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A jó szakma felér 
a diplomával

Szentendrén működik térségünk egyetlen, szakképzést kínáló in-
tézménye, a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája. Az intézmény fő profilja a vendéglátás-turiz-
mus, de képeznek az intézmény kereskedelem-marketing ágazatában 
eladókat, műszaki területen pedig villanyszerelő és karosszérialakatos 
szakmára várják a jelentkezőket. Érettségire épülő, emelt szintű szak-
képzettséget nyújt a turisztikai szervező, vállalkozási és bérügyintéző, 
valamint a pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés. Az iskola a 
felnőttek számára is gazdag kínálatot nyújt. Fontos tudni, hogy a 
képzések ingyenesek(!), és igazodnak a térség munkaerő piaci igénye-
ihez. A felnőtt oktatás esti, vagy levelező munkarendben zajlik. Az 
iskola által kínált lehetőségekről a 6. oldalon tájékozódhat.

A legendás aranycsapat 
a masters vb-re készül!

Megannyi negatív hír és érzés indította a Magyarország által ren-
dezett „vizes” világbajnokságot, a versengés kezdetével azonban a 
heves szívdobogás és az elért eredmények vették át a helyüket. Izgul-
hattunk a nyílt vízi és a medencés úszóinkért, a „sellőkért” a szink-
ronúszás számaiban, a műugrókért, és okoztak pulzusemelkedést a 
vízilabdások is. Habár a VB július 30-án véget ért, kezdetét veszi egy 
újabb, melyen mi, dunakanyariak különösen izgulhatunk. Az egyko-
ri nagyok versengése, vagyis a Masters Világbajnokság ugyanis még 
csak most kezdődik, melyen a Budakalászi Sport Club női vízilabdá-
sai mellett Kósz Zoltánék egykori legendás csapata is ott lesz a Hajós 
Alfréd Uszodában. (További információk a programról a 7. oldalon)

A Peoples’ Fesztiválon jártunk
Július végén véget ért egy élményekben gazdag hét, a franciaorszá-

gi La Châtaigneraie nevű kisvárosban megrendezett European Peoples’ 
Festival. A nagyrészt Szentendréről verbuválódott csapat július 20-án 
este indult el, az alig 2 500 lakosú nyugat-francia városkába, ahol idén 
a rendezvény jubileumi, 25. eseménysorozatát tartották. A fesztivál 
egyik fő attrakciója volt a résztvevő országok tánc- és zenei örökségé-
nek bemutatása. A kulturális versenyek és bemutatók idei vezérfona-
la a boldogság volt. Erről kellett szólnia a csapatok utcaszínházi elő-
adásának is. A találkozón 2005 óta részt vevő szentendreieknek van-
nak „sikerszámaik”, s ezekkel a kulturális versenyekben elért jó sze-
replésünk a 13 résztvevő ország között a sportolók által elért 9. helyről 
a 6. helyre „húzta fel” az összesített eredményünket. (Tudósításunkat 
a 3. oldalon találja)

Irány a túlsó part!

Divat lett közösségben sportolni, és ugyanilyen népszerű közössé-
gi sporteseményeken részt venni. Soha ennél menőbb trend ne legyen! 
Elménk és testünk összhangjához elengedhetetlen a mozgás, és ha 
mindezt másokkal együtt éljük át, örök emlék is maradhat. Duna-
bogdányban augusztus 12-én rendezik meg harmadik alkalommal a 
Duna átúszást. Az esemény már csak azért is érdekes, mert az év 
összes többi napján szigorúan tilos áttempózni a folyó egyik oldaláról 
a másikra. Ezen a napon azonban akár nyolcszáz ember is megteheti 
ezt! (A feltételekről a 7. oldalon olvashat).

A szentendrei Régi művészte-
lep műtermeinek bérlésére új pá-
lyázati szisztémát alakítottak ki. 
Jelenleg a tizenkét műteremből tízet egy-egy művész kapott meg, egyet 
közösségi műteremnek jelöltek ki, amelyben Derkovits-ösztöndíjas 
fiatalok dolgozhatnak. Egy műterem pedig kül- vagy belföldi vendég-
művészek rendelkezésére áll. A galéria bizonyos értelemben hiánypót-
ló szerepet is betölt Szentendre kulturális életében. A művésztelep 

tagjai évente kiállításokon mutat-
ják be az előző időszakban készült 
munkáikat. S mivel a MANK 

országos intézmény, nem csak a szentendrei, de a más magyar város-
okban – sőt, nem egyszer a határainkon túl működő – művésztelepek 
és alkotóközösségek is bemutatkozási lehetőséget kapnak. Augusztus-
ban két tárlat lesz a MANK Galériában, melyekről a 4. oldalon kap-
hat bővebb információt.

A Régi művésztelepről

Edzésben a Millennium csapat

Gulyásleves  somlói galuskával – magyar lányokkal és magyar terítékkel
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08. 04., 05. 20:00 Városháza udvar Gogol: EGY ŐRÜLT NAP-
LÓJA, az előadás a Katona József Színház, a FÜGE + Orlai Produk-
ciós Iroda és a szegedi Maszk Egyesület együttműködésében jött létre. 
08.05. 20:00 Barcsay Jenő Múzeum udvar HARCSA VERA- GYÉ-
MÁNT BÁLINT Duó. 08.06. 10:00 Dunaparti Művelődési Ház 
udvar A KEREK KŐ – Nyáry Bábszínház. 08.06. 20:30 Ferenczy 
Múzeum udvar SWEET CHARITY – Auksz Éva koncert estje. 
08.11. 20:00 MűvészetMalom Szigligeti Ede, Vecsei H. Miklós, 
Kovács Adrián: LILIOMFI, a Budaörsi Latinovits Színház előadása. 
08.12. 20:00 Barcsay Jenő Múzeum udvar GÁSPÁR KÁROLY Trió. 
08.13. 10:00 DMH udvar AZ ARANYECSET – Aranyszamár 
Bábszínház előadása. 08.13.20:00 Ferenczy Múzeum udvar Mezei 
Mária: HOZTAM VALAMIT A HEGYEKBŐL, Tóth Auguszta 
önálló estje a Nemzeti Színház produkciója. 08.17. 20:00 DMH 
baletterem Schiller: FONDOR ÉS SZERELEM, a Színház- és Film-
művészeti Egyetem hallgatóinak előadása. 08.18. 20:00 Városháza 
udvar Anton P. Csehov: EGYFELVONÁSOS KOMÉDIÁK – A 
medve ; A dohányzás ártalmairól; Leánykérés, a Beregszászi Illyés 
Gyula Magyar Nemzeti Színház vendégjátéka. 08.19. 20:00 Város-
háza udvar BOBAN MARKOVIĆ ORKESTAR koncertje. 08.18-19. 
Duna korzó, Lázár cár tér SZENTENDREI SZERB BÚCSÚ. 08.25-
27. Szentendre belvárosa, Duna korzó SZENTENDRE ÉJJEL-NAP-
PAL NYITVA Fesztivál.

A részletes programért, jegyinformációkért keressék fel
a www.szentendreiteatrum.hu oldalt.
Szentendrei Kulturális Központ, Szentendre.
Duna-korzó 11/a. www.szentendreprogram.hu

„Édes és szerethető mese ez, épp 
olyan, mint Charity maga” – mondja 
a – Fellini filmjéből és a világhírű mu-
sicalből is ismert – történetről fősze-
replője, Auksz Éva. A színésznő nem 
a Szentendrei Teátrum műsorában is 
látható önálló esten találkozott először 
a szereppel, hiszen a Magyar Színház 
előadásában évekkel 
ezelőtt ugyancsak 
Charity bőrébe bújt, 
nagy sikerrel. A 
mostani koncertest 
mégis más. Talán 
nagyobb és nehe-
zebb feladat is, mert 
míg a sokszereplős 
nagyszínházi bemu-
tatóban számos ját-
szótárssal együtt adott élményt, ezút-
tal egyedül meséli, énekli, táncolja el 
Charity történetét.

„Bennem volt ez a szerep rendesen, 
nem játszottam ki magamból mindent 
annak idején. Nem szeretem ismételni 
magam, de ez a feladat nem az, vala-
hogy egyszerűen csak minden több 
benne! Másfél óráig egyedül lenni a 
színpadon iszonyatosan nehéz dolog, 
irtózatosan pörgök benne, de ez így jó!”

A koncertest voltaképpen diploma-
munkaként született, s nem meglepő, 
hogy a vizsga sokcsillagos ötöst érde-
melt a szakmai bírálóktól. No és a 

közönségtől is, hiszen a monodrámát 
már többször, s mindig hatalmas si-
kerrel adta elő a színésznő. A legna-
gyobb dicséret azonban mint mondja, 

mégis a Magyar 
Színházbéli kollégák 
elismerése volt.

„Megnézték az 
estet, és azt mond-
ták, Éva, hogy meny-
nyire nem hiány-
zunk mi ebből! En-
nél nagyobb dicsére-
tet aligha kaphat-
tam!

A nagyszínházi bemutató rendező-
je, Pelsőczy Réka is élvezettel és nosz-
talgiával nézte a koncertest próbáját. 
Sírt, nevetett, aztán felkiáltott, hihe-
tetlenül megy ez neked egyedül is!”

A színpadi bemutató előtt Auksz 
Éva még sosem dolgozott női rende-
zővel, nagyon várta hát a próbafolya-
matot, elvégre mint mondta, egy nőt 
ki érthetne meg jobban, mint egy 
másik nő? Hát…mondjuk egy férfi. A 
koncertestet ugyanis férje, Őze Áron 
rendezte. „Ebben az előadásban véges-
végig Áron hitt!” – vallja színésznő. Az 
est színpadra állításához a darabot 

fordító Zöldi Gergely is sok segítséget 
adott.

A boldogságát, párját kereső, cset-
lő-botló lokáltáncoslány történetében 
a színésznő szerint gyakran magukra 
ismernek a nők, olykor a férfiak is. A 
mese ugyanis ironikus, szatírikus, sok-
szor hallatlanul vicces, olyan „maga-
mat kigúnyolom, ha kell” alapon.

„A muscal meghódította annak 
idején a világot, mégis talán keveseb-
ben ismerik, mint lehetne, ugyanis az 
elvárt és megszokott hollywood-i 
happy end hiányzik belőle.” Őze Áron 
mégis azt vallja, ezt a keserédes törté-
netet csak imádni lehet!

„A koncertest ott kezdődik, ahol a 
nagyszínpadi előadás véget ér. Más ez, 
mint a színpadi, sűrűbb, intenzívebb, 
a stúdiótérben a szempillarezdülés is 
látszik. Évának nagyon ott kell lennie, 
és tudom, hogy kicsit fél is minden 
kezdéskor, de én már az első hangnál 
tudom, nem lesz semmi baj! S az első 
nevetés, visszajelzés már őt is meg-
nyugtatja, mindig minden megy, aho-
gyan kell.

Charityben és Évában több közös 
jellemvonás is van. Éva ugyan sosem 
kerülhetne olyan helyzetbe, hogy egy 

lokálban dolgozzon, s neki kicsit több 
idő is kell, hogy egy törés után feláll-
jon, de a gyermeki lelke, tisztasága, az 
örök mosolygás, ez igazán Ő.”

A színésznő olvasatában ez így 
hangzik: „Nem vagyok bevállalós, 
félénk lány vagyok. Igaz, felnőni sose 
fogok, ha tíz gyerekem lesz, akkor se! 
Charity dinkasága az enyém is, de én 
azért a földön járok, nem szeretek 
hazárdírozni.”

A házaspár, ahogyan sok minden 
másban, abban is egyetért, milyen 
gondolatokat adnának a Szentendrei 
Teátrum nézőinek.

„Életszeretet van ebben a történet-
ben, humor és optimizmus – mondja 
a rendező – amely azt üzeni: Mindig 
érdemes! Ha egyedül maradtál, ha 
bármi történt is, fel kell állni, mert a 
következő napon, a következő órában 
történhet valami jó!” Auksz Éva pedig 
így fogalmaz: „Soha ne elégedjünk 
meg azzal, ami van, menjünk mindig 
tovább. Ha elestünk, álljunk fel, és 
próbáljuk meg újból. Az a legfonto-
sabb, hogy merjünk az álmainknak 
élni!”

Sweet Charity címmel Auksz Éva 
koncertestjét a Szentendrei Teátrum 
műsorának nézői augusztus 6-án, 
este fél kilenctől láthatják majd a Fe-
renczy Múzeum udvarán.

(Dallos)

Sweet Charity Szentendrén, avagy

Merjünk az álmainknak élni! 

Legenda a múzeumudvaron

Hoztam valamit a hegyekből
„Azt mondják, egy ember addig 

él, amíg emlékeznek rá. Vajon Me-
zei Máriára hányan emlékeznek 
napjainkban? És hogyan? A „kecs-
keméti, franciás Mezeire”, aki re-
mekül játszott kokottokat…, aki 
színésznő akart lenni, és az lett. 
Díva, Vörös Démon, Femme fatale! 
Vajon igazán ezt akarta és így? 
Valójában milyen ember volt? Ho-
gyan élte mindennapjait? Kit és 
hogyan szeretett? Boldog volt-e, 
mint nő, mint ember, mint művész? 
Eleget tett-e a maga elé kitűzött, 
vállalt feladatának: szeretetben, 
szeretettel élni?”

