a megmaradást és a fejlõdést, de most pénzzel nem tudunk segíteni.
Annak idején, 2006-ban együtt álltunk ki a PMK városban maradásáért, amikor dr. Dietz Ferenc polgármester, akkor még a Jogi
Bizottság elnökeként segítette a
megyével a tulajdoncserérõl zajlott
egyezkedést. Ennek eredménye,
hogy a mai napig sok városi
eseményünknek adhat helyet a
könyvtár. A polgármester most is
részt vesz a megyével történõ
egyeztetésekben, bízunk benne,
hogy ez alkalommal is sikerrel jár.

A PMK dolgozói nem
nyilatkoznak
A dolgozókat nem sikerült megszólaltatni, hiszen bárki érintett
lehet a létszámleépítésben, ha
kedvezõtlen döntés születik.
AMBRUS ANDRÁS, a Pest Megyei Önkormányzat sajtófõnöke
megkeresésünkre azt válaszolta,
hogy a Pest Megyei Könyvtárral
kapcsolatban az augusztus 26-i
közgyûlésen lesz egy elõterjesztés, amelyrõl a képviselõknek
dönteniük kell.

Olvasói vélemények
Mivel nyári szünet miatt zárva
tart a könyvtár, így nem kis feladat volt olvasókat megszólaltatni.
Kíváncsiak voltunk, vajon a rendszeres látogatók mit szólnak a
városban terjedõ hírekhez.
ALMÁSI GERTRÚD aktív könyvtárlátogató:
Szenvedélyes könyvtárlátogató
vagyok, hetente kétszer-háromszor is megyek, az információkat
onnan szerzem. Olyan újságokat,
folyóiratokat olvasok, amit nem
tudnék megvenni. A gyerekeimnek is mindent megtalálok, hatalmas, gazdag a választék gyerekkönyvtárban vagy a fonotékában.
A felnõtt részleg kínálata szintén

Az Új Széchenyi Terv Zöld
Beruházási Rendszer
segítségével

most akár 6 millió forinthoz
is juthat.
Az energetikai hatékonyságot növelõ
felújításokhoz és energiatakarékos
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!

értékes, gazdag kincs, amit
továbbra is szeretnék élvezni és
megbecsülni. Szinte minden
könyvtárost ismerek, akik kedvesek, segítõkészek, beszerzik a
jó könyveket. Bár Szentendre a
mûvészetek városa, sok értéket
tud felmutatni a város, de vannak
olyan kincsek, melyek nem olyan
látványosak, nem olyan csillogókvillogók, mint a PMK. Össze kell
fogniuk azoknak, akik használják
a könyvtárat, hogy mentsük meg
mindenképpen. A magam részérõl
el sem tudom képzelni, hogy
bezárják, sem azt, hogy kevesebb
létszámmal, megváltozott nyitva
tartással mûködjön. Több évtizedes munka, pénz, szakértelem
halmozódott fel itt, mindannyiunk érdeke, hogy továbbra is természetes egyszerûséggel használni tudjuk.
ZIMRE ZSUZSA újságíró:
A könyvtárat azért szeretem, mert
nagyon sok könyvet vesznek, számos kortárs író és költõ munkája
kölcsönözhetõ, segítõkészek az
ott dolgozók, és maximálisan
olvasóbarátok. Tisztában vagyok
vele, hogy a Pest Megyei Önkormányzat rossz anyagi helyzetben
van, de szerintem a városnak kötelessége lenne a hiányzó öszszeget kigazdálkodnia. Nem kérdés, hogy könyvtárra szükség
van, fõleg, ha figyelembe vesszük,
hogy nem csak a helyiek, hanem

Nagytakarítás Szentendrén
A szentendrei Polgármesteri Hivatal szervezésében civilek, a VSZ Zrt., a Szentendrei Civil
Kontroll Egyesület és a Bükkös Partiak Baráti
Köre Egyesület bevonásával kéthetes „nagytakarítást” végeztek a város szinte egész területén. A „Szedjük Együtt” elnevezésû akció keretén belül, a szûkös anyagi lehetõségek ellenére, a civil segítõk mellett önkormányzati
részrõl négy ember két géppel dolgozott a település utcáin annak érdekében, hogy barátságosabb, élhetõbb lakhelyet teremtsen a szentendreieknek. Az akció során összeszedték a kiszórt zöldhulladékokat, megtisztították a
szelektív hulladékgyûjtõk területét, felmérték a
településen lévõ parlagfüves területeket, a rendezetlen ingatlanokat és az úthibákat. A
leltárok alapján a jövõben – anyagi lehetõségek
függvényében – megindul a közutakon lévõ úthibák rendbetétele, a kisebb-nagyobb hiányok
pótlása.
A kemény, napi 9 órás munka során közel 250
köbméter (súlya kb. 55 000 kg) hulladékot
gyûjtöttek össze a város közterületeirõl, a lakókat pedig postaládába dobott szórólapok,

a többi szomszédos település
lakói is megfordulnak ott. Számomra teljesen abszurd, hogy a
könyvtár február óta nem érthetõ
el vezetékes telefonszámon, mert
a Telekom kikapcsolta. Attól tartok, hogy ha a dolgozói létszámot
lecsökkentik, akkor a PMK csak
rövidebb ideig tart nyitva, ergo az
ingázósok nem tudnak este eljutni a könyvtárba, csökken a kölcsönzések száma, és ebbõl statisztikailag kimutatható lesz,
hogy nem érdemes a könyvtárat
fenntartani.
SZAKONYI KÁROLY író:
A könyvtárak bezárása merénylet
a kultúra ellen, különösen egy
olyan világban, amelyben az emberek szûkös anyagi helyzetük
miatt keveset költenek kultúrára,
könyvek vásárlására. A könyvtárak támogatása minden kormányzatnak kötelessége, hiszen a
mûvészet terjesztése alapvetõ
nemzeti érdek. Ma már nem csak
én vagy a gyermekeim látogatják
a Pest Megyei Könyvtárat, hanem
immár négy, Szentendrén élõ kisunokám is, akik hétrõl hétre
újabb könyvekkel, olykor filmekkel térnek haza, és ott helyben is
szívesen töltik olvasgatással, nézelõdéssel az idejüket. Remélem,
hogy nem kell lemondanunk errõl.

DUBNICZKI

tájékoztatók révén informálták az akció céljairól, az ingatlantulajdonosok kötelességeirõl,
az otthon termelt hulladék elhelyezési lehetõségeirõl, valamint kérték az együttmûködésüket a rend megõrzésében.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy sokan sajnos
továbbra sem az elõírtaknak megfelelõen
helyezik el az otthon termelt szemetet. Pár nappal az akció után több lakó a rendbetételen
fáradozók áldozatos munkáját, a szórólapok,
tájékoztatók útmutatásait, valamint a munkába
fektetett energiát és anyagiakat figyelmen kívül
hagyva, ismét közterületre dobta ki az általa
termelt hulladékot. Legközelebb csak 2012-ben
kerül sor egy ilyen nagy horderejû takarításra a
lomtalanítás ideje alatt, ezért a rend megõrzése
közös érdekünk és felelõsségünk.
Ezúton kérjük ismételten minden szentendrei
együttmûködését a tiszta környezet fenntartásában és segítségét abban, hogy amennyiben környezetében illegális szemétlerakást,
közterületrongálást észlel, jelezze a
kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
email címen vagy a
06-80-204-725 telefonszámon.
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KULTÚRA

A Söndörgõ
a Barcsay udvarban

Koncert

Kiállítás
Aleksz Krizbai Sándor
képzõmûvész és barátai – Uta
Heinecke festõmûvész és Ütõ
Gusztáv képzõmûvész – kiállítása augusztus 19-én, 18
órakor nyílik a noMade galéria
anker-ben (1061 Budapest,
VI., Anker köz 2-4.,
nomade.hu@gmail.com).
Megnyitja Szombathy Bálint
képzõmûvész. Megtekinthetõ
szeptember 8-ig, hétfõtõl péntekig 13-tól 18 óráig.

Kiállítás
és pódiumestély
Az Erdélyi mûvészek
Leányfalun sorozat keretében
augusztus 19-én, pénteken
17 órakor nyílik Török Bíró
Erzsébet székelyudvarhelyi festõmûvész kiállítása a
Leányfalu-Házban (Móricz
Zsigmond út 124.). Méltató
beszédet mond Banner Zoltán
mûvészettörténész. A kiállítás
megtekinthetõ szeptember 8-ig.
A megnyitó után, 17.30-kor
pódiumestély kezdõdik a 16
éve elhunyt Páskándi Géza
Kossuth-díjas költõ verseibõl.
Fellépõ mûvészek: Kovács Éva
Poór Lili-díjas szatmárnémeti
színésznõ, Ferenczy Csongor
színmûvész Budapestrõl.
Szerkesztõ-rendezõ: Szugyiczky
István.
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Jubileumi koncert volt az augusztus tizenharmadiki, hiszen hivatalosan elõször játszott a Söndörgõ Együttes a Barcsay
udvarban. A Vujicsics együttes koncertjein
ugyan többször is felléptek, de önállóan
csak most kaptak lehetõséget az itteni zenélésre. Pedig immáron 16 éve alakult
meg ez az együttes, javarészt a Vujicsicsegyüttes tagjainak gyermekeibõl, akik a
„nagyok” próbáin „nõttek fel”. A Söndörgõ, a friss, fiatalos délszláv népzenét játszó tamburazenekar azóta ismertté, sõt
elismertté vált itthon és a világban. Most került kiadásra negyedik lemezük a Harmonia Mundi lemezkiadónál, s ezt hatvan országban forgalmazzák.
Szombat este a színpadon felállított székekre sorban letett ütõs és pengetõs hangszerek látványa adta az
elsõ élményt. Azután bejöttek a „fiúk”, és elkezdtek ezeken játszani. Az addig fegyelmezetten üldögélõ
közönség perceken belül különös átváltozáson ment át, mozgásba lendült, kezével, lábával dobolni kezdett,
tapsolt, hurrázott, bravózott. Kortól, nemtõl függetlenül. A kisgyerekek pedig a zenekar elé perdülve táncoltak. Fantasztikus, virtuóz örömzenét játszott Eredics Áron, Eredics Benjámin, Eredics Dávid, Eredics
Salamon és Buzás Attila. Az egyórás koncert szinte minden számát dübörgõ taps, hurrázás díjazta.
Nagyszerû est volt, amelyet jó lenne, ha még sokszor megismételnének.
fotó  RAPPAI ZSUZSA

Szeptember 19-én, hétfõn 19
órakor várnak minden érdeklõdõt a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolába J. S. Bach:
versenymûvek kettõ, három,
négy csembalóra BWV 10601065 koncertre.
Közremûködik: Oláh Aino,
Kovács Katalin, Csizmadia
Angelika, Petró-Nagy Nóra –
csembaló, Papp Dániel,
Draskóczy Eszter - hegedû,
Móré László - brácsa,
Karasszon Dénes - cselló,
Hornyák Dávid - bõgõ (korhû
hangszereken).
Belépõ jegyeket 1000 Ft-os
áron a hangverseny elõtt, a
helyszínen lehet váltani.
Diákoknak és nyugdíjasoknak
a belépés ingyenes.

RAPPAI ZSUZSA

Egy örökifjúról
Mi kell egy kellemes nyári színházi estéhez? Jó
színészek és pompás szöveg. Megtapasztalta ezt az
a kisszámú, lelkes közönség, aki megnézte a
Kovátsmûhely elõadásában Petõfi eposzparódiáját,
A helység kalapácsát.
A szegény színház újdondász változataként négy
elõadó néhány „zeneszerszámmal”: fazékfedõvel,
diódarálóval, fakanállal, díszletként pedig hat
hokedlivel felszerelve jelenítette meg a népes szereplõgárdát és a mozgalmas cselekményt. Bakos Éva
mind a négy szerepében parádés alakítást nyújtott.
Szemérmetes Erzsók illuminált imbolygását és az

amazontermészetû Márta eltökélt arcát egyszer
Vitéz Csepû Palkó táncára, majd a kevés szavú bíró
szemeinek nyitogatására váltotta. A férfiak –
Jegercsik Csaba és Sándor Dávid megosztoztak a
cím- és a többi szerepen. Kováts Kriszta pedig fáradhatatlanul segítette, egészítette ki alakításaikat
hangeffektusokkal és énekszóval.
Petõfi 1844-ben alig 21 évesen, frissen befutott ifjú
tehetségként, jókedvében vetette papírra sorait.
Poénjai frissek, cselekményvezetése sodró, stílusa
lendületes. Kár, hogy olyan gyorsan pergették a játszók a szöveget, szerettünk volna többet és hosszasan kacagni.

KÖNYVAJÁNLÓ

Büky László: Stílusmagatartási formák
Füst Milán és Weöres Sándor költõi nyelvében
A könyv a XX. század két nagy költõjének mûveit vizsgáló tanulmányokból áll, amelyeket a tudós
szerzõ az utóbbi években jelentetett
meg különféle folyóiratokban.
Füst Milán a Nyugat nemzedék
egyik nagysága, Weöres Sándor
pedig bizonnyal az elmúlt század
egyik legzseniálisabb költõje volt.
A költõi pályán elinduló Weöres
egyik mesterének tartotta Füst
Milánt, ezért is összefüggenek a
kötet dolgozatai. Az összefüggés
másik oka, hogy Büky László vizsgálati módszere(i) lényegében
mindegyik tanulmányban azonosak. A szövegformálási sajátságok
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a szövegnyelvészet és a stilisztika
tudományának legújabb szempontjai alapján tárulnak föl; a
szövegmondat aktuális tagolása,
az információelmélet hírértékfogalmának fölhasználása, a Fibonacci-féle számsorozat (az
aranymetszés) csupán néhány
ezek közül. Olvasható tanulmány
az „és” és az „s” kötõszóhasználatáról, Füst egy latin nyelvû „dörgedelmérõl”, a hízott medvék
szerepérõl a költõi gasztronómiában és így tovább. Ezért talán az
sem meglepõ, hogy az alábbi
(közismert) Weöres-vers is tudományos vizsgálatba van vonva:

ÕZI

Volt egy szép ládika,
nõtt benne egy almafa,
én azon az almafán
Dinnyét szedtem délután.
Nagyot ugrott Sárika,
beszakadt a ládika.
Füst Milán költõi stílusának tudományos vizsgálatát egy helyen
a tanulmányíró Karinthy Frigyes
Így írtok ti-beli darabjának párhuzamával végzi, ami meglehetõsen
egyedülálló kutatási eljárás.
A könyv huszonöt tanulmányáról
elemzõ véleményt mondani majd
a szaktudomány fog, azt azonban
itt is megállapíthatjuk, hogy eredeti és magas színvonalú kötetet
vehet kézbe Büky László minden
SZ. N.
olvasója.
Büky László: Stílusmagatartási formák
Füst Milán és Weöres Sándor költõi
nyelvében, Szegedi Tudományegyetem,
2011. 294 lap

KULTÚRA

Salamonról, a gyermekkirályról három tételben
A Szentendrei Teátrum idei õsbemutatója várakozást keltett. Történelmi drámák mûsorra tûzése – bár kedvcsináló mûsorfüzet
mûfaji megjelölésként játékot ad meg – örömteli. Felnõtt és gyerek egyaránt nehezen tud elvonatkoztatni a maga világától,
ezért üdvös megjeleníteni, élettel tölteni meg számukra a régmúltat.

