VÁROS
Ivartalanítási akció az Árvácskánál
2011 végén a VM „Zöld Forrás” hivatalos pályázatán
beadott pályamunkánkkal 1 500 000 forintot
nyertünk ivartalanítási akció végrehajtására. A részvételi lehetõséget széles körben hirdettük, az elõzetes
bejelentkezésre idén január-februárban volt lehetõség.
Az akcióban 8 helyi, illetve a környezõ településeken
mûködõ állatorvos vett részt, akik – az általunk nyújtott pénzügyi támogatás mellett – maguk is jelentõs
árengedményt adtak az akció sikeréhez. A lakosság
által bejelentett társállatok, kutyák-cicák ivartalanítási mûtéteit március-április-májusban az állatorvosok elvégezték. A pályázaton elnyert összeggel,
valamennyi résztvevõ szoros együttmûködésének
köszönhetõen sikerült a lakosság kérésére összesen
133 kutyát és 205 cicát ivartalanítani.
A társállatok következetes ivartalanítása jelenleg
szinte az egyetlen lehetõség a nem kívánt szaporulat megakadályozására, egyesületünk a jövõben is
keresi a lehetõséget olyan pénzforrások elnyerésére, melyek lehetõvé teszik az akció minél gyakoribb
meghirdetését. Addig is kérjük a lakosságot, hogy
óvják kutyáikat, cicáikat a felesleges szaporodástól,
ivartalanítsák állataikat!
SZENTENDREI ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ EGYESÜLET

PÁLYÁZATOK
Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Kolti Helga igazgató
Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Dunakorzó 11/A (DMH)
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo
Lapzárta: hétfô, 12 óra
Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100
szevi.ibolya@gmail.com
Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Dunakorzó
11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.
Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Tábori Szabolcs
Index:
PFH/88/1987
ISSN 0239-068X

104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
Hivatásos Tûzoltóság
(Katasztrófavédelem):
(26) 500 017, (26) 500 018
107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán
r. törzsõrmester
Pismány: Koós Ervin
r. fõtörzszászlós
Pannónia: Gáti László
r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. 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
TOURINFORM SZENTENDRE
(26) 317 965
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: (26) 503 329
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 06 30 621 2601
Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287
Bónyai Péter titkár, 06 30 621 2683
www.szentendrei.polgarorseg.net
szentendre@polgarorseg.net

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az alábbi (tulajdonában lévõ) garázsok
értékesítésére.

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

Cím (Szentendre)

Alapterület

Induló (licit) ár

Pályázati biztosíték

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Dózsa György út 65.

16 m2

1.500.000 Ft

100.000 Ft

Dózsa György út 65.

25 m2

2.280.000 Ft

100.000 Ft

Károly utca 2-14 4 alagsor 6/G

36 m2

4.510.000 Ft

100.000 Ft

Károly utca 2-14 12 alagsor 18/G

18 m2

2.050.000 Ft

100.000 Ft

Széchenyi István tér 19- 21.
alagsor 1 (volt videotéka)

41 m2

4.910.000 Ft

100.000 Ft
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Fehérvíz utca 20-30. 2 3.em/2 (tároló)17,68 m

1.610.000 Ft

100.000 Ft

Fehérvíz utca 20-30. 2 2.em. 1.*

35,84 m2

4.090.000 Ft

100.000 Ft

Fehérvíz utca 20-30. 2 2.em. 2.*

35,84 m2

4.090.000 Ft

100.000 Ft

Fehérvíz utca 20-30. 4 4.em. 2.*

35,84 m2

4.090.000 Ft

100.000 Ft

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalon tekinthetõ meg. A pályázatokat a hivatal
iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) augusztus 1-jén 9 óráig kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon:
26/503-377.

hétköznapi ügyelet
este 8 órától reggel 1 8-ig
ÜGYELETI Díj 380 Ft
hétfõn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-487
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u.10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár, Attila u. 23. Tel: 319-354
szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-ig
NYITVA
ügyelet: 16 órától reggel 8 óráig
július 7-8. Vasvári Patika
Sas u.10. Tel: 312-825
július 14-15. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
július 21-22. Ulcisia Gyógyszertár
(Hév-nél) Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ
Ady Endre úton található 1700 m2
„Gazdabolt” elnevezésû ingatlan értékesítésére
Induló ára: 47 700 000 Ft.
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
2012. július 31. 9 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

www.szevi.hu
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Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

július 28-29. Napvirág csepp Gyógyszertár, Attila u. 23. Tel: 319-354
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
tel/fax: (26) 310 442

VÁROS

Idén is Éjjel-Nappal
Fesztivál!
Jelentkezés a Szentendre Éjjel-nappal nyitva
programsorozatra
civilszervezetek és vállalkozók számára

A polgármester
programja

Augusztus utolsó hétvégéjén, 24-25-26-án
immár hetedik alkalommal rendezzük meg
a fesztivált.
Várjuk civilszervezetek és vállalkozók
jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnak
a rendezvény programsorozatába.
A fesztivál fõ helyszíne idén a Fõ tér és
a Dumtsa utca lesz –
az itt felállított színpadokon képzõés iparmûvészek bemutatója és vására,
koncertek, gyermekprogramok, színdarabok,
divatbemutatók lesznek.

Július 20.
09.00 Egyeztetés Hadházy Sándor
országgyûlési képviselõvel
12.30 Egyeztetés az Interim cég
képviselõjével
13.00 Egyeztetés a városstratégiai
menedzserrel
Július 23.
14.00 RIB ülés
16.00 Vezetõi értekezlet
Július 24-26.
9.00
Reorganizációs egyeztetés a
költségvetésrõl

Jelentkezni július 23-ig (hétfõ)
lehet a Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.-nél
a dmh@dunakanyar.net címen,
vagy a (26) 312-657 telefonszámon.

Július 31.
10.00 Egyeztetés befektetõkkel
Augusztus 1.
10.00 Költségvetési egyeztetés a
Raiffeisen Bankkal
17.00 Gát búcsúztató ünnepség

A fesztivál programfüzetében a határidõig
beérkezett programokat tudjuk megjelentetni.

Augusztus 2.
09.00 Állampolgársági eskütétel
10.00 Mûvészeti Tanács ülése
13.00 Polgármesteri fogadóóra

SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT

Gátépítés

Dumtsa Korzó Szentendrén
GASZTRONÓMIA, MÛVÉSZET, JÁTÉK, ZENE
Augusztus 26-ig minden pénteken és szombaton 17 órától 23 óráig
Kulináris és kulturális rendezvény vette kezdetét Szentendrén, Dumtsa Korzó elnevezéssel.
• A Korzón sétálva megkóstolhatja, élvezheti környékbeli termelõk különlegességeit, mint az ürmösbor, a
kecskesajt vagy éppen a szarvas kolbász.
• Találkozhat helyi mûvészek alkotásaival az utcai tárlatokon.
• Nézelõdhet a kiállított régiségek közt, és beülhet egy-egy veterán autó-csodába.
• Gyermeke vagy akár Ön is próbára teheti logikai készségét szórakoztató játékokkal.
• Meghallgathatja, ahogy szentendrei alkalmi „utcazenészek” játszanak a szabadban.
• Régi kort idézõ fotelekben-kanapékon faszénen készült finom fogásokat fogyaszthat, jó borok társaságában.
• Vagy éppen a padokon, teraszokon ízlelheti ajándék desszertjeinket,- ha magával hozza kedvenc
kiskanalát!
Élvezzék a szentendrei nyáresték forgatagát a Dumtsa utcában minden pénteken és szombaton!
Aktuális program a Facebookon a Dumtsa Korzó oldalon található.

A képviselõ-testület eredményesnek nyilvánította a „Szentendrei
árvízvédelmi védmû megerõsítése
és átalakítása a történelmi
óváros védelmének érdekében”
címû projekt kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárást. A
Swietelsky-Kötiviép’B Konzorcium pályázatát érvényesnek, a
KÉSZ Építõ és Szerelõ Zrt. és a
Szentendrei Vízépítõ Konzorcium
pályázatát érvénytelennek nyilvánította. A nyertes cég ajánlata
759 690 252 Ft + áfa, mely a
pályázati forrásból teljes mértékben finanszírozható. (Kapcsolódó
írásunk az 5. oldalon.)

Szennyezéscsökkentés
A képviselõ-testület elfogadta a
DMRV Zrt. szentendrei szennyvíztisztító-telepre készített
szennyezéscsökkentési ütemtervét, melynek költségeit a DMRV
az önkormányzatot illetõ, 2011.
évben még fel nem használt és
2015. év végéig képzõdõ összegû
használati díjból fedezi.
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Állati szólások

Kié legyen a korzó?

Egyik este a közszolgálati rádió híreiben hallom, hogy az egyik párt képviselõje imígyen
ostorozza a kormányt: „A döntés a kormány
alkotmányos ámokfutásának állatorvosi
lova.”
Azt már diákkoromban megértettem, hogy
„Edward király, angol király | Léptet fakó
lován” (Arany János), azt azonban most
sehogy sem értem, miként lehet az ámokfutás alkotmányos…
Nézzük csak: mi is az ámok? A magyar nyelv
történeti-etimológiai szótára szerint a maláj
amuk
szó, jelentése ’düh, dühöngõ’; ez
került be az európai nyelvek nemzetközi
szavai közé: amok runner (angol) ’ámokfutó’, Amokläufer (német) ’ámokfutó’ és így
tovább az olaszban, a franciában. S mit
jelent az ámokfutás? A trópusokon, fõként a
malájok között fellépõ sajátos idegrohamot,
amelynek következtében a beteg ember
vakon fut (nem lovon!) elõre, s minden útjába kerülõt leszúr… A magyarban 1925-tõl
lehet adatolni a magyar írásbeliségbõl a szót
Stefan Zweig Ámok címû novellájának
címével, amely Kállay Miklós fordításában
jelent meg Budapesten.
Így hát az „alkotmányos ámokfutás” igencsak biceg, a derék képviselõ nyilván az új
alkotmány, alaptörvény megalkotásáról
szerette volna azt közölni, hogy gyorsan
történt, és nem is gyilkolásztak közben,
hanem másoknak (a képviselõ úr tudja,
kiknek) ártalmára voltak.
Csakhogy itt van még az állatorvosi ló is,
amelyikkel aligha lehet még képletesen sem
ámokfutást produkálni. Az „állatorvosi ló”
kifejezés jelentése: „valaminek minden baját,
nehézségét bemutató dolog”; a kitétel az
állatorvosi tankönyvekre utal, amelyekben
(állítólag) minden lóbetegséget egy ló ábrázolásán mutatták be.
Az említett rádióhírt másnap reggel szószerint megismételték, azonban amikor
délelõtt a napilapokat olvasgattam, így
látom viszont: „A döntés elmúlt kétéves […]
rombolás állatorvosi lova.” Úgy látszik,
valamelyik szerkesztõnek is föltûnt a fogalmazás sutasága, és jobbította. Kíváncsi volnék, a képviselõ úr mit szólna hozzá, ámbár
Karinthy Frigyestõl tudom, mit költött egy
Petõfi-utánzó: „Volt valami Sándor, | Nem
lehet ezt bírni, | Nem olvastam, ’sz nem is
tudok | Olvasni, csak írni.”
Hanem, mint mondják, a téma az utcán
hever, lapozok tovább az újságban, s mit
látok: „Állatorvosi szamárként illusztrálja a
dupla fenekû, mindkét felén bezsírozott
vádakat a nyugdíjkorhatár 62 évre rögzítésének esete.”
Inkább vissza a Walesi bárdokhoz: „Szó
bennszakad, hang fennakad, | Lehellet
megszegik –”

Mélyen felháborít a gondolat,
hogy a vendéglõsök lobbija ismét
átveri a korzó autósforgalmának
fenntartását még a gát építése
után is, mely szándék a SZKIT
elnökével készült interjúból (SzeVi, 2012., 12.
szám) vált világossá. Hihetetlen számomra,
hogy a vendéglõsök saját kényelmüket – vagy
a kocsijukat felvonultatni kívánó klientúra
magamutogatási szándékát – az autóforgalom
és -bûz nélkül sétálni akaró turista vagy helyi

ROZSNYAI KRISZTINA

18 000 véradó kap életmentõ egészségkártyát
Nagyszabású akcióba kezdett az Országos Vérellátó Szolgálat: négy támogató vállalat segítségével 18 448 önkéntes véradónak adnak egészségkártyát. A papíralapú, plasztikkártya nagyságú
négyoldalas füzet tartalmazza tulajdonosa legfontosabb egészségügyi és személyes adatait,
valamint a baleset, rosszullét esetén értesítendõk elérhetõségeit. – A hosszú távú cél, hogy mind
a 250 000 aktív véradót elláthassuk egészségkártyával, ezzel megköszönve felelõs tettüket –
mondta dr. Szabó Zoltán, az Országos Vérellátó Szolgálat általános fõigazgató-helyettese.
Arra a kérdésre, hogy miért egészségkártyát kapnak a véradók, dr. Szabó Zoltán azt felelte, hogy
a betegellátási igények kielégítéséhez évente 450 000 egység vérre van szükség, amelyhez
legalább 300 000 önkéntes véradó segítsége kell. Egy véradással három ember életét is megmenthetjük, s az egészségkártya egy esetleges egészségügyi vészhelyzet esetén akár tulajdonosa életét
is megmentheti.
Gyõrfi Pál, az Országos Mentõszolgálat szóvivõje szerint sürgõsségi ellátás esetén hosszú perceket
spórolhatnak meg a mentõorvosok, ha egy helyen találják az egészségügyi és személyes adatokat.
Júniusban 500 fõ közremûködésével végzett kutatás eredményei szerint tízbõl hatan tudják, hogy
mi a saját vércsoportjuk. A kutatás további eredményei: tízbõl négyen járnak évente kötelezõ
szûrõvizsgálatokra, s csupán tízbõl ketten ûznek valamilyen sportot hetente 2-3 alkalommal.
Nagyon érdekesnek mondható, hogy míg a
megkérdezettek 85%-a vallja azt, hogy beleképzelte már magát abba, hogy önhibáján kívül
is érheti bármikor valamilyen baleset, csak a
35%-uknál találhatók meg szeretteik elérhetõségei a mentõorvosok számára fellelhetõ
módon.
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT, AZ ORSZÁGOS
MENTÕSZOLGÁLAT ÉS A DR. CARD KÖZÖS KÖZLEMÉNYE
Közel 20 önkéntes közremûködésével egy vércsepp alakját vették fel közösen az Erzsébet téren, így egységet alkotva
jelképezték, mennyire fontos, hogy minél több fiatal váljon rendszeres véradóvá.

BÜKY LÁSZLÓ
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lakó, csendben pihenõ, ebédelni vágyó
vendégük jóérzése elé helyezik. Egy pillanatra
sem hihetõ el az az állítás, hogy visszaesett a
forgalmuk, amikor a korzót egyirányúsították.
Számtalan nemzetközi felmérés, riport
tanúskodik az ellenkezõrõl. Annyira mégsem
vagyunk egyedülállóak a világban, hogy csak
nálunk ne mûködjön egy nem csak egyetlen
utcából álló sétáló zóna. Ki kell építeni
megfelelõ parkolót a korzó két oldalán, és a
vendéglõsöknek meg kell szervezni a – mondjuk kora reggeli – szállítást. Persze az a kérdés,
hogy kié legyen a korzó: a klientúráé vagy az
egyszerû adófizetõ polgároké?
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Pandora
Új, exkluzív ékszerüzlet nyílt az elmúlt héten a Dumtsa Jenõ
utcában. A márkás
órákat, különleges ékszerkollekciókat kínáló boltban saját terveink alapján állítják
össze egyedi ékszerünket.
Az üzlet ünnepélyes
megnyitóján Nemes
Zoltán billentyûs és
Szabó Tamás énekesszájharmonikás játszott.

VÁROS

Kezdõdik a gátépítés
Tisztelt lakosság, tisztelt érintettek!
2012. július 16-án, kedden délelõtt aláírásra
került a szerzõdés a SWIETELSKY-KÖTIVIÉP’B Konzorcium földgát kivitelezõ céggel.
Az elkövetkezendõ, megközelítõleg egy hónapban elkészítik a kiviteli tervet, ami
alapján világosan látható lesz, mikor, milyen
munkálatok fognak folyni, mi az ütemterv,
mik a határidõk. A munkálatok várhatóan
augusztus végén kezdõdnek, és 2013 õszéig
tartanak majd.