A fenti kérdésekre keresi a választ 
a Mezei Mária életéről szóló, Hoztam 
valamit a hegyekből című önálló est. 
A művész alakját Tóth Auguszta 
idézi meg a Szentendrei Teátrum 
műsorában augusztus 13-án, este 
nyolc órától a Ferenczy Múzeum ud-
varán.

– Mit tudott róla, mennyire ismer-
te a színésznőt, mielőtt annak idején, 
Dávid Zsuzsa, a darab rendezőjének 
segítségével az est tervezésébe fogtak?

Amikor lehetőséget kaptam egy 
önálló est, jelen esetben inkább egy 
monodráma létrehozásához Vid nyán-
szky Attila igazgatómtól, valamilyen 
indíttatásból Mezei Máriára esett a 
választásom. Hogy miért éppen pont 
rá? Erre nem tudok válaszolni. De 
hiszem, hogy nincs véletlen. Hiszen 
én, vidéki kislányként, csak a televí-
zión keresztül, filmjein át ismerhet-
tem meg Őt. A családtagjaim úgy 
beszéltek róla, mint egy nagy kalibe-
rű művészről, akit nagyon szerettek 
és csodálták. Én azonban nem tud-
tam róla szinte semmit, azon túl, 
hogy egy legenda.

– Korábban úgy nyilatkozott, sok 
közös vonást talált kettejük között…

Beleásva magamat az életrajzba, 

a „Vallomás töredékekbe”, amit ma-
ga a Művésznő írt, fokozatosan meg-
ismerve Őt, sok párhuzamot véltem 
felfedezni sorsunkban. Olvasva le-
velezéseit édesapjával, Szigethy Gá-
bor Mezei-Márai szerelméről szóló 
könyvét, egy számomra rendkívül 
izgalmas, erőteljes, karizmatikus, 

bátor, okos, művelt, tanult, magas 
érzelmi intelligenciával rendelkező, 
rendkívül érzékeny, vonzó, erotikus 
nő személyisége bontakozott ki, aki 
nagyon vágyott arra, hogy szeressék. 
Egész életét, az édesanyja korai el-
vesztése, és édesapjához fűződő szo-
ros kapcsolata határozta meg. Bo-
nyolult magánéletében mindig az 
örök szeretetre vágyott. Már szüle-
tésétől sok kegyetlen megpróbálta-
táson megy keresztül. Ezek aztán 
végigkísérik úgy a magánéletében, 
mint a szakmai pályafutásában, ahol 
például meghurcolják választott és 
mindvégig megőrzött hite miatt, 
melynek megtalálásáig hosszú utat 
kellett végigjárnia. Ez a hosszú út 
egy nagyon göröngyös belső utazás, 
amely lelki fejlődéséről szól, gyötrő-
dő, kínlódó, harcoló, sok esetben 
lázadó, tiltakozó önismereti játékon 
keresztül. Így születik meg a „Hoz-

tam valamit a hegyekből” című írá-
sa. „Saját magam által megtalált 
hitem, magam által megfogalmazott 
alapelveit fektettem le benne.” Mi-
közben hihetetlen hévvel, felkészült-
séggel, lendülettel akarta pályáját a 
legmagasabb fokon művelni, eluta-
sítva a „Vörös Démon”, „a Franciás 
Mezei” ráragasztott bélyegét. Maxi-
malista volt, hitt a professzionaliz-
musában, és ebben nem ismert kö-
nyörületet.

– Érdekes módon az idősebb kor-
osztály kíváncsi az estre, akiknek több 
emlékük, élményük lehet Mezei Mári-
áról, vagy sikerült a fiatalabbak érdek-
lődését is felkelteni?

Azt est két óra öt perc, kemény 
„erőltetett” menet számomra. Annyi 
információt akartunk elmondani a 
művészről, hogy minden húzás a 
megírt darabból szinte fizikailag fájt, 
de meg kellett tennünk. Nem köny-
nyű feladat. A két éve színen lévő 
darabunkra hála istennek eddig so-
kan látták, és ez nekem nagyon nagy 
öröm. Mindamellett, hogy csak-
ugyan az Őt látott idősebb korosztály 
figyelmét vonzza jobban, nagyon sok 
fiatal is megfordul az előadásaimon, 
akik csodálkoznak, és teljesen le van-
nak nyűgözve e sokat szenvedett 
művésznő sorsát megismerve. Én is 
nagyon megszerettem Őt, így isme-
retlenül is ismerősen.

– Mit szeretne, hogyan távozzanak 
a szentendrei előadás nézői, milyen 
élményt őrizzenek majd a Tóth Au-
gusztával Mezei Máriára emlékező 
este után?

„Egy ember addig él, amíg emlé-
keznek rá.” Ebből kiindulva bízom 
abban és remélem, hogy méltó emlé-
ket állítok Mezei Mária művészi és 
emberi nagyságának, tovább éltetve 
emlékét az estet megnézők körében.

(DNK)

Rossini premier a Főtéren anno és most

Operatörténelem – operatörténetem
A nyári szabadtéri opera olyan, 

mint a strandröplabda. Míg a lelá-
tón a nézők hűtött koktéljukat szür-
csölgetik, és élvezik a játékot, addig 
a pályán a játékosnak bokáig érő 
homokból kell elrugaszkodnia, 
hogy a háló fölé emelkedjék, majd 
a következő pillanatban tigris mód-
jára a pálya távoli sarkába vetődnie, 
hogy mentse az ellenfél leütését…

Szentendre főterén mutatták be a 
közelmúltban a Co-Opera és a Szent-
endrei Teátrum együttműködésében 
Rossini: A sevillai borbély című ope-
ráját, Kerényi Miklós Gábor rende-
zésében. Érdekes egybeesés a rendező 
és a darab választása. Ugyanis 1993-
ban, két év kihagyás után került ismét 
a teátrum Szentendre főterére éppen 
a sevillaival, és éppen Kerényi Miklós 
Gábor rendezésében. Arról a maiak 
talán még nem is hallottak, hogy ak-
kor, a korábbi Jutka Persi, Pikko, La 
Mancha, Dundo Maroje, stb. sikeres 
előadássorozat a nyolcvanas évek vé-
gére Piros bugyellárissá lett. A koráb-
bi kis cirkuszi fa nézőteret hatalmas 
vas építményre cserélték, amely elta-
karta szinte az egész barokk főteret. 
Ez akkor olyan ellenérzést váltott ki, 
hogy ülősztrájk fenyegetéssel kellett 
nyomást gyakorolnunk a teátrumot 
üzemeltető megyei vezetésre. A múlt 
ködéből mára világosan látszik, mi-
lyen komoly vállalása és érdeme volt 
Szabó Ferenc városi művelődési ve-
zetőnek és Kurdics Erika egyszemé-
lyes színházi felelősnek, meg néhány 
megszállott önkormányzati képvise-
lőnek, hogy hittek abban, kell és lehet 
is újrázni. Képesek voltak szó szerint 
éjjel nappali munkával, a korábbi 
pénzügyi támogatás tizedével sikere-
sen újraindítani a Szentendrei Teátru-
mot. S ha ezt ők nem teszik meg, ma 
már lehet, hogy csak néhány tévéfel-
vételről, és egy-két városban élő nyug-

díjas visszaemlékezéseiből ismernénk 
a szentendrei nyári színházat is.

Nem tudom, hogy 1993-ban a Te-
átrum szervezői számoltak-e az Illés 
napjához kapcsolódó időjárási hiedel-
mekkel, de az bizonyos, vállalták a 
kockázatot, hiszen július 15-én, 17-én 
és 18-án tűzték műsorra A sevillai bor-
bélyt városunk Főtéren. Szerencséjük 
volt Illéssel, mert elkerülte a vihar az 
előadásokat, így azok anno nagy siker-
rel mentek. Nem akármilyen élményt 
adtak a bemutatók, hiszen Basilio, a 
zenetanár szerepében, az akkor élete 
legjobb formájában lévő Gregor József 
világsztárt hallhatta az a szerencsés, 
aki bejutott valamelyik előadásra. Szó-

val nem volt könnyű ezt a mostani 
sevillai előadást múltidézgetés és ösz-
szehasonlítások nélkül nézni, hallgat-
ni annak, aki látta a 1993-ast. Mert 
nem csak a rendező és a díszlettervező 
ugyanaz a személy, 25 év tapasztalattal 
gazdagabban, de ugyanaz a díszlet is, 
vagy majdnem ugyanaz. Így nézve a 
játékot, inkább arra kerestem a választ, 
több-e ez, mint egy nyárestén kelle-
mes, Rossini dallamokat éneklő, tehet-
séges fiatalok együttese. Tetten érem-e 
a Gregor által oly hangsúllyal emlege-
tett kisugárzást rajtuk, amitől hiteles-
sé válik az ének. Játékukban mit me-

sélnek nekem, megfognak-e ezzel a jól 
ismert darabbal, amit könnyebben 
érthetővé tett, hogy magyarul szólt, 
míg negyedszázada olasz nyelven 
ment. Mert mint tudjuk, az opera, 
mint az opera buffa nem takarékosko-
dott anno sem a vaskos kifejezésektől, 
a korabeli szlengtől és mindig jelen 
idejű volt. Igaz ez rá még akkor is, ha 
akár ókori történetet régi jelmezekben 
és díszletek közt adták elő. De e sevil-
lai a mában játszódott, amit itt az új 
magyar nyelvű fordítás csak erősített. 
Persze biztosan voltak olyanok, akiket 
ennek időnkét szlenges stílusa megle-
pett, és akik ezen megbotránkoztak. 
De javaslom inkább a ránk szakadat-

lanul ömlő reklám- és egyéb a zenei 
környezetünket túlterhelő háttérze-
nékből legyen elegünk, amelyek való-
ban könnyen deformálják egyébként 
is sérülékeny zenei nyelvezetünket. 
Mert ez az, ami a fennköltséget leala-
csonyítja, és nem a mai nyelv, még ha 
az szleng is.

Jelentem, nekem bejött! Teátrum 
ez kérem, ahogy meglátva komédiá-
sokat a Liliomfi filmben Krencsey 
Marianne felkiált: Nénike teátristák! 
Pontosan fogalmazva, visszajöttek a 
teátristák a főtérre!

– Benko –

Premier a szentendrei főtéren
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Borbély flashmob
Lenn voltam. Mármint a Kacsakőnél. Szóval tudják, ott a Bükkös tor-

kolatánál, ahol most a két utánfutó kocsi büfé van, no meg nagy kék-fehér 
csíkos napernyő, és azok a raklap ülőalkalmatosságok is, amit mostanság 
csak loft designnak neveznek. Estefelé járt, legalább is az óra szerint már 
éppen hetet ütött volna. Szóval, ott tébláboltam, valami ülő-alkalmatossá-
got kerestem. Olyat, ahonnan jól láthatom majd a kék tojtojhoz vezető kis 
út mellett felállított sátrat, no meg a dobogót, és hallhatom is majd az 
énekeseket. De ami a legfontosabb, hogy közben figyelhessem az akkor 
még a dunai panorámát bámuló, sörüket iszogató, csendesen beszélgető, 
vagy telefonjuk képernyőjét bambuló embereket. Kíváncsi voltam ugyan-
is, hogyan fogadják majd az operát itt. Ugyanis operát hallgatni mentem 
én kacsakőékhez. Mert a teátrum új vezetője és Lang Andris kitalálták, 
hogy így harangozzák be az idei nyári Rossini darabot, A sevillai borbélyt. 
Én díjazom az ötletet, mert így olyanok is rákaphatnak az operára, mint 
én is, akiknek Wagner nem heti desszertjük, és Mozartot mint kugelt, a 
csokival bevont golyócskát jobban ismerik, mint a Varázsfuvola szerzőjét. 
Én meg már csak azért is lementem, mert odavagyok a flashmobokért. 
Imádom, amikor egyszer csak valahonnan megszólal a zene, és mondjuk 
a zöldséges – Libiamo, libiamo ne’lieti calici che la bellezza infiora… a 
pezsgő ária tenorját énekli. Szóval erre számítottam itt is, és nem kellett 
csalatkoznom. S bár a facen és másutt is beharangozták, hogy lesz itt a 

Kacsakőnél a 
sevillai, de az 
akkor jelenlévők 
talán ha 20 szá-
zaléka tudta ezt. 
A többség afféle 
rendes délutáni 
kacsakőző ven-
dég volt, sörrel 
és kutyával, na-
pozva és beszél-
getve. Számom-
ra most is kide-

rült, érdemes az embereket figyelni, mert az opera különös műfaj, hallga-
tása sok mindent elárul az illető személyiségéről. Ezért aztán az ilyen 
helyzetekben képesek a meglepetésre. Hallgatva a Virtuózokból már ismert 
Bojtos Lucát, a mellettem ülő kigyúrtról kiderült, hogy galamblelkű, és ha 
nem tudná, hogy barátnője figyeli, elsírta volna magát, amikor Luretta az 
apjához könyörögve énekelte „O babbini mio caro… „ a már a baracklek-
vár szinten közismert áriát, hogy „ha kiderülne, hogy hiábavaló iránta 
minden szerelmem, a Ponte Vecchio hídról az Arno folyóba vetem magam.” 
Mert hát ez úgy van, hogy a látszólag műveletlen is tud rezonálni, míg a 
nagyképű műveltnek látszó olyan, mint a balta a vízben. A tőlem tízlépés-
nyire söröző jókedvű társaság Péterje, a nagy dumás, rövidlátó, frivol szö-
vegű megállás nélkül nyomta, – Neki ez csak nyávogás, neki Pavarotti és 
Netrebko a mérce, amin a kékszoknyás jókat vihogott. Aztán Papagena-
Papageno Pa, pa, pa, duetten előbb csak kevéssé röhögcséltek, amikor aztán 
Pataki Bence és Erdős Attila virtuózan lenyomta torkukon a Donizetti 
Hadaró duettet már nem maradt gúnyolódni valójuk, mert ez a Don Pas-
quale opera részlet még nyelvtörőnek sem kis feladat, nem hogy énekelni. 
De ahogy láttam, a fiatal operisták is benne voltak a játékban. Semmi póz, 
semmi nagy művész vagyok, hanem játék hanggal és zenével. Egyébként 
is A sevillai borbély tipikusan az a darab, amely kínálja a játékot. Szóval itt 
van ez a Kacsakő plázs, ugyan nem a Berlin Waldbühne, de ettől még jó-
pofa dolog, időnként egy kis operista programra. Ne tessék félre érteni, 
nem kívánom én Lang Andrástól, hogy változtassa meg a Kacsakő profilját, 
csak finoman jelezni szeretném azoknak, akinek dolga és lehetősége, hogy 
szabad az úgynevezett – valamikor rossz kifejezéssel – komolyzenének 
hívott produkciókat is kivinni a Duna partra, sőt még a folyóra is, vagy 
olyan természetes nézőtérre, mint amilyen az Ábrányi-villa parkjának kat-
lanszerű lejtője.

