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Van képünk hozzá….
Egy szentendrei montázs kerestetik

Az elmúlt idõszakban a dr. Dietz Ferenc vezette önkormányzat 2,5 milliárd Ft pályázati támogatásban részesült, így a megnyert összegnek
köszönhetõen a lakosonként „megspórolt“ 100 ezer Ft más fejlesztésekre is fordítható, illetve különbözõ kulturális és vállalkozói programok támogathatók. Megújul Szentendre belvárosa, a szakorvosi
rendelõintézet épülete és eszközparkja, Pannónia csapadékvízelvezetõ rendszere, óvodáink épületei, játszóterek és utak.

ték. A képeken városunk elevenedik meg: nemcsak az emblematikus, jól ismert
helyek, hanem egy évszázadnyi történelem: események, életképek, amelyek
meghatározóak voltak a városlakók mindennapjaiban.
2009-ben nemcsak a beruházások éve van, hanem Szentendre 1000 éves fennállását is ünnepeljük. A montázs – felidézve városunk múltját – méltán hirdeti
Szentendre jubileumi évében a hagyományokat, értékeket és a jövõbe mutató
megújulást. Bár a jelenlegi beruházás nem számít nagyprojektnek, a lakosság
szempontjából mégis fontos fejlesztés.
A következõ számban felfedjük a helyszínt, és részletesen beszámolunk a
fejlesztésrõl.

Van egy 24 méter hosszú és 50 cm magas képünk az Ön számára egy, a beruházás
évében elkészült újabb fejlesztés kapcsán. Mit gondol, hol látható Szentendrén
az alábbi kép? Segítünk: Szentendre egyik „bejáratánál“, ahol a lakosság naponta ingázik, és számos turista itt találkozik elõször a várossal. Az elavult, rossz,
hiányos világítás, a megrongált és sérült burkolatfelületek, amelyek graffitivel
vannak elcsúfítva, már a múlté. Szentendre Város Önkormányzata a szentendrei
Vajda Lajos Stúdióval együttmûködve újította fel ezt a területet.
A kb. 800 képbõl álló fotómontázst Tóth Eszter, Csató Máté, Vincze Ottó készítet-

Kertész Endre

Erdész László

Wittner Mária

Április 17-én mutatták be Kertész Péter Cipõtalpbetét – Tórából címû könyvét a Városháza
dísztermében. A könyvbemutatón Kertész Endre csellómûvész játszott (6. oldal). Vajda Lajos festõmûvész életmûkiállításainak gondozójával, Erdész László galériatulajdonossal beszélgettünk
(12. oldal). A SzeVi közéleti klub vendége volt Wittner Mária, egykori ‘56-os forradalmár
(7. oldal). Somogyi Péter szentendrei neurobiológus kapta az idei Feldberg-díjat (5. oldal).
A Bogdányi utcai Café Freiben indul koncertsorozat május 2-án, szombaton. A régizenei hangversenyen fellép Lachegyi Imre, Eredics Salamon, Philipp György és Cser Ádám (13. oldal).

Kedves Olvasóink!
Lapunk legközelebb
május 8-án
jelenik meg

ZÖLDPONT
Összeállításunk lapunk
10-11. oldalán olvasható

A Föld napja története
Az elsõ Föld napját 1970. április 22-én ünnepelték Denis Hayes amerikai egyetemista
kezdeményezésére: ekkor 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a
történelmi jelentõségû esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl
is – fontos változásokat hozott: az USA-ban
szigorú törvények születtek a levegõ és a
vizek védelmére, új környezetvédõ szervezetek alakultak, és több millió ember tért át
ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
Húsz évvel késõbb Denis Hayes és barátai az ökológiai válság
jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az õserdõk

Somogyi Péter

Lachegyi Imre

arcok
irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas
esõt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva 1989-ben
Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi
Hírközpontot. Több mint 125 ország környezetért
aggódó polgárai, civilszervezetei válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, iskolák, környezetvédõ szervezetek mind-mind saját szervezésû
programmal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretûvé ezt a napot. A felhívásra Magyarországon a környezetvédõk 1990ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, és
hírközpontot is létrehoztak az elsõ magyar Föld napja
eseményeinek koordinálására. A Föld Napja Alapítvány a helyi
kezdeményezéseket – külön hangsúlyozva az iskolák és természetesen a pedagógusok szerepét – környezeti könyvek kiadásával, vetélkedõk összeállításával támogatja. FOLYTATÁS A 10. OLDALON
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Szeretettel várunk mindenkit május 6-án, szerdán 10 órakor
Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Dísztermében kezdõdõ

