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„Szentendre gondolkodása
és filozófiája jó úton halad”
A beruházások évében, április 15-én került sor az idei elsõ projekt ünnepélyes
átadására a Polgármesteri Hivatalban. A térségben elõször akadálymentessé váló
közintézmény mára biztonságos közlekedést, gyors ügyintézést és az állampolgári
jogok teljes körû gyakorlását teszi lehetõvé a fogyatékkal élõknek. A pályázati támogatásból megvalósított felújítás mellett, összekapcsolódva a Nõkre szabott városért
programmal, pelenkázót és gyereksarkot is kialakítottak.
Dr. Dietz Ferenc polgármester prezentációjában bemutatta a szentendrei esélyegyenlõségi terv
eredményeit és a Nõkre szabott város program már megkezdett elemeit. Megjegyezte, bár ez a
hétmillió forintos fejlesztés a 2,5 milliárd Ft-os nagyprojektekhez képest kis beruházásnak tûnhet, a városlakóknak nyújtott hasznosságot tekintve viszont jelentõs.
Rauh Edit esélyegyenlõségi szakállamtitkár asszony véleménye szerint Szentendre a felvázolt
tervszerû városfejlesztéssel példát mutathat más településeknek, hiszen gondolkodása, filozófiája jó úton halad.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Dr. Pázmány Annamária

Várkonyi Péter

Sabján Tibor (1952-2009)

Képviselõk félidõben sorozatunkban dr. Pázmány Annamária, a 8. számú választókörzet
képviselõje számol be az eltelt idõszakról (4. oldal). A világhírû „Gömböc“ egyik feltalálója, Várkonyi Péter tartott elõadást április 3-án a Móricz Zsigmond Gimnáziumban (7. oldal).
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársára, Sabján Tiborra emlékezünk (10. oldal). Ajánló
rovatunkban Máté György helytörténész Márai Sándor könyveit ajánlja az olvasók figyelmébe,
illetve Nincsevics Klára könyvtáros egy nem szokványos írást, J. Bernlef Agyrémek címû
mûvét (12-13. oldal).

Márai Sándor ( 1900-1989)

Nincsevics Klára

arcok

Borszerda - a jóra szomjazóknak
FIATALOK
Összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

A Torkos csütörtök sikerének hatására a Magyar Bormarketing Kht. ebben az évben elõször rendezi meg a Borszerda programot. Az akcióhoz csatlakozó vendéglátóhelyeken április 29-én, 50% kedvezménnyel biztosítják a magyar borokat és pezsgõket, és minden fõétel mellé egy pohár bor jár ingyenesen a ház borából.
Borszerdán a következõ éttermek várják akcióval SZENTENDRÉN vendégeket:
 Anonymus Étterem-Galéria
 Bükkös Hotel és Étterem
 Dorothea Kávézó
 Nemzeti Bormúzeum és Pálinkatár – Labirintus étterem
 Új Mûvész Étterem
POMÁZON az Udvaros Csárda, BUDAKALÁSZON a Schieszl Vendéglõ és Borház
várja akcióval a borkedvelõket. Asztalfoglalás ajánlott!

2 önkormányzat
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PÁLYÁZATOK
EGYHÁZI, MÛEMLÉKI BERUHÁZÁSI ALAP
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Egyházi,
Mûemléki Beruházási Alapot hozott létre a „támogatott célok“
megvalósítása érdekében, melyre a 2009. évi költségvetésében 3
000 000 Ft-ot biztosít. Az alapba, annak céljainak megvalósítására
bárki befizetést teljesíthet.
A kedvezményezettek köre: egyházak, egyházi fenntartású
intézmények. A támogatható tevékenységek köre: Szentendre
területén lévõ mûemléki, helyi védett, városképi arculat szempontjából meghatározó, helyi jellegzetességeket hordozó egyházi
épületek, egyéb építmények felújításának, létesítésének támogatása. Támogatás mértéke: 10%-90%.
Támogatás minimum összege: 50 000 Ft, maximum összege:
3 000 000 Ft.
A pályázatokat Szentendre Város Önkormányzatának Városüzemelési, Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottságához (2000
Szentendre, Városház tér 3.) címezve folyamatosan lehet benyújtani június 30-ig, a polgármesteri hivatal központi iktatójába.
A pályázatot zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban kötve
vagy fûzve kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni:
„Pályázat az Egyházi, Mûemléki Beruházási Alap támogatására“.
2009. 06. 30-ig nem bontható fel“.
A pályázat elbírálásának határideje: 07. 31.
SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI
MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA AZ ALÁBBI
RÉSZTERÜLETEKET ÉRINTÕEN LEZÁRULT
Bükkösparti K-SP2 övezeti besorolású terület
(Szentendre, K-SP2 övezet déli határa - Bükkös patak - József u.
- Anna- u.- Szegély u. - Lke-07, -08 lakóövezetek déli határa KSP3 övezet északi határa - K-T övezet északi határa - Mária u. Bükkös patak déli határa - 2961/1 hrsz-ú ingatlan déli határa,
meglévõ belterületi határszakasz)
OMV benzinkúttal szembeni terület (11. számú fõút Dera patak -Duna- belterületi határ által határolt terület)
Gksz-4 övezet legkisebb zöldfelület módosítása a
Helyi Építési Szabályzatban
Az 1997 évi LXXVIIII. tv. (Étv.) 9 § (6) bekezdése szerint a fenti
területek Szerkezeti Terv módosítása, Szabályozási Terve és
Helyi Építési Szabályzatának módosítása közzétételre került.
április 10-tõl 30 napon át megtekinthetõ a polgármesteri hivatal
elsõ emeleti hirdetõtábláján. Ezzel kapcsolatos észrevételeket a
fõépítész fogadja.
A településrendezési tervek módosításának véleményezési anyaga megtekinthetõ a város honlapján: www.szentendre.hu, rendezési terv, folyamatban lévõ településrendezések, Bükkösparti
K-SP2 és OMV benzinkúti terület.

MEGÉPÍTJÜK ÁLMAI HÁZÁT!
CSALÁDI HÁZAK KIVITELEZÉSE
PINCÉTÕL A PADLÁSIG
TERVEZÉSSEL, ENGEDÉLYEZTETÉSSEL
Vállalunk továbbá:
VÍZ-GÁZ-FÛTÉS SZERELÉST, KLÍMASZERELÉST
GARANCIÁVAL!
Érdeklõdni: 06-30-9449-380 vagy
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Pályázati felhívás
A lakosság és önkormányzat együttmûködésében megvalósuló út-, járda-, valamint közmûépítésekhez az önkormányzati támogatás elnyerése érdekében az önkormányzat
Városüzemeltetési, Környezet és Mûemlékvédelmi Bizottsága pályázatot ír ki.
A pályázatoknak, támogatási kérelmeknek tartalmazniuk kell: a mûszaki tartalomnak, a mennyiségnek egyértelmû meghatározását, elõzetes árajánlatot vagy költségbecslést, a lakók építõközösségi szerzõdését vagy szándéknyilatkozatait. A szerzõdésbõl vagy a nyilatkozatokból
egyértelmûen kell kiderülni, hogy pontosan hányan, név szerint kik, és tagonként mekkora
összeggel vesznek részt az együttmûködésben, és kit bíztak meg a képviseletükkel, és mindezeket aláírásaik hitelesítik. A szükséges mûszaki tervek költségei a teljes bekerülési összegbe
beszámíthatóak. Közmûépítések mûszaki terveit a pályázó(k)nak kell megelõlegezni. Az önkormányzat elõlegezi meg a támogatási összeg terhére az út-, és járdaépítési tervek költségeit,
amennyiben azok tervek és engedélyek nélkül nem megvalósíthatóak. A pályázatokhoz lehetõség
szerint kérünk csatolni: tervet, elõzetes tervet vagy vázrajzot.
A támogatás mértéke a teljes és bruttó bekerülési összeg maximum 50%-a. A lakossági költséghányad minimális mértékét (50%) minden építõközösségnek összességében vállalni kell
konkrét pénzbefizetéssel, mely történhet tagonként külön-külön, vagy egyösszegben. 50%-nál
kevesebb hányadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek, az ennél nagyobb mértékû lakossági költség-vállalást pedig
az elbírálásnál figyelembe
veszik.
A támogatások mértékérõl a
bizottság dönt az elõirányzott keret és a likviditási
helyzet függvényében. A
bizottság fenntartja a jogot,
hogy nem minden pályázatot
támogat, illetve 50%-nál
Szentendre, Dunakanyar krt. 12.
kevesebb mértékben ítélhet
tel.: 26/303 325, 30/9666 156 • www.kaiseroptika.hu
meg önkormányzati támogatást.
A pályázatok beadási határideje: május 22. (péntek)
12 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, központi iktató
A pályázattal kapcsolatban
további információk: Virágh
János városüzemeltetési referens, 26/503-308.

Kaiser Optika

SZEMÜVEGSZALON

akció -20%

SZÁMMISZTIKA
TANFOLYAM INDUL!
NUMEROLÓGIA
ASZTROLÓGIAI
ALAPOKON
Személyiség elemzés,
önismeret,
komplex módszer
segítségével
Érdeklõdni:
06-20-344-8603,
vagy a
carpostudio@gmail.com
e-mail címen lehet

Essilor Varilux Comfort
MULTIFOKÁLIS LENCSE AKCIÓ
április 1-jétõl május 31-ig !

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642,
e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô:
Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Miser István, Széles Nóra • Lapzárta: hétfô, 12 óra • Hirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig, illetve az Oázis Ingatlanirodában (Dunakanyar krt. 2.). Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig
fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1039 Budapest, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu •
www.szevi.hu
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A szavazással kapcsolatos
általános információk
Tisztelt Választópolgárok!
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁRA JÚNIUS
7-ÉN KERÜL SOR. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket
felhívni néhány fontos tudnivalóra.
SZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON A LAKÓHELYTÕL TÁVOL
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén
tartózkodik, igazolással szavazhat az azon megjelölt település
igazolással szavazók számára kijelölt szavazókörében. Igazolást
személyesen vagy meghatalmazottja útján június 5-ig kérhet a
lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda vezetõjétõl. Ajánlott
levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem június 2-ig
megérkezzen a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodába.
Ha az igazolás kiadását követõen valamilyen oknál fogva Ön
mégis úgy dönt, hogy a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben
szeretne szavazni, június 4-ig kérheti, hogy – az igazolás bevonásával egyidejûleg – vegyék vissza a lakóhelye szerinti
szavazókör névjegyzékébe.
SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarországon – mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna iránti igényét csak a választópolgár és csak írásban kérheti a szavazás napja elõtt június 6-án
16.00 óráig a Helyi Választási Irodán, a szavazás napján a
kijelölt szavazókörben az adatai pontos feltüntetésével és
aláírásával ellátott bejelentésben.
FONTOS SZABÁLY, hogy aki igazolással rendelkezik és mozgóurnával szeretne szavazni, csak a kijelölt szavazókörben,
azaz 3. számú szavazókörben (Petzelt József Szakközépiskola
és Szakiskola, Római Sánc köz 1.) jelentheti be, mert csak ebbõl
a szavazókörbõl tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két
tagja mozgóurnával kimenni.
SZAVAZÁS KÜLFÖLDÖN
Ha Ön a választás napján külföldön tartózkodik, a Magyar
Köztársaság nagykövetségein, fõkonzulátusain szavazhat.
Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét május
22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a helyi
választási iroda vezetõjétõl. Ajánlott levélben is benyújthatja
kérelmét úgy, hogy az május 22-ig megérkezzen a Helyi
Választási Irodába. Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt
felvételét követõen meggondolja magát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, ugyancsak május 22-ig kérheti,
hogy a külképviseleti névjegyzékbõl töröljék és vegyék vissza a
lakóhelye szerinti szavazókörbe. Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követõen szeretné megváltoztatni
külföldi szavazásának helyszínét, ugyancsak május 22-ig
kérheti, hogy egy másik külképviselet névjegyzékébe tegyék át.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a (26) 503-397es telefonszámon érhetik el Szentendre Helyi Választási Iroda
(HVI) Névjegyzéki Csoportját, illetve a Helyi Választási Iroda
tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:
dr. Molnár Ildikó HVI vezetõje (jegyzõ)
Munkahelyi szám: (26) 503-365
e-mail: dr.molnar.ildiko@ph.szentendre.hu
Szûcs Imréné HVI vezetõ általános helyettese (Önkormányzati
és Szervezési Iroda vezetõje)
Munkahelyi szám: (26) 503-348
Maurerné Koncz Tímea Szavazatszámláló Bizottságok tagjaival
kapcsolatos ügyekben (Önkormányzati és Szervezési Iroda testületi referens)
Munkahelyi szám: (26) 503-352
dr. Molnár Ildikó, a HVI vezetõje
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Szentendre filozófiája

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Fontos lenne, hogy a médiában ne csak a negatív hírek, hanem
az a csendes, építkezõ fejlõdés is megjelenjen, ami itt folyik.
Oross Jolán fõosztályvezetõ-helyettes az esélyegyenlõség
területén jelenleg elérhetõ pályázati lehetõségekrõl beszélt.
Gosztonyi Géza az önkormányzat és a civilek együttmûködésének
fontosságát hangsúlyozta, és megemlítette a civil 10 parancsolatot. Kovács Melinda, az Értelmi Fogyatékosok és Segítõik
Országos Érdekvédelmi Szövetség képviseletében az ápolási és
gondozási szemléletû ellátás helyett a fogyatékosok saját döntésének segítését emelte ki. Kapás Ferencné és Eckensberger
Zsoltné arra hívta fel a figyelmet, hogy aki nagycsaládban nõ
fel, annak könnyebb a társadalomba beilleszkednie. Fodor Ágnes,
a Vakok és gyengén látók Közép-Magyarországi Regionális
Egyesülete elnöke jelezte, hogy fehér bot és kutya helyett ma
inkább a beszélõ szoftver segíti a gyengénlátók mindennapi
életét, és egy épület hiába akadálymentesített, ha az új helyszínt
nem mutatja be nekik senki. Dr. Török Balázs kistérségi irodavezetõ a közhasznú munka kistérségi szintû lehetõségeit
hangsúlyozta. Kosztolányi Istvánné bemutatta, hogyan lehet
szakmai hozzáértéssel, lelkesedéssel és sok-sok munkával a
semmibõl több 100 milliós vagyont és országosan ismert és
akkreditált képzéseket elõteremteni.
Az esélyegyenlõségi és civil nap keretében a Polgármesteri
Hivatal mûemlék adottságainak megfelelõ akadálymentesített
szociális blokk, Ügyfélszolgálati iroda, mechanikusan kezelhetõ bejárati ajtók, valamint a kommunikációt elõsegítõ tájékoztató táblák kerültek átadásra.

A polgármester

naplója
Április 17. (péntek)
09.00 Városmarketing témában megbeszélés
10.30 Holocaust emléktábla koszorúzása
11.00 Kertész Péter könyvbemutatója

Április 18. (szombat)
18.00 A Ferences és a Református Gimnázium jótékonysági hangversenye

Április 20. (hétfõ)
09.00 D r o g p r e v e n c i ó s
konferencia a Városháza
dísztermében

Április 21. (kedd)

A „VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖN“
Április 24-én, pénteken 18 órai kezdettel
a Barcsay Jenõ Általános Iskolában (Kálvária út 18.)
A FÓRUM TÉMÁI: 1. Barcsay Jenõ Általános Iskola mellett lévõ
sportpályák beépítése (mélygarázs, irodák, köztük
az ÁNTSZ kistérségi iroda, fedett sportlétesítmény,
szabadtéri sportpálya, játszótér)
2. Fûtéskorszerûsítés (újabb pályázat lehetõsége,
vélemények a fûtésszolgáltatásról)

Április 29-én, szerdán 17 órai kezdettel
a Városháza dísztermében (Városház tér 1-3.)
A FÓRUM TÉMÁI: 1. Részterületek Szabályozási Terv
módosítása: - Bükkösparti KSP-2 sportövezet
- OMV benzinkúttal szemközti terület
- Kõzúzó utcai sportterület
2. Helyi természetvédelmi területek felülvizsgálata
3. Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
Fülöp Zsolt, Horváth Gyõzõ, Kiss Károly képviselõk,
dr. Dietz Ferenc polgármester
Kérjük, jöjjenek el, hogy az aktuális, fenti kérdéseket közösen vitassuk meg!