Változik a közterület használat rendje, újbóli
kedvezmények lépnek életbe az építkezés ideje
alatt. Az igényfelmérõ szakaszban egyértelmûen kiderült, hogy a legnagyobb terhet a
közterület-használati díj jelenti az érintett vállalkozások számára. Miután a város vezetésének kiemelt szándéka jó kapcsolatot kialakítani a helyi vállalkozókkal, így ugyanúgy,
ahogyan tette ezt a belváros-rehabilitációnál
is, kedvezményt biztosít, melyek mértékérõl,
illetve formáiról a www.szentendreezerev.hu
honlapon tájékozódhatnak. Errõl minden érin-

tett személyesen is részletes tájékoztatást fog
kapni. Azon vállalkozások, melyek az érintettek körébe tartozónak érzik magukat, tehát
vállalkozásukat közvetlenül befolyásolja majd
az építkezés, és még nem léptünk velük kapcsolatba, kérem, haladéktalanul jelezzék az
info@szentendreezerev.hu e-mail címen.
Az organizációs terv elkészülte után részletes
információkkal szolgálunk az építkezést tekintve, melyrõl szórólapokon, plakátokon,
kihelyezett hirdetményeken, e-mailen, telefonon, online, illetve elektronikus média
segítségével, nyomtatott sajtó útján és
személyesen tájékoztatjuk majd Önöket
folyamatosan, az egész beruházás alatt.
A projekt nyitórendezvénye 2012. augusztus
1-jén kerül megrendezésre, melyre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk. A rendezvényrõl, illetve a részletes programokról
hamarosan a www.szentendre1000ev.hu
internetes oldalon találhatnak bõvebb információkat.

Együttmûködésükben bízva,
tisztelettel:

KÁDÁR KRISTÓF
kommunikációs referens

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

Adótartozók listája
Tisztelt Lakosság!
Bizonyára Ön is hallott arról, hogy az önkormányzatokat megilletõ
állami támogatások mértékének elmúlt években tapasztalt folyamatos
csökkentése, valamint a jelenlegi törvényi változások miatt felértékelõdött a saját bevételek szerepe. Ahhoz, hogy a helyi közszolgáltatásokat folyamatosan megfelelõ színvonalon tudjuk biztosítani,
elengedhetetlen az adózási morál javítása, a helyi adókból és a gépjármûadókból származó bevételek növelése érdekében. Ennek egyik
eszköze az a törvényben biztosított lehetõség, hogy az adóhatóság az
adótartozással rendelkezõk listáját (név, cím, tartozás összege) közzétegye.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hatóság ezzel az eszközzel kizárólag
akkor fog élni, ha az adott személy, illetve vállalkozás legkésõbb 2012.
augusztus 21-ig nem fizeti meg fennálló tartozását. Az errõl szóló
tájékoztató levelet minden egyes érintettnek postai úton megküldjük.
Nagyon köszönjük minden egyes adózónak, aki rendszeresen,
maradéktalanul teljesíti kötelezettségét, és ezzel eleget tesz a közteherviselés ide vonatkozó szabályainak. A polgármesteri Hivatal
kiemelt célja, hogy a közterhekbõl mindenki arányosan, egységesen
vállaljon részt.
Köszönettel

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
Szentendre Város Címzetes Fõjegyzõje
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VÁROS

Újrakeresztelték a laktanyát
AZ ALTISZTI AKADÉMIA JELEN VAN A VÉDELEM NEMZETKÖZI ÁRAMÁBAN IS

A Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia (MH AA) és az MH
Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola (MH KPTSZI) elhelyezésére szolgáló szentendrei
objektum építése 1930-ban fejezõdött be, és akkor a Magyar
Királyi 101. Vasútépítõ Ezrednek
adott otthont. A laktanya akkor a
Görgey Artúr Laktanya nevet
viselte, egészen a II. világháború
befejezését követõ szervezeti átalakításokig. A honvéd hagyományok folytatásának jegyében
az MH AA 2010-ben kérelmezte a
korábbi laktanyanév újrafelvételét, és ekkor a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum közremûködésével tisztázódott a Görgey
név írásmódjának használata is
(ld. keretes írásunkat). Idén,
május 15-én került sor az ünnepélyes névújrafelvételre, amelytõl
fogva a laktanya egésze ismét
Görgey Artúr honvéd ezredes
nevét viseli.
Az ember azt hinné, egy laktanya
egy alakulat, a valóság azonban
összetettebb. A honvédség béke
hadrendjének megfelelõen a
Görgey Laktanyában ma még két
eltérõ feladatú katonai szervezet
mûködik. Az egyik a Magyar
Honvédség Altiszti Akadémia,
melynek jogelõdje a 2007-tõl
2011. november 15-ig mûködõ
MH Központi Kiképzõ Bázis. Ez az
alakulat a honvédség katonai
alap- át- és továbbképzésre létrehozott dandárszintû katonai

fotó  NÉMETH ERIKA

Május közepén a magyar honvédek jelentõs részének oktatását és kiképzését ellátó szentendrei laktanya visszakapta a „Görgey Artúr Laktanya” nevet, amelyet egykor viselt.

szervezete. A másik szervezet az
MH KPTSZI, a honvédség nappali
és levelezõ, iskola és tanfolyamrendszerû altisztképzésének intézménye, amelyet 2001 augusztusában alapított a honvédelmi
miniszter és 2012. augusztus
1-jéig önállóan végzi munkáját. A
helyzetet valamivel egyszerûbbé
teszi, hogy az MH KPTSZI oktatást nem végzõ szervezeti elemei 2011. november 15-tõl integrálódtak az MH AA szervezetébe.
A honvédség szervezeti és létszám-racionalizációjának keretében augusztus elsején megtörténik a teljes integráció: ettõl az
idõponttól kezdve az MH AA
egységes szervezetben végzi a
honvéd altiszt-jelöltek képzését és
az egységes katonai alapkiképzést, valamint a különbözõ át- és
továbbképzéseket.
Az MH AA másik meghatározó

eleme a Mecséri János Kiképzõ
Osztály, amely a feladatrendszerében meghatározott kiképzési
feladatokat végzi: a katonai szervezetek szerzõdéses közkatonáinak kiképzését, a honvéd altiszt
és tisztjelöltek alapkiképzését,
valamint többféle, alapvetõen a
nem hagyományos úton készített
robbanóeszközök elleni védelem
(C-IED) fogalomkörébe tartozó
NATO-akkreditált tanfolyamrendszerû képzést. A szerzõdéses
legénységi állományú katonák
alapkiképzésére a tervek szerint
évente négy alkalommal kerül
sor, egy-egy alkalommal általában 90-120 katona vonul be. Az
egységes katonai alapkiképzés
idõtartama 14 hét.
Az elmúlt fél évtized alatt a szentendrei laktanya megkerülhetetlen
lett, mert szinte minden katona,
aki a honvédséghez került, itt

Újra teljes vonalon közlekedik a HÉV

fotó  SZÉLES NÓRA

A BKV szakemberei elhárították azt a mûszaki hibát, ami
miatt a korábban tervezettnél egy nappal tovább tartott a
szentendrei HÉV vonalán végzett karbantartási munka.
Így július 16-án, hétfõ este 20:00 órától ismét eredeti
menetrendjük szerint, a teljes vonalon közlekednek a
szerelvények.
A HÉV-vonal belsõ szakaszán mûködõ úgynevezett elektronikus biztosítóberendezés több eleme – a vonatokat
érzékelõ külsõtéri berendezések, kábelek – a berendezést
ért túláram-hatás miatt meghibásodott. A Budapesti
Közlekedési Központ és a BKV a mûszaki hiba okát és
körülményeit jelenleg is vizsgálja. A Szépvölgyi út és a
Margit híd, budai hídfõ közötti szakaszon egyelõre 15
km/h sebességgel haladhatnak a szerelvények.
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lépte át a Honvédség képzeletbeli
kapuját. Ez idõ alatt megfordult a
laktanyában mintegy 3500 szerzõdéses katona, 1350 honvédtiszt
és altisztjelölt, sõt elõmeneteli
tanfolyamon, szakmai átképzésen
is közel 2300-an vettek részt. Az
utóbbi három évben 300 tûzoltó
kapott felkészítést egyéni és
kötelékben való alaki mozgásból.
Összesen több mint 6000 katona
fordult meg különbözõ (ki)képzéseken. A NATO tanfolyamokkal
(köztük az akkreditált „Képezd a
Kiképzõt” tanfolyammal) az MH
KKB beírta nevét az MH nemzetközi kapcsolatainak krónikájába is.
Az MH Altiszti Akadémia, mint az
MH egyik legújabb szervezete,
magában foglalja az újrakezdést,
a megújulást is. Most az a legfõbb
kihívás, hogy az elmúlt években
kialakított szakmai kultúrára
alapozva új korszak kezdõdjön a
Magyar Honvédség kiképzésének
történetében. Ezt fejezi ki a laktanya jelmondata is, amelyet Görgey Artúr fogalmazott meg: „Nem
kell a szerencsében elbizakodni,
csupán arra legyen gondunk,
hogy magunkat erõsítsük”.

Y vagy i?
A honvédsereg fõvezére a szabadságharc kitörésekor a forradalom iránt érzett rokonszenve miatt elhagyta családnevébõl a nemesi származására utaló „y”-t, ennek megfelelõen a végrendeletében is
„Görgei Artúr” név szerepel.
Síremlékén, a Budai Várnegyedben felállított szobrán,
Életem és mûködésem Magyarországon címû könyvének címlapján, valamint a
nevét viselõ laktanyán azonban az eredeti, y-nal végzõdõ
formában olvasható a vezetékneve. Figyelembe véve,
hogy 1930-ban a laktanya a
név „ipszilonos” változatát
használta, illetve hogy a honvédtábornok síremlékén is ez
a változat szerepel, a történeti hitelesség jegyében az
eredeti írásmód használatának engedélyezését kérték.
Ennek megfelelõen a 2012.
május 15-én történt névújrafelvétel a korábban lefolytatott szakmai egyeztetések
szerint történt meg.

VÁROS
RENDÕRSÉGI HÍREK

Autólopások, -feltörések

fotó  MISER ISTVÁN

A Szentendrei Rendõrkapitányság illetékességi területén az idén
összesen nyolc alkalommal történt bejelentett gépkocsilopás.
Tizenöt esetben jelentettek már be gépkocsifeltörést. Érdemes
tudni, hogy a felsorolt esetekbõl egy lopás és három feltörés a HÉV
állomásnál lévõ Spar (volt Kaisers’) üzlet parkolójában történt. Az
ilyen esetek valószínûségét praktikusan úgy lehet csökkenteni, ha
nem hagyunk értéket látható helyen az autóban.

Razziák a tavaknál

fotó  SZÉLES NÓRA

A Budapestrõl is könnyen megközelíthetõ Omszki, illetve Luppatavak nagyon népszerûek, minden évben több ezren látogatnak el
ide a nyári meleg beköszöntével. A pihenni vágyók feltételezhetõen
nem tudják, hogy ezekben a tavakban tilos a fürdõzés, és bármilyen tevékenység végzése, amiért még ráadásul súlyos bírságot is
kaphatnak, ha tetten érik õket. A tónak minden oldalán van olyan
tábla, amely a fürdõzési tilalomra hívja fel a figyelmet. A minden
évben bekövetkezõ balesetek, illetve a tavak környékén elkövetett
bûncselekmények megelõzhetõk néhány alapvetõ szabály
betartásával.

Újra fontos kiemelni, hogy a Szentendrei Rendõrkapitányság területén a Luppa-tavak teljes területe üzemi terület, ezért már a tavak
puszta megközelítése is tilos, nem beszélve a fürdésrõl, a vízibiciklizésrõl és a jet-ski használatáról. Az Omszki-tó területére ugyanez
vonatkozik azzal a különbséggel, hogy a tavon legálisan vízisípályát alakítottak ki, így egyedül ennek használata engedélyezett.
A Szentendrei Rendõrkapitányság illetékességi területén a 2011.
évi nyári szezonban összesen négy vízbefulladásos eset történt.
Ezek oka, hogy az áldozatok többnyire nem tudtak jól úszni, illetve
ittas állapotban mentek be a vízbe. Az idei szezonban a szentendrei
rendõrök már eddig is többször tartottak fokozott ellenõrzéseket a
tiltások megszegésének megelõzése, illetve megszakítása érdekében. Ezek során a tilosban fürdõzõkkel szemben alkalmanként
4-5 esetben kellett szabálysértési feljelentést tenni. Az ellenõrzések
hatékonyságát nehezíti, hogy a tavak nincsenek körbekerítve, és
hogy a méretük miatt nincs elég erõ a tavak teljes kerületének
lefedésére. A rendõrség azonban így is mindent megtesz a fürdõzõk
saját érdekében, saját biztonságuk biztosításáért.

Dr. Dietz Ferenc polgármester gratulál a két életmentõ szentendrei tûzoltónak, Langer
Lajosnak és Margaritovics Márkónak

Szabadnapos tûzoltók mentettek
Kápolnásnyéken
Horgásztanya épületének nádfedésû tetõszerkezete gyulladt
ki július 5-én este Kápolnásnyéken. A tûz keletkezésekor a
házban hárman – köztük egy gyermek – tartózkodtak, õket
két szabadnapos szentendrei tûzoltó mentette ki az épületbõl. Margaritovics Márkó tû. törzsõrmestert és Langer Lajos
tû. fõtörzsõrmestert a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója másnap soron kívül elõléptette.
Kápolnásnyéken, a 7-es fõút mellett a
horgásztanya épületének nádfedésû
tetõszerkezete feltehetõen villámcsapás miatt gyulladt ki. A tûz keletkezésekor a házban tartózkodó három
személyt a két szabadnapos szentendrei tûzoltó mentette ki az épületbõl,
akik autójukkal éppen hazafelé tartottak Agárdról, és a viharban a füstölgõ
háztetõre figyeltek fel. A körülbelül 60 négyzetméter alapterületû ház
tetõtér-beépítéses része és nádfedése a katasztrófavédelem székesfehérvári és érdi hivatásos tûzoltó egységeinek kiérkezésekor teljes terjedelmében égett. A tûzben a tetõszerkezet megsemmisült, a tetõtér
kiégett. A mentõk a gyermeket és édesanyját kivizsgálásra kórházba
szállították.
A Szentendrei Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság két gépkocsivezetõjének helytállását Bérczi László tû. dandártábornok, országos
tûzoltósági fõfelügyelõ méltatta. Hangsúlyozta: Margaritovics Márkó
tû. törzsõrmester és Langer Lajos tû. fõtörzsõrmester szabadidejében, a
tûzoltó hivatáshoz méltó viselkedést tanúsítva a kigyulladt házban
tartózkodók mentésére sietett, és rendkívüli helytállásuknak és határozott fellépésüknek köszönhetõ az is, hogy a tulajdonos nem ment vissza az égõ házba.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Benkovics
Zoltán tû. dandártábornok Margaritovics Márkó tû. törzsõrmestert
soron kívül fõtörzsõrmesterré, Langer Lajos tû. fõtörzsõrmestert soron
kívül zászlóssá léptette elõ. Az elismerések átadására a káreset
helyszínén került sor, ahol a tulajdonos megköszönte a tûzoltók bátor
FORRÁS: BM OKF
cselekedetét.
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VÁROS
Küzdelem

„A bugyellárisom lapos! De nagyon!”

„Nagy útra indulok, alaposan fel kell készülnöm. Izgulok, ilyen hosszú
távra még sosem vállalkoztam. … Hát igen, minden kezdet nehéz.
Hogy fogom ezt végig bírni?! A lábaim határozottan tiltakoznak a
megerõltetés ellen. … Tudom, korai lenne még pihenni. Talán majd az
út felénél. Ha most leülnék, nehéz lenne újra indulni. … Lassan-lassan
megszokja a lábam a munkát. Most már könnyedén megy egyik lépés a
másik után. Már arra is van erõm, hogy körülnézzek, élvezem, ahogy
haladok elõre. … Kezdek kimelegedni. Nehéz a cipõ, kicsit botladozok,
néznem kell, hova lépek. Jó lenne már egy kicsit megállni, de messzemessze még a cél. … Kételkedem, hogy egyáltalán haladok-e. Megállok,
muszáj kifújnom magam. Nehezen kapkodok a levegõ után, az oldalam
is fáj már. … Lépés lépés után, monoton munka. Fáj a lábam, a hátam,
a karom. Csak el ne essek, mert akkor képtelen leszek felállni! …
Megérkeztem. Hihetetlen! Teljesítettem a távot! Életemben elõször jártam be ilyen hosszú utat!”
Részlet egy turista naplójából? Negyven-ötven kilométer, jelentõs szintkülönbség? Hegymászás? Barlangtúra? Dzsungelben vagy sarkvidéken
írt beszámoló?

