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

105 TÛZOLTÓSÁG
Hivatásos Tûzoltóság
(Katasztrófavédelem):
(26) 500 017, (26) 500 018

107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán 
r. törzsõrmester
Pismány: Koós Ervin 
r. fõtörzszászlós
Pannónia: Gáti László 
r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós

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

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

TOURINFORM SZENTENDRE
(26) 317 965

KÖZTERÜLET FELÜGYELET 
Munkanapokon: (26) 503 329

POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 06 30 621 2601
Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287
Bónyai Péter titkár, 06 30 621 2683
www.szentendrei.polgarorseg.net
szentendre@polgarorseg.net

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

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 Gyógyszer-
tár, Attila u. 23. Tel: 319-354

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

Augusztus 18. Pismány
Gyögyszertár (Fiastyúk u. 11., 505-
779)

Augusztus 19. (8-13 óra) Vasvári
Patika (Sas u. 10., 312-825), utána
Pismány Gyógyszertár

Augusztus 20. Ulcisia Gyógyszertár
(a HÉV-nél, Dózsa Gy. út 1., 500-248)

Augusztus 25-26. Ulcisia
Gyógyszertár (Hév-nél) Dózsa Gy. u. 1.
Tel: 500-248

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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Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ Jázmin utcában található

4057 hrsz-ú, 654 m2 alapterületû ingatlan ékesítésére.

Az ingatlan lakóövezetben található, 15%-os beépíthetõséggel!
Induló ára: 17 000 000 Ft
A földgáz kivételével minden közmû az udvaron van. Részletes információt a pályáza-
ti 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

ELADÓ

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonát képezõ, Tegez utcában lévõ 7808
nm nagyságú beépítetlen terület megnevezésû ingatlan (telekalakítási eljárás

szükséges, az ingatlan osztható, ajánlatot kisebb nagyságú területre is be lehet
nyújtani). Ára: 9 700 Ft/nm

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át és a www.szentendre.hu (Ingatlan Portál)
oldalon tekinthetõ meg. A pályázatokat a Hivatal Iktatójába augusztus 23. 09 óra 00
percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Szeretettel hívjuk és várjuk

a Zsigmond Király Fõiskola
és a Szentendrei Önkormányzat

által közösen rendezendõ

Nyugdíjasok 
Szentendrei Akadémiája

elnevezésû programsorozat következõ elõadásaira

Szeptember 12. szerda, 15.00 óra
Dr. Jászberényi József:

AZ IDÕSÖDÕ VILÁG – SZÁMOK ÉS TÉNYEK

Szeptember 26. szerda, 15.00 óra
Dr. Bernek Ágnes:

MERRE TART A VILÁG?

Helyszín: a Városháza Díszterme
(Szentendre, Városház tér 3.)

Az elõadásokon a részvétel ingyenes



Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot
tenni

SZENTENDRE VÁROS
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adományozható
azoknak, akik a város közéletében
köztisztviselõi, vagy közalkalmazotti szol-
gálatban kiemelkedõ munkát végeztek. 

SZENTENDRE VÁROS
KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJ adomány-
ozható azoknak a személyeknek,
közösségeknek, akik kiemelkedõ ered-
ményeket értek el a közmûvelõdési
tevékenységükkel, az ifjúság
mûvelõdéséért végzett munkában, a
közmûvelõdés korszerû formáinak és mód-
szerének kidolgozásában és
meghonosításában.

SZENTENDRE VÁROS
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adomány-
ozható a város egészségügyi és szociális
ellátása érdekében kiemelkedõ
tevékenységet kifejtõ orvosnak, gyógysz-
erésznek, ápolónak, asszisztensnek,
valamint egészségügyi vagy szociális
területen dolgozónak.

SZENTENDRE VÁROS
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ
adományozható a város érdekében kife-
jtett magas színvonalú sportmunkáért,
országos, vagy nemzetközi sportteljesít-
ményért.

SZENTENDRE VÁROS TISZTES
IPAROSA DÍJ adományozható annak a
személynek és csoportnak, aki, illetve
amely a gazdasági élet különbözõ területén
kiemelkedõ eredményeket ért el, és ezzel
hozzájárult Szentendre város jó hírnevének
öregbítéséhez.

SZENTENDRE VÁROS
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adomány-
ozható azon személyeknek és csoportok-
nak, akik a város közbiztonsága érdekében
hosszú idõn át kiemelkedõ munkát
végeztek, tevékenységükkel hozzájárultak
a közbiztonság javításához.

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

„SZENTENDRE VÁROS CIVIL
SZERVEZETE”
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2009-ben alapította
ezt a díjat, amely  azon közösségeknek
adományozható, akik aktív résztvevõi a
város civil életének, tevékenységükkel,
kezdeményezéseikkel, javaslataikkal
elindítják a közös gondolkodást, és hoz-
zájárulnak a fejlesztések meg-
valósításához, tanácsaikkal elõsegítik az
innováció, a kulturális- és sport élet szín-
vonalának emelését, a hagyományok
ápolását, más civil szervezeteket is bevon-
nak a város életébe, megerõsítve ezzel a
társadalmi megújulás, folyamatát. 

A díjak adományozására javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mellett
mûködõ bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények
d) legalább 10, állandó szentendrei
lakhellyel rendelkezõ polgár.

A javaslatokat augusztus 31. péntekig
lehet beadni Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal Iktatójába (Városház
tér 3.). Kérjük a javaslattevõket, hogy a
méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban
fogalmazzák meg, a hivatal ügyfélszol-
gálatán átvehetõ, vagy a honlapunkról
letölthetõ adatlapon. A javaslatokat az
adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet
küldeni a fent megadott határidõre: 
nyolczas@ph.szentendre.hu

További felvilágosítás: Nyolczas Csabáné,
jegyzõi titkárság, 503-365
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A polgármester
programja

augusztus 20.
17.00 Városi ünnepség a Városháza udvarán

augusztus 21.
11,00 Szentendrei Régi Mûvésztelep áta-
lakításáról interjú 
15.00 Reorganizációs vezetõi megbeszélés

augusztus 22.
09,00 Nemzetközi Dunakutató Szövetség 39.
Nemzetközi Konferenciájának megnyitója
10,00 Pedagógus jubileumi köszöntése
14,00 TDM taggyûlés

augusztus 23.
09,00 Vezetõi egyeztetés
15,00 Rendkívüli testületi ülés 

augusztus 24.
11,00 Gátépítéssel kapcsolatos sajtótájékoz-
tató a DMH-ban
13,00 Gátépítéssel kapcsolatos közös
fotózás a gáton
15,00 Gátdal pályázat gyõztesének díj-
átadása
15,30 Testvérvárosi szerzõdés aláírása a
vietnámi Hoi An településsel
17,00 II. Regionális Katonazenekari Fesztivál
a Lázár cár téren
17,00 Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva 
program megnyitója 

augusztus 25.
9,00 Pilisi Tekerõ program megnyitója a
Czóbel Parkban

augusztus 26.
18,00 Indiai Napok program megnyitója a
MûvészetMalomban

augusztus 27.
14,00 Reorganizációs megbeszélés
16,00 Vezetõi egyeztetés

augusztus 28.
10,00 Városstratégiai megbeszélés

augusztus 29.
10,00 Pap-sziget Revitalizációjáért
Közhasznú Nonprofit Kft. témájában
egyeztetés
13,30 DPÖTKT ülés 

augusztus 30.
10,00 Évindító iskolaigazgatói értekezlet
13,00 Polgármesteri fogadónap

szeptember 3.
13,00 Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.
vezetõjével megbeszélés
14,30 Reorganizációs megbeszélés
16,30 Vezetõi egyeztetés

szeptember 4.
13,00 Testületi anyagok egyeztetése

szeptember 5.
13,00 Városstratégiai megbeszélés

szeptember 6.
09,00 Állampolgársági eskütétel
13,00 Testületi anyagok egyeztetése

Júliusban 12 kislány és 11 kisfiú született 

19 házasságkötés volt ebben a hónapban

Júliusban temetett elhunytak

Pataky Antal elhunyt 07. 14. élt 73 évet
Rohrbeck Istvánné 07. 10. élt 89 évet
Kellner Józsefné 07. 15. élt 63 évet
Bihari Károlyné 07. 08. élt 87 évet
Solary Csaba 07. 22. élt 33 évet
Szojka Sándor 07. 22. élt 69 évet
Gál Gézáné 07. 16. élt 59 évet
Babák Lajos 07. 21. élt 81 évet
Dr. Fenyvesi Mária 07. 05. élt 78 évet
Varga Lászlóné 07. 19. élt 75 évet
Dr. Varga József Ferenc 07. 24. élt 63
évet
Kuji Sándor 07. 04. élt 43 évet
Lajos Jánosné 07. 05. élt 89 évet
Horváth Csabáné 07. 01. élt 65 évet

ANYAKÖNYVI HÍREK

SÍK SÁNDOR: Szent István-himnusz  

István király ünnepének 
Örvendezzünk keresztények. 
Isten adta e napot, 
Fel a szívvel magyarok:       
Szent királyunk, árva néped       
Hódolattal jõ elébed.       
Légy velünk, légy velünk!       
Országodról el ne vedd       
A te áldott jobbkezed.   

Szentendre Város 
Önkormányzata tisztelettel

meghívja Önt és kedves családját
Szent István király 

tiszteletére rendezett ünnepségre,
augusztus 20-án 17 órakor

a Városháza udvarára (rossz idõ
esetén a Városháza díszterme)   

Az ünnepség keretében kerülnek
átadásra  a Szentendre Város

Díszpolgára  és a Pro Urbe 
kitüntetõ díjak   

Az ünnepség programja:   
• Ünnepi köszöntõt mond: 
dr. Dietz Ferenc polgármester   
• Ünnepi megemlékezést mond:
dr. Mezey Barna, az ELTE rektora   
• Ökumenikus újkenyér szentelés  
• Szentendre Város Díszpolpára
cím  adományozása és a Pro
Urbe Emlékérmek átadása  
• Ünnepi mûsor: 
„Fúvószene a történelmi
Magyarországról”  
A Szentendrei Fúvós Kvartett
mûsora 
H. Purcell: TrumpetTune (részlet)
Pavane a Vietoris kódexból 
XVI. sz. Branle Hongroise 
(anonim szerzõ) 
Intrada e Gagliarda di
Hungrischen  Cavalieri 1686 
(J.H. Schmelzer) 
Mûvészeti vezetõ: 
Borsódy-Pirkner László    
Narrátor: Juhász Károly   

DR. DIETZ FERENC
polgármester 

Felhívás városi kitüntetõ díj javaslattételére

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi köz-
ügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, vagy huza-
mosabb idõn át folytatott kiemelkedõ munkálkodás, életmû elis-
merésére kitüntetõ díjakat alapított. A rendelet értelmében a kitüntetõ
díjak minden évben egy személynek, vagy csoportnak adományozható,
melyeket a polgármester az október 23-i városi ünnepség keretében
adja át. 
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Új cégvezetõ

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártont,
a Pest Megyei Múzeumok Igaz-
gatóságának vezetõjét választot-
ták meg megbízásos jogviszony-
ban a Szentendre és Térsége TDM
Nonprofit Kft. második ügyveze-
tõjévé, illetve a Szentendrei Kul-
turális Központ Nonprofit Kft.
cégvezetõjévé. Erre azért volt
szükség, mert várhatóan január
1-jétõl az összes jelenlegi megyei
fenntartású kulturális intézmény
a városhoz kerül. A Kulturális Kft.
második ügyvezetõi tisztségére
pályázatot írnak ki.

Karbantartás a V8-ban

A V8 Uszoda és Szabadidõköz-
pont uszoda- és wellness-részlege
augusztus 20-tól szeptember 2-ig
karbantartási munkálatok miatt
zárva lesz. Nyitás: szeptember 3-
án, hétfõn reggel 6 órakor.
A fitness-terem és speedfitness
augusztus 20. kivételével a
szokásos módon tart nyitva.

Pénzszerzés és
pénzgazdálkodás
Konferenciasorozat mikro-, kis-
és középvállalatok számára

Szeptember 13-án indul útjára
ismét a Piac és Profit sikeres kon-
ferenciasorozata. Mint mindig,
ezúttal is sok kedvezményes,
támogatott, pályázati és banki,
valamint helyi forráslehetõsé-
gekrõl számolnak be elõadók. A
tematika nem szûkölködik a ha-
tékony pénzgazdálkodás elõsegí-
tésére hivatott üzleti lehetõsé-
gekben sem, melyeket az üzleti
élet megbízható szereplõi ismer-
tetnek. A „Pénzszerzés és pénz-
gazdálkodás” munkacímet viselõ
rendezvény térítésmentes. Az év
elsõ felében 7 helyszínen mintegy
ezer cég és vállalkozó regisztrált
ezekre a rendezvényeinkre. Ez a
jelentõs érdeklõdés azt bizonyítot-
ta, hogy a mikro-, kis- és közép-
vállalkozások számára fontos,
hogy a lehetõ legtöbb informá-
cióhoz jussanak, és gyakorlati

tanácsokat kapjanak a pályáza-
tokról és a támogatásokról.  A
részvétel ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött. 
Helyszín és idõpont: Szentendre,
REC Regionális Környezetvédelmi
Központ (Ady Endre út 9-11.),
szeptember 13. csütörtök 10.00-
15.00 óra.
A részletes tematika és regisztrá-
ció a www.piacesprofit.hu web-
oldalon.

Magyar Birthright
Program
A Balassi Intézet a külhoni, elsõ-
sorban észak-amerikai magyar-
ság fiatal felnõtt tagjai számára
új képzési programot kíván
beindítani Magyarországon. Az
intézet a megvalósítás elsõ
fázisában észak-amerikai part-
nerével, a Washington D.C.-ben
bejegyzett Kossuth Alapítvánnyal
közösen indítja el a programot,
melynek fõvédnöke George Pataki
New York állam volt kormányzója
és lánya, Allison Pataki Levy.  
A Magyar Birthright Program
alapja az a nyugati magyar fiatal
generáció körében tapasztalható
igény, hogy felmenõik származási
országával kapcsolatba lépve
családjuk múltját, illetve saját
identitásukat jobban megértsék.
Fontos kérdés, miként lehet eze-
ket a fiatalokat abban is bátorí-
tani, hogy a családi és kulturális
gyökerek megismerése mellett az
ország jövõjének felelõs alakítói is
legyenek. A program ezen szem-
pontok mentén állt össze. 
Elsõ lépésként augusztus 11. és 25.
között 12 fõ, 18-32 év közötti fiatal
érkezik Magyarországra. A részt-
vevõk egy felnõtt kísérõvel érkez-
nek az USA több államából (New
York, New Jersey, Pennsylvania,
California) és Kanadából. Augusz-
tus 19-én látogatást tesznek
Szentendrére: délelõtt megtekintik
a Skanzent, majd a Jászárokszállás
Fogadóban elköltött ebéd után a
belvárosban sétálnak.
A program hivatalos honlapja:
http://www.reconnecthungary.org/
A program Facebook oldala:
http://www.facebook.com/ReConn
ectHungary.