09.00 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 „Szentendre Bora“
megbeszélés
11.30 Szentendrei Kulturális Kht. ügyvezetõjével
egyeztetés
13.00 Külterületi õr és építéshatósági ügyintézõi pályázók meghallgatása
17.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
18.00 Pócsmegyeri testületi ülés

Április 22. (szerda)
10.00 TÖOSZ 20. évfordulós jubileumi küldöttgyûlése
13.30 Kistérségi ülés

Április 23. (csütörtök)
09.00 TÖOSZ 20. évfordulós jubileumi küldöttgyûlése

Fortuna-bérlet sorsolás
a Vizes Nyolcasban
Április 14-én Szentendre város képviselõtestülete informális testületi ülést tartott a
május 1-jén nyíló Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidõközpontban. Az ülésen közjegyzõ
jelenlétében Szentendre 25 740 fõ lakosságából kisorsolták azt a 25 szentendrei
lakost, akik egy éven belül felhasználható,
25 alkalomra szóló uszodabérletet nyertek.
A nyereményt az uszoda nyitóünnepségén
adják át a szerencsés nyerteseknek, akiket
postai úton értesítenek.
-ny-

4 város
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

XXIII. ÉVFOLYAM • 15. SZÁM • 2009. ÁPRILIS 17.

Képviselõk félidõben

Bulldogként elõre!
A képviselõ-testületi tagok tevékenységét mérlegelõ sorozatunk következõ részében dr. Pázmány
Annamáriát, az izbégi 8. számú választókerület egyéni képviselõjét, a Polgári Koalíció tagját, a Szentendrei
Szakorvosi Rendelõintézet igazgató-fõorvosát kérdeztük eredményeirõl és bánatairól.
– Mi okozza körzetében a legnagyobb
problémát?
– Minden hónap utolsó hétfõjén este
hatkor igyekszem megtartani a fogadóórámat az Izbégi Általános Iskolában, ahová az aktuális témákhoz
kapcsolódó szakembereket, illetve a
Polgármesteri Hivatal illetékeseit is
elhívom. Lakossági visszajelzések alapján egyértelmû, hogy körzetemben
évek óta mindig az utak állapota a
meghatározó kérdés. Izbégen tavaly
503 négyzetméternyi utat sikerült
kátyúzni, és további 100 négyzetméteres útfelület esett át úgynevezett
pótkátyúzáson. Az izbégiek sokszor
érzik magukat mellõzöttnek, de
tudniuk kell, hogy ez az útgondozásban megnyilvánuló figyelem nem kevesebb, mint amennyit a Polgármesteri
Hivatal a többi városrészre fordít. Az
elõzõ ciklusban készült el a Pásztor
utca, de sajnos máris kátyúzni kell,
amire az elsõ körben kerül sor az idei
útjavítási munkák kezdetekor. A Csapás
utca felújítása is befejezõdött, ám a
lakók nem teljesen boldogok: régóta
szerettük volna egyirányúsítani, de a
Közlekedési Munkacsoport nem tartotta megoldhatónak a kezdeményezést.
A Fürj utca is járhatatlan volt, ezt egy
nyomsávon sikerült felújítani. A befejezést akadályozza, hogy az útfelület
számos része magánterület, amelyek
kisajátítása még várat magára. Ennek
az utcának egyébként kiemelt közlekedési szerep jut, mert a 11-es fõútról
nyíló legfõbb – városon belüli – közlekedési utak között teremt kapcsolatot.
A Kisforrás utcában jelezték a lakók,
hogy szeretnének útfelújítást 1+1-es
rendszerben, de saját maguk nem tudják megszervezni a munkálatokat. Egy
ilyen alaphelyzetben nagyon jó, ha van
olyan cég, amely a kivitelezés fizikai
lebonyolításán túlmenõen felvállalja
az útfelújítással járó összes szervezési
és adminisztrációs munkát is. A Török
Ignác utcai példa nyomán számos
lakossági érdeklõdést kaptunk.
– Hogyan állnak Izbég külsõ, legelhanyagoltabb részének ügyei?
– A Vasvári Pál utca külsõ részét mart
aszfalttal burkoltuk le. Mivel itt nincsenek közmûvek, és a vízelvezetés sem
teljesen megoldott kérdés, ezért nincs
értelme teljes aszfaltréteget húzni az
útra, de a közállapotok már megkövetelték, hogy tegyünk valamit. Az
Anna utcában sikerült a vízátfolyás
problémáit megoldani. A Mária utcában
végre sikerült lépcsõt és korlátot
építeni, valamint kikövezni az árkot,
és kiépíteni a vízelvezetést. A Szent-

lászlói úton hosszú vára– A képviselõ-testület
kozás után végül korlát
sokszor segített, hogy
épült, a folytatásban oszrendeletmódosítással
lopokat telepítenek az
tegyék jobbá az izbégiek
úttest mellé, amely megéletét. Milyen példák volgátolja az autók parkolátak erre?
sát, így védve a gyalogo– Néhány ingatlanról lesokat. Nem adtuk fel, hogy
vettük a helyi védelmet,
az iskola magasságában
mert az már nem volt
közlekedési lámpa legyen,
indokolt. Problémát jelende a 8-10 milliós beruhátett a vendéglátás zaDr. Pázmány Annamária
zásra nem találtunk megjossága a Szentlászlói út
felelõ pályázatot – ezek csak fõútvo- 160. környékén, amelyet a zajrendelet
nalakra vonatkoznak –, önerõbõl pedig módosításával küszöböltünk ki. A
nem megy. A Forgács és a Szentlászlói köztisztaságról szóló rendeletet is
út találkozásánál kitisztították a vízát- újragondoltuk, hetente most már csak
folyó rácsot – a munkálatok a egyszer szabad égetni, júliusban és
Szentlászlói út mentén folytatódnak augusztusban viszont egyáltalán nem.
tovább – és a Forgács utcát gyalogos Az utcanévtáblák pótlása egyelõre
közlekedésre alkalmassá teszik. A sajnos nem megoldott kérdés – ha a
Puskin és a Líra utca keresztezõdésében város nem lép ez ügyben, elképzelhetõ,
burkolatjavítás készül. Nagy bánatom hogy önálló lépéseket teszünk Izbéugyanakkor a Puskin utca – évek óta gen. Az Anna utcai betorkolásnál, az
minden tervezésnél betesszük az élelmiszerboltnál szeretnénk zebrát
anyagba, de eredménytelenül. 1+1-es kialakítani, mert a környék igen balerendszerben lehetne felújítani, de úgy setveszélyes, ehhez viszont járda és
tûnik, a lakók nem hajlanak rá, a Mester közvilágítás kellene, ami összesen
utcában pedig nem laknak elegen mintegy nyolcmillió forintot emészehhez a megoldáshoz. A Zilah utcában tene fel.
nagyjából ugyanez a helyzet: kisebb – A szarvashegyiek, ha lehet, még
javításoktól eltekintve érdemi változás rosszabbnak érzik a sorsukat, mint a
nem történt az utóbbi években – nyil- városközponthoz közelebb élõk.
ván a lakók anyagi ereje nem enged Milyen kilátásaik vannak az életnagyobb beruházást. A Kaptató ut- minõség javulására?
cában a vízelvezetést kellene meg- – Szarvashegyen nagy probléma a
oldani.
vízelvezetés, a közmûveket és az egész
– Milyen kisebb munkákat végeztek utcarendszert újra kellene gondolni.
el tavaly?
Sok illegális kerítéskihelyezés tapasz– Sikerült folytatni a „buszmegálló- talható, ezeket a problémákat rendezni
hagyományt“: három izbégi busz- kellene végre. Várjuk az uniós pályázamegálló után Mészáros János segít- tokat, de azok többnyire lakóövezetre
ségével legutóbb a Szarvashegyen, a vonatkoznak. A probléma megoldáCsányi utcánál újítottak fel egy vá- sához legalább vegyes övezetté szerakozóhelyet. Az Eötvös utca köz- rettem volna alakíttatni Szarvasvilágítását megoldottuk, és baleset- hegyet, ezért képviselõi indítványt
veszély miatt megszûnt a Csicserkónál nyújtottam be, de a testület elutasílévõ játszótér, a helyére park került. A totta, mert a lakóövezetekkel kapcsoSzûcs József utcai játszótérre pályázat latos, törvényileg elvárt szolgáltatáútján nyertünk játékokat, amelyeket sok miatt ez óriási többletterhet rótt
mostanság helyeznek ki. Az Anna utcai volna a városra. A Csányi utca burkoszelektív hulladéktárolókat nagy har- latfelújítását mart aszfalttal megoldotcok után sikerült áttelepíteni a Pásztor tuk, a Vanília utcában történtek különutca és a Szentlászlói út találkozásánál bözõ útjavítási munkálatok, a Forrás
lévõ szabad területre, de itt nehéz õket utcánál dolgoznak a vízelvezetés renmegközelíteni, és rendetlen a környék. dezésén, amely remélhetõleg tavasszal
A lakosság így sem elégedett, a meg- elkészül. A Forrás és a Rozmaring utcákoldás még várat magára. A Sztaravodai ban útjavítás, illetve általános terepúton rendszeresen száguldoztak a mo- rendezés is zajlott. A Vodafone által
torosok – rendõrségi bejelentést köve- Izbég és Szarvashegy találkozásához
tõen sikerült megbírságolni a tette- tervezett adótornyot a lakosság eluseket. Az izbégi általános iskolások- tasította. A lõtér zajával viszont nem
nak ingyen láthatósági mellényt sze- tudunk mit kezdeni, mert a többszöri
reztünk, amely nyugat-európai példák zajszintmérés sem igazolta a megadott
szerint csökkenti a balesetveszélyt.
értékek túllépését. A honvédség szerint

a zajszint nem lépi túl a megengedett
határértéket, törvényes eszközünk
tehát nincs arra, hogy elérjük a tevékenység megszüntetését. Általános
probléma, hogy a sok építkezés miatt
a közutak rendszeresen tönkremennek
a teherautók nyomvonala mentén.
Kisebb méretû szemetes autót kértünk,
de kiderült, hogy a meredek utakon
ezek nem tudnak közlekedni.
– Az izbégi helyi ügyeken kívül a
városi egészségügy területén is irdatlan nagy munkát végez. Mi minden
került mérlegre az elmúlt két évben?
– Elértük, hogy a 80 éven felüliek közgyógyellátásának városi finanszírozása
megmaradjon. Bekerült a költségvetésbe a méhnyakrák-oltás finanszírozása,
amelynek értelmében a mindenkori 8.
évfolyamos osztályok leányait oltják
be a méhnyakrákot okozó vírustörzsek
ellen. Kezdeményeztem egy újraélesztõ készülék, (defibrillátor) beszerzését és forgalmas helyre történõ
kihelyezését. Többször konzultáltam
a mentõkkel az ügyben, hová tegyük
a következõ újraélesztõ készüléket, a
legvalószínûbb helyszín a hév-végállomás környéke. Mindemellett a szakorvosi rendelõt is vezetem, és végzem
a közgazdasági egyetem menedzserképzõ szakát – egyelõre jeles osztályzatokkal. Igazgató-fõorvosként elértem, hogy tizenhárom új szakrendelés
létesült, közöttük a kardiológiai, és a
mammográfiás szakrendelés. Kistérségi szinten kitûnõ az egészségügyi
együttmûködés, például mi adunk
orvost, és Pomáz ad asszisztenst,
helyet, valamint számítógépet a pomázi rheumatológiai szakrendeléshez.
A visegrádi kórházból jár hozzánk rehabilitációs szakorvos, ilyen rendelésünk
eddig nem volt. Múlt évben a kistérségi társulás vásárolt egy igen modern
hordozható ultrahangos berendezést
és egy nõgyógyászati vizsgálóeszközt,
amellyel méhnyakrákszûrést fogunk
végezni szerte a kistérségi településeken. Március 13-án Leányfalun
volt egész napos szûrõvizsgálat. Kiharcoltuk, hogy az onkológiai gyógyszereket Szentendrén is fel lehet íratni,
nem kell Budapesten órákat várakozni
De más területen is sikerült még néhány
eredményt elérnem. Így valósulhatott
meg, hogy a szarvashegyi állandó lakosok lakóövezeti adózás szerint
fizessenek. Megvalósult az 1956-os
emlékéremrõl szóló elõterjesztésem is,
de szeretném elérni, hogy a jövõben
egy kitüntetett helyett évente több
díjazott is kapjon emlékérmet.
Meg kell említenem ugyanakkor, hogy
a sok sikerhez még több kitartásra,
jóformán egy bulldog elszántságára
van szükség, hiszen a törvények és a
bürokrácia lassú tempója nehezen
egyeztethetõ össze a lakosság jogos
és azonnali igényeivel. Igyekszem
kitartani, és elérni, amit tervbe vettünk.
Bokor Tamás
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VASÁRNAPI VÁSÁRNAP
avagy vegyük, együk, használjuk
saját környékünk portékáit
A tahi hídfõ melletti nagy füves terület Magyar Zoltán tulajdonos jóvoltából immár negyedszer szolgál a vásár színhelyéül. Aki járt már a Vasárnapi vásárnap rendezvényén, annak nem
kell bemutatnom a lassan hagyománnyá váló kezdeményezést, a kisoroszi Rokob Orsolya és a
tahitótfalui Béres Gabi–Béres Attila népihangszer-készítõ páros neve által fémjelzett nemes
programot. Jó hír, hogy országszerte egyre több helyen indulnak hasonló árusítási, találkozási
lehetõségeket biztosító vásárok.
Nálunk, Tahitótfaluban április 26-án, vasárnap reggel 8-tól 15 óráig ismét élettel telik
majd meg a hídfõ melletti füves térség, hogy a környékbeli termelõk és alkotók újra találkozhassanak az ide érkezõ közönséggel. Ez a vásár a régvolt idõk legszebb és legnemesebb hagyományait eleveníti fel, értéket õriz és közvetít fontoskodás, okoskodás és görcsösség nélkül.
Úgy, ahogy kell. A termékeket, terményeket, az állatokat éppúgy megtalálja itt a kíváncsiskodó vásárjáró, mint a népi iparmûvészet helybéli és környékbeli remekeit. De aki itt
árusít, mind alkotó, gazdálkodó ember, nem csupán mások munkáját felvásároló és azt haszonnal továbbadó köztes láncszem. Ez teszi oly hitelessé ezt a kezdeményezést. Az eladók –
vásároljunk sajtot, lekvárt vagy agyagedényt – számot tudnak adni minden apró részletrõl,
hiszen a portéka az õ munkájukat dicséri.
A szervezõk úgy mondják, minden Vasárnapi vásárnapnak van valamilyen egyedi érdekessége.
Idén is ígérnek több új, kedves színfoltot, meglepetést. Annyit elárulhatunk, hogy a tahitótfalui íjászok nyílt napot tartanak és várják szeretettel az íjászkodni vágyókat. A vásár rendjét
pedig valódi lovas csendõr felügyeli majd. A népi mesterséggel foglalkozó kézmûvesek az
árusításon kívül mesterségbemutatót és foglalkozást is tartanak az érdeklõdõknek. Már csak
a jó idõt kell megrendelnünk az égiektõl, hogy április 26-án zavartalanul élvezhessük ezt a kis
dunakanyari csodát, amelynek neve immáron fogalommá vált.