II. Gazdasági nap
címû szakmai konferenciánkra
Szentendre Város Önkormányzata 2009. év elején elindította válságkezelõ programját.
Ennek keretében több fórumot és szakmai napot is tartottunk, ahol a város terveirõl és válságkezelési
programjáról tájékoztattuk az érdeklõdõket.
A II. Gazdasági nap rendezvény keretében fõként a helyi kis- és középvállalkozások számára nyújtunk
tájékoztatást, milyen lehetõségek kínálkoznak válságos idõszakban a vállalkozás
fenntartására és még sikeresebbé tételére. Ennek kapcsán hívtunk meg szakértõ elõadókat, akik az aktuális
pályázatokról, aktuális helyzetképrõl országos és térségi szinten, válságkezelési technikák és módszerekrõl
számolnak be. Ezt követõen nyílik meg a Bankok utcája, ahol pénzintézetek nyújtanak személyes
tanácsadásra lehetõséget. Célunk, hogy a szakmai nap végére kiderüljön: a siker kulcsa az együttmûködés!
A szereplõk és a szerepek, a szakmai ismeretek és a felelõsség megosztása egy jó ötlet kitalálásától az
információszerzésen, a vállalkozás sikerre vitelén és a finanszírozásán keresztül a pénzek hatékony
felhasználásáig. A részletes program a www.szentendre.hu honlapon olvasható.
Érdeklõdésükre számítva tisztelettel: Dr. Dietz Ferenc polgármester
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a Szentendre 1854 hrsz-ú, Görög utca
1. szám alatti ingatlanban található 17 m2, illetve 4 m2 alapterületû üzlethelyiségek bérbevételére.
A pályázatok benyújtásának határideje május 6. 14 óra. Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át. A pályázatokat a hivatal
iktatójába (Városház tér 3., I. emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-364, 503-377
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a Pap-szigeti Strandfürdõ,
valamint a hozzá csatlakozó parkoló határozott idejû (2009. június 1-jétõl 2010. május 31-ig
történõ), 1 éves üzemeltetésére. A pályázatok benyújtásának határideje május 5. 9 óra.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át. A pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház tér 3., I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-364, 503-377

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZENTENDRE VÁROS
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJÁNAK 2009-RE
VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ
PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL.
Környezetvédelem témakörében megvalósuló
programok, kiadványok támogatásának érdekében
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõtestületének Városüzemeltetési, Környezet- és
Mûemlékvédelmi Bizottsága pályázatot ír ki a
szentendrei civil közösségek, oktatási
intézmények számára a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.
Elosztásra kerülõ összeg: 1 000 000 Ft
Pályázni olyan környezetvédelmi programokkal
lehet, amelyek elõsegítik a szentendrei lakosság
környezettudatosságának erõsítését vagy valamilyen környezetvédelmi probléma megoldását.
A pályázatnak legalább tartalmaznia kell a
kezdeményezés pontos, részletes bemutatását, a
tervezett teljes körû költségkalkulációt, a
kivitelezés idõpontját, a megvalósulás idõintervallumát, a lakosság körében elért elõnyök bemutatását. A pályamunkákat 2 példányban kell
benyújtani. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent
a nagyobb önrész vállalása, a lakosság körében a
pályázattal elérhetõ környezeti tudatformálás
nagyobb hatásfoka.
A támogatásokról, azok mértékérõl a
Városüzemeltetési és Környezet- Mûemlékvédelmi
bizottság dönt a Környezetvédelmi Munkacsoport
javaslatára. Ekkor határozza meg a bizottság azt
is, hogy az egyes támogatási összegek milyen legkorábbi idõponttól használhatók fel ténylegesen.
A megpályázható összeg felsõ határa:
200 000 Ft.
A pályázatokat július 3-án 11 óráig lehet beadni,
illetve levélben eljuttatni Szentendre Város

Polgármesteri Hivatalának központi iktatójába,
Környezetvédelmi Alap Pályázat megjelöléssel.
Borítékbontás: július 6-án 10 órakor .
A pályázattal kapcsolatban további információ:
Sándorné Vincze Viktória környezetvédelmi
referens (26) 503-310.
Pályázati adatlap letölthetõ a www.szentendre.hu
honlapról.
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 K-SP3 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.
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Szentendre ipari
körzetében, új épületben,
modern infrastruktúrával
mûhely-, irodaés raktárhelyiségek
részben vagy egészben
kiadók.