A

történelmi drámának jellegénél fogva az a szerepe,
hogy a nemzet kitüntetett
idõszakait mutassa be úgy, hogy
mindig a jelen számára közvetítsen világos ideológiai üzenetet.
Salamon (1063-1074) nem tartozik az ismert Árpád-házi uralkodók közé, hírét elhomályosítja
Szent László király (1077-1095),
akivel harcban állt a hatalomért.
Pedig élettörténete, amely felsejlik a darab narrációjából, rendkívül regényes. Gyerekként koronáztatta meg apja, és kötött
dinasztikus házasságot a nálánál
öt évvel idõsebb császárleánnyal,
Judittal. Jelentõs gazdasági intézkedése, hogy bevezette a saját
képmásával díszített dénárokat és
a rendszeres pénzújítást. Törvényeinek egy részét is a késõbbi
példásan szigorú Szent László-i
törvényekhez sorolták. Bõ tíz év
után, 1074-ben unokatestvérei
letaszították a trónról. Kezdetben
nem nyugodott bele a veszteségbe
és folyamatosan támadta elõbb I.
Gézát, majd annak öccsét, a sokat
emlegetett Lászlót, aki elfogatta
és Visegrádon egy toronyba zárta.
(Ennek a helyén épült a mai
Salamon-torony, két századdal
késõbb.) Általában hitelesnek
fogadják el a szaktudósok a XIII.
századi krónikás közlését arról,
hogy az adriai Polában mindenki
által tisztelt gyógyítóként fejezte
be életét. Pozsgai Zsolt, aki írta és

Salamon király szerepében: Bindics Botond

rendezte a darabot, azt nyilatkozta, hogy elsõsorban azért választotta ki a kort, hogy felmutassa,
miként lehet egy válságos idõszakban az egymással érdekellentétben álló feleknek megbékülni
és megegyezni.
A darab azt az eseményt állítja
színpadra, amit „húsvéti csodának” neveznek. A tizenkét éves
Salamon – híveinek hosszas elõkészítõ munkája után – találkozik
a felnõtt Gézával, és okosságával,
diplomáciai érveivel, nem utolsósorban egy hatalmas hercegség
ígéretével leszereli a heves ellenfelet. Megegyezésük pecsétjeként
maga Géza teszi a fejére a koronát
a pécsi székesegyházban, a megismételt szertartáson. Mielõtt ezt

Berecz András estjérõl
Augusztus 12-én pénteken csodálatos
élményben volt része egy teltházas
közönségnek a Városháza udvarán. A
díszlet és kellék nélküli színpadra feljött
egy ember, és elvarázsolt minket. Hogy
is magyarázzam ezt meg önöknek?
Egyfelõl persze a várakozás miatt –
hiszen egy ismert, Kossuth-díjas elõadómûvészre vártunk – (persze õ magát
csupán ének- és mesemondónak tartja),
másfelõl, higgyék el, még meg sem szólalt, már
hatott a személyisége. Milyen ez a személyiség,
milyen ez a kisugárzás, erõ? Derû, bölcsesség, irónia, humor, ezt éreztük, ezt vártuk és ezt kaptuk.
Gyergyói székely balladák, furcsa, félig valós, félig
kitalált legendák, mesék; improvizációk egy töké-

a helyzetet mai kor embere teljességgel hiteltelennek érezné, a
középkori uralkodókat kora
gyerekségüktõl felkészítették a
feladataikra. (Hunyadi Mátyás is
már tizennégy évesen uralkodóként tárgyalt és felelõsen döntött.) Meglehetõsen didaktikus,
mondhatnám elõre kiszámítható
azonban az, hogy a bájos gyermek célt ér. A darab írója érzékelte, fõ konfliktusnak mindez
meglehetõsen gyenge, ezért a
krónikák elejtett szavai alapján a
hoppon maradt, befolyásos nagy
támogatóval, Vid ispánnal való,
és a felnõtt, nagytermészetû feleség és a gyermekkirály ellentéteit is színre vitte. A játék íve a
fiacskájával kedveskedõ édesanya
jelenetétõl az immár békét teremtõ keresztény király – a színpadi térben nagyon hatásos –
engesztelõ imájáig húzható meg.
Meglehet, hogy az erõteljes színészi alakítás emelte ki Mór pécsi
püspök alakját (Gömöri Krisztián), akinek cselekedeteit, indíttatását egy pogány kislány megmentésére érdemes lett volna nem
csak illusztrációszerûen felmutatni.
A hét szegedi színész és a két
gyermekszereplõ nemcsak a Városház udvarán kelti életre a figurákat, hanem a Duna Televízió
filmet forgat belõle a dömösi prépostság romjai között. Gyerekeket

színpadon szerepeltetni nemcsak
fél siker, hanem kockázatos is,
különösképpen címszerepben.
Bindics Botond szépen, érthetõen
mond szöveget, élvezettel játszik,
természetesen segítik ebben a felnõtt profik. Szerencsére a dzsúdóedzések és az együttesében
való dobolás mellett jutott ideje a
darab szövegének a megtanulására is. A másik gyermekszereplõ, Kovács Enikõ Lili egy-két mondata ellenére meghatározó színpadi jelenléttel bír.
Talán a korszak azonossága – és
nagymértékben a színdarab tematikája és lezárása – emlékeztet
egy régi teátrumi bemutatóra.
Ratkó József: Segítsd a királyt!
címû drámájának végén így imádkozik István király. Talán most is
idõszerûek a szavai.
„Uram, (…) vigyázz reánk, hogy
álljunk meg a hitben;
segíteni ne vesztegelj nekünk,
és hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat!
Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak
és földeinket elcsipegetik
és sóvárognak falvaink iránt
és kiirtanák szülötte-szavunkat,
hahogy dicsérni Tégedet ne tudjunk,
és minden módon ártani akarnak,
tanítsd meg õket, Uram, haragodra!
(…)
Juttasd eszükbe, ki vagy Te, Uram,
s kicsodák õk! És tedd hogy ne legyünk
gyalázatja a szomszéd nemzeteknek,
ne legyünk csúfja és játékai,
s messzire való maradékaink
rút járom alá ne vettessenek! Ámen.

ÕZI

letesen egyedi, senkivel össze nem
téveszthetõ stílusban elõadott csokrával örvendeztetett minket. És persze
tanított, gyógyított minket ez a nagyon
bölcs ember történeteivel, az ide-oda
csapódó gondolatfüzéreivel, amelyeknek mindig volt valami végtelenül
humoros és éppen ezért igen szomorú
üzenete. És ahogy ezt két éve is megtette: énekeltette a közönséget, és mi
bizony mindannyian, MINDANNYIAN
vele énekeltünk.
Idén nyáron – ahogy ezt Aknay Ágitól
megtudtam –, három estére lehetett azt mondani,
hogy nagy az érdeklõdés, nagy a siker, ebbõl az
egyik Berecz András elõadása volt. Aki ott volt,
tudom, nem felejti el, én sem.
BARNÁS ISTVÁN
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FESZTIVÁL

VI. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál 2011
Augusztus 26. péntek
Fõ tér
17.00 DOBRI JAZZ BAND
Könnyû délutáni jazz koncert
17.30 TÉRFOGLALÓ –
ÜNNEPÉLYES FÕ TÉR
ÁTADÓ Köszöntõt mond:
dr. Dietz Ferenc polgármester
17.00-22.00 ENGLISH
CENTER
Ingyenes angol nyelvgyakorló
játékok kicsiknek és nagyoknak.
A program támogatója:
Szentendre Város Önkormányzata
17.45 A SZENTENDREI
GYERMEKSZÍNHÁZ DÍJNYERTES ELÕADÁSA
18.15 DOBRI JAZZ BAND
KONCERT
19.30 MACSKA-HAJ – szerb
film- és operett dalok
A Magyarországi Szerb Színház
elõadása
Fellépõk: Jurkovits Zorica, Rusz
Milán, Ember Tibor, Kraljevic
Ratko, Matoricz József és
Agatity Krunoszláv
20.30 DÍJÁTADÓ
A Szentendrei Kulturális Központ
nyereményjátékának sorsolása és
díjátadása. A Szentendrei
Teátrum és Nyár regisztrált
jegyvásárlói között egy szentendrei képzõmûvész alkotását sorsoljuk ki.
21.00 FÉNYFÕTÉR
21.30 DIVATBEMUTATÓ
A FÉNYFÕTÉREN
Bemutatkoznak a Szentendrén
élõ fiatal iparmûvészek. A PMMI
Szentendre vonzásában címû,
kortárs iparmûvészeti kiállításához kapcsolódó rendezvény.
A divatbemutató külön
érdekessége, hogy a ruhákat a
városban jól ismert WELLDANCE
Sporttánc Egyesület tagjai
mutatják be.
IKON-csoport – IKON-ház
Dunaparti Mûvelõdési Ház
Dunakorzó 11/A
14.00-22.00 FELNÕTTMEGÕRZÕ TÁRSASJÁTÉKHÁZ
17.30 AZ IKON CSOPORT
(Bozsó Zsuzsa, Lehoczky
Krisztina, Lukács János, Lukács
Tibor, Mátai Attila, Mezei
Sándor, Paulusz Györgyi, Pirk
László, Rácz Zita, Ries Zoltán,
Tamás Mária, Ujbányai Veronika,
Végvári Tamás, Vizúr János)
képzõmûvészeti kiállítása,
csellójátékával közremûködik
Járvás Vivien.
18.00 SZERETÕK - Incze Ildikó
elõadásában. Gyurkovics Tibor
Kossuth-díjas író szerelmes verseinek és a Bíboros c. novellája
motívumainak felhasználásával
írta és rendezte, valamint
bevezetõt mond Szakonyi Károly
Kossuth-díjas író.
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DMH udvara
Dunakorzó 11/A
19.30 A FORGÁCS
TÁRSASÁG ELÕADÁSA
GOMBASZIGET – humorral
fûszerezett dráma
Szereplõk: Fülöp András (rendezõ is), Juhász Gergõ, Kecskés
Robin, Kecskés Tibor, Orgoványi
Krisztián, Zarubay Bence, Barnás
Máté, Futás Zsófia, Albrecht
Emese, Csizmadi Balázs, Deim
Balázs. Az Éjszaka Leányai
szerepében egy ikerpár: Székely
Dóra és Szonja
Art Boutique Galéria
Kucsera Ferenc utca 6.
VILLANÁSOK 3 NAP 3 MÛVÉSZ
3 KIÁLLÍTÁS
16.00 CAKÓ DÁNIEL
MEDÁRD szobrászmûvész
Szentendrei Képtár
Fõ tér 2-5.
17.00 AZ ANYAG
VONZÁSÁBAN
Nyitott Iparmûvészeti Mûhely
kicsiknek, nagyoknak
18.30 Szentendre Vonzásában
Kortárs iparmûvészek kiállításának bemutatása
P’ART Mozi
Dunakorzó 18.
18.00 A SZOLNOKI JELENKOR-TÁRS GALÉRIA KIÁLLÍTÁSA
(bemutató és vásár)
Megnyitja: Nyolczas Erika
mûvészettörténész
Közremûködik: Varga Erik szolnoki képzõmûvész – basszusgitáron
Kiállítók: Szolnok városhoz és a
109 éves Szolnoki Mûvésztelephez kapcsolódó kortárs
képzõ- és iparmûvészek: Verebes
György, Gránicz Tamás, Vojnich
Erzsébet, Varga Patrícia Minerva,
Soós György Georgius, Bozsó
Nóra, Fazekas Magdolna, Baranyó Sándor, Nagy Dénes, Nagy
Katalin Matild, Danka Attila,
Varga Erik, Meggyes László,
Meggyes László Vendel, Ágotha
Margit, Rékassy Eszter, László
Dániel, Bráda Tibor, Deák Ilona,
Kis Zoltán László. A kiállítás
megtekinthetõ: szeptember 30-ig

Augusztus 27. szombat
Fõ tér
10.00–16.00 GYEREKFÕTÉR
10.00–16.00 Paprikajancsi csúzlizdája
11.00–16.00 Történelmi játszóház
– Lóvátett lovagok (kicsiknek és
nagyoknak egyaránt ajánljuk)
11.00–16.00 Virgonckodó játszóház (0-100 éveseknek)
14.00–16.00 Lufihajtogatás
bohóc segédlettel
14.30 Vitai Ildikó: Vadrózsából
tündérsípot – zenés versek
gyerekeknek