A vonat megérkezett
prilis hetedikén 13 órakor méltóságteljes zakatolással
megérkezett a BCmot 422, azaz friss keresztlevele alapján
a Skanzen Vonat a szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeumba meghívott többszázfõs ünneplõ közönsége elé.
Gáspár Mihály bakter dr. Cseri Miklós fõigazgatónak jelentette a
vonat érkezését.
Mielõtt Cseri Miklós ünnepi
beszédét elkezdte volna,
Bajnai Gordon egykori önkormányzati és területfejlesztési miniszter és Hiller
István oktatási és kulturális
miniszter tavaly áprilisban,
a Skanzen Örökség Program
ünnepélyes aláírásakor elSzabó Imre miniszter hangzott szavai hangzotvágta át a szalagot
tak el, amelyek ennek a
kiemelt projektnek a jelentõségét húzták alá. A fõigazgató
ezután azt hangsúlyozta, hogy bár 368 napja írták alá a
szerzõdést, de az engedélyezési procedúra után az effektív
kivitelezésre csak kilenc hónap maradt. A kemény tél, a sok
nehézség ellenére hatalmas energiákkal épült meg az impozáns
új fogadóépület, amely a mezõtúri állomásépület mása, készült

Á

Várjuk szeretettel azon környékbeli állattartók jelentkezését, akik szívesen
árusítanának a vásáron. Az árusítás helypénz mentes, csak a megfelelõ papírokra van
szükség. Jelentkezni lehet: 06-70-5984345, 06-30-9190279, tahivasar@freemail.hu

Vizesnyolcas
N

em kívánom megsérteni a városi uszoda
névadóját vagy névadóit, ezért meg sem
kérdezem, ki(k)nek a leleménye. Lehetséges, hogy a névadó(k) nem is vennék észre a
kérdés élét, hiszen nem mostanában volt
szokásban a döngölt földes padlót vízzel (vagy
homokkal) írott és fekvõ nyolcas formájú mintát
rajzolva portalanítani (vagy díszíteni). Ugyancsak 'vizesnyolcas' t rajzoltak az iparos és
kereskedõlegények a mûhelyek, boltok padlatára vagy az azok elõtti járdára. Ezeket az
inasokat, segédeket gúnyolták „vizesnyolcas“nak. A szó késõbb 'jelentéktelen, de feltûnni
igyekvõ, üresfejû (fiatal) férfi' jelentésû lett.
A feltûnni vágyás jeleit azonban más mutatja a
Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpontban,
amelynek – mint olvastam – a különbözõ részlegei vannak: Aqua Pub, Aqua Coffe Shop, Aqua
Wellnes Bár, Aqua Sky Grill, Aqua Terasz és
bowling, gyermekfarm és a többi. Mit mondjak? Csillogó elnevezések!
Hasonló csillogás kápráztatta el azokat a
bennszülötteket is, akiktõl annak idején bármit megkaptak üveggyöngyökért a (nemritkán
kalandor) földrajzi felfedezõk. Hazánk lakossága az úgynevezett szocializmus építése alatt
vált efféle bennszülötté. A Kádár-féle idõkben
már egy osztrák bolt mûanyag reklámtasakjával is fel lehetett tûnni, akkoriban bármilyen
nyugati gyártmányú kacat birtoklásával keltette magának „Kádár népe“ a jólét látszatát.

Dr. Büky László

A rendszer ugyan összeomlott, de természetesen a sok évtizedes pusztítása után az elmúlt
alig húsz év nem hozhatott sem anyagi, sem
erkölcsi kibontakozást, ámbár a nyugati világot jobban meg lehet(ett volna már) ismerni
fényeivel és árnyaival együtt.
Ezek a fények persze most is kápráztatnak… s
itthon legkönnyebben idegen szavak bálványimádásával lehet a vágyott külhon színvonalát
megteremteni. Az amerikás-angol(os) szavak
most is ugyanúgy csillognak némelyek szemében, mint az említett üveggyöngyök. A hazánkat (nemritkán kalandor) felfedezõk – újabb
keletû néven: külföldi befektetõk – iszákja tele
van a csillogó holmival, a bennszülöttek mindent odaadnak érte, a magyar nyelvet is,
„Hogyha nem kell senkinek | hát az ördög veszi
meg.“ Az ugyanis nagyon jól tudja, hogy
nyelvében él a nemzet…
Kelt nagyszombaton és a magyar költészet
napján 2009-ben – Büky László

el a vasúti pálya, és restaurálták a motorvonatot. Cseri Miklós
végezetül köszönetet mondott minden munkatársának a támogatásért, a munkájáért, a segítségéért. „Jó lenne ezt a közel
kétszáz kezet most egyenként megszorítani“ – mondta. Kézszorítás helyett õ viszont tõlük nem mindennapis teljesítményéért egy, Pap Lajos kõfaragómester készítette igazi mérföldkövet kapott, amelyet hajnalban helyeztek titokban a peronra.
„Ügyes – valljuk meg – ügyes“, kezdte mostani megnyitó beszédét
Hiller István oktatási és kulturális miniszter. Hiszen ennyi idõ
alatt, ilyen színvonalon megvalósítani egy ekkora álmot csak
kevesek képesek rá. A skanzennak sikerült. Az elmúlt egy év az
összefogásról szól, amirõl ma igen keveset beszélnek. Ez is a mi
arcunk, ez Magyarország jó arca. Ami miatt sokan csodálnak
minket Sanghaitól New Yorkig. Tudásunkért, kultúránkért,
találékonyságunkért. A Skanzen Vonat az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében megvalósult elsõ kiemelt projekt.
Dr. Dietz Ferenc polgármester arról a beszélt, milyen büszkeséget
jelent számára az, hogy a skanzen ekkora tervet mert megálmodni és tudott megvalósítani. Végezetül mindazért, amit a skanzen
a kultúra és a hagyományok ápolása terén tesz, Szentendre
városának zászlaját nyújtotta át Cseri Miklósnak. Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter azt hangsúlyozta, hogy
évek óta mennyi változásnak a tanúja, hogy szentendreinek
lenni jó érzés.
Ahogy a vasút megjelenése mérföldkõnek számított a tizenkilencedik század Magyarországának életében, úgy a Skanzen
Vonat is új korszakot nyit a Skanzen történetében. A hétvégi
húsvéti ünnepek alatti kiemelkedõen magas látogatottsági
szám is ezt igazolta.
Rappai Zsuzsa
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London, Párizs, Kairó
és Szentendre
A világ nagy folyói mellett élõ diákokat
kapcsol össze a Temze Fesztivál
és a British Council
London, Párizs, Szentendre és még számos nagyváros
diákjai mostantól közösen készülnek a londoni Temze
Fesztiválra. Az újszerû kezdeményezés a világ nagy
folyói mellett élõ diákokat kapcsolja össze, akik a vízzel
kapcsolatos mûalkotásokat készítenek. A mûvekbõl
kiállítás készül a szeptemberi Temze Fesztiválra,
melynek több millió látogatja van évente. A programban
Szentendre összes középiskolája részt vesz, a diákok
munkáját Laár Balázs szentendrei mûvész és az iskolák
pedagógusai segítik.
A „Rivers of the World“ nevet viselõ kreatív mûvészeti program
több mint 2000 diákot kapcsol össze világszerte. A fiatalok
helyi mûvészek segítségével készítik el azokat a mûalkotásokat,
melyeket 2009 õszén a Temze partján láthatnak az érdeklõdõk.
Szentendre összes középiskolája (Móricz Zsigmond Gimnázium,
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Ferences
Gimnázium, Szentendrei Református Gimnázium és Petzelt
József Szakközépiskola és Szakiskola) részt vesz a programban.
Iskolánként 20-30 diák dolgozik együtt egy közös képen, amely
a Dunára asszociál és jellegzetes magyar vonásokat is hordoz.
Az iskolák hat téma közül választhattak: a folyó és élõvilága, a
folyó és a kultúra, a folyó mint megélhetés, a folyópart és a
város, a folyó kincsei, a folyó és a környezetszennyezés. Minden
iskola egy képet készít, melynek digitalizált változatát júliusig
kell elküldenie Londonba és feltöltenie a Temze Fesztivál honlapjára.
A fiatalok elõször magával a folyóval ismerkednek majd, ez
fontos része a programnak. Lesznek diákok, akik adatokat
gyûjtenek a Dunáról, mások vázlatokat, festményeket vagy
szobrokat készítenek, és ezekbõl alakul ki a végsõ közös mû. A
British Council és a Temze Fesztivál számára egyaránt fontos,
hogy a fiatalok iskolai keretek között találkozzanak a
tananyaghoz illeszkedõ kreatív tanulási módszerekkel.
A program a Temze Fesztivál mûvészeti vezetõinek szentendrei
látogatásával indult április elsõ napjaiban, akik megismerkedtek
a várossal és az iskolákkal. A program része, hogy a szentendrei
iskolák egy-egy londoni partneriskolával is együttmûködnek
majd, ezért a londoni iskolák képviselõit is vendégül látta
Szentendre. A nemzetközi kapcsolatok építésén túl a program
lehetõséget teremt a szorosabb helyi együttmûködésre is, az
iskolaigazgatók szerint ugyanis ez az elsõ olyan program, melyben minden középiskola együttesen vesz részt.

XXIII. ÉVFOLYAM • 15. SZÁM • 2009. ÁPRILIS 17.

Ír diákok szakmai gyakorlaton
Szentendrén
Az Ipartestület a kistérségi idegenforgalom nemzetközi
kapcsolataiért dolgozik
A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola a Leonardo
cserediák program keretében az írországi partneriskolából kilenc
diákot fogadott áprilisban. Négy ír diáklány a Szentendrei
Kistérségi Ipartestületnél töltötte gyakorlatát turisztikai szakterületen. Az Ipartestület aktívan támogatja az idegenforgalmi
vállalkozások tevékenységét, ezért április 28-án gyakorlatorientált nemzetközi marketing workshopot szervez számukra.
Az Ipartestületünknél idegenforgalmi területen gyakorlatot töltõ diákok számos
feladatot kaptak. Felvették a kapcsolatot
írországi turisztikai kamarákkal, egyesületekkel, hogy összehasonlítsák azok tevékenységét a Szentendrei Kistérségben
mûködõ turisztikai szervezetek szolgáltatásaival. Megvalósítanak egy kisebb kutatási
programot a Szentendrei Kistérségben idegenforgalmi területen mûködõ vállalkozások körében, vállalkozásuk nemzetközi
kommunikációjával, információs felkészültségével kapcsolatosan. A diákok által
összegzett tapasztalatokat díjmentesen,
e-mailben elküldjük bárkinek, aki ilyen
irányú kérését jelzi felénk.
A vállalkozók körében megvalósuló kutatást Luana Dicioccio, Lyndsay O'Hara, Sonia Brown, Jamie
Keogh végezte. A vállalkozókat között 2-2 fõs csapatban keresték fel, egy-egy kérdõívvel, és
kiadványokat, meghívókat is vittek magukkal. Ezúton is köszönjük a vállalkozóknak a szeretetteljes fogadtatást, és a nyitottságot, mellyel fogadják, és segítik a diákok munkáját! Szívbõl
reméljük, hogy mindnyájan sok tapasztalatot szerzünk majd a közös munkából.
Április 28-án, kedden tartjuk a „Hogyan vonzzam magamhoz a külföldi turistákat az internet
segítségével?“ címû gyakorlatorientált nemzetközi marketing workshopunkat a régió idegenforgalmi és vendéglátóipari vállalkozásai számára. Az elõadásokat nemzetközi marketingkommunikációban jártas szakemberek tartják majd. Célunk, hogy a résztvevõket gyakorlatias útmutatással lássuk el, amelyek révén a potenciális külföldi turisták jobban megtalálják a vállalkozást az
interneten, és késõbb visszatérõ ügyfelekké is válnak.
Az ír cserediák-programról és a workshopról részletesebben a www.szkit.hu oldalon olvashatnak.
S. Sz.

Tûzgyújtási tilalom

A drogfüggõség megelõzésére

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása az erdõkre vonatkozó
országos tûzgyújtási tilalom elrendelésérõl

A Szentendrei Polgármesteri Hivatal, az Egészséges Városért
Alapítvány és a Nyitott Kör Egyesület sok szeretettel vár minden pedagógust, mentálhigiénés szakembert és érdeklõdõ szülõt
legújabb színházi nevelési foglalkozásának bemutatójára április
20-án, hétfõn 9 órára a Városháza dísztermébe. A háromórás
foglalkozás az angol TIE (Theatre in Education) mûvészeti,
pedagógiai modell segítségével a függõség veszélyeire hívja fel
a 13-16 éves diákok figyelmét. A diákok egy család sorsát bemutató színházi elõadás s az ehhez kapcsolódó interaktív feladatok során közösen vizsgálják, melyek azok az okok, melyek a
függõség kialakulásához vezethetnek. Célunk, hogy ezen a
drogprevenciós programon a késõbbiekben minél több diák
részt vehessen.
A program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával jött létre.
Nyitott Kör Egyesület
www.nyitottkor.hu • 06-30/2255577

Az utóbbi idõben a csapadékmentes idõjárás,
valamint az emberi felelõtlenség, gondatlanság
következtében jelentõsen megnõtt az avar-,
parlag-, nádas- és erdõtüzek száma. A tûzesetek megelõzése érdekében az ország teljes
területén lévõ erdõkben és az erdõterületek
határától számított 200 méteren belül – a
kijelölt tûzrakóhelyen is –, valamint a közútés vasút menti fásításokban mindennemû tûzgyújtás, beleértve a parlag- és gazégetést is,
átmeneti idõre tilos.
A vágástéri hulladék égetése az erdõben a
megelõzõ tûzvédelmi elõírások betartása mellett a tilalom idõszakában is végezhetõ.
Az égetést a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet
értelmében a tûzveszélyes üzemi tevékenységre vonatkozó elõírások szigorú betartása mel-

lett lehet csak végrehajtani. Az égetésnél
figyelembe kell továbbá venni a 9/2008. (II.
22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes tevékenységre vonatkozó követelményeit is.
Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy
égõ cigarettacsikket és dohánynemût ne dobjanak ki a jármûvek ablakán, mert a kiszáradt
árokparton, vasúti töltések mellett keletkezõ
tüzek sok esetben közvetlenül erdõ és mezõgazdasági területeket is veszélyeztetnek.
Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók,
valamint a mezõgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy égõ dohánynemût
eldobni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani. Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ
el.
A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély
elmúltával, késõbbi idõpontban intézkedik a
minisztérium.
FVM - Humánpolitikai és Igazgatási
Fõosztály
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„Nagykorú“ ünnepség
Tizennyolc esztendeje a tavasz közeledtével lázas tervezgetés és felkészülés folyik a
Móricz Zsigmond Gimnázium harmadikos/tizenegyedikes reál tagozatos osztályában,
készülnek a ROT-ra. Most április 3-án tartották a „nagykorúvá ért“ természettudományos rendezvényt.

Az oxfordi pályázat elsõ és második helyezettje:
Pásztor Zsófia és Esze Tamás

Maknics Gábor, az eseménysorozat ötletgazdája és fáradhatatlan szervezõje nyitotta
meg a délutánt. Bemutatta az
idei meghívott elõadót, Várkonyi Pétert, a budapesti Mûszaki Egyetem szilárdságtani
és tartószerkezeti tanszékének adjunktusát, akit mindenki a világhírûvé vált magyar
találmány, a Gömböc egyik
létrehozójaként ismer. A kedves, mosolygós fiatalember
élvezetesen mutatta be társával, Domokos Gáborral közös
találmányukat. Elõadását laikus és szakember egyaránt
élvezte, és ami manapság ritka, utána alig gyõzött válaszolni a feltett kérdésekre. A
különös, borostyánszínû mûanyag test mindvégig ott volt
a keze ügyében, és az érdeklõdõk is kézbe vehették, próbálgathatták a stabilitását,
mozgását.
Kettejük kutatásának kiindulópontja nagyon praktikus
volt. Van-e olyan test, amely
egyenletes anyageloszlású és
egy stabil és egy labilis egyensúlyi helyzete van? Elõször természetesen matematikai és
fizikai
törvényszerûségek
alapján számításokat végeztek. Ám így olyan bonyolult
testekhez jutottak, hogy megvalósításuk, leképezésük lehetetlennek tûnt. Második metódusként már a gyakorlat felõl
közelítettek, és ez a módszeres próbálgatás évekig eltartott. A vizsgálat legkellemesebb részét a görög tengerparton folytatták, amikor a professzor ifjú feleségével több
ezer kavicsot tanulmányozott.
Végül más természetes tárgy

is látószögükbe került, a magas teknõsök páncéljához nagyon hasonlít a kialakított
test.
Várkonyi Péter sikeres kutatói
pályája a középiskolás éveiben
indult. A pesti Fazekas Mihály
Gyakorló Gimnázium diákjaként fizika tanulmányi ver-

molekulák – gyógyszer, méreg,
élvezet? címmel adtak be dolgozatokat. Benedeczky István
professzor értékelte a beküldött mûveket, és adta át a
díjakat. A két hónapos oxfordi tanulmányutat Pásztor Zsófia, a Ferences Gimnázium tanulója nyerte. A második helyezett Esze Tamás, szintén a
Ferences Gimnázium tanulója,
az MTA Kísérleti Orvostudományi Intézetében tölt el
néhány hetet. Megosztott harmadik díjat Mihály D. István, a
csíkszeredai Márton Áron
Líceum, és Török Marianna, a
Móricz Zsigmond Gimnázium
tanulója kapott, és értékes
könyvjutalomban részesültek.
A délután második felében 11.
reál osztály tanulóinak az
elõadásai következtek. Változatos és szellemes kísérletekkel igazolták, hogy nem
nehéz a fizika. Egy bájos leány
páros – Kormos Andrea és Szabó Renáta – nejlonzacskóból
hõlégballont készített, és úgy

Várkonyi Péter, a „Gömböc“ egyik
feltalálója elõadás közben

illusztrálta elõadása címét.
Majd szemléletesen bizonyították, hogy nem is olyan
gyenge a forint. Négy darab
ezres bankjegyet egyenként
összegöngyöltek (hengert formáztak belõlük), felállították,
és öt és fél kilónyi könyvet,
stílszerûen fizika példatárat
ráhalmoztak.
Megtették
ugyanezt félbevágott üres
tojáshéjakkal is, kimutatva,
hogy a testek anyaga önmagában nem határozza meg
a szilárdságukat, fontos befolyásoló tényezõ az alak, ez
esetben a hengeres vagy
éppen a boltíves szerkezet.