A címben PUTU 12. lapszámban
megjelent kitûnõ írásából idéztünk.
Miért? Ez a kis alkotás sarkallt minket arra, hogy foglalkozzunk egy
olyan problémával, amelyet sokféleképpen már megfogalmaztak
felénk. PUTU ezt nyíltan felvállalta,
és saját mûvészi eszköztárával mindenki elé tárta. Köszönet érte, bátor
lépés!

K. Dániel naplójából idéztünk. A megtett út az iskola liftjétõl a tanteremig tart. Egy felnõtt embernek három-négy lépés, de õ még gyerek.
Neki többet kell a lábait emelgetni. Nyolc éves, de háromnak néz ki.
Lábszárai olyan vékonyak, hogy mi alkarnak is túlságosan törékenynek tartanánk. Apró kezeivel járókeretbe kapaszkodik, úgy tud haladni elõre.
K. Dániel nem ír naplót. Nem tudja és nem is fogja tudni sosem megfogalmazni hõsies küzdelme történetét. Tekintetébõl kell olvasnunk.
Induláskor érzett aggodalmát, hamar jelentkezõ fáradtságát, a sikeres
haladás során érzett bizakodását. Ahogy nézzük elszánt kis arcát, vele
együtt kell szembesülünk a kihívás nagyságával, vele kell kapkodnunk
a levegõt, vele kell éreznünk a fájdalmat, a kudarctól való félelmet. És
nekünk kell ünnepelnünk tapsolva, ujjongva, hatalmas elismeréssel a
diadalmas célba érést. Nekünk kell ott állnunk, napról napra, és figyelni, ahogy egy-egy negyed lépéssel növelve a távot, halad elõre rendíthetetlenül, szótlanul.
LUKÁCS MÁRTA

Múzeum-gondoskodás felnõtt módra
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum nemrégiben egy újabb
kötetet jelentetett meg múzeumandragógia témakörben. A múzeumok
világának egy alaposabban csak
ritkán szemlélt területét, a muzeális
közgyûjtemények iránt fogékony
felnõttek viszonyulásait járja körül
a hazai szakma igen figyelemre
méltó, új kötete. „Múzeumandragógia Magyarországon” címmel gyûjtötte és szerkesztette egybe az e
témakörben született tanulmányait a szerzõ, Kurta Mihály (1952).
A szerzõ, aki egyúttal a Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi Egyesület
égisze alatt mûködõ Múzeumandragógiai Tagozat elnöke is, friss
kötetében 10 tanulmányát helyezte el, a Kapitális Kft. Nyomda gondozta s a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Pulszky Társaság
közös kiadásában jelent meg.
„A múzeumandragógia a múzeumok, a muzeális jellegû intézmények,
civil közösségek, a kulturális örökség védelmével, õrzésével megbízott
szervezetek felnõttképzési, felnõttoktatási, felnõttnevelési tevékenységének lehetõségeit, feltételeit vizsgálja. Azokat a törvényszerûségeket
igyekszik feltárni, amelyek intézményes vagy intézményen kívüli múzeumi keretek között hatékonyabbá tehetik a felnõtt egyének, a felnõtt
közösségek számára ’az élet teljes körére kiterjedõ’ tanulási, öntanu-MIlási, képzési, önképzési, személyiségfejlesztési eredményeit.”
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Mi ez a probléma? Hétköznapi nyelven a következõ: Szép, szép, hogy
van ez a Teátrum, de nagyon sok
embernek nincs rá pénze, hogy
megvegye a jegyeket. Ez így tényleg probléma. És amíg így fogalmazunk, az is marad. Miért? Mert
általánosan sok embernek nem
lehet segítséget nyújtani. Támogatást csak egy ember pontosan
megfogalmazott problémájához lehet nyújtani.
Az, aki a probléma közepében van,
gyakran nem látja a kiutat. Ehhez a
támogatás nyújtása nekünk, KITÛNÕSÉG-FEJLESZTÕK-nek
egyik
feladatunk. Hogyan oldható meg a
lapos bugyelláris probléma a Teátrum-jegyekkel kapcsolatban? Az
alábbi lépéseken keresztül:
1. Felhívás konkrét jegyigénylésre.
2. Egyéni igények megfogalmazása, segítségkérés.
3. Igények összesítése.
4. Felhívás támogatók keresésére.
5. Támogatások összesítése.
6. Az igények és a támogatások
alapján a jegyek átadása.
7. A ragyogó színházi elõadás
megtekintése.
8. A köszönet kifejezése a támogatók felé.
Mi megtesszük az 1. LÉPÉST,
elindítjuk a folyamatot.
FELHÍVÁS TEÁTRUM
JEGYIGÉNYLÉSÉRE
Amennyiben a jegyvásárlás Önnek
problémát jelent, küldje meg részünkre (kituno@kituno.hu) vagy a
szerkesztõség címére július 27.
napjáig az alábbiakat:
• nevét,
• elérhetõségét (lakcím, telefon,
email),
• melyik három elõadást nézné meg
szívesen,
• milyen összegû önrészt vállal a
jegy árából.

Ha házastársával, családtagjával
közösen akar részt venni az elõadáson, kérjük, hogy külön-külön küldjék meg a kért adatokat!
Az, hogy Ön valóban rászorul-e erre
a támogatásra vagy sem, nem vizsgáljuk, ezt az Ön lelkiismeretére
bízzuk.
A 2. LÉPÉS az Ön feladata. Kérjen
segítséget, írjon nekünk!
És mi megtesszük az 3. LÉPÉST is:
FELHÍVÁS TEÁTRUM
JEGYTÁMOGATÁSRA
Amennyiben támogatni kíván
kultúrát élvezni vágyó embereket,
családokat, küldje meg részünkre
(kituno@kituno.hu)
vagy
a
szerkesztõség címére július 27.
napjáig az alábbiakat:
• nevét,
• elérhetõségét (lakcím, telefon,
email),
• milyen összegû támogatást,
milyen formában tud nyújtani.
Ezzel a 3 lépéssel mi elindítottuk a
folyamatot, a többi Önökön múlik!
Összegzésként: igen, tudjuk, sokan
mondják, hogy segítséget kérni, a
valódi problémáinkról beszélni szégyen és gyengeség. Mi is átéltük
ezt. Pedig gondoljon bele, hogy egy
valódi közösség egyik legfõbb feladata éppen ez: segítse, támogassa a
tagjait. Ha nem merünk, vagy nem
lehet a problémáinkról beszélni,
akkor tényleg egyedül vagyunk. Az
élet problémáit pedig egyedül nem
lehet megoldani. Ha továbbra is fél
segítséget kérni, az élet bármilyen
területén gondolja mindig végig a
következõt: a félelem a fontosabb,
vagy az, hogy megoldódjon a problémám?
Kezdje egy kis lépéssel! Amennyiben Önnek ez problémát jelent, kérjen támogatást a Teátrum színházjegy megvásárlásához!

Üdvözlettel:
BUCHOLCZ ESZTER
ÉS KOVÁCS OTTÓ
kitûnõség-fejlesztõk
WWW.KITUNO.HU

VÁROS

Bemutatkoznak Szentendre óvodái
Izbégi Tagóvoda
(Szentlászlói út 92.)
Az Izbégi Tagóvodában folyamatosan új „birodalmat” építünk, hogy
a mi gyermekeink aktív formálói,
részesei legyenek egy nagyobb
„birodalomnak”.
• Õsszel részt vettünk a Skanzen
Örökség Iskola pályázaton, és nagycsoportosaink az Év-Kör-Kép témakörében érdekes tevékenységekbe
kapcsolódtak be – a gazdasági év
lezárásaképp az állatbehajtást
végezték el.
• Az Autómentes Napon a délelõtti
programok után hajókirándulásra
indultunk.
• Az ovi olimpián a családokkal
közösen sportoltunk.
• Az idõsek világnapján és anyák
napján mûsorral köszöntöttük az
idõs embereket.
• Az õszi hagyományõrzõ programjaink – az õszi teadélután és az
adventi gyertyagyújtás, amelyeket a
szülõk bevonásával szerveztünk vidám, hangulatos órákat jelentettek mindannyiunknak.
• Az ebben az évben felépített
évszakházat folyamatosan díszítettük az évszakra jellemzõ növényekkel, termésekkel, a kiszárított
fûszernövényekkel, a gyerekek alkotásaival. Kiállítást is rendeztünk,
amely a természet szépségeire, értékeire hívta fel a figyelmet.
• Alapítványunk a játszóeszközpályázaton csúszdára nyert pénzt.
Udvarunk így elnyerte végsõ képét,
amelyet már rég megálmodtunk.
• A Bon-Bon matiné elõadásain
gyermekeink a klasszikus zene
szépségeivel ismerkedtek.
• Az óvoda által szervezett bábelõadásokon a magyar népmesék
birodalmában barangoltunk.
• A Madarász-ovi foglalkozásain
hazai állat- és növényvilágunkról
sok érdekes tudnivalót, ismeretet
hallottunk, megfigyeléseket végeztünk, sirályokat etettünk, madárkalácsot készítettünk.
• A logopédiai problémák enyhítésére újra indítottuk a Hídépítõ
Programot, amelynek kimunkálásában úttörõmunkát végeztünk.
• Az Egészséghéten egészséges ételeket, süteményeket, salátákat, italokat készítettünk gyermekeinkkel,
a helyes fogmosás gyakorlására
pedig szakember „buzdított” bennünket.
• Sikeres papírgyûjtõ akcióink bevételébõl ünnepeket finanszíroztunk.
• Karácsonyra megépítettük a betlehemi istállót, és dalokkal, versekkel
köszöntöttük az ünnepet.

• A Duna Televízióban nagycsoportosaink karácsonyi hagyományõrzõ
játékot mutattak be nagy sikerrel.
• Az óvónõk a környezetismeret
munkaközösség keretein belül és
továbbképzéseken gazdagították
ismereteiket.
• A munkatársaink az intézmény által szervezett véradáson vettek részt.
• Március 15-ét a patakparton a csoportok „csatájával” köszöntöttük.
• A nagycsoportosok már nagyon
készültek az új feladatra, a tanulásra
- tavasszal ellátogattak az iskolába.
• Több pályázatot nyújtottunk be,
hogy szépítsük óvodánkat és fejlesszük eszközkészletét, berendezését, az egyik pályázatunk sikeresnek bizonyult.
• Képzõmûvészeti pályázatokra
küldtük el gyermekeink alkotásait:
a Skanzen pályázatán nagycsoportosaink kimagasló eredményeket
értek el, a középsõsök a Népmûvészet a Dunakanyarban pályázaton
kaptak oklevelet.
• A Víz világnapján az állatkertben
töltöttünk el egy szép és tanulságos
napot.
• A Föld napja alkalmából palántákat ültettünk és kertészkedtünk a
gyerekekkel, a szülõk segítségével
tettük szebbé az óvodánkat: körbefestettük a fél óvodaépületet, fákat,
bokrokat metszettünk, a fa babaházakat lefestettük, a focipályához
kerítést magasítottunk. A munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat az alapítvány fedezte.
• Elkészült az új bejárathoz készített terasz és lépcsõfeljáró a karbantartó bácsink, Dobozi László és a
szülõk munkája eredményeként.
Méltó keretek között, az alapítványi
napon ünnepélyesen felavattuk,
hisz a pénzt az építéshez a „Gyöngyszem” biztosította.
• Május elején egész napos, sikeres
gyermeknapot és alapítványi napot
rendeztünk hagyományõrzõ játékokkal, a Habakukk Bábszínház
elõadásával, bográcsozással, kézmûves foglalkozással. A programot
az Egészséges Városért közalapítvány is támogatta.
• Új köntösben és gazdagabb tartalommal jelentettünk meg óvodánk
újságját, a Fürkészt.
• Az év zárásaként a Madarak és fák
napja alkalmából egész napos kiránduláson vettünk részt: a csodálatos
és mindig megújuló fák és a madarak társaságában eltöltött órák
maradandó élményt jelentettek.
• A piliscsévi játszóparkban agyagoztunk, a „titokszobában” a szülõkkel együtt a világ rejtélyeit bogoztuk, kürtõs kalácsot sütöttünk
és játszottunk.
• Júniusban, két csoportszobában új
linóleumot cseréltünk az alapítvány
bevételébõl.
SZABÓNÉ CSUHAI ERZSÉBET
tagóvoda-vezetõ

Püspökmajori Tagóvoda
(Hamvas B. u. 1.)
A szokásosnál is nagyobb izgalommal kezdtük el a 2011/12 nevelési
évünket, hiszen már az év elején
több jelentõs változás történt az
óvodánkban: A célunk az volt, hogy
az új kollégák is megismerjék,
gyakorlatukban hasznosítsák pedagógiai programunkat, alkalmazott
módszereinket, és egységes maradjon óvodánk arculata. Hiszünk
abban, és a tapasztalataink, a
visszajelzések is azt bizonyítják,
hogy a magyar néphagyományok
éltetése, a jeles napok, a hétköznapi
munkaalkalmak szokásaihoz kapcsolódó, az óvodás gyermek életkori
sajátosságaihoz igazodó játékaink
harmonikusan fejlesztik a gyermekek egész személyiségét. Arra
törekedtünk, hogy nevelõtestületünket igazi kreatív csapattá fejlesszük,
hiszen így lehet a leghatékonyabban
megvalósítani nevelési céljainkat.
Ebben nagy segítségünkre volt egy
kedves szülõ, Horváth Adrienn, aki
az év folyamán több alkalommal
nemezelni tanított bennünket. Köszönjük neki! A tõle tanult technikákat, ötleteket hasznosítjuk a
napi munkánkban.
• Szeptemberben egy új, mobil csoporttal óvodánk ötcsoportosra
bõvült.
• Három óvónõvel és két dajkával
gyarapodott a jól összeszokott,
hosszú éveken át változatlan
összetételû nevelõközösségünk.
• Személyemben új vezetõje lett a
tagóvodánknak.
• Jó alkalom volt a közösség formálására az óvodaszintû népi játékok összeállítása, megvalósítása. A
közös játékok sorát szeptemberben
a szüreti játékunkkal nyitottuk meg.
Októberben az óvoda nagycsoportosaival az Országos Teréz-napi találkozón mutattuk be az „András,
zörög a padlás” címû játékunkat
nagy sikerrel a Skanzenben. A „Tök
jó napon” a gyerekek vándorolhattak csoportból csoportba, és részt
vehettek a nekik tetszõ kézmûves
foglalkozásokon, ügyességi játékokban. Miklós püspök érkezését is
közösen vártuk az óvodánk tornatermében, az óvó nénik bábelõadással örvendeztették meg a
gyerekeket. Karácsonyi ünnepségünkön az alkalomhoz illõ dalokat
hallgathattunk Domoszlai Orsolya

és a zeneiskolások elõadásában, és
részt vettünk interaktív betlehemes
bábelõadáson is. A farsang két
napon át tartott nálunk: az óvoda
udvarán eljátszottuk a szülõknek a
„talalajozáshoz és a farsangtemetéshez” kapcsolódó népszokásokat, a következõ napon pedig
jelmezbe öltözhettek a gyerekek, és
minden csoportban megmutathatták magukat. Március 15-i ünnepségünket a Kolompos együttes
huszáros játéka és zenéje tette
emlékezetessé. Májusban a Szentendrei Óvónõk Hagyomány Éltetõ
Közösségének bemutattuk a „Szántani kék..” címû játékunkat. A fentieken kívül a csoportokban az
évszakokhoz, jeles napokhoz kötõdõ
játékokat láthattak az érdeklõdõ
szülõk.
• Büszkék vagyunk arra, hogy egy
volt óvodásunk, aki jelenleg az
ELTE Tanító és Óvóképzõ szakának
végzõs hallgatója, minket választott
8 hetes gyakorlatának és záróvizsgájának színhelyéül.
• Az adventi idõszakban gulyáslevest fõztünk és süteményeket
sütöttünk a gyerekek és a szülõk
segítségével az Érted Hajléktalan
Szálló lakóinak.
• Nagycsoportosaink egész évben,
havonta egy alkalommal részt vettek a KÁVA Színház drámapedagógiai, személyiségfejlesztõ tréningjein.
• A környezet, a természet szeretetére, tiszteletére nevelés is fontos
része nevelõ-munkánknak: ebben az
évben is részt vettünk a Madarász
ovi programban.
• Szentendre Város Önkormányzat
Környezetvédelmi Alap által kiírt
pályázaton nyert pénzbõl szeptembertõl megvalósítottuk óvodánkban
a szelektív hulladékgyûjtést, „válogatós óvodások” lettünk.
• Pályázati pénzbõl a nagycsoportosaink egész évben részt vettek a
Bon-Bon Matiné hangversenyein,
Szentendre Város Önkormányzat
Kulturális Bizottsága jóvoltából.
• A szülõk támogatásának köszönhetõen sikeresen mûködik „Életfa
Gyerekeinkért”
Alapítványunk,
melynek segítségével az idén új népi
ruhákat varrathattunk a gyerekeknek, gyönyörû pad került a folyosóra, biztonsági zár a kapura,
megújultak a homokozók, és ezen a
részen árnyékoló védi a gyerekeket
a tûzõ naptól.
• Jelenleg a Concerto program keretében folyik felújítás, korszerûsítés az óvodánkban.
MAGYARINÉ M. ILDIKÓ
tagóvoda-vezetõ

Következõ lapszámunkban
a Szivárvány és a Vasvári óvodát
mutatjuk be.
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Erdélyi fiatalok bemutatkozása a Városházán

Dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntõjében
kitért az elõzményekre: az alkotótábor gondolata
2008-ban Tõkés László püspök, EP képviselõben
merült fel, amelyet örömmel támogatott a
városvezetés, hiszen mindig fontosnak tartották,
hogy szoros és élõ legyen a kapcsolat a határon
túli magyarsággal. Legutóbb például gyûjtést
szerveztek a kézdivásárhelyi templom felújításának támogatására, és tervezik egy országos
téglajegy-mozgalom elindítását a kinti magyarok
támogatására, amelyhez Balogh László festõmûvész felajánlott egy grafikát.
Tõkés László, a rendezvény fõvédnöke, az egyetem
elnöke köszönetet mondott mindenkinek, akik
segítséget nyújtottak az alkotótábor és a kiállítás
megszervezésében, és együttmûködtek egy jó ügy

érdekében, amely immár hagyománnyá vált. Az
erdélyi helyzetre kitérve elmondta, hogy a magyar
egyetemek állandó létveszélyben mûködnek, és a
túlélésért küzdenek a román posztnacionalista
légkörben. A fiatalokat buzdította, hogy használják ki az Európai Unió ifjúságbarát politikáját,
éljenek a pályázati lehetõségekkel, melyek segítséget adhatnak a kreatív, tehetséges fiataloknak
az érvényesüléshez.