Szóval az ötlet jó volt és a produkció is, kellemes zenék voltak, vidám 
kis operaszösszenet. Tovább érdemes ezen az úton menni, mert az efféle 
flashmob remek beharangozó tud lenni, bármennyire is lenézik sokan a 
műfajt. Hiszen este is legalább ötven mobilról szaladt szét a világba hogy, 
– Figyuzz! Nálunk Szentendrén éppen ez megy! Jó mi? Pedig, ha a plaká-
ton olvasná a lúzer, hogy Händel Xerxes-éből az „Un cenno leggiadretto” 
Atalanta áriáját énekli Bojtos Luca, akkor elfordítaná a fejét – Jajj nee, 
megint valami szomorúzene! És kedves Vasvári Csaba, ha valódi flashmobot 
is rendezne, mondjuk a valamikori magyar Pavarotti, Stéger táblája előtt a 
Dumtsa utcában az egyik szombaton, amikor ezerrel megy a Dumtsa kor-
zó az nagyszerű lenne! Vagy a Czóbel park melletti japán kertben Puccini, 
Pillangó kisasszonyából – Un bel di, vedremo, ha már a nagy zeneszerző volt 
egyszer Szentendre vendége is, és először Magyarországon az Operában 
éppen Wein Margit Cho cho san alakítását hallotta.

Kedves igazgató úr, csak arra kérem, szegje meg a flashmob aranyszabályát, 
és előtte szóljon nekem, hogy ott lehessek az unokáimmal!

(Sutyi)

Hatodik helyen végeztek a magyarok az Eurofestivalon

Vezérfonal a boldogság!
Július végén véget ért egy élményekben gazdag hét, a franciaországi 

La Châtaigneraie nevű kisvárosban megrendezett European Peoples’ 
Festival. Mint ahogy az újság előző számában hírt adtunk erről, a nagy-
részt Szentendréről verbuválódott csapat július 20-án este indult el, az 
alig 2 500 lakosú nyugat-francia városkába, ahol idén a fesztivál jubile-
umi, 25. eseménysorozatát rendezték meg. Félezer külföldi vendég szál-
lásának és étkeztetésének megoldása, és – a közelmúlt tragikus francia-
országi eseményeire különös figyelemmel – biztonságának megszerve-
zése, valamint a napi sport és kulturális versenyek bonyolítása oly nagy 
és költséges feladatnak bizonyult, hogy 13 település összefogására volt 
szükség. A mintegy két éven át tartó szervezést a Let’s Go egyesület 
irányította, de jelentős támogatást kaptak az önkormányzatoktól, a 
kanton nagyvállalataitól, pénzintézeteitől, civil szervezeteitől és pártoló 
magánszemélyektől is. Azt, hogy a helyiek mennyire szívükön viselték 
a fesztivál sikerét, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 350 önkéntes 
– fiatal és szépkorú egyaránt – jelentkezett segítőnek.

La Châtaigneraie sokat megőr-
zött a hagyományos francia vidéki 
kisvárosi létformából. A helyiek 
még ma is tartják azt a valaha a mi 
falvainkban is elterjedt szokást, 
hogy minden szembejövőnek – is-
merősöknek és ismeretleneknek 
egyaránt – napszaktól függően jár 
egy kedves bonjour vagy bonne soir 
(jó napot vagy jó estét). A fesztivál 
most is a hagyományos ökumeni-
kus misével kezdődött, bár ez alka-
lommal a szertartás könnyedségé-
vel, valamint a kórus és zenekar 
által előadott francia, angol, német 
és litván szent énekek miatt jobban 
hasonlított egy a szakralitást egy 

percre el nem veszítő show-műsorhoz, mint a megszokott istentiszteletek-
hez. Délután került sor az ugyancsak hagyományos felvonulásra, a cso-
portok és a nézők felhőtlen vidámsága ellenére nem lehetett nem észre-
venni a különleges készültséget: a felvonulás útvonalára betorkolló utakat, 
de még a kis közöket is hatalmas földmunkagépek, traktorok vagy rend-
őrautók torlaszolták el … Hétfőn kezdődtek a sport- és kulturális verse-
nyek. Vannak sportágak, melyek minden EPF-en szerepelnek. Idén a 
tollaslabda volt a franciák által választott, nem hagyományos sportág. A 
kulturális versenyek és bemutatók idei vezérfonala a boldogság volt. Erről 
kellett szólnia a csapatok utcaszínházi előadásának. Mindegyik csapatnak 
egy mindössze két nap alatt megfestett helyi műemléket, városrészletet 
vagy tájat ábrázoló képet is le kellett adni. A főzőversenyben egy nemze-
ti ételspecialitást kértek (mi gulyáslevest és somlói galuskát készítettünk). A 
fesztivál egyik fő attrakciója a résztvevő országok tánc- és zenei öröksé-
gének bemutatása volt. A találkozón 2005 óta részt vevő szentendreieknek 
vannak „sikerszámaik”, s ezekkel idén is jól szerepeltünk. A sportverse-
nyekben a legjobb eredményt az úszók érték el, ők harmadikok lettek. S 
bár a többi sportágban az alsó- vagy a középmezőnyben végeztünk, a 
korábbi évekhez hasonlóan a kulturális versenyekben elért jó szereplésünk 
(festés – 2. helyezés, fotó – 3. helyezés, utcaszínház – 4. helyezés, főzés 
– 5. helyezés) a 13 résztvevő ország között a sportolók által elért 9. helyről 
a 6. helyre „húzta fel” az összesített eredményt.

A fesztivál a hagyományos tűzijátékkal fejeződött be, péntek éjjel a 
véget nem érő búcsúzkodást mind a 14 ország csapatainak tagjai ezzel 
a mondattal fejezték be: Viszontlátása jövőre, Litvániánban, az EPF 2018. 
évi helyszínén! A programot Szentendre Önkormányzata és a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatta.

KSZÉ

„Kútnak lenni volna jó, utas-itatónak…”
Kányádi Sándor szép sorait talán nem ismerik a berliniek, mégis ott 

jött létre a Refill Berlin. Így nevezik azt a mozgalmat, amelybe nem 
csak a német főváros vendéglátóhelyeit, de irodákat, sőt magánszemé-
lyeket is bevonnak, hogy életre hívjanak egy csapvíz utántöltő hálózatot. 
(A dolog emlékeztet egy századfordulós budapesti rendeletre, amely 
szerint ha valaki egy pohár vizet kért, azt a házigazda köteles volt adni.) 
Németországban a mozgalom célja a milliónyi eldobott műanyagpalack 
számának csökkentése volt, s a kezdeményezéshez Berlinen kívül más 
nagyvárosok is csatlakoztak. Az ötlet egyszerű: amelyik bejárati ajtón 
kint van a kék Refill Berlin matrica, oda be lehet menni pohárral, ku-

laccsal, és ingyen töl-
tenek bele friss csap-
vizet. S hogy a Refill 
Berlin hatása már 
most is mérhető a né-
met fővárosban, azt 
jól mutatja, hogy je-
lentősen csökkent az 
eldobott PET-
palackok száma.

A minap egy esti 
szomszédolás vendége 
voltam. A Ciprovaci 

Mehala, Kör utca és környéke városrész lakói jöttek össze piknikezni. Az 
egyik szentendrei lokálpatrióta megmutatta azt a helyet, ahol a ciprovaci 
városrész valamikori központja volt. Megtalálták azt a kutat is, (bunar) 
amely régen minden mehala központjában megtalálható volt. Eddig 
azért nem leltük, mert már régen lebetonozták. Ám ami ennél szomo-
rúbb, valószínűleg a hatvanas években szennyvizet vezettek bele. Sorba 
vettük, hol vannak még elfelejtett kutak, és tizenötig jutottunk a számo-
lásban. A kutak többségének már csak az alépítménye van meg, a stang-
lis vízkiemelőket lebontották. A szomszédolás résztvevői arról is beszél-
tek, hogy a még itt-ott, az utcasarkon álló, ötvenes éveket idéző kék 

nyomós közkutakat is érdemes lenne 
megmenteni. Az akkori estén elhang-
zottak nyomán kelhet életre a Refill 
Szentendre mozgalom, amely képvi-
selhetné e kutak megóvását, helyreál-
lításukat, ha már Földünk egyik leg-
fontosabb kincse az iható víz. Mert 
nem tudni, gondolt-e valaki arra, mi 
lesz a Bjela voda forrás sorsa a Skan-
zenben épülő Erdélyi tájegység miatt? 
Vagy mi lesz a Lajos forrással? Az jó 
hír, hogy hamarosan elkezdik a félig 
romos turistaház felújítását. De ha 
elkészül, utána is vihetnek vizet a 
szentendreiek a híres Dobra voda 

forrásból?
A jó szándék kevés 

ott, ahol a hivatal em-
berei és a képviselők 
harmada kevéssé is-
meri városát. So-
kunkban ott él fájó 
emléke annak, hogy a 
Skanzen területének 
kisajátításakor, a 
Sztaravodát, a város 
egyik régi emblemati-

kus közösségi helyét a múzeum karanténba zárta. Talán, ha a Refill 
Szentendre életre kelne, a német példa nálunk is sok követőre találna.

(Benko)

Több százmillió útfejlesztésre
A kormány 2016 és 2021 között 80 milliárd forintot szán Pest megye 

fejlesztésére, melyből nem csak az önkormányzatok, hanem az itt székelő 
cégek is részesülhetnek.

Tavaly év végén jelentek meg a Nemzetgazdasági Minisztérium pá-
lyázatai. A mikro-, kis- és középvállalkozások között 3 milliárd forintot 
osztanak szét, összesen 61 vállalkozás kezdhet így fejlesztésbe. A beru-
házások rendkívül sokfélék lesznek, van, aki csarnoképítésre, sörfőzdé-
re igényelt forrást, Pomázon pedig mintegy 58 millió forintból létesül-
het asztalos üzem és irodaépület. A szakminisztériumban azt remélik, 
hogy a fejlesztések a vállalkozások versenyképességét is növelni fogják, 
valamint közel kétszáz új munkahelyet teremtenek a megyében. A tele-
pülések számára kiírt tenderen kifejezetten „önkormányzati tulajdo-
nú belterületi utak, szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújítá-
sának és korszerűsítésének” támogatását tűzték ki célul. A községek és 
városok 20-150 millió forint közé eső összegért pályázhattak. A szent-
endrei járásnak három nyertese is van, Szentendre és Pomáz ráadásul 
a maximális összeget nyerte el. Utóbbi helyen a Béke és Vróci út felújí-
tására fordítják majd a forrást. Szentendrén több utca lakói és használói 
is örülhetnek: a Móricz Zsigmond, a Bimbó és a Barackvirág utca mel-
lett a Vasúti villasor felújítására is jut a keretből. Közel 70 millió forint 
jutott Pilisszentkeresztnek is. A pályázati összegből rekonstruálják 
majd a Rákóczi Ferenc és a Kossuth Lajos utcát. A közvetlen cél a tele-
pülési infrastruktúra fejlesztése.

Az NGM felhívására egyébként összesen 147 pályázat érkezett, ebből 53 
települést hirdettek ki nyertesnek. Az eredetileg 3,5 milliárdos forrást továb-
bi fél milliárddal toldották meg a túljelentkezések miatt.