Tóth Eszter Darwin munkásságáról beszélt sajátos, maga
választotta nézõpontból. „Az
évfordulók kapcsán (200 éve
született és 150 éve jelent meg
A fajok eredete) sokat tallóztam az interneten, és számos
róla szóló tanulmányt is
elolvastam. Darwin nagyon alapos ember volt, megszállottan
kereste a bizonyítékokat. Ez a
tulajdonsága a felfedezéseinek
elsõbbségét veszélyeztette,
hiszen Alfred Wallace zoológus
majdnem megelõzte.“ Török
Marianna óra reakcióiban a
sárga színû arzén-szulfidot
„bolondította“ meleg vízzel és
rézionokkal. Csereklye Dániel
pedig átalakított webkamerával a láthatatlan infravörös
fényt mutatta meg. Nagyobb
figyelmet igényeltek a matematikai témák: a végtelen
fogalma, a pí-számról elõadottak vagy a számítógépes hálózatok titkosításának rejtelmei. Oldottabban követték a
látványos kísérleteket, színes
kémiai reakciókat vagy Archimédész találmányainak illusztrációit. Kinek-kinek felkészültsége és elõadói képessége határozta meg a
szereplését. De a tûzkeresztségen átestek: megtartották
életük elsõ tudományos elõadását.
Õzi

Ingyenes jogi tanácsadás a kistérségben
A „Gömböc“ is
magyar találmány

senyeken és diákolimpián
nyújtott kiemelkedõ teljesítményt. A versenyzés pompás
gyakorló terep, összehasonlítási lehetõség, tudáspróba,
és ha valaki diákkorában,
fogékony tizenévesként találkozik a teljesítmény élményével, akkor egy életre eljegyezheti magát a tudományos
pályával. Ennek a versengésnek a népszerûsítése a reál
osztályok találkozójának, ennek a rendszeres iskolai eseménynek az egyik nem titkolt
célkitûzése is. Ehhez nyújt
nagy segítséget, hogy – immár harmadik alkalommal –
ekkor hirdetik ki a Ramon y
Cajal pályázat nyerteseit is. A
pályázatot Somogyi Péter, az
Oxfordi Egyetem Anatómiai
Neurofarmakológiai Intézetének az igazgatója írta ki. Idén
Az idegsejtre ható növényi

Eredményesnek mutatkozik a Jogpont Hálózat elmúlt két hónapos mûködése – számolt be eddigi eredményeikrõl dr. Sohajda Zsuzsanna, a Közép-Magyarországi Jogpont Hálózat projektmenedzsere. A február óta mûködõ szervezet térítésmentes jogi segítséget nyújt munkavállalóknak, munkáltatóknak, valamint vállalkozóknak a munkaerõpiacra való belépésben a munka,
társadalombiztosítás-jogi, valamint a vállalkozóvá válással kapcsolatos tanácsadással. Ennek
eredményeként csökkenhet a bírósági ügyek száma, rövidebbé válhat az ilyen ügyekre fordított
idõ, és kevesebb költség merül fel az ügyfelek oldalán.
A személyes visszajelzések és a statisztikai adatok egyaránt azt erõsítik meg, hogy a dolgozó
és a dolgozni akaró emberek széles köre él szerte az országban ezzel a térítésmentes jogsegélyszolgálattal. Az elmúlt két hónap összesítésébõl az derül ki, hogy országosan több mint 1700 adatlap érkezett be feldolgozásra. Ezek mintegy kétharmada munkajoggal, közel húsz százaléka
cégjoggal, a fennmaradó rész pedig társadalombiztosítással foglalkozó esetekrõl ad számot.
A huszonegy regionális Jogpont közül kilenc a fõvárosban, tizenkettõ pedig a kistérségekben
(Budaörs, Cegléd, Dunaharaszti, Érd, Gödöllõ, Monor, Nagykáta, Nagykõrös, Pilisvörösvár,
Szentendre, Vác) kezdte meg mûködését. A Jogpontokon tizenkét tapasztalt jogász dolgozik,
akik közül többen, több szolgáltatási ponton is fogadják az ügyfeleket. A régióban közel
1 230 000 aktív munkavállaló, valamint 8000 mikro-, kis- és középvállalkozás számít kiemelt
célcsoportnak, ugyanakkor munkanélküliek, hátrányos helyzetû, csökkent munkaképességû,
inaktív, vagy vállalkozást indító személyek is megjelennek az ügyfelek között.
Szentendrén dr. Túri Aranka ügyvédnõ látja el a feladatokat a Szentendrei Kistérségi Ipartestület
székházában, a Bercsényi utca 3. szám alatt minden csütörtökön délután háromtól ötig. A projektgazdák reményei szerint így a mi kistérségünkben is csökkenhet a bírósági ügyek száma, és
az érintettek könnyen juthatnak ingyenes jogi tanácsadáshoz. További kérdések esetén a 06-1
321-6673-as központi telefonszámon, a 06-1 323-2651-es faxszámon, valamint e-mailben
Agócs Andrea szakmai felügyelõnél (agocs.andrea@jogpont.hu), illetve dr. Sohajda Zsuzsanna
projektmenedzsernél (sohajda.zsuzsanna@jogpont.hu) lehet érdeklõdni a szolgáltatás iránt.
- bt -
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Összeugrasztó politika
vagy frusztrált politizálók?
Felkavaró, de nem korrekt film A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció,
amelyet a SzeVi Közéleti Klub keretében láthattunk a P'art Moziban. Azt kívánja bemutatni,
miként szakít szét barátságokat és családokat az az éles politikai szembenállás, amely mára
Magyarországon kialakult. A filmre vitt két történet azonban valójában nem errõl szól.
Az elsõ, a Fideszes zsidó megdöbbentõ nyíltsággal mondja ki, hogy a hazai zsidó identitású
emberek szinte egyöntetû véleménye szerint zsidó csak baloldali és liberális lehet, mert aki
jobboldali (konzervatív vagy keresztény), az egyúttal antiszemita is. Lesújtó álláspont, s
hirtelen nem is tudjuk eldönteni, kit sajnáljunk jobban: az emiatt folyamatos rettegésben élõ
zsidóságot, vagy az egyfolytában vád alatt tartott jobboldalt. Elég baj ez mindnyájunknak,
hiszen a vádak beteljesítik, illetve megerõsítik a jobboldal egy részének zsidóellenességét,
ami miatt a zsidók a jobboldal többi részétõl elhatárolódást követelnek, s ha az elhatárolódás
szerintük nem elég gyakori, átfogó vagy õszinte, azt az érzést erõsíti bennük, hogy a jobboldal, úgy ahogy van, antiszemita. Tehát semmi esetre sem kerülhet kormányra, mert az a
demokrácia végét jelentené és zsidóüldözésekhez vezetne. A jobboldal pedig a rendszerváltozás óta úgy érzi, hogy a baloldalon vele szemben minden eszközt megengedhetõnek vélnek
(a lejáratástól, a kettõs mércén és a választási csaláson át a titkosszolgálatok bevetéséig),
ezért nem hajlandó politikai kompromisszumokat kötni, akkor sem, ha például gazdasági
világválság fenyeget.
A film alkotói azonban nem a kölcsönös félelmek magyarázatát és feloldásának lehetséges
módjait keresik, hanem úgy tesznek, mintha a probléma csupán személyes szinten, „barátok
közt“ létezne.
A második történet, a Nemzeti érzés nélküli anya, még kevésbé korrekt. Azt szeretné ábrázolni, hogy a politikai szembenállás hogyan szakít szét egy családot. Teljesen nyilvánvaló azonban, hogy az apa és az anya egészen eltérõ alkatú, nem összeillõ pár, akiknek a szétválásában
a politika olyan szerepet játszik, mint másoknál a fogkefe vagy a WC-ülõke. A férfi falusi,
paraszti származású, ideája a hagyományos családmodell, nehezen fejezi ki magát, alighanem
alacsonyabb az IQ-ja, ám magasabb az érzelmi intelligenciája (EQ), mint a feleségéé. Az
asszony feltehetõen városi, polgári családból származik (lehet, hogy zsidó, amire elég galád
módon utal a film), a modern házasság híve, mûvelt, könnyen fejezi ki magát, felsõbbrendû
és gúnyos a férjével szemben. Szellemileg nem egyenrangú köztük a viszony, amely nyilvánvalóan hosszú évek alatt alakult ilyenné, s a férfi a politikán keresztül lázadt fel ellene. Az
nem derül ki a filmbõl, hogy a leány azért állt-e az apja mellé, mert hozzá hasonló a lelki
alkata, vagy tudat alatt õ is lázadt az édesanyja szellemi felsõbbrendûsége ellen.
A történetnek nincs semmilyen politikai tanulsága, hacsak az nem, hogy ez a mûvelt, liberális
asszony, aki magát független személyiségnek és önálló gondolkodónak tartja, visszamondja
a baloldali médiából közismert jobboldalra vonatkozó összes sztereotípiát, egészen a legvadabbig, mely szerint ezek agymosottak, akik a Führerhez hasonló vezérük intésére akár
gyilkolni is képesek lennének. Csoda-e, hogy elküldte a férje? Mi történt volna, ha ez utóbbi
ráadásul igaz lenne?
Légrádi Tibor

SZYNERGIA
természetgyógyászat
• IBR System és allergia vizsgálat
• Állapotfelmérés
• Gyógykezelés
• Bach-virágterápia
• Fitoterápia
• Reflexológia-talpmasszázs
• Masszázsok (váll, nyak, hát)
• Fül akupunktúra – fogyókúra és
dohányzás leszoktató program

Szentendre,Attila u. 14.
Wahr Nóra
természetgyógyász
06-20-564-6375

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs
• darus,
• építõanyag
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

Emberélet Alapítvány megkezdte a térség
szociális hálójának szervezését.
Az alapítvány képzett önkéntes segítõi
szívesen vállalják a daganatos emberek
számára a lelkisegély nyújtást.

Segítünk:
• életmód-tanácsadás
• ingyenes Bachvirág-terápia
• lelkisegély nyújtás – otthonában vagy fogadóóráinkon
az alapítvány központjában,
• egyéni vagy csoportterápia
• sorstársi segítõ szolgálat
• hozzátartozók gyászfeldolgozása,
• életmód könyvtárunkból könyveket bérelhet e témában
• egyéni igények felmérése
• egyénre szabott étrendi tanácsadás
• betegápolási tanácsadás
• ápolási eszközök beszerzésének és kölcsönzésének segítése
Személyes találkozásra – elõzetes megbeszélés alapján – az
Ön otthonában vagy az alapítvány központjában, a Szentendre,
Kör u. 3-ban van lehetõség.
Ha szükségét érzi, hívjon vagy írjon e-mailt!

Telefonszámunk: 06-20-434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
emberelet@gmail.com
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

A Pajor-kúria és lakóinak évszázados titkai
Egy gömöri református kisnemes férfi és egy gazdag szentendrei szerb lány házassági históriája
városba vezetõ régi fõút, a Kossuth Lajos utca bal oldalán, az
egykori Pozsarevacska városrészben, a templom közelében az utcaképbõl kiemelkedik egy emeletes, az
utca enyhe ívét követõ, erõsen lepusztult állapotában is impozáns épület,
az ún. Pajor-kúria. Az épület és egykori lakói sok várostörténeti érdekesség,
de legalább annyi felfedetlen titok hordozói.
A 18. század végén emelt mûemlék
épület homlokzatát mintegy száz évvel
késõbb eklektikus stílusban átalakították, s ekkor, vagy már korábban, déli
oldalához a képen látható oszlopos
tornácot építettek. Az épületbe mindkét végén egy-egy azonos formájú,
kosáríves kõkeretes kapun keresztül
lehet belépni. Egy-egy ablak felett
gipszbe öntött címer utal az egykori
tulajdonosokra. A kapualjak csehboltozattal fedettek, az udvari oldalon
árkádos folyosó húzódik.
Az épület meglehetõsen szûkszavú
mûemléki, építészet-történeti leírásain
túlmenõen nemigen feszegették a
kérdést: vajon ki építette az ingatlant
és milyen célra. Tóth Antal mûvészettörténész a nyolcvanas évek közepén
egyik írásában azt a feltételezését
fejtegette, miszerint az épület eredetileg törvényszéknek épült. Érveinek
ismertetésére, megerõsítésére avagy
cáfolatára itt most nincs lehetõség, a
kérdés viszont önként adódik: ha neki
ebben igaza van, akkor mikor és hogyan
került a törvényszék épülete a Pajor
család tulajdonába, vagy akár csak
használatába.
Tóth Antal verziója mellett az épület
eredet-történetének másik lehetséges
változata, hogy egy 18. század végi
tehetõs építtetõ lakóházával van dolgunk. Érdemes utána eredni a kérdésnek, hogy vajon ki is lehet õ.
Pajor Gáspár, miután 1796-ban Pesten
orvossá avatták, Szentendrén telepedett le, s mint a város fizetett alkalmazottja, a betegek, különösen a szegények ingyenes gyógyítását végezte.
Szentendre egyik nagy múltú és gazdag
szerb kereskedõjének leányát, Lovcsánszky Ilonát (máshol Kata!) választotta magának feleségül. A házasságkötés azonban sok vihart kavart. Az
akkor harmincéves Pajort 1798-ban a
pesti illetõségû Petrovits János meglehetõsen súlyos vádak mellett feljelentette a vármegyénél. Petrovits írásos beadványában megvádolta Pajort
káromlással, pénzéhséggel, egy meg
nem nevezett „botrányos könyv“ szerzõségével, sõt, a jakobinusokkal való
kapcsolattal is. „Pajor fõbûneként mégis csak Lovcsánszky Ilona elcsábítása,

