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Az új viziközmû-törvény a biztonságos vízellátásért

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

A vízközmû szolgáltatás szétaprózódását hivatott megszüntetni a július 15-étõl hatályos víziközmû
törvény. Ennek értelmében a jövõben csak olyan szolgáltatók tevékenykedhetnek, akik akkreditációval rendelkeznek. A kisméretû, mindössze néhány települést ellátó cégek várhatóan nem lesznek
képesek teljesíteni a szükséges feltételeket. A törvény célja, hogy a biztonságos vízellátás jegyében
olyan vízmûvek szolgáltassanak, akik megfelelõ szakmai és pénzügyi háttérrel rendelkeznek,
valamint megfelelnek a környezetvédelmi elõírásoknak.
Tóth István, a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. vezérigazgatója elmondta; az adatok azt mutatják, hogy ma
Magyarországon nyolc településre jut egy víziközmû szolgáltató. A kis cégek mûszaki háttere nagyon változatos,
de a helyzetet jól jellemzi, hogy a legtöbb helyen átlagosan 40(!) százalékos a hálózati veszteség, ami azt jelenti,
hogy a fogyasztó, miközben elhasznál 10 köbméter vizet, 14 köbméternek az árát fizeti meg.
A víziközmû-törvény kimondja, hogy fokozatosan elõbb 50, majd a következõ lépcsõben 100, végül legalább 150
ezerre kell növelni a szolgáltatóknak az ellátásban résztvevõk számát. A DMRV Zrt. jelenleg 122 településen 620
ezer fogyasztót lát el. Az ország negyedik legnagyobb viziközmû-szolgáltatója már most minden törvényi elõírásnak megfelel, továbbá hatékony gazdálkodásának köszönhetõen lehetõsége van tervszerû karbantartásokat,
valamint a mûvek állapotát megõrzõ rekonstrukciókat és a szolgáltatási színvonal fejlesztését szolgáló beruházásokat végezni. Az elmúlt öt évben 9.2 milliárdot meghaladó forintot fordítottak a víziközmû és 1.3 milliárd forintot
az azt mûködtetõ vagyon beruházásaira. Legjelentõsebb, környezetvédelmi beruházásuk a Dunakeszi szennyvíztisztító-telep fejlesztése volt, illetve a váci székházban kialakított új ivóvíz és szennyvíz vizsgálati laboratórium,
amelyben évente átlag 12 ezer mintát vizsgálnak meg.
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Az ingatlan lakóövezetben található, 15%-os beépíthetõséggel!
Induló ára: 17 000 000 Ft
A földgáz kivételével minden közmû az udvaron van. Részletes 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 (Városház tér 3. I. emelet) augusztus 29. 9 óráig
kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

ELADÓ
Szentendre Város Önkormányzat tulajdonát képezõ Fõ tér 14 sz. alatt található
85,24 m2 területû belvárosi lakás. Ára: 21 700 000 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 (Városház tér 3. I. emelet) augusztus 28. 9 óráiig
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
július 28-29. Napvirág csepp Gyógyszertár, Attila u. 23. Tel: 319-354

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ 2/3 és 2/5 hrsz-ú
természetben Szentendre déli városkapunál (benzinkúttal szemben) a 11-es út
mellett található, 8741 m2 és 4966 m2 nagyságú ingatlanok értékesítésére.
A pályázat benyújtható a területek egy részére is, de a megvásárolni kívánt terület
nagysága el kell érje a 2000 nm-es nagyságot. Ára: 18 700 Ft/nm
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a www.szentendre.hu (Ingatlan Portál) oldalon tekinthetõ meg. A pályázatokat a hivatal iktatójába
(Városház tér 3. I. emelet) augusztus 16-án 9 óráig kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377
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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
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Új intézményvezetõk
Új igazgatója van július 23-tól a V8 Uszoda és Szabadidõközpontnak.
A vezetõi posztra kiírt pályázatra jelentkezõk közül az összevont
bizottsági, illetve a város vezetõi elõtti meghallgatás után Balogh
Zoltánt, a korábbi esztergomi fürdõ igazgatóját nevezték ki a létesítmény vezetõjének. Az új igazgatóval készített interjúnkat következõ
lapszámunkban közöljük.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban Hajdu Gábort
Molnárné Reskovits Zsuzsa váltotta az igazgatói székben.

Köszönet
a pedagógusoknak
Köszönetemet szeretném kifejezni
a Barcsay, Izbégi és Rákóczi iskola azon pedagógusainak, akik a
nyári szünet alatt kellemes,
hasznos felügyeletet biztosítottak
a város rászoruló diákjai számára. A három hétig tartó foglalkozások változatos, érdekes
programokat biztosítottak azon
általános iskolai tanulóknak,
akiknek családjai az iskolák nyári
szünidõ teljes idõtartama alatt
nem tudták biztosítani gyermekeik napközbeni felügyeletét,
étkeztetését.

fotó  MISER ISTVÁN

A pedagógusok vállalásukkal
megszépítették kis diákjaik nyarát és megkönnyítették a szülõk
családi életének szervezését.
Munkájukat és segítségüket köszönöm!

A polgármester
programja
Augusztus 3.
08.00 Tervtanács
09.00 HVB ülés – gát havária terv
jóváhagyása
11.00 Összvezetõi megbeszélés
Augusztus 6-16.
Szabadság

Az alpolgármester
programja
Augusztus 6.
13.00 Egyeztetés a buszos
személyszállításról

DR. DIETZ FERENC
polgármester

„Békében, csendben és alázattal. Úgy szeretnék menni, ahogyan jöttem.”

fotó  CSÍKSZENTMIHÁLYI MÁRTON

Ezekkel a szavakkal köszönt
el Gájer László káplán a
szentendrei római-katolikus
egyházközösség
tagjaitól
július 31-én, utolsó szentmiséjén. A búcsúzó káplán
megköszönte mindenki szeretetét, segítségét és nyitottságát, mert ahogyan fogalmazott; „Befelé forduló,
könyveket bújó papként érkeztem, és hála nektek, nyitott és társaságszeretõ emberként folytatom az utam.”
Útravalóul, jó tanácsként
arra bíztatott bennünket,
folytassuk a munkát ugyanúgy, ahogyan eddig, mert
büszkék lehetünk arra, hogy ehhez az egyházközösséghez tartozunk. „Kevés ennyire összetartó, szorgalmas
és szeretetteljes emberrel találkoztam eddigi állomásaim során” – mondta László atya.
Blanckenstein György plébános úgy fogalmazott; „Sokat tanultam Tõled, kedves László atya, és remélem,
azért én is tudtam Neked adni valamit. Azt gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom: hiányozni
fogsz!”
A szentmise után mindenkit szeretettel vártak egy kis beszélgetésre, fogadásra a Szent András Általános
Iskola udvarára. Az iskolás gyermekek, valamint a ministráns közösség kis filmösszeállítással kedveskedett
László atyának, aki megígérte; nem felejti el Szentendrét, és nem utoljára találkoztunk vele.

Augusztus 7.
14.00 Bogdányi utca vízelvezetésérõl
megbeszélés
18.00 Buhály József kiállítás megnyitó
a Polgármesteri Galérián
Augusztus 8.
13.00 Fogadóóra
Augusztus 9.
08.00 Városüzemeltetési kooperációs
megbeszélés
Augusztus 14.
16.30 Swietelsky Zrt. vezetõjével
megbeszélés
Augusztus 15.
13.00 Fogadóóra
Augusztus 16.
08.00 Városüzemeltetési kooperációs
megbeszélés

Életének 57. életévében,
hosszan tartó, súlyos betegség
után, elhunyt
Mészáros Judit.
Kérésének megfelelõen
a család nem tart temetést.
Örök emléke szívünkben
megmarad.
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Versenyképes nagyvállalati konzorcium a gátépítésen
A Swietelsky Magyarország Kft. vezetésével alakított konzorcium nyerte el a Szentendre belvárosi árvízvédelmi töltés
rekonstrukciója generál kivitelezésének jogát.

N

agy szükség volt már a
magas árvízi kockázattal
bíró belvárosi gátrendszer
felújítására, ugyanis a Dunakorzót ma védõ árvízvédelmi
töltés az 1960-as évek végén
épült, megfelelõ alapozás és tömörítés nélkül. A rézsû burkolata
a víznyomás, illetve az intenzív
szivárgás hatására sok helyen
károsodott. A kõlapok kilazultak
és kifordultak a töltésbõl, a finom
szemcsék kimosódtak, sok helyen
ezért a gát koronáján és a mentett
oldalon süllyedésekkel, deformációkkal találkozhatnak a város
lakói és az ide látogatók. A gáttest egy része salakos kõtörmeléket tartalmaz, mely az utolsó
nagy árvíz hatására meg is rogyott, megtámasztást igényelt. Ez
teljesen átépül a projekt során.
Összesen 450 nap áll rendelkezésre a teljes árvízvédelmi gátrendszer rekonstrukciós munkáinak elvégzésére. Így várhatóan
2013. október 10-én kerül sor a
megújult létesítmény átadására.
A kivitelezési munkákat a Swietelsky Magyarország Kft. és a
KÖTIVIÉP’B Kft. által alakított
konzorcium végzi. Mindkét cégrõl
elmondható, hogy jelentõs szakmai tapasztalattal büszkélkedhetnek a vízépítési projektek minden
területén.

A Swietelsky
Magyarország Kft.
szakmai múltja

fotó  SZÉLES NÓRA

A konzorciumot vezetõ Swietelsky
Magyarország Kft. anyavállalata
1936-ban alapított, egykor útépítéssel foglalkozó családi vállalkozásként alakult, napjainkra
európai szinten is meghatározó,
az építõipar teljes spektrumában
tevékenykedõ vállalatcsoporttá
fejlõdött, mely 11 európai országban van jelen.

A társaság a metró-, út-, vasútépítés és magasépítés mellett
környezetvédelmi, vízépítési területen is komoly szerepet vállal.
Jelenleg is számos „zöld beruházásban” vesz részt az egész
ország területén. A cég munkatársai nemrég kezdték meg a Tát,
Kenyérmezei- és az Unyi patak
menti gátépítésre vonatkozó megbízást, ennek keretében 3,121
kilométer hosszúságú elsõrendû
árvízvédelmi vonalat építenek ki
majd. Ugyanakkor jelen vannak a
Mohács melletti Kölkedi árvízi
töltés rekonstrukciós beruházásnál is, a Szentendrei-szigeten
megvalósuló töltésépítést, felújítást, valamint a Mecsér és
Dunaszentpál településeket védõ
új árvízi védõ-mûvet is a Swietelsky Magyarország Kft. szakemberei építik. Emellett jelentõs
szennyvízcsatorna-építési projektben vesznek részt Orosházán és
Hatvan térségében, valamint Vácszentlászló és térségében. A
nagykátai komposzttelep kivitelezése szintén a Swietelsky Magyarország Kft. fõvállalkozásában
valósul meg.
A Swietelsky Magyarország Kft.
számára fontos a fenntartható
fejlõdés, amit nem csak az mutat,
hogy számos „zöld” beruházásban vesz részt a társaság, de az
idén elnyert Energiatudatos Vállalat cím is jól jelzi ezt. A cég
versenyképességének és megbízhatóságának elismeréseként
2012-ben Business Superbrands
díjjal is kitüntették.
A sikerek alapvetõ titka az a régóta építkezõ, összeszokott, szakmailag és emberileg magas nívót
képviselõ menedzsment, valamint
alkalmazotti állomány, amely
elkötelezett és motivált a cég és a
csapat érdekében. Közel 600 dolgozó, túlnyomó részt felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ, nagyprojektek irányításában tapaszta-
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latot szerzett mérnök és gazdasági szakember biztosítja a magas
szakmai felkészültséget. Köztük
sok éves mûszaki tapasztalattal
rendelkezõ, elismert szakértõk
tevékenykednek.

A KÖTIVIÉP’B Kft.
szakmai múltja
A Közép-Tisza Vidéki Vízépítõ és
Telekommunikációs Kft. (KÖTIVIÉP’B Kft.) kivitelezési munkáinak
tapasztalatai több évtizedes múltra tekintenek vissza Magyarország teljes területén. A KÖTIVIÉP’B Kft. – 1998. január 1-jétõl átalakított tulajdonosi szerkezettel – a jogelõd szervezetek
(1960-as évektõl a Vízügyi Igazgatóság, 1994-tõl a KÖTIVIÉP
Kft.) szakmai értékeinek továbbhordozója. A piacorientáltan megszervezett és mûködtetett cég
ezeket a tapasztalatokat sikeresen õrizte meg, s a hagyományaiban igen gazdag új tulajdonosi
partnerrel azokat még lendületesebben fejleszti tovább.
A KÖTIVIÉP’B Kft. tevékenységi
köre vízi és mélyépítési létesítmények, mûtárgyak megvalósítása fõvállalkozási és generálkivitelezõi szerepkörben. A cég az
elmúlt idõszakban számos vízkárelhárítással kapcsolatos projektben vett részt. Ilyen volt a
Felsõzsolca és környéke árvízi
védbiztonságának helyreállítása,
Hernádkércs település árvízvédelmi töltésének kiépítése, Nagykõrös városán áthaladó, mintegy
40 km hosszú Körös-éri belvízfõcsatorna rekonstrukciós munkái, a Tisza jobb partján a Bivalytói árvízvédelmi töltésszakasz
áthelyezése 6,5 km hosszban,
valamint a köröszugi terület
Körös-Tisza folyók deltájában
tönkrement töltés helyreállítása a
koronán kialakított kerékpárút-

építéssel bõvítve. 2011 tavaszán
fejezõdött be Szolnokon a Tiszapart 350 fm hosszúságú töltésének helyreállítása a Csáklya
utcánál, illetve a Zagyva folyó
mintegy 230 fm hosszúságú vasbeton partfal és a hozzá tartozó
sétány átépítése. Kiemelt jelentõséggel bírt a Borsod-AbaújZemplén megyében a Sajó és
Hernád vidékén, Felsõzsolcán az
árvízkárok megelõzésére szolgáló
beruházás pontos s precíz kivitelezése, e munkák kapcsán hét
hónap alatt megépült, mintegy 30
település árvízi biztonságát szolgáló 13 létesítmény. Közöttük
Felsõzsolcán és Nagycsécsen egyegy körtöltés, a Kis-Sajó mederrekonstrukciója, több szükség- és
záportározó. A KÖTIVIÉP’B Kft.
eredményesen mûködött közre az
1998; 2000; 2006 és 2010. évi
tiszai árvízvédelmi munkálatokban.