A megújuló Bükkös Panzió
A Bükkös-patak partján több mint két évtizede fogadja vendégeit a
Bükkös Panzió. Áprilistól azonban lakat került az ajtajára – kor-
szerû wellness-szolgáltatást nyújtó szállodává alakítják át.
Szentendrén ugyanis nincs olyan hotel, amely rendelkezne az
egészség- és konferenciaturizmus manapság elvárt feltételeivel.
Ahhoz, hogy a város a jövõben ne csak az egynapos turizmus
célpontja legyen, szükséges egy színvonalas, a mai kor követel-
ményeinek megfelelõ, wellness-szolgáltatásokkal rendelkezõ szál-
láshely. A megújuló, bõvülõ Bükkös Panzió 400 millió forintos költ-
ségébõl az Európai Unió biztosított 100 millió forintot a KMOP-
3.1.1/F-11-2011-0018 számú projektjében. A nagyszabású fejlesztés
keretében kibõvül a szálloda – az eddigi 16 szoba helyett 22 áll a
vendégek rendelkezésére, ennek 80%-a apartman. Az új szállodába
terveztek konferenciatermet is, amely a rendezvényturizmushoz
elengedhetetlenül szükséges. A wellnessrészlegben lesz masszázs-
medence, masszázságy, gõzkabin, infra-, bio és aromaszauna,
fûtött padokkal ellátott finn szauna, de készül egy jégkása-szoba is.
Azok számára, akik úszni is szeretnének, a Vizesnyolcas uszodában
biztosítanak ingyenes úszási lehetõséget. Az akadálymentesített
hotelben a fogyatékkal élõk is kellemesen pihenhetnek. A zöld
növénnyel körülvett hatalmas teraszról Szentendre egyik legszebb
látványa tárul majd a vendégek szeme elé.

A munkaterületen látható hatalmas gödrök alapján ma még
nehezen képzelhetõ el, hogy nem is oly sokára, 2013 húsvétján itt
négycsillagos hotel nyílik majd meg. A munka azonban nagy
ütemben halad. A látványtervek alapján a Bükkös-patak partján
egy környezetébe szépen illeszkedõ, korszerû szálloda épül. A
Bükkös Hotel régóta létezõ hiányt fog pótolni – a Szentendrére
látogató turisták számára vonzó és az aktív kikapcsolódást is biz-
tosító szálláshely lesz. Az elegáns, szép külsõ, a kényelmes apart-
manok és szobák, a széleskörû wellness szolgáltatások mellett
mégis a legnagyobb vonzerõt az a családias hangulat és
figyelmes kiszolgálás fogja majd jelenteni, amely eddig is a
Bükkös Hotel jellemzõje volt.                                 RAPPAI ZSUZSA

A Bükkös Hotel ma és a jövõben
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Augusztus végén veszi kezdetét a gátépítés. A napokban fogadják el
a kivitelezéshez szükséges terveket, majd 20-a után megkezdõdik az
érintett területen lévõ ingatlanok állapotfelmérése. Az építkezés elsõ
szakasza – tereprendezés, elõkészítõ munka – a korzó északi részén
kezdõdik, és a jachtkikötõtõl a révházig tartó területet érinti. A
korzó központi részének átépítése jövõ tavasszal várható.

Kezdõdik az építkezés elsõ szakasza

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 

Eladná ingatlanát
vagy ingatlant
vásárolna?

Új és használt ingatlanok egyedi
ingatlankínálatával, együttmûködõ
országos ingatlanközvetítõi partneri
hálózattal, az OTP Bank által 
biztosított kedvezményes 
finanszírozási konstrukciókkal,
pénzügyi megoldásokkal, 
várjuk ügyfeleinket!

www.otpip.hu
06-70-393-4917

Pályázati felhívás – büfé bérlésére

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei várhatóan október 1-jétõl
bérbeadás útján hasznosítani kívánja a Kanonok u. 1. szám alatti ren-
delõintézetben található büfé helyiséget, melynek alapterülete 24 nm.
A pályázatok bírálati szempontja a legmagasabb összegû bérleti díj.
Minimális bérleti díj 180 000 Ft/hó. Amennyiben a beérkezõ pályázók
egyike sem ajánlja fel a minimális bérleti díjat, úgy a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánítható.
A pályázattal kapcsolatban további információ (26) 503 341 számon

kérhetõ. Az érdeklõdõk részére a helyszín megtekintésére lehetõséget
adunk (érdeklõdni a rendelõintézet titkárságán lehet, tel. 501-440).
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció a doka@ph.szent-
endre.hu e-mail címen kérhetõ. A pályázatokat szeptember 3-án 9 óráig
lehet benyújtani a rendelõintézet titkárságára. A döntéshozó fenntart-
ja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyil-
vánítsa. A pályázatok benyújtásával kapcsolatban felmerült költ-
ségeket a pályázók viselik.

DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA
intézményvezetõ

Augusztus 24.
NYITUNK A DUNÁRA 

Dunaparti Mûvelõdési Ház, Duna-part, Dunakorzó

10.00 – 16.00 NYITUNK A DUNÁRA
10.00 DUNA-PARTI FÕZÕ-
PARTY és VÍZI PROGRAMOK a Dunán
13.00 KÖZÖS FOTÓZÁS
13.15 EBÉD – a fõzõ-party ételei megkóstolhatók
14.00 VELÜNK ÉLÕ GÁT – kiállítás megnyitó 
14.30 VETÍTÉS A MOBIL ÁVÍZVÉDELMRÕL 
15.00 A GÁT-DAL VERSENY GYÕZTESÉNEK BEMUTATÓJA
A gát-dal címe: NB: Légy üdvözölve Szentendre!
A Fõ téren, a 22 órától kezdõdõ esti koncert keretében újból
elõadják a gát-dalt
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AUGUSZTUS 2., RENDKÍVÜLI
ÜLÉS

SZMSZ-módosítás

A képviselõk több ponton is
módosították az önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatát, mely augusztus 3-tól lépett
életbe.
• Az SZMSZ-t kiegészítették azzal
a ponttal, hogy az alábbiakban
felsorolt tevékenységek kizáróla-
gos joggal felruházott közszolgál-
tatója a Városi Szolgáltató Zrt.:
zöldfelület fenntartása, az önkor-
mányzat épületeinek fenntartása,
közétkeztetés biztosítása az ön-
kormányzati fenntartású intéz-
ményekben, az önkormányzat
tulajdonában álló közutak, köz-
területek, hidak fenntartása, el-
lenõrzése, a belvizek és csapadék-
vizek elvezetési rendszerének
üzemeltetése, a hulladékkezelési
közszolgáltatás, a köztisztaság
biztosítása, a parkolás biztosí-
tása, az önkormányzat infokom-
munikációs rendszerének mûköd-
tetése, ár- és belvízvédelmi
feladatok ellátása.
• Meghatározták azok körét, akik
a testületi üléseken tanácskozási
joggal vesznek részt: a jegyzõ, a
reorganizációért felelõs alpol-
gármester, a VSZ Zrt. vezérigaz-
gatója, a kulturális és turisztikai
vezetõ és a napirendi pont elõ-
készítõje az õt érintõ pont tár-
gyalásakor.
• A testületi ülések idõpontjáról
és a tervezett napirendjérõl a
jegyzõ hét nappal az ülés elõtt
értesíti a lakosságot.

• A munkaterv szerinti rendes
testületi ülésein a reorganizá-
cióért felelõs alpolgármester tájé-
koztatást ad a reorganizációs
folyamat aktuális állásáról.
• A polgármesteri hivatal szer-
vezete a módosítások következ-
tében az alábbiak szerint tago-
zódik: a polgármester közvetlen
irányítása alá tartozik a város-
stratégiai menedzser, a kommu-
nikációs referens, a titkárság. Az
általános alpolgármesterhez az
ügyfélszolgálati iroda, a civil és
vállalkozói referens, a fõkertész
és a szolgáltatási koordinátor; a
reorganizációért felelõs alpolgár-
mesterhez a vagyongazdálkodási
iroda, a fejlesztési és projekt iro-
da, a központi kontrolling iroda; a
jegyzõhöz a jegyzõi kabinetveze-
tõ, a referensek (személyügyi,
köznevelési, közoktatási, közbiz-
tonsági), az építéshatósági iroda,
az önkormányzati és szervezési
iroda, a jogi iroda, a közgazdasá-
gi iroda és a városi gyámhivatal;
az aljegyzõhöz az adóiroda, a
közigazgatási és népjóléti iroda
tartozik. 

Létszámkeret-változás
a hivatalban
A Gazdasági Ellátó Szervezet
jogutódlással történõ megszün-
tetése következtében a polgár-
mesteri hivatal létszáma 13
álláshellyel megnövekedett. Egy-
úttal hét álláshelyet megszüntet-
tek (hármat a jegyzõi kabinetben,
kettõt az önkormányzati és szer-
vezési irodában, egyet-egyet pe-
dig a vagyongazdálkodási és a

közgazdasági irodában), valamint
két új – lakossági panaszkezelõ –
álláshelyet létrehoztak. Az át-
szervezések következtében a
Polgármesteri Hivatal jelenlegi
létszáma 115 fõ.

Kedvezményes
közterület-használat
A képviselõk úgy döntöttek, hogy
a gátépítésre való tekintettel a
Dunakorzón, a Bolgár utca és Rév
utca közötti szakaszon a köz-
terület-használati engedéllyel
rendelkezõ vendéglátósok és
kereskedõk kedvezményben ré-
szesülnek.

Együttmûködési
megállapodás
A Vakok és Gyengénlátók Közép-
magyarországi Regionális Egye-
sületével kötött együttmûködési
megállapodást Szentendre önkor-
mányzata. A VGYKE 75 millió Ft
összegû támogatást nyert mun-
kaerõpiaci programok támoga-
tására, melynek keretében 30

személyt közösségi mentornak
képeznek ki. Az õ feladatuk a
látássérült emberek helyi közös-
ségeinek megszervezése, segítése
lesz. A projekt idõtartama alatt a
www.szentnedre.hu honlap Hírek
rovatában olvashatók az ezzel
kapcsolatos felhívások, informá-
ciók.

Eredménytelen
közbeszerzés
Az autóbusszal végzett menet-
rend szerinti helyi személyszál-
lítás tárgyában részvételi fel-
hívással induló közbeszerzési
eljárást a képviselõk eredményte-
lenné nyilvánították, mert az
egyetlen pályázó, a Volánbusz
Zrt. nem nyújtott be végsõ ajánla-
tot. Az új közszolgáltató kiválasz-
tása érdekében további ajánla-
tokat kérnek be.

Új munkacsoporti tag

A képviselõk a családvédelmi
munkacsoport tagjának Bethlen
Bélánét választották meg.

TESTÜLETI HÍREK

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 Dumtsa Korzón is megünneplik az Új kenyeret a
környék legjobb pékségeinek részvételével: Szilágyi Pékség, Skanzen
pékség, Pismányi pékség, és a Korzón megsütik a mindenki által
fogyasztható (diabetikus és glutén mentes), saját péksütinket is.
Aktuális program a Facebookon, a Dumtsa Korzó oldalon található.
Egyéb programok: játék cserebere börze, kézmûves foglalkozás Bodnár
Irénnel, Magicbox, Forgács-Artunio rajzfoglalkozás gyerekeknek és fel-
nõtteknek a rendezvény alatt.
Zene: 17-én 18 óra Pesti Zoltán ének, gitár, szájharmonika, Felszeghy
Marci és JOE duó - live - akusztik, 19.30-kor Ripoff Raskolnikov és
zenekara. 18-án 18 órakor Felszeghy Marci koncert, Petruska András
koncert, 20 órakor Garda-Benkõ blues duó.

Élvezze a szentendrei nyáresték forgatagát a Dumtsa Korzón!
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Szentendre Nemzetközi Kapcsola-
tainak Egyesülete szervezésében
július 21-28. között 45-en képvi-
seltük hazánkat és városunkat a
European Peoples’ Fesztiválon a
címben jelzett dániai kisvárosban.
Mint talán többen még emlé-
keznek rá, 2011-ben Szentendrén
egyesületünk rendezte meg nagy
sikerrel az egy hétig tartó és mint-
egy 600 külföldi vendéget fel-
vonultató sport- és kulturális
vetélkedõt. Most mi utaztunk!
Saját költségünkön, busszal vág-
tunk neki a hosszú útnak. Az
utazás alatt már jól összejött a
csapat. Még közös népdaltanulás-
ra is futotta felkészülendõ a
nyitófelvonulásra. 25 és fél órás
kimerítõ buszozás után érkeztünk
meg Frederikssund-ba, a szállás-
helyünkre, egy helyi középis-
kolába. Némi egyeztetés a helyi-
ekkel, az egyik tanterem kirá-
molása után mindenki elhelyez-
kedett és készült a másnapi nyitó-
felvonulásra. 
Dán barátainkon volt a sor, hogy
megmutassák, mit is tudnak.
Sportban labdarúgás, kézilabda
(Dániában nem maradhatott ki),
röplabda, pétanque, valamint
futó-kajakozó váltócsapatok ve-
télkedtek egymással, míg a kul-
túrát a festés, a fotózás és a szín-
padon bemutatott „performance”
jelentette.
A váltóverseny után volt a ma-
gyar színpadi bemutató. Óriási
sikere volt a szentendreieknek. A
közönség tombolt és a zene
ütemére tapsolt, a zenét és a tán-
cot mint a nemzetek közös kin-
csét jelentõ egyetemes értéket
vidám kis történet keretében
bemutató elõadás alatt.
Nagyon jó csapatunk volt röplab-
dában is. A csoportmeccsen ki-
kaptunk a portugáloktól, ám a
döntõt újra velük vívtuk, a csapat
lelkesedése, tudása, a szurkolás
repítette a csapatot, végül nagy
elõnnyel nyertünk. Jó érzés volt,
hogy velünk szurkoltak a néme-
tek és néhány luxemburgi is. Más
meccsek alatt is voltak olyan
nemzetek, akik velünk együtt
zúgták: „Ria, Ria, Hungária”. A