A

A felújítás és átépítés alatt álló Pajor-kúria részlete. 2010-tõl ide költözik át
a Ferenczy Múzeum

házasság ígéretével történõ teherbe
ejtése és megszöktetése kerül elõ.“
Lovcsánszky Ilona Szentendre egyik
legjelentõsebb szerb kereskedõ családjának volt a leszármazottja. Apja,
Lovcsánszky György a város szenátora,
három házzal (a Fõ téren is), egy malommal, szép szõlõ- és szántóbirtokkal
rendelkezett, s a város legjelentõsebb
adófizetõjeként tartották számon. Az
1784-ben gutaütés miatt bekövetkezett halálát kapcsolatba hozták Ráby
Mátyás vizsgálódásaival, amelyek õt is
anyagi visszaélés hírébe hozták. Felesége, Lovcsánszky Mária, aki négy évvel
élte túl férjét, 1798. november 24-én
kelt szerb nyelvû végrendeletében
Petrovits Jánost nevezte meg lánya
gondviselõjének. Így hát érthetõ, Petrovitsnak miért nem volt ínyére, hogy
Lovcsánszky Ilona a rokonság tudta
nélkül összeadta magát Pajor Gáspárral
– igaz, egy életre. Az évekig húzódó per
végül nem találta Pajort vétkesnek, a
házasságból pedig hat gyermek született (Antal, Titusz, Emília, Livia, Kornél,
Kamill). Érdekes eleme a történetnek,
hogy Pajor – akinek városi szolgálatban
álló orvosként a szegények gyógyítása
volt elsõdleges feladata – Lovcsánszky
Ilona anyját is kezelte, sõt reumatikus
betegségére alkalmazott terápiáját
orvos professzoraival is megkonzultálta. Valószínû ily módon lett bejáratos

a házhoz, s került közelebbi ismeretségbe a még hajadon Ilonával.
A Pajor-ház eredetéhez a fenti történet
értékes információkat szolgáltat, de
bizonyosságot nem ad. Lehet, hogy
Lovcsánszky György három szentendrei
háza közül ez volt az egyik, de az is
lehet, hogy a Lovcsánszky-örökségbõl
építtették maguknak Pajor Gáspár és
felesége. Kettõjük közül a feleség rendelkezett komoly vagyonnal, s nem
Pajor, aki egy gömöri kisnemesi református család sarja volt.
Pajor Gáspár, amikor Szentendrére került, már megalapozta mind a mai napig
fennmaradó hírnevét. Pesti egyetemi
évei alatt – párhuzamosan végezte
kitûnõ minõsítéssel jogi és orvosi tanulmányait – ismerkedett meg Kármán
József joghallgatóval, s mint szerkesztõtársak létrehoztak egy elsõsorban nõi
olvasókra számító folyóiratot, az Urániát, a felvilágosodás kori magyar irodalom utolsó és legrövidebb idõt megért
folyóiratát. Mindössze három száma
jelent meg, 1794/1795-ben. Pajor a
szerkesztés mellett leginkább külföldön
megjelent filozófiai és irodalmi mûvek
fordításával járult hozzá a lap tartalommal való megtöltéséhez. Kármánnal
együtt egyébként tagjai voltak a Hétcsillag nevû szabadkõmûves páholynak.
Pajor Gáspár ezt a „vagyont“ hozta
magával Szentendrére, ami talán segítõ-

je is lett a nála pár évvel fiatalabb
Lovcsánszky Ilona meghódításában. S
mivel az ellene felhozott Petrovits-féle
vádpontokban nem bizonyult vétkesnek,
de már maga mögött tudta a tekintélyes
Lovcsánszky vagyon biztonságát, zavartalanul építhette elõbb a maga,
késõbb gyerekei egzisztenciáját. Nemességét például Pest vármegye 1804ben elismerte és kihirdette, 1818-ban
pedig már a táblabírák között szerepel
az õ neve is. Az Uránia megszûnése utáni
idõkbõl nem tudunk arról, hogy Pajor
irodalmi ambíciókat táplált volna
magában, de 1880-ban életrajzírója feljegyezte róla, hogy „értékes könyvtára
sokáig megvolt, egyik fia örökölte azt, ki
szintén mûvelt férfiú vala“.
Elhunytakor (1840) nem volt Szentendrén önálló református egyházközség, az itteni hívek Óbudához tartoztak. Dobos János óbudai és pomázi
református lelkész, a család jó barátja,
aki sokszor idõzött Pajorék szentendrei házában, búcsúztatta el „Tóthlipcsei Pajor Gáspár orvos és törvénytudort“ a szamárhegyi temetõben.
Pajor Gáspár négy fia közül Titusz
(1807-1875) az egyetlen, aki jelentõs
társadalmi felemelkedést és vármegyei
karriert futott be. Elõször aljegyzõ,
késõbb alszolgabíró, majd fõszolgabíró, pályája csúcsán másodalispáni
tiszt, s közel hetvenévesen, a pilisi
felsõ járás szolgabírájaként teljesített
vármegyei szolgálatot.
Pajor Titusz egész életét Szentendrén
élte le. Keresztelõjére a családi fészek,
a Pajor-kúria közvetlen szomszédságában lévõ, Szent Mihály arkangyalról
elnevezett Pozsarevacska görögkeleti
templomban (a Bükkös-patak mellett)
került sor, anyja szerb származása
miatt. Temetése viszont – tudhatjuk
meg a gyászjelentésbõl – a helvét, azaz
református hitvallás szertatása szerint
történt Szentendrén, a szamárhegyi
családi sírboltba, ahol apja Pajor
Gáspár is nyugszik.
A szépen faragott sírkõ közelében egy
másik szintén a Pajor család egy tagjának állít emléket. A már alig kiolvasható kõbe vésett sírfelirat szerint:
„Itt nyugszik Tóth-Lipcsei Pajor Emilia
kisasszony, élt 66 évet, elhunyt 1899.
augusztus 5-én“. Vajon ki lehet õ?
Pethõ Németh Erika az ismert operettés népszínmû énekesnõt, Pajor Gáspár
lányát, Pajor Emiliát vélte benne megtalálni. Pajor Emiliának a sírfelirat
szerint 1833-ban kellett születnie.
Pajor Gáspár hat gyermekének anyja,
Lovcsányszky Ilona viszont akkor már
hatvanegy éves volt. Íme, egy a sok
titok közül, ami megfejtésre vár.
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Elhunyt Sabján Tibor, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
fõtanácsosa, muzeológus
(1952. – 2009. április 4.)
Ötvenhét éves korában, hosszan tartó
betegség után elhunyt Sabján Tibor mérnök –
néprajzkutató. Munkatársunk 1952-ben
született Szekszárdon. 1976-tól dolgozott a
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
különbözõ munkakörökben. Évekig a múzeum
tervezését, mûszaki irányítását végzõ mûszaki osztály mûteremvezetõje volt, majd a muzeológiai osztályra került, ahol fõtanácsosi
minõségben dolgozott. 33 éves múzeumi
pályafutása során közel száz objektum bontásánál szerzett tapasztalatokra építve kiemelkedõ hozzáértéssel dolgozott. Különbözõ épületek (lakóházak, mûhelyek, malmok, gazdasági
épületek stb.) újraépítési terveit készítette el, és a múzeumi felépítésüket
is irányította. Muzeológiai tevékenysége részeként, a múzeum több szakmai gyûjteményének kifejlesztésében (cserépkályhák, öntöttvas kályhák
és takaréktûzhelyek) aktív szerepet játszott. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum
épületeinek tüzelõberendezései gyakorlatilag az õ szakmai tevékenységének bizonyítékai.
Tudományos munkája fõként a népi építészetre irányult: a kemencék,
kályhák, kandallók és takaréktûzhelyek komplex kultúrtörténeti vizsgálatát végezte régészeti, néprajzi és mûvészettörténeti szempontból.
Számos könyve (A búbos kemence, A takaréktûzhely, Népi cserépkályhák,
A mászókéményes konyha, Tetõfedések, Kenyérsütõ kemencék stb.) és
közel száz tanulmánya jelent meg. Az 1970-es évek közepétõl készített
illusztrációs rajzokat, elsõsorban néprajzi és régészeti témakörökben.
Ezek a munkái szakfolyóiratokban, szakmai publikációkban, de kereskedelmi forgalomba kerülõ könyvekben is megjelentek. Illusztrációs munkái
egyik nagy csoportját a néprajzi tárgyrajzok alkotják. Ezek a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum katalógusaiban, közönségszolgálati kiadványokban,
néprajzi monográfiákban jelentek meg. Saját könyveit és tanulmányait is
maga illusztrálta. Rajzai másik nagyobb csoportját a régészeti rekonstrukciós rajzok alkotják.
Legutóbb az Árpád-kori lakóházak értelmezése kapcsán ért el kiemelkedõ
tudományos eredményeket. Múzeumi munkája mellett egyetemi oktatásban is részt vállalt, sikeres és kedvelt néprajzi, régészeti és építészettörténeti kurzusokat vezetett. A kályhás mesterségért tett erõfeszítések
elismeréseként a Magyarországi Kályhások Ipartársulata a Szent Flórián
nevét viselõ díjat alapította, melyet elsõként Sabján Tibor vehetett át
2007-ben. S még értesült arról, hogy a Magyar Régészeti és Mûvészettörténeti Társulat kuratóriuma Henszlmann Imre Díjjal ismerte el
interdiszciplináris kutatásait. Számos kutatási terve, tudományos publikációja maradt befejezetlen.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum egykori és jelenlegi munkatársai kegyelettel emlékeznek Sabján Tiborra, akinek tudása és személye nagyon fog
hiányozni.
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Meghalt Karcsi bácsi!
Tudjuk, a természet ilyen: születünk és meghalunk, mégis
nehéz beletörõdni a halálba, ha késõn is jön el. 83. évében
volt Karcsi bácsi. Teli tervekkel, energiával, úgy élt, mintha
húszéves lett volna. Én több mint húsz éve ismerem, még
az elõzõ rendszerben átjártunk hozzá az ausztriai Puchbergbe, Ott kisebb csodát láttunk: tehetsége, szakmai
alázata, munkabírása, fáradhatatlansága lenyûgözött mindenkit. Puchberg és Karcsi bácsi elválaszthatatlan volt
egymástól, turistalátványosság volt a cukrászdája és marcipánmúzeuma. Özönlöttek az emberek Bécsbõl, Magyarországról.
Halála után egy héttel voltunk Puchbergben, ahol siralmas látvány fogadott: a
régi cukrászdában senki nem volt, hatféle sütemény a pultban, üresség, lélektelenség. Bezzeg az õ idejében tele volt élettel, nyüzsögtek az emberek, alig
lehetett helyet kapni.
Szabó Károly Erdélyben, Zimándújfalun született, 1926. december 10-én. Aradon
volt cukrásztanuló. A háború vége Ausztriában érte, sokat dolgozott, majd megnõsült. Huszonegy éves korában egy arab üzletember felfigyelt tehetségére, és
elhívta egy bejrúti szállodába, ahol fõcukrász és vezetõ lett. Itt hét évet dolgozott. 1985-ben nyitotta meg önálló cukrászdáját és marcipánmúzeumát Puchbergben. 1990-ben aztán gondolt és nagyot, és hazatelepült Magyarországra,
azon belül Szentendrére. Ott folytatta, ahol abbahagyta: cukrászda, marcipánmúzeum, ahová özönlöttek az emberek. Sikerének köszönhetõen több helyen is
nyitott üzletet az országban: Budapest, Pécs, Szeged stb.
Köszönet és hála a sorsnak, hogy olyan embert ismertünk meg, akinek az élete
példaértékû és követendõ minden szakmáját szeretõ kollégának.
Búcsúzunk, emléke örökké bennünk él.
Szamos László
cukrászmester

KIÁLLÍTÁS KMETTY JÁNOS MÛVÉSZETI
GYÛJTEMÉNYÉBÕL

KMETTY-KERÉNYI MÚZEUM
Fõ tér 21.

Kevesen tudják, hogy Kmetty János
értékes mûvészeti gyûjteménnyel rendelkezett. Ez a kollekció egy élet alatt
gyûlt össze a festõmûvész barátainak,
kollégáinak ajándékozása vagy éppen
csere révén. Ezt az anyagot a mûvész
özvegye 1976-ban megosztva ajánlotta
fel a szentendrei Ferenczy, illetve a pécsi
Janus Pannonius Múzeumnak. A Szentendrének adományozott, elsõsorban
húszas évekbeli grafikai lapokból álló
mûtárgy-együttes most kerül elõször
bemutatásra.

Április 24. péntek 17 óra
KMETTY JÁNOS MÛVÉSZETI
GYÛJTEMÉNYE (I.)
Köszöntõt mond dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton megyei
múzeumigazgató
Megnyitja Kovalovszky Márta
mûvészettörténész
A kiállítás kurátora Bodonyi Emõke
mûvészettörténész
A kiállítás megtekinthetõ december
31-ig, hétfõ, kedd kivételével naponta
14-18 óra között.
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Népviseletünk babákon
A PMMI Ferenczy Múzeum/Babamúzeum pályázatot hirdet,
melynek célja a Pest megyében élõ nemzetiségek népviseletének
megörökítése, babákon történõ bemutatással. A pályázóknak
településük hagyományos – német, szerb, rác, szlovák – viseletét kell elkészíteniük, mely lehet gyermek, férfi, nõ vagy házaspár köznapi munkában viselt, kimenõ vagy ünnepi, alkalmi
öltözete, fényképek, eredeti ruhadarabok és az élõ emlékezet
segítségével, babára elkészítve.
Felöltöztethetõ bármilyen 20 cm-nél nagyobb baba, saját
készítésû rongybaba éppúgy, mint a kereskedelemben kapható
babák. A hangsúly az öltözeten van, kérjük a pályázókat, lehetõleg korhû alapanyagok alkalmazására (a mûszál, nylon mellõzésére). A babával együtt szöveges leírást is kérünk, mely
lehetõség szerint tartalmazza a következõ adatokat:
• az elkészített viselet meghatározását, leírását (pl.: iskolás fiú
öltözete, elsõáldozó leány viselete; nagylány a bálban farsang
elsõ napján; legény vasárnap délután; idõs gazda öltözete, asszony otthoni öltözete télen, stb.)
• a viselés idõpontját (évét, évtizedét pl.: a 20. század elején,
az I. vh. elõtt, 1932-ben, az 1950-es években stb.)
• az egyes ruhadarabok, alapanyagok nevét és helyi (nemzetiségi nyelvû) megnevezését
• a település, tájegység nevét, ahol az elkészített öltözetet
viselték
• a készítõ(k) adatait: név, életkor, foglalkozás, cím/ elérhetõség, mióta foglalkozik babakészítéssel, ennek története.
Pályázhatnak bármely korosztályból magánszemélyek és helyi
közösségek (szakkörök, egyesületek, hagyományõrzõ csoportok, nyugdíjas klubok) tagjai. A pályamunkákat díjazzuk. I. díj
35 000 Ft, II. díj 30 000 Ft, III. díj 20 000 Ft, különdíj 15 000
Ft. A díjnyertes babákat a Ferenczy Múzeum a díjazás által
megvásárolja és kiállításon mutatja be.
A beadás határideje július 31. Eredményhirdetés szeptemberben lesz.
A pályamunkák eljuttathatók postai úton vagy személyesen:
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000 Szentendre, Fõ tér
6. Kapcsolat: Szigetiné dr. Tóth Judit néprajzos muzeológus,
(26) 500-490; 06-30-330-3375, e-mail: sztoth.j@pmmi.hu
A 2008-as pályázat anyaga megtekinthetõ a PMMI honlapján:
www.pmmi.hu

EGY KISS ERZSI ZENE
Április 18. szombat 20.30
DMH BARLANG
Duna korzó 11/A
Belépõ: 800 Ft
Az Egy Kiss Erzsi Zene elsõ
hallásra sok mozzanatában
úgy tûnik, tradicionális
népzenét idéz, de nem célja
imitálni a világ egyetlen
létezõ népének zenéjét
sem, ezek a hatások mégis
tetten érhetõk Afrikától
Alaszkáig, az arab világtól
a bluesig. Az együttes változatos zeneisége akár a
drum and bass-tõl a mondókákon, balladisztikus me-

séken keresztül a sanzonok
világáig ér, vagy akár a
rockosabb '70-es éveket
idézi. A játékosság, a zenei
ötletek, a humor nagy
hangsúlyt kap. A nyelvtelenségen keresztül ez a közös szál, ez a kapocs a magyar közönség és a külföldi
hallgatóság között. Szabad
asszociációk, sok-sok érzelem, táncos ritmusok.
A zenekar tagjai:
Kiss Erzsi – ének
Szandtner Anna – ének
Vajdovich Árpád – basszusgitár, bõgõ
Farkas Zoltán – gitár
Németh Csaba – dob
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Hétrõl hétre – képrõl képre
Tisztelt Olvasók! Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága Ferenczy Múzeumában látható Lombard Reneszánsz – A Bergamoi Accademia
Carrara Festményei címû kiállításhoz kapcsolódó játékunkat.
A Hétrõl hétre – képrõl képre címû játékunkban minden lapszámban megjelentetünk egy képet
a kiállítás anyagából, és egyúttal felteszünk Önöknek egy kérdést, melyre a választ a következõ
e-mail címre várjuk: bergamo@pmmi.hu. A helyes válaszok közül múzeumunk közönségkapcsolati csoport munkatársai fogják kisorsolni a nyertes beküldõ nevét. A nyertes nevét a
következõ lapszámban, az újabb kérdéssel együtt jelentetjük meg. A nyeremény minden alkalommal egy tiszteletjegy a
Lombard Reneszánsz címû
kiállításunkra.
Bízunk benne, hogy a játékkal
felkeltjük érdeklõdésüket a
kiállításunk iránt, és hamarosan viszontláthatjuk múzeumunkban. A játékhoz jó szórakozást és sok szerencsét
kívánunk!
A kiállítás augusztus 30-ig
tekinthetõ meg, hétfõ kivételével minden nap 10-18 óra
között a Ferenczy Múzeumban
(Fõ tér 6.)
Belépõdíjak: teljes árú jegy
2000 Ft; diák- és nyugdíjas jegy
1000 Ft; csoportos tárlatvezetés: 6000 Ft.
A Hétrõl hétre – képrõl képre
címû játék e heti kérdése:

bergamo@pmmi.hu

1

Melyik településhez fekszik legközelebb Bergamó városa?
a/ Firenze
b/ Milánó
c/ Velence

Bál

Tavasz a Mûvész Étteremben

BARCSAY JENÕ ÁLTALÁNOS
ISKOLA Kálvária út 18.
Április 25. szombat 19 óra
JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Tombola, büfé, zene, tác
Zene: Szaxi Maxi music
Fellépnek: Welldance Sporttánc Egyesület tagjai
Az est háziasszonya: Bay Éva
Belépõ: 2000 Ft

Az Új Mûvész Étteremben május 6-ig tekinthetõ meg
Borody Krisztina selyemfestõ Tavasz címû kiállítása. Április 25-én, szombaton 18 órakor a Mûvész Társalgó
keretében az alkotóval Gyürk Dorottya beszélget, azt estre
minden érdeklõdött szeretettel várnak.