Kezdõdik az építkezés
A fenti cégek részvételével kezdõdik a szentendrei Duna-korzó
gátrendszerének átépítése is. Az
építõ-kivitelezõ csapat fizikai
felvonulása augusztus közepérevégére várható, ekkortól lehet
számolni a területen lekerítésekkel, forgalomkorlátozások kiépítésével. Az átépítés legnagyobb
munkával és legtöbb anyagmozgatással járó idõszaka idén õszre
tevõdik.
A lakossági közúti forgalom tehermentesítése céljából a vízi
szállítás és a vízoldalról való
építés nagy szerepet fog játszani a
projekt során. A közúti forgalmat
igyekszünk a lehetõ legkisebb
mértékben zavarni.
(X)
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Háromnapos Duna-ünnep
A tervezettekkel ellentétben, augusztus 24-én kerül sor az árvízvédelmi
védmû átalakításához kapcsolódó
pályázati projekt nyitórendezvényére
„Nyitunk a Dunára” címmel.
A rendezvény a Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva fesztivál nyitónapjára esik, valamint
a Hoi-An vietnámi várossal történõ testvérvárosi szerzõdés aláírásával kapcsolódik
össze. Ez utóbbi turisztikai és idegenforgalmi szempontból is különösen fontos, hiszen
ezáltal Szentendre felkerül az UNESCO
világtérképére, ami hatalmas eredménynek
mondható.
A rendezvényen vízi versenyekkel, koncertekkel, különbözõ gyermek- és egyéb programokkal találkozhatnak az érdeklõdõk. Az
este folyamán sor kerül a mára hagyo-

mánnyá vált esti gyertya-, illetve koszorúúsztatásra, valamint 22 órától egészen hajnalig a legnagyobb slágerekre bulizhatunk a
szentendrei fiatalság legnagyobb közösségi
találkozóhelyén, a töltés sétányán.
A részletes programról a Kulturális Központ
kiadványain, szórólapokon, plakátokon,
valamint a www.szentendre1000ev.hu oldalon találhatnak bõvebb információkat.
Nyissunk együtt a Dunára augusztus 24-én!

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

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
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Szentendre éjjel-nappal nyitva 2012
A teljes, részletes programot keressék a
hamarosan megjelenõ mûsorfüzetben!
Augusztus 24. péntek
Duna-part, Dunakorzó,
Dunaparti Mûvelõdési Ház
10.00 -17.00 NYITVA A DUNÁRA
Duna-parti fõzõ-party, vízi felvonulás a Dunán,
A velünk élõ gát – kiállítás, vetített képes
elõadás és beszélgetés a mobil árvízvédelemrõl,
a gyõztes „gát-dal“ elõadása, Paraszkay György
Szentendrérõl szóló filmjének vetítése, késõ
este: koszorú úsztatás a Dunán
Pest Megyei Könyvtár
9.00 - 22.00 RETRO KÖNYVVÁSÁR
14.00 – 22.00 FELNÕTTMEGÕRZÕ –
Társasjátékos Klub (A DMH-ban is, egész
hétvégén)
19.00: A YASMINA HASTÁNCISKOLA
elõadása
P’Art Mozi
17.00 UTAZÁS AZ ISMERETLENBE
Az AGY mûvészeti iskola kiállításának megnyitója
Belváros
17:00 II. REGIONÁLIS KATONAZENEKARI
FESZTIVÁL
Fõ tér
20.00 – 21.30 BALKÁN FANATIK KONCERT
22:00 – 24:00 DJ BALI & KASKA
ElevevenKert
17.00 BANG BANG YOU'RE DEAD - A
Szentendre Kreatív Színházi Stúdió és Gyermek
Színház elõadása
20.00 Forgács társaság: ÕSZI SZESZÉLY I.
PERFORMANSZ
20.30 DAV TRIÓ koncert
22:00 CABARET MEDRANO koncert
MûvészetMalom
16.00-20.00 SZOBRÁSZKODJUNK! Mobil és
statikus szobrok készítése.
17.30-18.30 GONDOLATOK A KORTÁRS
SZOBRÁSZMÛVÉSZETRÕL
Tárlatvezetést tart Velekei József Lajos
képzõmûvész, a TÉR-PONTOK II. Szobrász
Biennále társrendezõje

KOROM ZENEKAR KONCERTJE
(a bejárat elõtt, A P’Art Café teraszán)
21.00 MAI SZERELEM (Love Aaj Kal)
Indiai film vetítése a moziban
MûvészetMalom
16.00-21.00 INDIAI NAP
Folyamatos programok: Írd le a neved hindiül!,
indiai carrom játék, indiai papírsárkány
készítés, India ízei – Shalimar Étterem, indiai
fûszerpiac – Szép kis India
16.30-17.30 Jóga – a Jóga a mindennapi életben
rendszer alapján
16.00-18.00 Hennafestés
18.15 Shyamala Surendran móhinijáttam
táncelõadása
18.00 Megnyitó ünnepség
19.00-20.30 Indiai koncert
21.00-23.00 MAI SZERELEM (Love Aaj Kal)
Indiai film vetítése a P’Art Moziban
Szentendrei Képtár
16.00-18.00 A PAPÍR ÁTALAKULÁSA – papírmasé szobor készítése.
Pest Megyei Könyvtár
INDIÁN-KALAND – 100 éve halt meg Karl May
(Gyermekkönyvtár)
9.00–13.00 SKALPVADÁSZAT - pontvadászat,
ügyességi próbák, fejtörõk, játékos feladványok.
indián ékszerek, fonatok készítése, arcfestés.
13.00-16.00 KÖZÖS FILMNÉZÉS –
FILMIDÉZÉS (Winnetou, a mascelaro; Az Ezüsttó kincse
14.00 SISI KULTUSZ – kiállítás és elõadás
(Olvasóterem) Elõadást tart és a kiállítást megnyitja: Szabó Margit írónõ
18.00 – 21.00 ROCK A KÖNYVTÁR KÖRÜL:
TOM WHITE ÉS BARÁTAI
Czóbel park (bázis)
PILISI TEKERÕ – KERÉKPÁROS
KALANDTÚRA
A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a
Szentendrei – sziget lankáin lehet tekerni négy
útvonalon.
További információ a www.dunakanyar-pilis.hu
oldalon.
14.00 - sportegyesületek bemutatkozása, változatos sportprogramok, játékok

Augusztus 26. vasárnap
Augusztus 25. szombat
Fõ tér
10:00 -17:00 BOHÓCOK, ZSONGLÕRÖK,
ZENÉSZEK
járják a Fõ teret és a belvárosi utcákat gyerekprogram (vasárnap is!)
10:00 -17:00
GYEREKFÕTÉR - retro játékok, sakk-sátor,
gombfoci , stb. (vasárnap is! )
10:00 - 11:00 NOÉMI MINI BÁBSZÍNHÁZA zenés, bábos foglalkozás
11:00 - 12:00 VÁSÁRI KOMÉDIA - A Portéka
Színpad elõadása
15:00 – 16:00 NOÉMI MINI BÁBSZÍNHÁZA
– zenés, bábos elõadás
16:00 – 17:00 ABS BIG BAND
17:30 – 18:00 WELLDANCE SPORTTÁNC
EGYESÜLET bemutatója
18:30 - 19:00 MSU613 koncert
20:00 – 21:30 TAMBURATÓRIUM – a
Magyarországi Szerb Színház és a szabadkai
Ravnica tamburazenekar zenés elõadása
22:00 -24:00 DJ. BALI & DJ. KASKA
ElevenKert
19:00 MOHA koncert
20.00 Forgács társaság: ÕSZI SZESZÉLY II.
PERFORMANSZ
20.30 KETTÕS TAMÁS ÉS A VADSZAMARAK
22:00 DEP' ART
Lázár cár tér
11:00 – 21:00 KOMP Kortárs Mûvészeti Piac
P’Art Mozi
19.00 ELFÚJTA A SZÉL – a TISZTA
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Fõ tér
10:00–11:00 NOÉMI MINI BÁBSZÍNHÁZA –
zenés, bábos foglalkozás
11:00–12:00 FANTÁZIAMALOM CSALÁDI
SZÍNHÁZ: MAGYAR NÉPMESÉK
15:00–16:00 NOÉMI MINI BÁBSZÍNHÁZA –
zenés, bábos elõadás
16:00–16:30 DOBRI JAZZ BAND
17:00–17:30 SZABÓ BENCE, a „Dunakanyar
hangja” koncertje
18:00–18:30 ZUMBA bemutató
19:00–19:30 SCHWARTZ DÁVID koncert
21:00–22:00 MAGMA TÛZSZÍNHÁZ
P’Art Mozi
17.00 A SZERETET FOGSÁGÁBAN –
DOSZKOCS ZSUZSA festõmûvésznõ
kiállításának megnyitója
ElevenKert
18:00 MOHA koncert
19:30 FORGÁCS TÁRSASÁG: ÕSZI
SZESZÉLY III. – színházi elõadás
20:30 CSAKUGYAN koncert
22:00 PRESSZÓ TANGÓ LIBIDÓ koncert
Lázár cár tér
11:00 – 21:00 RÉGISÉGPIAC
MûvészetMalom
10.00-15.00 FESTÕISKOLA - festészeti technikák kipróbálása
19.30 A SÖNDÖRGÕ EGYÜTTES ÉS
BORBÉLY MIHÁLY KÖZÖS KONCERTJE
(Belépõjegy a koncertre: 1500 Ft.
A Malom egyéb programjai és kiállításai a
hétvégén ingyenesen látogathatók)
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Kilépés az aggódásból, belépés
a cselekvésbe
Az elõzõ cikkünkben a segítségkérés témakörével foglalkoztunk. A segítségkérést azonban
megelõzi egy nagyon fontos belsõ
munka. Ez pedig az, hogy az
aggódás passzív állapotából kilépjük a segítségkérés aktív cselekedetébe.
A „lapos bugyelláris” kérdés sokunkban aggódást vált ki.
Aggódva, szinte kiszolgáltatottan
figyeljük, hogy mi is lesz velünk.
A téma bûvöletében hagyjuk
magunkat áldozattá válni, ahelyett, hogy a tettek mezejére lépnénk. Ez pedig, ha tetszik, ha
nem, rányomja bélyegét mindennapi munkavégzésünkre, kreativitásunkra és így túlélési ösztöneinkre is.
Egy biztos: az aggódás nagymértékben gátolja a tudatos cselekvést, és így bizonytalanná válik céljaink elérése. Jelen helyzet
sokunk számára olyan, mintha
annyira sûrû lenne a köd, hogy el
sem merünk indulni. Már nem a
céljainkon gondolkozunk, hanem
aggódunk, és egyre csak szorongunk. Azon jár az eszünk, hogy
vajon meddig lesz még ez így.
Várunk arra, hogy majd csak
magától elmúlik, és akkor újra
tisztán látunk. A köd azonban
nem szûnik, nekünk pedig egyre
sürgetõbb érzésünk van, hogy
történjen már valami, mert különben akár itt halunk éhen. Ez az
érzés aláássa önbecsülésünket, és
kudarcként éljük meg ezt a
helyzetet.
Történni azonban csak akkor fog
valami, ha mi teszünk érte. És
elég, ha egyszerû apró tettekre
gondolunk. Néha már az is elég,
hogy ez a tett abban nyilvánul
meg, hogy kilépünk az aggódásból. Ha láttak már olyan mûsort,
amelyik olyan emberekrõl szólt,
akik szinte szemétdobon éltek,
mindegyik azt mondta, hogy igenigen, õ látta, hogy ez így nem jó,
de aggódott, hogy mi lesz, és hogy

hol kezdjen hozzá. És emiatt, az
aggódás miatt rádõlt szinte az
egész élte. Lehet, hogy a saját
életünkben az aggódásunk témaköre nem ilyen látványos, de
ugyanígy mûködik.
Hogyan léphetünk ki az aggódásból?
Váltsunk fókuszt!
1. Koncentráljunk arra, hogy mit
akarunk elérni!
2. Gondoljuk végig, hogy ehhez
mi az elsõ lépés!
3. Tegyük meg az elsõ lépést!
4. Értékeljük, hogy ezzel a lépéssel elértük-e azt, amit akartunk!
5. Ha nem, akkor módosítsunk
rajta, és fogalmazzuk újra az
elsõ lépést!
6. Ha igen, akkor az elsõ lépés
eredményére alapozva tegyük
meg a következõ lépést!
7. És így tovább, egészen addig,
míg eljutunk a célunkhoz!
Tudjuk, hogy az elmélet egyszerû.
A gyakorlatba történõ átültetés a
kihívás, mert valójában önmagunkkal harcolunk. Ha megtesszük az elsõ lépést, elindítjuk a
folyamatot, és ezáltal aggódásunk folyamatosan csökkeni fog,
egy idõ után meg is szûnik. És az
aggódás megszûnésével a megoldás is megérkezik. Ha ez a folyamat egyedül nem megy, akkor
már ehhez is kérjen segítséget.
Lehet, hogy ez az elsõ lépés!
Visszajelzés a Teátrum jegyekkel
kapcsolatban: összesen 1 db
támogatási igény érkezett, melyet
mi magunk örömmel támogatunk. Ha valakinek a határidõ
lejárta után van még jegytámogatási igénye, folyamatosan jelezheti felénk!
Üdvözlettel:
BUCHOLCZ ESZTER
ÉS KOVÁCS OTTÓ
kitûnõségfejlesztõk
www.kituno.hu