10.00-18.00 A
NAGYCSALÁDOSOK
SZENTENDREI
EGYESÜLETÉNEK
GYERMEKPORGRAMJAI
Óriásmalom, óriás dáma játék,
pecázás, a legkisebbeknek
fakockák.
Kézmûves porgramok:
10.00-12.00 gyöngyfûzés
12.00-14.00 természetes
anyagok
14.00-16.00 csuhébábok
16.00-18.00 üvegfestés
10-12 óráig origami
12-14 óráig snupi (mûanyag kulcstartó) csomózás
14-16 óráig nemezelés
16-18 óráig bõr karkötõ készítés
10.00-22.00 ENGLISH
CENTER
Ingyenes angol nyelvgyakorló
játékok kicsiknek, nagyoknak. A
program támogatója: Szentendre
Város Önkormányzata
16.00 I. REGIONÁLIS
KATONAZENEKARI
FESZTIVÁL
MH Szentendre Helyõrségi
Zenekar (Ugyanekkor a tatai
zenekar a Dunakorzón, a
budapesti a Lázár cár téren játszik.)
16.30 ÖSSZEVONT
KATONAZENEKARI
KONCERT
MH Tata Helyõrségi Zenekar
MH Budapest Helyõrségi
Zenekar
MH Szentendre Helyõrségi
Zenekar
18.00 ZUMBA PARTY
NASZVADI ADRIENNEL
19.00 KONCERT – G CLEF
BAND
Az együttes 2011 júliusában
alakult. Többnyire populáris
zenéket játszik, négy énekessel a
fronton. A dalok között egyaránt
megtalálhatók a 60-as évek
örökzöldjei, illetve a mai fiatalság
közkedvelt dalai. A zenekar felállása: dobok – Petõ Roland,
basszusgitár – Grõber Máté,
szólógitár – Burai Viktor, zongora
– Tóth Lázár, ének – Schwartz
Dávid, Orosz Nikoletta, Nyári
Dóra, Csenki Lilla
20.00 DAMNED 24 ROCK
ZENEKAR Fiatal punk rock
banda: Chessy Tom (16 ) –
gitáros, énekes, Szolnoki Zsolt
(16 ) – basszusgitár, Kovács
Miklós (14 ) – dob. Több mint
másfél éve alakultak egy iskolai
zenélés alkalmával és azóta
együtt játszanak. Stílusuk
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leginkább a Blink 182 vagy a
Green Day-re hasonlít. Eleinte
fõleg feldolgozásokat játszottak,
ma már saját számokat írnak,
hamarosan megjelenik elsõ
lemezük.
IKON-csoport – IKON-ház
Dunaparti Mûvelõdési Ház
Dunakorzó 11/A
10.00-14.00 KÉPEZÕ: rajzolás, festés aszfaltra, papírra,
vászonra, kavicsra.
10.00-22.00
TÁRSASJÁTÉKHÁZ
14.00 SLÁGEREK. Elõadják:
Kun Édua Anna, Pánczél Kristóf,
Szirtes Barbara, zongorán kísér
Pánczél Kristóf.
15.00 BARDÓCZ L. CSABA
NAPRAFORGÓSZÉLBEN
CÍMÛ MÛSORA Bardócz. L.
Csaba (ének, gitár), Császár
Róbert (gitár), Viszkeleti Júlia
(ének, fuvola)
17.00 KELTA-MAGYAR
VILÁGZENE a Lighthouse
együttes elõadásában
19.00 DZSESSZMÛSOR Vers
Dóra (ének) és Zádor Tamás
(gitár) elõadásában
20.00 HALÁLTÁNC
VERSMÛSOR Jánosi Dávid,
Jánosi Ferenc és Jánosi Márton
elõadásában
21.00 BLUES SAROK: Sipos
Misi és Fenyõ Robi mûsora
10.00-24.00 ÓRA KÖZÖTT
TEKINTHETÕ MEG AZ IKON
CSOPORT KIÁLLÍTÁSA
Skanzen-ház
Bogdányi u. 28.
10.00-24.00 BEZZEG AZ ÉN
GYEREKKOROMBAN
Vajon milyen volt egészen kicsi
korunkban? Próbálja ki a Skanzen
óriás bölcsõjét, a hatalmas
székeit és a hozzá méretben
passzoló asztalt!
12.00-24.00 NYITOTT
RESTAURÁTOR MÛHELYEK
Munkabemutató és szaktanácsadás kollégáinktól
Fa bútorok
Intarzia készítés bemutató
Szaktanácsadás: berakásos- és
natúr fa bútorok
Kerámia és porcelán
Kerámia és porcelán restaurálás
bemutató, szaktanácsadás
10.00-24.00 NAGYANYÁINK
KONYHATITKAI
Kóstolja meg a Skanzen saját
készítésû gyümölcslekvárjait,
befõttjeit és vigye magával
receptjeinket!
10.00-24.00 VASUTAS
JÁTSZÓHÁZ
(Menesztõtárcsa-készítés,
„Keresd a párját!” játék,
Vasútrészvény-készítés)
„A vasút fénykora – A vidék modernizációja” címû kiállításunkhoz
kapcsolódóan visszük magunkkal
a tárlathoz rendelt legkedvesebb
játékainkat.

10.00-18.00 ZENE- ÉS
JÁTÉKSAROK
Körjátékok és népdalok tanítása
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
10.00-24.00 SKANZEN 3D
PUZZLE
Modellezzünk egy épület újraépítést! Rakja össze kicsinyített elemeibõl a Skanzen egyik épületét!
10.00-18.00 SOLYMÁSZOK
NÁLUNK
Madárbemutató és madársapka
kiállítás
10.00-24.00 SKANZEN
TERMÉKEK ÉS BOROK
VÁSÁRA
Bükkös-patak
Kanonok utcai hídtól az Aporhídig
16.00 ELSÕ GUMIKACSAVERSENY
(Esõnap vasárnap)
A Rotary Club Szentendre
szervezésében a Bükköspatakon, a Kanonok utcai hídtól
az Apor-hídig tartó 250 méteres
szakaszon mintegy hatszáz
darab, a gyerekek körében közismert sárga – számozott – gumi
játékkacskákat a startnál
beeresztik a vízbe, melyekre
tombola vásárlásával lehet
fogadást kötni. Az elsõ 10 célba
érkezett kacsa a díjazott.
A rendezvény bevételébõl a
Rotary Club Szentendre köztéri
pihenõpark felállítását tervezi a
megújult belvárosban.
A kacsákra fogadni, egyben a
köztéri pad költségeihez hozzájárulni a rendezvény helyszínén
lehet.
További részletek a klub honlapján: www.facebook.com/
rotaryclub.szentendre, illetve a
helyszínem a szervezõktõl
Kecskés-ház udvara
Dumtsa-Ignatovity utca sarok
(Esõ esetén: Kecskés kamaraterem)
20.00 HAMVAS, DALMÁT,
BOR, BORDAL
Az Ars et Vita Alapítvánnyal,
a Hamvas-hagyaték gondozójával, a Kecskés Együttessel, a
dalmát zenei örökség
õrzõjével és Kertész Józseffel
megvalósuló program keretében
a Kecskés Együttes dalmát
dalokat és bordalokat játszik,
Kertész József pedig Hamvas:
A bor filozófiája címû mûvébõl
olvas részleteket.
Utcazene
11.00 KLEZMER MUZSIKA
A budapesti Fazekas Mihály
iskola diákjai zenélnek
PMK színházterme
Pátriárka u. 7.
18.00 KÖNYVBEMUTATÓ
Kistérségi mûvészeti ki kicsoda
18.00-tól regisztráció, 19.15-tõl
megnyitja: dr. Dietz Ferenc polgármester

FESZTIVÁL
V8 Uszoda és
Szabadidõközpont
tetõterasz
Kálvária u. 16/C (rossz idõ
esetén a színházteremben)
21.00 BORBÉLY MÛHELY
KONCERT
Borbély Mihály szaxofon, Szabó
Dániel zongora, Horváth Balázs
bõgõ, Baló István dob
Belépõ: 800 Ft
Erm’s étterem
Kossuth Lajos u. 22.
20.00 BUDAPEST RAGTIME
BAND
Matthias Rex étterem
Kossuth Lajos u. 16.
20.00 KARÁCSONY JÁNOS
JAMES KONCERT
Basszusgitáron játszik:
Szappanos György
Mûvész étterem
Dumtsa Jenõ u 12.
20.00 PETRUSKA ANDRÁS
KONCERTJE
Petruska András dalszerzõelõadó szerzeményei olyan forrásokból táplálkoznak, mint a jazz,
az amerikai folkzene, valamint a
kortárs underground.
Art Boutique Galéria
Kucsera Ferenc utca 6.
VILLANÁSOK 3 NAP 3 MÛVÉSZ
3 KIÁLLÍTÁS
16.00 PAPAGEORGIU
ANDREA festõmûvész
Palmetta Design Galéria
Bogdányi u. 14.
19.00 „HAND ART” –
HORDHATÓ KÉPEK
Hat ismert képzõmûvészt kértünk
fel arra, hogy saját képi világát
felhasználva adjon új karaktert
egy kereskedelemben kapható
egyszerû fa karkötõnek.

14.00-16.00 nemezelés
16.00-18.00 bõr karkötõ készítés
10.00–22.00 ENGLISH
CENTER
Ingyenes angol nyelvgyakorló
játékok kicsiknek és nagyoknak.
14.30 LILI ÉS LALI
BOHÓCOK VIDÁM ZENÉS
MÛSORA
15.30 ÁLDÁS & ÁTOK
EGYÜTTES KONCERTJE
Az együttes 2010 januárjában
alakult meg, a hangszeres
zenélést kedvelõ szentendrei
fiatalokból, a pilisszentlászlói
Waldorf iskola növendékeibõl.
Repertoárjukban a legendás
Ederlezi megfér a Funky
Szerzetesek, a Red Hot Chili
Peppers világa mellett. Népzene:
Tóth Julianna – ének, Király
Miklós – duda, szaxofon, Babai
Boldizsár – duda, Király Mátyás –
dob. Rock zene: Gyarmati Péter –
ritmusgitár, Király Miklós – ének,
gitár, Kovács Vince – basszusgitár, Király Mátyás – dob, Tóth
Julianna – ének
17.00 ABS BIG BAND
Könnyû nyári szvingmuzsika
Karnagy: Dalmadi Zoltán
18.00 FEKETE GYULA
(HUNGÁRIA) – ROCK AND
ROLL PARTI
19.00 KOLATI
Tradicionális afrikai ritmusok
Fellépõk: Rádi Gábor mélydobon,
Hegedûs Péter, Pákolicz Mihály,
Aknay Zoltán, Madarász Csaba,
Gyarmati Mihály és Mákó Kató
djembén (afrikai dob)
20.00 MAGMA
TÛZSZÍNHÁZ
A Magma Tûzszínház látványos
pirotechnikai, zsonglõr és
mozgásszínházi elemeket ötvözve

Piac
Bükköspart
15.00–20.00 JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
Rendezõ: a Máltai Szeretet Szolgálat és a Katolikus Caritas Szentendrei Szt. Erzsébet csoportja

Augusztus 28. vasárnap
Fõ tér
10.00–16.00 GYEREKFÕTÉR
10.00–16.00 Paprikajancsi
csúzlizdája
11.00–16.00 Történelmi játszóház
– Lóvátett lovagok (kicsiknek és
nagyoknak egyaránt ajánljuk)
11.00–16.00 BREKI készségfejlesztõ játékok
11.00–16.00 Virgonckodó játszóház (0-100 éveseknek!)
10.00-18.00 A
NAGYCSALÁDOSOK
SZENTENDREI
EGYESÜLETÉNEK
GYERMEKPORGRAMJAI
Óriásmalom, óriás dáma játék,
pecázás, a legkisebbeknek
fakockák.
Kézmûves porgramok:
10.00-12.00 origami
12.00-14.00 snupi (mûanyag
kulcstartó) csomózás

a tûz erejét, az õsi kultúrákban
megjelenõ napszimbólumokat,
mitikus alakokat jelenít meg. Az
egyedi jelmez- és díszletkreációk,
a zene, a fény, a videoanimáció
összhangja különleges
atmoszférát teremt.
IKON csoport IKON-ház
Dunaparti Mûvelõdési Ház
Dunakorzó 11/A
10.00-18.00 IKON Csoport
kiállítása
10.00-18.00
TÁRSASJÁTÉKHÁZ
Utcazene
11.00 JAZZ-BAND
A budapesti Fazekas Mihály
iskola diákjai zenélnek
Szamos kávéház – Klimtterem
Dumtsa Jenõ u. 14.
15.00 KÖNYVBEMUTATÓ
Soós Sándor: Út menti szakrális
emlékek. Bemutatja: Kontsek
Ildikó mûvészettörténész.

Péter-Pál Galéria
Péter-Pál u. 1.
KECSETI GABRIELLA Ferenczy
Noémi-díjas textilmûvész kiállítása

Elevenkert
Dunakorzó 11/A
Koncertek a Tizenegylet Ifjúsági
Egyesület szervezésében
16.00 1160
17.30 SICKPICNIC
19.00 EDISON
20.30 MAKARENKO
22.30 MOHA
Skanzen-ház
Bogdányi u. 28.
10.00-18.00 BEZZEG AZ ÉN
GYEREKKOROMBAN
Vajon milyen volt egészen kicsi
korunkban? Próbálja ki a Skanzen
óriás bölcsõjét, a hatalmas
székeket és asztalokat!
12.00-18.00 NYITOTT
RESTAURÁTOR MÛHELYEK
Munkabemutató és szaktanácsadás kollégáinktól
Fa bútorok
Bútorfestés bemutató
Szaktanácsadás: festett fa
bútorok
Textíliák
Selyem, csipke és mindenféle
kényes és egyáltalán nem
kényes, viszont nehezen mosható
anyag tisztítása, restaurálása.
Öltéstechnikák bemutatója.
Szaktanácsadás: textíliák restaurálása
10.00-18.00 NAGYANYÁINK
KONYHATITKAI
Kóstolja meg a Skanzen saját
készítésû gyümölcslekvárjait,
befõttjeit és vigye magával
receptjeinket!
10.00-18.00 VASUTAS
JÁTSZÓHÁZ
(Menesztõtárcsa-készítés,
„Keresd a párját!” játék,
Vasútrészvény-készítés)
„A vasút fénykora – A vidék modernizációja” címû kiállításunkhoz
kapcsolódóan visszük magunkkal
a tárlathoz rendelt legkedvesebb
játékainkat.
10.00-18.00 ZENE- ÉS
JÁTÉKSAROK
Körjátékok és népdalok tanítása
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
10.00-18.00 SKANZEN 3D
PUZZLE
Modellezzünk egy épület
újraépítést! Rakja össze
kicsinyített elemeibõl a Skanzen
egyik épületét!
10.00-18.00 SOLYMÁSZOK
NÁLUNK
Madárbemutató és madársapka
bemutató
10.00-18.00 SKANZEN
TERMÉKEK ÉS BOROK
VÁSÁRA
Art Boutique Galéria
Kucsera Ferenc utca 6.
VILLANÁSOK 3 NAP 3 MÛVÉSZ
3 KIÁLLÍTÁS
16.00 SZÛCS BARBARA
ESZTER festõmûvész
A kiállítás megtekinthetõ:
augusztus 28-ig 10.00-24.00
óráig
P’ART Mozi
Dunakorzó 18.
17.00 DOSZKOCS ZSUZSA
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: dr. Török Balázs,
Szentendre alpolgármestere
A mûvésznõ pályafutását
bemutatja: dr. Pintérné, dr.