Tõkés László és dr. Dietz Ferenc a fiatalok körében

Erdélyi mûvészek Leányfalun
DR. SÍPOS JÓZSEF KIÁLLÍTÁSA

Dr. Sípos József nem babonás. Július 13-án, pénteken mutatkozott be ismét a Dunakanyar közönségének, ezúttal a Leányfalui Helytörténeti Múzeum termeiben, a településen 25 éve
kiállító erdélyi mûvészek közül immáron harmincegyedikként.

Orbán Borbála népdalénekes, Jékely Teréz múzeumigazgató, dr. Sípos József faszobrász,
Páljános Ervin szobrászmûvész és Vadász György építész

Az erdélyi orvosból lett mûvész;
néprajzi gyûjtõ-kutató; kultúrszervezõ színes egyéniségû alkotó. A
vonzások és taszítások egész
életét meghatározták. Az õt legjobban vonzó Erdély új gazdái kitaszították, pontosabban ennél sokkal
ravaszabb módon, eltaszították
maguktól. A Nyugat varázsa pedig
vonzotta. Ott is megállta helyét, de
az nem volt az õ világa. Orvosi
pályája végén a magyar közeg vonzotta vissza. Ha már nem mehetett
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Vass Sándor táborvezetõ bemutatta az idén
tízéves mûvészeti tanszéket, amelynek alapításánál a legismertebb magyar képzõmûvészek vettek részt. Mint mondta, az õ személyük garancia a minõségre, és ezt szeretnék
megõrizni a mai nagyon gyorsan változó
irányzatok közepette is.
A nagyváradi diákok kiállítása július 30-ig
tekinthetõ meg a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében.

fotó  KÓNYA LÁSZLÓ

Július 16-án rendeztek kiállítást a
Polgármesteri Galérián azoknak a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem
képzõmûvész-reklámgrafika szakos hallgatóinak munkáiból, akik számára az
egyetem alapítványa tíznapos alkotótábort szervezett a Pap-szigeten.

szülõföldjére, Szentendre vonzásának engedett. Akár egykor a nagybányaiak. Azt mondja, hogy az
alkotói kedv olyan, mint a krónikus betegség: hol elmúlik, hol
újra elõjön. Mindenesetre neki úgy
tûnik, hogy a Dunakanyar légköre
kedvez. Mióta itt telepedett le,
egyre aktívabban alkot.
Nem voltak jeles mesterei és nem
koptatta mûvészeti iskolák padjait. Bár az sem elhanyagolható,
hogy Európa múzeumait alkalma
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volt megismerni, és hogy a reá
jellemzõ módon mindenkor nyitott szemmel járta a világot,
keresve-keresvén benne és mûvészetében, hogy mi a szép és mi a
jó. Ez sem lehetett véletlen,
hiszen már régen autodidakta
néprajzi gyûjtõ és kutató lett, egy
ezt a meghatározást messze
meghaladó szinten. Közben a mai
napig keresi az alkalmat, hogy
élményeit, a gondolatébresztõ
külsõ utazásokat elõadóként
megossza másokkal is.
De belsõ utazásokat is tesz.
Ezeknek az utazásoknak eredménye az a sajátos faszobrászat,
amelyet hosszú idõ óta mûvel, de
az orvosi pálya befejeztével egyre
intenzívebben. Faragni még az
1970-es években kezdett, amint
mondja, „belsõ parancsra”, s már
ekkor több egyéni és csoportos kiállítása volt Kolozsvárott és Zilahon.
Mai honi kiállítások látogatójaként olykor fejét csóválja. Távol
áll tõle a modern mûvészet
geometrikus és absztrakt formavilága, a performansz provokációja. Bevallása szerint mûveiben az
emberközpontúságot keresi. Az
embert erényeivel és gyarlóságaival együtt mutatná fel. A belsõ
énje diktálta úton halad, és ebben
határt csak a fa természetadta
formája és szerkezete szab számára. Alkotásainak zöme szakrális tematikájú, ahol csak lehet,

visszanyúl a természethez, alázattal bontja ki számunkra mondanivalóját a legõsibb Alkotó
felfedezett csodáiból. Sípos József
a természettudományos alapokon
gyógyító orvos, mikor alkotó
mûvészként szobrot készítene,
kapcsolatot keres a Teremtõvel, s
anyag után Vele együtt kutatva,
Tõle kap témát.
Ilyen egyszerû ez, mondhatnánk.
Csak még egy valami kell hozzá: a
tehetség és bizonyos fokú kézmûves tudás, amit õ mint plasztikai
sebész szerzett meg. Ha most olyan
közhelyet akarnék mondani,
amelyben sok az igazság, azt a
mondást idézném, hogy minden
erdélyi emberben ott van egy rejtett
fafaragó. Kezében otthonosan érzi
magát a vésõ, vagy ha más nem, a
bicska. Hogy ez mennyire igaz,
arról szabad vitatkozni, dr. Sípos
József esetében ennek a vitának
azonban nincsen helye.
Leányfalu és a Dunakanyar
közönsége örömmel fogadta a
szép és gondolatokat ébresztõ
kiállítást. A megnyitó mûvész – a
közismert szentendrei Páljános
Ervin – értõ szavakkal emlékezett
meg az alkotóról és mûvészetérõl.
Úgy éreztük, hogy a vonzások
közt annyit kóborló orvos-mûvész
hazaérkezett. Isten hozott dr.
Sípos József, immáron végleg, a
Dunakanyarban.
SZÁSZ ISTVÁN TAS

KULTÚRA

Tiszteletadás a repülõ szabónak
Ez az interjú készülhetett volna februárban vagy márciusban, amikor még friss volt a hírértéke, bár aktualitása azóta is változatlan. Lapunk most ezt a mulasztást igyekszik pótolni. Vincze Ottó szentendrei mûvész az év elején egy eredeti ötleten
alapuló, érdekes installációval szerepelt a Párizsi Magyar Intézetben. A mûvésszel errõl az egy hónapig tartó szereplésrõl, az
installációs mûvészet lényegérõl beszélgetünk.
• Milyen felkérés vagy megbízás alapján
jutott ki a Párizsi Magyar Intézetbe, és
hogyan került sor erre a különös mûvészeti
akcióra?

jelenet folyamatosan ismétlõdik. Ez szubjektív
tiszteletadás az elõtt az ember elõtt, aki hitt
abban, hogy sikerül az elképzelése, és
legyõzte a félelmét.

Két évvel ezelõtt nyertem el a Victor Vasarely
képzõmûvészeti alkotói ösztöndíjat, amelyet
évente egyszer egy mûvész nyerhet el a
Nemzeti Kulturális Alaptól. Ezzel a díjjal
együtt jár egy két hónapos párizsi tartózkodási lehetõség, amelyet a mûvész kutatásra, élményanyag-gyûjtésre fordíthat,
majd a következõ évben ebbõl az anyagból
rendezhet egy beszámoló kiállítást.

fotó  TÓTH JÓZSEF

• Milyen volt a fogadtatása és a visszhangja
ennek az akciónak?

• Az Ön számára milyen tapasztalat volt ez a
két hónap, milyen hatások érték?
Számomra elsõsorban a hely volt a
meghatározó. A Párizsi Magyar Intézet a város
szívében, igen frekventált helyen van, ahol a
magyar kultúra és szellem számára nagyon
sok jelentõs emlékhely van. Itt a környéken
szállt meg József Attila, amikor Párizsban járt,
a közelben volt a híres fotográfus André
Kertész mûterme, és Ady Endre is itt írta a
„Párizsban járt az Õsz” címû, egyik leghíresebb versét. Tehát ennek a városrésznek olyan
gazdag és színes kulturális szövete van, hogy
feltétlenül lázba hozza az erre fogékony látogatót.

• Az ösztöndíj elnyerését követõen már kész
tervekkel érkezett Párizsba, vagy a
véletlenre bízta, hogy milyen hatások
fogják érni?
Rengeteg úti tervvel indultam itthonról. Sok
helyet felkerestem, érdekes kiállításokat
néztem meg, igyekeztem sok-sok kulturális és
mûvészeti élményt összegyûjteni. Mindenesetre nagy hatással volt rám a hely kulturális
szelleme.

• Végül miért éppen Franz Reichelt, „a
repülõ szabó” néven elhíresült, végzetes
sorsú figura lett installációjának a témája?
Feltûnt nekem, hogy az összes útikönyvben
említést tesznek egy osztrák származású
szabóról, aki a századfordulón élt Párizsban.
A saját maga szerkesztette repülõ kabátjával
ugrott le az Eiffel-torony elsõ emeletérõl,
óriási nyilvánosság, kamerák jelenlétében.
Kísérlete tragikus kimenetelû véget ért,
végérvényesen egyszeri és megismételhetetlen
maradt. 2012. február 4-ére, éppen a kiállítás
idejére esett a századik évfordulója a történteknek, és mivel ezzel a témával eddig még
senki sem foglalkozott, arra gondoltam, mi
lenne, ha én állítanék emléket ennek a
tragikus sorsú embernek, akirõl a könyvek ál-

talában ironikus hangnemben írnak, mintegy
közröhej tárgyává téve az egész történetet.
Számomra ennek az embernek az alakja a
szabadságvágyat szimbolizálja, az emberiség
örökösen visszatérõ nagy vágyainak egyikét, a
levegõ önerõbõl történõ meghódítását. Az
ötletem az volt, hogy a 2012-es évet kinevezem az õ emlékévének, és projektemmel
olyan mûvészeti reflexiót alkotok, amelyikbõl
éppen az ironikus felhangot hagyom ki.

• Hogyan valósította meg ezt az akciót, mit
láthatott a helyszínen az oda látogató?
A téma a ház homlokzatán kezdõdött, ahol
egy 20 négyzetméteres molinó volt kifeszítve,
amely az emlékévet hirdeti a Franz Reichelt
portréjával és az Eiffel-torony egy részletével.
Az installációmat, amely egy kétcsatornás
videoloupból áll, az üveges bejárat mögötti
elõtérbe építettem fel. Egy hatalmas
kivetítõvásznon mind a járdáról, mind bentrõl
látható volt a videomontázs, amely az eredeti
felvételbõl tartalmaz fontos részleteket,
megszakítva az általam felvett snittekkel. A
film a drámai végkifejlet elõtti pillanatban
megszakad, és megjelenik egy kráteres
bolygófelszín, ahogy fordul felénk, amelyikbe
aztán beleolvad Franz Reichelt neve, majd a
háttérben a horizonton egy fekete szárny
alakú szabásminta tûnik fel. A teret földig érõ
mélykék drapériák díszítik, amelyeken a soksok picike gyöngyház gomb úgy néz ki, mint
az égen a csillagok. Az egyik drapérián
kisméretû monitor van egy végtelenített
videoklippel, amely a Megyeri hídon készült.
Ezt a helyszínt azért választottam, mert a hídpillér formája némileg emlékeztet az Eiffeltoronyra. Én egy asztalra helyezett széken
állok a korlát mellett, körülbelül annyi ideig,
ameddig Reichelt állt a leugrás elõtt. Ez a

Nagyon sokan eljöttek a megnyitóra, és utána
is sokan ellátogattak az intézetbe, ahol még
két magyar fotósnak, Molnár Zoltánnak és
Cseh Gabriellának is látogatható volt a kiállítása. A sajtó és a tévé szintén beszámolt róla.

• Lesz mód arra, hogy a magyar közönség
itthon is láthassa ezt a mûvészeti akciót?
Mivel 2012 ennek a történetnek az emlékéve,
elképzelhetõ, hogy akár a budapesti, francia
vagy osztrák intézetben sikerül bemutatni.

• Beszélgessünk egy kicsit az installációról,
mint kifejezési formáról. Az Ön számára mi
a lényege ennek az efemer, mondhatnám
eltûnõ mûvészetnek, hisz egyszeri és megismételhetetlen. Hiába dokumentálják vagy
állítják fel máshol, az már soha nem lesz
ugyanaz.
Ebben a mûfajban a legfontosabb maga az
ötlet, amelynek tartalmas szellemi üzenete
kell, hogy legyen. A mûvész kiválaszt egy
teret, amelyben az ott lévõ és oda elhelyezett
tárgyakkal létrehozza az ember, a tér és a tárgyak közötti kommunikációt. A 90-es években, amikor a neokonceptualizmus azon
fáradozott, hogy hogyan lehet egyre jobban elanyagtalanítani a mûvészetet, és minél
inkább szellemi síkra terelni, akkor én ezt a
kifejezési módot a szabásmintában, mint
formában találtam meg, keresve a benne lévõ
filozófiának a legalkalmasabb képzõmûvészeti értelmezését.

• Ön elég ritkán mutatja be Szentendrén az
alkotásait. Van ennek konkrét oka? Milyen
tervei vannak a közeljövõben?
Ez teljesen véletlenül alakult így, egyszerûen
máshonnan jöttek a felkérések. Legközelebb
július 27-én, Debrecenben a Déri Múzeumban
az „Et-Lettera – képeket írni, szavakat rajzolni” címû kiállításon veszek részt, amely neves
kortárs költõk és mûvészek közös alkotása
lesz.
KÉRI ILDIKÓ

A mûvész alkotásai megtekinthetõk
a www.vinczeotto.com honlapon
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És ki találta fel a gyufát?!