VÁROS

Tájkép vihar után

Szentendrén és Vácott volt a legerõsebb a vihar
Több ezren szórakoztak Vác egyik szabadtéri rendezvényén, amikor
kora este a vihar lecsapott a városra. A fákat tövestül csavarta ki a szél.
Helyszíni beszámolók szerint a félelmetes erejû, hirtelen kitörõ vihar
elõl az emberek a sátrakba, majd a recsegõ-ropogó építményekbõl
kifelé menekültek. A szervezõk kiürítették a színpadok környékét,
négyen sérültek meg könnyebben. A hajóállomásnál térdig érõ víz
hömpölygött.

fotó  SZÉLES NÓRA

A szentendrei tûzoltóság az este folyamán 200 hívást kapott, többségében fakidõlésekhez, megbontott tetõk helyreállításához és beázásokhoz vonultak. A hatalmas esõzéssel párosult vihar komoly károkat
okozott az utakon és az ingatlanokban: számos lakásba befolyt a víz;
több körzetben áramkimaradások voltak. A károk felmérése lapzártánk
idején még folyamatban volt, de már ekkor meghaladta a 100 millió
forintot. Az utak járhatóvá tételén, a károk enyhítésén nagy erõkkel
dolgoztak a tûzoltóság és a Városi Szolgáltató munkatársai.

Kettéhasadt fa a Dunakorzón

Orkánerejû szél tombolt
A július 29-i vasárnapi vihar miatt országszerte több száz riasztást kaptak a tûzoltók, kiemelt területnek számított a fõváros és Pest megye. A
legtöbb esetben leszakadt faágak okoztak problémát, sok autó megrongálódott, és számos épület tetejét bontotta meg a vihar. A közutakon
is problémát okozott a viharos idõjárás, a vasúti közlekedésben öt
helyszínen teljes pályán, kettõn pedig egy vágányon szünetelt a forgalom. A katasztrófavédelemnek hét személyi sérülésrõl van tudomása:
két autóra fa dõlt, a Váci Világi Vigalom rendezvényen pedig négyen
sérültek meg. A Pilisben járhatatlanok a kerékpározásra kijelölt utak.
Az emeletes ház tetõszerkezetének darabjai megrongálták a szemközti cukrászda tetejét

fotó  MISER TAMÁS

fotó  SZÉLES NÓRA

Szivattyúzzák a tûzoltók a vizet a Dunacorso Étterem belsõ helyiségeibõl

Letört akáclombok a Dumtsa Jenõ utcában

Cseréptörmelék a Fõ téren

Kerítésre dõlt fa a Római sánc utcában
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Bemutatkoznak Szentendre óvodái

Szivárvány Tagóvoda
(Kálvária út 22.)
• Ebben a tanévben tagóvodavezetõ-váltás történt: Bogdánné
Szabó Éva 2011 szeptemberében
nyugdíjba vonult. A tagóvoda
vezetésével január 1-jétõl Németiné
Ikvai Emõkét bízták meg.
• Intézményünkben évek óta két
munkaközösség mûködik: a Néphagyomány Éltetõ közösség és a
Szentendrei Óvónõk Környezeti
Munkaközössége. Havi rendszerességgel szerveznek továbbképzéseket, bemutatófoglalkozásokat a
kollégáknak, és az országos rendezvények szervezésében is aktívan
részt vesznek. Óvodánkban februárban tartottunk bemutató foglalkozást a néphagyomány-éltetõ
közösség számára. Áprilisban Gödöllõn az Országos Néphagyományõrzõk találkozóján vettünk
részt. A mi óvodánkból hét kolléga
aktív tagja a munkaközösségnek. A
környezeti munkaközösség vezetõje
Kovács Márta, óvodánkból hat „óvó
néni” vesz részt rendszeresen a
munkaközösség programjain.
• A három tavaszi zöld jeles ünnepekre a háromhetes projektünkkel készültünk a gyermekekkel
áprilisban. Víz világnapján a patakpartra sétáltunk, vízvizsgálatot
végeztünk. Föld hetén virágültetést
szerveztünk, megszépítettük az
óvoda udvarát, terepasztalt készítettünk,
megjelenítettük
a
hegyeket, folyókat, dombságot, síkságot. Részt vettünk a városi
szervezésû Autómentes világnapon
is. A madarak, fák hetén „madarász” vetítés volt. A szelektív hulladékgyûjtõ héten szemetet válogattak a gyermekek, és újrahasznosították azokat.
• Az évek óta mûködõ Madarász
Ovi programban szakember segítségével ismerkednek a gyermekek a
madarakkal, élõhelyeikkel és a
környék természeti kincseivel.
• Minden évben megünnepeljük
Állatok világnapját. Vetélkedõ
játékokat játszunk, állathangokat
hallgatunk, tapintós és összerakós
játékokon keresztül ismerkedünk
az állatok világával.
• Részt vettünk az Autómentes
világnapon és az ovi olimpián.
• Környezetvédelmi Vándor Kiállításnak adtunk helyet az óvo-
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dánkban az önkormányzat szervezésében: a kiállított fotók és a
játékok megtekintésével és kipróbálásával a környezetvédelem, a
szelektív hulladékgyûjtés fontosságára hívtuk fel a szülõk és a gyermekek figyelmét.
• Óvodánk másodszor is elnyerte a
Zöld Óvoda címet, és Néphagyományt Éltetõ Közösség Miniszteri kitüntetést kapott az õsszel.
• Néphagyomány-éltetõ óvónõink a
VIII. Teréz napi találkozón vettek
részt a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
• Papírgyûjtést minden évben szervezünk az óvoda javára a szülõk
aktív részvételével.
• Pedagógusaink részt vettek egy
logopédiai továbbképzésen, amelyen új módszerrel ismerkedhettek
meg. A csoportokban minden nap
használják a Hídépítõ programot,
amely a beszédészlelést és beszédfejlesztést segíti elõ.
• Az év folyamán Bon-Bon matinén
vett részt a két nagycsoport, amelyen klasszikus zenei alapmûvekkel
ismerkedhettek meg.
• Az adventi vásárt a szülõk bevonásával szerveztünk meg a gyerekek karácsonyi ajándékainak
javára.
• Adventi gyertyagyújtáskor a Fõ
téren „Láncos Miklós” népi játékot
adtak elõ az óvodás gyermekeink az
óvó nénikkel.
• Karácsonyi ünnepségünkön a
szülõknek hangulatos karácsonyi
mesejátékokat és népi játékokat játszottak el a gyermekek minden csoportban.
• Havi rendszerességgel szervezünk
a gyermekeknek bábelõadást az
óvodában, ahova különbözõ társulatokat hívunk meg (Habakukk,
Fabatka bábszínház).
• Március 15. alkalmából toborzójátékot szerveztünk a gyermekeknek, ahol közösen készített
csákóval, karddal vonultunk fel.
• Ebben a tanévben is sikeresen
elnyertünk több pályázatot. A közmûvelõdési alap pályázata három
elõadásra szólt: Habakukk bábszínház elõadásán minden gyermek
részt vett az óvodában, a MeseMozin a P'Art Moziban 70 nagycsoportos, a Kolontos Palkó bábelõadáson a PMK-ban 130 középsõs és
nagycsoportos vett részt. A Játszóeszköz-beszerzés pályázaton három
uniós szabványnak megfelelõ láncos hintát vásároltunk alapítványi
önrésszel. A Környezeti pályázaton
szabadtéri memóriajátékot nyertünk az óvoda udvarára.
• A Generali rajzpályázaton a gyermekek rajzaival sok díjat nyertünk.
• A Víz világnapja alkalmából a
DMRV rajzpályázatán különdíjat és
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II. helyezést értünk el.
• A Visegrádi Erdei Iskola pályázatán a nagycsoport I. és II. helyezést
ért el.
• A Gondolkodj Egészségesen
Alapítvány programjaiban is aktívan részt vettünk.
• Ebben a tanévben ünnepelte
óvodánk fennállásának 30. évfordulóját.
NÉMETINÉ IKVAI EMÕKE
tagóvoda-vezetõ

Vasvári Pál úti
Tagóvoda
(Vasvári P. u. 39.)
Büszkén mondhatom, hogy az
egész nevelési évet és minden
tevékenységünket átható innovációs kompetencia alapú nevelés
egyre eredményesebben mûködik
óvodánkban.
• Az új tornateremben a Ficánkoló
Mozgásprogramunkat egyre sikeresebben valósítjuk meg Mozgáskotta
fejlesztõ programmal, házi ovi
olimpiával és gyermeknapi sportvetélkedõkkel bõvítve.
• Hagyományteremtõ céllal elindítottuk az Egészséghét az oviban és
a Márton napi készülõdés címû projektjeinket.
• Októberben az óvoda profilját,
alapszolgáltatásainak körét, bõvítettük népi tánc programmal.
• Ebben az évben is a Külsõ világ
megismerése címû tevékenységi
körhöz tartozóan minden csoport
különbözõ programokkal emlékezett a Víz világnapjára, a Föld,
valamint a Madarak és Fák napjára.
A környezeti neveléshez kapcsolódóan nagycsoportosaink nagyon
szép eredménnyel szerepeltek a
Visegrádi Erdei Iskola Breki Béka
pályázatán. Folyamatosan tarjuk
a kapcsolatot a Gondolkodj Egészségesen! Alapítvánnyal. Az idei
Egészséghét projekthez az általuk
javasolt témaköröket dolgoztuk fel,
elkészült a Gondolkodj Egészségesen! naplónk, kiscsoportosaink
Egészségzsákot kaptak ajándékba,
óvodánk logója a Mesetarisznyán is
szerepel a jövõnek szánt üzeneteinkkel. Részt vettünk a városi

Autómentes napon és az ovi olimpián, ahol már két csapatot indítottunk.
• Családokkal közös programokat
szerveztünk: Ismerkedési délután
az új családoknak, Családi játszónapok, Karácsonyváró kézmûves
délelõtt az óvodapedagógusok bábjátékával, karácsony, farsang, édesanyák köszöntése, évzáró.
• Három sikeres önkormányzati
pályázat eredményét élvezhettük
ebben az évben: 185 000 Ft
Madarász ovi program megvalósítására, 120 000 Ft a Bon-Bon
matiné bérletvásárlásra, 201 700 Ft
Ayres terápiás eszközök vásárlására.
• Gyermekeinknek színházi elõadásokat szerveztünk az óvodában, és
a városi színházteremben is, nagycsoportosaink ellátogattak a Parlamentbe és a Planetáriumba.
• Óriási szülõi, alapítványi és
önkormányzati összefogással az
udvari játékok szabvány szerinti
cseréje befejezõdött. Szülõi segítséggel egyre sikeresebben mûködik
az õszi és tavaszi vásár, valamint a
papírgyûjtés.
• Ilyen még nem volt – 10 éve elballagó óvodásaink saját kezdeményezésükre „Éretlenségi csoporttalálkozót” szerveztek. Megható,
elismerõ, szívmelengetõ, motiváló
és csodálatos volt.
• Büszkeségeink számát gyarapítja
a szülõi elégedettség-mérésben
elért eredményünk. Az óvodaátlag
4,6. Az 2010-es felmérés jó eredményét sikerült felülmúlni. A
szülõk a következõ pozitív jelzõkkel
tisztelték meg óvodánkat: gyermekközpontú nevelés, biztonságot
és szeretetet adó családias légkör,
színvonalas, változatos tevékenységek. Kiváló óvodapedagógusgyermek kapcsolat, biztonságot adó
napirend. Nincs kivételezés, minden gyermeket egyformán szeretnek, lelkiismeretes-gondoskodó
óvodai dolgozók, azonos életkorú
gyermekek egy csoportban. Nagyon
jó, hangulatos, szép ovi, szakmailag felkészült, kiváló óvodapedagógusok. Rendezvények, ünnepi készülõdések, családok bevonása az óvoda életébe, különbözõ
témakörök részletes feldolgozása,
Márton napi felvonulás, Ficánkoló
mozgásprogram, néptánc, Családi
játszónap, pályázatokon való részvétel, aktív vezetõi tevékenység.
Óvodánk 35 éves születésnapjára
nem is kaphattunk volna szebb és
méltóbb ajándékot, mint a szülõk
elégedettsége és a meglepetésszerû
csoporttalálkozó.
HODOLI TÜNDE
tagóvoda-vezetõ