Újra Kisoroszié a rév
Munkanapokon reggel 5 és este 22 óra között jár a révhajó Kisoroszi 

és Visegrád-Szentgyörgypuszta között. Az iskolai tanítás idején a reg-
geli órákban sűrűbben mennek a járatok. A hajóközlekedésről Kisoroszi 
önkormányzata gondoskodik jelenleg, miután a korábbi üzemeltető, a 
Dunakanyar Révhajózási Kft. már nem kívánta működtetni a személy-
szállítást. Ennek pedig egy országos jogszabályváltozás az oka: a szak-
munkás minimálbér jelentős emelkedése miatt nem tudták a megnöve-

kedett költségeket 
beépíteni a büdzsébe. 
A nyár folyamán ér-
keztek meg az enge-
délyek, ezért már a 
jegyeket is lecserélték 
az önkormányzatiak-
ra. A település képvi-
selő-testülete júliusi 
ülésén úgy határo-
zott, hogy nem vál-
toztat a jegyek és bér-
letek árán, ezt a kör-

nyező települések, a korábbi üzemeltető és a révészek is javasolták a falu 
vezetésének. Két hajójuk, a Galga és a Varsány iratait is áttekintették, 
eszerint Kisoroszinak 2022-ig van hajózási engedélye, míg 2024-ig ér-
vényes az üzemeltetési engedély. A révközlekedéshez pályázati forrást is 
igénybe vesznek, zajlik a 2015-2016-os esztendők pályázatainak elszá-
molása és lezárása, továbbá beadták már a 2017-es pályázatot is. Tarta-
nak a megbeszélések arról is, miként lehetne a kompközlekedést is új-
raindítani Kisorosziban. Amint körvonalazódnak a feltételek, a grémi-
um tárgyalni fog róla. cc

Sztaravoda - Ókút forrás

Lajos forrás 1935

Bjela voda (Feherviz forrás, Skan-
zen)

Reménykeltő hír a Duna-ünnepet, a település népszerű nyá-
ri eseményét kedvelők számára, hogy amennyiben a feltételeket 
sikerül megteremteni – bár szerényebb körülmények között, de 
– szeptember 2-án ismét meg szeretnék rendezni a programot, 
melyről augusztusban tájékoztatással lesznek – adta hírül lapunk-
nak Kisoroszi polgármestere, Molnár Csaba.

A V-8 Uszoda és Szabadidőközpont

PÉNZTÁROS munkatársat keres
Feladatok: Vendégek fogadása • az uszoda belépőjegyeinek 

és bérleteinek kiadása • pénzkezelés
Elvárások: Középfokú végzettség • alapfokú számítógépes 

ismeret • megbízhatóság, talpraesettség, önálló munkavégzés • 
problémamegoldó képesség • jó kapcsolatteremtő és kommu-
nikációs készség • ápolt megjelenés

Amit kínálunk: Versenyképes fizetés • fiatal, dinamikus 
csapat • igényes munkakörülmények

Munkaidő: Heti 40 óra, egyedi beosztás szerint váltott mű-
szakban, az uszoda- és wellness részleg nyitva tartásának meg-
felelően

Jelenkezés: Fényképes önéletrajz elküldésével a
boulsevicz.betrix.v8@szentendre.hu e-mail címre.

Flashmob a Kacsakőnél
A 2. helyezést elért festmény, Felix 
Lionnet helyi, 19. századi festő házáról
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Mathias Rex
Étterem és Panzió

Rendezvényterem:
esküvők, szülinapok, családi rendezvények

Várjuk Sok Szeretettel!
2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 16.

www.mathiasrexhotel.hu
Asztalfoglalás: 06/20/200 9977

 FÉNYFESTÉS    KONCERTEK    GASTROART 

 HÁZAK, UDVAROK, HÁZIGAZDÁK    

 GASZTRO UTCA - PROGRAMOK    KACSAÚSZTATÁS  

 CSALÁDI PROGRAMOK 

AUGUSZTUS 25-26-27.

A Szentendre Éjjel-Nappal 
Nyitva Fesztivál immár 12. al-
kalommal várja a vendégeket 
művészeti és gasztronómiai 
programok özönével a nyár utol-
só hétvégéjén, augusztus 25-től 
27-ig. A város kiállítóhelyein, 
galériáiban és különböző sza-
badtéri helyszínein megrende-
zett képző- és iparművészeti 
kiállítások, vásárok mellett in-
teraktív és nyitott műtermek, 
tematikus séták, szabadtéri kon-
certek, színházi előadások, film-
vetítések, gyermek játszószigetek 
és fényfes tés is szórakoztatja a 
látogatókat.

A fesztivál egyik legnép-
szerűbb programja a „Házak, 
udvarok, házigazdák Szentend-
rén” zenés, irodalmi, színházi, 
gasztro nómiai, képző- és ipar-
művészeti programokból álló 
sorozat. Közel 33 új helyszínen 
– házakban, udvarokban, ker-

tekben – várják az érdeklődőket 
a városlakók. A lelkes lokálpat-
rióták Szentendrét nemcsak la-
kóhelyükként szeretik, de azt is 
fontosnak tartják, hogy a város 
kulturális vérkeringésébe is be-
kerüljenek programjaikkal.

Szentendrei házak, udva-
rok, kertek kapuit tárjuk szé-
lesre ebben a három napban. 
Az itt lakó polgárok, művészek, 
üzlet- és galériatulajdonosok vár-
ják Önöket programmal, étellel, 
itallal, mintha csak vendégségbe 
jönnének. Megmutatjuk, ho-
gyan élünk, mihez értünk. El-
leshetik a hamisítatlan szentend-
reiség titkát, 85 program közül 
választhatnak. A fesztivál teljes 
programja augusztustól elérhe-
tő a www.szentendreprogram.
hu és a www.iranyszentendre.
hu oldalakon. (Egyes programok 
belépődíjasok. Jegyek elővételben 
augusztustól válthatók.)

A GasztroArt keretében a 
szentendrei művészek alkotásai 
ihlette artisztikus desszerteket és 
ételeket 11 vendéglátóhely (étter-
mek, kávézók, cukrászdák) jeles 
képviselői készítik el, kimondot-
tan erre a hétvégére.

A Főtéri programok idejére 
újra színekben pompázik majd 
Szentendre Főtere. Augusztus 
26-án és 27-én este 21 órától 
különleges fényfestészeti kom-
pozícióval és fantasztikus kon-
certekkel – LGT Emlékzenekar 
Karácsony Jánossal, Söndörgő 
Zenekar – várunk mindenkit.

Gasztronómiai különlegessé-
gekkel, koncertekkel, kirakodó-
vásárokkal, gyermekprogramok-
kal és cirkuszi mutatványosok-
kal találkozhat mindenki, aki a 
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva 
Fesztiválon kilátogat a Duna-
korzón található Gastro-ut cá-
ba.

Az utcafesztivál három napja 
alatt alkalom nyílik arra, hogy 
közönség maga is együtt bolon-
dozzon a művészekkel, akár csak 
úgy, hogy a felvonuló, parádézó 
fanfárcsapathoz, a táncosokhoz 
és az artistákhoz kapcsolódva 
együtt táncol velük végig az ut-
cákon. A látogatók a legváratla-
nabb helyszíneken találkozhat-
nak a szórakoztatók happening-
jeivel, „városmegmozgató” akci-
óival. A hamisítatlan vásári 
hangulatot gólyalábas vásári 
komédiások, dudások, „muzsi-
kások” és más utcai mutatvá-
nyosok pezsdítik.

TDM-séták sétálunk, sétá-
lunk… Szinte mind annyi unk-
ban megvan az új, ismeretlen 
dolgok felfedezése iránti vágy. 
Ezért is hozta létre városunk 
Tourinform Irodája a szentend-
rei városismereti sétákat, ame-
lyek során mindenki – saját kor-
osztályának és érdeklődési köré-
nek megfelelően – megismerhe-
ti Szentendre rejtett kincseit. A 
három nap alatt hat különböző 
tematikájú sétával várja a látoga-
tókat a Szentendre és Térsége 
TDM.

A Szentendre Éjjel-Nappal 
ideje alatt is várunk a Dumtsa 
Korzóra, ahol jó zenék, finom 
ételek és italok mellett lehet iga-
zi különlegességeket találni. A 
vásári forgatagban cukrászdák 
és remek borok, kerámiák és 
egyedi ékszerek, fa- és textil já-
tékok, régi könyvek, régiségek és 
ásványok, kerámia virágok és 
bőr termékek csalogatják a 
Szentendrét szeretőket.

A részletekekről a fesztivál 
facebook oldalán, a http://
szentendreprogram.hu/-n olvas-
hatnak az érdeklődők.

Szentendre idén a Szerb Ön-
kormányzattal közösen rendez 
kétnapos Szerb Búcsút. Az egy-
házi ünnep mellett gasztronó-
miai vásárral, koncertekkel, 
táncházakkal, késő estébe nyú-
ló kólózással is várják a látoga-
tókat.

A rendezvény alkalmat kínál 
arra, hogy a résztvevők jobban 
megismerhessék a szerb népszo-
kásokat, a népviseletet, a tánco-
kat, dalokat. A Duna korzó gaszt-

ronómiai vásárában ha-
gyományos szerb étele-
ket, italokat kóstolhat a 
látogató. A Krisztus szí-
neváltozásának ünnepére 
szentelt „Pre ob ra zsen-
szka” templom búcsúja a 
XVIII. század folyamán 
egyben Szentendre város 
legjelentősebb ünnepe is 
volt. Az ortodox egyházi 
hagyomány szerint ezen 
a napon történik az új 

szőlő felszentelése, amely évszáza-
dokon keresztül nagy jelentőség-

gel bírt a szőlő és borter-
melő szentendrei lakosok 
körében.

A búcsú legfonto sabb 
eseménye az ünnepi isten-
tisztelet, a liturgiát követő 
délutáni vecsernye, vala-
mint a templomkertben 
rendezett népi mulatság, 
zene és tánc. Hagyomá-
nyosan a vecsernye után 
az egyházközség borral 
kínálja a temp lom kert ben 
összegyűlt vendégeket.

Szentendrei Szerb Búcsú • Augusztus 18-19.
Duna-korzó, Lázár cár tér

Augusztus 18. 19:00 Zenél a Pyrgos Görög zenekar; táncház. 
21:00–23:00 Belgrádi Szerb Néptáncegyüttes és zenekara a Talija 
Art Co; tánctanítás és táncház Augusztus 19. 10:00 Ünnepi is-
tentisztelet – Preobrazsenszka templom. 12:30 Fellép a „Branko” 
Szerb Néptánccsoport, Niš, Szerbia. 13:30 Zvuci s kamena ének-
kar Újvidék, Novi Sad 14:30 Fellép a Belgrádi Szerb Néptánc-
együttes és zenekara, a Talija Art Co. 16:00 Vecsernye az új 
szőlő felszentelésével – ezt követően kötetlen program, zene és 
tánc a templom kertjében. 19:00 Eredics Duo (Döbrönte Petra 
és Eredics Vince tambura, tangóharmónika) és a ViGaD Trió 
(Zetalaki Dániel & Gáspár és Eredics Vince). 20:00 Zenél a Kolo 
zenekar. 22:00 Guča Partyzans Brass Band. 23:00 –02:00 Kolo 
zenekar Augusztus 20. Duna-korzó, Lázár cár tér színpad: 11:00 
Kakaó koncert. 13:00 Zenél a Kecskés Együttes. 14:30 Babra 
koncert. 16:30 Városi ünnep: államalapító Szent István ünnepe 
– Sebő együttes műsora. Csillagszeműek Táncegyüttes fellépése. 
Szentendre Város Díszpolgára cím és a Pro Urbe Emlékérmek 
átadása. Szigethy Ildikó meséje a Paraszt Bibliából. 19:00 Öku-
menikus kenyérszentelés fellép az Mc Masters zenekar. 21:00 
PASO – Pannonia Allstars Ska Orchestra. 22:30 Tűzijáték. 20:00 
Boban Marković Orkestar, a világhíres szerb trombitaművész. 
Városháza udvara (belépős). Az esemény Facebook oldala: Szent-
endrei Teátrum és Nyár Kísérő programok: 10:00–18:00 Magyar 
Hagyományőrző Faművesek bemutatója és kreatív családi játszó-
ház 11:00–20:00 Szittya Pita Kenyérsütő Játszóház 14:00–19:00 
Kontyoló és Pingáló / Karzat SzínházHajfonás régi szokás szerint 
és testfestés autentikus magyar hímzésmintákkal 18:30 Új Szent-
endrei Kamarazenekar ünnepi koncertje – Főtér Információ: 
http://szentendreprogram.hu/ Támogatók: NKA, Szentendre

Mi újság a szentendrei 
Régi Művésztelepen?

Az 1926-ban alapított központ 
kezdetben egy, a Pomázi út melletti 
elhagyott tanyán működött. A nem 
csak a festőkollégák társaságára vá-
gyó művészek azonban a várostól 
távol érezték magukat, ezért új hely-
színt kerestek.

1928-ban bukkantak rá arra a 
gyönyörű, ősfás telekre, melyen a 
korábban itt működő tüdőszanató-
riumra már csak a kertben elszórtan 
álló kis házak emlékeztettek. 
Starzsinszky László polgármester se-
gített: az OTI-tól jelképes összegért 
megszerezte a terület használati jo-
gát, s a művésztelepet, majd 1928-
ban a Szentendrei Festők Társasá-
gát megalapító nyolc festő – ekkor 
már Barcsay Jenővel kiegészülve – 
1929-ben beköltözött a ma is ugyan-
itt működő művésztelepre.