Promenade Étterem
Futó u. 4.
A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva
programsorozat teljes ideje alatt
az étterem zenés grill terasza
szeretettel várja vendégeit!

Gönczi Ágnes, a Szent János
Kórház fõigazgatója. Bevezetõt
mond: Kocsi László alezredes, a
HM Társadalmi Kapcsolatok és
Hadisírgondozó Hivatal
munkatársa.
Közremûködik: Végsõ Ildikó
elõadómûvész, Semes-Bogya
Eszter dalénekes. A kiállítás
megtekinthetõ: szeptember 30-ig

állandó programok
Fõ tér
NYITOTT MÛHELY
A programsorozat ideje alatt
nemcsak munka közben láthatják
a mûvészeket, de az érdeklõdõk
ki is próbálhatják az alkotás
folyamatát.
PISTYUR IMRE kõszobrász
KOVÁCS LÁSZLÓ PUTU kovács
iparmûvész
FÓNAD ISTVÁN népmûvész
fafaragó
VINCZE LÁSZLÓ papírmerítõ
CZIRJÁK ATTILA ólomüveg
készítõ
MEZEI SÁNDOR festõmûvész
BEMUTATÓ ÉS VÁSÁR
Középkori iniciálék, monogrambélyegzõk, történelmi korok írásmintáinak és íróeszközeinek
bemutatása, pecsétviasz-lenyomatok készítése, oklevelek,
emléklapok készítése, pecsétviaszöntés, grafológiai
elemzések, csillámfestés minták
alapján
Gallery Erdész & Design
GÖRÖMBEI LUCA üvegtervezõ
kiállítása (világító szobrok).
Jazz gitárduó játszik a galéria
elõtt.
Görög utca
BIHON GYÕZÕ „Égi képek”
címû kiállítása

Rab Ráby étterem
Kucsera Ferenc u. 1/A
Különleges hangulattal, csak az
alkalomra készített ételekkel
mindhárom napon éjfélig várja
vendégeit
Szankovits Késesház
Mûterem és Múzeum
Dumtsa Jenõ utca
„Kések, képek impressziók”
A SZANKOVITS CSALÁD festményeinek, grafikáinak, csontmetszeteinek kiállítása
Szentendrei Régi
Mûvésztelep
Bogdányi u. 51.
A KETTÕSPONT CSOPORT
kiállítása
Fiatal képzõ-, és iparmûvészek
bemutatkozása (Régi
Mûvésztelepi Galéria).
NYITOTT MÛTERMEK
A mûvésztelepen élõ alkotók
mûtermei látogathatók
Malom Pub
Malom u. 6.
A fesztivál ideje alatt zenés programokkal várja vendégeit.
Lámpamúzeum
Rákóczi u. 9.
Az Éjjel-nappal alatt várja látogatóit. Szentendre rejtett kincse
a Lámpamúzeum. A Guinness
Rekordok Könyvébe is bekerült
páratlan gyûjtemény Bartha
Sándor huszonöt éves gyûjtõmunkáját dicséri, aki minden csodalámpájához egy érdekes
történetet is tud mesélni.
Kézmûves vásár
A fesztiválon jelen lesz a már
hagyományosnak mondható
kézmûves vásár. Megmutatják
alkotásaikat és termékeiket a
szentendrei és a városon kívüli
alkotók és mesterek. A vásárban
természetesen helyet kap a
gasztronómia is.

A Szentendre éjjel-nappal nyitva rendezvény idején megváltozik a
PMMI négy múzeumának nyitva tartási rendje:
Augusztus 26-án, pénteken és 27-én, szombaton:
ÁMOS-ANNA MÚZEUM:
14.00–23.00 óráig
KOVÁCS MARGIT MÚZEUM: 10.00–23.00 óráig
BARCSAY MÚZEUM:
14.00–23.00 óráig
SZENTENDREI KÉPTÁR:
14.00–23.00 óráig
A 14:00 órakor nyitó múzeumok 10.00–14.00 óráig kizárólag elõre
bejelentkezéssel látogathatók!
Belépés (pénteken és szombaton)
18:00 óráig „szabályos” belépõjeggyel
18:00 órától éjjel-nappal logós karszalaggal, mely belépésre jogosít
minden nyitva tartó múzeumba
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A mûvész nem él meg közönség nélkül
BESZÉLGETÉS A BORSÓDY CSALÁD KERAMIKUSMÛVÉSZ TAGJAIVAL

Borsódy László és felesége, Urbán Teréz keramikusmûvészek 1964 óta élnek és alkotnak Szentendrén. Leányuk, Eszter, szintén keramikus, ezen kívül színpompás, részletgazdag, nagy háttértudásról árulkodó mesekönyv-illusztrációkat készít.
 Mindhármuk mûvészi pályafutása Szentendréhez kötõdik. Vajon a hely szelleme
termékenyíti az alkotó képzeletét, vagy a mûvészek
szelleme teremti meg a hely
varázsát?
U. T.: A hely és a mûvészek
szelleme kölcsönhatásban mûködik. Bizonyára nem véletlen,
hogy egy olyan szamárhegyi
házban beszélgetünk, ahol korábban például Barcsay, Perlrott
Csaba Vilmos és Gráber Margit is
lakott hosszabb-rövidebb ideig, s
ahol Barcsay Jenõ egy alkalommal nálunk vendégeskedve, ablaktól ablakig szaladva, kezeivel
keretet formázva hívta fel a figyelmemet a város szerkezeti
képére. Korábban Kántor Andor, a
mûvésztelep egykori vezetõje,
tanárom, „kellette” nekem a
várost fecskefészekszerûen épült
házaival. Ezek hatására született
azután a Szentendre-sorozatom,
melyrõl Tóth Antal mûvészettörténész azt mondta, mûfajt
teremtettem vele.
B. L.: Mindhármunk számára
nagyon fontos háttér a város,
ahol élünk, bár az én munkáimon
látszik ez közvetlenül a legkevésbé.
B. E.: Belenõttem a városba is, s
szüleim mellett a mûvészetbe is.
Szentendre múltbéli és napjainkban is jelen lévõ értékeivel
örök forrásként szolgálhat az
alkotó számára. A mûvészek
egyéni hangja persze más és más
módon jeleníti meg a „termékenyítõ szellemet”, én például
legtöbbször kisplasztikában.
 A szülõk pályája két,
párhuzamosan futó ívet ír le.
Melyek ennek legfontosabb
állomásai?
B. L.: Az a mondás járja, hogy egy
fazekas nem fazekas… Mi Terivel
51 éve dolgozunk együtt. Pályánk
alapvetõen két nagy szakaszra
tagolható. Fõiskola után mindketten a kerámiaüzemben kaptunk
állást, amely megszûnéséig,
1986-ig szakmai vezetésünkkel
mûködött. Ezt nevezhetjük a
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A Borsódy-család: Eszter, László és Teréz

feladatokat megvalósító korszaknak. Kezdetben az 1956-os forradalom utáni épületrekonstrukció volt az elsõdleges tennivaló,
pótolva a villamosítás miatt
éppen leállított Zsolnay-gyár
munkáját is. Ezidõtájt a beruházások egy ezrelékét mûvészeti alkotásokra fordították, így
sokszor pályáztunk épületdíszítõ
kerámiákkal. Számtalan kisebbnagyobb alkotás készült abban a
manufaktúrában, egyik legjelentõsebb mûvem a Madách téri
IBUSZ-iroda 70 nm-es falburkolata volt, 1964-ben. Amikor azután
az elsõ, teremnyi számítógépet
beállították az irodába, a díszburkolatot leverték, és a falat
üvegre cserélték, hogy a nép
láthassa a szédületes technikai
fejlõdést…
U. T.: Igen emlékezetes mûvem
ebbõl a korszakból a miskolci
SZOT székház homlokzata, vagy
a szentesi fürdõ sok száz nm-nyi
díszburkolata. Emellett igen
neves alkotómûvészek, mint
Berki Viola vagy Schéner Mihály
munkáit tettük át kerámiára.
 Mennyiben más az a bizonyos második pályaszakasz?
B. L.: 1986-ban bezárt a kerámiaüzem, ettõl számíthatjuk igazán
az autonóm alkotás korszakát.
Mûvészi értelemben felnõtté a
Ferences Gimnázium Szent László
falképének elkészítésével váltunk. Ezt további egyházi meg-
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rendelések és más, nagyon szép
feladatok követték, többek között
Szentendre barokk (ún. istenbárányos) címerének elkészítése a
Városháza és a Péter-Pál templom
számára. Az én formavilágom
nem drámai, hanem harmóniára
törekvõ, ezért sokáig foglalkoztatott a legharmonikusabb alakzat,
a gömb általi kifejezés lehetõsége.
Például 1973-ban, a Régi Mûvésztelepi Galériában általam
rendezett, sok keramikus barátunk és pályatársunk számára
meghatározó, Kettõspont címû
csoportos kiállításon is gömbökre
komponált mûvel szerepeltem.
Mára a közérthetõbb, „elbeszélõbb” témák felé fordultam.
Ennek oka az is, hogy beláttam,
az idõm véges, s még sok mondanivalóm volna, nem tudok egy
„mondat” tökéletes kifejezésével
hosszan kísérletezni.
 Eszter pályája, tehetsége
többféle
megnyilvánulási
formát is talált magának.
Melyek is ezek?
B. E.: Szerencsére, napjainkban –
akár mondjuk, a reneszánszban –,
a mûvészeti területek között
egyre inkább szabad az átjárás. A
kerámiakészítésbe belenõttem
ugyan, de jó ideig, gyermekeim
nevelése mellett mesekönyvillusztrációk készítésére volt lehetõségem. Igaz, már nagyon vártam az idõt, amikor kis lépésekkel, de nagy szándékkal újrakezdhettem a kerámiamûhelyben
a munkát. Sok mestertõl sokféle
tudást sajátíthattam el eddig, de
mindig vágyom újabb szakmai
fogásokra, titkokra, s erre a családi mûhely, szüleim tehetsége és
óriási tapasztalata kiváló forrás.
Most éppen a különleges mázazási technikák, például a japán
redukciós technika foglalkoztat
leginkább.
 Jelenleg is látható a Fõ
téri képtárban a kortárs
iparmûvészeti kiállítás, melyen mindhármuk munkái
szerepelnek.
Mit
jelent
Önöknek ez a ritka talál-

kozási lehetõség az alkotótársakkal és a közönséggel?
U. T.: Örvendetes maga a kiállítás
ténye, hiszen kb. húsz éve nem
volt hasonló a városban. A kiállítás anyaga, noha sok tekintetben esetleges a válogatás, azzal,
hogy több generáció többféle technikával készült mûveit felvillantja, megmutatja, hogy milyen sokféle látásmód él ma együtt, egy
idõben és térben, megközelítõen
valós képet felvázolva a kortárs
mûvészetrõl.
A mûvészet alkotó és mûélvezõ
örök társasjátéka. Valamit létrehozok, pozitív visszajelzést
kapok, ami arra ösztönöz, hogy
adottságaimmal és technikai
tudásommal újabb mûvet alkossak, s ez ideális esetben körforgás, melynek során alkotó és
befogadó együtt fejlõdik. Azért
baj, ha a mûvésznek hosszú ideig
nincs alkalma nyilvánosság elé
lépni, mert az elõbbi, természetes
folyamat megtörik, mûvész és
mûélvezõ harmonikus kapcsolata
elvész.
B. L.: Egyfelõl számomra az
alkotás megszokás, mint termesznek a várépítés: szent kötelesség. Másfelõl tény, hogy a
mûvész nem él meg közönség
nélkül, sem a Teri által említett,
sem a hétköznapi értelemben.
Már fiatalon elhatároztam, hogy
tízévenként biztosan kiállítok.
Óriási jelentõségû, hogy a múzeum – korábbi döntését felülírva
–, ismét foglalkozik a kortárs
iparmûvészettel.
B. E.: Nekem is nagyon fontos a
találkozás a közönséggel, legyen
az könyvbemutató vagy kiállítás.
A mûvész titkokat rejt el a
mûvében, s bár minden pozitív
visszajelzés nagyon jó, olykor elõfordul, hogy a szemlélõ megfejti
ezeket a legmélyebb titkokat is, és
ez hihetetlenül nagy élmény. Ez a
csoda az, amikor a mûalkotás
segít a közös gondolat megszületésében, ezért érdemes dolgozni.
A képtárban megnyílt kiállítás is
egy ilyen lehetõség.
LINDNER MONIKA
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A tipográfus mester
Kemény Zoltán grafikus, könyvtervezõ, tipográfus, lapunk
elõzõ arculatának tervezõje hetvenéves lett, akinek ezúton
kívánunk boldog születésnapot! Felsorolni is nehéz lenne
munkáit, kitüntetéseit. Ez a „rövid” szakmai életrajz azonban jól érzékelteti gazdag életpályáját.