futás-kenuzás váltóverseny is
nagyon érdekes volt. Itt a remek
futókat felvonultató spanyolok
mögött másodikak lettünk. A töb-
biek és helytálltak. A lettek és a
dánok sokszor durván játszottak
fociban és kézilabdában. Egy váll-
kiugrás és több kék folt jelezte
„sportolásukat” csapatunk tag-
jainál.
Minden ilyen héten van egy
szabadnap, ezt mi koppenhágai
és helsingori kirándulással töltöt-
tük. Szép a dán fõváros, és nagy
élmény volt látni Hamlet várát és
az 500 éves épületeket.
Minden fesztivál sajátossága a
„village”. A mi standunk nagyon
szépre sikeredett. Szentendrei
helyi termékek, kézmûves ipar-
mûvészeti és népmûvészeti al-
kotások és természetesen némi
magyar bor és pálinka jelentette a
kínálatot. Több olyan helyivel is
beszélgettünk, aki már járt
Szentendrén – hiszen Frederiks-
sund a 80-as években majdnem
testvérvárosunk lett –, és a koráb-
bi ismerõseirõl és a városról
kellemes élményei voltak.
A „nemzetek ízei” rendezvény
keretében csapatunk füstölt hú-
sos bablevest, valamint túrós és
mákos tésztát fõzött. A kóstolás
során 20 perc alatt elfogyott a
hatalmas mennyiségû étel.
Magam minden reggel a szokásos
korai idõben felébredtem, így
reggeli elõtt nagy sétákat tettem a
város egy-egy részén. Bebaran-
goltam a belvárost, az iparterü-
letet, a lakótelepet. Kicsit bete-

kinthettem a város indulásába.
Az látható volt, hogy nyugodtak,
kiegyensúlyozottak az emberek.
Nagyon sokan kerékpárral közle-
kednek. Nincs nagy forgalom.
Rend és praktikusság az épületek-
ben és épületeken. Takarító- és
fûnyíró-gépek dolgoznak, az
emberek a kerítések elõtt tesznek
rendet. A vasútállomás elõtt ha-
talmas fedett kerékpártároló,
telis-tele bringákkal. Az ipar-
terület is rendezett, elkülönül a
várostól, mégis könnyen megkö-
zelíthetõ. Az ökumenikus isten-
tisztelet helyszínéül szolgáló
templom mellett a temetõ gyö-
nyörûen rendezett. 
A sportrendezvények helyszínén
rendezett füves és mûfüves pá-
lyák, mellettük egy puritán és
nagyon célszerû sportcsarnok,
míg az út másik oldalán szép zöld
terület a Roskilde fjord partján. Itt
állították fel a színpadot és itt
volt a „village” is. Mellette kikötõ
és egy viking skanzen. Itt so-
kunknak eszébe jutott a mi Postás
strandunk. Mintha nem becsül-
nénk saját értékeinket, a zöldet, a
közösségi tereinket!
No, de térjünk vissza Dániába! Az
utolsó nap volt a szokásos köz-
gyûlés. A luxemburgi Schifflange
kisváros rendezi a jövõ évi fesz-
tivált. A luxemburgiak tájékoz-
tatást adtak a sportrendezvé-
nyekrõl és a kulturális kompeten-
ciákról. 2013-ban kosárlabdában,
fociban, teniszben és asztali-
teniszben, pétanque-ban, színpa-
di bemutatóban, fotózásban, fes-

tészetben, utcaszínházban vetél-
kedhetünk.
A zárórendezvényt a tornacsar-
nokban tartották. Gyertyafényes
közös vacsora, eredményhirdetés,
tûzijáték és záróbuli volt. Az
összesítés után örülhettünk, 14
nemzet közül mi, szentendreiek
az elõkelõ negyedik helyet sze-
reztük meg. 2005 óta veszünk
részt a European Peoples’ Festi-
valokon, azóta sok jó csapatunk
volt már, Lettországban másodi-
kak lettünk, itthon holtverseny-
ben nyertünk, mégis talán az idei
volt a legösszetartóbb, legközös-
ségibb csapatunk.
Másnap reggeli után indultunk
hazafelé. Most egy érdekes kom-
pos átkeléssel a háborgó ten-
geren, majd irány haza. Vasárnap
délelõtt fáradtan, ám sok-sok
élménnyel gazdagabban érkez-
tünk Szentendrére. Köszönet a
csapat minden tagjának. Méltón
képviseltük városunkat, hazán-
kat!

Az egyesület nevében lejegyezte

MIAKICH GÁBOR
elnök

(A European Peoples’ Festival-on
készült fotók megtekinthetõk a
www.sznke.uw.hu weblapon.)

A csapat tagjai: Balla Anikó,
Barbi János, Benkõ Annamá-
ria, Boda Krisztián, Boda Sza-
bolcs, Böjte Berta, Böjte Gergõ,
Bõnisch Orsolya, Csikós Zol-
tán, Dévai Éva, Dombai Bálint,
Doór Eszter, Endrei Tünde,
Filep Ákos, Gálffy Ildikó, Gyön-
gyösi Tamás, Hollai Barbara,
Jakab Krisztián, Jánosi Bence,
Jolanda Willemse, Laczkó Ro-
land, Miakich Andris, Miakich
Gábor, Násztor Éva, Násztor
Péter, Nonn Szabolcs, Novák
Attila, Nyitrai Zsuzsa, Palko-
vics Attila, Piedl Regina, Sipos
Cintia, Sipos Fanni, Sipos Gré-
ta, Somogyi Zsófia, Steixner
Márk, Szûcs Réka, Tarjányi
Tímea, Trombitás Titánia, Türk
Barbara, Urbán Márton, Vára-
di Ágnes, Vigh Katalin, Vighné
Bozó Katalin, Vrhovina László,
Zsidi Júlia

Szentendreiek Frederikssundban
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Így láttam „Bartókot"
10 ÉVE SZENTENDRÉN FAJCSÁK TIBOR ATYA

Volt egy mûsor gyermekkoromban a rádióban, a címe az volt: Így lát-
tam Bartókot. Ügyesen, tán a déli hírek után szerkesztve következett,
hátha lendületbõl azt is meghallgatja a nép. A terv azonban nem
igazán sikerült, úgy emlékszem, a felnõttek valamiért azonnal ugrottak
a kikapcsológombhoz, ha a furcsa csodabogár-beszédek elkezdõdtek.
Nekem nagyon tetszett, ahogy ki-ki „pestiesen”, vagy mindenféle
tájszólásban, nagy tudományossággal, vagy éppen zavartan hebegve,
csodálattal vagy kedélyeskedõn, mindenesetre ezerfélének látva, egy
emberrõl mondta a magáét, nem azt, amilyen valóban volt, hanem azt,
amit õ fel tudott fogni belõle. Mondtak mindenfélét. Gyerek voltam,
nem tudhattam, ki is, mi is volt ez a Bartók tulajdonképpen, de azt
sejtettem, hogy valami nagyot mûvelhetett, ha ezt a rengeteg embert
így felbolydította! Nem tagadom, mindig lelki rokonságot ápoltam a
sorból kilógókkal, így nagyon szívembe zártam!
Van nekünk itt Szentendrén is egy
„Bartókunk”, akirõl mindenkinek van
véleménye, akit mindenki „látni vél”, aki
mindenkiben nyomot hagy, méghozzá
Tibor atya, az izbégi plébános. A napok-
ban volt tíz éve, hogy közénk vezérelte a
sors, s kétségkívül a város egyik
legérdekesebb alakja, gyújtópontja lett.
Zsongott-bongott, izgett-mozgott min-
den és mindenki azon a 10 év elõtti nyári
délutánon, mintha nem is a világfelfor-
gató kedvencet, az öröknek remélt Béla
atyát búcsúztattuk volna Izbégen,
hanem örömünnepre készültünk volna!
Nem tudhattuk még, de okosan viselkedtünk. Az a ritka eset várt ránk
ugyanis, hogy jó helyett jót kapjunk. 
Az „antrém”, az elsõ találkozás kiválóan sikerült, mondhatom. Egyik
fõ-zsongóként izgatottan szaladgáltam kórus és kondér, sekrestye és
konyha között, s egyik utamon, a templom hátsó falánál, a várakozó
ministránsok közt szemem sarkából látni véltem egy új fiút, akit
rengeteg dolgom közepette is kitüntettem egy laza „hellóval”, melyet õ
hasonlóképp viszonzott. Azután elkezdõdött a búcsúszentmise, föl-
mentem a karzatra énekelni a kórussal, s amikor a fõcelebráns bemu-
tatta a jelenlévõ atyákat, s sorra került a meglepetés-vendég, Izbég új
papja, bizony erõsen reméltem, hogy messze a szentély, rosszul látom,
kirõl is van szó…
Az ünnep elmúlt, az új atya megkezdte mûködését, de mi dacos gyer-
mekek módjára nem akartuk tudomásul venni a változást, mi Béla
atyát akartuk. Az új papunkat nem akartuk, nem értettük, s az egy-
szerûség kedvéért, nem szerettük! Ez tán kölcsönös is volt?! Azután
valami történt, talán az interjú, amit a Szentendrei Tükörnek készítet-
tem vele, szóval, ha jól emlékszem, ez volt a fordulópont, s mi férjem-
mel szinte elsõkként törtük át ezt a kínos gátat, nagyon jó barátok let-
tünk, s hamarosan Tibor atyát a közösség is elfogadta, megszerette,
tisztelte – ahogy megérdemelte. A vallási és közösségi életünket – Isten
bocsássa meg nekik – sokan irigyelték, ami nem is csoda. Az isten-
tiszteleteken ritka szellemi táplálék, azokon kívül elõadások, kon-
certek, bográcsos fõzések, zarándoklatok, kirándulások, összejövetelek
építették az egyént és a közösséget. Férfi-betlehemesünkre annyian jöt-
tek, hogy féltünk, kidõl a templom oldala! Mindezek mögött, óriási
energiát befektetve, Tibor atya állt. Mostanában a „motor” kissé las-
sabb fordulaton jár, a közösségi programok háttérbe szorultak. A
lényeg persze nem ez, de hiányzik…
Õ azon emberek egyike, akik puszta létükkel, pláne cselekedeteikkel
felbolydítják maguk körül a világot. Mindenkire, akivel találkozik,
hatással van, gyûlölik vagy nagyon kedvelik, de nem lehet mellette
semlegesen elsétálni: mindenki látja valamilyennek. Én ilyennek látom
a mi „Bartókunkat”. Szívemben a különcök polcán mindenesetre bérelt
helye van!                                                                   LINDNER MONIKA
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István az elsõ a szent királyok
sorában, aki nem mártírként ér-
demelte ki rangját, hanem pusz-
tán hittérítõi és uralkodói tevé-
kenységével. Az 1083-as év szent-
té avatására készített ,,nagy le-
genda” eredeti vonásait épp ez a
tény határozza meg. 
Az angolszász és skandináv
mintákban már felbukkanó térítõ
király, valamint a rex iustus
kegyes, alamizsnálkodó, békete-
remtõ alakja Istvánnál az apostoli
egyházszervezés újszerû hangoz-
tatásával kapott nagyobb hang-
súlyt. A dánoknál a X-XI. század
fordulóján történt meg az áttérés
a keresztény hitre, s miután a XI.
század derekán felbomlott az a
hatalmas északi-tengeri biro-
dalom, amelyet a dán uralkodó-
ház három nagy alakja, Kékfogú
Harald (940 k. – 985), Villám-
szakállú Sven (985-1014) és Nagy
Knut (1016–1035) épített fel,
utóbbi fia, Sven Estridson (1047-
1074) szükségét látta, hogy a
dinasztia tekintélyét egy õseihez
kapcsolódó szentkultusszal erõ-
sítse meg. Odaadással ápolta
dédapja Kékfogú Harald emlékét,
aki ,,szent” és ,,igazságos” kirá-
lyként uralkodott. Kialakult az
angolszász tradíció, a norvég
Szent Olaf-kultusz, a cseh Vencel-
kultusz a bizánci-szláv keresz-
ténység határvonalán, mely a két
orosz mártír herceg, Borisz és
Gleb szentté avatáshoz is hoz-
zájárult. Mindezek a kölcsönhatá-
sok fontos szerepet játszottak
Szent István kultuszának kiala-
kulásában.

A szent király középkori nép-
szerûségét nevének közel tucatnyi
variánsa – Istók, Istéfán, vala-
mint a már csak középkori hely-
nevekben élõ: Steckó, Stepk, Csé-
fán, Cséfa, Csépa, Csiff-s azok
közkedvelt volta is jelzi. István
kultuszát már Árpád-házi kirá-
lyaink is buzgón felkarolták,
ebben László király járt az élen,
1083. aug. 15-re országos gyûlést
hívott össze István halálának
napjára. Augusztus 20-án felbon-
tották a sírt, és szentté avatták az
ország elsõ királyát.
László király István nevére szen-
teltette az újonnan megszerzett
zágrábi püspökséget. II. András
egy 1217-bõl származó oklevele
szerint Szlavónia meghódítása

után István tiszteletére kolostort
is építtetett. Kálmán király nem
engedte csorbítatni azon kiváltsá-
gokat, jogokat és birtokokat, ame-
lyeket István az ország templo-
mainak és kolostorainak adott. II.
Géza királyunk 1147-1158 között
Jeruzsálemben István tiszteletére
– a szent király példájára – zarán-
dokházat alapított, II. Béla egy
1175-ben kelt oklevele arról szól,
hogy a király és családja Fehér-
várott ünnepli Szent István
napját.