Tánc
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
Április 24. péntek 10 óra
KISGÖMBÖC
Három magyar népmese:
A csillagszemû juhász,
A kolozsvári bíró és
a Kisgömböc szólal meg
a néptánc nyelvén
a Bartók Táncszínház
produkciójában
Belépõjegy: 600 Ft

Már gyermekkoromtól fogva szívesen fejeztem ki magam rajzban,
festményben. A textilekkel közelebbi ismeretséget a Képzõmûvészeti Szakközépiskolában kötöttem, ahol Rónai Éva textilmûvész
vezetésével különbözõ technikákat
tanulhattam. Tanári diplomát
1995-ben az egri Eszterházy Károly
Tanárképzõ Fõiskola angol, rajz
szakán szereztem.
Amikor elsõ alkalommal festettem hernyóselyemre, és az elsõ csepp
festék szétfutott a selymen, úgy éreztem, megtaláltam azt az
anyagot, amin keresztül a legjobban ki tudom fejezni magam. A
színek életre keltek, csodálatos világ tárult ki elõttem, amely a mai
napig újabb és újabb titkokat mutat meg. Sokféle technikával alakítom selyemképeimet, legközelebb az akvarelltechnika áll hozzám.
Remélem, hogy most kiállított tavaszt idézõ képeim színvilágukkal
és témájukkal jókedvre derítenek mindenkit.
Borody Krisztina
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J. Bernlef: Agyrémek

Márai Sándor: Palackposta

Az öregkori leépülést általában a hozzátartozók elbeszéléseibõl ismerjük:
aggódunk, kétségbeesünk a feledékeny idõs ember
minden józan megfontolást nélkülözõ
tettei miatt. Bernlef
a nemrég megjelent,
világszerte nagy sikert aratott Agyrémek
címû regényének középpontjában maga a leépülõ tudatú ember
áll. Az Agyrémek az õ naplója, lelki és fizikai szenvedésének
krónikája. Bernlef remekül ír, szövegei látszólag egyszerûek, de
képekben rendkívül gazdagok. Kivételes érzékenységgel nézi a
világot s benne az esendõ embert, a nyelv és valóság bonyolult
viszonya érdekli.
Az Agyrémek egy, az Egyesült Államokba emigrált, Alzheimerkórban szenvedõ holland férfi döbbenetes küzdelmét írja le.
Maarten Klein, a fõhõs tudatán keresztül követhetjük nyomon
a demencia, az agyi funkciók leépülését, vagyis hogy a memóriazavarral induló folyamat miként vezet a teljes szétesésig.
Maarten egyre inkább elszakad a külvilágtól, elszigetelõdik,
ugyanakkor a messzi múltból feltörõ emlékei (gyermekkor,
szerelem, munka) változatos nyelvi formákban villannak elõ.
Elõbb az emlékek, az idõ vész el, aztán a világot megtartó összefüggések, s végül a teljes személyiség. Személyek, a jelenségek
magyarázatai, a fogalmak mind-mind fokozatosan eltûnnek.
Maarten jobb pillanataiban fájdalmasan észleli a tüneteket,
bízik benne, hogy mindez visszafordítható. Látszólag értelmesen beszélget, kimutatja szeretetét, de hangulata egy perc
alatt megváltozhat, s akkor zavart cselekvésbe fog: világgá
megy, tüzet gyújt, ablakot tör. Amikor tetten érik, megfogadja, hogy soha többé, hogy ezentúl mindig szót fogad. Aztán
másnap minden kezdõdik elölrõl. Egyetlen lehetõség marad: a
nyelv, mindennek az aprólékos megnevezése, amit megfigyel,
és amit észlelni képes. Maarten a megfigyelésbe és a szavakba
kapaszkodik mindaddig, míg a belsõ hang el nem némul.
Nincs ebben a regényben semmi könnyfakasztó érzelgõsség,
sõt olykor mulattat is, hiszen a tragédia sokszor a komikus
oldaláról tûnik elõ. Az Agyrémek mégis katartikus, megrázó
erejû olvasmány. Érzékenyebbé, megértõbbé tesz bennünket.
„Nem értem ezt. Vera itt lakik, vagy nem? És most hirtelen eltûnt,
nem találom sehol, miközben a konyhában egy fiatal lány süti a
húst. Jó volna , ha valaki elmagyarázná ezt. Kerestem mindenütt,
de nincs sehol. Pedig biztos, hogy jó házban vagyok. Amúgy épp
Robert jelezné elsõként a tévedést. Ott alszik a régi, megszokott
helyén, kimerülten a friss levegõtõl. Én is fáradt vagyok egyébként,
de most nem engedhetem meg magamnak, hogy ledõljek. Ébren
kell maradnom. Elõször ezt kell megoldani. Lassan alkonyodik.
Vera sosem marad ilyen sokáig a könyvtárban. És mióta van
nekünk bejárónõnk?“
Az 1937-es születésû Bernlef Hollandia egyik „élõ klasszikus“
prózaírója, költõje és színdarabírója. Számtalan holland irodalmi díj tulajdonosa. Ez a regénye 1984-ben jelent meg, 1988ban megfilmesítették, majd színházi feldolgozás is készült
belõle. Az 1956-os forradalomról írt regénye (Publiek geheim =
Nyílt titok) 1987-ben jelent meg, de magyar nyelvû fordításban
eddig még nem jelent meg.

Márai Sándor végtelenül gazdag életmûvének ízét
elsõk közt, elemi erõvel az Egy polgár vallomásaiban
érzékeltem, hogy aztán az író mûvei élethosszig
tartó folyamatos olvasmányommá váljanak. Ebbõl a
könyvbõl azt tudtam meg, mik voltak egy letûnt
korszak igazi arcvonásai, miként õ írta: „Volt egy kor
és élt néhány nemzedék, mely az értelem diadalát
hirdette az ösztönök felett, s hitt a szellem ellenálló
erejében“. A Márai-olvasmányok sorát a Csutorával
folytattam, mert hát nekem is volt kutyám, hanem
is kis pulim, hanem egy tekintélyes erdélyi kopóm.
A Csutorát mindenkinek ajánlom. Annak is, akinek
egyébként sohasem volt kutyája, mert hamar rájön,
hogy a könyv nemcsak a kutya és az ember idilljérõl
szól. Olvasása közben sok mindent megtud az emberrõl is… Következett a leányfalui és szentendrei vonatkozású emlékezéseket is megörökítõ Föld! Föld! címû kötet. Ezt szinte lehetetlen volt
letennem.
A Füves könyvet többször kézbe vettem. Némelyik megállapításával ugyan vitatkoztam olykor, de
egyértelmûen idézésre méltó mondatokat találtam, s jelöltem benne: „Aki az államot szereti, egy
érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret“. A Tájak, városok, emberek címû kötet
olvasása közben vele együtt utaztam valós és képzeletbeli vidékekre, országokba.
Õ irányította figyelmemet Ady, Kosztolányi, József Attila, Goethe és Tolsztoj egy-egy olyan
vonására, amelyet korábban magam nem vettem észre. Ezután ért a nagy élmény, a Szindbád hazamegy. Volt ugyanis életemnek egy szakasza, amikor hétrõl hétre szinte foglalkozásszerûen
egymás után olvastam egy-egy Krúdy-kötetet. A Szindbád hazamegy azt jelentette számomra,
mintha egy eddig ismeretlen Krúdy-mû került volna elõ az író hagyatékából. Amelyben az ízek és
az emlékezések fölé egy csodálatos és mesés Magyarország terülne.
Az 1949-tõl vezetett Napló köteteit ma is többször leveszem könyvespolcomról, hogy kiegészítsem a magam élményeit, hiszen ezt a kort magam is átéltem. Jólesõ érzés volt olvasni, hogy
tapasztalataimból ugyanazokat a következtetéseket vontam le, mint õ. De vannak a naplónak
olyan sorai, amelyekkel sohasem tudtam egyetérteni. Nagyon elfogultnak és igazságtalannak
tartom például az úgynevezett népi írók, elsõsorban Illyés Gyula megítélésében.
Most a miskolci Bíbor Kiadó két elõttem fekvõ kötete késztetett vallani Márai olvasmányélményeimrõl. Ezekre a Pest Megyei Könyvtárban találtam rá. A Palackposta szerkesztõje így a
könyvrõl: „Amikor még vitorláshajók szelték az óceánt, a zátonyra jutott hajók utasai palackban
rejtett üzeneteket küldtek a tengeráram sodrára bízva a legfontosabbat, az életjelet. Márai hagyatékában kutatva találtam ilyen palackba rejtett, szinte elfelejtett írásokat. Ez a könyv ezekbõl
tesz közkinccsé néhányat“.
A másik, Egyszemélyes expedíció címû kötetben Márainak a Szabad Európa Rádióban fedõnéven
elhangzott, tõle megszokott kulturált hangvételû, gondolkodásra késztetõ vallomásos felolvasásait adta közre a kiadó. A kötet második részében kortársai személyes emlékeiket mondják el
Márai Sándorról. Mármint azok a kevesek, akiket egyáltalán közel engedett magához. Köztük
találtam Szõnyi Zsuzsára is. Õt az elmúlt nyáron Szentendrén is alkalmam volt meghallgatni. Itt
olvastam Márai hatvan évvel ezelõtti, ma is idõszerû üzenetét: „Most, amikor a világban a tömegek
és a nagy rendszerek világrendje van kialakulóban, rendkívül fontos minden módon, minden
eszközzel megmenteni a kis nemzetek mûveltségét. Ennek sok módja van. Egyik, hogy a kis nemzetek
tudósai, mûvészei, írói ne veszítsék el hitüket, írjanak, alkossanak minden módon.“
Továbbfûzve az író gondolatait, úgy hiszem, hogy nemzeti mûveltségünk megõrzéséhez az
olvasással mi magunk – saját örömünkre és épülésünkre – is hozzájárulhatunk.

J. Bernlef: Agyrémek. Ford. Wekerle Szabolcs.
Bp.: 2008, Gondolat. Akcentusok sorozat
A könyv a Pest Megyei Könyvtárból kikölcsönözhetõ

Fotópályázat fiatal
szentendrei fotósoknak
A P'Art Mozi fotópályázatot hirdet Szentendre
millenniuma alkalmából fiatal szentendrei
fotósok számára. A pályázatra beérkezõ mûvekbõl fotókiállítást rendezünk a P'Art Moziban.
A fotópályázaton bárki – egyén vagy csoport –
részt vehet, aki Szentendrén él, vagy bármelyik általános iskolában vagy középiskolában
tanul.

Három kategóriában nevezhetnek:
1. kategória 14 éves korig
2. kategória 18 éves korig
3. kategória 25 éves korig.
Beküldési határidõ: május 15.
Beküldési cím: P'Art Mozi, 2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. Zsûrizés: május 17-ig.
A kiállítás tervezett ideje:
május 22. – június 15.
További információ és nevezési lap kérhetõ:
Morvai Zsuzsa (30-237-9942)
morvai.zsuzsa@gmail.com
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Ének
Carlos Saura Fados címû filmjérõl

Tisztázzunk gyorsan valamit. Gondoltam, ha már egyszer
arra adtam a fejem, hogy Saura filmjét megnézem, nem
árt, ha bizonyos elõzetes és nagyon biztos tudással rendelkezem. Tangó után fado, mi tagadás, tud ez a Carlos,
nagyon tud.
De mi is ez a fado? Hiszen most már egy film címe is, és
a P'Art moziban éppen ezt a filmet néztem meg. Mondjuk,
nem bántam meg, hogy megnéztem, de nem tudom,
mennyire tekinthetõ ez az alkotás filmnek. Inkább fadoklippek sorozata, gyûjteménye, esetleg musical.
A fado (amit egy Salazar nevû diktátor „negroid, barbár
lotyóéneknek“ nevezett) ének, ami Lisszabonból és
Coimbrából származik. Ezeknek a népdaloknak az eredete
homályba vész. Lisszabon óvárosában, az Alfamában
született meg a fado mûfaja. Fadoénekesnõk dalolják
szóló- és ritmusgitár kísérettel fájdalmas, mélabús
dalaikat mély érzésekrõl, beteljesületlen vágyakról, viszonzatlan szerelemrõl, mélységes kétségbeesésrõl.
Coimbrában pedig fiatal férfiak éneklik a fadot, mely már politikai érzelmek felkorbácsolására is
alkalmas.
Carlos Saura alkotásának megtekintése mindenképpen különleges élmény, és nyilván írhatom
azt, hogy filmélmény, hiszen a híres filmrendezõ így tiszteleg a fado elõtt. Eléggé hiteles képet
kapunk egy nép legmélyebb érzéseirõl, hiszen errõl is énekelnek nekünk, s bizony megint arra
jövünk rá, hogy nagyon hasonlítunk egymásra, van, ami azonos minden népben, örök bennünk.
A dal, a szívszorító ének nem elválaszt, sokkal inkább összeköt minket, és lehet, egyáltalán nincs
hangunk, és énekes antitalentumok vagyunk, de nekünk is énekelni támad kedvünk. Elénekelném
önöknek minden boldogságomat, fájdalmamat, ha szeretném, tehetném, de nem hiszem, hogy
önökre tartozna, vagy jót tenne önöknek a megosztás.
Saura filmje viszont igen. Magával ragad, felemel, kikapcsol, majd magával ránt a mélybe, az
emberi szív valódi mélységeit kutatjuk, és amit találunk, azt nagyon megbecsüljük, megõrizzük,
ami legbelül van. Csodálatos dalok, mély mondanivaló, meglehetõsen képzett hangok, felejthetetlen arcú elõadások.
Carlos Saura ismert, elismert, vagy épp kevésbé felkapott énekesek, táncosok segítségével színpadi elõadásként ismertet meg minket a fadóval, annak lényegével. Mit csinál Saura? Egymás
után levetíti nekünk a különbözõ fadókat, ezeket a profi elõadásokat (közeli képekben láttatva
a fadista lélekrezdüléseit, vagy mozgásszínházban játszatva el a dalt), de semmi több. Oda bízza
a nézõre. Persze, lehet, adott esetben ez a mindenség, hálásak lehetünk érte. Azok is vagyunk.
De az egész mintha nem is filmként mûködne, hanem – ahogy azt a cikk elején már megemlítettem – fado-klippekként. Csak ki lehet velük tölteni kb. 70 percet, sikerül is, ráadásul elég szép
élménnyel ajándékoz meg minket. Így dalolva távozhatunk a P'Art moziból. Hiszen úgy szép az
élet.