A telep közösségébe bejutni soha 
nem volt egyszerű. 1945-ig a tagság 
szavazattöbbségére volt szükség. A 
háború után bizonyos politikai 
szempontok is közrejátszottak ab-
ban, hogy a régi tagok közül kiket 
küldtek el, és kit vettek 
fel. Az 1960-as évek 
végére a szanatórium 
céljaira épített kis há-
zakat le kellett bonta-
ni; a tizenkét új – kül-
sőre egészen műterem-
formájú – modern 
épület 1972-ben ké-
szült el. Sajnos a háza-
kat csak tavasztól őszig 
lehetett használni, 
mert a fűtést „kifelej-
tették” belőlük. Ebben az időben a 
Művészeti Alap, majd a rendszervál-
tás után az a MAOE (Magyar Al-
kotóművészek Országos Egyesülete) 
vagyonkezelője, a MAK (Magyar 
Alkotóművészeti Közalapítvány) 
tartotta fenn a telepet. Az új tagok 
felvételéről az Alap – később MAOE 
(Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete) képviselői és a tagság 
szavazata alapján döntöttek, de 
Szentendrének is joga volt egy mű-
vészt bejuttatni a telepre. A Bog dá-
nyi útra nyíló kis Művésztelepi 
Galériát az 1972-től Szentendrére 
költözött Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága működtette, itt évente 
5-6 kiállítást mutattak be.

2010-ben a galéria helyére kor-
szerű, modern kiállító terem épült, 

majd a MAK feladatkörét átvevő 
MANK – Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. –felújítás-
ba kezdett. A 2013-ban befejezett 
rekonstrukció során szigetelték a 
műtermek tetőszerkezetét, ablakait 
és oldalfalait, mindenhová bevezet-

ték a központi fűtést, 
így a házak ma már 
télen is használhatók. 
Szép gesztus volt, hogy 
a műtermeket a nyolc 
alapító festőről, egyet 
Hollósy Simonról, illet-
ve művésztelepeiről híres 
magyar városokról ne-
vezték el.

A műtermekre 
pályázni lehet
A MANK új pályá-

zati szisztémát alakított ki: a műter-
mekre a művészek a benyújtott port-
fóliók alapján három évre szóló 
bérleti jogot szerezhetnek úgy, hogy 
az újabb, maximum háromszor há-
rom éves időszakokra ismét pályáz-
niuk kell. Jelenleg a tizenkét műte-
remből tízet egy-egy művész kapott 
meg, egyet közösségi műteremnek 
jelöltek ki, amelyben Derkovits-ösz-
töndíjas fiatalok dolgozhatnak. Egy 
műterem kül- vagy belföldi vendég-
művészek rendelkezésére áll. 2017 
júniusától már a második három 
éves pályázati körben kiválasztott 
alkotók dolgozhatnak a Régi Mű-
vésztelepen: Aknay János, Bereznai 
Péter, Baksai József, Krizbai Sán-
dor, Nagy Barbara festőművészek, 
mellettük Buhály József és Csáki 

Róbert festőművész újíthatta meg 
előző három éves bérleti jogát. Mar-
tin Henrik egy éves, közösségi mű-
teremben töltött időszakát váltotta 
át három éves itt tartózkodásra. Új 
tagként került idén a művésztelepre 
Knyihár Amarilla és Bánföldi 
Zoltán festőművész.

A festők nyugalmának érdekében 
a művésztelep csak korlátozottan 
látogatható, de be lehet kukkantani 
a MANK Galériában rendezett ki-
állítások alkalmából is. Ez a galéria 
bizonyos értelemben hiánypótló 
szerepet is betölt Szentendre kultu-
rális életében. A művésztelep tagjai 
évente beszámoló kiállításokon mu-
tatják be az előző időszakban készült 
munkáikat. Mivel a MANK orszá-
gos intézmény, nem csak a szentend-

rei, de a más magyar 
városokban – sőt, nem 
egyszer a határainkon 
túl működő – művész-
telepek és alkotóközös-
ségek is bemutatkozási 
lehetőséget kapnak itt, 
s nem egyszer láthat-
tuk külföldi vendég-
művész/ek/nek egyéni 
kiállítását is.

– kszeva –

Bánovszky Miklós: A szentendrei művésztelep anno

A műtermek az 1990-es években

Augusztusban két tárlat lesz a MANK Galériában
Július 26-tól augusztus 13-ig látogatható a „ZSEBBEN HOR-

DOTT MŰVÉSZET” című, a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása. Augusztus 16-án 
18 órakor nyílik meg PANNONIA – GEOMETRIA címmel 
Aknay János Kossuth-díjas festőművész és Ézsiás István szobrász-
művész közös tárlata.

A művésztelep műtermei ma

A szerbek és az újszőlő ünnepe

1947 vecsernye után a Preobrazsenszka templom udvarán
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A Szentend-
re Éjjel-Nappal 
Nyitva Feszti-
vál immár 12. 
a lka lommal 
várja számos 

művészeti és gasztronómiai prog-
rammal a vendégeket. Szervezői 
ezúttal felkérték a Leányfalun mű-
ködő Aba-Novák Galéria vezető-
jét, Kováts Kristófot is, hogy nem 
szentendreiként legyen a ‘Házak, 
udvarok, házigazdák’ sorozat Pajor 
kúriájának gazdája, a Ferenczy 
Múzeum Kossuth utcai központi 
épületében. A felkérés Gyürk Do-
rottyától érkezett, aki több alka-
lommal vett részt az Aba Novák 
Galériában vendégeskedő szent-
endrei művészek tárlatainak meg-
nyitóján. Az alpolgármester-asz-
szony nem titkoltan perspektívát 
lát abban, hogy a járás többi, színes 
kulturális palettával bíró települé-
sét is bevonja Szentendre nyár-bú-
csúztató, nagy fesztiváljába.

A vendégtelepülés szervezői az 
„Üdv a Dunának!” mottót válasz-
tották, mellyel megidézik a haj-
dani leányfalui társasági élet 
egyik kiemelkedő alakja, Mar-
schal ko Teofil egykori dalát is. 
Sze le kov szky Beáta, a Le ány fa-
lu-Ház igazgatója, és Kováts Kris-
tóf összeállításában az itt élő és 
dolgozó alkotók, valamint a tele-

püléshez kötődő együttesek és 
csoportok révén mutatkozik be 
Leányfalu az éjjel-nappal közön-
ségének. Egyedül a tervezett 
Nyáry Detti gyerekelőadás nem 
a Pajor kúriában lesz, hanem az 
Anna-Ámos Házban. Leányfalun 
Bolba Lajos vezetésével működik 
a Ripacsok amatőr színjátszó 
csapat, akik egy vérbő komédiá-

val, Amador fráter kalandjaival 
érkeznek Szentendrére. Szabó 
Enikő énekes közismert alakja a 
szentendrei zenei történéseknek, 
sokféle formációban, sokféle mű-
fajban látható, hallható. Mostani 
duójában Rácz Krisztián gitá-
rossal dzsessz programot ad elő. 
Póka Éva színész-énekes, a 
Macskák legendás előadásainak 
sztárja hosszú évek óta működte-
ti a Szekér Színház társulatát, 
amellyel most a leányfalui Mó-
ricz-hagyományokat folytatja 
tovább. Az estet a Gepárd Retar-
dieu koncertje zárja. A csapat 
régi szentendrei és leányfalui ze-
nészek újabb formációja, akik a 
Galéria Bluesklub Le ány fa lu-Ház 
programjaira álltak össze először, 
és hamar a közönség kedvencei 
lettek.

Leányfalu a Szentendre Éjjel-Nappal Fesztiválon

Üdv a Dunának!

PROGRAM
08. 26. 15:00-16:00 Nyáry Detti bábszínháza (Anna-Ámos 

Ház) 08. 26. 16:20-17:30 Ripacsok: Amador fráter borsos törté-
nete. 08. 26., 17:45-18:30 Szabó Enikő–Rácz Krisztián duó 
koncertje. 08.26. 18:45-19:30 Szekérszínház: Móricz Zsigmond: 
Szerelem (jelenetek) 08.26. 20:00-22:00 Gepárd Retardieu kon-
cert – a programok a Ferenczy Múzeum Pajor kúriájában lesz-
nek.

Leányfalu-Ház és Ravasz László Könyvtár
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 142. • T: 06-26/424-848

Augusztus 11. 18.00 Beszélgetés a Széchenyi-díjas LO-
SONCZI ÁGNES iskolateremtő szociológus, társadalomku-
tató professzorral. Augusztus 12. 18.00–23.00 Házibuli a 
SORG-VILLÁBAN – közreműködnek: Cselei Tamás Duó, 
Rakovits Live Blues. Augusztus 19. 16.30 Az idén 30 éves 
„Erdélyi művészek Leányfalun” kiállítás sorozat keretében 
MAKÁR ALAJOS (1927-1989) kolozsvári festőre emléke-
zünk. Banner Zoltán művészettörténész megnyitóját követően 
a kiállítást megnyitja Banner Zoltán művészettörténész, ezt 
követően, a szintén kolozsvári Árkossy István festőművész, 
grafikussal beszélget. Végezetül válogatást láthatnak pódium-
estekből.

BESZÉLGETÉSEK A KÖNYVTÁRBAN – Patak Már-
ta vendégei: 08.06. 18:00 BALLA ZSÓFIA költő, író, újság-
író, esszéista. • 08.13. 18:00 VÖRÖS ISTVÁN prózaíró, 
kritikus, irodalomtörténész, esszéista • 08.27. 18:00 KABAI 
LÓRÁNT költő, író, szerkesztő, a Műút című folyóirat főszer-
kesztője • 08.26. 18:00 Enyhítő körülmények között  cím-
mel KÖNYVBEMUTATÓ Patak Márta novelláskötetét a 
könyvhétre jelentette meg a Scolar Kiadó a Scolar Live soro-
zatban. A szerzővel, a Leányfaluért Emlékérem egyik idei dí-
jazottjával Illés Andrea, a kötet szerkesztője beszélget. A prog-
ramok támogatója a Szépírók Társasága.

Mi mást, mint lecsót?! Ráadá-
sul a „lecsósok földjén”, Sziget-
monostoron. A település már 
kilencedik alkalommal hirdette 
meg a fenti szlogennel a főzőver-
senyt, melyet a Szent István Na-
pok keretében rendeznek meg. 
Augusztus 19-én kellemes, „orr-
bizsergető” illatokkal telik majd 
meg a Horányi piactér, mindeh-
hez pedig színes programok is 
társulnak. Paradicsom és papri-
ka, ez az igazi lecsó két alapvető 
összetevője, egykoron mindket-
tőből sokat termeltek a települé-
sen. Nem csoda, ha a szezonban 
épp a „zöldségpörkölt” legjobbját 
keresik. Sokak szerint kihagyha-
tatlan a vöröshagyma is a lecsó-
ból, de van, aki a tojásos, a rizses, 
a gombás, a kolbászos, a padli-
zsános variációra esküszik. Míg 
kilenc éve 14 bográcsban főtt az 
étel, tavaly már 50 csapat neve-
zett. Akinek van egy tuti lecsóre-
ceptje, ne habozzon, nevezzen a 
helyszínen augusztus 19-én fél 
10-től, vagy jelentkezzen előze-
tesen a 06-70/374-0541-es te-

lefonszámon. A szervezőktől 
kapott főzőhelyen és tüzelő-
anyaggal 11 órától kezdődhet a 
gasztro-viadal. A hozzáértő szi-
getmonostori zsűri figyeli majd 
az ízharmóniát, a szín- és illat-
kompozíciót és a tálalást is. 
Azért, hogy jobban menjen a 
főzés, 11 óra után Jó lecsóhoz szól 
majd a nóta a Szigeti veszedelem 

népzenekarral, de lesznek mold-
vai és balkáni lecsós dallamok is. 
Azt, hogy ki nyeri el egy eszten-
dőre a „Legjobb szigetmonostori 
lecsó” díját, délután három óra-
kor derül majd ki. Ám érdemes 
lesz egészen estig a Horányi piac-

téren tölteni az időt, hiszen lesz 
gólyalábas kalamajka, koncert és 
utcabál is rengeteg kísérő prog-
rammal.

Augusztus 20-án pedig dél-
előtt 10 órakor a Plébánia előtti 
téren szentelik és áldják meg az új 
kenyeret. Töltsenek el egy kelle-
mes hétvégét a Szentendrei-szige-
ten, Szigetmonostoron!

Tudjuk, mit főzöl idén nyáron (is)!

Szent István Napok Szigetmonostoron
Augusztus 19. Horány (Piac tér) 9.00 órától Kistermelők 

és kézművesek vására. 10.00-17.00 István napi lecsós népi 
játékok. 11.00-17.00 Arcfestés 9.30. Nevezés a IX. Monosto-
ri Lecsófőző versenyre. 10.00 Rajzverseny – Kirándul a család 
a szigeten. 11.00 IX. Monostori Lecsófőző Verseny rajt. 11.15 
Jó lecsóhoz szól a nóta – Szigeti Veszedelem népzenekar. 13.30 
Moldvai és balkáni lecsós dallamok, Csürrentő zenekar. 15.00 
Rajz- és főzőverseny eredményhirdetése. 16.30 Gólyalábas ka-
lamajka – Zsiráfok utcaszínház együttes. 17.00 Görömbő kom-
pánia – Mesébe szőtt tánc, táncba szőtt mese. 19.00 Jerry Lee’s 
Rock&Roll Service koncert. 21.00 Bananas Zenekar – Utcabál 
2017. augusztus 20. Katolikus templom előtti tér 10.00 Ke-
nyérszentelés, kenyéráldás – Molnár Zsolt polgármester, Erdős 
Attila katolikus plébános, Szabó Zoltán református lelkész.