Cím: 2000 SZENTENDRE, RÓZSA U. 16.
Telefon: 06 (26) 500-603, 06 (30) 641-3370
e-mail: parti@partiekszer.com

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
az info@klimapoint.hu email címen lehet

Kaiser Optika
SZEMÜVEGSZALON
Szentendre, Dunakanyar krt. 12.
tel.: 26/303 325, 30/9666 156 • www.kaiseroptika.hu

akció -20%

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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JÖVÕ-VÁROS-JÁTÉK

Lakossági fórumok

„A mi jövõnk, a mi otthonunk:
Szentendre“

A „VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖN“ FÓRUMSOROZAT KERETÉBEN

Május 22. péntek 9-17 óra
SZENTENDRE, VÁROSHÁZA DÍSZTERME
(Városház tér 3.)
Te hogyan képzeled el Szentendre jövõjét? Milyen legyen a
város 2020-ban? Gondolkodtál már azon, hogyan fog kinézni
Szentendre húsz év múlva? Hogy mi lenne az elsõ, amin változtatnál a városban? Mit csinálnál másképp? Hova kellene
egy új játszótér, kávézó, mozi, biciklitározó? Mitõl más
Szentendre, mint a környezõ városok, és hogyan lehetne még
jobbá tenni? Igen? Akkor közöttünk a helyed!
A FutureCityGame keretében azt
szeretnénk, ha sikerülne együtt
megeleveníteni, hogyan nézzen
ki Szentendre 2020-ban! Itt az
alkalom, hogy megmutasd, elmondd, eljátszd, lerajzold vagy
akár elrappeld, hogy milyen ötleteid vannak, hogyan válhatna
Szentendre még színesebbé, pont olyanná, amilyennek te
álmodod, ahová a barátodat is elhívod! Most belekóstolhatsz
abba, hogy milyen döntésekkel kellene szembenézned, mint
várostervezõ, vagy akár mint Szentendre polgármestere. Ennek
kerete egy Európa és a világ sok nagyvárosában már kipróbált
interaktív játék lesz. Ezt a játékot a város vezetõi is figyelemmel fogják kísérni, hogy megtudják, milyen új, friss ötleteket
kaphatnak tõled, tõletek, közvetlenül is megismerjék, hogy mit
gondoltok a városról. Így ti is valódi részesei lesztek a város
fejlesztésének, alakításának.
Eközben a szentendrei iskolák is összemérik tudásukat: minden
iskola 5 fõs csapatot indít és megmérkõznek: melyik iskola
terve, ötlete lesz a legizgalmasabb, melyikre fognak a legtöbben
szavazni. Játszanál? Szereted a csapatjátékokat? Úgy érzed,
lenne néhány nyerõ ötleted? Jelentkezz! Kapcsolódj be elsõként
az alkotó folyamatba!
Ha szeretnél velünk játszani és még nem töltötted be a 20-at,
de már elmúltál 14, jelentkezz május 4-ig a kammerer@ph.szentendre.hu email címen. A www.studmet.hu oldalról vagy a
www.szentendre.hu oldalról letöltheted a kérdõívet, aminek
kitöltésével jelentkezhetsz! A legkreatívabb ötletekkel elõálló
jelentkezõkbõl fog összeállni az iskolák ötfõs csapata. Ha nem
te képviseled iskoládat, vagy csak figyelni szeretnél, esetleg a
csapatodat bátorítanád: ezt is megteheted! Sõt! Mindenkit
várunk a projektek bemutatására, és a végsõ döntéshozatalra!
Gyere el, szurkoljunk együtt Szentendrének! A projekt-bemutatás 16 órakor kezdõdik.
A „játék“ részletes leírása a www.szentendre.hu oldalon megtalálható.
Polgármesteri Hivatal

LAKOSSÁGI FÓRUM

Az ING Biztosító Zrt. Dunakanyar Igazgatósága
május 13-án, szerdán 17.30 órai kezdettel
LAKOSSÁGI FÓRUMOT szervez a VIZES NYOLCAS Uszoda
és Szabadidõközpontban (Kálvária út 26.)
Elõadó: dr. Kupa Mihály
Téma: • a jelenlegi nyugdíjrendszer • a nyugdíjasok helyzete
és az ezzel kapcsolatos kilátások • mit tesz az állam ennek
a problémának a megoldására • az öngondoskodás szerepe
A belépés díjtalan!
A nagy érdeklõdésre való tekintettel regisztráljon
a dunakanyar@ing.hu e-mail címen, vagy a 26/502-464-es
telefonszámon!