N

1946–2012

Emlékszem…
IN MEMORIAM
HORVÁTH CSABÁNÉ
Emlékszem, kislányként minden nap néztem, amint biciklizel haza a Szentlászlói úton.
Emlékszem, milyen jól ismerted családfánk minden ágátbogát.
Emlékszem, ha néha-néha
összefutottunk, úgy beszélgettünk, mintha elõzõ nap este
váltunk volna el.
Emlékszem a szemed csillogására, amikor az
unokáidról beszéltél.
Emlékszem minden mondatod
bölcsességére.
Emlékszem, mennyire örültem,
hogy városi kitüntetést kapsz,
és arra is, hogy én akartam az
elsõ lenni, aki gratulál.
Emlékszem, amikor kiderült,
hogy babát várok, mekkorát
nevettünk azon, hogy nemcsak
az én, hanem a férjem védõnõje is Te voltál.
Emlékszem, mennyire büszke
és boldog voltam, amikor Te is
meglátogattál bennünket a mi
védõ néninkkel a kislányom
születésekor.
Emlékszem, milyen megnyugtató volt, hogy amikor segítséget kértem, mindig Te vetted
fel a telefont, és mindig volt
ötleted.
Emlékszem, a családban csak
úgy hívtalak Téged, a „Mi
keresztanyánk.”
És arra is emlékszem…,
mennyire fájt, mikor megtudtam, Elmentél.
De tudom, hogy az angyalok
közt jól érzed magad, mert Te
is angyal vagy, mert közöttünk is az voltál.
HLATKI KATALIN

12

éhány éve volt egy ötletes is megúszhattuk volna! Nem kelplakátsorozat. Arra már lene morcoskodni a Skanzenre
nem emlékszem, mit is sem, ha ki nem találja – eredenreklámoztak tulajdonképpen, de dõen – egy Pilis-múzeum ötletét,
az egyik kérdés amolyan házi amibõl aztán létrejött a mai csoszállóigeként máig megmaradt, da: a Szabadtéri Néprajzi Múörök emlékeztetõül, bizonyos zeum. Fantasztikus festészetét
típusú feledékenység esetére: kevés helyi(?) ismeri ugyan, de
„Kinek jut eszébe a gyufa felta- Boromisza Tibor emlékszobája a
lálója, amikor gyufát gyújt?”
Dunakorzón szintén neki köszönNos, nekem évrõl évre a nyár heti létezését. Egy apróság: a
beköszöntével, a fesztiválok és mára bárhol-lehetne-a világon,
más, városlakókat és turistákat egykor igazi szentendrei hangucsalogató
események
indulásával
eszembe jut, ami –
sajnos – másoknak
nem nagyon, tudniillik egy ember, aki
rengeteget tett ezért
a városért, de neve
mára kiveszett az
emlékezetbõl. A hatvanas évek elejétõl
vezette az idegenforgalmi hivatalt, igaz,
ez önmagában csak
egy munka, mint a
konyhafõnök vagy a
népmûvelõ, vagy…,
vagy…, kitüntetett
figyelmet nem érdemelne. Ám ha az
illetõ „dolgozó” tele
van kreatív ötletekkel, szervezõerõvel, karizmatikus
egyéniség, sok-sok
kapcsolata
van,
amelyeket a jó ügyek
érdekében mozgóA képen jobbra Vitéz Kiss Imre
sítani is tud, s mindezt a köz javára, önként, szabad- latú Görög Kancsó Vendéglõ most
idejében teszi, akkor nem árt alig észlelhetõ, valaha a város
figyelni! Kezdjük talán azzal, ha õ egyik szimbólumaként közismert
nem lett volna, most talán szép, cégérét Szánthó Imrével közösen
betonos fõterünk lenne, amint azt tervezték, elrejtve benne, a meannéhányan nagyon akarták, hogy der-mintában az alkotók nevét:
felmutathassanak valami igazán IMI. Létrehozta és hosszú éveken
gigászit! Emberünk azonban tal- át õ, majd tanítványa és hûséges
palt, kilincselt, gyõzködött, s barátja, dr. Dragon Pál vezette a
rávezette az illetõ nagyszándékú mai Petõfi Kulturális és Haelvtársakat, hogy emlékezeteset gyományõrzõ Egyesület elõdjét,
létrehozni másképp is lehet, õ amely számtalan embernek nyújmaga pedig teljes erejébõl azon tott felejthetetlen kulturális és
dolgozott, hogy bebizonyosodjék: utazási élményeket, szellemi és
beton-fõtér nélkül is lehet neve- úti kalandokat. Ma nagynevû
zetes várossá válni. Egyébként, mûvészek Szentendrére jõve nála
ha a nagy projekt sikerült volna, kaptak olcsó lakhatást, így támoma rém egyszerû dolgunk lenne, gatta az ifjú tehetségeket. Zeneimert nem lenne és nem lett volna és irodalmi esteket tartott lakásosem gondunk Teátrumra, fesz- sán, ahol sok éven át fellépett az
tiválokra, turizmusra, üzletekre, itthon fel- és el nem ismert, világtán még a múzeumok sokaságát gá ment nagyszerû zongorista,
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Stoltz Dénes. A ma retroszerû,
igazi pihenõhely Pap-szigeti
strand elsõ kútját egyetemi tanár
barátja fúratta geológiai gyakorlat gyanánt, az õ ötletére. Csak
szemezgetek, mazsolázok…! Ha
kissé kitekintünk a Pilisbe, ott a
visegrádi vár, mely mai virágzását az általa „összehozott”
hegyi útnak köszönheti, amint a
pilisszentléleki kolostor is, mely
rengeteg ember lelki feltöltõdésére szolgál. Rég elporladtak
volna orosz ágyúkkal lõdözött
falainak maradékai, ha nem
mozdítja elõ az ásatás ügyét.
Hosszan sorolhatnám. Ismerek embereket, akik még
ismerik és elismerik.
Sokan vannak ellenségei, akik fentieket
és a többi alkotását
nem látják, csak
hibáit sorolják. Minden
karizmatikus
ember
bosszantja
környezetét,
mert
más, mert mást akar,
mert nyughatatlan,
mert esetleg mást
enged meg magának,
vagy csak „csak”.
Pedig, ha nem lennének, posványba
fulladna az emberiség.
Június 30-án a X.
Borsi Tokaji Fesztivál
keretében Borsi polgármester asszonya,
Maria
Kovacová
rendkívüli testületi
ülésen adta át neki a
díszpolgári címet tartalmazó
oklevelet
Rákóczi
fejedelem szülõhelyének, a borsi
kastélynak a pusztulástól való
megmentéséért, annak, szentendrei és környékbeli, önkéntesen
adományozó és dolgozó mûvészek és iparosok felkérése által
való részbeni felújításáért, a
felújítás további anyagi alapjának
szervezéséért.
Vitéz Kiss Imre sokszori felterjesztése akár Pro Urbe-díjra, akár
díszpolgári címre, akár akármilyen elismerésre szülõvárosában,
Szentendrén hosszú éveken át
rendre elbukott.
Akkor hát eszébe jut-e valakinek
egy nyári, fesztiválos, szép estén,
ki is találta fel a gyufát – Szentendrén?
LINDNER MONIKA
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Egy belvárosi vendéglõ három évtizede
JÁNOS, NOÉMI ÉS RAB RÁBY

Jókai igazmondó hõsének nevét viseli az óvárosi vendéglõ a Városháza közelében. A 18.
századi épületben berendezett vendéglátóhelyet tulajdonosai, Németh János és felesége,
Besztercsényi Noémi 1982-ben, éppen harminc esztendeje nyitották. A Rab Ráby Étterem
messze földön híres jó konyhájáról és muzeális értékû gyûjteményérõl.
Múzeum vagy étterem?
Egykor kovácsmûhely volt a mûemlék jellegû épületben, s most is
látható a boltíves falakon a régi
mesterség egy-két relikviája. A
bebörtönzött Ráby Mátyás láncai,
béklyói – persze csak jelképértékkel – emlékeztetnek a legendára.
Stílusosan ugyanez a szimbólum
köszön vissza az étterem emblémáján is. Az „idõutazás” itt nem ér
véget, az étterem egyik helyisége, a
lovagterem – ahol többnyire a
fogadások, rendezvények zajlanak
– középkori harci felszereléseket,
lovagi páncélzatot, lándzsákat,
szablyákat, címeres pajzsokat rejt.
A macskaköves utcáról belépve a
kõkeretes kapun át, váratlan látvány fogad. Gyakran látni a Rab
Ráby Étterem kapujában hosszan
nézelõdõ turistákat, akik nemcsak
az étlapot böngészik, hanem a
falakat, a vastag mestergerendákat
beborító, lenyûgözõ néprajzi- és
hangszergyûjteményt. A pultnál
eredeti, Viktória-motívumokkal díszített, Herendi porcelán kávéfõzõgép ejt ámulatba. Vele szemben
egy valódi ritkaság: óriás Zsolnaytáblakép díszíti a falat. A rendkívül
értékes Mária festmény Vaszary
János munkája. Németh János a
törmelékbõl mentette ki és rakta
újra össze a festett kerámialapokat.
A mestergerendákon (melyek az
átépítésnél kerültek ide) hangszerrengeteg sorakozik: a rézfúvósok
vannak többségben, minden rendû
és rangú példány megtalálható itt.
Vadászkürtök, harsonák, méltóságteljes tubák, kanyargós szaxofonok mellett apró mandolinok,
gyöngyház-berakásos citera, elnyûtt nyenyere, csillogó hegedû és
brácsa várják, hogy egyszer újra
megszólalhassanak. Mint azok a
harangok, melyek az itt rendezett
születésnapi rendezvényeken csalnak könnyeket az ünnepelt szemébe. A „harangterem” ódon harangocskái Prága hangulatát idézik.
A Mária-üveges kandalló mellett
egy másik „hangszer”, a Wermacht
tábori szirénája áll. Németh János
megforgatja a kart, s felbúg vésztjóslóan dörmögõ hangja. Kicsit
odébb egy wurlitzer áll, amott egy
fonográf, század eleji fényképezõgép, klasszikus „National” pénztárkassza és újabb meglepõ tárgy:
egy Osztrák-Magyar Monarchia

A Rab Ráby Étterem

idejébõl való haditengerészeti réz
búvársisak.
Ökörjárommal kezdõdött
Minden gyûjteménynek van egy
legelsõ darabja, amely aztán elindítja a lavinát. Németh Jánost
arról faggatom, hogyan alakult ki
gyûjtõszenvedélye. Az elsõ tárgyat
egy régiségüzletben nézte ki. A
robusztus ökörjárom felkerült a
falra, s még nevettek is rajta ismerõsei, mert: „Ki hallott még
olyat, hogy egy járom alatt ülve
ebédeljenek a vendégek?”. Most
aztán a szem alig képes befogadni
azt a rengeteg antik holmit, mely
az évek során összegyûlt. Régmúlt
idõk elfelejtett használati tárgyai:
tilolók, sulykolófák, konyhai eszközök garmadája, egy szõlõprés
1838-ból, mind-mind a gyûjtemény
része lett mára.
A ’80-as évek közepén nagy port
vert fel a tulajdonosok figyelemfelkeltõ ötlete, amikor a háztetõre
egy eredeti szekeret erõsítettek fel.
A korabeli sajtó gyakran beszámolt
a különleges étteremrõl, mely a
„legolcsóbb és legszebb hely a
városban”. Egy alkalommal innen
közvetítették a Magyar Rádió népszerû „Ki nyer ma?” címû zenei
rejtvénymûsorát. Két filmet is forgattak a Rab Ráby vendéglõ falai
között, a Nem élhetek muzsikaszó
nélkül és a Postarablók címû filmet. Népszerûségük azonban nem
minden körben volt egyértelmû. A
Pártbizottság elnökasszonya 19
oldalas levélben indokolta, hogy
miért nem kívánatos a szekér a

háztetõn. De mindez ma már történelem. Németh János úgy mesél
ezekrõl az idõkrõl, mintha tréfás
adomákat mondana. Hiszen az idõ
Noémit és Jánost igazolta.
Hírességek a Rab Rábyban
Négykötetes vendégkönyvükben
politikusok, államfõk, diplomaták
elégedett bejegyzései mellett híres
színészek, írók, sportolók, humoristák, zenészek sorait olvasom.
Találtam japán, kínai, urdu nyelven írt üzenetet, ez utóbbit magyar
fordítással együtt: „Az étel és a
kiszolgálás nagyszerû volt, az
Isten adjon maguknak nagyobb
erõt!” – írja Mohamhed Inanul
Haque pakisztáni vendég a merített papírlapra.
Az étterem néhány asztalát az itt
járt hírességekrõl nevezték el, így
Barcsay Jenõ, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Gobbi Hilda,
Nikisz Theodorakisz, Csingiz Ajtmatov és még az FBI igazgatósága
is arról tanúskodik nevével, hogy
érdemes ide betérni.
Vendéglátás, irodalom,
történelem
Németh János és Noémi a szakmát
Budapesten kezdték, késõbb tíz
éven át a Fõ téri Huzsvik-ház éttermét vezették. A Béke Étterem ma
ismét régi nevét, a Koronát viseli.
Az 1980-as évek elején vásárolták
meg és újították fel a régi kovácsmûhely épületét, melyben korábban egy darabig istálló, majd kiskocsma is mûködött. Noémi nevetve elevenít fel egy történetet a

kezdeti idõkbõl. A Rab Ráby Éttermet, mint referenciát mutatták be
egy alkalommal egy szovjet delegációnak, hogy láthassák, miként
mûködnek a kisvállalkozások a
szocialista országokban. A látogatás napjára esett Noémi névnapja
is, s a meghívást már nem tudta
lemondani. Amikor az ünneplés
csúcspontján a családtagok kibontották a pezsgõt, a durranásra a
delegáció biztonsági õrei egy emberként ugrottak fel az asztaloktól,
merényletet sejtve. Pedig elõzõleg
az összes tárgyat, hangszert átvizsgálták, ami, ugye nem lehetett
kis munka.
A házaspárral beszélgetve számtalan vicces történet bukkan fel, mindennapjaikat átszövi egyfajta csipkelõdõ derû. János, bár eredetileg
jogász végzettségû, a költészettel,
írással is kacérkodik. Ötven éve
pikáns stílusban átírta Arany
János Toldi-ját, aztán pár éve megjelent egy vaskos kötete, pajzán,
polgárpukkasztó sírversekkel. A
könyv fõcíme a nyomdafestéket
nemigen tûri, az alcíme: Fejfakarcolatok.
János és Noémi fia, Norbert, aki
szintén jogász (és milyen véletlen,
az õ lánya is), szintén kiadott egy
kötetet az ezredfordulón, a családi
hagyományt folytatva. A Gourmet
Guide – Vendéglátási elit Magyarországon címû ötnyelvû, képes
könyv a hazai legnívósabb éttermeket, cukrászatokat foglalja
össze. A bordó bõrborítású, aranybetûs kötetben természetesen a
Rab Ráby Étterem is kiemelt
helyen szerepel.
Németh Jánosról sokan nem tudják, hogy õ volt valamikor a
„Bambikirály”. A tizenhétféle üdítõt és kétféle csatos Bambit gyártó
fonyódi Bambi- és Ásványvízüzem
egykori igazgatóját nemrég azzal
keresték fel, hogy újra szeretnék
gyártani a népszerû üdítõitalt, de
János hárított: „a Bambi receptjét
akkor sem tudtam!”.
János érdeklõdését a paragrafusokon, a vendéglátáson, irodalmon
kívül leginkább a történelem köti
le. Jelenleg az 1956-os eseményeket, Nagy Imre történelmi szerepét kutatja, s tudásával hasznos
segítséget nyújt unokájának, aki
jelenleg a második diplomáját
szerzi meg a Corvinus Egyetemen.
A kutatómunka más titkokat is
feltárt, János nemrég találta meg a
családi iratok között édesapja
mesterlevelét és fõiskolai oklevelét, amirõl nem is tudott, hiszen
molnárként dolgozott Batén. A
Kaposvártól nem messze lévõ
falucskában édesapja malmát
nemrégiben átalakították faluházzá, s Jánost kérték fel a megnyitóbeszéd megírására.
SZÉLES NÓRA
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Szentendrei Teátrum és Nyár
2012. június 29. – augusztus 26.
www.szentendreprogram.hu • www.facebook.com/pages/Szentendrei-Teátrum-és-Nyár

TEÁTRUM
Július 20. péntek,
21. szombat | 20:30 |
Városháza udvara (Esõnap: július
22. vasárnap)
MÉGIS SZÉP – bemutató
Udvaros Dorottya
régi és új dalokat énekel
többek között: Brechttõl,
Zsütitõl, Bereményitõl, Cohentõl,
Kurt Weilltõl, Kamondy Ágnestõl,
Hrutka Róberttõl
prózát mond többek között:
Nádastól, Téreytõl, Závadától,
Bartistól, Lõrinczytõl
Vendég: Makranczi Zalán
Zongorán kísér: Silló István
Tér: Menczel Róbert
Ruha: Szakács Györgyi
Dramaturg: Csepi Alexandra
Zenei vezetõ: Silló István,
Károly Kati
Rendezõ: Vörös Róbert
| Belépõjegy: 3000 Ft

Július 27. péntek | 20:30 |
Városháza udvara
(Esõ esetén: Pest Megyei
Könyvtár színházterme)
CSEPPET SEM KOMOLYAN
A Gruppo Amarcord (Modena)
elõadása
Claudio Mattioli ötlete alapján
Játsszák:
Mojca Milic – szoprán
Barbara Zanasi – színmûvész
Andrea Giovannini – tenor
Claudio Mattioli – basszus /
harmonika
Giorgio Fasciolo – zongora
Rendezõ: Claudio Mattioli

Rendezõ asszisztens: Jánoska
Zsuzsa
Rendezõ: Gálffi László
Producer: Orlai Tibor
| Belépõjegy: 3000 Ft

Augusztus 3. péntek |
20:30 | Városháza udvara
(Esõnap: augusztus 5. vasárnap)
Molière
A MIZANTRÓP – bemutató
Zenés színmû két részben