VÁROS

KÖRKÉRDÉS

Hogyan tovább?
Az év eleje alapos változást
hozott a felsõoktatásban. Július 24-én dõlt el sok középiskolás sorsa. Felvették – a
szûkített keretszámok és emelkedõ ponthatárok közepette –
vagy próbálkozik újra immár
tapasztalatok birtokában. Egy
körkérdéssel térképeztük fel a
szentendrei helyzetet.
• Hogyan érintett az a változás,
ami idén a felsõoktatásban végbement?
BORBÉLY BRIGITTA (Móricz
Zsigmond Gimnázium)
Nem értek egyet a fennálló változásokkal. A tanulásba és tudásba vetett
hitem rendült meg. Az a rengeteg
tanulásra fordított idõ és a rengeteg
energia szerintem nem térült meg,
sokkal több pontra számítottam az
alapján, amennyit készültem. A
Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának önköltséges kommunikáció szakára kerültem, aminek

nagyon örülök, de elégedettebb
lennék, ha a történelembõl az emelt
szintû vizsga eredményemre több
pontot tudtam volna szerezni.
A szentendrei Református
Gimnázium egyik 12. B
osztályos tanulója
Felvettek! A frissen létrehozott
Nemzeti Közigazgatási Egyetem
biztonság és védelempolitikai polgári szakán folytatom szeptembertõl a tanulást. Mivel ez új
intézmény, nem lehet megítélni a
bejutás lehetõségeit. Az biztos,
hogy nem a legszerencsésebb idõben jött a változtatás. Azok, akik
már régebben elhatározták magukat, kerültek nehéz helyzetbe az
emelt szinten tanult tárgyak kiválasztásakor. Értelmetlenné és
nehézkessé vált emiatt a felkészülés finise. Úgy érzem, nem a
legigazságosabb rendszer állt fel,
ezekkel a változtatásokkal is azok
kerültek elõnybe, akiknek pénze
van, és gyengébb pontszámmal is
ott lehetnek a felsõoktatásban.
FELFÖLDI PATRICK (Móricz
Zsigmond Gimnázium)
Az új oktatási rendszert még csak
most fogom megismerni és meg-

érteni igazán, de az eddigi tapasztalataim alapján a diákok számára ez
nem a legmegfelelõbb változat. Úgy
gondolom, a tanulásra fordított idõ,
a befektetett munka sosem vész
kárba, hiszen a már megszerezett
tudást nem veheti el tõlünk senki, és
elképzelhetõ, hogy lesz olyan pont
életem során, amikor kamatoztatni
tudom ismereteimet. Az általam
választott szak pontszámát iszonyatosan magasra emelték, az államilag
támogatott helyeket pedig nagyon
minimálisra csökkentették. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem költségtérítéses képzésébe kerültem be.
Még gondolkodom, hogy beiratkozzak-e, vagy valami másik utat
válasszak életem következõ szakaszához. Abban az esetben, ha úgy
döntök, nem az egyetemet választom, akkor a kimaradt évben külföldön vagy itthon nyelvet fogok
tanulni.
NÉMETI EDINA (Két éve
érettségizett, most magyar
emelt szinten próbálkozott)
Más képzésektõl eltérõen az én
választott szakomon csökkentek
a ponthatárok. Nagyon sokat készültem, és igyekeztem túlbiztosítani magamat. Nagyon nehéz

emelt szintû vizsgát választottam, és egy kétéves újságírói OKJs tanfolyam utolsó vizsgáit is
közben tettem le, de elégedetten
nyugtáztam az eredményeimet.
Sok-sok elhívatott tanítóra és
tanárra van szükség, nagy izgalommal készülök a gólyatáborba,
mert remélem sok hozzám hasonló érdeklõdési körû emberrel
fogok megismerkedni.
CZANKA MERCÉDESZ (Móricz
Zsigmond Gimnázium)
Én személy szerint nem értek egyet
a jelenlegi oktatási rendszerrel,
nagyon kevés lehetõséget adtak
nekünk a továbbtanulásra. Az egész
éves stressz mellett rengeteg hirtelen változtatással kellett szembesülnünk. Osztálytársaimhoz hasonlóan úgy érzem, az emelt szintû
érettségimet nekem is nagyon
lepontozták, ahhoz képest, amire
számítottam. Nem is kerültem be az
egyetemre, igaz, csak államilag
támogatott szakra felvételiztem.
Ennek ellenére nem vagyok elkeseredve, nyertem egy évet, mindenképpen kihasználom nyelvtanulásra, jogosítványszerzésre, és
egy kozmetikusképzésre is felvételt
C. M.
nyertem.
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Volt, van és (szebb) lesz

Új fotóalbum

Sárváry István, a MANK ügyvezetõje és dr. Dietz Ferenc polgármester a régi mûvésztelep felújításáról tárgyal

brüsszeli székhelyû Európai Mûvésztelepek Szövetsége (EuroArt) tagja lett, és 2007-ben városunkban rendezték meg a szervezet éves közgyûlését.
Ekkor vált mindenki számára nyilvánvalóvá, hogy a
mûvésztelepen uralkodó állapotok, a lepusztult
épületek nem alkalmasak arra, hogy nemzetközi
események színhelyéül szolgáljanak. Politikai hovatartozás nélkül minden döntéshozó támogatta a
felújítás tervét, így széles összefogás eredményeként
2006-ban, Puhl Antal építész tervei alapján,
megkezdõdött az építkezés. 2008 májusára készült
el az új, 400 nm-es, minden igényt kielégítõ galéria.
És most, négy év elteltével újból van minek örülnünk: még ebben a hónapban megkezdõdik az
építkezés második üteme, a mûtermek felújítása,
amelyet a tervek szerint idén be is fejeznek.
Az építkezés részleteirõl, a mûvésztelep terveirõl következõ számainkban bõvebben foglalkozunk.
N. E.

fotók  SZÉLES NÓRA

Augusztus 19-re, a szerb búcsúra
jelenik meg az a nagyméretû fotóalbum, amely közel 200 színes
képpel és az azokat kísérõ írásokkal mutatja be Szentendrét – a
megújult belvárost, a múzeumokat, galériákat, éttermeket, üzleteket, a piacot – mindazt, ami ebben a városban érdekes és vonzó.
Az élõ, vonzó Szentendrét.
A kötet szerzõje és szerkesztõje
lapunk munkatársa, Rappai Zsuzsa, a fényképeket Paraszkay
György grafikus, a P’Art Mozi
munkatársa készítette.

Idén ünnepli alapításának 84. évfordulóját a
Szentendrei Régi Mûvésztelep. A fennállása során
sok mindent megélt teleprõl nemrégiben Bächer Iván
tollából jelent meg Szent end címmel egy írás a
Népszabadságban, mely ezekkel a megdöbbentõ
mondatokkal zárul: „A mûvésztelepet felszámolta a
kétharmadosság. Volt – nincs”.
Szentendrén hamar híre ment, fõleg a mûvészkörökben, a dolognak, s elkezdõdött a találgatás,
vajon ki informálhatta (félre) az újságírót. Lépéseket
is tettek az ügy tisztázása érdekében, ennek eredményeként jelent meg Vadszõlõ kúszik a mûteremben címmel egy cáfolat a napilapban: „Sem terv, sem
szándék nincs a Szentendrei Régi Mûvésztelep megszüntetésére – szögezte le egybehangzóan a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesületének elnöke és a
telep tulajdonosának ügyvezetõje a városból felszállt
hírekre reagálva. Ellenkezõleg: a telepet felújítják,
hogy méltó állapotban folytathassa misszióját, majd
pályázatot írnak ki a mûtermek bérletére – tudatták”. Dr. Dietz Ferenc polgármester felvette a kapcsolatot Sárváry Istvánnal, a Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõjével
annak érdekében, hogy a mûvésztelep mai státusza
a felújítás után is megmaradhasson.
Szakács Imre festõmûvész, a Szentendrei Régi
Mûvésztelep Kulturális Egyesület elnöke lapunk
érdeklõdésére elmondta, hogy évek óta küzd azért,
hogy a mûvésztelep épületegyüttesét felújítsák. Az
események 2004-ben gyorsultak fel, amikor a telep a

JAZZFESZTIVÁL A MÛVÉSZETMALOM UDVARÁN. A Borbély Mûhely, a Bin-Jip és a Dresch Quartett teremtett fantasztikus hangulatot július 28-án,
a MûvészetMalom udvarán. A Szentendrei Nyár jazz és folkestjeinek következõ koncertjei: augusztus 4. Kerekes Band, augusztus 11. Holdviola zenekar,
augusztus 18. Szvorák Katalin és tanítványai. A koncertek szombatonként, este 7 órakor kezdõdnek, belépõdíj: 2500 Ft.

10

SzeVi  XXVI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM  2012. AUGUSZTUS 3.

KULTÚRA
SZEKKO IV. – Szentendrei színes szobrok

Magyar kézmûvesség

Szentendre a festõk városa – tartja a közhiedelem. A valóság azonban
megcáfolja ezt, hiszen a szobrászok és iparmûvészek is jelentõs
szerepet játszanak a város mûvészeti életében. A Fõ téri Képtár
mostani, augusztus 26-ig látható kiállítása is szobrokat mutat be.
A SZEKKO (Szentendrei Képzõmûvész Kortársaink) sorozatot 2009-ben
azzal a szándékkal indította útjára a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága Ferenczy Múzeuma, hogy nyaranta, a város leglátogatottabb idõszakában legyen lehetõségük csoportosan kiállítani a
szentendrei vagy az ide kötõdõ alkotóknak.

A Magyar Kézmûvességért
Alapítvány 2012-ben újra
megrendezte hagyományos
kiállítását a Budapesti
Vajdahunyad várban, a
Magyar Mezõgazdasági
Múzeumban. A kiállítás
anyagát pályázat útján
válogatták és állították össze,
melyen az Európai Civil
Koordinációs Egyesület szentendrei székhelyû Pest Megyei
Szervezete Szentendre
testvérvárosával, az erdélyi
Kézdivásárhely kézmûveseivel
együtt vett részt.
T. Dévai Éva tagunk szervezte
és fogta össze a pályázattal
kapcsolatos feladatokat, és
segítette társszervezetünket,
a kézdivásárhelyi Nõegyesületet, hogy a közel 800 km-es
távolságból a zsûri elé, majd a
kiállításra eljuthassanak az
ott élõ magyarok munkái.
A jelenlegi kiállítás célja az,
hogy a Magyarországon és
Kárpát-medencében élõ és
alkotó kézmûvesek be tudják
mutatni számunkra azt, ami
közös a hagyományos formákban és a hagyományos
alapanyagokban.
A kiállítás hûen bemutatja
hagyományainkat és az élõ,
fejlõdõ társadalom szükségleteinek kielégítését is. A
használati és dísztárgyak, a
mindennapi életünket szebbé
varázsoló környezetünk segít
bennünket abban, hogy
a XXI. század elején ezeket
a mûremekeket ne csak
múzeumok relikviáiként
tisztelhessük, hanem a mindennapi életünk részének
tekinthessük.
Mindenképpen szeretném
megemlíteni még Alpár
Gabriella, Berzéki László,
Bognárné Máriáss Veronika,
Zsóri Balogh Erzsébet szentendrei alkotók nevét, akiknek
a munkáival szintén találkozhatunk a kiállításon. A kiállítás és díjazás támogatói
sorában örömmel fedeztük fel
a Vincze László és Fiai Papírmerítõ Mûhely nevét.

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 szarvaskolbász.
• Találkozhat helyi mûvészek alkotásaival
az utcai tárlatokon.
• Nézelõdhet a kiállított régiségek közt, és
beülhet egy-egy veterán autócsodába.
• 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!
Élvezze a szentendrei nyáresték forgatagát
a Dumtsa Korzón!

Aktuális program a Facebookon a Dumtsa
Korzó oldalon található.
Kavarjuk a szilvát a Dumtsa Korzón!
Szilva napok szilvaborral, lekvárfõzéssel és
szilvásgombóc-készítéssel.
Jótékonysági felhívás!
Szentendre egyik legrégebbi emlékét, a
Szõlõsgazdák keresztjét a vihar
megrongálta. Benkovits György nyugdíjas
vasárnapi vízfestõ felajánlotta
egy akvarellje árát a javíttatásra,
és másokat is buzdít az összefogásra
a jó cél érdekében.

Dumaszínház
A Szentendrei Dumaszínház elõadása szeptember 8-án, szombaton 18 órakor kezdõdik a Pest
Megyei Könyvtár színháztermében. Fellépõk: Kiss Ádám és Benk
Dénes.
Belépõ: 2500 Ft. Jegyek elõvételben a helyszínen kaphatók
augusztus 21-tõl (az épület nyári
szünet utáni nyitásától).