Versenyfelhívás
PET-palackgyûjtõ verseny szentendrei általános és közép iskolai osztályoknak
A verseny fõvédnöke és támogatója Szabó
Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter
• Ha elkötelezett vagy a környezeted védelme
iránt;
• ha szeretnél egy hasznos, de jó mókában
részt venni;
• ha szeretnél pénzt nyerni az osztálykiránduláshoz

JELENTKEZZ!
Az Észak-Dunántúli Ifjúsági, Sport és
Környezetvédelmi Egyesület PET-palack-

gyûjtõ versenyt hirdet szentendrei általános
és közép iskolai osztályok számára. Az összegyûjtött és laposra taposott palackokat
legkésõbb május 1-jén 10 óráig lehet leadni
a Postás strandon, a szentendrei majális alkalmával. Gyûjts minél többet!
Az elsõ három helyezett osztály összesen
400 000 Ft díjazásban részesül, amelyet
osztálykirándulásra használhat fel!
Az ünnepélyes eredményhirdetés
idõpontja és helyszíne:
május 2. 14 óra, Postás-strand
A díjakat átadja Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Jelentkezni lehet:
06-20-946-1702, 06-20-562-8444

ajánló

•

ajánló

•

ajánló

Horváth Judit

Olvass(on) Ulickaját!
Temetjük az olvasást
– legalábbis ezt állítja számos nemzetközi hírû kutató; az
olvasni-nem tudás
világjelenség, mint
ahogy a szöveg nemértés is az. Az olvasni tudás talán épp
ezért ismét egyre becsesebb erény, a jót
olvasni tudás meg
egyenesen kiváltság,
Fokozva a fokozhatatlant: Ulickaját
olvasni ünnep.
Miért pont Ulickaját? Mit tud ez az írónõ, hogy könyveit szerte
a világon szétkapkodják, eladási top-listákat vezet, noha talán
egy évtizeddel ezelõtt senki sem hallotta a nevét? Miért van
szükség itt, a XXI. században a klasszikus orosz regényirodalom
hagyományait visszajátszó mûvekre? És egyáltalán, ki kíváncsi
ma a Sztálin-korszak által megnyomorított kisemberek életére,
mindennapi élet-halál harcára, az elhurcoltatásokra, zseniális
találmányok agyonhallgatására, szétszakadó családokra, egy
haldokló ország szomorú embereire?
Ulickaja bebizonyítja, hogy ez, a dosztojevszkiji, csehovi prózát
idézõ, mégis ízig-vérig modern mû igenis érdemes a figyelemre. Nagy családregényei varázslatos hangulatúak, olvasmányosak annak ellenére, hogy mindenfajta giccses allûr idegen tõle.
Ma az egyik kedvenc regényemet, a Médea és gyermekeit
szeretném a figyelmükbe ajánlani.
Nos, ebben a könyvben egy látszólag jelentéktelen, krími görög
asszony, Médea tanít(hat) meg arra, hogy létezik gazdag, irigylésre méltó, teljes élet, létezik, még akkor is, ha a háttérben
háborúk dübörögnek, Sztálin halála napján életveszélyes nem
kellõ átéléssel zokogni, ha a só és a szappan ritka kincsnek
számít is (az élelemrõl nem is beszélve), ha családokat,
nemzedékeket dobál is szét, zúz össze a kérlelhetetlen sors.
Médea Szinopli ebben a világban él, reménykedik, teszi a dolgát. Életének bonyolult láncolata köznapi csodákban bõvelkedik, s a gyümölcs- és könnyillatú mindennapokban összetartja különleges szövedékét: a családját. Egy valódi szigetet
kínál nekik, ahol értelmezhetõvé lassul a rohanó idõ, ahol megbocsátás, szeretet, nyugalom segít a zilált életû családtagokon.
Itt mindenki számára sül az illatos lepény, kerül hús, férfias
ital; cukorka a gyerekeknek, türkiz tengeröböl és bíbor alkonyok,
játékok, vad szerelmek. Médea házában minden évben tízesével
jelennek meg családjának tagjai, hogy azután, általa békével
és erõvel megtöltekezve tovább tudják folytatni többé-kevésbé
zûrös életüket. Különös figurák kavalkádja rohanja meg Médeát,
ám õ egyszerûségével, a lét romolhatatlan szeretetével vértezi
fel õket a kevéssé élhetõ világ támadásai ellen. Médea rokona
a nagy tanítóknak: bölcsen, nyugodtan kormányozza a család
hajóját az olyannyira zavaros vizeken. Szerethetõ és egyszerû,
akár a forrásvíz. A könyv legfõbb (s talán a modern kori szkeptikus olvasó szívét is legjobban megérintõ) üzenete: hogy a
valódi, a mélyen emberi értékek örökkévalóak, és a legnagyobb
sorscsapások ellenére is megõrizhetõk.
Médea Szinopli azt tudja, amit ma már sokan elfelejtettünk:
hogy az élet legyõzhetetlen, s mindennek ellenére varázslatos
és csillogó, egyedi ajándék.
Szóval: olvass(on) Ulickaját!

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Felvágott-szeletelõ eladó. Tel. (26) 317826.
Építkezésbõl megmaradt kovácsoltvas
korlátelemek (200x90cm) 25 ezer forint/db eladók. Tel. (26) 317-679, 0620-570-0631.
Garanciális Gorenje fagyasztós hûtõszekrény (176+69 literes) 60 ezer Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-543-7080.
Robogó olcsón eladó kis hibával 20
ezer forintért. Tel. 06-30-299-0376.

ÁLLÁS

Kiadó 75 nm-es új, 2 hálószobás lakás
gépkocsi parkolóval. HÉV-közeli, egyedi
fûtésû, mérõórás, klimatizált. Tel. 06-30242-8486, 06 (26) 303-271.
Vasvári-lakótelepen 71 nm-es, 1+2 fél
szobás, cirkós, 2. emeleti lakás bútorozatlanul hosszú távra kiadó. 75 ezer
Ft/hó+rezsi. Kaució szükséges.
Tel. 20/555-9723.
Szentendrei családi ház 55 nm-es
külön bejáratú szuterén szintje május
1-jétõl kiadó. A lakás egy légterû,
amerikai konyhás, külön mérõórákkal
felszerelt. Egyedi fûtés, kis rezsivel.
55 ezer+rezsi+kaució. Tel. 06-20965-7912.

Munkatársat keresek! Feltételek: tízujjas
gépírás, Word és internet ismerete. Tel.
(26) 300-763, (26) 309-055.

5 szobás, 2 fürdõszobás, sorházi lakás
kiadó Szentendrén, a Bükkös-patak
partjához közel hosszú távra. Tel. 06-70336-5530.

Szentendrei étterem a Duna-korzón
szakképzett, gyakorlattal rendelkezõ felszolgálót és gyakorlott konyhai kisegítõt
keres. Angol és német nyelvtudás elõny.
stafeta@trend2.hu Tel. 06-70-5292242.

Szentendrén, a Pap-szigettel szemben
lévõ társasházban apartman bútorozatlanul hosszabb távra kiadó. Ingatlanközvetítõk kíméljenek. Tel. 06-30-4351237, (8-20 óráig).
Szentendrén 40 nm-es garzon házrész
kiadó alacsony rezsivel. Tel. 06-30-5309015.

ÁLLÁST KERES
Középkorú, intelligens hölgy házak és
lakások takarítását vállalja Szentendrén
és környékén. Tel. 06-70-616-5756.
50-es hölgy takarítást, mosást, vasalást,
délutáni gyermek- és idõsfelügyeletet,
mosdatást, pedikûrözést vállal. Tel. 0620-927-5182, este (26) 301-880.

Extra igényû bérlõnek kiadó 44 nm-es
lakás egyedi mérõórákkal a Püspökmajorlakótelepen 80 ezer Ft/hó áron. Tel. 0620-368-8467.
Szentendrén, a Sztaravodai úton családi
házban külön bejáratú, 80 nm-es lakás
kiadó. Tel. 06-70-389-5275.

Takarítást vállalok. Tel. 06-70-298-2954.
Szoba kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
Virágkötõ elhelyezkedne. Tel. 06-30-9496456.
Megbízható, 38 éves hölgy takarítást vállal Szentendrén és környékén. Tel. 0630-397-6117.

KIADÓ LAKÁS
Szentendrén, 185 nm-es családi ház július
1-jétõl, 195 ezer forint/hó+rezsiért bérbeadó. Tel. 06-30-331-8393.
Szentendrén kertes családi házban 80
nm-es lakás 70 ezer Ft + rezsiért kiadó.
Tel. 06-30-454-4431.
Szentendrén, HÉV közelében nappali +
1 szobás lakás 65 ezer Ft + rezsiért kiadó.
Tel. 06-30-454-4431.

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es,
vízórás, bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

LAKÁS, INGATLAN

NYARALÁS

Szentendrén eladó 100 nm-es, felújított,
3 szobás családi ház 32 millió Ft fix áron
– mindenhez közel. Tel. 06-30-620-9787.

Siófokon, Ezüstparton olcsó nyaralási
lehetõség. Tel. 06-30-242-8486, 06-30316-7533. www.balatonnal.hu

Leányfalun két db 200 nöl-es telek
kitûnõ helyeken 13 millió Ft-ért
eladók. Tel. 06-30-299-0376.

EGÉSZSÉG

Szentendrén, társasházban másfél
szobás, 40 nm-es, átminõsíthetõ
nyaraló kitûnõ állapotban 8 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Leszoktatjuk a dohányzásról egyszeri, 26
perces alkalommal biorezonancíás csúcsterápiával a Békásmegyeri rendelõben, a
III. kerületi Vörösvári úti rendelõintézetben, az Újpesti nagy rendelõben
(XIII. kerület, Pannónia u 33.). Bejelentkezés: 06-70-271-9867.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

OKTATÁS

Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.

Szentendrén, kitûnõ helyen kétszintes, felújítást igénylõ, 2 x 100
nm-es lakóház, 300 nöl telken, korrekt áron, 26 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Dunakanyarban szuper nyaralók 510 millió között eladók. Tel. 06-30299-0376.
Szentendrén, Tyúkosdûlõn 1440 nm-es
építési telek 19 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-331-8393.
Tahiban háromszintes, nyolcszobás, négy
fürdõszobás családi ház energiatakarékos
alternatív fûtéssel, kétállásos garázzsal
1200-as saroktelken többgenerációs családnak (vállalkozásnak kiváló) 69,9 millió forintért eladó. Tel. 06-30-977-3588.

Új építésû, 62 nm-es, 4 szobás lakás
garázzsal 21 millió forintért eladó.
Szocpol felvehetõ. Tel. 06-20-491-1418.
Szmolnyicán 100 nm-es, 4 szobás sorházi
lakás kerttel, pincével 21,5 millió forintért eladó. Tel. 06-20-491-1418.
Eladó! Szentendrén 2 szobás, teraszos
földszinti lakás a Kondor Béla utcában.
Tel. 06-70-230-1945.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
30 nm-es felújított ház, részben bútorozottan hosszú távra kiadó. Tel. 06-20970-6341.

Családi ház Szentendrén – 127 nm-es,
panorámás, fõúthoz, buszmegállóhoz közel, dupla garázzsal – 50 millió Ft-ért
eladó. Szentendrén vagy környékén lakást
30 millióig beszámítunk. Tel. 06-20-5660600.

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431
este 18 óra után 06 26/312-290

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó (vagy kiadó). Tel. 0630-233-5531.

Hirdessen
nálunk!
a szerkesztôségben
(Duna-korzó 18.,
tel: 26/505-120)
hétfôn és kedden
9–17 óra között,
vagy az Oázis Ingatlanirodában
(Dunakanyar krt. 2.,

ATHOS 4 év körüli fajtatiszta németjuhász kan.
Jóindulatú, gyerekbarát,
teljesen egészséges. Családi házõrzõ kutyának vagy
telepõrzésre ajánljuk.

LEON 2 év körüli kan. Jó
házõrzõ, igen mutatós.
Szeretõ családra vágyik.

PEARL 2 év körüli, nagyon
mutatós kan. Igen rossz
körülmények között élt,
ennek ellenére bízik az
emberekben.

Matematika- fizika korrepetálás, középés felsõfokon. Tel. 06-20-423-4463, 06
(26) 317-632.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

TÁBOR
Francia nyelvórák: nyelvvizsga, érettségi, beszélgetés vidám hangulatban. Tel.
06-30-999-9171.
Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.

Nyári családi lánykatábor 5-14 éveseknek
a Pap-szigetnél, kertes házamban. Angolul, németül beszélünk, finom koszt,
kisállatok, játszás, pihenés. Tel. 06-20468-0074.

SZOLGÁLTATÁS
Kertgondozás, füvesítés, öntözõrendszer,
növényvédelem kertészmérnökkel. Tel.
06-20-220-3728.
Kõmûves, ács és famunkák végzését vállaljuk. Kisebb megbízásokat is szívesen
fogadunk. Tel. 06-30-311-9231.
Családi házak, lakások villanyszerelése,
javítása. Érintésvédelmi villámvédelmi
tûzvédelmi gáz közmû elõtti EPH-mérés
és felülvizsgálata. Tel. 06-20-944-2333.
Könyvelõiroda teljes körû könyvelést, bérszámfejtést, adóbevallások készítését vállalja. Tel. 06-20359-0543.
Pedikûr- manikûr otthonában is. Tel. 06
(26) 300-419, (rögzítõ).
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

Szentendrén, a Duna-korzón 50 nm-es
helyiség irodának vagy lakásnak kiadó
május 1-tõl. Tel. 06-70-283-4887.
Szentendrén, iparterületen iroda, mûhely, szabadterület bérbeadó. Tel. 06-30331-8393.
Kiadó Szentendrén, a Duna-korzón a
Gomba trafik és hírlapárusító üzlete. Tel.
06-20-311-5389.
Orvosi szolgáltatásra hely kiadó. Tel. 0630-949-6456.
Üzlethelyiség kiadó (15 nm-es) a város
központjában, a Rab Ráby vendéglõvel
szemben. Tel. 06-20-340-5706.
Szentendrén, a Bogdányi út 44. szám alatt
üzlethelyiség kiadó. Tel. (26) 314-067.
Szentendrén, a Bogdányi utcában üzlet
bérbeadó. Tel. 06-20-944-1844.
Szentendrén, a HÉV-végállomásnál
15 és 30 nm-es üzletek kiadók. Tel.
06-30-444-5820.

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

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

www.astraszerviz.hu
Apróhirdetések felvétele:

KERESSÜK GAZDÁIKAT

Egyetemi végzettséggel magyar nyelv és
irodalom korrepetálást (gimnazistáknak), érettségi és felvételi felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-210-0380.

Villany- és antennaszerelés: új
kiépítés, felújítás, hibajavítás. Földiés mûholdas vételi antennák szerelése, házi antennarendszerek és
házi mozi rendszerek összeszerelése.
Akár 2 órán belüli kiszállással, garanciával. Tel. 06-70-503-0069, http://
www.gregvill.hu

ÜZLET
Kedves Ügyfeleink, felhívjuk figyelmüket,
hogy az Ingatlancentrum irodája átköltözött a Csíz u. 7. szám alá. Tel. 0620-491-1418.

1+2 félszobás lakás kiadó az angol
házakban márciustól. Tel. 06-30586-1715.