33 esztendõ, tipokrif, 2007

Könyvterv, 2010

Könyvterv, 2009

1960–1971 Révai Nyomda, cinkográfus, grafikus
1972–1980 Mûvészet címû folyóirat, tervezôszerkesztô
1978–1982 Interpressgrafik magazin, tervezôszerkesztô
1981–1983 Corvina Kiadó, mûvészeti vezetô
1981 Tótfalusi-díj
1982–1986 MÚOSz tervezôszerkesztôi tanfolyama, tanár
1984–1985 Széchenyi Mûvészeti Központ, mûvészeti
vezetô
1986–1988 Computerworld Hungary, mûvészeti vezetô
1989–1995 MotorPresse Budapest, mûvészeti vezetô
1996–2003 Magyar Iparmûvészeti Egyetem,
nyomtatványesztétikát tanít
1997–2000 Prím Kiadó, a Business Online és az INK (InterNetKalauz) tervei
1998–2000 Mûértô címû folyóirat terve, majd a lap tervezôszerkesztôje
2003–2006 National Geographic Magyarország magazin, mûvészeti vezetô
2003 Elsô tipokrifek, csoportos kiállítás, Kuopio
2007 Tipokrif, kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, Budapest
2006–2011 Sanoma Budapest Kiadó magazinjainak ‘arculatfrissítései’
2008 Tipokrif, kiállítás a Magyar Intézetben, Helsinki
2008–2009 Sanoma Média Akadémia, kurzusvezetô – látványesztétika szak
2009 Tipokrif, kamarakiállítás, P’Art Mozi, Szentendre
2009 Tipokrif, kiállítás a Mya Lurgo Galériában, Lugano
2011 Parafrázisok, kamarakiállítás, P’Art Mozi, Szentendre
2011 Vissza a természethez, kiállítás, Bencés Apátság Galériája, Tihany
2011 Das Alphabet von A bis Z, csoportos kiállítás, MEWO Kunsthalle, Memmingen
2011 Versképek, Erdész Galéria, Szentendre
1975-tôl több mint harminc Szép Magyar Könyv díj, Köztársasági Elnöki- és
miniszterelnöki különdíjakkal, a Képzômûvészeti Lektorátus különdíjával,
a Lipcsei Nemzetközi Könyvvásár „A világ legszebb könyvei” díjának bronz
érmével és a Los Angeles-i International Photography Award fotóalbum tervért
adott harmadik helyezésével.

Kemény Zoltán Versképek címû kiállítása szeptember 16-án
nyílik meg az Erdész Galériában (Bercsényi u. 4.)
Mûvészet évkönyv, 1980

Könyvterv, 2006

Egy történet folytatása, digitgramm, 2011
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Kölyökfesztivál
Több száz gyermekprogrammal
várta a fesztiválra látogatókat a
Postás-strandon megrendezett
Kölyökfesztivál a múlt hétvégén. A temérdek játékon kívül
neves elõadók és zenekarok szórakoztatták a közönséget: Alma
zenekar, Sub Bass Monster és az
Irigy Hónaljmirigy.

A koncert után sikerült Sub Bass
Monsterrel, vagyis Máté Szabolcscsal beszélgetnem.
 Szia, Szabi, hogy érezted
magad itt nálunk, Szentendrén?

Köszönöm
szépen,
nagyon jól.
Jártam már
itt, de csak
átutazóban,
most viszont
elég jól körbejártam a várost. Sok idõm sajnos
nincsen, ezért fõleg a kocsmákra
koncentráltam.
 Sok fellépésed van mostanában?
Igen, hála Istennek nagyon sok.
Szeptemberben például az USA-ba
megyek, ha minden igaz.

Irigy Mirigyek a Kölyökfesztiválon

Ezeken a napokon a látogatókat
ellepte a játékok sokasága: felfújható ugráló vár, csúszda, csocsóasztal, rodeó bika, szerencsekerék,
street handball verseny, szivacskilövõ pálya, játszóház. Olyan
remek programok csaltak mosolyt a
gyerekek arcára, mint a mese
elõadások, az arcfestés, a gyermek
design hajfodrászat és a lufit hajtogató bohócok. Volt hagyományos
gyermek divatbemutató, és megcsodálható volt a TildArt újrahasznosított anyagokból megálmodott
kollekciója is. A Green Fortune segítségével a gyerekek növénymagokat ültethettek, amelyek növekedését otthon kísérhetik. A Cellux
csoport pedig játékos módon segített betekinteni az újrahasznosítás folyamatába; mûanyag pet
palackból készítettek a gyerekek
segítségével különbözõ tárgyakat,
ékszereket. A Mikuszi Úszóiskola és
az Örökmozgó Komplex Mozgásfejlesztõ Alapítvány standjánál
pedig, különbözõ sportágakat és
egyéb fejlesztõ, terápiás mozgásokat próbálhattak ki a résztvevõk,
például a gyógylovaglást.
Kiss Gabriella fõszervezõ a rendezvény céljáról elmondta, hogy
többet akartak nyújtani, mint egy
átlagos gyerekfesztivál. Azt tartották szem elõtt, hogy a gyerekek és a
szülõk együtt játsszanak, ezért is
voltak olyan vetélkedõk, programok, amelyeket szülõkkel együtt
kellett csinálni, mint például a
növényültetés, vagy a KRESZ-kvíz,
ahol szülõ-gyerek együttesen tehették próbára tudásukat.
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 Készülsz
mostanság?

új

albummal

Hamarosan, szeptember környékén
jön az új lemez, ami valószínûleg az
utolsó kézzel fogható lemez lesz, de
dalok lesznek még.

Az Irigy Hónaljmirigybõl Papp
Ferivel beszélgettem.
 Hogy éreztétek magatokat
Szentendrén?
Nagyonnagyon jól.
Rendszeresen járunk
ide a csapattal is, de
magánemberként is,
mivel egyrészt közel lakom Szentendréhez, másrészt nagyon szeretem a várost.
 Nyaralni tudtok menni a sok
munka között?
Nemrég voltunk egy hetet Törökországban a csapatból hárman, de a
többiek is voltak valahol. De ez a
nyár nem igazán a nyaralásról szól,
mert az év végére nagy turnét tervezünk.
 Készültök új albummal?
Most csináltuk meg a „Mizu?” Fluor
Tomi paródiáját, de az új albummal
jelen pillanatban még várunk, nagy
valószínûséggel jövõre lesz kész.

POLNAI GÁBOR
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Egy szentendrei méhész olvasmányai 2.
Ki ne tapasztalta volna, hogy a
legkülönbözõbb
helyzetekben
egyszer csak egy jól ismert név
nem jut az eszébe, és annál
makacsabban siklik ki tudatából,
minél inkább töri rajta a fejét?
Mihelyt azonban a gondolatot
„elfelejtettem e nevet” annak
képzetével helyettesítjük, hogy
„hamarosan eszembe fog jutni”,
és nem erõlködünk érte, egészen
bizonyosan bekövetkezik a pillanat, melyben a név magától
egyszerûen csak elõbukkan
tudatunkban.
Vagy kinek nem volt még életében
nevetõgörcse? Ilyenkor az ember
ellenállhatatlan hahotában tör ki,
mely annál nagyobb mértékben
vesz rajta erõt, minél inkább
„szeretné” elfojtani azt. Felvetõdik a kérdés, milyen folyamatok
és erõk zajlanak le bennünk?
Akarnám, hogy a jól ismert névre
emlékezzek, s mégsem tudok
visszaemlékezni, én valóban szeretném elfojtani illetlen nevetésemet, de nem tudom elfojtani azt.
Az ilyen „belsõ konfliktusok”
esetén „képzelõerõnk” kivétel
nélkül mindenkor föléje kerekedik
– szándékunk ellenére is – akaratunknak.
Errõl szól Emile Coué (18571926) francia gyógyszerész és
pszichiáter 114 oldalas könyve,
melynek címe: Egészség és önfegyelmezés. Róla kapta a nevét az
önmeggyõzésen, az autoszuggesztión alapuló gyógymód, a
„couéizmus”.
Ebben a könyvben a laikusok
számára is közérthetõ módon fejti
ki, hogy bennünk két különbözõ
valóság mûködik: a tudatos és a
tudattalan „Én”. Mialatt „énünk”
egyik része tudatossá válik elõttünk, a másik jelenségei általában tudatunk küszöbe alatt

maradnak. Coué azt mondja, minden bajunk, bátortalanságunk,
elégedetlenségünk, sõt betegségeink igen nagy része a tudatunk
küszöbe alatt elmélyült és ismétlések által belénk vésõdött
káros autoszuggesztiók következménye.
Felteszi a kérdést: miért nem
lehetne ezeket elfojtani, illetve
helyüket betölteni tudatosan
megválasztott autoszuggesztiókkal? Mert az csak nem mondható
bonyolult eljárásnak, hogy egy rövid mondatot: „Mindennap minden tekintetben jobban és jobban
érzem magam” reggel és este egy
zsinegre kötött húsz csomócska
végigszámlálása mellett, húszszor-húszszor elismételjük. (A
zsineg használata a gondolat
összpontosítását segíti.)
Mielõtt bárki is a kuruzslásra
gondolna, le kell szögeznünk,
hogy ez nem az! Ez a 19. század,
melyben a tudományos hipnotizmus egyre jobban kezd tért hódítani az orvoslásban is.
Napjainkban gyakran elhangzik a
mondat: „Gondolkodjunk pozitívan!” vagy „könnyen alkalmazható AGYI technikákat kínálunk
Önnek, hogy jobban egészségesebben, boldogabban és magabiztosabban éljen”. Láthatjuk, hogy
csak a formai elemek változnak, a
lelki tényezõk ugyanúgy hatnak.
Szinte lehetetlen e Coué által,
szinte a végletekig leegyszerûsített, évezredek hosszas tanulságainak próbáját is megálló
„gyógymód” megfogalmazásánál
nem gondolnunk arra a történelmi példára, amikor a Krisztus
születése elõtti második évszázadban élt öreg Cato minden nap
azzal fejezte be beszédét, hogy
„Ceterum censeo, Carthaginem
esse delendam!” (Az a vélemé-

Táncház és tûzijáték

BILIÁRD SZALON
Tahitótfalu
Szentendrei út 5-15.

Augusztus 20-án, szombaton 19
órától a kõhegyi menedékház elõtti réten
és összes termeiben magyar táncház lesz.
Muzsikál a Radikális Zenekar: Kálna Natália
– prímás, Vass Lóránt – brácsa, Gáspár
Kálmán – cimbalom, Csente Tibor –
nagybõgõ.
A budapesti tûzijátékot õsi szokás szerint
21 órakor szolgáltatják, 5-6 col-ban.
Megcsodálható a hegyekre, városokra,
egekre kitekintõ oromról... A tûzijáték alatt
a Muzsikusok is pihennek kicsit.
Szállás: 06-20-935-1755,
www.kohegyihaz.hu

nyem, hogy Karthagót el kell
pusztítani). Több mint két évezreddel ezelõtt eme naponta megismételt puszta szavak épp
ugyanazon szuggesztiós és autoszuggesztiós élettani törvények
útján döntötték meg a büszke
Karthagó várbástyáit s vele urainak nagy hatalmát, mint ahogy
ugyanazok a szuggesztiós és
autoszuggesztiós
törvények
ugyanazokon a lelki-élettani utakon eszközlik ma is az emberiség
életének, a történelemnek, valamint az egyes ember egyéni élete
boldogulásának, illetve szenvedéseinek történetét egyaránt.
Vagy mint Le Blon híres munkájában, A tömegek lélektanában
egyebet sem mond, mint hogy az
egész társadalomvezetés, a politikai élet, a reklám stb. alap mozgatórugója az állítás és ismétlés.
Nem az a fontos a tömegek számára, hogy mit mondunk, hanem
hogy nyomatékosan és ismételten
mondjuk, s akkor megy a legbárgyúbb jelszavak után akár a biztos halálba és pusztulásba is.

Ezeket a kiragadott szemelvényeket gondolatébresztõnek, kedvcsinálónak szántam az olvasáshoz. A 21. század élettempója túlterheli az ember idegrendszerét.
Egy tárgyilagosan mérlegelõ
szakember elõtt nyilvánvaló,
hogy a technikai civilizáció nem
oldotta meg és sohasem oldhatja
meg a lélek problémáit, és nem
pótolhatja a lélek kultúráját sem.

EPILÓGUS
A csomókkal ellátott zsineg egy
segédeszköz, hasonló, de nem
tévesztendõ össze az indiai szent
helyeken – az ashramok környékén – a helyiek nyakában gyakran
látható gyöngyfüzérrel, a dzsapamalával, melyre a középkori lovagok figyeltek fel a szent háború
során. A módszer megtetszett
nekik és Európában is meghonosították: rózsafüzér néven.
Amennyiben sikerült e téma iránt
felkeltenem érdeklõdésüket, javaslom, olvassák el Coué könyvét,
mely a Pest Megyei Könyvtár
helytörténeti gyûjteményében található, Balogh Lajos szentendrei
méhész könyvei között.
DR. BODONYI VALÉRIA

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
XXV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM  2011. AUGUSZTUS 19.  SzeVi

17

KULTÚRA

Szakkörök
a DMH-ban

táncaival, szokásival, és késõbb
szeretnének részt venni a felnõtt csoport
színpadi munkájában is.
I-es csoportba a 6-8 éveseket, a II-es csoportba a 9-14 éveseket. Próbák helye:
Pest Megyei Könyvtár színházterme.
Idõpontja: minden hétfõn és csütörtökön,
az I-es csoportnak 16.30-17.30-ig, a II-es
csoportnak: 17.30-18.30-ig. Mûvészeti
vezetõk: Kocsis Enikõ és Fitos Dezsõ.
Elsõ alkalom: I-es csoportnak: szeptember
19., a II-es csoportnak: szeptember 5.
DIÓTÖRÕ BALETTISKOLA
Öt csoportban dolgoznak a gyerekek minden kedden és csütörtökön a Dunaparti
Mûvelõdési Ház balett termében, öt és fél
éves kortól 16 éves korig. Vezetõk:
Gyúróné Domján Andrea és Gyúró Tamás.
Elsõ alkalom: október 4.