Szent István kultusza már igen
korán jelentkezett az ország
határain túl is. Bambergben és
környékén a néphagyomány tar-
totta fenn István emlékét, így
többek között azt is, hogy a dóm
egyik pillérén álló XIII. századi
lovas szobor az ifjú Istvánt mint
fejedelmet ábrázolja. Egy 1509-
ben kelt összeírás a dóm kincs-
tárában Szent István és Szent
Imre ereklyéit is említi. Aachen-
ben, a középkori Európa egyik
leghíresebb búcsújáróhelyén már
1221-ben említenek odairányuló
magyar zarándoklatokat. Nagy
Lajos király még inkább felkarolta
e kegyhelyet, s annak magyar
nemzeti jegyeit helyezte elõtérbe.
Nagy Károly német-római császár
temploma mellé 1367-ben külön
magyar kápolnát építtetett a há-
rom magyar ,,királyszent” tiszte-
letére, akiknek ereklyéit ott elhe-
lyeztette, majd a kápolna javára
két misealapítványt is tett. A kül-
honi emlékek között legpompás-
abb munka az a nagy palást-
kapocs, ami Nagy Lajos kirá-
lyunknak köszönhetõen került az

aacheni kápolnába. A palást-
kapocs középen látható Nagy
Lajos címere. A pajzsok feletti
mûvészi arányú részen három
kicsi gótikus fülkében szent ki-
rályaink aranyszobrocskái állnak. 
A Firenze környékén lévõ San
Martino a Mensola templomának
1391-ben készült oltárképe Imre
és felesége szüzességi fogadalmát
ábrázolja, a képen azonban szere-
pel István király is, amint a szom-
széd szobából figyeli õket.
Nápolyban falkép örökítette meg
Istvánt a XIV. században. Ugyan-
csak Itáliában, de már a barokk
idõkben (1700 körül) keletkeztek
a bolognai magyar-illír kollégium
mennyezetének magyar ,,király-
szent”-ábrázolásai. Többnyire
azonban István ereklyéi vagy
ereklyeként tisztelt használati
tárgyai segítették elõ külföldi kul-
tuszát. Erre már láttunk példát
Aachen és Bamberg esetében is. 
A lembergi kar-ereklye fõként Dél-
Lengyelországban, míg a Szent
Jobb Raguzába került része a
dalmát tengerpart egészén sugá-
rozta a magyar szent kultuszát.
Prágában, a Szent Vitus székes-
egyházban István kardja jelen-
tette kultusza tárgyát, Bécsben, a
kapucinusok templomában a
király tarsolyát és erszényét
õrizték kegyelettel századokon át.
A középkori szentkultusz egyik
leghitelesebb fokmérõje kétségte-
lenül és mindent kizáróan az
adott szent elõfordulásának gya-
korisága a helynevekben és a
templomcímekben. Ha áttekintjük
a Kárpát-medence területén fenn-
maradt vagy mára elenyészett,
ám oklevelekben említett hely-
névanyagot és egyházi templom-
címeket, azaz patrocíniumokat,
nyilvánvalóvá válik, hogy Szent
István a középkori Magyarország
egyik legjobban becsült és tisztelt
szentje volt. 
Már 1083 után is szenteltek
István tiszteletére templomokat,
így a bakonybéli apátság 1086.
évi birtokösszeíró levele már
említi Borsodi (ma Borsód-pusz-
ta) István tiszteletére szentelt
kápolnáját. 
Mintegy 300 templom és kápolna
hirdette István emlékét a közép-
kor rettentõ magyar áldozatokat
követelõ viharos századaiban.
Ezek közül félszáz ma már nem

létezõ egyházként szerepel okleve-
lekben, míg számosnak hely-
nevekben maradt fenn emléke, így
néhányat említve csak: a Dunán-
túlon Bakonyszentkirály (1392:
Zentkyral), Baranyaszentistván,
Esztergomszentkirály, Király-
szentistván, Pinkaszentkirály,
Porrogszentkirály, Szabadszent-
király stb. 
A Felvidéken Sajószentkirály,
Szentistván, Szentistvánbaksa;
az Alföldön Bajaszentistván, Be-
rettyókirályi, Érszentkirály,
Szentivánfalva, Szilágyszentki-
rály. Erdélyben Csíkszentkirály,
Gyéresszentkirály, Sepsiszent-
király, Székelyszentistván, Topa-
szentkirály, Marosszentkirály.
Szlovéniában Szentistván (Po-
zsega m.): S[anctus] Stephanus
és így tovább...
Az Aachent felkeresõ magyar
zarándokok útba ejtették viszon-
tagságos útjuk során a kölni
Makkabeus templomot is, ahol a
magyar szent királyok ereklyéit
õrizték, sõt az idõk folyamán kép-
másukat is elkészítették. A Né-
metalföldföldrõl származó Arnold
Buchelius még magasztaló feli-
ratukat is olvasta és lejegyezte,
amikor ott járt 1587 esõs tava-
szán: „S. Stephanus primus Hun-
gariae rex, qui ab angelo coronam
accepit.” (Szent István, Magyar-
ország elsõ királya, aki angyaltól
kapott koronát.)
Nagy királyunk ünnepének évad-
ján a Karthauzi Névtelen XVI.
századi magyar fordításában
imádkozzuk mi is, kései utódok
az Õt magasztaló himnusztöredék
kezdõ sorait: „Idwez leegy bodog
zent Isthwan kyral/ te neepednek
nemes remeensege... keerunk
ymagy ez te neepedert... hogy
eegy ellensegh se leegyen..."
olvasata: „Idvez légy bódog Szent
István királ!/ Te népednek nemes
reménsége!.. Kérönk, imádj
(imádkozz) ez te népedért! Hogy
egy ellenség se légyen...“

BÁLINT ISTVÁN JÁNOS

,,Virágos kert vala régen Pannonia… S e kertnek kertésze István király vala…”

Szent István alakja és életmûve az európai kultúrtörténetben

Szent István, a bambergi lovas

Az aacheni katedrális
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Bimbó úti Tagóvoda

Programjaink, melyeket a szülõi
munkaközösség támogatott és me-
lyekrõl a szülõi értekezleten tájé-
koztattuk a szülõket.
• Bábelõadás az óvodában négy
alkalommal 
• Madarász ovi a nagycsopor-
tosoknak nyolc alkalommal 
• Vásár rendezése, melynek bevé-
telébõl játékot vásárlunk kará-
csonyra és a kirándulások busz-
költségeit finanszírozzuk 
• Mesejáték a V8-ban

Óvodai rendezvényeink
• Család és óvoda kapcsolatának
erõsítése volt a célunk az õszi
betakarító játékunk alkalmával,
aminek évek óta a „Tök jó nap”
címet adjuk. 
• Országos Néphagyomány-éltetõ
Egyesület õszi rendezvénye a
Skanzenben, amin gyermekeink
bemutató játékát láthatta közel
kétszáz óvónõ.
• CIB Bank által meghirdetett kör-
nyezetvédelmi pályázatának ünnepé-
lyes, kiállítással egybekötött ered-
ményhirdetése volt, melynek ered-
ményeképp a kézmûves foglalkozá-
sokhoz kaptunk eszközöket. 
• Adventi elsõ gyertyagyújtáson
énekelt óvodánk a Fõ téren.
• Bálint napon mutatta be a
„Filibili” népdalkör új népzenei CD-
jét, melyen óvodásaink is énekel-
tek és a rendezvényen is részt vet-
tek.
• Farsang farkán tartottuk a
„Falujáró farsangot”, ami azért
volt jelentõs esemény, mert elõször
farsangolt együtt az óvoda minden
óvodása, dolgozója és a szülõk.
• Nemzeti ünnepünket a Kálvária
téren szoktuk egy toborzó játékkal
megünnepelni, ez évben a kör-
nyezeti munkaközösség tagjai
voltak a vendégeink. 
• A Skanzen és a Néphagyomány-
éltetõ Egyesület által szervezett
akkreditált továbbképzésén részt
vevõ pedagógusoknak öt alkalom-
mal tartottunk gyakorlati bemutatót.
• Májusban zárjuk a tanévet cso-
portonkénti népi játékkal, és

köszönünk el az iskolába induló
gyerekeinktõl.

Pályázati támogatások
• Környezetvédelmi Alap pályáza-
tán nyert összegbõl az óvoda
udvarára vásároltunk fejlesztõ-
játékot és szelektív hulladék-
gyûjtõt.  
• Kulturális Alap pályázatán el-
nyert támogatásból 25 bérletet
vásároltunk a Bon-Bon matinéra,
és alapítványi támogatással ki-
egészítve az óvoda minden gyer-
meke moziba ment a „Magyar
népmesék” sorozat vetítésére.
• Eszközpályázaton elnyert pénz-
bõl és szülõi támogatásból 3
dombcsúszdát alakítottunk ki óvo-
dánk udvarára.  
• A Szépmûvészeti Múzeum
TÁMOP pályázatának köszön-
hetõen 10 alkalommal jutottak el
nagycsoportosaink a múzeumi
foglalkozásokra.

Fenntartói támogatás
• Tisztasági meszelések évkez-
déskor
• Papír, írószer és egyéb anyagbe-
szerzés vásárlása a tanévkezdésre
• Karácsonyi játékvásárlás
• Konyhai eszközök, textilek,
egyéb eszközök beszerzése 
• Felnõttképzésen való részvétel
anyagi támogatása

Alapítványi és szülõi támogatá-
sok
• Mesemozi „Magyar népmesék”
belépõ 
• Udvarrendezés, parkosítás, fa-
ültetés
• Csaptelepek cseréje és vízta-
karékos betétek szerelése 
• Bicikliút építése
• Udvari játékok festéséhez festék
• Kisállat-bemutató

Büszkeségeink
• Õszi Teréz napi találkozón kapta
meg a Néphagyományõrzõ
Munkaközösség 20 éves jubileuma
alkalmából a Miniszter Elismerõ
Oklevelét.
• Öt hallgató volt óvodánkban
szakmai gyakorlaton, közülük ket-
ten tettek záróvizsgát.
• Rendszeresen látogatnak hoz-
zánk óvodai közösségek az ország
minden részébõl szakmai beszél-
getésre.

SZIGETHY MIKLÓSNÉ
tagóvoda-vezetõ

A Hold utcai Tagóvoda 

Sikereink a 2011-2012-es
nevelési évben

Ebben az évben vezetõváltás,
illetve egyéb személyi változások
történtek betegség, nyugdíjazás,
GYED és GYES miatt. 
• 2011. szeptember 1. mérföldkõ
óvodánkban, hiszen birtokba ve-
hettük a már felújított gyönyörû
szép épületet, a legnagyobb él-
mény mindenki számára a torna-
terem volt. Egy új épületben felfris-
sülve vetettük magunkat az új
nevelési évbe. Minden csoportban
bevezettük a kompetencia prog-
ramcsomagot, az óvónõk lelkesen
alkalmazzák az új módszereket.
• A hagyományok szerint ebben az
évben is megtartottuk õszi vásá-
runkat. Részt vettünk az ovi olim-
pián, ahol 3. helyezést értünk el. A
városban megrendezett autó-
mentes napon több csoporttal is
kipróbálhattuk az ott felkínált
játékokat.
• Ebben az évben is rendszeresen
látogattuk a színházi elõadásokat,
3 csoporttal részt vettünk a Bon-
bon Matiné sorozaton. A program-
sorozat keretén belül gyerekeink
meglátogathatták a Magyar Rá-
diót, és részt vehettek a Magyar
Rádió Szimfonikusok elõadásán.
• 2010 õszén belevágtunk a refe-
rencia intézményi elõminõsítésbe,
ahol maximális pontszámmal ér-
demeltük ki az „Elõminõsített
Referencia Intézmény” minõsítést.
• Az óvónõk mesejátékkal örven-
deztették meg a csoportokat
Mikulás alkalmából.
• Bemutató foglalkozást tartot-
tunk madárvédelem témakörben,
ahol a szentendrei kistérség óvó-
nõinek mutathattuk be jó gyakor-
latunkat, biztatva õket a kompe-

tencia programcsomag alkalma-
zására.
• Szívesen fogadtuk a hagyomány-
õrzõ munkaközösséget: ez alka-
lommal Regölést láthattak az
érdeklõdõ óvodapedagógusok.
Helyt adhattunk a környezeti
munkaközösség találkozójának is,
amikor Szentendrey Géza elõ-
adásán vehettünk részt.
• Megrendeztük elsõ szülõi bálun-
kat, melyet a sikerre való tekintet-
tel a következõ években is megtar-
tunk.
• Föld napja alkalmából szülõk
segítségével az óvoda udvarát
szépítettük, virágos óvodát vará-
zsoltunk a gyerekekkel. Óvodánk
udvarán kialakított veteményes-
kertben a gyerekekkel közösen
nevelgetünk zöldségeket. Elláto-
gatott hozzánk Tóth Gábor, és
elhozta állatait is, és a „Rejtõz-
ködés mesterei” címmel ismerked-
hettünk meg az egérrel, patkánnyal,
nyesttel, görénnyel, borzzal. Kör-
nyezeti adottságunknak köszön-
hetõen sok idõt töltöttünk a
szabadban, sétáltunk a városban,
a Duna-parton, patakparton, átha-
józtunk a Szentendrei-szigetre.
• Több pályázatot is benyújtot-
tunk, így a következõ évben is
részt vehetünk a Bon-bon Matiné
elõadásain, játszóeszközöket sze-
rezhetünk be, kialakíthatjuk a
várva várt Madárbarát Tanösvényt.
Óvodánk pályázott a Zöld Óvodai
cím elnyeréséért, aminek ered-
ményét még várjuk. Jelentkeztünk
a Madárbarát programra, aminek
keretén belül, több éves mada-
rakról való gondoskodás során
Madárbarát óvodává válhatunk.
• Részt vettünk a Madarász ovi
programban, ezzel is közelebb
hozva a természetet a gyerekek-
hez, kirándultunk Visegrádra,
Budapestre Állatkertbe, Mezõgaz-
dasági Múzeumba, Pilisszent-
keresztre, Hajóállomáson madár-
fiókákat nézhettünk meg.
• Gyereknap alkalmából a gyere-
kek birtokba vehették az új várat,
amelyet az alapítvány és a szülõi
bál bevételébõl vásároltunk 1 mil-
lió 200 ezer Ft-ért.
• Igyekeztünk kihasználni a város
adta lehetõségeket: ellátogattunk a
Skanzenbe, a Ferenczy Múzeumba,
a Baba Múzeumba és a Pest Me-
gyei Könyvtárba.