Szilárd Klára: Kastély

2012-ben immáron a negyedik tárlat megrendezésére került sor. A
Szentendrei színes szobrok címû kiállítás tematikai és technikai
megkötések nélkül a színek különbözõ szobrászati alkalmazásának
(festés, anyagában színezés, különbözõ színû anyagok összeépítése
stb.) lehetõségeit állítja a középpontba.
Erre a a bemutatóra nemcsak szobrászokat hívtak meg, hanem olyan
festõket is, akik a klasszikus mûfaji kereteken túlhaladva hoztak létre
térformákat. Asszonyi Tamás, Benkovits Balázs, Bereznai Péter, Farkas
Ádám, Farkas Zsófia, Hajdú László, Haász István, Holdas György,
Hugyecsek Balázs, Kotsis-Nagy Margit, Krizbai Sándor, Fe Lugossy
László, Lukoviczky Endre, Márkus Péter, Melcher Mihály, Nagy Kristóf,
Pacsika Rudolf, Páljános Ervin, Pistyúr Imre, Rajki László, Rizmayer
Péter, Szabó Tamás, Szentirmai Zoltán, Szilárd Klára, Szirtes János,
Tzortzoglou Georgios (Yorgos), Várnagy Ildikó, Velekei József és
efZámbó István állítja ki anyagában vagy felületén színezett színes
szobrait a tárlaton.
A részvevõk között megtalálhatók az idõsebb generáció képviselõi és a
pályájukat néhány éve kezdõk is. S nemcsak koruk különbözik, hanem
mûveik stílusa és a szobrászat mibenlétérõl való gondolkodásuk is.
Végsõkig leegyszerûsített, elvont formák, portrék, absztrakt és figuratív kompozíciók, reliefek és gépalkatrészek együttese egyaránt szerepel a Fõ téri Képtárban. A szobrok anyaga is sokféle – kõbõl, fából, fémbõl, mûanyagból és zsinórból egyaránt készültek. A kiállítás anyagának sokszínûsége – a tematika, az anyag, a színek és a formák változatossága – mutatja, hogy mi mindent rejt ez a mûfaj, amelynek
határait gyakran feszegetik a mûvészek.
RAPPAI ZSUZSA

TROMBITÁS GÁBOR
elnök
Európai Civil Koordinációs Egyesület
A cikk hosszabb változata
honlapunkon olvasható:
www.szevi.hu
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Az „y” és a nemesség

HELYTÖRTÉNET

A püspöki palota építésze
Bizonyára minden szentendrei elsétált már a Szerb Püspöki Palota
elõtt. Felmerült-e valakiben a kérdés, vajon ki tervezte a ma látható
épületet?
A Szent-Endre és Vidéke 1901. július 7-i számában az apró hírek
között azt lehetett olvasni, hogy: „végre testet ölt a szent-endrei
görög-keleti ódon püspöki lak újjáépítésének eszmélye. Tapavicza
Momcsilló építész terveit fogadták el és restaurálják a rezidenciát.
Reneszánsz stílusban építik újjá. A költségek 50.000 koronában
vannak elõirányozva. Az építést a jövõ héten megkezdik”.
Szentendre ekkor országgyûlési képviselõ-választási lázban égett,
részben ezért hamarosan meg is szûnt a helyi újság, így nem tudott
hírt adni az építkezés befejezésérõl.

A szerb nemzetiségû Tapavicza Momcsilló 1872. október 14-én
született Bács megyében, az Újvidék melletti Nádalján. A szegedi
fõreáliskolában érettségizett, majd Budapesten végezte a
Mûegyetemet, 1895-ben mûépítészeti diplomát szerzett. Az elsõ
világháború elõtt fõleg a Balkán országaiban tervezett épületeket,
késõbb olasz, svájci, marokkói és szerb településeken vezetett
építkezéseket. Az õ nevéhez fûzõdött többek között az újvidéki
Matica srpska Galéria székházának a felépítése. Ebben a városban
utca és emléktábla õrzi a nevét. Montenegróban közlekedési miniszteri kinevezést kapott. Polában halt meg 1949. január 10-én.
Az 1890-es években Tapavicza Momcsilló a budapesti Nemzeti
Torna Egylet színeiben többször gyõzött atlétikai és tornaversenyeken. Kemény Ferenc írta róla: „Kitûnõ felépítésû, hatalmas
erejû sportoló volt. Ennél fogva könnyelmû és vakmerõ. Majdnem
minden sportágban kiemelkedõ tudású.” Az athéni olimpián 1896ban tenisz férfi egyesben, súlyemelésben és birkózásban indult. Õ
szerezte Magyarország eddigi egyetlen olimpiai bronzérmét
teniszben. Készült az 1912-es olimpiára is, akkor már a szerb csapat tagja volt, de állítólag személyes nézetelérés miatt nem utazhatott Stockholmba. Nem csak az elsõ magyar, hanem az elsõ szerb
olimpikonok egyike is volt.
Mint építésznek jó néhányszor kellett Szentendrén járnia, mielõtt
elkészítette a tervrajzot és benyújtotta a pályázatot, majd utána is,
amikor az építkezést vezette. Vajon a szentendreiek akkor hallottak-e a sportsikereirõl? Nem tudni, hogy a fiatal építésznek ez
volt-e az elsõ munkája. Magyarországon ez az egyetlen épület
jelenleg, amelyrõl ismert, hogy õ tervezte.
Nemrég múlt 110 éve, hogy a püspöki palota elkészült. Ebben az
évben október 14-én lesz 140 éve, hogy Tapacicza Momcsilló
született.

Olvasom, hogy Görgey Artúr nevét vette föl a szentendrei laktanya:
„A honvédsereg fõvezére a szabadságharc kitörésekor a forradalom
iránt érzett rokonszenve miatt elhagyta családnevébõl a nemesi származására utaló »y«-t […]”, ugyan a szabadságharc a márciusi forradalom után volt, de ez más-más dolog, mindenesetre 1848-ban
cserélte „i”-re a „görgõi és toporci Görgey” családnév viselõje. Görgey
testvéröccse, István – aki történész volt –, maradt Görgeynek. (A hajdani fõvezér egyébként Prágában doktorált kémiából.) Az Új magyar
nagylexikon a Görgei Artúr és a Görgey István neveket használja.
Az ókori rómaiak csupán a görögbõl átvett szavakban írtak üpszilont.
A latin betût használó magyar írás kialakulásában sem volt eleinte
szerepe, ám egyes hangokat ma is segítségével jelölünk: „gy”, „ty”,
„ly”, „ny”. A legrégibb ismeretes magyar szöveg, a Halotti Beszéd és
Könyörgés (1195 k.) is használta: „bratym” = barátaim, „ysa” = íme.
Az ennél késõbbi, 1350 körüli Königsbergi Töredék több példát is ad:
„nem ygeb germuk hanum ysten” = nem egyéb (igyéb) gyermek,
hanem Isten. A magyar írástörténet során a betût sokszor az „i”, sokszor a „j” vagy az „ü” hang jelölésére használták. Így van a régi, latin
nyelvû oklevelekben az egyes családnevek leírásában is. Kázmér
Miklós mûvébõl, a Régi magyar családnevek címû szótárból némi
önzéssel
választok
példát: Biky, Buky,
Büky, Bükky, Bykky.
Mai íráshasználatunk
a hagyományos családnevekben ír „y”-t,
..
esetleg két ponttal: y,
amelyek az „i” hangot
jelölik. A helyesírástörténetbõl tudható,
hogy jobbára a Tisza
vonalától nyugatra
voltak szokásban az
„y”-os írású nevek
(minthogy bõ ezer
évig nem volt egységes az írásmód),
ezért van Báthori,
Rákóczi és a hasonlók.
A régiségbõl természetesen a birtokos
nemesség családneveit és nem jobbágyét,
parasztét, közemberét Görgey (Görgei) Artúr
õrizte meg többnyire
irat, például a máig tréfásan kutyabõrnek mondott nemesi oklevél.
Ezeken a nevek írásképei a régi kor írásszokását tükrözik (Batthyány,
Széchenyi, Weöres), mindezért többek szemében bizonyos rang,
elõkelõség jele az „y”-nal írott név, amelyet õsi, nemesi származás
jelének tekintenek. Az írók, mûvészek emiatt szoktak volt ipszilonos
nevet fölvenni: Csontváry (valójában Kosztka), Munkácsy (eredetileg
Leibl).
A kommunista diktatúra éveiben, de az annál puhább Kádár-korszakban is gyanús volt az „y”-os vezetéknév. Egy ekkor volt titkosszolgálati
alkalmazott elmondta a Kossuth rádióban, hogy meg szokták figyelni
azokat, akiknek külföldi rokonaik voltak, akiknek korábban államosították üzemüket, gyárukat, földjüket, illetõleg akiknek „y” volt a nevük
végén. Õk sem tudták, hogy az nem utal nemesi származásra.
Az 1848. évi forradalom kapcsán szintén megváltoztatta „i” végûre
nagy írónk, Jókai Mór is a nevét, és sokan mások is, mint Görgey Artúr.
Eleink e nagyjai már nevükkel is a polgári Magyarországot kívánták
szolgálni.

ÜRMÖS LÓRÁNT
BÜKY LÁSZLÓ
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Tallózás egy tanulmánykötetben
MEGJELENT A STUDIA COMITATENSIA HARMINCKETTEDIK, TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK
CÍMÛ KÖTETE.

A szerkesztõk, Darkó Jenõ, Erdõsi Péter és Sin Edit tizennégy térben és idõben különbözõ
témájú tanulmányt gyûjtöttek egybe. Közülük azokat az írásokat ismertetem, hozzátéve
olvasásuk közben felmerült gondolataimat, amelyek közelebbrõl is érinthetik olvasóinkat.

Máté György

A Rákóczi-szabadságharc
és a szerbek
Darkó Jenõ megerõsített eddigi
ismereteimben: II. Rákóczi Ferenc
fejedelem kezdettõl fogva nagy
fontosságot tulajdonított annak,
hogy a török elõl menekült és az
ország különbözõ területein letelepített, sok, hadra fogható férfiúval bíró szerbséget megnyerje a
szabadságharc ügyének. Már
1703-ban, nem sokkal a szabadságharc kirobbanása után, a magyarországi szerbekhez intézett
elsõ felhívásában megígérte
mindazokat a kiváltságokat, amelyeket 1690-es pátensében biztosított a szerbeknek I. Lipót
osztrák császár is. Rákóczi fõemberei a dunántúli harcok során
egymás után intézték figyelmeztetõ felhívásaikat a bécsi
zsoldban harcoló szerbekhez.
Pápáról Károlyi Sándor, Pécsrõl
Hellebronth János. Dunapatajról
maga Rákóczi ismételte meg felhívását. 1704. szeptember 6-án
közvetlenül Csernojevics pátriárkához intézte levelét. Ezen levelek
sorába tartozik még, amit szerzõ
nem említ, Bercsényi Miklósnak
„ az Szent-Endre, és azok által
körül lévõ Ráczságnak”
–
valószínûleg Vácról – küldött
levele (megjelent: a Pest Megyei
Múzeumi Füzetek 1981/XIII. számában).
A szerbek részérõl ezekre a levelekre semmilyen válasz nem
érkezett. Sõt, a levelek mind eljutottak, eredetiben, a császári
udvarhoz – tudjuk meg Darkó
Jenõtõl. Csernojevics nem értette
meg, vagy nem is akarta meg-

érteni, hogy a magyarok miért
keltek fel a császári udvar elnyomása ellen. Rajta múlott, hogy a
szerbség nem állott a szabadságharc mellé.
Egyébként a Bercsényi-levélen
kívül, az 1690-es lipóti kiváltságlevél is megjelent a fent hivatkozott kiadványban. Nem találkoztam azonban annak a folyamodványnak magyar nyelvû változatával, amelyben Csernojevics oly
hathatósan kérte a szerbek kiváltságait I. Lipót császártól.
Kápolnák Dunabogdányban
Soós Sándor, a szakrális néprajz
mûvelõje a szomszédos Dunabogdány kápolnáit és kálváriáit
veszi számba. Érdekes, hogy az
alig több mint 3000 lelket számláló kis faluban hat kápolna is fellelhetõ. Kettõhöz kálváriaút is
vezet. Soós egyház– és helytörténészek segítségével leírja a
kápolnák építésének történetét,
elnevezésükbõl adódóan megállapítja, hogy milyen lelki igény
késztette a falu lakóit a kápolnák
megépítésére. A dolgozat végébõl
idézek: „A hat dunabogdányi
kápolna a Dunára támaszkodva,
a hegyek tövében félköralakban
húzódva, mint egy testi-lelki
védelmet nyújtva karolja át a
települést (…) Az északi, a Szent
Rókus kápolna a járványos
betegségektõl óv. A régi és az új
kálvária kápolnája az emberré lett
Isten fia szenvedésére és a feltámadására emlékeztet. Az új
kápolna névadója, Szent Donát,
a szõlõket és szõlõmûveseket még
külön is védi. A temetõkápolna az
emberi élet lezárására emlékeztet
és az üdvösség reményét hordozza. A Segítõ Szûz kápolnája a
mindenben és mindenkiért közbenjáró istenanyát tárja elénk. A
déli ponton Sebestyén, a kápolnája névadó szentjeként szintén a
járványos betegségekben segít.”
Itt jegyzem meg, hogy a Pesti Est
címû kulturális rendezvénymagazin 2009-ben különszámot
adott ki Szakrális terek alcímmel.
A füzetben, amit máig meg-

õriztem, 350 Kárpát-medencei
település kínálta fel több ezernyi
szakrális terét, rendezvényét.
Sajnos Dunabogdány nem szerepel benne. (De Szentendre sem).
Dezsõfi, a bukolikus
Kende Tamás elgondolkodtató, s
néha vitára késztetõ tanulmányából végre megtudtam, hogy
milyen Dezsõfi-kéziratokat õriz a
Ferenczy Múzeum adattára: a
Régi tornyok tövében címû regényének, három terjedelmesebb
visszaemlékezésének és az 1950es évek végén a Pest megyei
Hírlap Szentendre mellékletében
megjelent írásainak kéziratait.
Ezekbõl a szövegekbõl eddig a
nagyközönség csak a Szentendre
30 éve címû, 1975-ben megjelent
(Pest Megyei Múzeumi Füzetek
IX.) jubileumi kiadványban és az
1983-ban a Ferenczy Múzeum
által rendezett helytörténeti kiállítás katalógusában olvasható
idézetekbõl kaphatott ízelítõt.
Amatõr helytörténészek tudtommal nem foglalkoztak Dezsõfivel.
Kende révén árnyaltabb képet
kaptam Dezsõfirõl, mint amenynyit a (Kende által „helyi szentek
galériájának” becézett) Szentendrei Arcképcsarnokban olvashattam róla. Dezsõfi nemcsak
mûkedvelõ színész volt. Kiszolgálta jegyzõként a Horthy-rendszert, felügyelte a zsidóellenes
törvények helyi végrehajtását, fõjegyzõként asszisztált a nyilas
polgármesternek, majd fogadta a
várost felszabadító Vörös Hadsereg katonáit. A háború után a
háborús bûnöket vizsgáló Igazoló
Bizottság tagja, majd polgármester lesz. 1948-ban, a „fordulat évében” leváltják és nyugdíjazzák.
A továbbiakban Kende a Dezsõfi
kéziratokból vett, minden eddiginél bõségesebb idézetekkel
illusztrálva megállapítja, hogy
Dezsõfi helytörténeti visszaemlékezései szelektívek és bukolikusak. Kende szerint Dezsõfi lett
a szentendrei helytörténet eddigi
leghatásosabb alakítója, és a