Április 24-én, pénteken 18 órakor a Barcsay Jenõ Általános
Iskolában (Kálvária út 18.)
A fórum témái: • Barcsay Jenõ Általános Iskola mellett lévõ sportpályák beépítése (mélygarázs, irodák, köztük az ÁNTSZ kistérségi
iroda, térítés köteles fedett sportlétesítmény és szabadtéri sportpálya, játszótér, szabadhasználatú sportpálya kialakításának
lehetõsége a lakótelep más területein) • Fûtéskorszerûsítés (ÖKO
program pályázati lehetõség, vélemények a fûtésszolgáltatásról)
Fülöp Zsolt, Horváth Gyõzõ, Kiss Károly képviselõk
Április 28-án, kedden 18 órakor a Danubius Hotelben
(Ady Endre út 28.)
A fórum témái: • Helyi természetvédelmi területek felülvizsgálata
• A 10-es választókerületet (Pismány, Tyukosdülõ, Petyina, Boldogtanya) érintõ Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
Április 29-én, szerdán 17 órakor a Városháza dísztermében
A fórum témái: • Részterületek Szabályozási Terv módosítása:
Bükkösparti KSP-2 sportövezet, OMV benzinkúttal szemközti terület,
Kõzúzó utcai sportterület • Helyi természetvédelmi területek
felülvizsgálata • Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat
felülvizsgálata
Kérem jöjjenek el, hogy az aktuális, fenti kérdéseket közösen vitassuk meg!

Dr. Dietz Ferenc polgármester

Városfejlesztõk a belvárosrehabilitációért
Elsõdleges cél, hogy a városlakók és az idelátogatók számára
minél élhetõbb, minél szebb, ugyanakkor hagyományõrzõ és saját
stílusához, történelméhez hû városkép õrzõdjön meg a jövõben is
– mondatott ki a várost fejleszteni kívánó helyi lakosok szájából.
Miután a Szentendrei Városfejlesztõ Közhasznú Egyesület
vendégül látta Bornemisza Miklóst, a Szentendre nagypályázatait
menedzselõ Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. vezetõjét, úgy
döntöttek, hogy egy következõ, rendkívüli ülésen vitatják meg
vele közösen, milyen irányelvek mentén kerüljön felújításra a
belváros néhány kiemelt épülete és közterülete.
A rendkívüli ülésre dr. Török Katalin mûvészeti író friss fotókkal
és elrettentõ példákkal alaposan dokumentált elõadásban hívta
fel a figyelmet arra, mit érdemes elkerülni például a szakorvosi
rendelõintézet, a Fõ tér 12., a Tourinform Iroda, valamint a
MûvészetMalom építési munkálatainál. A város építészeti
szövetébe rengeteg oda nem illõ, stílusidegen, korszaktévesztõ,
illetve az esztétikát az ízléstelenségig mellõzõ épület ékelõdik
be. Problémát jelent ugyanakkor, hogy fokozódik a beépítettség,
valamint hogy sok helyen csúfítják a városképet a légkábelek.
Bornemisza Miklós beszámolt róla, hogy az élénk ellenvélemények miatt törekednek rá, hogy megváltozzon a szakorvosi rendelõ külsõ kinézete: a klinkertéglás falakat újraburkolnák, és az új épületrészek sem ilyen színben pompáznának
majd, hiszen a vörös téglás tömb valóban nem illeszkedik a
környékbeli épületekhez.
A Tourinform Iroda épülete kívülrõl nem vált stílust, csak belülrõl: a teljes felújítás során az eredeti külsõ arculat megmarad,
a belsõ tér azonban XXI. századi technikát kap. A Fõ téri épület
felújításánál is igyekeznek megtartani az eredeti arculatot,
ahol pedig utcaburkolásra kerül sor, elõnyben részesítik a bazaltburkolatot. Pirk Ambrus és Pap Lajos szakértõ javaslatai alapján
félbevágott bazaltkockákkal lehetne a legjobb eredményt elérni
a köztéri járdákon és utakon – ezek elég tartósak, ezenkívül a
lapos felület jó járhatóságot és csúszásmentességet biztosít.
Dr. Dietz Ferenc polgármester elmondta: a teljes óváros-rehabilitációhoz a jelenleg rendelkezésre álló 1,1 milliárd forint
többszörösére lenne szükség, de a meglévõ lehetõségeket
igyekeznek úgy kihasználni, hogy minél több terület újulhasson meg, minél több helyben lakó és látogató közös megelégedésére.
-t-