HORNYÁK SZILVIA
tagóvoda-vezetõ

Bemutatkoznak Szentendre óvodái
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Augusztus 24. péntek 

Dunaparti Mûvelõdési Ház,
Duna-part, Dunakorzó
10.00 – 16.00 NYITUNK
A DUNÁRA 
10.00 DUNA-PARTI FÕZÕ-
PARTY és VÍZI PROGRA-
MOK a Dunán 
11.00  GÁTÉPÍTÉS
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
13.00  KÖZÖS FOTÓZÁS
13.15  EBÉD – a fõzõ-party
ételei megkóstolhatók  

14.00  VELÜNK ÉLÕ GÁT –
kiállítás megnyitó (Duna-part) 
14.30  VETÍTÉS A MOBIL
ÁVÍZVÉDELMRÕL (DMH
Barlang) 
15.00  A  GÁT-DAL 
VERSENY GYÕZTESÉNEK
BEMUTATÓJA

Lázár cár tér
17.00  – 18.30 II.  REGIONÁ-
LIS  KATONAZENEKARI
FESZTIVÁL

Fõ tér
11.00 – 19.00 NYITOTT
MÛHELY: Pistyur Imre kõszob-
rász, Vincze László papírmerítõ,
Mezei Sándor festõmûvész,
Fónad István fafaragó nép-
mûvész, Kovács László Putu
kovács iparmûvész

20.00 – 21.30  BALKÁN
FANATIK KONCERT
22:00 – 24:00  DJ BALI &
KASKA

P’Art Mozi Dunakorzó 18.
17.00 UTAZÁS AZ
ISMERETLENBE – az AGY
mûvészeti iskola kiállításának
megnyitója

ElevenKert Dunakorzó 11/A
20.00  ÕSZI SZESZÉLY I. –
MINDEN ELMÚLIK
Forgács Társaság elõadása

20:30 DAV TRIÓ koncert 
22:00 CABARET MEDRANO
koncert 

Pest Megyei Könyvtár Pátriárka
u. 7.
9.00 - 22.00  RETRO
KÖNYVVÁSÁR (elõcsarnok) 
14.00 – 22.00
FELNÕTTMEGÕRZÕ –
TÁRSASJÁTÉKOS  KLUB
19.00: A YASMINA
HASTÁNCISKOLA elõadása

MûvészetMalom Bogdányi u. 32.
16.00-20.00
SZOBRÁSZKODJUNK! Mobil
és statikus szobrok készítése
17.30-18.30 GONDOLATOK 
A KORTÁRS SZOBRÁSZ-
MÛVÉSZETRÕL
Velekei József Lajos
képzõmûvész tárlatvezetése 

Augusztus 25. szombat 

Fõ tér
10:00 -17:00 
GYEREKFÕTÉR: PORONTY-
CIRKUSZ  és
KALANDVÁROS
10:00 -17:00
GYEREKFÕTÉR - JÁTÉKOK
a Nagycsaládosok Egyesületével,
sakk-sátor, gombfoci
10.00 - 18.00 ENGLISH CEN-
TER NYELVISKOLA: ingyenes
szintfelmérés, szókincsfejlesztõ
játékok, gyereknek meglepetés
10.00 – 17.00 NYITOTT
MÛHELY: Pistyur Imre kõszob-
rász, Vincze László papírmerítõ,
Mezei Sándor festõmûvész,
Fónad István fafaragó nép-
mûvész, Kovács László Putu
kovács iparmûvész
10:00  - 11:00  NOÉMI MINI
BÁBSZÍNHÁZA - zenés, bábos
foglalkozás  

11:00 - 12:00  VÁSÁRI
KOMÉDIA - A Portéka Színpad
elõadása 

14.00 – 14.30
FÜRDÕRUHABEMUTATÓ –
DÉZSMA UTCA
NYUGDÍJAS KLUB
15:00 – 16:00 NOÉMI MINI
BÁBSZÍNHÁZA – zenés, bábos
elõadás 
16:00 – 17:00 ABS BIG BAND
– könnyû nyári szvingmuzsika,
karnagy: Dalmadi Zoltán
17:30 – 18:00 WELLDANCE S.
E. TÁNCBEMUTATÓJA világ-
bajnoki ezüstérmesekkel 
18:30 - 19:00 MSU613 koncert 

20:00 – 21:30 TAMBURA-
TÓRIUM - a  Magyarországi
Szerb Színház és a szabadkai
Ravnica tamburazenekar zenés
elõadása

22.00 – 23.00 GÖRÖG
TÁNCHÁZ: ILIOSZ GÖRÖG
TÁNCCSOPORT &
MYDROS zenekar 
23:00 -00:01  DJ. BALI &  DJ.
KASKA

ElevenKert Dunakorzó 11/A 
15.30 BANG BANG YOU'RE
DEAD (Bum-bum, meghaltál!)
A Szentendre Kreatív Színházi
Stúdió és Gyermek Színház
elõadása   

19:00 MOHA KONCERT
20.00 ÕSZI SZESZÉLY II. – 
A SÖTÉT ALAP 
A Forgács Társaság elõadása
20.30 KETTÕS TAMÁS ÉS 
A VADSZAMARAK koncert
22:00 DEP' ART koncert 

P’Art Mozi Dunakorzó 18. 
19.00 ELFÚJTA A SZÉL – a
TISZTA KOROM ZENEKAR
KONCERTJE (bejárat elõtt, a
P’Art Café teraszán)

21.00 MAI SZERELEM (Love
Aaj Kal) - indiai film vetítése 

Pest Megyei Könyvtár Pátriárka
u. 7.
INDIÁN-KALAND – 100 éve
halt meg Karl May
(Gyermekkönyvtár)
9.00 - 13.00 SKALP-
VADÁSZAT - pontvadászat,
ügyességi próbák, fejtörõk,
játékos feladványok, indián éksze-
rek, fonatok készítése, arcfestés 
13.00-16.00  KÖZÖS
FILMNÉZÉS – FILMIDÉZÉS
(Winnetou, a mascelaro;  Az
Ezüst-tó kincse 

SISI KULTUSZ – kiállítás és
elõadás (Olvasóterem)
14.00  ELÕADÁS:   Erzsébet
királyné születésének 175., 
magyar királynévá  koronázásá-
nak 145. évfordulója alkalmából -
elõadást tart és a kiállítást meg-
nyitja: Szabó Margit írónõ
18.00 – 21.00 ROCK A
KÖNYVTÁR KÖRÜL: TOM
WHITE ÉS BARÁTAI

MûvészetMalom Bogdányi u. 32.  
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
18.00 MEGNYITÓ
ÜNNEPSÉG 
18.15 SHYAMALA SUREN-
DRAN móhinijáttam
táncelõadása
19.00-20.30 INDIAI KON-
CERT

Szentendrei Képtár Fõ tér 2-5.
16.00-18.00 A PAPÍR
ÁTALAKULÁSA! - papírmasé
szobor készítése

Czóbel park
7.30 – 18.00 PILISI TEKERÕ -
KERÉKPÁROS KALAND-
TÚRA
14.00 – 18.00  SPORTEGYE-
SÜLETEK BEMUTAT-
KOZÁSA, SPORTPROG-
RAMOK, JÁTÉKOK

Szentendre kulturális intézményei, civilszervezetei és üzleti vállalkozásai össze-
fogásával 2006-ban elindított háromnapos fesztivál idén már a megújult belvárosban
várja a látogatókat. A sétálóutcává alakított Dumtsa Jenõ utcától a megújult Fõ téren
át a kibõvült MûvészetMalomig számtalan  helyszínen  szabadtéri koncertek, színházi
elõadások, képzõ- és iparmûvészeti kiállítások, fényfestészet, interaktív és nyitott
mûtermek, felnõtteknek és gyerekeknek szervezett játszó- és alkotószigetek nyúj-
tanak változatos élményt minden korosztálynak késõ éjszakáig. Kulináris örömöknek
hódolni a belváros vendéglõiben és kerthelységeiben lehet, és érdemes lesz böngészni
a különféle vásárok – helyi termékek, kortárs mûvészeti piac, kézmûves vásár, bolha-
piac, régiségpiac, retro könyvvásár – kínálatában is. 
Már megjelent a fesztivál ingyenes mûsorfüzete, benne a hétvége teljes, részletes
programjával. Keressék a megszokott helyeken!  
Válogatás a programokból: 
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Õszi szeszély a Dunaparti Mûvelõdési Házban
A fiatal, szentendrei kötõdésû
mûvészekbõl álló Forgács Tár-
saság színjátszó tagozata a tava-
lyi Gombasziget, és az idei
Jimmy Thot után újabb elõadá-
sokkal készül a Szentendre Éjjel-
Nappal Nyitva fesztiválra. A jövõ
évben megrendezésre kerülõ
Õszi falevél összmûvészeti ren-
dezvényt is népszerûsítõ három
elõadást a fesztivál három nap-
ján, a DMH udvarán, illetve a

Barlangban mutatják be Õszi szeszély I-II-III. címmel. Az egymáshoz lazán kap-
csolódó, improvizációra is épülõ, rövid színjátékok könnyed és élvezhetõ formában
mutatnak be létértelmezési kalandokat.

Írta és rendezte: Fülöp András
Szereplõk: Boros Borbála, Lantos Piroska, Juhász Gergõ, Kecskés Tibor, Fülöp András
Helyszín: Dunaparti Mûvelõdési Ház, Szentendre, Dunakorzó 11/a
Idõpont: Augusztus 24-25-26. péntek-szombat-vasárnap 19.30
További részletek a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva programfüzetben.

Augusztus 26. vasárnap

Fõ tér
10.00 -17.00 GYEREKFÕTÉR
- PORONTYCIRKUSZ,
KALANDVÁROS és
PARÁDÉ
10.00 -17.00 GYEREKFÕTÉR -
JÁTÉKOK a Nagycsaládosok
Egyesületével, sakk-sátor, gomb-
foci 
10.00 - 18.00  ENGLISH CEN-
TER NYELVISKOLA ingyenes
szintfelmérés,  szókincsfejlesztõ
játékok,  gyerekeknek
meglepetés!
10.00 – 17.00 NYITOTT
MÛHELY: Pistyur Imre kõszob-
rász, Vincze László papírmerítõ,
Mezei Sándor festõmûvész,
Fónad István fafaragó nép-
mûvész, Kovács László Putu
kovács iparmûvész
10:00  - 11:00  NOÉMI MINI
BÁBSZÍNHÁZA - zenés, bábos
foglalkozás  
11:00 - 12:00 FANTÁZIA-
MALOM CSALÁDI
SZÍNHÁZ:  MAGYAR
NÉPMESÉK  

14.00 – 15.00
RICSÁRDGÍR koncert
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
Brunda Éva vezetésével 
19:00-20.00 SCHWARTZ
DÁVID koncert 

21.00 – 23.00  NEONEON
FÉNYFÕTÉR 

P’Art Mozi Dunakorzó 18)
17.00 A SZERETET FOGSÁ-
GÁBAN – DOSZKOCS
ZSUZSA festõmûvész kiál-
lításának  megnyitója

ElevenKert Dunakorzó 11/A 
19.00 FANTOM FUNK koncert
20.00 ÕSZI SZESZÉLY III. -
GONDOLATOK A
SZÜLÕCSATORNÁBÓL
A Forgács Társaság elõadása
20:30 CSAKUGYAN koncert
22:00 PRESSZÓ TANGÓ
LIBIDÓ koncert 

MûvészetMalom
10.00-15.00 FESTÕISKOLA -
festészeti technikák kipróbálása
19.30 A SÖNDÖRGÕ EGYÜT-
TES ÉS BORBÉLY MIHÁLY
KÖZÖS KONCERTJE
Belépõjegy a koncertre: 1500 Ft.
A malom kiállításai a hétvégén
ingyenesen látogathatók. 

Teátrum-album

Teltházas esték a Szentendrei Teátrumban. A Lepsénynél
még megvolt színpadképe és közönsége. Fotó-összeállításunk az
elmúlt hetek elõadásaiból.

Cseppet sem komolyan. Áriák olaszul – cseppet sem komolytalan
minõségben. A modenai Gruppo Amarcord zenei gegekkel fûszerezett
operaelõadása.

A mizantróp. Alceste az alkesz embergyûlölõ – nem minden alap
nélkül. A Szentendrei Teátrum és a Turay Ida Színház bemutatója
Bori Tamás rendezésében, Quimby-dalokkal.

Mert a mamának így jó. Ki kicsoda? Leleplezõ komédia olaszos
temperamentummal. Az Új Színház bemutató vendégjátéka.
Fõszereplõk: Dörner György és Bánsági Ildikó.
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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 18. szombat | 20:30 |
Városháza udvara (esõnap: augusztus 19.
vasárnap) 

Mihail Bulgakov
KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE
Az elõadás elmarad!

PAPÍRBÓL…
FELOLVASÓ SZÍNHÁZI   
ESTEK 

Helyszín: Dunaparti Mûvelõdési Ház
udvara | Dunakorzó 11/a  (Esõ esetén:
DMH Barlang)

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: 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

| Belépõjegy: 1500 Ft

JAZZ ÉS FOLK ESTEK 

a MûvészetMalom udvarán 
(Esõ esetén: MûvészetMalom középsõ
szárnyában) 

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

| Belépõjegy: 3500 Ft 

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

| Belépõjegy: 2500 Ft 

KOMOLYZENEI KONCERT 

Augusztus 20. hétfõ | 20:00 |
Református templom kertje 
(Rákóczi u. 14.)
A SZENTENDREI 
KAMARAZENEKAR ÜNNEPI  KON-
CERTJE

| Belépõjegy: 1500 Ft

Teátrum-kabaré
Bizony lassan már teljesen eltûnik, elvész az egykor
világszínvonalú magyar kabarékultúra. Nagy Endre,
Kellér Dezsõ múlt századi zsenijét senki nem tudja
felidézni, halvány kísérletnek tûnik Verebes István,
Sas József munkássága, a legszomorúbb pedig a mai
sztárok, az úgynevezett standuposok végtelen,
egymásba folyó szürke masszája… 
Ezért tûnik aztán bátor vállalkozásnak a fiatal színi
akadémisták vállalkozása (Radnai Márk rendezõ,
Lõkös Ildikó dramaturg; Bach Kata, Bán Bálint,
Király Dániel, Kurta Niké, Ostorházy Bernadett,
Zoltán Áron színészhallgatók) Nóti Károly legendás
Lepsénynél még megvolt jelentének bemutatása.
Augusztus 4-én a Városháza udvara csaknem
megtelt nézõkkel, kíváncsian vártuk az elõadást.
Nóti nevét a kereskedelmi televíziók népe már szinte
nem is ismeri, pedig olyan filmek fûzõdnek a
nevéhez, mint a Hippolyt, a lakáj, a Fel a fejjel (a
drága Latabár Kálmánnal), vagy a Civil a pályán.
A rendezõ és a dramaturg valójában több Nóti-
jelenet közé illeszti a híres Lepsénynél még megvolt
címû jelenetet, melynek szintén van egy zseniális
múltbeli elõadója, a ma már szintén feledésbe
merült Salamon Béla, talán néhányan még
emlékeznek rá. Bátor és nagyszerû elõadás született,
a közel 100 éves alapon egy modern, friss, fiatal és
pergõ elõadás jött létre.

A történet világosan, egyszerûen, érthetõen van
elmondva. A komikus helyzetek, a félreértések,
melyek oly mulatságossá teszik az elõadást, tehet-
ségesen, nagyszerû ötletekkel fûszerezve mutatják
meg a múlt századi kabaré modernizált világát. És
ami igazán jót tesz az elõadásnak: miután minden
szereplõ felsül, minden ballépés és hazugság le-
leplezõdik, a rendezõ és a szereplõk bizony saját
magukat is megfricskázzák, kifigurázzák; meg min-
ket is, az oly sokat nevetõ nézõket. De azért jó este
volt.