A Szentendrei Kulturális Központ
DUNAPARTI MÛVELÕDÉSI HÁZA
2000 Szentendre, Dunakorzó 11/A
tel: 26/301-088
tájékoztatója a közhasznú
tanfolyamokról, klubokról,
szakkörökrõl, mûvészeti
csoportokról és egyéb
közösségekrõl a 2011/2012-es
évben
MUSICA BEATA VEGYESKÓRUS
Örömmel várják az énekelni szeretõk
jelentkezését. Próbák minden kedden
18-20 óráig a DMH-ban. Kórusvezetõ:
Wolfné Kovács Zsuzsa. Elsõ alkalom:
szeptember 6.
SZENTENDRE NÉPTÁNCEGYÜTTES
– FELNÕTT CSOPORT
A felnõtt csoport várja táncos
elõképzettséggel és gyakorlattal rendelkezõ táncosok jelentkezését, akik
szeretnének egy jó hangulatú, vidám
közösséghez tartozni. Próbák helye: Pest
Megyei Könyvtár színházterme (Pátriárka
u. 7.). Idõpont: minden hétfõn és
csütörtökön 19-22 óráig. Mûvészeti
vezetõk: Fitos Dezsõ és Kocsis Enikõ. Elsõ
alkalom: szeptember 5.
SZENTENDRE NÉPTÁNCEGYÜTTES
– GYERMEKCSOPORTOK
A gyermek csoportokba várják a régi és új
gyerekek jelentkezését, akik szívesen
megismerkednének a magyar nép dalaival,

WELLDANCE S.E.
TÁNCTANFOLYAMAI
Táncok világa: akrobatikus rock and roll,
videoclip tánc, ír néptánc, show tánc,
musical tánc. Fashion Dance: divat és tánc
egyben. Táncos manótorna. Hip-Hop. A
tanfolyamokat többszörös országos-,
illetve Európa és Világbajnok edzõk
vezetik. Helye a Dunaparti Mûvelõdési Ház
balett terme. Beiratkozás szeptember 9-én
pénteken 17 órakor a Dunaparti
Mûvelõdési Házban. További infromáció a
www.welldance.hu oldalon található, vagy
a 20/ 361-5663-as telefonon kérhetõ.
FILIBILI NÉPDALKÖR
Az elsõsorban óvónõkbõl álló népdalkör
szívesen várja pedagógusok jelentkezést a
népdalkörbe. A próbák helyszíne: a
Püspökmajor Lakótelepi Óvoda. Idõpontja:
minden csütörtökön 17 óra.
Népdalkörvezetõ: Lázár Enikõ. Elsõ alkalom: szeptember 8.
BÛVÉSZ SZAKKÖR (ÚJ!)
8-18 éve korú lányok és fiúk jelentkezését
várjuk, akiket érdekelnek a csodák, 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.
Idõpont: keddenként 15-17 óráig. Vezeti
Phõnix bûvész. Bõvebb információ a
20/232-9875-ös telefonon kérhetõ. Elsõ
alkalom: október 4.
SZENTENDREI GYERMEKSZÍNPAD
ÉS KREATÍV SZÍNHÁZI STÚDIÓ
A gyermekszínház általános iskolásokból
áll, a színházi stúdióban pedig az onnan
már kinõtt fiatalok folytatják a színjátszó
munkát. Elsõ találkozó és megbeszélés
szeptember 5-én, pénteken a Pest Megyei

Könyvtár színháztermében. 14-15.30-ig az
általános iskolás korúakat, 15.30-17.30-ig
a 14-22 éveseket várják, ahol megbeszélik
a további foglalkozások idõpontjait és
helyszínét. Vezeti: Kertész Kata
drámapedagógus.
FALIKÁRPITSZÖVÕ SZAKKÖR
Hétfõnként 17-tõl 20 óráig tartanak a
foglalkozások, ahova várják a régi tagokat,
és további érdeklõdõk jelentkezését.
Vezeti: Czakó Margit iparmûvész. Elsõ
alkalom: szeptember 12.
GYÓGYTORNA
Férfiaknak és nõknek egyaránt hátfájás
ellen, csontritkulás megelõzésére, tartás
javítására, csípõ, váll nyújtására. Vezeti
Vajda Ágnes, több mint 30 éves kórházi és
rendelõintézet tapasztalattal rendelkezõ
gyógytornász. Idõpontok: hétfõn és
csütörtökön 18.45-19.45-ig
Elsõ alkalom: szeptember 26.
GYÓGYTORNA A PÜSPÖKMAJOR
LAKÓTELEPI KLUBBAN
Minden kedden 18 órától, vezeti Vajda Ági
gyógytornász. Elsõ alkalom: szeptember
20.
JÓGA A PÜSPÖKMAJORLAKÓTELEPI KLUBBAN
Hatha jóga hétfõn 17.15-tõl 19 óráig,
adományos jóga szerdán 17.15-tõ 19
óráig. Kezdés szeptember elején, információ kérhetõ a 314-585-ös telefonon.
SZENTENDRE GYÖKEREI BARÁTI
TÁRSASÁG
Vezeti: Szente Jánosné. Idõpont: minden
hónap elsõ hétfõjén 18-20-ig. Elsõ alkalom:
szeptember 5.
KÉK DUNA NYUGDÍJAS KLUB
Változatos programokkal várják az idõskorúakat. Ne maradjanak otthon egyedül!
Vezeti Baróthy Lászlóné. Idõpont minden
második csütörtökön 16 órától. Elsõ alkalom: szeptember 8.
PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI
NYUGDÍJAS KLUB
A klub szeretettel vár minden idõskorút
változatos programokkal, klubnapokkal.
Idõpont: minden páros hét szerdáján 15
órától folyamatosan. Vezeti: Oravecz
Lászlóné. Elsõ alkalom: szeptember 7.
SAKK-KÖR
Vezeti Guba Miklós FIDE-mester. Idõpont:
minden szerdán 16-18-ig. Elsõ alkalom:
szeptember 7.
BÉLYEGGYÛJTÕ KÖR
Idõpont minden hétfõn 15-17 óráig. Elsõ
alkalom: szeptember 1.

GALAMBÁSZ KÖR I.
Idõpont: minden hónap második hétfõje.
Elsõ alkalom: szeptember 12.
GALAMBÁSZ KÖR II.
Idõpont: minden hónap harmadik csütörtök
18 órakor. Elsõ alkalom: szeptember 22.
ZUMBA FITNESS
Szeptember 9-tol minden pénteken 18-19ig. Folyamatosan lehet csatlakozni.
www.salsacaballeros.hu
KEZDÕ KUBAI SALSA
Minden pénteken 19-20-ig. Szeptember
végéig lehet csatlakozni.
www.salsacaballeros.hu
EGYENES ÖSVÉNYEN HALADVA
Foglalkozások 12 év körüli fiatal serdülõk
számára
Manapság, amikor a 12-15 éves fiataloknak számtalan kihívással kell megküzdeniük, az Egyenes ösvényen haladva
címû foglalkozás, a korosztály érdeklõdési
körét szem elõtt tartva, tartalmas beszélgetésekbe és tevékenységekbe vonja be
õket. A foglalkozások részét képezi a társadalom és az emberiség számára
egyaránt hasznos jótékonysági
tevékenységek végzése is.
A program célkitûzései között szerepel:
• a szövegértési és nyelvi készségek
fejlesztése
• annak elõsegítése, hogy a fiatalok
pontosan, világosan és választékosan
tudják megfogalmazni gondolataikat,
érzéseiket
• a tanulmányozott rövid történetek segítségével megtanuljanak morális alapon döntéseket hozni, ezzel segítve a késõbbi
életük folyamán felmerülõ döntéshelyzetek
kezelését
• a nemes eszméket és szavakat tiszta,
önzetlen cselekedetekre váltani
• bátorítani a fiatalokat, hogy
igyekezzenek környezetükben is pozitív
változásokat elérni.
Ezúton szeretnénk meghívni 12 év körüli
fiatal serdülõ gyermekét foglalkozássorozatunkra, melynek a célja társadalmunk jobbítása. A foglalkozásokat képzett
animátorok tartják, akik önkéntesként
vesznek részt a programban.
A programon való részvétel díjtalan.
A foglalkozások a DMH klubterem lesznek,
pénteken 16-tól 18 óráig.
Jelentkezési lap a Dunaparti Mûvelõdési
Házban kérhetõ. Kérjük a jelentkezõket,
hogy a kitöltött jelentkezési ûrlapokat
ugyanitt, a DMH-ban szíveskedjenek
leadni. Az elsõ foglalkozás dátuma:
szeptember 9.
További információ: Makay László 06-3040-98-438 (hívható augusztus 27. után),
Kuthi Boglárka 06-20-33-22-540.

Fiatal mûvészek alkotásait várják a kormányhivatalok

Közép-Magyarországi Operatív Program
Profilbõvítés korszerû, környezetbarát, hazai fejlesztésû termelõ
berendezés beszerzésével a Játszópark Kft.-nél
KMOP-1.2.1-10/A-2010-0148
A Játszópark Kft. 2007 óta gyárt játszótéri eszközöket és tervez komplett EU-s követelményeknek
megfelelõ játszótereket. A Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül megvalósult projekt
keretében cégünknél profilbõvítést végeztünk, korszerû, környezetbarát technológiájú termelõ
berendezés került beszerzésére, mellyel kiváló minõségû, környezetbarát, ütéscsillapító gumitéglákat
gyártunk különbözõ méretben és kivitelben.

Elérhetõség és rendelésfelvétel:
www.jatszopark.eu
Tel: +36 20 611 8455
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Változatos megyéink az Európai Unióban címmel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium felügyelete alá tartozó kormányhivatalok és a Hungarofest Nonprofit Kft.
közös mûvészeti pályázatot hirdetnek fiatal képzõmûvészek, alkotók számára. A pályázatra olyan mûvészeti alkotásokat várnak, amelyek üzenete a kormányablakokhoz köthetõ.
A nyertes pályamûveket a kormányablakokban, illetve kormányhivatalokban fogják kiállítani, és önálló gyûjteményt fognak alkotni, amely a nagyközönség számára is
megtekinthetõ lesz.
Minden olyan kulturális, mûvészeti alkotással lehet pályázni, amely egy mûvészeti ágat
képvisel, vagy akár a mûvészeti ágak közötti választóvonalak elmosódását szemlélteti,
legyen szó képzõmûvészetrõl, iparmûvészetrõl, zenemûvek megjelenítésérõl, népmûvészetrõl, irodalomról, s mindezek vizuális megjelenítésérõl. A fõ hangsúlynak a
beérkezett pályamûvek vizualitásán, vagyis az adott téma képi megjelenítésén kell lennie.
Fontos szempont a mûvészi érték, amit a beérkezett alkotás képvisel, annak újszerûsége
és informatív jellege és az, hogy mennyit árul el az alkotóról és a településrõl, megyérõl,
az alkotás témájáról, mennyire kapcsolható az Európai Unióhoz.
Az alkotónak abban a megyében kell pályáznia, ahol állandó lakcíme is be van jegyezve.
Minden megyében külön nyertest hirdetnek, az elsõ helyezett díjazott alkotók 750 ezer, a
másodikak 500 ezer, a harmadikak pedig 250 ezer forint elismerésben részesülnek.
A pályamûveket szeptember 15-ig kell leadni a kormányhivatalok
épületében. A pályázatról bõvebb információ a www.valtozatosmegyeink.kormany.hu
honlapon érhetõ el.

KULTÚRA

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

MOZIMÛSOR
 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.

 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

17.00 DOSZKOCS ZSUZSA
FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
18.10 A KIRÁLY BESZÉDE (118’) kh.:12 év
Fsz: Colin Firth
20.10 LARRY CROWNE (99’) kh.:12 év Tom Hanks és Julia Roberts

 augusztus 29. hétfõ
17.00 POM POM MESÉI 2. (70)’ kn.
18.10 LARRY CROWNE (99’) kh.:12 év Tom Hanks és Julia Roberts
20.00 ISMERETLEN FÉRFI (113’) kh.:16 év Fõszereplõ: Liam Neeson
21.55 GUSZTÁV 2. (70’) kn.

 augusztus 30. kedd
17.00 KÉREM A KÖVETKEZÕT! (DR.
BUBÓ) (70’) kn.
18.10 ISMERETLEN FÉRFI (113’) kh.:16 év Fõszereplõ: Liam Neeson
20.10 FÉRFIT LÁTOK ÁLMAIDBAN (98’)
kh.:12 év - Woody Allen új filmje
21.50 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

 augusztus 28. vasárnap
17.00 POM POM MESÉI 2. (70’) kn.