A polgármester

naplója
ÁPRILIS 24. (PÉNTEK)
08.00 Tervtanács ülése
09.00 Városmarketing témában
megbeszélés
12.00 KMRFT ülése
18.00 Lakiteleki Közéleti Akadémia
Önkormányzati elõadás
ÁPRILIS 25. (SZOMBAT)
10.00 Föld Napja
ÁPRILIS 27. (HÉTFÕ)
17.00 HÉV aluljáró átadása
ÁPRILIS 28. (KEDD)
16.00 „1000 éves Szentendre“
programsorozatról egyeztetés
az iskolákkal
18.00 „Városháza házhoz jön“
a Danubius Hotelben
ÁPRILIS 29. (SZERDA)
09.00 BKV-val egyeztetés
a HÉV-végállomás ügyében
12.30 Rendkívüli nevelõtestületi
értekezlet a Barcsay iskolában
14.40 Elõadás Szentendre
turizmusáról a BGF-en
17.00 „Városháza házhoz jön“
a Városháza Dísztermében
ÁPRILIS 30. (CSÜTÖRTÖK)
08.00 Tûzoltóság állománygyûlése
13.00 Polgármesteri fogadóóra
18.00 Szigetmonostori testületi ülés
MÁJUS 1. (PÉNTEK)
10.00 Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidõ Központ nyitó rendezvénye
MÁJUS 3. (VASÁRNAP)
10.15 Pest Megye Kosárlabda
Bajnokság Serdülõ csapatainak döntõje a Budakalászi Sportcsarnokban
MÁJUS 4. (HÉTFÕ)
17.00 Nagyváradi képzõmûvészek
kiállítása a Polgármesteri Galérián
MÁJUS 5. (KEDD)
08.30 Állampolgársági eskü
09.00 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
14.00 Szentendrei Új Kulturális
Központ ügyvezetõjével egyeztetés
14.30 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
15.00 Radnóti Miklós születésének
100. évfordulója alkalmából megemlékezés a Fõ téren
17.00 K&H Bank megbeszélés
18.00 Gedeon Péter kiállítása
a Polgármesteri Galérián
MÁJUS 6. (SZERDA)
09.00 II. Gazdasági Nap
MÁJUS 7. (CSÜTÖRTÖK)
09.00 FATOSZ szakmai fóruma
a Skanzenben
10.00 HVB ülés
14.00 Pro Szentendre tulajdonosi
bizottsági ülés
17.00 Városfejlesztõ Egyesület ülése
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Vizes nyolcas