Dezsõfi által mûvelt helytörténetet az utókor képzett helytörténészei kritikátlanul átvették.
Ez a különbözõ korszakokban
kiadott helytörténeti kiadványokból is kiderül. (Kár, hogy Kende itt
nem említ szerzõket és könyvcímeket!)
Mindemellett Kende joggal hivatkozik a szentendrei helytörténetírás hiányosságaira, esetenként
gyenge produktumaira. De bizonyára nem tudja, hogy a szentendrei helytörténetírás az elmúlt
évtizedekben nemigen kapott
intézményi támogatást. A város
nem felejtette el önmagát, ha
lehet így fogalmazni. Szentendre
polgárai remélték, hogy az 1982ben megjelent Cegléd története
(Studia Comitatensia 11.) és az
1983-ban kiadott Vác történetének (Studia Comitatensia 1314.) kötetei után folytatásukként
megindul a szentendrei helytörténeti alapkutatás.
Például a Szentendrei Múzeumi
Füzetek tartalommal való megtöltésével. A füzetsorozat azonban torzó maradt, mert a Ferenczy Múzeumnak nem volt a
szentendrei várostörténet írásra
vonatkozó
koncepciója.
Elfelejtette talán a várost? Ezért a
helytörténettel foglalkozóknak
nem róható föl, hogy arról írtak,
amit valamilyen okból fontosnak
tartottak.
Írók, költõk Pest megyében
Sin Edit írása még azok számára
is meglepetés, akik többé-kevésbé
tudják, hogy Pest megye, a
megyén belül pedig a Dunakanyar
milyen gazdag irodalmi emlékekben. Nem is szólva Szentendrérõl,
hiszen a város nevével, Ignjatovicstól Vas Istvánig számtalan
író és költõ mûvében találkozhatunk. Többek között olyan irodalomtörténeti kiállításról is szó
van az írásban, amely már 2006ban meg is valósult a Szentendrei
Képtárban. A kiállítást jelen
sorok írója is látta. Sin Edit tanulmánya tehát a 7-8 évvel ezelõtti
állapotokat tükrözi. Ekkora késést tapasztalva az olvasóban
felmerül a kérdés: pl. mikor lesz
múzeumi adat, hogy a dunaharaszti születésû, szülõhelyét
számtalan mûvében megidézõ 85
éves, József Attila-díjas, babérkoszorús költõt, Tornai Józsefet
2012-ben Balassi Bálint emlékkarddal tüntették ki?
MÁTÉ GYÖRGY
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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
Augusztus 3. péntek |
20:30 | Városháza udvara
(Esõnap: augusztus 5. vasárnap)
Molière
A MIZANTRÓP – bemutató
Zenés színmû két részben
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)
LEPSÉNYNÉL MÉG
MEGVOLT
Nóti Károly klasszikus
kabaréjeleneteitõl inspirálva

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

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 Cristo | Dörner György
Giacomo Giannutri | Lux Ádám
Beatrice | Tóth Auguszta
Luigi | Vass György
Livia | Gregor Bernadett
Iren | Georgiu Hermina Kleopátra
Salvatore | Varga Ádám
Fabriozio | Nagy Zoltán
Kis Pietro | Gebhardt Patrik
Díszlet-jelmez: Húros Annamária
Zenei szerkesztõ: Gulyás Levente
Rendezõ: Pozsgai Zsolt
| Belépõjegy: 3000 Ft
| Fõpróba: 2500 Ft

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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Mariette Rivaille, színésznõ |
Bercsényi Péter
Charles de La Grange, színész |
Király Attila
Zacharie Moirron, neves hõsszerelmes | Kovács Krisztián
Philibert Du Croisy, színész |
Nagypál Gábor
Antoine De Sette, színész |
Tamási Zoltán
Piere Vaillant, színész | Némedi
Árpád
Jean-Jaques Bouton, színházi
koppantó | Tóth József
Nagy Lajos, Franciaország királya
| Nagypál Gábor
Marquis D’Orsigni, a „Félszemû”,
a királyi testõrség parancsnoka |
Király Attila
Marquis De Charron, Párizs
érseke | Tamási Zoltán
Marquis De Lessaque, kártyás |
Némedi Árpád
Igazságos varga, udvari bolond |
Tóth József
Bûvész, csembalóval | Némedi
Árpád
Ismeretlen álarcos hölgy |
Sárközi Nagy Ilona
Bartholomé atya, vándorprédikátor | Bercsényi Péter
Erõ Testvér, az Oltáriszentség
Társaság tagja | Némedi Árpád
Hûség Testvér, az Oltáriszentség
Társaság tagja | Bercsényi Péter
valamint Huszár Zsolt
Rendezõ: Szikszai Rémusz

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

| Belépõjegy: 2500 Ft

| Belépõjegy: 1000 Ft

PAPÍRBÓL…
FELOLVASÓ SZÍNHÁZI
ESTEK

Mihail Bulgakov
KÉPMUTATÓK
CSELSZÖVÉSE
Fordította: Elbert János
Személyek:
Jean-Baptiste Poqueline Molière,
neves drámaíró és színész |
Fodor Tamás
Madeleine Béjart, színésznõ |
Kerekes Éva
Armande Béjart Molière,
színésznõ | Sárközi Nagy Ilona

GYEREKTEÁTRUM
Vasárnap délelõttönként 10
órakor a Dunaparti Mûvelõdési
Ház udvarán, Dunakorzó 11/a
(Esõ esetén: DMH Barlang)
Augusztus 5. vasárnap |
10:00 | DMH udvara
CSILLAGVÁRÓ
A Makám Együttes koncertje

Augusztus 12. vasárnap |
10:00 | DMH udvara

MÁTYÁS KIRÁLY
BOLONDOS BOLONDJA
A Maszk Bábszínpad elõadása

Augusztus 4. szombat |
19:00 | MûvészetMalom udvara
KEREKES BAND
| Belépõjegy: 2500 Ft
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| Belépõjegy: 3500 Ft

KOMOLYZENEI
KONCERT
Augusztus 20. hétfõ |
20:00 | Református templom
kertje (Rákóczi u. 14.)
A SZENTENDREI
KAMARAZENEKAR ÜNNEPI
KONCERTJE
Mûsor:
G. F. Händel: Vízizene
Farkas Ferenc: Partita
all’Ungaresca
Mozart: Kis éji zene
Mozart: A-dúr szimfónia K. 201
Vezényel: Fenyõ Gábor

JEGYÁRUSÍTÁS

a MûvészetMalom udvarán
(Esõ esetén: MûvészetMalom
középsõ szárnyában)

| Belépõjegy: 1500 Ft

FERENCZI GYÖRGY
ÉS A RACKAJAM

| Belépõjegy: 1500 Ft

JAZZ ÉS FOLK ESTEK

Szereplõk: Cseke Katinka,
Gerner Csaba, Kara Tünde, Nagy
Erika, Szabó Lajos, Tege Antal
Rendezte: Csiszár Imre

Augusztus 17. péntek |
20:30 | Városháza udvara

| Belépõjegy: 1500 Ft

| Belépõjegy: 1000 Ft

Augusztus 18. szombat |
20:30 | Városháza udvara (esõnap: augusztus 19. vasárnap)

| Belépõjegy: 2500 Ft

| Belépõjegy: 1500 Ft

GYEREKTEÁTRUM
IDÕPONTVÁLTOZÁS!
AUGUSZTUS 9. HELYETT:
Augusztus 30. 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

Helyszín: Dunaparti Mûvelõdési
Ház udvara | Dunakorzó 11/a
(Esõ esetén: DMH Barlang)
Augusztus 16. csütörtök |
19:00 | DMH udvara
Garaczi László
BÉKEHARC ÉS KARAOKE

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

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

TEÁTRUM JEGYIRODA
Szentendre, Dunakorzó 11/A.
Telefon: 26/301-088
Nyitva: hétfõ-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
Komédia olasz módra

A legõszintébb hangszer

Vérbõ olasz komédiát ígér az Új Színház bemutatója augusztus 11én, a Szentendrei Teátrum mûsorában. Giorgio Pianosa: Mert a
mamának így jó címû darabjában a fõbb szerepeket Bánsági Ildikó,
Dörner György, Lux Ádám, Gregor Bernadett játsszák. Monte
Cristoval, azaz Dörner Györggyel beszélgettünk az elõadásról.

A legszebb, legõsibb és legõszintébb hangszer az emberi
hang. A zene, a dallamok nem
ismernek határokat, így ez a
koncert egy önfeledt éneklés és
testvéri látogatás lesz különbözõ magyar dallamcsaládoknál, a Kárpát-medence népeinél,
betekintés a régi zene századaiba és egyházi énekeinkbe. Az Szvorák Katalin
elhangzó áthallások, variánsok vándorlása egy zenetörténeti összefoglaló, ahol magyar népdaltípusok találkoznak egymással, de
megszólalnak a mellettünk élõ népek dalai is egymás után és egyszerre
magyar párjukkal, vetélkednek virágénekek, valamint egyházi dallamok népiesülve hajlanak át népdalokká. Az énekek abból a mélységbõl
szólnak, ahol egyek vagyunk: születésben, halálban, szerelemben,
ünnepekben. A dalokban vándorló üzenet e tágabb hazában a „vox
humana” küldetését vállaló mindenkori kisebbségek hitvallása is. Akik
követik az üzenet útját, élménygazdag utazáson vehetnek részt.
Szvorák Katalin és tanítványai nemcsak „elénekelnek” valamit, hanem
megszólaltatnak. Nemcsak elõadói az énekeknek, hanem mintegy
újrateremtõi, hangzó életre keltõi.
A Liszt- és alternatív Kossuth-díjas Szvorák Katalin koncertjén
közremûködnek egykori növendékei: Orbán Johanna, aki énekegyüttest
alapított és lemezeket jelentetett meg, Paár Júlia, a Tárkány Mûvek
fronthölgye és Tímár Sára Junior Príma-díjas énekes, akit 6 éves
korától tanított Szvorák Katalin. Egyes énekek illusztrátora Méhes
Csaba pantomim mûvész. A színpadtervet Pistyur Imre Munkácsy-díjas
szobrászmûvész álmodta meg.

Dörner György, Lux Ádám és Bánsági Ildikó

• Az Új Színház honlapján a szerzõrõl azt olvasom, a „Pianosa” írói
álnév, valójában Enrico Summettocoli, egy bergamói segédkönyvelõ
írta a vígjátékot. Máshol azt látom: valójában a fordító-rendezõ,
Pozsgay Zsolt írta Pianosa néven a „Tutti per la mamma!” címû
komédiát. Mi az igazság?
Elképzelhetõ, hogy együtt írták Pianosával, vagy valamelyikük hatással van a másikra, de nehéz lenne eldönteni, ki adta a papírt, ki hozta
a tollat. A darab maga is olyan abszurd, melyben senki nem tudja
senkirõl, valójában kicsoda.

Szvorák Katalin: A capella – Dalok, szobrok, mozdulatok
MûvészetMalom, augusztus 18. szombat, 19.00
Belépõdíj: 2500 Ft

• Afféle tévedések vígjátéka lesz?
Igazából nem játék, mert a valóságból merít, de valódi, vérbõ, délolasz
humorral megáldott színmûrõl van szó. Különlegessége, hogy mindez
elegáns, északolasz miliõben játszódik. A színpompás díszletek mellett
eredeti olasz zene fûszerezi a játékot. A szerepek remekül vannak
megírva, igazából bármelyiket szívesen eljátszottam volna.

• Az Ön által megformált Monte Cristo alakja hasonlít Dumas
klasszikus hõséhez, Edmond Danteshez?
Tudom, hogy van az a régi história tengerrõl, egy szigetrõl, egy várról,
egy grófról, de az én szerepem nem a romantikus hõsé. Monte Cristo
egy obsitos katona.

• A darab többek között családi ellentétekrõl szól. Mi váltja ki a
viszályt?
Ismerve a családi viszonyokat, nem kell különösebb indok arra, hogy
kirobbanjon a vita, fõleg akkor, ha sokan vannak együtt. A nagy családokban mindig vibrál a levegõ. Ha csak gyerekkoromra gondolok
vissza, a családi vacsorákra... de mindez Olaszországban, ahol háromszor annyian vannak ilyenkor az asztal körül!

• Szentendrén legutóbb miben láthattuk?
Szentendrén, még nagyon ifjan játszottam Platonovot a fõiskolák
találkozóján, és pár éve a Skanzen Amfiteátrum színpadán léptünk fel
a Stílusgyakorlatokkal.

• Õsszel milyen új szerepekben játszik majd az Új Színházban?
Színházi elsõ bemutatónk szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján
a Kamaraszínpadon a Szûz és a szörny lesz, s egy héttel késõbb a
Nagyszínpadon A Mert a mamának így jó darab. Egyelõre elég ennyi
teendõ, mert közben tervezem a jövõ évadot, de a játékról nem mondok
le, mert a színész mindig színész marad.
SZ. N.