A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház önálló
kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, melléképülettel hosszabb távra kiadó. Buszmegálló, bolt 50 méterre. Tel. 06-30-9344957.
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tel: 26/301-106),
illetve e-mailben:
reklam@szevi.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás,
kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Dunakanyar krt. 2.
(a Kaiser's-parkoló
bejáratánál)
Tel.: 26/301-106,
30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail:
wersiok@t-online.hu
Website:
www.oazisingatlan.hu
Szentendre és Vidéke
apróhirdetés-felvétel a helyszínen

program 15
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

P’ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft
április 17. péntek
18:30 MESTERÓRÁK (sorozat):
ÉLETÜNK ÉS A SZEX –
Dr. Lux Elvira elõadása
(Belépõjegy: 500 Ft)
20:15 ELCSERÉLT ÉLETEK (140')
(16) színes feliratos amerikai
filmdráma, 2008
rendezõ: Clint Eastwood, szereplõk:
Angelina Jolie, John Malkovich
április 18. szombat
16:15 MADE IN HUNGARIA (100')
(12) színes magyar zenés film, 2009
rendezõ: Fonyó Gergely
szereplõk: Szabó Kimmel Tamás,
Kiss Tünde, Fenyõ Iván
18:00 ESKÜVÕ UTÁN (120')(12)
színes feliratos dán-svéd filmdráma,
120 perc, 2006
rendezõ: Susanne Bier
szereplõk: Mads Mikkelsen (Ádám
almái, Gengszterek fogadója), Rolf
Lassquard
20:00 ELCSERÉLT ÉLETEK (140') (16)
április 19. vasárnap
10:30 MÉZENGÚZ (90')
16:00 VIDRASORS (52')
17.30 A SZABADSÁG ÚTJAI (112') (16)
20:00 ELCSERÉLT ÉLETEK (140') (16)
április 20. hétfõ
18:00 MADE IN HUNGARIA (100') (12)
20:00 ELCSERÉLT ÉLETEK (140') (16)
április 21. kedd
17:45 ELCSERÉLT ÉLETEK (140') (16)
20:15 A SZABADSÁG ÚTJAI (112') (16)
április 22. szerda
18:00 MADE IN HUNGARIA
(100') (12)
19:45 ELCSERÉLT ÉLETEK
(140') (16)
április 23. csütörtök
18:00 VÁROSTUDÁS
SZABADEGYETEM:
SZERESSÜK SZENTENDRÉT! –
Vizuális meditáció aspektus
módosításhoz – Kemény Zoltán
grafikusmûvész fejtörõ játékokkal és
kiállítással fûszerezett elõadása.
(A belépés díjtalan)
20:30 ESKÜVÕ UTÁN (120') (12)

április 24. péntek
18:00 VALAMI AMERIKA 2.
(110') (12)
színes magyar vígjáték, 2008
rendezõ: Herendi Gábor
szereplõk: Pindroch Csaba, Szabó
Gyõzõ, Hujber Ferenc, Oroszlán
Szonja, Csuja Imre, Ónodi Eszter
20:00 A VILÁG NAGY
ÉS A MEGVÁLTÁS A SARKON
ÓLÁLKODIK (105') (12)
április 25. szombat
16:00 ÖZÖNVÍZ (87')
színes magyarul beszélõ francia
animációs film, 2003
rendezõ: Jacques Rémy Girerd
18:00 MADE IN HUNGARIA
(100') (12)
20:00 FÉL NELSON (106') (16)
színes feliratos angol filmdráma,
2006
rendezõ: Ryan Fleck
Ryan Gosling, Shareeka Epps
április 26. vasárnap
10:30 ÖZÖNVÍZ (87')
CSALÁDI VASÁRNAP:
16:00 A MONGÓLIAI BURJÁTOK
SÁMÁN SZERTARTÁSAI (Moziterem)
Balogh Mátyás mongolkutató
filmvetítéssel egybekötött elõadása
(Belépõjegy: 600 Ft)
16:00 FESSÜK MEG A ZENÉT
JÁTSSZUK EL A SZÍNT! (Kisterem)
Rajzos délután Farkas Verával
(6-11 éveseknek) (A két programra
együttesen a családi belépõjegy ára:
500 Ft/fõ)
18:00 A VILÁG NAGY
ÉS A MEGVÁLTÁS A SARKON
ÓLÁLKODIK (105') (12)
színes feliratos bolgár-németszlovák-magyar filmdráma, 2008
rendezõ: Stephan Komandarev
20:00 VALAMI AMERIKA 2.
(110') (12)
április 27. hétfõ
18:00 MADE IN HUNGARIA
(100') (12)
20:00 FÉL NELSON (106') (16)
április 28. kedd
18:00 VALAMI AMERIKA 2.
(110') (12)
20:00 A VILÁG NAGY
ÉS A MEGVÁLTÁS A SARKON
ÓLÁLKODIK (105') (12)
április 29. szerda
18:00 FÉL NELSON (106') (16)
20:00 MADE IN HUNGARIA
(100') (12)

Máté Fotó Optika
SZENTENDRE,
Sztaravodai u. 54.
Tel. 26/311-841,
fax. 26/315-844
info@matefotooptika.hu
www.matefotooptika.hu
Nyitva tartás:
H-P 9.00-17.00 Szo 9.00-13.00

26

ÉVESEK VAGYUNK

26%
KEDVEZMÉNYT ADUNK
egy komplett szemüvegre
(keret+lencse)
ingyenes computeres
látásvizsgálattal
április hónapban

Kiállítás
ANONYMUS ÉTTEREMGALÉRIA
Kucsera F. u. 11.
Április 26. vasárnap 17 óra
CEGLÉDI ALKOTÓK
EGYESÜLETE KÉPZÕMÛVÉSZEINEK KIÁLLÍTÁSA
Kiállító mûvészek: Csernus
Lajos, Matetics László, Nagy
László Lázár, Rónai Gábor,
Varga Flórián
Megnyitja: Kocsi László
CAFE FREI
Szentendre, Bogdányi u. 40.
ÉLETÚT A BÖRZSÖNYTÕL
A HIMALÁJÁIG
Szendrõ Szabolcs
hegymászó, természetfotós
kiállítása
Megtekinthetõ május 3-ig
DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla u. 8.
DR. GUNDA ANDRÁS FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Közremûködik: Takács Bence
elõadómûvész
Megtekinthetõ: április 24-ig,
naponta 12-22 óráig.
FERENCZY MÚZEUM
Fõ tér
LOMBARD RENESZÁNSZ
A Bergamói Accademia
Carrara festményei
Megtekinthetõ
augusztus 31-ig
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.
STONEHENGE-TÕL
A CSEPEL-SZIGETIG
Kora-bronzkori harcosnép
Magyarországon
Megtekinthetõ június 12-ig,
hétfõ és kedd kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig
MAGYAR ALKOTÓMÛVÉSZEK
HÁZA 1146 Budapest,
Olof Palme sétány 1.
Április 23. csütörtök 17 óra
REFERENCIA I.
Kiállító mûvészek: Aknay János, Albrecht Júlia, Aranyi
Sándor, Bauer István, Benes
József, Czinder Antal, Dréher
János, Erdélyi Eta, Janzer Frigyes, Kovács Péter Balázs,
Pató Károly, Popovics Lõrinc,
Rácz Edit, Sárkány Gyõzõ,
Szabó Gábor, Szakács Imre,
Szepessy Béla, Varga Amár
László, Vén Zoltán, Zöld
Anikó.
Megnyitja: Laczkó Ibolya mûvészettörténész
Megtekinthetõ május 24-ig,
hétfõ kivételével naponta 10
és 17 óra között
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MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
VÁRMÚZEUMA
Esztergom, Szent István tér 1.
Április 17. péntek 17 óra
IKON CSOPORT 16 KORTÁRS
KÉPZÕMÛVÉSZÉNEK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja Szakolczay Lajos
irodalom- és mûvészetkritikus
Megtekinthetõ május 17-ig,
hétfõ kivételével minden nap
10-tõl 16 óráig

Koncert
DUNAPARTI MÛVELÕDÉSI
HÁZ BARLANG
Duna-korzó 11/A
Április 18. szombat 20 óra
KISS ERZSI-KONCERT
Belépõjegy: 800 Ft
Április 25. szombat 20 óra
NAPRA-KONCERT
Belépõjegy: 800 Ft

Elõadás

estig a tanítványok beavatása
folyt. Egyre nagyobb érdeklõdéssel vizsgáltam a sámánszertartások rendszerét, szabályait. Késõbbi tanulmányutam egy éve alatt már a mongóliai burjátok újjáéledõ sámánizmusának alakulását kutattam. A szertartások célja
gyakran eltérõ, de mind megegyezik egy lényeges pontban:
a sámán a szertartás során elhunyt õseinek szellemeit idézi
meg, s teszi lehetõvé az õsök
és leszármazottaik szemtõl
szemben történõ találkozását.“

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Április 17. péntek 18 óra
MURÁNYI LÁSZLÓ
ELÕADÓESTJE
Április 24. péntek 18 óra
A TRIANONI SZEMLE
BEMUTATÁSA
Elõadó: Raffai Ernõ történész

P'ART MOZI
Duna-korzó 18.
Április 17. péntek 18.30
ÉLETÜNK ÉS A SZEX
Dr. Lux Elvira elõadása
Április 23. csütörtök 18 óra
Várostudás Szabadegyetem
SZERESSÜK SZENTENDRÉT! –
vizuális meditáció
aspektusmódosításhoz
Kemény Zoltán
grafikusmûvész fejtörõ
játékokkal, kiállítással
fûszerezett elõadása
A belépés díjtalan
Április 26. vasárnap 16 óra
A MONGÓLIAI BURJÁTOK
SÁMÁN SZERTARTÁSAI
Balogh Mátyás Mongóliakutató filmvetítéssel
egybekötött elõadása
Belépõjegy: 600 Ft
„A burjátok a mongolságot alkotó népcsoportok közül a
legészakibb. A burjátok Mongóliában elsõsorban sajátos
kiejtésükrõl és sámánjaikról
ismertek. Jómagam elõször
2003-ban jártam közöttük,
hogy nyelvjárásukat tanulmányozzam. Így jutottam el a
Mongólia-szerte híres Szeren
sámánhoz, akinek a híre akkora volt, hogy a völgyben kisebb
falu jött létre a beavatásra váró
fiatal sámánok és hozzátartozóik sátrából. Ottlétem hat
napja alatt, reggeltõl késõ

tel/fax: +36-26/ 303-287
e-mail: info@gondolattv.hu
A Gondolat Televízió
péntekenként 18 órakor új
adással várja kedves nézõit
Szentendre aktuális
kérdéseivel, hírekkel,
információkkal.
Nézzenek bennünket!
Hétközben
• Összefoglaló a képviselõtestületi ülésrõl
• Pannónia-telep csapadékvízelvezetés – lakossági fórum
• Kopjafa avatás Barcsay Jenõ
tiszteletére
• Pataktakarítás
• Városi versmondó verseny
• Toborzó nap a HEMO-ban
• Portré: Fehér Miklós önkéntes
tûzoltó
187 a Pest megyében élõk
magazinja
Biztonsági Zóna XIV/6.
Szivárvány Sztármagazin:
Rosszcsontok
Képviselõ-testületi ülés
április 9.
A Gondolat Televízió C8-as
csatornán, a 196.25-ös frekvencián látható!
A mûsorváltozás jogát
fenntartjuk!

16 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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Harcmûvészet a gyönyörû tavasz virágaként
Április 9-én délután a
szentendrei Wing Tsun
Iskola nyilvános bemutató
órát tartott a Petzelt József Szakképzõ Középiskola tornatermében.
A Wing Tsun-ban is, mint a
legtöbb harcmûvészetben,
központi szerepet játszik az
önfegyelem, a kitartás, a
megfelelõ szellemi koncentráció. A laikus úgy gondolná,
hogy ez feszült, szigorú
légkört eredményez a harcmûvészetet gyakorlók között.
Ennek ellenére a bemutató
órán a látogatók barátságos,

családias közegbe kerültek,
ahol kicsik és nagyok, kezdõk
és haladók mutatták be tudásukat. A kis híján két órán át
tartó bemutató végeztével a
látogatóknak is lehetõségük
volt arra, hogy egy-két egyszerûbb gyakorlatot, mozdulatot elsajátítsanak.
A rendhagyó óra után Szabó
Csabával, 4. mesterfokozatú
oktatóval beszélgettem a Wing
Tsun kung fu-ról.
– Mit érdemes tudnunk errõl
a fajta harcmûvészetrõl?
– A Wing Tsun a kung fu egyik
ága, mégis nagyon sok min-

A szentendrei vitorlázók
ismét vízre szállnak
A Szentendrei Református Gimnázium vitorláscsapata,
az Adria Sport Club versenyzõi a tavalyi sikeres versenyzést követõen idén címvédõként ülnek hajóba!
Április 18-án indul a Genua Cup tengeri navigációs vitorlásversenysorozat VIII. megmérettetése. 2008-ban az ASC-sek a
VII. Genua Cup-át és az I. Genua Cup – Training Race-t is megnyerték, így idén a vándorkupa Szentendrén tartása a cél!
A gazdasági válság ellenére 11 hajó indul a regattán, ami nagy
csatát és izgalmas küzdelmet ígér. Az idénre kisorsolt Zrno Soli
szentendrei legénysége: Köck Gábor, Takácsy Dorka, Kretz
Viktória, Sulyok András Attila, Havadtõi Szabolcs és Lakatos
Zoltán.
A legénység reméli, hogy a Maritime hajósbolt által felajánlott
vitorlás felszerelések hozzájárulnak majd a csapat sikeréhez, és
köszöni a Regina autókölcsönzõnek is a lejutáshoz adott
mikrobuszt!
Skipper

denben különbözik tõle. A
Wing Tsun jelentése: gyönyörû
tavasz virága. Már abban is
egyedülálló, hogy az egyetlen
kung fu fajta, melyet nõ, egy
apáca hozott létre. Ez az alaposan kidolgozott harcmûvészet figyelembe veszi a
matematika, a fizika törvényeit és az emberi anatómiát,
miközben nagy hangsúlyt helyez az értelemre, a gondolkodásra és a könnyedségre.
Ezért a Wing Tsun nemcsak
egyfajta mozgáskultúra, hanem olyan harcmûvészet,
amelynek komoly szellemi,
fizikai, erkölcsi háttere van.
Az emberi kapcsolatoknak is
jelentõs szerepük van ebben a
harcmûvészetben,
hiszen
apáról fiúra generációkon
keresztül adták tovább tudásukat a mesterek, mindig csak
néhány tanítvánnyal foglalkoztak. Fontos elmondani azt
is, hogy a Wing Tsun-ban nincsenek versenyek, mindenki a
saját képessége és szorgalma
alapján fejlõdhet. A Wing Tsun
oktatási rendszere az egész
világon egységes, és számos
bizonyíték van arra, hogy kortól és nemtõl függetlenül bárki
képes elsajátítani. Természetesen, mint minden harcmûvészet, a Wing Tsun is arra
tanít, hogyan tudja az ember
megvédeni önmagát. Sajnos a
mai világban bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy
önvédelemre van szükségünk,
és az utcán nincsenek szabályok és egyenlõ erõviszonyok.

– Hazánkban milyen helyzetben van a Wing Tsun?
– Onnan kezdeném, hogy a
kung fu-t nálunk sokáig nem
ismerték el, majd 1986-ban
Máday Norbert Si-Fu megalapította Kecskeméten az elsõ
Wing Tsun kung fu iskolát.
Máday Si-Fu, 8. fokozatú Wing
Tsun mester és 1991 óta a
jelenlegi nagymester, Leung
Ting (a szövetség vezetõje, aki
60 országban felel a Wing Tsun
kung fu-ért) személyes tanítványa, valamint fogadott fia.
Máday Norbert nemcsak a
Magyarországon képviseli ezt

a harcmûvészetet, õ a keleteurópai fõinstruktor is. Talán
azt is kevesen tudják, hogy
hazánkban minden megyében
van lehetõség a harcmûvészet
gyakorlására, elsajátítására.
Közös célunk, hogy a fizikai,
szellemi, erkölcsi fejlesztés
mellett a tanulóknak olyan
közösséget is biztosítsunk,
amelyben plusz értékeket kapnak. Ezért mindenkinek jó
szívvel ajánlom, hogy próbáljon ki, nézzen meg egy órát
nálunk, mert bizonyos vagyok
benne, hogy egy új világ tárul
ki elõtte.
Zs. E.

Kispályás foci
Az április 4-én lejátszott
VII. forduló eredményei
Izbég-Ultra Violák
2:1
Tico tico-Káosz
2:9
B-Steel-Izbég
0:3
Káosz-Ultra Violák
5:1
Bélatelep-Tico tico
0:2
Ultra Violák-Rész-autó 3:1
B-Steel-Bélatelep
0:3
Unicum-Káosz
0:4
Gépház-Tico tico
1:3
Rész-autó-XY
3:3
B-Steel-Gépház
0:3
Unicum-XY
4:3
A bajnokság állása
a 7. forduló után
1. Izbég 41 pont
2. Káosz 37 pont
3. Tico Tico 33 pont
A következõ, 8. fordulót április
25-én játsszák a csapatok