BARNÁS ISTVÁN

Papírból... 
FELOLVASÓESTEK A DMH UDVARÁN

A Szentendrei Teátrum és Nyár augusztusi felolva-
sóestjei Molière – Dunajcsik Mátyás: T@rtuffe.hu
címû darabjával indultak. A Dunaparti Mûvelõdési
Ház udvarát a közönség és a színészek úgy lakták
be, ahogy egy jól összeszokott baráti társaság ül ki
forró nyár estén a kertbe. A szereplõk – korunk tech-
nikai bûvöletében – laptopból és okostelefonokból
olvasták a drámát. Maga Orgon is online utalással
szabadult meg vagyonától.
A sorozat következõ elõadása Garaczi László:
Békeharc és karaoke címû izgalmas drámája volt,
az 1950-es évek szûk levegõjû idõszakából. 
Augusztus 23-án Székely Csaba: Bányavakság
címû drámájával folytatódnak az estek. A darab
fõszereplõje, a polgármester-választás elõtt álló falu
jelenlegi elsõ embere rendõrt hív a központból, hogy
leleplezze a másik polgármester-jelölt korrupt

ügyleteit. A megérkezõ rendõr az országban a több-
séghez, de a faluban a kisebbséghez tartozik. A
„revizor” végül nemcsak a konkurencia ügyleteit
tárja fel, de a regnáló polgármester machinációira is
fényt derít… Székely Csaba az utóbbi években a drá-
mai mûfaj felé fordult, elsõ rádiójátéka az angol
nyelven írt Do You Like Banana, Comrades? elnyerte
a BBC legjobb európai drámáért járó díját. A legna-
gyobb sikert drámatrilógiája (Bányavirág, Bánya-
vakság, Bányavíz) hozta el a számára. Elsõ színpadi
mûve, a Bányavirág több díjat is kapott, az idei Pécsi
Országos Színházi Találkozón a szakmai zsûri a
legjobb elõadás díját ítélte az elõadásnak. A Bá-
nyavíz címû alkotásával pedig – szintén ebben az
évben – megnyerte az Örkény-drámapályázatot,
amelyet az író születésének 100. évfordulója alka-
lmából hirdettek meg.
A felolvasóestek záróelõadása Karafiáth Orsolya –
Bella Máté: A macskadémon címû, különleges
mûfajú, zenés horror-vígjátéka lesz augusztus 30-
án, Hegedûs D. Géza rendezésében.
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Felvételi a Kékvölgy Pilisszentlászlói Waldorf
Iskolában!
Idén ez az utolsó lehetõség egy jó iskolába kerülni! Új épülettel bõvült
waldorf iskolánk, és meglévõ osztályainkba várjuk általános iskolás
diákok jelentkezését. Ne maradj ki!
Érdeklõdni Dezséri Csaba iskolaképviselõnél a +36-20-563-4444-es
telefonon, vagy a dezseri.csaba@kekvolgy.hu e-mail címen lehet.
Várunk!

MIKROBUSZKÖLCSÖNZÕ
8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetõségeinket, további ajánlatainkat keresse 

honlapunkon:www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu

Elhunyt Székely Lajos 

Augusztus 2-
án meghalt
Székely Lajos.
1 9 5 5 - b e n
került Szent-
endrére mint
tanár, 1957-

tõl 10 éven keresztül szervezte a
város mûvelõdési és kulturális
életét. Az õ nevéhez is fûzõdik
annak a folyamatnak a megin-
dítása, melynek következtében
Szentendre az ország egyik fõ ide-
genforgalmi és kulturális célpon-
tjává vált. 
Sziráki Ferenc tanácselnök 1957.
szeptemberében kinevezte Székely
Lajost – aki akkor az izbégi
általános iskola tanára volt – városi
népmûvelési felügyelõnek, nagy
szabadságot adva neki a közmû-
velõdés és az oktatás szervezése
terén. Munkájában nagy támo-
gatásra talált sok idõsebb és fiatal-
abb festõmûvészben, szobrászban,
mint Barcsay Jenõ, Dely Antal,
Ilosvai Varga István, Ónódi Béla,
Deim Pál, Balogh László Szánthó
Imre, Kucs Béla, Mohácsi György,
Pirk János, Csíkszentmihályi Róbert
és másokban, valamint a helyi
lokálpatriótákban. Megalapították
a Hazafias Népfront és a Szent-
endre Baráti Kör támogatásával a
Pest Megyei Hírlap mutációjaként
megjelenõ „Szentendre” címû lapot,
Székely Lajos a lap fõszerkesztõ-
helyettese volt. Az állami gimnázi-
um névadásával kapcsolatban az
eredetileg javasolt Kun Béla neve
helyett a Móricz Zsigmond név mel-
lett állt ki. 
A tíz év folyamán szervezõje, elgon-
dolója, végrehajtója, illetve segítõje
volt sok maradandó eseménynek és
intézménynek a városban.
• Megalapították a Szentendrei
Kulturális Napokat (a késõbbi
Szentendrei Teátrum), melyet
1968 szeptemberében rendeztek
meg elõször.
• A Szabadtéri Múzeum alapí-
tásának gondolatát Dreisinger
Margit muzeológus, Onódi Béla
festõmûvész felesége vetette fel.
Kormánykörök máshol akarták ezt
létrehozni, de Székely Lajos Cse-
terki Lajos, az Elnöki Tanács

titkára segítségével (aki osztálytár-
sa volt) elérte, hogy a Skanzen
helyének Szentendrét jelöljék ki. A
Skanzen azért is maradt szívügye,
mert itt épült fel felesége, Kranner
Mária szülõháza, jánossomorjai
német ház néven.
• Az õ idejében állították fel a
kõhegyi Petõfi emlékmûvet.
• A 60-as évek elején komoly ne-
hézségek árán megszerezte a
pénzügyi támogatást a Duna-parti
Mûvelõdési Ház felújítására, bõ-
vítésére. Akkoriban újszerû volt,
hogy a pincében is kialakítottak
egy klubot, melyet az akkori párt-
vezetés nemigen nézett jó szem-
mel, de késõbb ebben élénk kul-
turális élet bontakozott ki, és a
mai napig kedvelt hely a városban.
• Megszervezte a festõk nyári
mûvésztelepét. 
• A 60-as évek elején alakították
át a Dumtsa Jenõ utcában a volt
„Csorbadzsi” cukrászdát „Mû-
vészpresszóvá”, ahol – akkoriban
egyedülálló újításként – a helyi
mûvészek kiállított képeit meg is
lehetett vásárolni.
• Szamosi Soós Vilmos szobrász-
nak, aki akkor Fadrusz János
egyetlen élõ tanítványa volt, és
gyakorlatilag nyomorgott, meg-
bízást adott a Rab Ráby szobor
elkészítésére, és segítette az idõs
mûvészt, hogy rehabilitálják és
nyugdíjat kaphasson.

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik szeretett 

édesanyánk, 
Varga Lászlóné Újhelyi Gizella

halála miatt részvétüket 
kifejezték, fájdalmunkban 

osztoztak. Külön köszönetet
mondunk az Interwork Kft.-nek 

a temetés során nyújtott
segítõkész, tapintatos

munkájukért. 

A gyászoló család

Halálos baleset a Kadarka utcában

Augusztus 6-én vasárnap hajnalban Izbégen, a Kadarka utcában
tragikus baleset történt: egy személygépkocsi a kerítésnek ütközött és
felborult. Az autó három huszonéves utasa közül P. Domokos a
helyszínen életét vesztette, a sofõr és a másik utas súlyosan megsérült,
õket kórházba szállították. A mûszaki mentésben a szentendrei
tûzoltók is részt vettek.

Családsegítõvel a Balatonon

Idén nyáron a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat ismét megren-
dezte a már hagyományosnak mondható nyári táborát, melyre, mint
minden évben, most is 20, a kistérségben élõ hátrányos helyzetû
családból származó gyermek kapott meghívást. Nagy várakozásokkal
vághattunk neki az utazásnak, hiszen a családgondozók rendre
tapasztalhatták, amikor találkoztak a korábbi évek táborozóival, szinte
mindannyian jelezték, hogy õk is eljönnének velünk még egyszer.
Azonban, mint minden évben, most is 20 új gyermeket választottunk ki
8-14 éves korig. Idén a tábor helyszínéül Balatonszárszót választottuk,
és nem is bántuk meg, a szállás, az ellátás, a környék, a strand mind
nagyszerûek voltak.
Utólag visszanézve elmondhatjuk, hogy tartalmas volt az együtt töltött
idõ, hiszen a strandolás mellett a gyerekeknek lehetõségük volt labda-
játékokat, dartsot, asztalifocit, sakkot és sok egyéb más játékot ki-
próbálni, és tettünk egy hajókirándulás a mindig festõi Tihanyba is.
Összességében elmondható, hogy ezen gyermekek, akik közül sokak-
nak nem volt eddig más lehetõsége eljutni a Balatonra, nagyszerûen
érezték magukat a közösen eltöltött egy hét alatt.

MATYKÓ ÁDÁM
Családgondozó

Tánc és mozgás 
workshop

Áramlásban vagyok, Kapuk az életemben 
címmel tánc és mozgás workshop 

augusztus 17-tõl 20-ig, 
naponta 10-14 óra között 

Õriszentpéteren, a Mûvelõdési Házban. 
Részvételi díj 14 000 Ft,
vagy naponta 4000 Ft

Vezeti dr. Zám Mária 
tánc- és mozgásterapeuta

www.tancterapia.lapunk.hu

E-mail: tancterapia@gmail.com

Tel. 06-20-934-3470

IDÕT ÉS PÉNZT
TAKARÍTHAT MEG!

Használja ki a lehetõséget, 
és most még a régi rendszerben,
a régi árakon tanuljon 
a Tan-Pályaudvarnál!

Szeptemberben induló 
képzéseink:
Pedagógiai asszisztens
5 hónap  60 000 Ft
Óvodai dajka
3 hónap 60 000 Ft
Részletfizetési kedvezmény!

Bõvebb felvilágosítás:
+36 20 589-0771
iroda@tanpalyaudvar.hu
www.tanpalyaudvar.hu
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• Bevallottan szubjektív és talán
szokatlan összeállítással talál-
kozhatunk a könyvben. Miben
más ez az album, mint egy ha-
gyományos útikönyv vagy képes
városismertetõ?
Ez a könyv az én Szentendrém –
ahogy én látom. Évek óta dédel-
gettem magamban azt az ötletet,
hogy készítsek választott váro-
somról, ahol immár 18 éve élek,
egy élõ, a mindennapokat is
bemutató könyvet. Számos szép
album jelent meg Szentendrérõl,
mindegyiket sterilnek, élet nélkü-
linek éreztem. Nem adták vissza
igazán a város hangulatát, nem
mutatták meg igazi élményeit,
amivel én nap mint nap találko-
zom. Hiszen nekem – nagy sze-
rencsémre – megadatott, hogy itt
éljek. Ez a könyv, remélem,
másoknak is a megszokottól el-
térõ Szentendre-élményt fogja
adni. Akik a könyvvel eddig
találkoztak – a fordítók, a kiadó
munkatársai –, egyértelmû lel-
kesedéssel beszéltek róla, s
rögtön indulni akartak ide, hogy
felfedezzék mindazt, amit a száz
oldalon bemutattam.
Az album nem hagyományos
útikönyv, hanem rendhagyó séta
a városban, amelyben nemcsak a
sokat látott mûemlékek, neve-
zetességek kerülnek bemutatásra,
hanem olyan kevéssé ismert
utcák, helyszínek is, ahová a tu-
risták csak véletlenül jutnak el.
Igyekeztem érdekes, általam is
kedvelt jellegzetes helyszíneket és
eseményeket, múzeumokat, galé-
riákat, éttermeket, üzleteket is
bemutatni. Bekerültek a kötetbe
Szentendre olyan fontos „intéz-
ményei” is, mint a Bükkös-patak
menti piac, a csokibolt, a Fõ téri
könyvesbolt vagy Bubla János, a
fiákeres. Sajnos a könyv terjedel-
mi határai gátat szabtak a tel-
jességnek. 

• A könyv megjelenésének idõ-
pontja a Preobrazsenszka temp-
lom búcsúnapja. Gondolom, nem
véletlen egybeesés a dátum... 
Augusztus 19. lett a könyv megje-
lenésének napja, amely a magyar
és az angol nyelv mellett szerbül
is megjelenik, s a szerb búcsún

már látható lesz. Remélem a nagy
eseményre érkezõk örülni fognak
ennek a szép ajándéknak. 

• Paraszkay György készítette a
kötetben megjelenõ gyönyörû
városfotókat. Milyen volt a
közös munka?
A könyv készítésében nagyszerû
társam akadt Paraszkay György
személyében, aki hihetetlen
lelkesedéssel vetette bele magát a
munkába, s nem volt olyan
kérésem, amit ne fényképezett
volna le azonnal. Így kerültek be
a kötetbe olyan 1-2 hete készült
képek is – például a Teátrum
legutolsó elõadásairól is –, ame-
lyek egy napilap frissességét
adják ennek a könyvnek. Ráadá-
sul Gyuri felment a Ferenczy
Múzeum építkezésén álló daruval
a magasba, s olyan lélegzetelál-
lító képeket készített, amilyeneket
még nem láttam a városról. A Bla-
govestenszka templom tornyából

készített Fõ tér-kép, ami a borí-
tóra is került, szintén egyedülálló.

• A könyv tipográfusa a számos
szakmai díjjal kitüntetett Ke-
mény Zoltán, aki nemcsak az
alkotásban társad. Okozott gon-
dot, hogy mindketten „hazavit-
tétek a munkát"?
Az elmúlt három évtizedben,
amióta együtt élünk, sok közös
munkánk volt. Hasonló az
ízlésünk, a munkaszeretetünk –
talán ezért is, az együtt dolgozás-
ból mindig igényes produktum
született. Minden közös munka
okoz konfliktusokat – ez ter-
mészetes. De ennél a könyvnél –
mert mindkettõnk számára „sze-
relem-ügy” volt –, szinte zavarta-
lan volt a munka. A legnagyobb
problémát számunkra a látni-
valók bõsége okozta, emiatt nap
mint nap elõbukkantak újabb és
újabb ötletek. Azonban az album
oldalainak száma és a nyomdába

adás idõpontja behatárolta az
ötletdömpinget. A végeredmény –
úgy érzem – egy elegáns, lát-
ványában izgalmas, vibráló kötet
lett. 