Molière, Molière, Molière
A Szentendrei Nyár mûsorában
idén háromszor találkozunk a
nagy francia drámaíróval. A
DMH udvarán az augusztusi
felolvasóestek nyitóelõadása a
Tartuffe, másnap, augusztus
3-án A mizantróp bemutatóját
láthatjuk a Városháza udvarán.
Molière harmadszor mint fõszereplõ tûnik fel a színpadon
A rendezõ: Szikszai Rémusz
Bulgakov drámájában.
A Képmutatók cselszövése a színházról szól, a színház természetérõl és
a hatalomhoz fûzõdõ viszonyáról. XIV. Lajos korában vagyunk, amikor
Molière társulatával együtt a Palais Royalban Párizs népét és királyát
szórakoztatja, és mindaddig, míg meg nem írja a Tartuffe címû mûvét,
minden jól alakul. Hatalom és mûvészet, zsarnokság és zsenialitás,
férfi és nõ bonyolult viszonyait ábrázolja a rendezõ, Szikszai Rémusz.
A rendezõi koncepció része a színház a színházban: több színész kettõs-hármas szereposztásban játszik. Molière-t Fodor Tamás drámai
alakításában láthatjuk.
Bulgakov: Képmutatók cselszövése
Városháza udvara, augusztus 18. szombat, 20.30
Belépõdíj: 2500 Ft
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„…oda a szellem, oda a báj…”

gos, kicsi Arielként tesz csodákat, rendezi el
lánya, Miranda jövõjét. Ezen az estén még az
idõjárás is neki engedelmeskedett. A
szabadtéri színház egyik csodája, hogy a
színpadtér része a természetnek, és amíg a
vihar Prospera parancsára a szigetre sodorta
ellenségeit, zúgott a szél, hajladozott a fa. Ám
amint beavatta a lányát a múlt eseményeibe,
minden elcsendesedett.
A beavatás eszközei a könyvek, Prospera
sorra húzza elõ, igazgatja, tisztogatja a
szemüvegét az olvasáshoz, hogy mindent át
tudjon adni a lányának. Ez az múlt, ez az
ismeret azonban nagyon sérülékeny. A színpadkép ázott, hányódó, összetaposott papír-

A nagy négyes
A mûvészeknek fenntartott öregek otthonában élik eseménytelen
életüket az egykor ünnepelt operaénekesek. A tenor, a basszus és az
alt. Múltjuk szép pillanatait fel-felidézve, egymással évõdve,
torzsalkodva telnek napjaik. Próbálnak úgy viselkedni, mintha még
mindig fiatalok lennének, mintha a közönség még emlékezne rájuk. S
fülhallgatóval a fejükön hallgatják régi nagy sikereik lemezfelvételeit.
A legnagyobb problémát számukra most az jelenti, hogy mit énekeljenek a mûvészotthon évente megrendezésre kerülõ gáláján, amelyet
Giuseppe Verdi születésének évfordulóján rendeznek. Aztán az egyik
napon nagy esemény történik – beköltözik az otthonba a legendás
négyes szoprán tagja is. Kézenfekvõ tehát, hogy a Verdi-gálán egykori
nagy sikerüket, a Rigoletto címû opera híres kvartettjét énekeljék el.
Vajon képesek-e megfelelni ennek a nagy kihívásnak, vajon olyan a
hangjuk még, mint fénykorukban, vajon túl tudnak lépni a megszokásokon, az egykori vélt és valós sérelmeken? A vágy, hogy újra szerepeljenek, mindent legyõz, elsöpör. Mert semmi sem fontosabb számukra
mint a zene, a siker.
Majd a nagy napon az egykori elõadás jelmezeibe öltözve, megfiatalodva kilépnek a pódiumra, s elõadják a kvartettet – a régi nagy elõadás
hangfelvételére... A fergeteges zárójelenet talán a legmulatságosabb és
egyben a legszívszorítóbb része az elõadásnak.
Ronald Harwood, a Zongorista és az Öltöztetõ szerzõjének fordulatokban gazdag, szellemes párbeszédekbõl álló darabját Gálffi László rendezte. A pergõ ritmusú, végtelenül szórakoztató elõadás sikerének
kulcsa azonban a négy nagyszerû színész – Molnár Piroska, Vári Éva,
Benedek Miklós és Szacsvay László – remek játéka volt. Ez a darab
igazi jutalomjátékra adott nekik lehetõséget, s szemmel láthatóan
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élvezik a néha kesernyésbe forduló, humorral teli helyzeteket. A közönség pedig végignevette az elõadást. A nevetésbe azonban néha sajnálat
is vegyült, hiszen ezek az egykori sztárok néha-néha szinte súrolták a
nevetségesség határát. Azzal, hogy nem veszik tudomásul – bizony
eljárt fölöttük az idõ.
RAPPAI ZSUZSA

fotó  PARASZKAY GYÖRGY

Gyakran kárhoztatja kritika a klasszikus
mûvek bemutatását. Ezt tette az elõzõ lapszámban Barnás István is írásában. Pedig
csak látszatra rugaszkodott el nagyon az eredeti Shakespeare-mûtõl a beregszászi színház
A vihar elõadása. Ez a színrevitel egységként
kezelte az életmûvet, és ezért kerülhettek a
darab szövegébe más Shakespeare-mûvekbõl
vett aprócska részletek és utalások; így egy
divatosan „szétírt” darab helyett kaleidoszkópot láttunk ez estén. Szergej Maszlobojscsikov rendezése töretlenül viszi tovább a
shakespeare-i színjátszás hagyományait és
egy-két merész újítást enged csak meg. A
szûk színpadi tér és a hangosítás fiaskója
okozta, hogy nem volt könnyû figyelemmel
kísérni a darabbeli történéseket.
Shakespeare-nek ez az utolsó mûve, ezért
szokták hasonmásának tekinteni a fõszereplõ
Prosperót, aki a darab végén jelképesen eltöri
a varázspálcáját, azaz elbúcsúzik a színpadtól.
Alapvetõ újítás, hogy nõi szereppé alakította
a társulat ezt a fõhõst, és Szûcs Nelli
Prosperaként uralja szigetét, még a Rómeó és
Júliából közismert Lõrinc barát bölcsessége is
bûverejének bizonyítására szolgál. Hosszú
fehér ruhás alakja állandóan színen van, ott
áll a háttérben – mint egy õrangyal – miközben mintegy szétforgácsolódva sok-sok szor-

fotó  SZÉLES NÓRA

– AVAGY PROSPERA ELDOBJA A SZEMÜVEGÉT

lapjai jelölik ki a helyét a könyvkultúrának.
Prospera finom „angyalságával”, kegyességével és mûveltségével szemben áll Calibán.
Korunk hõse. Az õsösztönös természetesség,
akinek púp a hátán a tudomány, és különben
is elhatározta, hogy gazember lesz. Rosszindulatú, részeges, mégis az õ nevét kántálja
a közönség, õt szeretjük, alig várjuk a megjelenését. Színpadra lépése jól elõkészített,
ahogy vaslemezt rugdosó dühödt vagányként
elõront a magyar színházi örökségbõl: Arany
János szárnyaszegett vándorszínészi kísérletét idézi, akinek annak idején így kellett a
mennydörgést játszania. Trill Zsolt alakítása,
az „égesd el a könyveket” nyers erejû hõse
nem sok teret hagy a humánus finomkodásnak. A darab végén Prospera is alkalmazkodik, nincs már rá szüksége, eldobja hát
a szemüvegét.
De hol a szerelmi szál? Miranda és Ferdinánd
némiképp háttérbe szorulva vágják a fát, pont
úgy, mint az eredeti szerzõi utasítások
megadják. Nyílt színi taps honorálja ezt a
pocaklappasztó tevékenységet. Amilyen buzgón segítenek egymásnak, ahogyan a szerelem terheit, a fahasábokat cipeli és elbírja
Miranda, az elõadás egyik legremekebb pillanata. Olyan ritka kincs, mint világunkból
lassan kikopó kedvesség és báj. Mindezt
pedig, mintha direkt hatás lenne, langy permetezõ esõvel jutalmazták az égiek.
Miközben a kijárat felé araszoltunk, röpke
közvélemény-kutatásom egyöntetû eredménye: több klasszikust a Teátrumba!
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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
 augusztus 6. hétfõ
17.00 A KOCKÁSFÜLÛ NYÚL I. (90’) (kn)
18.30 JÉGKORSZAK 4 - VÁNDORLÓ
KONTINENS 2D (94’) (6)
20.05 TEGNAP ÉJJEL 2D (93’) (12)
21.40 EAST SIDE STORIES (90’) (16)

 augusztus 14. kedd
17.00 FUTRINKA UTCA (70) (kn)
18.20 BIKANYAK (124’) (16) (Oscar díj
2012. - Legjobb idegen nyelvû film
jelölés)
20.30 MICHAEL (96’) (18)
 augusztus 15. szerda
17.00 MISI MÓKUS KALANDJAI (90’) (kn)
18.30 ÉLETREVALÓK 2D (112’) (12)
20.30 A TETOVÁLT LÁNY (152’) (18)
 augusztus 16. csütörtök
17.00 EGYÜTT AZ ÉG ALATT 2D (88’) (16)
18.30 MICHAEL (96’) (18)
20.30 PRIDE (115’) (16)

 augusztus 7. kedd
17.00 A KOCKÁSFÜLÛ NYÚL II. (90’) (kn)
18.30 TEGNAP ÉJJEL 2D (93’) (12)
20.05 BORDÉLYHÁZ (122’) (18)

 augusztus 17. péntek
17.00 A KOCKÁSFÜLÛ NYÚL II. (90’) (kn)
18.30 MALOM ÉS KERESZT (92’) (12)
20.15 PROMETHEUS 2D (126’) (16)

 augusztus 8. szerda

 augusztus 18. szombat
15.15 JÉGKORSZAK 4 - VÁNDORLÓ
KONTINENS 2D (94’) (6)
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 MESE
(70’) (kn)
18.15 KELETI NYUGALOM-MARIGOLD
HOTEL 2D (124’) (12)
20.30 BEL AMI - A SZÉPFIÚ (102’) (16)

17.00 A KOCKÁSFÜLÛ NYÚL I. (90’) (kn)
18.30 BORDÉLYHÁZ (122’) (18)
20.35 A TETOVÁLT LÁNY (152’) (18)
 augusztus 9. csütörtök
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 MESE
(70’) (kn)
18.30 LOL 2D (97’) (12)
20.10 AMIT MÉG MINDIG TUDNI AKARSZ
A SZEXRÕL 2D (100’) (12)

21.50 EAST SIDE STORIES (90’) (16)
 augusztus 10. péntek
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 MESE
(70’) (kn)
18.10 STREET DANCE 2. 2D (85’) (12)
19.35 AMIT MÉG MINDIG TUDNI AKARSZ
A SZEXRÕL 2D (100’) (12)
21.15 MENEDÉK (88’) (16)
 augusztus 11. szombat

15.15 JÉGKORSZAK 4 - VÁNDORLÓ
KONTINENS 2D (94’) (6)
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 MESE
(70’) (kn)
18.15 AMIT MÉG MINDIG TUDNI AKARSZ
A SZEXRÕL 2D (100’) (12)
20.00 BORDÉLYHÁZ (122’) (18)
 augusztus 12. vasárnap
15.15 JÉGKORSZAK 4 - VÁNDORLÓ
KONTINENS 2D (94’) (6)
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 MESE
(70’) (kn)
18.15 AMIT MÉG MINDIG TUDNI AKARSZ
A SZEXRÕL 2D (100’) (12)
20.00 BIKANYAK (124’) (16) (Oscar díj
2012. - Legjobb idegen nyelvû film
jelölés)
 augusztus 13. hétfõ
17.00 A KOCKÁSFÜLÛ NYÚL I. (90’) (kn)
18.30. LOL 2D (97’) (12)
20.15 AMIT MÉG MINDIG TUDNI AKARSZ
A SZEXRÕL 2D (100’) (12)

Kóruskirándulás Szlovákiában
A szentendrei Musica Beata kórus tagjai július 3-5. között Szlovákiában kirándultak.

Buhály-kiállítás
Buhály József festõmûvész kiállítása augusztus 7-én, kedden 18
órakor nyílik a Városháza Polgármesteri Galériáján. A kiállítást meg-

 augusztus 19. vasárnap
15.15 JÉGKORSZAK 4 - VÁNDORLÓ
KONTINENS 2D (94’) (6)
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 MESE
(70’) (kn)
18.15 PROMETHEUS 2D (126’) (16)
20.30 BEL AMI - A SZÉPFIÚ (102’) (16)
 augusztus 20. hétfõ
17.00 JÉGKORSZAK 4 - VÁNDORLÓ
KONTINENS 2D (94’) (6)
18.35 MALOM ÉS KERESZT (92’) (12)
20.15 AZ AJTÓ (98’) (12)
 augusztus 21. kedd
17.00 KUKORI ÉS KOTKODA (70’) (kn)
18.20 STREET DANCE 2. 2D (85’) (12)
19.45 PRIDE 2D (115’) (16)
21.45 HASTA LA VISTA 2D (108’) (16)
 augusztus 22. szerda

17.00 EGYÜTT AZ ÉG ALATT 2D (88’) (16)
18.30 NÕVÉR 2D (100’) (12)
20.15 PRIDE (115’) (16)

nyitja Kiss Zoltán László festõmûvész, verset mond Kotány Bence színmûvész. A résztvevõket dr. Török Balázs alpolgármester köszönti. Megtekinthetõ augusztus 31-ig a hivatal ügyfélfogadási idejében.