Dávid, a vörösorrú

A lap elõzõ számában Büky professzor értekezett a mondásról: „vizes
nyolcas“. Ebbõl az írásból sajnos nem derült ki, eredendõen mit is jelentett ez a kifejezés.
Ahogy festményekrõl, szobrokról, sõt népdalokról a korjegyek alapján
meg lehet állapítani, mikor keletkeztek, azt is meg lehet mondani, mikor
vált a „vizes nyolcas“ lekicsinylõ értelmûvé, súlytalan, semmi ember jelentésûvé. Pontosan akkor, amikor az emberiség elvesztette a szellemiekrõl
való tudását.
Azelõtt a napot a házban, a munkát a mûhelyekben imával kezdték, majd
felsöpörtek bent és kint, azaz rendet teremtettek, hogy „tiszta lappal“,
rendezetten kezdjék a napot, a munkát. A külsõ rend jelképezte a belsõ,
lelki rendet, amelyre építeni lehet. A rendezõdés utolsó lépéseként vízzel
nyolcasokból formált füzért „írtak“ a földre. A víz az élet, a megtisztulás.
A nyolcas pedig az, ami a mulandó ember határain túlmutat: a szellemiek
birodalma, a múlhatatlan, az örök isteni teremtõ eszme. A nyolcas fekvõ
helyzetben a végtelen, a világmindenség, azaz az Isten. Füzért alkotva az
örök életet jelenti, és védelmet minden földi bajtól. Ennek a jelképnek
egy változata – és ugyanezt jelenti egyébként – az úgynevezett „görög
minta“, aminek nem görög, hanem egyetemes mivoltát mutatja, hogy
Földünk számtalan pontján megjelenik, például nemrég láttam egy 20.
század eleji archív felvételen egy tibeti elõkelõség ruhaszegélyének
díszeként.
A nyolcas füzér számtalan helyen megjelenik a magyar nép- és
díszítõmûvészetben; azelõtt az élet szerves része, állandóan jelenlévõ
õsjelkép volt. Láthatjuk mézeskalács bábokon, huszárruhákon, tálak,
korsók szegélydíszeként, minden tájegység hímzésein, templomok, kastélyok lépcsõkorlátjain, erkélyrácsokon, szinte végtelen számú példát sorolhatnék. Amikor az emberiség odáig „bátorodott“, hogy csak az anyagot
volt hajlandó tudomásul venni, a vízzel nyolcast rajzoló, a szellemvilág
segítségét életébe hívó ember elveszítette értékét. Így lett mára a „vizesnyolcas“ „nem csinál semmit, súlytalan ember“ jelentésûvé.
Azért jó, ha tudjuk, a jelképek, nem zavartatva magukat a mi tudatlanságunktól, továbbra is mûködnek.
Lindner Monika

Allergiásokat is vár az új uszoda

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:
• Esélyegyenlõségi nap
Szentendrén – átadták az
akadálymentesített hivatalt
• Függõség – drámapedagógiával az ifjúságért
• Hamarosan nyit a VizesNyolcas
– szobor emlékeztet a közelgõ
eseményre
• A Petõ Intézet vendégeskedett
az uszodában
• 20 évi várakozás után kész
az uszoda – kisfilm a múltról és
az építésrõl
187 a Pest megyében élõk
magazinja
A fehér galamb (dok.film)
Harcsa Veronika jótékonysági
koncertje
Varjúvári legenda - emlékezés
Kós Károlyra (dokumentumfilm)
A Gondolat Televízió C8-as
csatornán, a 196.25-ös
frekvencián látható!

Ki lepõdik meg ma már olyan jelenségeken,
mint például hogy Szentendrén, a 11-es út és
a Római sánc út sarkán felállítják Dávid szobrát, Michelangelo alkotását, ráadásul eredeti
méretben? S ez még hagyján, de hogy ennek
a parittyás alaknak óriási vörös orra legyen?
Biztosan megint valami ideiglenes köztéri
szobortárlat elsõ fecskéjét láthatjuk – gondolja a helyi szobrászaton nevelkedett szentendrei lakos, pedig ezúttal téved. A Dávidszobor az allergiás szezon kezdetét jelzi, felállításának mottója pedig: Budapesten és
környékén még neki is megdagad az orra!
Az április 20-án foganatosított szoborállító
akció nem titkolt célja az, hogy felhívja a
figyelmet az allergiával küzdõ emberek nehéz
helyzetére, egyebek mellett a parlagfû és számos más allergén anyag gyakori elõfordulására, valamint arra, hogy az uszodák és a
só- és aromabarlangok mennyit tehetnek az
ebbõl eredõ panaszok enyhítéséért. A nyitó
sajtótájékoztatón részt vettek az Asztmás és
Allergiás Betegek Országos Szövetségének
képviselõi, akik beszámoltak tevékenységükrõl, és arról, hogy az ország lakosságának egyes becslések szerint mintegy harmadát
közvetlenül érintik a felsõ légúti irritáció
tünetei. Mint megtudhattuk, Szentendrén a
V-8 Uszodában és Szabadidõközpontban
hamarosan indul egy szolgáltatás, amely
nekik kíván segíteni.
-t-
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Somogyi Péter akadémikus a 2009-es Feldberg-díj kitüntetettje
ajnos kevesen tudják,
hogy a világhírû tudós
neurobiológus, Somogyi
Péter Szentendrén született
1950-ben. Szülõvárosában
végezte iskolai tanulmányait,
és 1968-ban érettségizett a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem biológus szakán
folytatta egyetemi tanulmányait, és kiváló diákköri munkája alapján, 1973-ban egyéves tanulmányutat töltött el
az Oxfordi Egyetem Gyógyszertani Intézetében. 1975 és
1983 között fõleg Oxfordban
dolgozott, és kiemelkedõ
tanulmányai alapján számos
rangos nemzetközi díjat nyert
el (Herrick-díj 1984, a Cajal
Club Krieg-díja 1991, Zottermann-díj 1995). 1985-ben, az
Angol Orvostudományi Kutatások Tanácsa önálló kutatórészleget létesített az Oxfordi
Egyetem Gyógyszertani Intézetének közvetlen szomszédságában, és ennek igazgatója
Somogyi Péter agykutató lett.
2004-ben az Angol Királyi
Társaság (Royal Society) tagjai közé választotta a kiváló
neurobiológust. Kicsit megkésve (2005-ben) a Magyar
Tudományos Akadémia is akadémikussá fogadta. Legfontosabb kutatási eredményei az
agyi szinaptikus kapcsolatok
szelektivitásának és molekuláris szerkezetének felderíté-