• Általában nem a szerkesztõ
írja az adott kötet szövegeit.
Miért vállaltad ezt a feladatot
is? 
Szerettem volna ebben a kötetben
elmesélni mindazt az általam
fontosnak vélt tudnivalót, ame-
lyek egy városnézés során is jól
jönnek. Hiszen a Szentendrére
érkezõ turista általában a „fõ-
csapáson” halad, a Dunakorzó, a
Fõ tér és a Bogdányi utca után
legfeljebb a Kovács Margit Mú-
zeumba jut el. S mennyi nagy-
szerû élményt hagy ki! Ha ez a
könyv felvillant számára akár
néhányat is, már érdemes volt
megcsinálni. Hiszen Szentendre a
tudottnál sokkal izgalmasabb,
sokkal több történik benne, mint
gondolnák. 

• Mi határozta meg a képaláírá-
sok terjedelmét?
Amikor Zolitól megkaptam a
betördelt oldalakat, az elõzetesen
megírt képaláírásokat „hozzá-
szabtam” az adott helyhez. Persze
a mondanivaló tartalma független
volt ettõl. Van, ahol elegendõ volt
egy hangulat vagy egy látvány
egymondatos leírása, van, ahol
adatokkal, stílusmagyarázattal
tûzdelt leírást igényelt a kép.

• A Szentendre album egyedi
kiadvány vagy egy sorozat
része?
A kötet a Szépséges... címû so-
rozat része, amelyet a Kossuth
Kiadó két éve indított. Ennek
Magyarországról szóló legutóbbi
kötetét szintén Zolival együtt
csináltuk. 

SZÉLES NÓRA

A Szentendre-kötet bemutatójára
szeptember 6-án, csütörtök este
fél 8-kor kerül sor a P'Art
Moziban. A P'Art Mozi Baráti Kör
Egyesület második rendezvényén
B. Szabó Vera építész beszélget a
kötet létrehozóival.

Szentendre szentendrei szemmel
Igényes kiállítású könyv jelenik meg a napokban közel kétszáz színes fotóval Szentendrérõl a Kossuth Kiadó gondozásában.
A kötet szerzõje és szerkesztõje Rappai Zsuzsa, akit az album születésérõl kérdeztem.

A Szentendre album alkotói: Kemény Zoltán, Rappai Zsuzsa és Paraszkay György 



Augusztus 20-a tájára
Keletlen a tészta. Sületlen a kenyér. A porból lett
lét Isten nélküli – mit ér?
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Interaktív 
könyvbemutató
Szilvay Ingrid Újjászületés
elsõ verseskötetét augusztus
25-én, szombaton 17 órakor
a Kecskés Együttes kamarater-
mében (Ignatovity u. 2. szám
alatt) mutatja be az érdek-
lõdõknek. A Kráter Kiadónál
megjelenõ kötet Ingrid verseit,
illetve örmény, orosz, lett és
litván költõk verseinek
mûfordítását tartalmazza.
Szilvay Ingrid zongoramûvész
Ungváron született, a Litván
Zeneakadémián végzett or-
gona-zongora szakon. 1996
óta él városunkban, Kátay
Mihály festõmûvész felesége. 

Újmédia kiállítás

Augusztus 17-tõl szeptember
7-ig tekinthetõ meg a Magma
Kortárs Mûvészeti
Kiállítótérben (Sepsi-
szentgyörgy, Szabadság tér 2.)
Kint a bárány, bent a farkas
címmel Benkovits Bálint,
Július Gyula, Szolnoki József,
Várnai Gyula, Borsos Lõrinc,
Kitzinger Gábor, Tasnádi
József, Csató Máté, Pacsika
Rudolf, Tóth Eszter, Csontó
Lajos, Szigeti Gábor Csongor,
Gruppo Tökmag kiállítása.

Vajda Júlia-kiállítás
a tengerentúlon
Az Erdész Galéria Vajda Júliá-
nak, az Európai Iskola
képviselõjének, a szentendrei
festészet egyik jelentõs
alkotójának szervez kiállítást
New Yorkban, illetve
Washingtonban. A New York-i
kiállítás szeptember 6-án este 
7 órakor nyílik a Konzulátus
nagytermében, Washington 
DC-ben pedig október 1-jén
Magyarország nagykövet-
ségén. A kiállítást kétnyelvû
katalógus kíséri. A kurátorok
Erdész László és Erdész
Barna.

Helyreigazítás
Elõzõ számunkban hírt adtunk
a Musica Beata kórus kirán-
dulásáról. A szöveg helyesen:
A szentendrei Musica Beata
kórus tagjai július 3-5. között
Szlovéniában kirándultak.
Az elírásért elnézést kérünk. 
A szerk.

„Tenger és szó, ami elválaszt 
és összeköt”
IV. NEMZETKÖZI KÖLTÕTALÁLKOZÓ
Augusztus 22–26., Budapest – Szentendre

Az idei költõtalálkozó hét ország képviselteti magát:
Finnország, Észtország, Oroszország, Izrael, Ro-
mánia, Szerbia és a rendezõ Magyarország. A hang-
súly, amint azt a rendezvénysor alcíme is sugallja: a
különbözõ kultúrák, identitások közötti kapcsolat
kialakításán, továbbépítésén van.
Az irodalmi estek minden alkalommal és helyszínen
kétnyelvûek. A versek saját anyanyelven, a részt-
vevõ költõk elõadásában hallhatók, magyarul pedig
lelkes versmondók vagy színészek tolmácsolásában.
Hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a költõk az irodal-
mon kívül benyomást szerezhessenek a fõváro-

sunkról és Szentendrérõl is. Ennek keretében jelen-
tõs épületeket és kulturális-mûvészeti helyszíneket
is meglátogatunk, de nem feledkezünk meg a híres
magyar gasztronómiáról sem. Szentendre városa, a
mûvészettámogató lokálpatrióták kezdetektõl támo-
gatták a rendezvényt. Tavaly a nyitó nap helyszíne
a Református Gimnázium volt. Idén, augusztus 23-
án délután rövid városnézést követõen a hagyomá-
nyoknak megfelelõen felavatjuk a résztvevõ költõk
névsorát megörökítõ kõlapot a Kerényi parkban,
mely Pap Lajos kõszobrász és Kanyó Erika nagyvo-
nalú felajánlása révén valósulhat meg évrõl évre.
Ezután látogatást teszünk a MûvészetMalomban. A
kétnyelvû irodalmi est „befogadója” és házigazdája
a Fõ téri Korona étterem és tulajdonosa, Eckens-
berger Attila lesz. 
24-én Esztergomban és Párkányban teszünk város-
nézõ látogatást. 25-én, Budapesten végigsétálunk a
Duna-korzón a Petõfi szoborig, ahova minden évben
ellátogatnak a résztvevõk, megemlékezve a kül-
földön máig legismertebb költõnk életmûvérõl.
Sétánkat a Deák téren kezdjük, ahol megtekintjük
az evangélikus templomot. Az irodalmi estre a késõ
délutáni órákban, visszatérõ programjaink egyike-
ként az erzsébetvárosi Kazinczy utcában kerül sor.

GAÁL ÁRON
költõ, mûfordító, a rendezvény igazgatója

A költõtalálkozó emlékköve a szentendrei Kerényi-parkban

Buhály József kiállítása

Buhály József festõmûvész augusztus 7-én nyílt kiál-
lításán dr. Török Balázs alpolgármester köszöntötte
a megjelenteket. A kiállítás megtekinthetõ a Város-
háza Polgármesteri Galériáján augusztus 31-ig.

Barcsay mester és tanítványai

A Leányfalu-Házban mûködõ Aba-Novák Galéria
történetének 26. kiállítása a mester-tanítvány kiál-
lítások sorát gazdagítja. Ugyanakkor ez a mester-
tanítvány viszony merõben más volt, mint a
klasszikus értelemben vett követõhatás. Barcsayt
anatómiai tanárként és szemlélete miatt vallják
mesterüknek kiállító mûvészeink. Balogh László,
Deim Pál és Konok Tamás tisztelegnek ezen a módon
is Barcsay Jenõ munkássága elõtt.
Ez a vándorkiállítás Barcsay Jenõ jogörökösei
(Kónya Márta és Ferenc) és a Barcsay Jenõ
Képzõmûvészeti Alapítvány munkájának ered-
ményeképpen jött létre. Az alapítvány Barcsay
emlékét ápolja, fiatal mûvészeknek díjakat oszt, és
kiállításokat szervez. Jelen kiállításon mind a négy
mûvésztõl szitanyomatokat mutatnak be. 
Leányfalura az anyag több felvidéki helyszín után
Dunaszerdahelyrõl érkezik, majd Nagyváradon foly-
tatja útját erdélyi helyszínekre. 
A kiállítás augusztus 18-án, szombaton 18.30-kor
nyílik. Megnyitja dr. Feledy Balázs mûvészeti író.
Megtekinthetõ augusztus 18. és szeptember 1.
között, keddtõl szombatig 14-tõl 18 óráig.

Kiállítás és irodalmi est

A Leányfalu-Ház és a Hitel-Múzeum Galéria
szeretettel várja a látogatókat az Erdélyi mûvészek
Leányfalun kiállítás-sorozatának hagyományos
ünnepi tárlatára, melynek keretében Erdei Anna és
Zagyva László kiállítása tekinthetõ meg augusztus
19-én, vasárnap 17 órakor a Leányfalu-Házban
(Móricz Zsigmond út 124.). 
A kiállítás után, 18 órakor kezdõdik a Kuncz Aladár
(1885-1931) író, szerkesztõ, mûfordító emlékére ren-
dezett irodalmi est, szintén a Leányfalu-Házban. A
megemlékezésen részt vesznek: Kuncz Magdolna, a
budapesti Kuncz Aladár Alapítvány elnöke, valamint
Bács Ferenc elõadómûvész, Bágyoni Szabó István
író, Filep Tamás Gusztáv elõadómûvész (Kolozsvár),
Jancsó Miklós író, egyetemi tanár (Kolozsvár),
Pomogáts Béla irodalomtörténész, Rekita Rozália
elõadómûvész (Kolozsvár), dr. Szász István Tas író.

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

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)

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)

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)

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  

- a belépés ingyenes

augusztus 26. vasárnap
17.00 A SZERETET FOGSÁGÁBAN -

DOSZKOCS ZSUZSA kiállítás meg-
nyitója

17.00 SHERLOCK HOLMES NEVÉBEN 2D
(100’) (12)

18.45 MINDEN, AMIT SZERETTEM (95’)
(16)

20.20 SZERELEM A HATODIKON 2D
(104’) (12)

augusztus 27. hétfõ
17.00 A SZERELEM MÛVÉSZETE (85’)

(12)
18.30 PRIDE (115’) (16)
20.30 BEL AMI - A SZÉPFIÚ (102’) (16)

augusztus 28. kedd
17.00 KUKORI ÉS KOTKODA (70’) (kn)
18.20 AZ ÉN AMERIKÁM ( 90’) (12)
19.50 AZ ORVVADÁSZ (102’) (16)
21.50 A SZERELEM MÛVÉSZETE (85’)

(12)

augusztus 29. szerda
17.00 A KOCKÁSFÜLÛ NYÚL I. (90’) (kn)
18.30 NÕVÉR 2D (100’) (12’)
20.15  MÉG MINDIG TUDNI AKARSZ A

SZEXRÕL 2D (100’) (12)
21.55 MINDEN, AMIT SZERETTEM (95’)

(16)

augusztus 30. csütörtök
17.00 A KOCKÁSFÜLÛ NYÚL II. (90’) (kn)
18.30 SLEEPING BEAUTY (101’) (18)
20.15 AMIT MÉG MINDIG TUDNI AKARSZ

A SZEXRÕL 2D (100’) (12)
21.55 AZ ÉN AMERIKÁM (90’) (12)

augusztus 31. péntek
17.00 MISI MÓKUS KALANDJAI (90’) (kn)
18.30 MARSUPILAMI NYOMÁBAN 2D

(105’) (12) - francia családi vígjáték
20.15 SLEEPING BEAUTY (101’) (18)

szeptember 1. szombat
17.00 MISI MÓKUS KALANDJAI (90’) (kn)
18.30 MARSUPILAMI NYOMÁBAN 2D

(105’) (12) - francia családi vígjáték
20.15 APA ÉG! 2D (116’) (16)

szeptember 2. vasárnap
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) (kn)
18.10 MARSUPILAMI NYOMÁBAN 2D

(105’) (12) - francia családi vígjáték
20.00 APA ÉG! 2D (116’) (16)

szeptember 3. hétfõ
17.00 KUKORI ÉS KOTKODA (70’) (kn)
18.10 APA ÉG! 2D (116’) (16)
20.10 SLEEPING BEAUTY (101’) (18)
21.55 AZ ÉN AMERIKÁM (90’) (12)



ADÁSVÉTEL

Eladom 12 személyes, Zsolnai
fehér, aranycsíkos porcelán
étkészletem, valamint könyveim
egy részét. Tel. 06-70-212-
7396.

9 db-os dupla mosogatós kony-
habútor eladó. Irányár: 120
ezer Ft. Tel. 06-20-492-5522.

ÁLLÁS

Bioboltba részmunkaidõs
eladót keresek. Tel. 06-20-971-
3779.

Visegrádon a Gulyás csárdában
gyakorlott szakácsot keresünk,
állandó munkára. Tel. 06-20-
960-7833.

ÁLLÁST KERES

50 éves vidéki, jól szituált hölgy
széleskörû természetgyógyász
ismeretekkel, biorezonanciás
technológiával idõsgondozást,
valamint házvezetést,
takarítást, gyermekfelügyeletet
vállal a nap 24 órájában. Tel.
06-30-592-2170.

Takarítást, vasalást, gyermek-
felügyeletet vállalok. Tel. 06-
30-328-0211.

EGÉSZSÉG

Pedikûr-körömgomba-bõrgom-
bakezelés-tanácsadás. Tel. 06-
30-949-6456.

Tánc és mozgás workshop
„Áramlásban vagyok”, „Kapuk
az életemben” címmel augusz-
tus 17-tõl 20-ig, naponta 10-14
óra között. Helyszín: Õriszent-
péter, Mûvelõdési Ház.
Részvételi díj:  14 000 Ft vagy
naponta 4000 Ft. Vezeti: dr.
Zám Mária tánc- és mozgáster-
apeuta.
www.tancterapia.lapunk.hu. E-
mail: tancterapia@gmail.com.
Tel. 06-20-934-3470.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

Szeptembertõl kiadó a
Püspökmajor-lakótelepen 44
nm-es, igényesen felszerelt,
egyedi mérõórás lakás. Tel. 06-
20-368-8467.

A Kõzúzó utcában kétszobás
lakás saját mérõvel kiadó. Tel.
06-70-944-0859.

Szentendrén dolgozó fiatal,
megbízható srác keres õsztõl
kiadó lakrészt, emeletet, albér-
letet megfizethetõ áron. Tel.
06-30-212-8010.