Erdélyi mûvészek Leányfalun

 augusztus 23. csütörtök

17.00 EGYÜTT AZ ÉG ALATT 2D (88’) (16)
18.30 SZERELEM A HATODIKON 2D
(104’) (12)
20.15 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK (95’) (16)
21.50 EGYÜTT AZ ÉG ALATT 2D (88’) (16)

Nemes Ildikó népmûvészeti kiállítása augusztus 4-én, szombaton 17
órakor nyílik a Leányfalu-Házban (Móricz Zs. út 124.). Megnyitja és
verset mond Stein Józsefné. A kiállítás megtekinthetõ augusztus 17-ig.

Malom Estek a Caféban

 augusztus 24. péntek

17.00 FUTRINKA UTCA (70’) (kn)
18.20 PRIDE (115’) (16)
20.20 AZ ORVVADÁSZ (102’) (16)
 augusztus 25. szombat
17.00 UTAZÁS AZ ISMERETLENBE – az
AGY Iskola kiállítás megnyitója
17.00 SHERLOCK HOLMES NEVÉBEN 2D
(100’) (12)
18.40 A SZERELEM MÛVÉSZETE (85’)
(12)
19.00 ELFÚJTA A SZÉL - a TISZTA
KOROM ZENEKAR koncertje
20.20 INDIA NAPI program

Augusztus 14-én, kedden 19 órakor a Malom
Caféban (MûvészetMalom, Bogdányi u. 32., tel. 310244/112) Albrecht Emese képzõmûvész, Bagdi Kata
textiltervezõ iparmûvész, Farkas Dániel festõmûvész
és Zarubay Bence képzõmûvész, grafikus, fotográfus beszélget a
mûvészetrõl. A Forgács csoportot bemutatja Kopin Katalin
mûvészettörténész. Utána a Csakugyan együttes zenél (Kecskés Tibor –
szöveg, ének, Orgoványi Krisztián – szöveg, ének, akusztikus gitár,
Tomacsek Kristóf – basszusgitár, Bürger Tamás – szóló- és ritmusgitár,
Regõs Márton – szaxofon, klarinét, Szeles Kata – dob, Buzsáki
Zsombor – hegedû). A belépés díjtalan.
További idõpont: augusztus 28. kedd.
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APRÓK
ADÁSVÉTEL

Szentendrei étterembe pultost és
kézilányt feleszünk, lehet erdélyi
is. Lakást biztosítunk. Tel. 06-20214-8084.

Jó áron eladó egy német
gyártású dupla varrásos, teljesen
bõr, bézs színû, 3 éves, króm
lábas ülõgarnitúra. 3+1+1+puff.
Irányár: 230 ezer Ft. Tel. 06-20460-1811.

Visegrádon a Gulyás csárdában
gyakorlott szakácsot keresünk,
állandó munkára. Tel. 06-20-9607833.

Márkás egyes gyerekbicikli, új
eladó. Eredeti ára: 24 ezer Ft.
Vételár: 10 ezer Ft. Tel. 06-20615-8638.

Fiatal hölgy, takarítást, vasalást,
gyermekfelügyeletet, fûnyírást
vállal. Tel. 06-30-328-0211.

Különálló lakrész kiadó,
igényesnek. Tel. (26) 301-080.

EGÉSZSÉG

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

Világosbarna szekrénysor olcsón
eladó. Tel. 06-20-952-7740.

Pedikûr-körömgomba-bõrgombakezelés-tanácsadás. Tel. 06-30949-6456.

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

Bérleményeket keresek 40
ezer Ft/hó és 300 ezer Ft/hó
között. Ház, lakás, nyaraló
lehetséges. Tel. 06-30-2990376.
Leányfalun külön bejáratú lakrész
õszig kiadó. Tel. 06-30-450-4919.
keretbe

ÁLLÁST KERES

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

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

45 ezer Ft-ért lakás kiadó. Tel.
(26) 300-948.

LAKÁS, INGATLAN
EZOTÉRIA

ÁLLAT

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

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

ÁLLÁS
KIADÓ LAKÁS

Szentendrei munkahelyre
keresünk kõfaragó szakembert,
azonnali munkakezdéssel. Tel.
(26) 313-630, 06-30-200-0764
vagy paplajos@hu.inter.net.

Kõzúzó utcában kétszobás lakás
saját mérõvel kiadó. Tel. 06-70944-0859.

Az In-store Team Kft. fõállású,
valamint részmunkaidõs
asszisztenseket keres szentendrei irodájába. Szeret önállóan,
precízen és hatékonyan dolgozni?
Jól tûri a stresszt és szereti a
határidõs munkákat? Ha van irodai, adminisztrációs, szervezõ
munkában szerzett tapasztalata,
könnyen dolgozik Excel és
Powerpoint programokkal,
eséllyel pályázhat. Angol nyelvtudás elõnyt jelent. Jól szót ért a
legkülönbözõbb vevõkkel? Jó a
problémamegoldó képessége?
Jól tud telefonon kommunikálni?
Kész arra, hogy teljes energiabedobással hozzájáruljon a cég
eredményeihez? Várjuk magyar
nyelvû önéletrajzát az
edit@instoreteam.hu címre.

Ház kiadó Szentendrén, a
Sztaravodai úton, 100 nm-es, 80
ezer Ft+rezsi. Tel. 06-20-7779947.
Központhoz közel, nappal dolgozó
férfi részére szoba kiadó, 1 havi
kaucióval. Tel. (26) 310-675.
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OKTATÁS

Szentendrén, Kálvária és János
út sarkán eladó bõvítés-felújítás
alatt álló családi ház. Az épület
jelenleg 95 nm, telek 1060 nm.
Ugyanitt esetleg a telek egy
része eladó. Tel. 06-30-455-9976.

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

Szentendre belvárosában 3 lakásos társasházban eladó lakások:
100 nm, 85 nm, 72 nm. Nettó
alapterülettel, átadás 2012 õsz.

Szentendre belvárosában új
építésû, Dunára nézõ, 90 nm-es
lakás kiadó. Tel. 06-20-966-3398.

SZOLGÁLTATÁS

Irányár: 39 millió, 34 millió, 26
millió Ft. Tel. 06-20-354-9025.

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

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

ÜZLET

Egyetemi végzettségû, tapasztalattal rendelkezõ, számlaképes
bölcsész lány vállal angol
oktatást gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt, valamint
történelem pótvizsgára való
felkészítést. Tel. 06-30-434-8674.

SZENTENDRE

3

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

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.

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

• márkafüggetlen gépjármû
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás
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TÁRSKERESÕ
MIÉRT maradna egyedül? Budai
társközvetítõ a III. és XII. kerületben. Tel. 06-30-555-8444.

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

Tulajdonostól eladó vagy kiadó
egy napfényes, 2 szobás, 57 nmes, I. emeleti lakás, nagy
terasszal, tárolóval egy csúsztatott zsalus technológiával készült
házban. Budapestre lakáscsere is
érdekel. Tel. 06-70-604-4882.

AUTÓSZERVÍZ

SZÁLLÍTÁS:

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

Olasz nyelvoktatás Szentendrén.
Tel. 06-20-452-6613.

Kiadó Szentendrén kertes családi
ház emeletén külön bejáratú, 3
szobás lakás. Autóbeállási
lehetõség. Tel. 06-20-594-8648.

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA

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

Eladó a Püspökmajor-lakótelepen
18 nm-es garázs. Tel. 06-70-2319701.

Szentendre belvárosában új
építésû, Dunára nézõ, 90 nm-es
lakás kiadó. Tel. 06-20-966-3398.

50 nm-es, összkomfortos lakás
kiadó Szentendrén a belvárosban. Tel. 06-20-977-7721, (26)
385-911.

Költöztetés! Tel. 06-30-9664305.

Szentendrén, Pismányban jó
helyen régi kúria felújítást
igénylõ állapotban, 500 nöles, hatalmas telekkel, 36 millió Ft irányáron eladó. Tel. 0630-299-0376.

Irodának és üzletnek is alkalmas
helyiség kiadó 50 ezer
Ft+rezsiért Szentendrén, a
Sztaravodai úton. Tel. 06-20-7779947.
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 információ: www.japker.hu oldalon az
autószerviz menüben. Tel. 06-30950-2476.

EGYÉB

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

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

SPORT
Labdarúgás

Süt a nap
és itt a nyár
VÍZI SPORT ÉS KALANDTÁBOR
SZENTENDRÉN
Idõpontok:
08. 06-10; 08. 13-17; 08. 20-24;
08. 27-31
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
e-mail: presto@dunakanyar.net
06- 30/ 416-91-59 telefonon
GYERE ÉS EVEZZ VELÜNK!

Tenisztábor a
Luppa-szigeten
www.feristennis.hu
Napi 4-5 órás tenisz
szórakoztató oktatással,
ezen kívül izgalmas egyéb
programok: óriáshinta,
trapézolás a Dunán,
egyensúlyozás, ügyességi
játékok polisztirol lapokon,
dagonyázás, pingpong,
íjászat, biciklizés, foci,
kenuzás, kajakozás, esti
társasjátékok, tábortüzek,
bûvészest és még
sok színes program…

Jelentkezés
Makray Ferencnél:
06-20-438-5022

Július 21-én rendezték meg a
DERA KUPA kispályás labdarúgó
tornát Pilisszentkereszten, a festõi fekvésû, a
helyiek által „Dera Arénaként”
emlegetett futballpályán. A környékrõl – Pilisvörösvárról, Pomázról, Pilisszentlélekrõl, Pesthidegkútról – és helybõl összesen
10 csapat nevezett. A csapatok
némelyikének fantázianeve volt,
ilyenek: AC Pumpa, Harcosok
Klubja, Henger FC...
Két csoportban kezdõdött a
küzdelem, ahol mindenki mindenkivel játszva döntötték el, ki
lesz a csoport elsõ két helyezettje.
A továbbjutó négy csapat – a
PILE SC (helyi felnõtt), a VörösVár (Pilisvörösvárról), a Pomáz ifi
és a Hidegkúti SC 1. csapata lett.
Innen az elõdöntõkkel folytatódott a küzdelem, a PILE SC a
Vörös-Várt verte 0-2 után 3-2-re,
míg a Hidegkút SC 1. a Pomáz ifit
„küldte” a 3. helyért való megmérettetésre (7-1).
Következett a döntõ: Hidegkúti
SC 1. - PILE SC: Gyorsan szerzett
két góllal biztos gyõztesnek tûntek a zöldben játszó hidegkútiak,
de a PILE kék mezesei még egyszer (mint korábban két meccsen
is) „felálltak a padlóról”, egyenlítettek. Sajnos a harmadik bekapott gól után gyorsan kaptak
még egyet, ezzel eldõlt a kupa sorsa: a technikásabb és magasabb
osztályban játszó játékosokból
álló Hidegkúti SC 1. megérdemelten gyõzött 4-2-re. A harmadik helyezett a Pomáz ifi lett,
mivel a Vörös-Vár csapata nem
tudott kiállni a bronzmeccsre sérülések és egyéb problémák miatt.
A gólkirály Bedõ Domonkos lett, a
legjobb kapus Rétfalvi László,

mindketten a Hidegkúti SC 1.
játékosai.
Külön élmény volt, hogy a
mérkõzéssorozatot két játékvezetõ nõ (sporika) dirigálta
végig: Galda Helga és Bodor
Marianna, Mindketten asszisztens nélkül vezették a meccseket.
Nehéz dolguk volt, mert technikás, pörgõ, gyors és néha
keménykedõ volt a játék. Pártatlan nézõként úgy láttam, jól
fújtak. Elismerésre méltó határozottsággal tartották kézben az
idõnként fellobbanó vitákat.
A mérkõzések jól szolgálták a
környékbeli focisták bajnokságra
való felkészülését.. A szervezõk: a
PILE játékosai: Jánszki Dániel és
Jánszki Norbert voltak, kiválóan
rendezték meg ezt a kupát.
GERLAI PÉTER

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: 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!

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

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.
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SPORT

Belvárosi kerékpárverseny – július 28.

Kerékpárkölcsönzõ
Minden szentendrei
lakosnak
15% nyitási kedvezményt
biztosítunk
augusztus
és szeptember
hónapban.
Dumtsa Jenõ u. 24.
(a belvárosi hídnál)
Tel. 06-20-406-3030
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A 2012-ben debütáló T-Systems
Elimina Tour nemzetközi kerékpáros verseny második állomásának Szentendre belvárosa adott
otthont az elmúlt szombaton.
A több mint 10 000 euro összdíjazású „Eliminator Pro Sprint"
kerékpáros versenyszám 5001000 m hosszú, a belvárosi sikátorokon, lépcsõkön át vezetõ körbõl állt, ahol a versenyzõk 4 fõs
csoportokba osztva mérték össze
fizikai és technikai tudásukat,
megküzdve egymással és a városi
környezet adta nehézségekkel,
illetve a pálya útvonalán kiépített
további technikai elemekkel.
A szentendrei futamon magyar
versenyzõk mellett számos elismert külföldi sportoló is megmérettette magát.
Eredmények: 1. Halzer Miha
(Energija Team), 2. Csielka Márk
(EuroOne-Waberers-Cube), 3. Korosec Rok (Calcit Bike Team GT.)
A verseny elsõ állomása Vác volt,
a BMW Szentendre Nagydíjat a
nagykanizsai és zárásként a budapesti nagydíj követ. A fõváros
V. kerületében rendezik meg a
zárófutamot.