Mulatság a Klastromban
A Pilisi Klastrom Fesztivál Pilisszentkereszt lakóinak egyik legjelen-

tősebb rendezvénye. A hagyományokra épülő rendezvény idén tizenegye-
dik alkalommal várja a vendégeket, ezúttal augusztus 11-én és 12-én.

A fesztiválnak hagyományosan a páratlan szépségű természeti és 
történelmi környezetben fekvő ciszterci kolostor romjai mellett, a te-
lepülés határában található Klastrom-kert ad otthont. Az idei progra-
mot két testvértelepülés is gazdagítja, az egyik az erdélyi 
Kézdiszentkereszt, a másik a szlovákiai Nagyölved. A kétnapos feszti-
vál számos folklór, színházi és zenei programot kínál az ide látogatók-
nak. Augusztus 11-én, a délután fél hatos ünnepélyes megnyitót 
követően fellép a kézdiszentkereszti Tisztás Néptáncegyüttes és a 
nagyölvedi Rozmaring vegyesénekkar. Utána a Psszt Pilisi Színjátszók 
Társulata két egyfelvonásos Rejtő Jenő bohózatot ad elő, melynek 
összefoglaló címe: „NEVESS MEG!” A darabot a társulat vezetője, 
Pap Katalin színművész rendezte. Az est befejezéseként az APPA + 
CS Rock koncertje következik. Augusztus 12-én, 11.00 órától a Tri-
ola Gyerekvilág játszóháza ügyességi játékokkal, kézműves foglalko-
zással várja a kicsiket és a nagyobbakat, és ugyanekkor kezdődik a 
„Keressük a Klastrom legjobb szakácsát” főzőverseny és a kézműves 
vásár is. A délutáni gyerekprogram Az elvarázsolt fazék című darab-
bal folytatódik, melyet a Batyuszínház ad elő. Este 18 órától a program 
szlovák nemzetiségi és magyar folklór műsorral várja az érdeklődőket. 
Később, este 20 órától Ferenczi György és a Rackajam lép fel, a 
fesztivál sztárvendég együttese. Az estét az Alapzaj Zenekar zárja.

A részletes program megtalálható a www.pilisszentkereszt.hu oldalon, 
valamint a XI. Pilisi Klastrom Fesztivál facebook oldalán.

Lakodalom a Sorg-villában?!
Filmeket forgatnak falai között, de a boldogító igent is kimondták 

már a Sorg-villában, amely 1938-ban készült Leányfalun. A 11-es 
főút mentén álló épület mediterrán hangulatával sokakat rabul ejtett 
már. Évtizedekig az MSZMP nyaralója volt, Kádár János is gyakori 
vendég volt itt. A rendszerváltás után több tulajdonosa is volt, a le-
ányfalui önkormányzat 2006-ban kapta meg. Az elmúlt két évben 15 
millió forintot költött a szépítésére. Tetőt javítottak, bádogos munká-
kat végeztettek, vizesblokkot létesítettek, és egyre rendezettebb az 
udvar is. A villa korábban eladó volt, de jelenleg a testület döntése 
alapján nincs napirenden az értékesítése. Olykor filmforgatásokra 
adja bérbe a település, de az utóbbi években önkormányzati rendez-

vények, emlékezetes esküvői ceremóniák is hangulatos otthonra lelnek 
benne, mondja Loszmann János polgármester. Aki érdeklődik az 
épület iránt, annak tudnia kell, hogy nincs berendezve, tehát az asz-
talok és székek szállításáról, valamint a cateringről is gondoskodnia 
kell. Ám így is kiváló választás lehet azok számára, akik valami egészen 
egyedit, akár tematikus esküvőt szeretnének egy Magyarországon 
egyedülálló helyszínen. A közelmúltban három házasságkötést is ren-
deztek a Sorg-villában, ahol számos megkapó fotó is készült. Az ér-
deklődők a feltételekről Leányfalu önkormányzatától kaphatnak 
válaszokat kérdéseikre. Az egyeztetésen a fényképeket is megnézhetik, 
így az ifjú pár még inkább meggyőződhet róla, milyen felemelően 
ünnepélyessé lehet varázsolni az épületet. További információ: Pol-
gármesteri Hivatal Telefon: 06 70 947-4047.

Költözik az örökség
Pollack Mihály a klasszicista 

építészet egyik nagymestere. Bi-
zonyság erre a Sándor palota, a 
Deák téri evangélikus 
templom, és az élete 
fő művének tekint-
hető Magyar Nem-
zeti Múzeum. Utol-
só éveit Tahiban töl-
tötte, ahol maga 
tervezett és épített fel 
egy nyaralót, préshá-
zat a Patak soron. 
Egykori személyes 
tárgyai most elköl-
töznek innen, szept-
embertől már Tótfaluban lesz-
nek láthatók. Az önkormányzat 
közel négy millió forintból 
ugyanis emlékszobát rendez be 
Pollack Mihály tiszteletére.

Tahitótfalu az 1980-as évek-
ben kapta meg az építész család-
jától a helyi Pollack-hagyatékot. 
Az épület azonban magánkézben 
van, így nem volt egyszerű meg-
oldani, hogy a látogatók megte-
kinthessék a tárgyakat. A költö-
zéssel ez a probléma megszűnik. 
„Tekintettel arra, hogy a katoli-
kus templomhoz és temetőhöz 
Pollacknak kötődése van, hiszen 
itt áll a síremléke, az emellett 
lévő épületben, a könyvtárral 
szemben alakítjuk ki az emlék-
szobát. Az általános iskolánk 
gyerekeinek oktatásába is köny-
nyebben be tudják majd építeni 
a pedagógusok – amikor a re-

formkorról, Pollackról beszél-
nek, a korabeli építészetről tanul-
nak, akkor egy autentikus szobát 

tudnak látogatni” – hangsúlyoz-
ta Sajtos Sándor. A tahitótfalui 
általános iskola 2000 óta viseli 
Pollack Mihály nevét, ezzel 

együtt pedig fel-
adatának te-

kinti a sze-
mélyéhez 
kapcsoló-
dó tudás-
anyag át-

örökítését is. 
A tárgyakat 

jelenleg restaurál-
ják, tudtuk meg a polgármester-
től, aki elmondta, a tanévnyitó 
napjától lesz látogatható a Pol-
lack-örökséget bemutató helyiség. 
A hagyaték darabjai a múzeu-
mok számára is nyilvántartott 
tárgyak, amelyeket esetenként 
kölcsön is kérnek majd a falutól 
egy-egy kiállításra.
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A jó szakma felér a diplomával
Szentendrén működik térsé-

günk egyetlen, szakképzést kínáló 
intézménye, a Váci Szakképzési 
Centrum Petzelt József Szak-
gimnáziuma és Szakközépisko-
lája. Az intézmény fő profilja a 
vendéglátás-turizmus, ennek 
köszönhetően a 4+1 éves szakgim-
náziumi képzésben az általános és 
szakmai érettségivel pincér szak-
mát is szereznek a vizsgázók. 
További egy év alatt ven-
déglátás-szervező vég-
zettséget szerezhetnek a 
tanulók, amellyel közép-
szintű vezetők lehetnek.

A szakközépiskolai 
képzésben szakács, cuk-
rász, pincér szakmát 
lehet szerezni, kereske-
delem-marketing ága-
zatban eladókat képez 
az intézmény, műszaki 
területen villanyszerelő 
és karosszérialakatos szakmára 
várják a jelentkezőket. Ezek a kép-
zések 3+2 év alatt végezhetők el. 
Három év a szakmai képzés, amely 
vizsgával zárul, ezután két év alatt 
az érettségire készülnek a tanulók. 
Itt azonban öt közismereti tan-
tárgy helyett csak négyet kell tel-
jesíteniük, mivel a korábban meg-
szerzett szakmai képesítés jelenti 
az ötödik vizsgatárgyat.

A Hídprogramba azokat a fia-
talokat várja az intézmény, akik 
betöltötték 15-ik életévüket, még-
sem tudták befejezni az általános 
iskolát. Ebben a felzárkóztató 
programban az általános kompe-
tenciák fejlesztése mellett vendég-
látó-eladó, illetve műszaki cikk 
eladó részképesítés megszerzésére 
készíti fel az iskola a tanulókat. A 
Hídprogram befejezését követően 
a fiatalok munkába állhatnak, 
vagy magasabb szinten folytathat-
ják tanulmányaikat, bekapcsolód-
hatnak bármelyik szakmai képzés-
be. Az iskola a felnőttek számára 
is gazdag kínálatot nyújt. Fontos 

tudni, hogy a képzések ingyene-
sek(!) és igazodnak a térség 
munkaerőpiaci igényeihez.

Szakács, pincér, cukrász, va-
lamint számítógép-szerelő és 
karbantartó szakma szerezhető 
két év alatt, a vendéglátós szak-
mákra ráépülő képzésben egy, 
illetve fél év alatt szerezhető ven-
déglátó-üzletvezető, vagy diétás 
szakács képesítés. Érettségire 

épülő, emelt szintű szakképzett-
séget nyújt a turisztikai szerve-
ző, vállalkozási és bérügyintéző, 
valamint a pedagógiai és család-
segítő munkatárs képzés. A fel-
nőtt oktatás esti, vagy levelező 
munkarendben zajlik, heti egy, 
vagy két napon.

Az ügyintézés könnyítése érde-
kében a jelentkezési lap az iskola 
honlapján http://www.petzeltj.hu/ 
online kitölthető és egy kattintás-
sal beküldhető.

Gyakorlat külföldön
Az intézmény több mint tíz éve 

vesz részt európai uniós projektek-
ben, ezek során a diákok szakmai 
gyakorlatot teljesítettek, a tanárok 
továbbképzéseken vettek részt. Az 
Erasmus+ programon belül a 
‘Munkaalapú képzések európai 
gyakorlata’ című projektben 16 
szakács, cukrász és pincér tanuló 
ezen a nyáron ismét Olaszország-
ban és Portugáliában tölti szak-
mai gyakorlatát. A program leg-
fontosabb célja, hogy a résztvevők 

megismerjék a mediterrán gaszt-
ronómia alapanyagait, konyha-
technológiai eljárásait, egészségvé-
dő hatásukat. Mind a két helyszí-
nen szállodákban, éttermekben, 
cukrászdákban dolgoznak a fiata-
lok, ahol lehetőségük van megtanul-
ni a helyi ételek, desszertek, kávé- és 
fagylaltkülönlegességek készítését, 
tálalását. A szakmai programokon 
megnézik az olívaolaj készítés me-

netét, a borkészítés folya-
matát, tésztagyártási eljá-
rásokat, a halpiac kínála-
tát. Szabadnapokon, 
hétvégén kirándulások, 
városnézések, fesztivállá-
togatások színesítik a prog-
ramokat. A portugál és 
olasz nyári gyakorlattal 
nem zárul a pályázat, ok-
tóberben a Finnország-
ban található Raahe vá-
ros szakképző iskolájába 

utazhat négy hetes szakmai gya-
korlatra 4 szakács tanuló. A finn 
iskola kiválóan felszerelt tankony-
hájában fognak ismerkedni a skan-
dináv ételek készítésével, tálalásá-
val, megtanulják a helyi ételkülön-
legességek készítését, megismerik 
a magyartól eltérő étkezési szoká-
sokat.

Nemcsak európai vonatkozású, 
de hazai projekteket is működtet 
az iskola. A Határtalanul! program-
ban minden évben két osztály 
utazhat Vajdaságba vagy Erdély-
be, hogy a határon túli magyar 
fiatalokkal ismerkedjenek, barát-
kozzanak. A Nemzeti Tehetség-
programban a cukrászati artiszti-
kával ismerkedtek, a Hun ga ri ku-
mok projektben pedig a hun ga ri-
ku mok gyűjteményével, jellemző-
ivel foglalkoztak a diákok és 
szaktanárok. A gólyanap, diáknap, 
szalagavató és más hagyományos 
eseményeken kívül minden évben 
van Egészségnap, Európa-nap, 
Magyar Kultúra Napja, amelyek 
izgalmas és változatos programo-
kat nyújtanak a diákság számára. 
Az iskola tanulói aktívan részt 
vesznek Szentendre rendezvénye-
in, és bekapcsolódnak a városi 
vetélkedőkbe. Az intézmény nyá-
ron is várja a jelentkezőket tele-
fonon a 26/311-254-es számon, 
személyesen a szerdai ügyeleti 
napokon délelőtt 9-12 óra kö-
zött és az iskola honlapján, a 
http://www.petzeltj.hu/-n.

Nincs hagyomány (fel)újítás nélkül
Szigetmonostor minden bi-

zonnyal a földrajzi elzártság mi-
att, a Szentendrei-sziget másik 
három falujával együtt – a Duna-
kanyar jobb- és bal parti telepü-
léseinél tovább őrizte meg népraj-
zi hagyományait és tárgyi kultú-
ráját. Megmaradt a talán még a 
középkorban kialakult település-
szerkezet, és a magyar falvakra 
jellemző fésűs betelepülés 
(amelyben a házakat az utcára 
merőlegesen és mindig a telkek-
nek ugyanarra az oldalára építet-
ték). Az általában nyeregtetős 
épületek utcára néző oromfalait 
egyszerű, de mindig egyéni mo-
tívumokkal díszítették. A 1930-as 
évek elején e szép házak miatt járt 
át Monostorra Vajda Lajos és Kor-
niss Dezső, akik a „szentendrei prog-
ram”- ban többek között az itt gyűj-
tött népművészeti motívumokra 
építve alkották meg a 20. századi 
művészeti eredményekre reflektáló 
műveiket.