A

P'Art Mozi Baráti Köre egy korábbi egyesület átalakulásával
augusztus 3-án, több mint 20 taggal jött létre, és azóta folyamatosan bõvül. A tagok fontosnak tartják a P’Art Mozit, mely
néhány év alatt Szentendre egyik kulturális központjává fejlõdött.
Nemcsak színvonalas, ízlésesen válogatott filmeket nézhet itt a közönség, hanem különféle eseményeken – beszélgetéseken, elõadásokon,
gyerek- és felnõttprogramokon – vehet részt, betérhet szellemileg feltöltõdni, ismerõsökkel találkozni. A P’Art Mozi ily módon egyedülálló
városunkban. A P’Art Mozi Baráti Köre ezt az értéket szeretné megõrizni, támogatni, és együttmûködni a várossal, vállalkozókkal és más
szervezetekkel – ezt az alapszabály is kimondja –, hogy a P’Art Mozi
ilyen irányba tovább is fejlõdhessen.

 augusztus 31. szerda
17.00 GUSZTÁV (70’) kn.
18.10 FÉRFIT LÁTOK ÁLMAIDBAN (98’)
kh.:12 év - Woody Allen új filmje
20.00 TRANSFORMERS 3. (154’) kh.:16 év
 szeptember 1. csütörtök
17.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
18.10 SEMMIT MAGAMRÓL (85’) kh.12 év
19.45 HA TE NEM LENNÉL (147’) kh. 12 év
- Emmanuelle Devos, Catherine
Deneuve

 szeptember 2. péntek
17.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
18.10 EGY MÁSIK EMBER (89’) kh.16 év
19.45 HARRY POTTER ÉS A HALÁL
EREKLYÉI II. (131’) kh.12 év

 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

Megalakult a P’Art Mozi Baráti Köre

 szeptember 3. szombat
16.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
17.10 HARRY POTTER ÉS A HALÁL
EREKLYÉI II. (131’) kh.12 év
19.45 GRINDHOUSE: HALÁLBIZTOS (114’)
kh. 18 év - Quentin Tarantino filmje

 szeptember 4. vasárnap
16.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
17.10 HARRY POTTER ÉS A HALÁL
EREKLYÉI II. (131’) kh.12 év
19.45 BROKEN FLOWERS - HERVADÓ
VIRÁGOK (105’) - Jim Jarmusch filmje

 szeptember 5. hétfõ
17.00 MICIMACKÓ (69’) kn.
18.10 SEMMIT MAGAMRÓL (85’) kh.12 év
19.45 HARRY POTTER ÉS A HALÁL
EREKLYÉI II. (131’) kh.12 év

 szeptember 6. kedd
17.00 POM-POM MESÉI 3. (70’) kn
18.10 EGY MÁSIK EMBER (89’) kh.16 év
19.45 GRINDHOUSE: HALÁLBIZTOS (114’)
kh. 18 év - Quentin Tarantino filmje

 szeptember 7. szerda
17.00 POM-POM MESÉI 3. (70’) kn
18.10 SEMMIT MAGAMRÓL (85’) kh.12 év
19.45 HA TE NEM LENNÉL (147’) kh. 12 év
- Emmanuelle Devos, Catherine
Deneuve

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre
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A P’Art Mozi Baráti Köre Egyesület célja, alapszabálya szerint a 2003ban a mozit létrehozó Zoom Mozgókép- és Médiamûhely Alapítvány
törekvéseinek folytatásaként, hogy „tervezze, szervezze és támogassa a
szentendrei és dunakanyari mozgóképszínházi élet fellendítését, a
vizuális kultúra felemelését, a médiához kapcsolódó ismeretek európai
színvonalon történõ megismerését”. A baráti kör alapszabálya kimondja továbbá, hogy:
„• A mozi jelenlegi formájában történõ megtartása, ugyanakkor médiafunkciójának erõsítése érdekében (területi bõvítéséért) dolgozik.
• Az art mozik veszélyeztetett helyzete miatt féltve a mozi jövõbeni
létét, egy erkölcsi- és szakmai védõhálót kíván létével biztosítani a
P'Art Mozi számára.
• A P'Art Moziban azóta is folyó mûvészeti és sokszínû kulturális
munka ápolása, elõsegítése érdekében programjavaslatokban fejezi ki a
civil érdeklõdési igényeket (médiamûhelyek mûködtetése, tanfolyamok,
oktatások szervezése, kiadványok kiadása, filmklubok, kiállítások,
beszélgetõs estek, gyermek- és családi rendezvények, irodalmi- és
könyvklubok, találkozók, helytörténeti- és különbözõ ismeretterjesztõ
elõadások, zenei programok, összejövetelek, a film bármilyen más
mûvészeti ággal történõ összekapcsolása stb.).
• A P'Art Mozi nyitottságának megõrzése, miszerint: a mozi mindenkor
helyet és lehetõséget biztosít elsõsorban a szentendrei, valamint a
dunakanyari lakosok csoportos program- és klubszerû kulturális
igényeinek kielégítésére.”
Az egyesület elnöke Holló Judit, alelnökei Rappai Zsuzsa és Rozsnyai
Krisztina, a felügyelõbizottság elnöke Gálos Jenõ, tagjai Schramkó
Péter és Tanner Gábor. A P'Art Mozi Baráti Köre nyitva áll további tagok
fogadására, és szívesen fogad anyagi és minden egyéb támogatást.
További információ a rövidesen induló honlapon, P’Art Mozi Baráti Kör
rákereséssel található.
ROZSNYAI KRISZTINA
Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!
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APRÓK
ADÁSVÉTEL

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

Négy személyes, alig használt kenumat 85 ezer Ft-ért eladom. Tel. arodsi@freemail.hu címen lehet.

Magánsofõr, családi segítség! Tel. 0630-225-4666.

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

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

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

Megbízható pedagógus gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-21-380-4721,
06-70-561-4296.

ÁLLAT
Házõrzõt és jó barátot szeretne?
Ajándékba adunk egy négy éves
gyönyörû, ápolt, kedves, rendkívül

Lakástakarítás-vasalás gyakorlattal,
referenciával. Tel. 06-20-391-1373.
Gyermekfelügyeletet vállalok.
Szakképzett gyermekpszichológus.
Tel. 06-20-590-4888.
Pizzéria-étterembe felszolgálót
keresünk. Tel. 06-20-311-5389.

Tahitótfalu, a Külsõ-Nyulas utcában
ingatlan kiadó. Tel. 06-20-980-9720.
keretbe
Kiadó családi házban kertrésszel is
szeparált 110 nm-es, összkomfortos
lakás kocsibeállókkal a Szélkerék
utcában. Lakbér: 1000 Ft/nm+rezsi.
Tel. 06-20-935-4287.
Szentendre Rózsakertben, HÉV-végállomástól 100 m-re teljesen felújított, I.
emeleti, kétszobás, erkélyes, egyedi
fûtésû, vízórás lakás hosszú távra
bútorozatlanul kiadó. Tel. (26) 380155.
Kiadó, önálló garzon Szentendrén,
Ady Endre úton. Tel. 06-20-495-0144.
Rózsaközi 2,5 szobás földszinti lakás
bútorozatlanul, hosszú távra kiadó. 2
havi kaucióval 60 ezer Ft/hó+rezsi.
Tel. 06-70-314-8100.

EZOTÉRIA
Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-605-7199.
intelligens rottweiler fiú kutyust,
akinek meghalt a gazdája. Tel. 06-30312-9760, 12 órától.

KIADÓ LAKÁS

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.

Püspökmajor-lakótelepen lakás hosszú
távra kiadó. Tel. 06-20-918-1825.
ÁLLÁS

LAKÁS, INGATLAN

A Szentendrei Református Gimnázium
matematika, illetve angol-német szakos hívõ, egyetemi végzettségû tanárt
keres. Jelentkezés önéletrajzzal emailben: fjanos64@gmail.com.
Szentendrei étterembe erdélyi szakácsnõt vagy kézilányt, és pultost alkalmakra felveszünk. Tel. (26) 311-175,
06-20-582-8847.
Duna House szentendrei irodája ingatlanértékesítõ kollegát keres.
Jelentkezni: jablonszky.bea@dh.hu
Tel. 06-30-619-5653.
Szentendrei kft. gyakorlott, mérlegképes könyvelõt keres, önéletrajzot
az: office@eu-nexus.com címre kérjük.
Az Erdész Galériába (Bercsényi
utca 4. szám alatt) eladói
munkakörbe kollégát keresünk
angol nyelvtudással. Tel. 06-30647-9414.
Pizzéria étterembe felszolgálót
keresünk. Tel. 06-20-311-5389.

ÁLLÁST KERES
Gyermekgondozást, háztartásvezetést, takarítást vállal
negyvenes gyakorló anyuka. Tel. 0670-277-9955.

Családi ház tetõtéri szintjén kiadó egy
60 nm-es, beépített (2 szoba, fürdõ,
toalett, konyhai rész nincs) lakrész.
Ár: 50 ezer Ft+rezsi.
Szentlászlói úton 1 szoba, összkomfort kiadó. Tel. 06-30-603-3440.
Szentendrén, a Nyár utcában 40 nmes lakás október 1-jétõl kiadó. Tel. 0630-487-8400.
Szentendrén, családi ház földszintjén
külön bejáratú, 35 nm-es szoba, konyha, fürdõszoba, WC bútorozatlanul,
hosszú távra azonnal kiadó. Tel. (26)
314-907.
Szentendrén, Hévhez közel 35 nm-es
lakás kiadó. Ár: 55 ezer Ft+rezsi. Tel.
06-30-454-4431.

Eladó lakás a Püspökmajorlakótelepen: 41 nm-es, erkélyes. II.
emeleti. Vagy elcserélném magasföldszinti, erkélyes, hasonlóra. Vennék
erkélyes, ugyanilyet. Tel. 06-20-9527740.
Szentendre Dunakorzón eladó
igényesen felújított, 50 nm-es
lakás garázzsal, terasszal. Tel. 0630-218-6193.
Csobánkai 3 szintes, összkomfortos
kis családi házamat kerttel, gépkocsi
beállóval elcserélném Szentendre
központi helyén, illetve annak
környezetében lévõ, rendezett, kb. 80
nm körüli kis házra, vagy teraszos,
esetleg belsõkertes lakásra. Tel. 0620-560-0986.

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

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

Szentendre Rózsakertben III. emeleti,
két szobás+erkélyes, felújított,
bútorozott lakás szép kilátással
igényes bérlõnek 1 évre, zártparkolóhasználattal kiadó. Tel. 06-70-5691543.

Tahiban kiváló helyen, 86 nm földszint 60 nm-es tetõtérrel, nagy
terasszal, szép kerttel, otthonos
lakóház 23 millió Ft-ért eladó.
Egészen kitûnõ. Tel. 06-30-2990376.

Kondor Béla úton jó állapotú, 1,5
szobás (42 nm-es) lakás, szépen felszerelt konyhával kiadó. Tel. 06-30-9421439.

Eladó lakás Pap-szigeten. 36 nm-es,
szép zöldövezetben. Tel. 06-20-2553264.

AUTÓSZERVÍZ

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

Eladó Boldogtanyán, az 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 millió Ft-ért
igényesnek eladó. Tel. 06-30-6057199.
Nem lakótelepi lakások 6-12 millió
Ft-ért Szentendrén eladók. Tel.
06-30-299-0376.
OKTATÁS
Történelem, magyar érettségire
felkészítés, korrepetálás, pótvizsga.
Általános és középiskolásoknak
Szentendrén a belvárosban. Tel. 0630-540-5639.
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, 0630-319-9634, Szentendre, Kucsera
Ferenc u. 7.

SZOLGÁLTATÁS
Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbízhatatlan”.
Tel. 06-70-578-1468.
Ruhajavítás, függönyvarrás, átalakítás, zipzár-csere Szentendrén, a
Vasvári Patika mellett: Sas utca 8/B.
Csak telefonos egyeztetésre. Tel. 0620-311-5542.
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.

AKUPUNKTÚRÁS ORVOS

+36-30/226-8111
• Energetikai „I-Health” állapotfelmérés, a betegségek oki hátterének
feltérképezése
• Biorezonanciás „MSAS” mérések, a hiányállapotok, allergiák,
nehézfém terheltség kimutatása
• „ZAP” kezelés: kezeljünk rezgésekkel, IMMUNRENDSZER terápiája
• Akupunktúra: megteremthetõ az energia egyensúly az öngyógyulására
• ElektroLIPOLÍZIS: olvadnak a zsírpárnák orvosi segédlettel
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TÁRSKERESÕ

DUNAKANYAR TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.

ÜZLET
Szentendrén szuterén raktárnak
kiadó. Tel. 06-30-603-3440.
Szentendrén 15 nm-es iroda kiadó.
Ár: 45 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-30-4544431.
Szentendrén, Fõ tér közelében,
hangulatos környezetben pinceétterem, kerthelyiséggel bérbeadó.
Tel. 06-20-437-1153.
Szentendrén, parkolóval ellátott
kétemeletes irodaházban, szintenként 439 nm-es alapterületû,
több helyiségbõl álló iroda
részben vagy egészben kiadó.
Azonos helyrajzi számon több ezer
nm-es szabad ipari terület bérelhetõ. Tel. 06-20-326-7509.
Üzlethelyiség (irodának is) kiadó a
Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor
11/B. szám alatt. Tel. (26) 319-957.

EGYÉB
Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat. Tel. 06-20-9527740.

JÓGA

indul szeptember 6-tól!
KEDD 10:00
CSÜTÖRTÖK 08:00 és 18:00
Szentendre, Waterfront Hotel
a Duna-parton
1000 Ft/alkalom
MOSOLY, ENERGIA, LELKI BÉKE

Tel. 06-20-972-7373
www.jogaszentendre.netlap.net

Dr. Balázs Mária Anna

SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával,
2 generációs lakóház 35 millió Ft
irányáron eladó. Tel. 06-30-2990376.

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

Hajdúszoboszlói akciós
üdülés 09.11-tõl
folyamatosan, a szilveszter
kivételével!
Ár: 19 500 Ft/fõ
Tartalma: 7 éj szállás,
7 reggeli, 6 vacsora, IFA
Igénybe vehetõ kedvezményes gyógykezelés,
fürdõzés a Hotel Béke, vagy
a Városi Gyógyfürdõben!
(3 kezelés+fürdõbelépõ
1100 Ft/fõ/nap!)
Érd.: 06-20/935-0457

Újabb Doszkocs-képek Szentendrén

Kulturális-mûvészeti-értékobjektív-karitatív est

Augusztus 28-án 17-órakor a P’Art Mozi épületében (a Duna-korzó
18. szám alatt), a „Szentendre éjjel-nappal nyitva” rendezvénysorozat
keretében nyílik meg Doszkocs Zsuzsa festõmûvésznõ legújabb helyi
kiállítása.
A régóta a II. kerületi, Baba utcai Légzésrehabilitációs Intézetben élõ
alkotó az elmúlt idõszakban szép sikereket könyvelhetett el: júniusban
Budapesten, a Mezõgazdasági Minisztérium Országos Könyvtárában A
Mûvészet és a klímaváltozás címû nemzetközi pályázaton bronz
okleveles lett A víz az úr címû négyrészes festményével. A pályázatot a
Mûvészet és Kultúra Világa Egyesület szervezte. Szeptember 20-án
nyílik az Egymásra lépni tilos címû pályázat kiállítása, amelyre bekerült Fény és árnyék címû olajfestménye, szeptember 17-én pedig
Sümegen állítják ki két képét a Barokk Õsz eseményhez kiírt pályázat
- BT keretében.