Ronald Harwood
A NAGY NÉGYES
Fordította: Zöldi Gergely
Cecily Robson | Molnár Piroska
Jean Horton | Vári Éva
Reginald Paget | Szacsvay
László
Wilfred Bond | Benedek Miklós
Jelmez: Tordai Hajnal
Díszlet: Khell Zsolt
Világítás: Bányai Tamás
Grafika: Szöllõsi Géza
Video, animáció: Magic Hand
Film
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SZÉLLEL SZEMBE –
POÉNOK ÉS POÉMÁK
Jordán Tamás stand up
estje – a nagy sikerû
elõadás újra!
Jordán Tamás
beszél színházról,
életrõl, saját
magáról – erõs
öniróniával.
| Belépõjegy: 1500 Ft

Fordította: Petri György
Zene: Quimby – Kiss Tibor
dalainak
felhasználásával
Szereplõk:
Alceste | Makranczi Zalán
Céliméne, Alceste szerelmese |
Szinetár Dóra
Philinte, Alceste barátja |
Jászberényi Gábor
Oronte, Céliméne szerelmese |
Perjés János
Arsinoé, Céliméne barátnõje |
Kolti Helga
Éliante, Céliméne unokakúga |
Szendy Szilvi
Acaste | Szabó Ádám
Clitandre | Szabó J. Viktor
Du Bois, tiszt | Széplaky Géza
Baszk | Kutik Rezsõ
Rendezõ: Bori Tamás
| Belépõjegy: 3000 Ft

Az elõadás zenei anyaga a
helyszínen megvásárolható és
dedikáltatható. Dedikálás az
elõadást követõen.
Augusztus 4. szombat |
20:30 | Városháza udvara
(Esõnap: augusztus 6. hétfõ)

| Belépõjegy: 2500 Ft

Július 28. szombat | 20:30
| Városháza udvara (Esõnap:
július 29. vasárnap)

Augusztus 8. szerda |
19:00 | DMH udvara (Esõ
esetén: DMH Barlang)

LEPSÉNYNÉL MÉG
MEGVOLT
Nóti Károly klasszikus kabaréjeleneteitõl inspirálva
Elõadják:
Bach Kata e.h.
Bán Bálint e.h.
Király Dániel e.h.
Kovács Ádám
Kurta Niké e.h.
Ostorházy Bernadett e.h.
Simon Zoltán
Zoltán Áron e.h.
Produkciós vezetõ: Ságodi Ildikó
Díszlet: Cseh Renátó
Dramaturg: Lõkös Ildikó
Munkatárs: Fekete Tamás e.h.
Rendezõ: Radnai Márk
| Belépõjegy: 2000 Ft
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Augusztus 11. szombat |
20:30 | Városháza udvara
Nyilvános fõpróba: augusztus 10.
péntek | 20:30 (Esõnap: augusztus 12. vasárnap)
Giorgio Pianosa
MERT A MAMÁNAK
ÍGY JÓ – bemutató
– komédia két részben
Az Új Színház vendégjátéka
Mária | Bánsági Ildikó
Monte Christo | Dörner György
Giacomo Giannutri | Lux Ádám
Beatrice | Tóth Auguszta
Luigi | Vass György
Livia | Gregor Bernadett
Iren | Georgina Hermina
Kleopátra
Salvatore | Papp Attila m.v.
Fabriozio | Nagy Zoltán
Díszlet-jelmez: Húros Annamária
Zenei szerkesztõ: Gulyás Levente
Rendezõ: Pozsgai Zsolt
| Belépõjegy: 3000 Ft
| Fõpróba: 2500 Ft

PAPÍRBÓL…
FELOLVASÓ SZÍNHÁZI
ESTEK

Augusztus 9. csütörtök |
19:00 | DMH udvara
Karafiáth Orsolya – Bella Máté
A MACSKADÉMON
Horror-vígmusical. A Madách
Színház musicalpályázatának 3.
helyezettje
Szereplõk: Almási Sándor, Földes
Eszter, Hegedûs D. Géza,
Karafiáth Orsolya,
Kolti Helga, Szemenyei János
Rendezõ: Hegedûs D. Géza
| Belépõjegy: 1500 Ft

Augusztus 16. csütörtök |
19:00 | DMH udvara
Garaczi László
BÉKEHARC ÉS KARAOKE
Szereplõk: Cseke Katinka,
Gerner Csaba, Kara Tünde, Nagy
Erika, Szabó Lajos, Tege Antal
Rendezte: Csiszár Imre
| Belépõjegy: 1500 Ft

Augusztus 23. csütörtök |
19:00 | DMH udvara
Székely Csaba
BÁNYAVAKSÁG
Szereplõk: Bozó Andrea, Eke
Angéla e.h., Kaszás Gergõ,
Széles László, Szikszai Rémusz
Rendezõ: Csizmadia Tibor
| Belépõjegy: 1500 Ft

GYEREKTEÁTRUM
Vasárnap délelõttönként 10
órakor a Dunaparti Mûvelõdési
Ház udvarán, Dunakorzó 11/a
(Esõ esetén: DMH Barlang)
Július 22. vasárnap | 10:00
| DMH udvara
AZ ÁLLATOK FARSANGJA
babaszínházi elõadás
A Kabóca Bábszínház elõadása
| Belépõjegy: 1000 Ft

Augusztus 2., 9., 16., 23.
csütörtök | 19:00
Helyszín: Dunaparti Mûvelõdési
Ház udvara | Dunakorzó 11/a
(Esõ esetén: DMH Barlang)

Július 29. vasárnap | 10:00
| DMH udvara
MOCSÁRMESE
Élõzene, tánc, játék
Az Apró Színház elõadása
| Belépõjegy: 1000 Ft

Augusztus 2. csütörtök |
19:00 | DMH udvara
Molière
– Dunajcsik Mátyás
T@RTUFFE.HU
ÉLÕ VIDEÓKAPCSOLAT!
Egy elõadás két helyszínen!
Szereplõk: Fazakas Júlia, FelhõfiKiss László, Horváth Kristóf,
Sipos Eszter, Valcz Péter
Rendezte: Vékes Csaba
| Belépõjegy: 1500 Ft

Augusztus 5. vasárnap |
10:00 | DMH udvara
CSILLAGVÁRÓ
A Makám Együttes koncertje
| Belépõjegy: 1000 Ft

Augusztus 12. vasárnap |
10:00 | DMH udvara
MÁTYÁS KIRÁLY
BOLONDOS BOLONDJA
A Maszk Bábszínpad elõadása
| Belépõjegy: 1000 Ft

JAZZ & FOLKESTEK
a MûvészetMalom udvarán
(Esõ esetén: MûvészetMalom
középsõ szárnyában)
Július 21. szombat | 19:00
| MûvészetMalom udvara
SZALÓKI ÁGI
| Belépõjegy: 2500 Ft

Július 28. szombat | 19:00
| MûvészetMalom udvara
JAZZFESZTIVÁL
Fellépõk:
BORBÉLY MÛHELY
BIN-JIP
DRESCH QUARTET
| Belépõjegy: 4000 Ft

Augusztus 4. szombat |
19:00 | MûvészetMalom udvara
KEREKES BAND
| Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 11. szombat |
19:00 | MûvészetMalom udvara
HOLDVIOLA zenekar
| Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 18. szombat |
19:00 | MûvészetMalom udvara
SZVORÁK KATALIN:
A CAPELLA
| Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 17. péntek |
20:30 | Városháza udvara
FERENCZI GYÖRGY
ÉS A RACKAJAM
| Belépõjegy: 3500 Ft

JEGYÁRUSÍTÁS
TEÁTRUM JEGYIRODA
Szentendre, Dunakorzó 11/A.
Telefon: 26/301-088
Nyitva: kedd-csütörtök 14–18 óráig,
péntek-szombat: 11–19 óráig
TOURINFORM SZENTENDRE
Dumtsa Jenõ u. 22.
Telefon: 26/317-965; 26/317-966;
e-mail: szentendre@tourinform.hu
Nyitva: hétköznap: 9–16:30-ig,
hétvégén: 10–14 óráig
V8 USZODA
ÉS SZABADIDÕKÖZPONT
Kálvária u. 16/C.
Jegyárusítás: hétfõtõl szombatig
10–18 óráig
HELYSZÍNEKEN
A program kezdése elõtt egy órával.
A jegymester országos hálózatában
www.jegymester.hu

KULTÚRA

FÉNYEK • ESTÉK • RAGYOGÁS • SZENTENDRE
Kabaré-est a Teátrum színpadán

Molière bemutató – Quimby zenével

Szállóigék sora kötõdik a zseniális kabarészínész, Salamon Béla nevéhez: „Ha én egyszer kinyitom a számat!”, „Na majd a Jegenye”, „Szintén zenész!". A legtöbbet idézett fordulatokat Nóti Károly örökzöld
kabaréjelenetébõl kölcsönözte a nagy nevettetõ: „Lepsénynél még megvolt”, „Régi motoros vagyok”, „Kár a benzinért”.
Az erdélyi fiatal jogász, Nóti Károly felkérésre írja elsõ bohózatát az
1920-as évek elején, s hamarosan a legismertebb kabarészerzõ lesz.
Kabaréjelenetek sora mellett Nóti írta a Hyppolit, a lakáj, a Kabaré
kávéház, a Szeressük egymást, a Vonós négyes címû színdarabokat,
illetve megannyi film forgatókönyvét is. Finom humora, szellemes
szövegei ma is pezsdítõen elevenek.
A Royal Orfeum színpadán mutatkozik be 1913-ban a mûkedvelõ
színész, Salamon Béla. Nemcsak elõadója, de számos bohózat szerzõje
is. 1923-ban a kabaré atyjával, Nagy Endrével együtt alapítja meg a
híres Teréz Körúti Színpadot. A pesti kisember tipikus figuráját alakító
komikus hihetetlenül népszerû volt az ’50-es, ’60-as években, s késõbb
is, évtizedeken át, rendszeresen ismételték a televízióban legviccesebb
kabarétréfáit.

Hogyan értelmezik a több mint százhúsz éve született komikus és a
kabarészerzõ humorát a mai huszonévesek? Salamon Béla és Nóti
Károly nyomdokain haladva a Filmmûvészeti Egyetem hallgatóiból,
illetve pályakezdõ színészekbõl alakult társulat, a 011 Alkotócsoport
idézi fel a kabaré világát Szentendrén, augusztus 4-én. A Lepsénynél
még megvolt címû elõadás az alkotócsoport, a Balatonföldvári
Szabadtéri Színház és a Szentendrei Teátrum közös produkciójában
kerül színpadra, Radnai Márk rendezésében. Nóti Károly klasszikus
jeleneteitõl inspirálva célozzák meg rekeszizmainkat ezen a nyárestén
a fiatal színészek: Bach Kata e.h., Bán Bálint e.h., Király Dániel e.h.,
Kovács Ádám, Kurta Niké e.h., Ostorházi Bernadett e.h., Simon Zoltán
és Zoltán Áron e.h.
„Lepsénynél még megvolt? Igen, ez biztos.” – állítják az elõadás
alkotói. A hagyományosan, polgári miliõben játszódó, de újragondolt
jeleneteket a nosztalgiázók és a mûfajjal most ismerkedõk figyelmébe
egyaránt ajánljuk.

A mizantróp címû színmûvet
mutatja be a Szentendrei Teátrum
augusztus 3-án. Jean-Baptiste
Poquelin, azaz Molière drámáját
1666-ban mutatták be elõször, és
máig nem veszített aktualitásából. Alceste cinikus, embergyûlölõ figurája a kiüresedett, hazug, álszent emberi viszonyokat
ostorozza kíméletlen kritikával.
A mizantrópot újra és újra játsszák
a világ minden színpadán, változatlan sikerrel. Bár a közhely Kolti Helga ás Makranczi Zalán
szerint a színház a jelen idõ mûvészete, ezt a jelent mégis könnyû
emlékezetessé tenni a négy évszázada papírra vetett gondolatokkal. A darab idõtlenségét
nemcsak a szerzõtõl megszokott,
zseniálisan megrajzolt karakterek
adják, hanem örökérvényû, erõs
társadalomkritikája is.
Az alkotók Petri György klasszikussá vált fordítását vették alapul, melynek páros rímes, hatodfeles jambusai már önmagukban
zenei élményt ígérnek. Az elõadás Szinetár Dóra
különlegességét
Kiss
Tibor
(Quimby együttes) zenéje fokozza. A színészek énekelte dalokat
Szabó Ádám harmonikán és Kutik
Rezsõ gitáron kíséri. A fiatal
zenész, Szabó Ádám a televízió
egyik tehetségkutatóján tûnt fel
tavaly, s azóta hazai és nemzetközi színpadok keresett fellépõje.
Az elõadás díszletét és a jelmezeket Árva Nóra tervezte. Bori
Tamás rendezõ szerint a sterilfehér, falanszter-szerû környezet
Szabó J. Viktor és Szabó Ádám
„szimbolikusan a »lelkünk börtönébõl« alakul át az »életünk
körhintájává«. Ami alapvetõen vidám dolog, mégis remekül egyedül
tudunk maradni benne ... sok ember között is lehetünk elképesztõen
magányosak. Annyira félünk önnön tükrünktõl, meg a belsõ csendtõl,
hogy mindenféle »zajokkal« bástyázzunk körül magunkat. De ezek leírva nagyon komor képet festenek. Én viszont egy olyan elõadást
szeretnék alkotótársaimmal létrehozni, amelyben ezeket a kérdéseket
úgy járjuk körbe, hogy közben merünk röhögni magunkon.”
A Szentendrei Teátrum és a Turay Ida Színház Spirit Kamaraszínházának közös bemutató elõadásában Makranczi Zalánt Alceste,
Szinetár Dórát Céliméne, Jászberényi Gábort Philinte, Kolti Helgát
Arsinoé, Szabó J. Viktort Clitandre szerepében láthatjuk. A zenés
darabok, musicalek után Szinetár Dóra most újra prózai szerepben
mutatja meg kivételes tehetségét.

SZ. N.

SZ. N.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel JORDÁN TAMÁS STAND UP-ESTJE ISMÉT A TEÁTRUM MÛSORÁN!
Augusztus 8., szerda 19 óra, DMH udvara, Dunakorzó 11/A (esõ esetén: DMH Barlang). Belépõjegy 1500 Ft
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Teátrumi esték 2012
Kedves vagy tán ironikus az ötlet,
de nekem tetszik: idén vörös
szõnyegen sétálhatunk be esténként a Városháza udvarára a
Teátrum elõadásaira. Július 6-án
Avery Corman: Kramer kontra
Kramer címû darabja került bemutatásra. A történet eredetileg
regényben, 1984-ben filmként – a
felejthetetlen Dustin Hoffmann,
Meryl Streep párossal vált ismertté –, most pedig a színpadi változatát ismerhetjük meg.
A kérdés, ami a nõi fõszereplõ
szemszögébõl meglehetõsen sajátságos: család vagy karrier,
otthon a gyerekkel, családdal,
vagy egyedül keresni önmagun-

Kicsit összecsapottnak tûnik a
befejezés, a színészek eddigi játékukkal nem ezt készítik elõ, egy
kissé hiteltelen, gyors és felszínes
az elõadás vége. De mi ezt igazán
nem bánjuk, mert Nagy Ervin
nagyszerûen komédiázik, Kovács
Patrícia szép, szomorú és kissé
érthetetlen, de jól áll neki; Egri
Márta és Mertz Tibor pedig
kiválóan játszik el négy vagy öt
karaktert. És persze végül a siker
fõ titka: a gyerek szerepében Házi
Zsombor telitalálat.
Jól szórakoztunk, mi kéne még a
vörös szõnyeg mellé, nem
tudom…

„Én most elmegyek...” Kovács Patrícia és Nagy Ervin – Corman: Kramer kontra Kramer

kat. Nos, Kovács Patrícia Joannaalakítása halálosan komolyan,
drámaként mutatja fel anyai
sorsának elviselhetetlenségét, és
megadja a választ: otthagyja férjét, gyermekét, és új életet kezd
egyedül. Férje, Ted – Nagy Ervin
játssza abszolút vígjátékra véve
szerepét – új helyzetbe csöppen
kisfiúkkal, elment a mama: apának és fiának kell megoldani az új
helyzetet. Kedves, érzelmes, humoros helyzetek során át láthatjuk: apa és fia sikeresen birkózik meg a furcsa szituációval. A
nézõk nevetnek, néha kicsit keservesen, de az apa és a gyerek
egymásra találása mindenki szívéhez utat talál.
És ekkor jön a csavarás a történetben, visszajön az anya, aki
újra magáénak akarja a gyereket.
A bíróság neki ítéli a fiút, de
késõbb mégis lemond imádott
fiáról, mert belátja, hogy alkalmatlan az anyaszerepre.
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Másnap, szombaton Bálint András estje Bajusszal, a labradorral
(igen, egy kutyával) Úr és kutya
címmel volt látható. Nos, ez az
este igazán nagyszerûen sikerült.