Az értékmentés elkezdődik
A monostoriaknak – ma már 

azt is mondhatnánk: szerencsére 
– a 60-as években nem volt any-
nyi jövedelme, hogy az ebben az 
időben egész Magyarországon jár-
vány sze rű en terjedő, a hagyomá-
nyos magyar falvak legnagyobb 
részének arculatát örökre leromboló 
sátortetős kockaházakat építsenek. 
Itt később sem alakult ki a szom-
szédságot túllicitálni kívánó, hival-
kodó „nagy ház” divatja. Persze a 
nem egyszer száz évnél is régebbi 
házakat időközben többször is fel 
kellett újítani: a gyakran finom 
faragásokkal díszített három- vagy 
négy osz ta tú ablakokat jobb híján 
„szép nagy”, de egyéniség nélküli 
TÜZÉP-ablakokkal váltották ki, s 
a homlokzatok Vajdát még elvará-
zsoló vakolatdíszei és színezései is 
eltűntek lassacskán. A Podmanicz-
ky-díjjal kitüntetett szigetmonostori 
Faluszépészeti Egylet felismerte, 
hogy ez az értékvesztő folyamat 
még visszafordítható. Az önkor-
mányzat az ügy mellé állt, s 2014 
óta az örökségvédelemre megszava-
zott, előbb 2,1 milliós, 2017-től már 
3 milliós keretösszegre a tulajdono-
sok pályázatot nyújthatnak be la-
kóházuk oromfala és/vagy kerítése, 
kapuzata hagyományos formájának 
visszaállítására. A ház- és ezzel egy-
úttal faluszépészetre is vállalkozók 

szakértő segítséget kapnak az Egylet 
elnökétől, Herrer-y M. Caesarné 
Valitól, aki legtöbbször kezdemé-
nyezője is egy-egy szép, értékes régi 
homlokzat felújításának, s gyakran 
– az Egylet nevében – a pályázatot 
is ő állítja össze. A tervező munkát 
Vali férje, Herrer-y M. Caesar Ybl-
díjas építész végzi el. Mielőtt bárki 
félreértené ezt a férj és feleség által 
közösen vállalt munkát: itt nem 

a manapság megszokott „siker- és 
horrorisztikus tervezői díjas” csalá-
di vállalkozásról van szó, ők ketten 
ezt a munkát faluszeretetből, s java-
részt önkéntesként végzik (ezért és 
más szakértői munkákért az önkor-
mányzat csak egy jelképes összeget tud 
kínálni a jó nevű építésznek). Pedig a 
feladat igen sokrétű: jó esetben még 
látszanak az eredeti díszítmények 
és a falkutatás segítségével megál-
lapítható az évek-évtizedek alatt 
egymásra felhordott festékrétegek 
alatt a ház eredeti színezése is; ilyen 
festéket azonban esetenként szinte 
lehetetlen újra kikeverni. Van, ami-
kor akad még olyan ablak és ajtó 

a ház más részén, aminek alapján 
rekonstruálható a homlokzaton 
kicseréltek típusa, formája. Más 
esetekben a stukatúrok leverése és 
a simára vakolás után már csak az 
épület arányai árulkodnak arról, 
hogy valaha az is egy egyéni karak-
terű ház volt; ilyenkor analógiákat 
kell keresni, aminek alapján újraál-
modható a hagyományos utcakép-
be illeszkedő monostori homlokzat.

Az elmúlt három év azt bizonyít-
ja, hogy ügyszeretettel, meggyőzés-
sel, kitartó munkával, és korrekt, 
megbízható kivitelezők kiválasztá-
sával kis összegekből is csodákat 
lehet művelni. 2014-től 2016-ig 
nyolc ház, valamint négy kerítés 
és kapu készült el, idén pedig már 
négy sikeres pályázat után indultak 
meg a munkálatok. A kivitelezések 
java része Pásztor Attila du na bog-
dá nyi kőműves és Jagdi János helyi 
asztalos keze munkáját dicséri.

Kik pályázhatnak 
felújításra?

S hogy kik nyerhetnek homlok-
zat, vagy kapu-kerítés felújításra 
pénzt? Például akik vállalják, hogy 
lakóépületük utcai frontján vissza-
állítják az eredeti állapotot, vagyis 
házuk illeszkedni fog a „monostori 
jelleg”-hez. A programban azonban 
nem csupán a támogatott pályázók 
tekinthetők nyertesnek. Hiszen ha 
a felújítások folytatódnak, Sziget-
monostor egyike lehet azoknak a 
magyar falvaknak, amelyeknek si-
került megőriznie saját, eredeti ka-
rakterét. Ez – azon túl, hogy büsz-
keséggel töltheti el az őslakos és az 
újonnan betelepült mo nos to ria kat 
– a későbbiekben jelentős vonzerő-
vé, gazdasági tényezővé válhat. S ha 
így lesz, a most csak a homlokza-
tokra kiterjedő felújítások után sor 
kerülhet a lakóházak teljes korsze-
rűsítésére is. K.É.

Riverside – látvány és élmény
A Duna hullámain a Görög 

utcánál új turisztikai látványos-
ság nyílt július közepén. A 
Riverside többfunkciós úszómű 
kulturális-, sport- és gasz tro szi-
get Szentendre különleges szín-
foltja lesz.

A Riverside szentendrei vállal-
kozók – Szalay Péter, a Görög Kan-
csó Étterem tulajdonosa, és Pásztor 
Zoltán, a belvárosi rév üzemeltető-
jének – álma volt, megvalósításához 
nagy segítséget, kétmillió forintot 
adott a város önkormányzata is, 
illetve a napozóterasz kényelmes 
napágyait biztosította. Az úszómű 

építészeti arculattervét Bori Sándor 
építészmérnök készítette el. A grill-
hajó további tervei a Hajtó-Művek 
Kft.-ben készültek Lantos Gyula 
hajómérnök vezetésével. Az építés 
áprilisban kezdődött, július köze-
pén pedig már át is adták a nagy-
közönségnek az úszóművet. A 
Riverside a folyóra nyúló mólóval 
elérhető közelségbe hozza a termé-
szetet, ám nem csak a ví zi jár mű vön 
érkezőket szolgálja kikötőként, de 
a fedélzeten napozóterasz, grillétte-
rem-kávézó is nyílt. A kényelmes 

napozóágyakról és az emeleti te-
raszról pompás látvány nyílik a 
Dunára és a városra. Az étteremben 
helyben készülnek a mediterrán 
fogások. A Riverside teraszán kul-
turális események szervezését is 
tervezik az üzemeltetők a várossal 
együttműködésben. Az úszómű 
elsőként az idei Ister Napok Szent-
endre fesztivál egyik helyszíne volt 
a Dunán.

Az építmény összesen 65 embert 
tud befogadni, a napozóteraszon 
18, míg a tetőteraszon 20 vendég fér 
el. Utóbbit ingyen használhatják a 
látogatók. A 20 méteresnél kisebb 

hajókat fogadó kikötőben a kaja-
kok, kenuk díjmentesen köthetnek 
ki.  Az úszómű stégjénél motorcsó-
nakkal óránként 1200 forintért le-
het „parkolni”. A Riverside „Hop 
on – hop off” vízitaxi-megállóként 
is üzemel. A vízi élmények sorában 
további újdonság lesz, hogy a régi 
szentendrei rév felújítva, városnéző 
kishajóként cirkál hamarosan a Du-
nán. A nosztalgia jegyében meg-
újult hajó a tervek szerint idén év 
végétől, vagy jövő év elejétől várja 
az érdeklődőket.

Bejelentkezés:
06-26/951 467 telefonszámon

SZEMÜVEG KERET + LENCSE együttes vásárlása mellé,
megajándékozzuk

1 pár dioptriás napszemüveg lencsével
ISKOLAKEZDÉSHEZ VÁLASSZON 

CSOMAGAJÁNLATAINKBÓL!
DIVATOS TRENDI KERET+ 1 PÁR LENCSE

 17 990 Ft-tól 24 990 Ft-ig
Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben!
HELLO KITTY ÉS VERDÁS GYEREKKERETEK 7990 Ft

LÁTOGASSA MEG FACEBOOK OLDALUNKAT!
facebook/dunaoptika tahitótfalu

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

2021 Tahitótfalu, Szentendrei út 5-15 (Tesco udvar)

TERMOKING BT.
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 49.

tel.: 06 (30) 221-8954

REDŐNYÖK
GYÁRTÁSA ÉS SZERELÉSE

SZÚNYOGHÁLÓK

FA ÉS MŰANYAG 
NYÍLÁSZÁRÓK 

GYÁRTÁSA, 
BESZERELÉSE
RÉGI ABLAKOK 

TELJES FELÚJÍTÁSA

LÁtszERÉszt KEREsÜNK!
Tahitótfaluban lévő családi optikába 

 szeptemberi kezdéssel, teljes munkaidőben 
Nyugodt munkakörnyezet, versenyképes fizetés, 

útiköltséggel

Érd: 0620-580-13-72

A megújúlt Petzelt iskola

Felújítás előtt

Felújítás után
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www.bobozas.hu

Pályabérlés cégrendezvényekhez

Sopron,
a 84-es út melle� 
20/433-3505, 
99/334-266

BOBPÁLYÁK

Nyitva az év
minden napján

Visegrád-Nagyvillám,
a 11 főútról
20/924-5961,
26/397-397

Az uszoda karbantartása 
(augusztus 7-től 27-ig) 

alatt a Ház további részeinek 
nyitva tartása a következő:

 
 

Bowling  
 

 
Fitness

 

nyitva tartása változatlan
Sportbolt

 

a teljes időtartam alatt zárva

a teljes időtartam alatt zárva

a teljes időtartam alatt zárvaÉtterem
Vízipók Játszóház augusztus 11-től szeptember 3-ig zárva.

 KARBANTARTÁS
Kedves Vendégeink!

Uszodánk karbantartás miatt augusztus 7-27-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 28., hétfő 6:00 óra  

V-8 USZODA ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
2000 Szentendre, Kálvária út 16/c.
www.v-8.hu
Tel.: +36 26 300 200,e -mail: v-8@szentendre.hu 
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FATELEP
2021 Tahitótfalu, Béke út 87.

(a falu végén, Pócsmegyer irányába)

FAÁRU KEDVEZŐ ÁRON! – 68 500 Ft/m3 ártól
ZSÁKOS GYUJTÓS – 700 Ft/zsák

Grenda, vörösfenyő, szarufa, padló, deszka, stafni, 
tetőléc, tetőfóliák, OSB, gipszkarton,lambéria, hajópadló, 
zsindely, Ondoline, szigetelők, tetőtéri ablakok, műanyag 

nyílászárók, zsaludeszka

szegek, csavarok, kiegészítők, bádog, csatorna, 
Milesi festék

Házhozszállítás, gyalulás és méretre vágás megoldható!
Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig 7–16 óráig, szombaton 7–12 óráig

Telefon: 06 (30) 181 1471

Megannyi negatív hír és érzés indítot-
ta a Magyarország által rendezett „vizes” 
világbajnokságot, a versengés kezdetével 
azonban a heves szívdobogás és az elért 
eredmények vették át a helyüket. Izgul-
hattunk a nyílt vízi és a medencés úszó-
inkért, a „sellőkért” a szinkronúszás szá-
maiban, a műugrókért, és okoztak pul-
zusemelkedést a vízilabdások is. Habár a 
VB július 30-án véget ért, kezdetét veszi 
egy újabb, melyen mi, dunakanyariak 
különösen izgulhatunk. Az egykori na-
gyok versengése, vagyis a Masters Világ-
bajnokság ugyanis még csak most kez-
dődik, augusztus 7-én. A Budakalászi 
Sport Club női vízilabdásai mellett 
Kósz Zoltánék egykori legendás csapata 
is ott lesz a Hajós Alfréd Uszodában. Re-
méljük, hogy a legjobbak között!

Százhúsz vízilabda csapat indul a 
Masters Világbajnokságon, különféle 
korcsoportokban. A 30+os korosztályban 
izgulhatunk a Budakalászi SC játékosa-
iért, akik hat másik együttest szeretnének 

maguk mögé utasítani. A BSC csapatka-
pitánya a Budakalászon élő Boros Júlia, 
aki többszörös magyar bajnokként egy-
kori játékostársait gyűjtötte maga mellé: 
többek között Stieber Mercédesz, Drávucz 
Rita, Primász Ágnes, Rédei Kata és 
Szalkay Orsolya is erősíti az együttest. A 
csapat edzője Györe Lajos. A lányok 
mindjárt a nyitónapon, augusztus 7-én 
kezdik a viadalt a másik magyar csapat, 
a Bánki VSE ellen. Másnap, 8-án 10 
órakor az amerikaiak következnek, majd 
egy brit, egy orosz és egy német együttes 
jön a sorsolás szerint.