Szentendrén Pismányban
lakrész egy fõnek kiadó. 50
ezer Ft rezsivel. Tel. 06-70-
301-0948.

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

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

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

Szentendrei kertes ház külön
bejáratú manzárdja kiadó. Tel.
06-70-334-8425.

Szentendrén, Fõ-térhez, HÉV-
hez közeli 82 nm-es, összkom-
fortos, kiskertkapcsolatos, két-
szintes (terasz, elõszoba, kony-
ha, fürdõszoba, nappali-étkezõ,
tetõtérben folyosó, két hálószo-
ba, gardrób) cirkófûtéses ház
hosszú távra kiadó. Irányár:
80.000 Ft/hó, + rezsi, + 2 hó
kaució. Tel. 06-30-345-0313.

LAKÁS, INGATLAN

Garázs eladó az angol háza-
knál, a garázssoron. Tel. 06-20-
942-4954.

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

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

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

nm. Nettó alapterülettel,
átadás 2012 õsz. Irányár: 39
millió, 34 millió, 26 millió Ft.
Tel. 06-20-354-9025.

Szentendrén, Pismányban jó
helyen régi kúria felújítást
igénylõ állapotban, 500 nöl-
es, hatalmas telekkel, 36
millió Ft irányáron eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Lakások: garzonok és más-
fél szobásak 5,5 és 7,5 mil-
lió Ft-ért eladók. Nem
lakótelepen! Tel. 06-30-299-
0376.

Leányfalun, 300 nöl-es
õsfás telken 85 nm-es
alapterületû, 60 nm-es
tetõtérrel villajellegû ház 26
millió Ft-ért eladó.
Kétgenerációs! Tel. 06-30-
299-0376.

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

Füzesparkban eladó 57 nm-es,
déli fekvésû lakás alacsony 
rezsivel. Ára: 13,5 millió Ft. Tel.
06-70-506-8028.

OKTATÁS

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

Matematikából és fizikából
javítóvizsgára korrepetálást,
középiskolába felvett nyol-
cadikosoknak szintre hozó
felkészítést vállalok. 
Tel. 06-30-855-3543.

Matematika korrepetálás,
érettségire felkészítés nagy
gyakorlattal a belvárosban. 
Tel. 06-30-642-3379, (26) 313-
928.

Rajz-festés-, mûvészettörténet-
tanítást, érettségire-felvételire
felkészítést vállal képzõmûvész
– nagy tapasztalattal – a
belvárosban. Tel. 06-30-617-
6750, (26) 313-928.

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

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

Matematika, fizika tanítást,
pótvizsgára, érettségire
felkészítést vállalok általános-
,közép-,és fõiskolai szinten.
(Házhoz megyek). Tel. 06-30-
347-8843.

SZOLGÁLTATÁS

Asztrológiai tanácsadás.
Egészség, munka, családi 
kapcsolatok. Idõpont-
egyeztetés: 06-20-438-4054,
Pálmai Ágnes asztrológus.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-
4305.

Modern férfi-nõi hajvágás, fes-
tés, melír szolid árakkal. Dóra -
Szentendre, Kálvária út 2. Tel.
06-20-929-0540.

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

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

ÜZLET

Szentendre belvárosában 60
nm-es helyiség kiadó ren-
delõnek, irodának stb. Tel. 06-
20-665-3685.

Szentendrén eladó 800 nm-es,
összközmûves csarnokrész.
Csarnokhoz tartozik 3000 nm-
es külsõ terület. Kis családi
házat beszámítok. Tel. 06-30-
455-9976.

Szentendrén, a Rózsa utcában,
a volt Márka-telepen 120 nm-
es, edzõteremnek kialakított
helyiség önálló vizesblokkokkal,
egyedi gáz-, villany-, és
vízmérõvel, akár más
tevékenységre is bérbeadó.
Tel. 06-20-498-1602.

APRÓK
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Konténeres sitt- 
szállítást 

és ömlesztett
anyagok

(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármû
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

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

A Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs Szakkórház
(Visegrád) munkatársakat keres

ÁPOLÓ MUNKAKÖRBE

A munkakör betöltésének feltételei:
• Általános ápoló, felnõtt szakápoló vagy ápoló képesítés,
• Mûködési engedély,
• MESZK tagság

Felvilágosítást ad:
• Tõkés Anita 06-26/801-700/1340 m.

Bõvebb információ olvasható az intézet honlapján: 
www. visegradikorhaz. hu
Cím: 2023 Visegrád, Gizella-telep.
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„Péter bácsi, ugye jövõ hónapban
is lesz tábor, mert tuti jövök…”
– mondta egy alig ötéves kisfiú, mikor elköszöntünk
egymástól a tábort záró pénteki alkalmat követõen. 
Amivel kezdõdött.
Az iskolai szünidõ kitöltése megfelelõ programokkal
minden évben nagy fejtörést okoz a szülõknek.
Ebben próbált segítséget nyújtani a Szigetmonostori
Íjász Kör a július végén szervezett egy hetes íjász-
táborral. A táborszervezésben kezdõknek számító,
ám versenyszervezésben már nagyobb tapasztalatot
szerzett csapat vette a bátorságot, és nyár elején
meghirdettük a sport és szabadidõ kategóriába
sorolható táborunkat. A fõ cél elsõsorban az íjászat
megismertetése, megszerettetése a 6-14 év közötti
ifjúsággal. Örömünkre nem csak Szigetmonostorból,
hanem Leányfaluról, Szentendrérõl, sõt Budapestrõl
is jöttek gyermekek, így a táborozó gyerekek létszá-
ma elérte a 25 fõt. 

Hétfõn, az ismerkedésen és a szabályok (mert az
íjászat nem játék, és ezt tudatosítani kellett min-
denkiben) megismerésén túl a fõ hangsúly az íjásza-
ton volt. A felmérõ lövések eredményét névre
szólóan külön dokumentáltuk, hogy a táborzáró
napon rendezett második forduló után mindenki
lássa, mennyi fejlõdött öt nap alatt. Több olyan gyer-
mek volt, aki még életében nem fogott íjat a kezébe,
s voltak olyanok, akik már aktív, sõt versenyzõ tag-
jai íjászkörünknek. 
Kedden a napi edzések mellett megismerkedtek a
gyerekek a bõrmûvességgel, Steixner István hagyo-
mányõrzõ bõr míves mester és Pleszkán Écska báb-
mûves segítségével. Szerda délelõtt Karaffa László
olimpikonunk tartott játékos sportnapot, ami nem
csak megmozgatott, de mindenkibõl elõhozta a
versenyszellemet, a nyerni akarást is. Délután egy
emlékként hazavihetõ íj készítése volt a program,
melyet mindenki saját maga festett meg tetszése
szerint. Csütörtökön Boros Márta alkotó kézmûves
látogatott el hozzánk. A gyerekek rajzoltak, agya-
goztak, és Márta néni segítségével megismerkedtek
a magyarság néhány történeti szimbólumával is. 
Pénteken az izgalom a tetõfokára hágott: délelõtt a
helyi hivatásos vadász, Anikó vezetésével megis-
merkedtek az erdõ és a vadak néhány titkával, kuko-
ricát hordtak a vadetetõbe, nyomot kerestek. Délben
a szülõkkel együtt fogyasztották el a bográcsos
ebédet, majd következett a bemutató, ahol a szülõk
ámulva figyelték, hogy a hétfõn még esetlenül moz-
gó gyermekeik vezényszóra (íjászbemutató csapa-
tokat megszégyenítõ fegyelmezettséggel) lõnek
egyszerre. A végén pedig mindenki lõtt egy felmérõt
(azaz versenyzett elsõsorban önmagával), amelynek
elsõ részét rögtön a tábor elején is megtette. Jó volt
látni, és fõleg elmondani nekik, hogy mennyit fej-
lõdtek az egy hét alatt.

Sokat tanultak a gyerekek a meghívottaktól, az íjá-
szoktól, de sokat tanultak egymástól is.
Odafigyelést, segítséget, önzetlenséget, türelmet. Mi,
a tábor szervezõi pedig sokat kaptunk tõlük.
Elsõsorban tiszta szeretetet és örömöt, ami a leg-
nagyobb érték a mai világban.
Célunk, hogy jövõre már ne csak egy tábort szervez-
zünk, ebben számítunk idei támogatóinkra is.
Ezúton is köszönjük Szigetmonostor Önkormányza-
tának az anyagi támogatást, a Szigetmostor
Faluháznak pedig a kiváló helyet, ahol a tábort
tarthattuk.
Aki kedvet kapott az íjászathoz, azt továbbra is
szeretettel várjuk a faluház udvarán lévõ pályán
szerda és pénteki napokon 18-20-ig, a gyerekeknek
18.30-19.30 van edzés.
Végezetül a sikerünknek két fokmérõjét osztom meg
az olvasókkal. Az egyik, hogy Méhes Krisztina 13
éves leányt Kovács Gábor íjásztagunk magával vitte
egy íjászversenyre a tábort követõ szombaton, és ott
a tradicionális gyerek kategóriában elhozta az
aranyérmet. 

A másik pedig pár sor idézet a nekünk küldött
köszönõ levelekbõl. „A sok verseny nagyon tetszett
és feszült izgalommal töltött el a gyõzni akarásom –
amit persze nagyon-nagyon élveztem. A programok
sokszínûsége és a kézmûves foglalkozások miatt
nem voltak unalmas perceim. Imádtam a kidobóst és
a kötetlen játékot. Amit különösen élveztem, az a
bõrdíszmûves nap volt. Mindent kipróbálhattunk
magunk is és nem csak azt nézhettük, hogy hogyan
csinálják a felnõttek… Nem sok kedvvel mentem el
az elsõ nap, de most azt remélem jövõre is tudok
menni.” Megyeri Szofi táborozó
„Tóth István Koppány a legmélyebb tisztelettel
köszöni élete egyik legszebb élményét, amit az
íjászkör adott neki. A módszer és a táborvezetés
kiváló, jövõre is megyek. Koppány 5 éves, diktálása
alapján lejegyezte, édesapja. Üdvözlettel: Dr. Tóth
István.”

Jövõre találkozunk!
BOLYÁN PÉTER

Szigetmonostor Íjász Kör 
táborszervezõ-vezetõ

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

Süt a nap 
és itt a nyár

VÍZI SPORT ÉS KALANDTÁBOR
SZENTENDRÉN

Idõpontok:  
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!
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KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÕ
Minden szentendrei lakosnak 15% nyitási kedvezményt biztosítunk augusztus és szeptember hónapban.

Dumtsa Jenõ u. 24. (a belvárosi hídnál) Tel. 06-20-406-3030

• Kimondva, kimondatlanul a
magyar közönség aranyérmet
várt a férfi vízilabda válogatot-
tól a londoni olimpián, s a végül
elért ötödik hely sokak számára
csalódást okozott. Talán ezért is
keresik most oly sokan a választ
a miértekre.  
A csapat fel volt készítve, és
összetétele is a legjobb volt. Hogy
pontosan mi történt, azt csak
azok tudhatják igazából, akik ott
voltak és átélték. Többet majd az
értékelések és a vízilabda szövet-
ség elnökségi ülése után lehet
tudni. Én csak óvatos következ-
tetéseket merek mondani, és úgy
látom, hogy sok esetben nem volt
összhang a játékosok között, ami
nem is a hibákban mutatkozott
meg, hanem az azokat követõ
reakciókban. 

• Hogyan tudja egy csapat
menetközben feldolgozni a
kudarcokat?
A csapatot 13 játékos alkotja,
akik között sokféle habitusú
ember van. Van, aki könnyebben
túl teszi magát rajta, és van,
akinél világvége hangulat alakul
ki. Az azonban elengedhetetlen,
hogy megéljék a helyzetet, mert
csak úgy tudnak változtatni. A
legfontosabb, hogy õszintén vál-
lalja fel mindenki az érzéseit,
merjen errõl beszélni a társaival,
az edzõvel, a gyúróval, és merje
kimondani. Az edzõ adhat vála-

szokat, de végül mindenkinek
magának kell feldolgoznia a
történteket. Úgy láttam, hogy ez
most nem sikerült. Az angolok
elleni meccsen is olyan gólokat
kaptunk, amelyek azt mutatták,
hogy nem töretlen az elõrelépés. A
„kettõt elõre, egyet hátra” effek-
tus érvényesült: voltak jó periódu-
sok, amiket azután rossz kö-
vetett.

• Sok játékos számára London
volt a búcsú.
A világ nem a londoni ötödik hely
alapján fogja õket megítélni, és õk
sem ez alapján fogják a pályá-
jukat értékelni. Kásás Tamás 15
éven keresztül volt a világ legjobb
vízilabdázója. 

• A jövõt illetõen kulcskérdés az
utánpótlás helyzete.
Egy kicsit pesszimista vagyok ez
ügyben, mert a tavalyelõtti ifi EB-
n és a tavalyi junior VB-n nem
születtek jó eredmények. Vannak
tehetségek, ugyanakkor olyan
elmaradásokat tapasztaltam, ami
nehézzé teszi új tehetségek be-
építését egy válogatottba. Ke-
mény Dénes 2-3 éve próbálja õket
integrálni, a mostani csapatba
azonban mégsem tudtak bekerül-
ni, ami jelzésértékû lehet. Az 
viszont bíztató, hogy Horkai
György mint újdonsült utánpótlás
szövetségi kapitány napi rendsze-
rességgel tart edzéseket egy éve

mindennap a junior válogatott-
nak. Egy 25 fõs bõ kerettel készül,
és már nyertek is tornát a 93-as
korosztályban. A fiatalokban na-
gyon nagy az igény, és nagyszerû
szakember készíti fel õket.
Ugyanakkor kellenek a kis mûhe-
lyek is, azok a nevelõ együttesek,
amelyek megteremtik a bázist, és
ahol felfedezhetik a tehetségeket,
akik azután megkapják azt a
támogatást, amelyre szükségük
van a fejlõdéshez.     DOBOS ÁGNES

Ötperces interjú Kósz Zoltánnal 

KÓSZ ZOLTÁN

A 2000-es Sydney-i olimpia
gyõztes magyar vízilabda váloga-
tottjának kapusa és csapat-
kapitánya. 2000-ben beválasztot-
ták az évszázad magyar vízilabda-
csapatába. 2004-ben vonult vissza
hivatalosan a válogatottól, de
2006-ban egy mérkõzés erejéig
még játszott a csapatban, mely-
ben összesen 228 alkalommal
szerepelt. Jelenleg többek között
a Szentendrén és Leányfalun
mûködõ Kópé pólóiskolát irányítja
Petõváry Zsolttal közösen.

Tenisztábor 
a Luppa-szigeten

www.feristennis.hu
Makray Ferenc: 06-20-438-5022