A mûvész elõadásában tucatnyi
kutyás történetet hallhattunk a
magyar és világirodalom legjelesebb szerzõitõl, úgymint Thomas
Mann, Karinthy, Kosztolányi,
Márai, az újabbak közül Bächer
Iván, Csoóri Sándor tollából. Ezek
a történetek hol mulatságosak,
hol szomorúak, hol tanulságosak,
hol felháborodnak, hol tanítanak,
hol segítenek…
Bálint András a színpadon meséli
és mondja hetven percen át. Elképesztõ erõvel, humorral, empátiával. Bálint András elegáns, Bálint András pontos, hiteles, szívszorítóan emberi.
A mûvésszel egyenrangú alakítást mutat be Bajusz, a sárga
labrador: tud „beszélni“, közbeszólni, nevetni, szomorkodni, kérni és elhallgatni.
Igazi, szívet melengetõ nagy siker
volt.
Egy hétre rá, július 14-én a Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti
Színház
színészei
Shakespeare: A vihar címû mûvét
mutatták be. A színházkedvelõk
jól ismerik a kárpátaljai mûvészek munkásságát: az elmúlt
években több ízben arattak sikert
Magyarországon,
rendezõjük,
Vidnyánszky Attila ma már
meghatározó alakja az itthoni
színházi életnek, vezetõ színészük, Trill Zsolt a közelmúltban
lett a debreceni színház tagja
(idén Jászai-díjat kapott), szóval
ismerjük, szeretjük, vártuk õket.
De ez az elõadás – szerintem
legalábbis – fiaskó. Az egyik tényezõ, mely végig zavarta a nézõket, technikai jellegû: rosszul
voltak beállítva a mikrofonok.

„Semmi több, maga a tiszta szeretet...“ Bálint András és Bajusz – Úr és kutya
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fotók  SZÉLES NÓRA

KULTÚRA

„Ban-ban-Caliban!” Trill Zsolt –
Shakespeare: A vihar

Szörnyû ezt leírni egy Shakespeare-elõadás kapcsán, mégsem
tehetek mást. A darab rendezõje,
Szergej Maszlobojscsikov annyit
és úgy változtatott az eredeti
szövegen, hogy a nézõ egyszerûen
nem tudta követni a darab cselekményét. Ha pedig nem ismerte a
darab eredetijét, nem értette a
szereplõk egymás közötti viszonyát, a történet egymásutániságát. Ugyan mi magyarázza,
hogy a fõszereplõ Prospero hercegbõl Prospera hercegnõ lesz;
miért lesz púpos Caliban, és mond
még tetejébe III. Richárd szöveget
az egyébként zseniálisan játszó
Trill Zsolt? Miért kell a fenséges
Shakespeare-szövegbe más drámák szövegét vagy szerelmes
szonetteket beemelni? Számomra
teljességgel érthetetlen és megmagyarázhatatlan az effajta „rendezõi színház”. Bevallom, az elsõ
részt nehezen ültem végig, és
csak a csodálatos, komor, ünnepélyes zenei betétek tartottak a
helyemen.
A második részt közelebbrõl
tudtam nézni (sokan hazamentek
a szünetben), és valami lassan
megváltozott. Elõször is jobban
értettem a szöveget, és a bonyolult jelképrendszer kissé világosabbá vált. Noha a formai ötletek
továbbra sem értek össze, s meglehetõsen öncélúnak tûnt a rendezõi ötletek nagy része, de mindvégig felsütött a csodálatos
Shakespeare-szöveg ereje, költészete: azt nem lehet elrontani.
Ugyan a történet nem lett elmesélve, harsányság, zavar és kuszaság jellemezte az estét, a
színészek tették a dolgukat, hittek abban, amit csináltak, igaz,
mi kevésbé.
BARNÁS ISTVÁN

KULTÚRA

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár hagyományos filmeknél: 800 Ft,
nyugdíjas, diák: 700 Ft
Jegyár digitális (2D) filmeknél: 900 Ft
nyugdíjas, diák: 800 Ft

NYÁRI SZÜNET
A P’Art Mozi
július 9-tõl augusztus 6-ig zárva

Lindner Zsófi és barátai

Magyar brácsa a gyõztesnek

Július 21-én, szombaton 20 órakor szeretettel várnak mindenkit Lindner Zsófia és barátai koncertjére
a Kecskés Együttes udvarára vagy próbatermébe
(idõjárástól függõen), a Dumtsa-Ignatovity utca sarkán álló épületbe. Belépõdíj 1000 Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak 500 Ft.

Egy magyar hangszerkészítõ, Blaszauer Róbert brácsáját vehette át külön jutalomként a II. Tokiói
Nemzetközi Brácsaverseny gyõztese, a kínai Ven
Ting-kang (Wenting Kang). Blaszauer Róbert az
MTI-nek elmondta: külföldi, fõleg németországi kiállításokon rendszeresen bemutatja hangszereit.
„Elsõsorban az olasz és német hangszerek számítanak a világpiacon. Az elsõ díjhoz tett felajánlással
azt is szeretném igazolni, hogy a magyar hangszerkészítés versenyképes. Úgy érzem, ezzel a kollégákat, a szakmát is képviselem” – fejtette ki.
Blaszauer Róbert mûhelyében javítással is foglalkoznak, valamint különleges, mûvészi szépségû
barokk hangszereket, például gambát, barytont, piccolo cello d'amorét is építenek. A hangszerkészítõ
megemlítette, hogy a szentendrei kötõdésû Rozsos
Tamásnál is van egy brácsája: a magyar zenész a
tokiói nemzetközi verseny alapító-szervezõje, Imai
Nobuko növendékeként szerzett mesterdiplomát
Genfben.

Koncert
Szeretettel várnak mindenkit augusztus 10-én,
pénteken 19.30-kor a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
(Dunakorzó 16.) Oltai Adrienn termébe. Constant
Notten (zongora) és Nagy Anna Ágnes (cselló)
Dvoøák, Schubert, Messiaen, Bach és Beethoven
mûveket ad elõ.

ELEVENKERT
JÚLIUSI PROGRAMJA
Dunaparti Mûvelõdési Ház
Dunakorzó 11/A.
20. péntek 20 óra:
EDISON-KONCERT
21 óra:
RÍCSÁRDGÍR KONCERT
25. szerda 18 óra:
XBOX ELEVENKUPA I., VALAMINT
FOOTBAG, DJ-K, MC-K, FREESTYLE
26. csütörtök 18 óra:
BATIKOLÁS
20.30:
ILHAAM PROJECT KONCERT
27. péntek 20 óra:
INDEED KONCERT
21 óra:
SPACEVAN KONCERT

Megalázott embervilág
és 85 kínai tehertétel
Lois Viktor és Yin Peet kiállítása
július 27-ig tekinthetõ meg a
Neon Galériában (1065 Budapest,
Nagymezõ u. 47., II. emelet).
Nyitva hétfõtõl péntekig 14-tõl 18
óráig.

Aknay-kiállítás
Aknay János Kossuthés Munkácsy-díjas festõmûvész
kiállítása
július 27-én, pénteken 18 órakor nyílik
a
Bertha
Bulcsu
Mûvelõdési Házban
(Balatongyörök,
Kossut u. 29.). A kiállítást megnyitja P.
Szabó Ernõ mûvészettörténész. Megtekinthetõ
augusztus 8-ig.

Beszélgetés a mûvészetrõl

Ilhaam Project koncert
az Elevenkertben
A világutazó-világzenész Ilhaam Project zenekar ad
koncertet július 26-án csütörtökön 20.30-tól az
Elevenkertben. A Nina Nassif és Omri Swamfield
alkotta énekes-dalszerzõ páros idei európai turnéja
során Szentendrén is bemutatja legutóbbi, Badulina
címû albumuk dalait.
Az Ilhaam Projectet egyedülálló dallamvezetés és
kísérletezõ hangszerelés jellemzi: dalaik világa
gitár, fuvola, sámándob, melodika, csengõk, tangóharmonika, beatbox, basszus-szintetizátor és más

A
Pest
Megyei
Múzeumok
Igazgatósága tisztelettel hív mindenkit július 24-én, kedden 19
órára a Malom Caféba, ahol Krizbai Sándor / Alex
festõmûvész és Tzortzoglou Georgios / Jorgosz festõmûvész beszélget a mûvészetrõl. Utána Horányi
Sándor és barátai zenélnek (Borbély Mihály – szaxofon, Frey György – basszusgitár, Horányi Sándor –
gitár). A programra a belépés díjtalan! A MûvészetMalom kiállításai ezen a napon19 óráig belépõjeggyel látogathatók. Kiállítóknak a belépés díjtalan!
További idõpontok: augusztus 14. kedd és 28. kedd.
Cím: 2000 Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tel. (26) 310-244/112, muveszetmalom@pmmi.hu;
www.pmmi.hu; facebook.com/muveszetmalom.

Nyáron is van Csevej
Júliusban Jankovics Marcell Kossuth- és Balázs Béladíjas rajzfilmrendezõ, grafikus, kultúrtörténész, író
látogat el Kellár F. János Immánuelhez a Csevej címû
mûvészeti-kulturális-értékobjektív-karitatív beszélgetõs estre. A belépés ezúttal is ingyenes, a szervezõk mindenkit nagy szeretettel várnak egy kis
üdítõvel, pogácsával. Helyszín: Szentendre, Pátriárka u. 7., július 24. kedd 19 óra. További információ: www.csevej.eu.

elektronikus hanggenerátorok mozaikjából áll
össze. A színpadon is minden megtörténhet: tánc,
spontán improvizáció, játék és rögtönzés, minden
koncertjük felejthetetlen élmény, amelynek középpontjában az igaz emberi létezés áll, ami a zenekar
saját szavaival: „Az Univerzum értelme, a táncoló
csillag, a végtelen lehetõségeket magába rejtõ
egyediség kirobbanása”.

ELEVENKERT
(Dunaparti Mûvelõdési Ház udvara,
Dunakorzó 11/A.)
https://www.facebook.com/elevenkert
http://www.ilhaamproject.com
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APRÓK
ADÁSVÉTEL
Márkás gyerekbicikli, új eladó.
Eredeti ára: 24 ezer Ft. Vételár:
10 ezer Ft. Tel. 06-20-615-8638.

Pedikûr-körömgomba-bõrgombakezelés-tanácsadás. Tel. 0630-949-6456.

EZOTÉRIA
4 személyes rekamié (vörös
aranyszínû) + 2 fotel olcsón
eladó. Tel. 06-20-952-7740.
Világosbarna szekrénysor olcsón
eladó. Tel. 06-20-952-7740.

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.

Felújítandó antik bútor eladó. Tel.
06-70-334-4334.

KIADÓ LAKÁS

Tulajdonostól eladó vagy kiadó
napfényes, 2 szobás, 57 nm-es, I.
emeleti lakás, nagy terasszal,
tárolóval egy csúsztatott zsalus
technológiával készült házban.
Budapestre lakáscsere is érdekel.
Tel. 06-70-604-4882.
Szentendrén, Kálvária és János
út sarkán eladó bõvítés-felújítás
alatt álló családi ház. Az épület
jelenleg 95 nm, telek 1060 nm.
Tel. 06-30-455-9976.

ÁLLAT

30 nm-es lakás bérbeadó. Tel.
(26) 318-248.

Szentendre Óvárosában családi
ház eladó. A ház 120 nm-es, a
telek 533 nm-es, 30% beépíthetõség. Tel. 06-20-450-1652.

Berni pásztor kiskutyák elvihetõk.
Dr. Schumicky Gábor, 06-30415-9060.

Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, bútorozatlan albérlet
kiadó. Tel. 06-70-408-1971.

Szentendre belvárosában 3 lakásos társasházban eladó lakások:
100 nm, 85 nm, 72 nm. Nettó

ÁLLÁS
Szentendrei étterembe pultost és
kézilányt feleszünk, lehet erdélyi
is. Lakást biztosítunk. Tel. 06-20214-8084.
A Katedra Szentendre ügyfélszolgálatos munkatársat keres.
Önéletrajzokat a
szentendre@katedra.hu címre
várjuk.
Visegrádon, a Gulyás csárdában
gyakorlott szakácsot keresünk,
állandó munkára. Tel. 06-20-9607833.

ÁLLÁST KERES
Nehézgépkezelõ, õrzõvédõ
munkát keres. Tel. 06-20-4501652.

Leányfalun külön bejáratú
lakrész õszig kiadó. Tel. 0630-450-4919.
Különálló lakrész kiadó,
igényesnek. Tel. (26) 301-080.
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
45 ezer Ft-ért lakás kiadó. Tel.
(26) 300-948.

EGÉSZSÉG
ÖNGYÓGYITÓ JÓGA tábor
Torockón augusztus 5-12. között.
Fakultatív tanfolyamok (mandalafestõ, meditációs). Tel. 0670-604-4882,
mmibolya@gmail.com.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén a Püspökmajorlakótelepen eladó 3 szintes, 140
nm-es, elõl-hátul kertkapcsolatos,
jó állapotú ház. Irányár: 39 millió
Ft. Tel. 06-20-338-5738.

Tánc és mozgás
workshop
Áramlásban vagyok, Kapuk az életemben
címmel tánc és mozgás workshop
augusztus 17-tõl 20-ig, naponta 10-14 óra
között Õriszentpéteren, a Mûvelõdési
Házban. Részvételi díj 14 000 Ft, vagy
naponta 4000 Ft
Vezeti dr. Zám Mária
tánc- és mozgásterapeuta
www.tancterapia.lapunk.hu
E-mail: tancterapia@gmail.com

Ingatlaniroda kiadó: 45 nm-es,
fõút mellett kitûnõ helyen,
parkolóval. Esetleg az iroda
fele is. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén eladó 800 nm-es,
összközmûves csarnokrész.
Csarnokhoz tartozik 3000 nm-es
külsõ terület. Kis családi házat
beszámítok. Tel. 06-30-455-9976.
Autószerelõ és villamossági
tevékenység végzéséhez mûhely
kiadó Szentendrén a Jap-ker
Autóbontó mellett. Egyéb infor-

Tapasztalt angol nyelvtanár
felkészítést vállal kezdõtõl felsõfokig a Rózsakertben. Tel. 06-70258-5712.

Matematika, angol, német, fizika.
Pótvizsgára, nyelvvizsgára
felkészítek. Házhoz megyek. Tel.
06-20-973-6467.
Matematika-pótvizsgára
felkészítést vállalok. Szuromi
Márta, 06-70-580-0209.

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 788-367,
30-950-4187, Mezei Sándor.

Lakások: garzonok és másfél
szobásak 5,5 és 7,5 millió Ftért eladók. Nem lakótelepen!
Tel. 06-30-299-0376.

Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. Megbízhatatlan”. Tel. 06-70-578-1468.

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármû
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

Szentendre, Görög utca 4. szám
alatt lévõ 100 nm-es
pince/üzlethelyiség kiadó. Tel.
06-20-927-0766.

EGYÉB

Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezõnek eladó. Irányár: 12
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

Leányfalun, 300 nöl-es õsfás
telken 85 nm-es alapterületû,
60 nm-es tetõtérrel villajellegû ház 26 millió Ft-ért
eladó. Kétgenerációs! Tel. 0630-299-0376.

máció: www.japker.hu oldalon az
autószerviz menüben. Tel. 06-30950-2476.

SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés! Tel. 06-30-9664305.

SZENTENDRE
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Matematika-, fizikatanítást,
pótvizsgára, érettségire
felkészítést vállalok általános-,
közép- és fõiskolai szinten.
(Házhoz megyek). Tel. 06-30347-8843.

240 nm-es ház megosztva is
eladó. Tel. 06-30-949-6456.

AUTÓSZERVÍZ

Tel. 06-20-934-3470

18

alapterülettel, átadás 2012 õsz.
Irányár: 39 millió, 34 millió, 26
millió Ft. Tel. 06-20-354-9025.
Szentendrén, Pismányban jó
helyen régi kúria felújítást
igénylõ állapotban, 500 nöles, hatalmas telekkel, 36 millió Ft irányáron eladó. Tel. 0630-299-0376.

Családi házban lakások bérelhetõk. Tel. 06-30-949-6456.

Történelem, magyar,
mûvészettörténet pótvizsgára,érettségire felkészítés, korrepetálás általános- és
középiskolásoknak nagy gyakorlattal Szentendrén, a belvárosban. Tel. 06-30-540-5639.