Igazi szenzációnak számít, hogy Ke-
mény Dénes legendás játékosai Millen-
nium néven együtt ugranak majd vízbe, 
és ismét közös erővel képviselik Magyar-
országot. Számunkra ez azért is érdekes, 
hiszen maga a mester, és az „Aranygene-
ráció” egyik játékosa, Kósz Zoltán is a 

Dunakanyar lakója. Az olimpiai bajnok 
kapus ezúttal a medence partjáról segíti 
majd a többieket. „2016 őszén volt Biros 
Peti búcsúztatója Egerben. Akkor mind-
annyiun kat meghívtak játszani, és hatal-
mas szeretet, ováció fogadott bennünket. 
Ezután jött az ötlet, hogy induljunk el, a 
Vízilabda Szövetség pedig mögénk állt. 
Egy edzőmérkőzés során nemrég kide-

rült, hogy szerencsére még mindig magas 
szinten működnek a bejáratott idegpá-
lyák, az erőnlétet kell fejlesztenünk. Az 
edzéstervet Dénes már az elején megírta 
nekünk. Ez egy második sansz számunk-
ra, hogy együtt kicsit visszamenjünk az 
időben” – mondta Kósz Zoltán. A férfi 
együttes a 40+ korosztályban indul, a 
Millennium a B csoportban kezdi meg 
a menetelést. Benedek Tibor, Biros Péter, 
Fodor Rajmund, Gergely István, Kásás 
Tamás, dr. Kiss Gergely, Märcz Tamás, dr. 
Molnár Tamás, dr. Steinmetz Barnabás, 
Szécsi Zoltán, Székely Bulcsú, Varga Ta-
más, Varga Zsolt és Vári Attila alkotja a 
csapatot. Első csoportmeccsüket a török 
Galatasaray ellen játsszák augusztus 
7-én 19 órakor, majd másnap ugyaneb-
ben az időpontban egy olasz együttes lesz 
az ellenfél. Azoknak, akik személyesen is 
kimennének a meccsekre szurkolni van 
egy jó hírünk, nem kell fizetni érte. Re-
gisztrálni viszont kell a jegyekért a www.
eventim.hu oldalon.

Izguljon a vízilabdásainkért!Aranyat nyert a Sellő
A dobogó legfelső 

fokára állhatott – szóló 
kategóriában – a VII. 
Hungarian Masters 
Open június végén ren-
dezett versenyén Garay 
Gabriella. A verseny-
zőnek volt honnan örö-
kölni a sport szeretetét, 
nagyapja, Garay Sán-
dor, tizennégyszeres 
válogatott középtávfutó 
volt. Gabriella gyerekkora óta sportol, a 
szinkronúszást tízévesen kezdte, de fiata-
lon abba is hagyta a versenysportot. Hét 
éve azonban Vargáné Mesits Orsolya, a 
Sellők Szinkronúszó SE vezetőedzőjének 
kérésére vállalta, hogy edzőként segíti a 
csapatot. A feladatok bemutatása sok év 
kihagyás után is olyan jól sikerültek, hogy 
Mesits Orsolya rávette Gabriellát, folytas-
sa a versenyzést. A 27 éves sportoló kemé-
nyen készül a megmérettetésekre, délelőtt 
futás, szárazföldi edzés, úszás, délután 
pedig a szinkronúszás van soron.

Felkészülését a szentendrei V-8 sport-
uszodája támogatja, munkáját három, egy 
úszó és két szinkronúszó edző segíti.

A felkészítő és edző-
társ, Vargáné Mesits 
Orsolya így vall Gabri-
elláról: „Gabi egy szuper 
adottságokkal bíró, 
szenvedélyes, művészi 
előadó. Cserfes, konok, 
sokszor nehéz vele, de 
azt hiszem, hogy min-
den egyes edzés jókedvű 
csapatmunkával, sok 
megbeszéléssel és neve-

téssel telik! Kivétel a verseny előtti hét, ott 
már nagyobb az összpontosítás, szigorúbb 
vagyok, azt nehezen viseli. Minden tulaj-
donsággal rendelkezik, amivel egy igazi 
eredményes szinkronúszónak kell, mellet-
te pedig igazi egyéniség, akiben van spi-
ritusz!”

A mostani győzelem után Gabi a ha-
zánkban megrendezett 17. FINA Masters 
Világbajnokságra készül, egyéni kate-
góriában. Itt két zenés versenyszámot kell 
bemutatnia. A rövid programot az előírt, 
kötelezően bemutatandó gyakorlatokkal, 
és a hosszú programot, ami megkötések 
nélkül, szabadon választott elemeket tar-
talmaz.

Nem sikerült a címvédés

Amikor másnak eljön a pihenés ideje, a 
strandkézis lányok éppen akkor állnak csak 
igazán szolgálatba. A Szentendrei NKE a 
teremben idén a 10. helyet szerezte meg az 
NBI/B-s bajnokságban. Számukra azonban 
nem is cél, hogy a csoportból való továbbju-
tásért küzdjenek. Az már annál inkább, hogy 
a nyári szezonban kiemelkedően teljesítse-
nek. Mint a legjobb hazai strandkézis csapat, 
kvalifikálták magukat az EBT (Európai 
Kézilabda Sorozat) döntőjére, melyet május 
26-28. között az olaszországi Gaeta-ban 
rendeztek. A Multichem Szentendre néven 
induló együttes címvédőként érkezett a via-
dalra, ahol a kontinens legjobb tíz csapata 
küzdött a dobogós helyezésekért. Hazánkat 
két női, és egy férfi klubcsapat képviselte a 

2016-os sorozatot lezáró 
tornán. Az ‘A’ csoportban 
elsőként a Sport Club Senec 
együttese ellen léptek pályá-
ra, ami azért is érdekes, mert 
a szlovák klub csapatát való-
jában a győri strand ké zi sek 
alkotják. A nyitónapon 2:0-
ra a szentendrei lányok vol-
tak jobbak, négy fordulóból 
háromban nyertek, ezzel is-
mét játszhattak az aranyért. 
Most azonban megállította 
őket a Club Balonmano. A 

spanyolok sportágbeli erősödését mi sem 
jelzi jobban, mint hogy a tavalyi, Budapesten 
rendezett világbajnokságon még a brazilokat 
is maguk mögé utasították. „Rettenetesen 
büszke vagyok kis csapatomra! Most nem sike-
rült a címvédés, de mindent megteszünk, hogy 
jövőre is részt vehessünk a döntőn, és lehetősé-
günk legyen újra feljutni a csúcsra!”

A csapatnak egészen biztosan nem kell 
aggódni a jövő miatt, ugyanis utánpótlás 
játékosai is magas szinten kéziznek. Az 
U17-es korosztályból négyen is szerepeltek 
abban a magyar válogatottban, mely tar-
talékként jutott ki a mauritiusi korosztá-
lyos világbajnokságra, és amely meg is 
nyerte a VB címet.  (H)

Dunabogdány újra mozdul!
Divat lett közösségben sportolni, és 

ugyanilyen népszerű közösségi sportesemé-
nyeken részt venni. Soha ennél menőbb 
trend ne legyen! Elménk és testünk össz-
hangjához elengedhetetlen a mozgás, és ha 
mindezt másokkal együtt éljük át, örök 
emlék is maradhat. El tudják képzelni, 
mondjuk tíz év múlva a következő baráti 
beszélgetést? „Huh, emlékszel, amikor át-
úsztuk a Dunát? Hogyan is tudnám feled-
ni, hiszen mekkora buli volt!” Ugye, hogy 
el tudják! Éppen ezért nem érdemes au-
gusztus 12-re más programot csinálni, 
ugyanis Dunabogdányban ekkor rende-
zik meg harmadik alkalommal a Duna 
átúszást. Az esemény már csak azért is 
érdekes, mert az év összes többi napján szi-
gorúan tilos áttempózni a folyó egyik olda-
láról a másikra. Ekkor azonban szigorú 
biztonsági előkészületek mellett akár nyolc-
száz ember is megteheti a három kategória 
távját: az amatőröknek 800 métert, a sport 
kategóriában ennek dupláját kell oda-vissza 
leúszni némi sétát beiktatva, míg az extrém 

nevezőkre mintegy 2400 méter vár, megle-
petés feladatokkal. Az előnevezés július 
végéig tartott, a helyszínen azonban még 
4000 forintért lehet regisztrálni 12:00-
13:30 között. Az átúszás és a visszaút pon-
tos útvonalát a www.dunaatuszas.hu olda-
lon böngészhetik részletesen. Tizenkét éves 
kortól már lehet nevezni, a gyerekekre kü-
lön hajó figyel majd. Felső korhatár nincs, 
a legidősebb induló, akiről jelenleg tudni 
lehet, nyolcvan esztendős. Az esemény biz-
tonságára a Pest Megyei Kutató-Mentő 
Szolgálat vigyáz. Dunabogdány önkor-
mányzata és a Dunakanyar Szabadidős és 
Kerékpáros Túra Egyesület Kemény Dé-
nest kérte fel fővédnöknek. Az átúszással a 
sportág népszerűsítése mellett azt is szeret-
nék bemutatni, milyen eredményes a tíz 
éves Dunabogdányi Tanuszoda munkája. 
A megmérettetés nem verseny, ezért időmé-
rés sem lesz, a programon mindenki saját 
felelősségére vehet részt. Délután két órától 
csoportokban rajtolnak majd az úszók. Ön 
köztük lesz?

Kósz Zoltánék indulnak a Masters 
Világbajnokságon

Dunaátúszás Dunabogdány 2016 startfotó

A masters világbajnokságra regisztrálók névsora: Benedek Tibor, Biros 
Péter, Fodor Rajmund, Gergely István, Kásás Tamás, dr. Kiss Gergely, Märcz 
Tamás, dr. Molnár Tamás, dr. Steinmetz Barnabás, Szécsi Zoltán, Székely Bulcsú, 
Varga Tamás, Varga Zsolt, Vári Attila. Edzők: dr. Kemény Dénes, Kósz Zoltán.
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DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789  
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

renault.hu

Az ajánlat 2017.06.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A feltüntetett ár Life 0.9 TCe verzióra vonatkozik használtautó beszámítással. *Az 5 év garancia 2017. 07.01-től ingyenes 
MyRenault regisztrációhoz kötött. Új CAPTUR vegyes fogyasztás l/100 km: 3,6-5,5; CO2-kibocsátás g/km: 95-125 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a 
mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. Részletekről és feltételekről érdeklődjön az akcióban részt vevő Renault márkakereskedésekben! A bemutatott autó illusztráció.

Már 3 699 000 Ft-tól
5 év garanciával*

C
O

P
Y

R
IG

H
T:

 J
A

N
 S

T
E

IN
H

IL
B

E
R

Új
Renault CAPTUR
Találd meg a saját utad!
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Renault Budapest  
Budakalász

2011 Budakalász, József attila u. 77.
tel.: +36 (1) 465-0000

Renault Budapest  
kelet-pest

1173 Budapest, pesti út 16.
tel.: +36 (1) 254-0404

renaultbudapest.hu

Renault Budapest  
dél-pest

1097 Budapest, könyves kálmán krt. 5.
tel.: +36 (1) 476-3100

péntek
11. szombat

12.
Testvértelepülések napȷ̇a

 Az idősebb generáció részére ingyenes iránytaxi indul a COOP áruház elől 17 órától

Kézdiszentkereszt Nagyölved

A fesztivál háziasszonya: Pap Katalin színművész

 Ünnepélyes megnyitó

 Tisztás Néptáncegyüttes Kézdiszentkereszt 

 Rozmaring vegyesénekkar Nagyölved

  Psszt! A Pilisi Színjátszók Társulata előadja: 

 Nevess meg! – két egyfelvonásos Rejtő Jenő bohózat

 APPA + CS ROCK koncert  

 Triola Gyerekvilág játszóháza

 • Kézműves vásár • Főzőverseny:   

     Keressük a klastrom legjobb szakácsát!

 Az elvarázsolt fazék – a Batyuszínház előadása 

 Folklór műsor:

 - Lipa Szlovák Folklór Egyesület

 - Pilisszentkereszti Pávakör

 -  Pilisszentkereszti Közösségi Ház Néptánccsoportja 

 A Brassers fúvószenekar koncertje

 Ferenczi György és a Rackajam

 Alapzaj Zenekar Hugyecsek Szilveszterrel

17.30

11-től

20.30

17.00

22.00

20.00

19.30

22.00

18.00

Sztárvendégünk

Ízek fesztı̇válȷ̇aXI.

XI. 2017. 11-12.

2017. 11-12.

2017. 11-12.

 
ı̇ngyenes!

Mindenkit várunk

szeretettel!

A belépés

A testvértelepülések 
meghívását a 

támogatta

A rendezvény szervezője:
Pilisszentkereszt 

Község 
Önkormányzata

A műsorváltozás jogát 
fenntartjuk.

XI PKFeszt2017 A5.indd   1 23/07/17   12:47

Leányfalu, Móricz Zs. u. 142.
Tel.: 06-26-383-370
www.leanyfurdo.hu

Nyitva minden nap 6–19 óráig.
Péntek és szombat esténként 
zenés éjszakai fürdőzés 20–24 óráig.

Bolgár és 
Nemzetközi 

Konyha
Szentendre,

Dézsma utca 2/b.
(a régi Művésztelepnél)

Nyitva naponta:
12–22 óráig

Telefon, asztalfoglalás:
+36 (20) 9100 899

facebook.com/hajósinas
www.hajosinas.hu