A Csevej címû beszélgetõs esten Kellár F. János Immánuel júliusi
vendége a Mosolygó Kórház Alapítvány volt.
Következõ vendége
prof. dr. Magyari
Beck István egyetemi
tanár
lesz
augusztus 30-án,
kedden 19 órakor a
Pest Megyei Könyvtárban.
Sok szeretettel várnak mindenkit!

ElevenEB Kert – Élelemadomány gyûjtés!

Sziget 18+1

A nyár eleji sikeres dREss – ruha cseRe és ruha gyûjtõ akciónk során 20 zsák ruha gyûlt
össze. Az adományokat a dévai, árva gyerekeket segítõ Szent Ferenc Alapítványhoz
küldtük el. A siker nyomán most ismét gyûjtést szervezünk, reméljük a Ti segítségetekkel!
Tudomásunkra jutott, hogy a Szentendrei Árvácska Állatvédõ Egyesület és a
Menhely anyagi problémákkal küzd. A menhely megtelt, kapacitásán felül leterhelt,
anyagi és fizikai értelemben egyaránt.
Kutya és állatbarát egyesületként szeretnénk alkalmat nyújtani a segítségnyújtásra azzal,
hogy helyet és idõt biztosítunk élelemadomány gyûjtésére!
Támogasd Te is az Árvácskát és a kutyusokat, cicákat azzal, hogy augusztus 25-én hozol magaddal állateledelt (száraztápot, konzervet, rizst) vagy
kutyatálat, pórázt, bármit ami az állatok életkörülményeit, ellátását, gyógyítását javítják! (Már egy kis zacskó táp is nagy segítség!)
Mi is hozunk tápot, illetve az aznapi belépõ-hozzájárulásotokat is az Árvácskának ajánljuk
fel! Szervezünk köré egy kis programot lesz zene és vetítés is.
Reméljük, minél többen eljöttök, és ha kutyust nem is tudtok örökbe fogadni, most egy
kis élelemadománnyal segíthetitek az Árvácska áldozatos munkáját!
Idõpont: augusztus 25. csütörtök 18.00–00.00
ElevenKert, Dunaparti Mûvelõdési Ház udvara
2000 Szentendre, Dunakorzó 11/A

WWW.CSEVEJ.EU

19. alkalommal került megrendezésre Magyarország legmeghatározóbb, legszínesebb zenei és kulturális fesztiválja, a Sziget.
A közel négyszázezer látogatót vonzó rendezvény kétség kívül a
külföldiek fesztiválja lett, így a zenei kínálatot is inkább egy holland,
mintsem egy magyar fiatal ízléséhez alakították.
Gerendai Károly, a fesztivál fõszervezõjének elejtett félmondata szerint
a szigetre érkezõ zenekarok felét sem ismeri. Én sem, de Gerendai úr
legalább tudott az életkorára hivatkozni, míg én csak a zenei
aluliskolázottságomra, esetleg botfülûségem számlájára tudom írni a
dolgot.
Mentségünkre szóljon az a tény, hogy a zenetévéken átvették az uralmat a terhes vagy fogyni vágyó tinédzserekrõl és playboy-lányokról
szóló realityk, a kereskedelmi rádiókban játszott zenék elõadói pedig
nem egyeznek meg a fesztiválon fellépõkkel. Persze akad egy-két kivétel, mint a Prodigy vagy a La Roux.

A legnagyobb húzónév kétség kívül Prince volt, akire bár rengetegen
voltak kíváncsiak és fantasztikus hangulatot teremtett, a hozzá fûzött
pénzügyi reményeket mégsem tudta beváltani.
A headlinerek között szerepelt több olyan elõadó is, akik nem elõször
jártak hazánkban: kiváló példa erre a Chemical Brothers, a Kasabian, a
már említett Prodigy vagy a Thirty Seconds To Mars, akik az Amy
Winehouse után keletkezett ûrt igyekeztek kitölteni, így rajongóik már
másodszor láthatták õket ez évben Magyarországon.
Gyakran emlegetik úgy a Szigetet, mint egy gyermeket. Az elmúlt majdnem két évtizedben nõttön-nõtt, felnõttkorba lépett, és rengeteg külföldi barátja lett. Két év múlva pedig angol viszonylatban is nagykorúvá
érik.
-FLO-
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fotó  LÉVAY MÁTÉ

KULTÚRA

SPORT

Tengó avagy a lábtenisz dicsérete

Egy nap a focisuliban

Augusztus 6-án reggel színes társaság gyülekezett a Pap-szigeti strand
bitumenes pályáinál. Ez évben immáron harmadszor került megrendezésre az úgynevezett Nagy Pap-szigeti Lábtenisz Bajnokság.
Miért írtam, hogy színes a társaság? Azért, mert tényleg az volt: egyetemi oktató, vállalkozó, egyetemisták, jogi elõadó, nyugdíjas melegített
izgatottan a sorsolás elõtt. Ennek eredményeként volt aki örült, volt,
aki tudta, nincs esélye a végsõ gyõzelemre.
Fél tíz körül megkezdõdtek a meccsek és volt küzdelem, veszekedés,
izgalom, sajnos esetenként útszéli módon is megnyilvánultak a
versenyzõk. Írjuk mindezt felfokozott hangulat rovására, mindenesetre
nem volt szívderítõ élmény a nézõk számára. A többség azonban fantasztikusan versenyzett. A valóban különleges összetételû mezõnybõl
kiemelkedett két volt válogatott játékos – Nizák Péter, Márkus László,
valamint a 76 éves Néveri Bandi bácsi. Egyébként a legfiatalabb
versenyzõ 14 éves volt, és igen biztatóan mozogtak mindannyian a
pályán.
A hét páros dél körül jutott el a selejtezõk végéig, és adódott az elõdöntõ és a döntõ résztvevõinek párosítása. A lejátszott meccsek után
kialakult a végeredmény:
I. helyezett: Nizák Péter-Nizák Jenõ (immáron harmadszor)
II. helyezett: Kopp Zsolt-Nagy Károly (immáron másodszor)
III. helyezett: Berta Tamás-Nagy Dezsõ (immáron másodszor)
IV. helyezett: Néveri Endre, Márkus László
Az elõdöntõt és a döntõt több tucatnyi nézõ, szurkoló és érdeklõdõ
izgulta végig, Rudi talán egy kicsit túlzásba vitte az egyik párost sújtó
vicceit, de végül is jó hangulatban, nagyszerû sportélménnyel
gazdagabban tértünk a strand hûs hullámai közé. Köszönet mindezért,
csakúgy mint az elmúlt években, fõ szponzorunknak, a strandot
üzemeltetõ Mészáros Jánosnak. Találkozunk egy év múlva, ugyanitt!

Augusztus 9-én, kedden a Sze-Fi
sportegyesület – Fitos József
focisulija - U 07-es (hétévesek és
kisebbek) korosztályának edzésére látogattam az izbégi pályára.
Az edzés elõtt néhány szóban
tájékoztatást kértem Fitos Józseftõl az edzéseket illetõen.
– Ilyenkor nyáron kedden és
szerdán edzünk, az U7-esek kezdenek négykor, majd jönnek az
U9-esek fél hatkor, végül hétkor a
"nagyok", fél kilencig. Ez a rend
az iskolaidõben más, akkor kedden, szerdán és csütörtökön lesznek az edzések – sorolta a vezetõ
edzõ. Biztosítottam arról, hogy az
egyesület honlapját ismerem,
tájékozódtam a csapat elmúlt évi
sikereirõl is. (Honlapjuk: Sze-Fi
Labdarúgó Sportegyesület az
interneten olvasható.)
Következett az edzés. Egymástól
5-6 méterre lerakott bojákhoz álltak a srácok, a bóják a védõjátékost jelképeztek, ezek mellõl,
mellett és körül kellett a gyerekeknek passzolni, cselezni, minél pontosabban és gyorsabban.
„Józsi bácsi” minden kissrácra
külön figyelt és rendre dicsérte

BARNÁS ISTVÁN

SNACK ANDREAS

PIZZÉRIA, OLASZ ÉTTEREM
ÉS KÁVÉZÓ
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Pizzáink olasz recept alapján készülnek
vékony és vastag tésztával.
Az olasz ételek választéka mellett
az igazi magyaros ételek széles kínálata is
megtalálható éttermünkben.
Ételeink széles választékából házhoz szállítást
is vállalunk, amit folyamatosan frissülõ
honlapunkon is megrendelhetnek.

A szentendrei mûvészeknek
30%-os kedvezményt biztosítunk!

2000 Szentendre, Dunakorzó 5/A
www.snackandreas.com
Nyitvatartás: minden nap 8.00-24.00 óráig

Rendelés, asztalfoglalás: 06-26/310-530
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õket név szerint, ha jól csinálták a
feladatot. A gyerekek lelkesen,
odaadóan dolgoztak.
Következett a kapura lövés: egy
letett bója ismét védõt jelképezett,
vagy amellõl, vagy azt kicselezve
kellett a hosszú sarokba lõni a
labdát. Estek a gólok rendesen. –
Lõdd a hosszúba! – hangzott a
felszólítás. A gyerek nagy bombája a rövid fölsõbe zúdult. – Nem
baj! Így is szép volt! – így az
edzõ... (Jó pedagógiai érzéke van állapítottam meg.)
Az edzés jó hangulatú kétkapuzással zárult. Döntetlen lett a
vége, és természetesen büntetõkkel döntötték el a végeredményt. Nagy izgalmak közepette
az is döntetlen lett, végül a két
kapus párbaja döntött.
Kellemes másfél óra után búcsúztam el a srácoktól és Fitos Józseftõl. Érdemes volt kilátogatnom. Javaslom a szülõknek, hogy
gyermekeiket, fiaikat, akár lányaikat is vigyék ki Izbégre egy
edzést megnézni, hátha kedvet
kapnak a labdarúgáshoz, amelyik
sportág nekem a szívem egyik
csücske.
GERLAI P.

SPORT

1 négyzetméteres edzõterem a kezedben!
A Móricz csarnokban tartotta a Russian Kettlebel Challenge rendszer magyarországi instruktori
képzését (RKC 1. ). A képzés háromnapos volt, mintegy félszáz magyar és majdnem ugyanannyi külföldi résztvevõvel. A kurzus augusztus 5-én, pénteken kezdõdött és vasárnap ért véget.
Az oktatók külföldiek (olasz, amerikai) és magyarok voltak, a foglalkozásokat váltva vezették.
Lakatos Pétert kérdeztem ezután,
aki elmondta, hogy Magyarországon egy, Európában három
ilyen kurzus szokott lenni évente,
Olaszországban,
Írországban,
Dániában.

A „kettlebel” különleges füles
súlyzó, eredete orosz: a gabona
mérésekor használták az ilyen,
füles súlyt. 8-tól 60 kg-ig
gyártják, erõ- és állóképességfejlesztõ szer. Azt mondják róla,
hogy 1 négyzetméteres edzõterem
a kezedben! Ennek a súlyzónak a
használata is különleges, rendkívül pontosan meg kell tanulni.
A tanítás módszereit tanulják az
ilyen kurzusokon a leendõ edzõk.
Szombaton délelõtt látogattam el
a csarnokba, ahol a szervezõk,
Lakatos Péter, az európai és a
magyarországi RKC vezetõje és
felesége, Lakatos Elena (hongkongi származású amerikai
hölgy) elõzékenyen fogadtak, és
azonnal meg is szerveztek egy
rövid interjúlehetõséget a kettlebell orosz származású, Los
Angelesben élõ fõ instruktorával,
az RKC rendszer kifejlesztõjével,
Pavel Tsatsouline-nal. A rendkívül szimpatikus és elõzékeny
sportembertõl azt kérdeztem

elõször, hogy miért Szentendrén
van ez a kurzus.

 Hányan ûzik Magyarországon ezt az edzésmódot?
Most már sokan, minden nagyobb
városban vannak csoportjaink és
instruktoraink. Felhívnám a figyelmet, hogy instruktor nélkül
nem szabad elkezdeni az edzéseket, mert sérülésveszélyt hordoz magában, ha valaki partizán
módon nekiesik...

A színhely megválasztása Lakatos Péter magyarországi és európai RKC vezetõ döntése volt.
Nekem nagyon tetszik ez a színhely, és Magyarország is, szívélyesek, kedvesek a magyar
emberek. Örülök, hogy itt lehetek.

Köszönettel vettem az információkat, és készítettem jó néhány
képet a kurzus színhelyén. Megvallom, kedvet kaptam a kettlebellhez. Megfogott az a szlogen,
hogy 1 négyzetméteres edzõterem
GERLAI P.
a kezedben!

Baseball
Fontos eseménysorozathoz
érkezett a Szentedre
Sleepwalkers Baseball csapat:
kupadöntõ és Interliga elõdöntõ helyszíne lesz a következõ
két hétvége Izbégen:

KUPADÖNTÕ
augusztus 20-án, szombaton
11 óra: JánossomorjaSzentendre
15 óra: Érd-Óbuda
augusztus 21-én, vasárnap
13 óra: döntõ.

INTERLIGA
augusztus 26-án, pénteken
12 órakor: Vindia Varazdin Slovan Spiders
16 órakor:
Olimpia Karlovac Sleepwalkers
augusztus 27. és 28. (szombat-vasárnap) 11 és 15 órakor
az elõdöntõk eredményétõl
függõen
Szeretettel várjuk a baseballrajongókat az izbégi baseball
pályán mindkét hétvégén.

 Úgy tudom, orosz származású...
Minszkben születtem, de Lettországban, Rigában nõttem fel,
ahol nagy az orosz népesség.
 Hogyan érzi magát az
Egyesült Államokban?
Jól. Tizennégy éve élek Los
Angelesben. Sokfelé jártam, több
államban és városban szerveztünk RKC rendszer szerinti csoportokat. A hadseregben például
minden fegyvernemnek megfelelõen más és más szisztémát dolgoztunk ki.

MUNKAVÁLLALÁSRA is
alkalmas, 3 nyelvû
OKLEVELET adó
MASSZÕRTANFOLYAM
indul Szentendrén
szeptember 8-án,
Budapesten szeptember
10-én, október 1-jén
Ára: 45 000 Ft
(részletfizetéssel)
Érdeklõdni: 06-30/30-21-487
Nyilv. szám: 0111-
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