ÜZLET

Matematikából, fizikából
javítóvizsgára korrepetálást,
középiskolába felvett nyolcadikosoknak szintre hozó
felkészítést vállalok. Tel. 06-30855-3543.

Bérleményeket keresek 40
ezer Ft/hó és 300 ezer Ft/hó
között. Ház, lakás, nyaraló
lehetséges. Tel. 06-30-2990376.
Kiadó Szentendrén, a Szélkerék
utcában kerttel és közmûvekkel
is szeparált 110 nm-es lakás.
1000 Ft/nm+rezsi. Tel. 06-20935-4287.

OKTATÁS

TÁRSKERESÕ
DUNAKANYAR- FÉNYKÉPES
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.

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

Hirdessen a Szentendre
és Vidékében!
Apróhirdetéseink 100 Ft/szótól!
Hirdetésfelvétel:
hétfõ-kedd
9.00-18.00 óráig
Dunakorzó 11/A
reklam@szevi.hu
26/505 120

ÉRETTSÉGI UTÁNI

INGYENES SZAKKÉPZÉS!
Még nem tudod, hogyan tovább? Nem sikerült a felvételid?
Tanulj szakmát helyben, tandíjmentesen!
a Szakkay József Szakközépiskola újra indítja UTAZÁSÜGYINTÉZÕ
ÉS IDEGENVEZETÕ képzését Szentendrén a 2012/2013. tanévben
• tanulói jogviszony, diákigazolvány
• intenzív nyelvoktatás, „C” típusú állami nyelvvizsgára felkészítés
A képzés helye: Szentendrei Református Gimnázium
Jelentkezés: 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: 2012. augusztus 25.
Bõvebb információ: 06-20-575-2875 vagy 06-26-302-595, honlap: www.szakkay.hu

SPORT
Labdarúgás

Segítség a léleknek
Tisztelt Pszichológus!
Kérem a segítségét, gyermekemmel kapcsolatban. Kb. 5 éve váltunk el a
férjemmel, a két gyermekem velem maradt. A nagyobbik fiam, aki már 20
éves, úgy tûnik, nem tudja feldolgozni a család szétbomlását. Az édesapjával felszínes a kapcsolata, nem akar hozzá költözni, mégis gyakran hangoztatja, hogy én vagyok mindenért a hibás. Ezt nem tudom elfogadni – már
csak azért sem –, mivel a volt férjem alkoholfüggõsége tette tönkre a dolgokat. Kérem, adjon tanácsot, hogyan értessem meg ezt a fiammal! Várom
szíves válaszát!

Köszönettel:
MARIANNA

Kedves Marianna!
Manapság sajnos a házasságok egyre nagyobb számban
válással végzõdnek, hazánkban évente kb. 24-25 ezer
válásra kerül sor. A házasság felbontása – a súlyos,
nehezen kezelhetõ következmények ellenére is – sokszor
mégis egészségesebb, mint egy konfliktusokkal, vitákkal,
feszültségekkel teli családi légkörben élni. A szülõk válása
a legtöbb esetben rendkívüli módon megviseli a gyermekeket. Gyakran nagyon hosszú idõre van szükségük
ahhoz, hogy fel tudják dolgozni, hogy a szüleik a jövõben
külön utakon fognak járni, a család, amelyben felnõttek,
felbomlik. A válás a család összes tagjának megterhelõ
lelkileg, mivel az addigi megszokott életvitelük jelentõsen
megváltozik, és ehhez az új helyzethez nem könnyû gyorsan alkalmazkodni.
Levelében említi, hogy házasságuk felbontása körülbelül öt éve történt,
amikor fia serdülõkorú volt. A szülõk válása ebben az idõszakban
különösen megterhelõ lehet lelki szinten, mivel serdülõkorban a fiataloknak nagyon sok belsõ konfliktussal kell megküzdeniük, jelentõs változáson, fejlõdésen mennek keresztül mind testileg, mind lelkileg.
A serdülõkorúak különösen is érzékenyen reagálnak a külvilág eseményeire, érzelmeik gyakran elragadják õket. A gyermekek ösztönösen
vágynak mindkét szülõjük szeretetére – különösen ebben a korban –, mivel
ez biztonságot jelent a számukra a felnõtté válás idején.
Legtöbbször nem képesek reálisan értékelni a kialakult új helyzetet és az
ezt kiváltó okokat sem, pontosan azért, mert az érzéseik megrohanják õket,
ellenségesen reagálnak a környezetükre. Gyakran másokat hibáztatnak a
kialakult helyzetért, bár a szívük mélyén tudják, hogy nincs értelme bármelyik szülõt, vagy önmagukat hibáztatni, mégis megteszik, mert nem
tudnak az új helyzettel mit kezdeni, úgy érzik, kicsúszik lábuk alól a talaj.
Mindenképpen idõre van szükségük ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az új,
megváltozott helyzethez. Sokszor csak évekkel késõbb látják be, hogy a
szülõk nem azért váltak el, mert õt nem szeretik, nem veszik figyelembe az
õ érzéseit, nem õt hagyták el, hanem azért, mert olyan mély ellentétek
húzódtak meg a háttérben, amelyeket nem tudtak másként kezelni, csak
úgy, hogy mindketten úgy döntöttek, jobb, ha nem maradnak benne egy
sérelmekkel, fájdalmakkal teli házasságban, hanem külön útra lépnek.
A legfontosabb, hogy nyíltan beszéljen a fiával a válásról – akár ennyi év
után is –, ossza meg vele azokat az okokat, amelyek ide vezettek. Fontos,
hogy itt nem csupán a külsõ okok kerüljenek megbeszélésre, hanem a lelki
háttér is. Õszintén mondja el a fiának, hogy úgy érezte, az õ érdeke is volt,
hogy ne egy állandó feszültségekkel teli légkörben nevelkedjen, Önnek
pedig új életet kellett kezdenie, mert nem bírt és nem is akart egy rossz
házasságban élni, inkább lehetõséget adott önmagának és a fiának is egy
boldogabb életre.
Ugyanakkor mindkét szülõnek ügyelnie kell arra, hogy volt házastársáról
ne próbáljon negatív képet kialakítani, ne akarja a másik féltõl eltiltani,
mert ezzel újabb lelki sebeket okozhatnak gyermeküknek. Ahogy írja, nagyobbik fia már 20 éves, bízzon benne, hogy elõbb-utóbb úgyis igyekezni
fog reális képet kialakítani mindkét szülõjérõl.
Kívánom, hogy az õszinte beszélgetések hatására a fia megértse, hogy
miért döntöttek a válás mellett, és felismerje, hogy – minden lelki megpróbáltatás ellenére – tulajdonképpen az õ érdeke is ez volt.

Üdvözlettel:
PAPP ZSUZSA
pszichológus

Június
16-24.
Lausitz (Németország)
Nemzetközi labdarúgó tornán, az
Europeada 2012-n vett részt a
Magyarországi Szlovákok Labdarúgó Válogatottja, amelynek négy
tagja is körzetünkbõl utazott
Lausitzba, ahol az Európai Kisebbségek Labdarúgó Európa
Bajnokságát szervezték meg.
Négy pilisszentkereszti labdarúgó: Jánszki Norbert, Mikusik
Bálint, Szilágyi Krisztián és
Orosházi Dávid lettek ennek a
válogatottnak tagjai. A csapat
helytállt, és a népes mezõny
közepén – 19 csapatból két gyõ-

zelemmel – a 13. helyen végeztek,
A torna gyõztese a déltiroli
németajkúak (osztrákok) válogatottja Olaszországból, második a
magyarországi Roma-Válogatott,
míg bronzérmes a szerbiai horvátok csapata lett. (Érdekesség,
hogy olyan csapatok is voltak,
mint a svájci rétorománok, oroszországi németek, kelet-thrákiai
törökök stb, akikrõl csak halvány
fogalmunk volt eddig.)
Július 21-én, szombaton Dera
Kupa néven a PILE SC (Pilisszentkereszt) Jánszki Dániel irányításával kispályás labdarúgó
tornát szervez. A mérkõzések
helye a pilisszentkereszti Dera
Aréna sportpálya (füves).
GERLAI PÉTER

Pilisi Tekerõ Kerékpáros
kalandtúra
Augusztus 25.
Fõvédnök: Czene Attila, sportért felelõs államtitkár
A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a Szentendreisziget lankáin tekerhetsz négy útvonalon. A legkisebbektõl a legelszántabbakig mindenki
válogathat a 10-25-40-70 kilométeres távok között.
A kerékpáros kalandtúra izgalmas útvonalakkal, változatos sportállomásokkal
vár idén is minden résztvevõt!
Minden információ, tudnivaló a nevezésrõl, a részletes programokról
megtekinthetõ a www.dunakanyar-pilis.hu és a www.dunakanyar.org
weboldalunkon és a DPÖTKT Kistérségi Iroda facebook oldalán.

Nyári vízi kalandsport táborok
Gyerekeknek táborozási lehetõség 7 éves kortól azoknak, akik szeretik a vizet, szeretnének biztonságos környezetben és feltételek között megismerkedni a vízi élet, a kajakozás-kenuzás, a
kerékpározás, a túrázás alapjaival. Naponta változó programok (úszás, evezés, kerékpározás,
méta, túrázás,asztalitenisz, falmászás) teljes ellátással.
Idõpontok: 07. 23–27., 08. 21–25, 08. 27-31.
Részvételi díj (sátorozással, teljes ellátással) 27 000 Ft/fõ/hét
Napközi jelleggel (ebéddel és uzsonnával) 8.30-tól 16.30-ig 19 000 Ft/fõ/hét
Újdonság: a tábori program mellé fakultatívan választható intenzív úszásoktatás 4x1 órában 8 000
Ft/fõ/hét áron!
DUNAI VÁNDORTÚRA
Vízi vándortúra, napi 25 - 35 km evezéssel, könnyen teljesíthetõ, sok fürdéssel, csorgással,
napozással, 4 személyes túrakenukkal Gyõr-Gõnyû-Komárom-Esztergom-Visegrád-DunabogdánySzentendre. Utazás Gyõrbe vonattal, napi háromszori étkezés.
Idõpontok: július 29-tõl augusztus 3-ig (vasárnaptól péntekig)
Részvételi díj: tanulóknak 26 000 Ft, felnõtteknek 28 000 Ft.
Érdeklõdni, jelentkezni a 06-30-353-3315, 06-30-448-9015 számon lehet
GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT EGYESÜLET,
www.goliategyesulet.hu, goliatdse@freemail.hu

Stresszes a munkája? Konfliktusai vannak másokkal?
Elégedetlen a párkapcsolatával? Relaxálna? Kevés az önbizalma?
Úgy érzi, kicsúszik lába alóla talaj? Fókusztréneri végzettséget szeretne?
Vagy csak egy kis önismeretre vágyik?
Akkor forduljon hozzám bizalommal!
Papp Zsuzsa pszichológus, viselkedéselemzõ, fókusztréner, lelki edzõ,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
06-20-513-0798
szuszuka48@t-online.hu,
www.pappzsuzsa.hu
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skán felülmúlta csapatunk: 7
arany-, 5 ezüst-, 3 bronzéremmel
és 132 ponttal végeztünk az 5.
helyen a csapatok között. Legeredményesebb versenyzõnk: Szabó Teodóra ’97, aki 2 arany-, 1
ezüst-, 1 bronzérmet szerzett!

Süt a nap
és itt a nyár

Dobogósaink

Vitorlázás, Kékpántlika
2012
A júliusban megrendezett Kékszalag utánpótlás versenyét a
Kékpántlikát, remek vitorlázással
a Kereked SE 420-as versenyzõpárosa, a tavalyi Op gyõztes
Huber Péter Lél és Bonifert Péter
nyerte. (Huber Péter Lél édesanyja
Lehoczky Krisztina szentendrei
festõmûvész, Bonifert Péter Pomázon lakik, és Szentendrén jár
iskolába.)

50 m fiú hát: 1. Kocsis Botond
2003, 3. FÜZESI Mátyás 2003, 2.
BORSOS Ádám 2005
100 m lány hát: 3. Szabó
Teodóra 1997
50 m fiú mell: 2. Kelemen
Levente 2003
100 m lány mell: 1. Szabó
Teodóra 1997
100 m fiú mell: 1. Albert
Zsombor 1999
50 m fiú pillangó: 1. Albert
Zsombor 1999
50 m lány gyors: 1. Szabó
Beatrix 2002
50 m fiú gyors: 1. Füzesi Mátyás
2003, 2. Borsos Ádám 2005
100 m lány gyors: 2. Szabó
Teodóra 1997
100 m fiú gyors: 2. Albert
Zsombor 1999
200 m lány vegyes: 1. Szabó
Teodóra 1997
4x50 m fiú vegyes váltó: 3.
HKLSE-Szentendre

I. Delfin Úszó
Országos Bajnokság
Kecskemét,
július 14-15.
XXXII. Szent István
Kupa nemzetközi
verseny
Esztergom, július 8.
13 klub 212 versenyzõje indult a
hagyományos esztergomi úszóversenyen, melyet nemzetközivé a
szlovák Dunaj Stúrovo csapata
tette. 19 versenyszámban avattak
gyõztest, mintegy 650 nevezéssel.
A szentendrei Kossuth SE-t 19
versenyzõ képviselte Németh
Richard, Schifferer András, Ifj.
Szabó László edzõk irányításával.
Szakosztályunk célkitûzése a
2011. évi eredmények túlszárnyalása volt mind az érmek,
helyezések és a csapatpontverseny terén is. Ez remekül sikerült
úszóinknak, hiszen a tavalyi 4-43 éremarányt és a 83 pontot jóc-
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58 hazai egyesület 444 delfin
korú versenyzõje (2002-03-ban
született) vett részt a MÚSZ által
rendezett Delfin OB-n, ahol 1567
nevezést regisztráltak. Ezek a
számok a magyar úszósport utánpótlásának a tömegbázisát és erejét hivatottak mutatni, hozzátéve
az OB-n kizárólag a kvalifikációt
szerzett és törzsidõvel rendelkezõ
leigazolt és licenszes versenyzõk
állhattak rajthoz!
A szentendrei Kossuth SE hat
versenyzõje szerezte meg az
elõzetes kvalifikációt és vehetett
részt ezen az országos seregszemlén, melyet a tavaly novemberben
átadott XXI. századi csúcslétesítményben, olimpiai sportuszodában rendeztek. Versenyzõinknek és edzõiknek (Shifferer András; Németh Richard; Szabó László) elsõsorban a tapasztalatszerzés és a tanulás mellett céljuk volt
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VÍZI SPORT ÉS KALANDTÁBOR
SZENTENDRÉN
Idõpontok: 07. 02-06; 07. 09-13; 07.
16-20; 07. 23-27; 07. 30-08. 03; 08.
06-10; 08. 13-17; 08. 20-24; 08. 27-31

A HKLSE 4x50m delfin vegyes váltója
(Füzesi-Kelemen-Fejérdy-Bálint)

az egyéni eredmények túlszárnyalása, a részvétel, minõsítések
megszerzése, illetve a váltóban új
városi rekord elérése is. Ennek
megfelelõen eredményeink közül
kiemelendõ Fejérdy Vince 100 m
gyorson
elért
bronzjelvény
minõsítése 1:30.82-es idõeredménnyel; Szabó Beatrix 100 m
gyorson elért csapatunk legmagasabb LEN pontja 283 pont
1:19.29-es
idõeredménnyel;
valamint a HKLSE 4 x 50 m-es
vegyes váltónak új városi csúcsa
a 3:10.10-es idõeredmény (régi:
3:20.71).

Programok:
• Kajakozás, kenuzás, vízitúra,
felszereléssel, motoros hajókísérettel
• Hetente egy egész napos vízitúra, bográcsozás, pecázás, fürdõzés
• Sporteszköz, speed stacks – sport poharak
oktatás, egyéni technika
• Változatos sportjátékok: foci, röplabda,
kosárlabda, úszás
Helyszín: Czóbel sétány, a régi hajóállomás
mellett (megközelíthetõ a Sziget utca felõl)
Részvételi díj: 23 500 Ft/fõ/hét.
Testvéreknek: 21 000 Ft/fõ/hét
(részletfizetési lehetõséggel)
Ellátás: bõséges reggeli, ebéd és uzsonna
Érkezés: reggel 9-ig,
távozás 16.30 után
A tábort vezetik:
Hamar Ágnes kajak-kenu edzõ,
testnevelõ tanár
Novák Ferenc olimpiai bajnok, kenu edzõ email: presto@dunakanyar.net
06- 30/
416-91-59 telefonon
GYERE ÉS EVEZZ VELÜNK!