S

Munkásokra
lõtt
Az országos sajtót is bejárta annak a szentendrei férfinek a híre, aki a Berek
utcában a szomszéd telken dolgozó munkásokra
lõtt légpuskával.
Április 16-án 11 óra 40 perckor bejelentés érkezett a
Szentendrei Rendõrkapitányság ügyeletére. A bejelentõ
arról számolt be, hogy társával egy lakóház átalakítási
munkáját végezték, a lakóház
külsõ falánál dolgoztak a kerítéstõl kb. 2-3 méterre, amikor arra lettek figyelmesek,
hogy valami kopog a falon.
Ekkor megfordultak, és azt
észlelték, hogy a szomszéd
ingatlan udvaráról az ott lakó
férfi légpuskával célzott lö-

Somogyi Péter elõadást tart a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

sére irányultak. Az axo-axonikus idegi kapcsolat felfedezésével egy teljesen új szinaptikus kapcsolódási elvet
fogalmazott meg az agyban.
Hogy Somogyi professzor rászolgált a fent említett kitüntetésekre, bizonyítja az a tény
is, hogy a világhírû Feldberg
Alapítvány 2009-ben neki
ítélte oda az egyik legrangosabb nemzetközi kutatási elismerést: a Feldberg-díjat!
Tartozunk a Feldberg Alapítvány névadójának azzal, hogy
röviden ismertetjük a kiváló

tudós munkásságát. Sir Wilhelm Feldberg (a Royal Society
tagja) úttörõ fiziológus és farmakológus, 1933-ban volt
kénytelen elhagyni Németországot, és Londonban folytatta tudományos munkáját.
Több mint hatvan éven át
rendkívül termékeny idegtudományi kutatásokat végzett.
Somogyi professzor 25 éves
úttörõ neurobiológiai munkásságával érdemelte ki a
Feldberg professzor által
alapított díjat. Somogyi professzor azonban nemcsak el-

véseket ad le rájuk. Ekkor felszólították, hogy hagyja abba
a lövöldözést, de õ folytatta
azt, sõt az egyik munkást az
állán el is találta. Az elindult
a lövöldözõ felé, de közben
egy újabb lövés ismét eltalálta, ezúttal a jobb könyökén.
Ekkor dulakodni kezdett a lövést leadott személlyel, miután átlépett a kerítésen, majd
elvette tõle a puskát s azt a
földhöz vágta. Ezek után a lövöldözõ bement a házába.
Mint a munkások mondják, a
szomszédban lakó férfi nemcsak ekkor, de ezt megelõzõen
is minden egyes felbukkanásakor zavartan viselkedett.
Miután a járõrök a helyszínen
megjelentek, megpróbálták
fölvenni a kapcsolatot a bent
lévõ személlyel, de õ többszöri
felszólításra sem jött ki a lakóházból, s egy nagy lakattal
a kaput is bezárta. A helyszínre
a mentõegység dr. Burány Béla

mentõorvos vezetésével 13
óra 10 perckor megérkezett,
akik ellátták a sérült munkást.
Az ügyelet idõközben értesítette az ügyeletes rendõrparancsnokot, Kovács Róbert
alezredest, valamint kihívták
a Szentendrei Rendõrkapitányság túsztárgyalóját, Mozolai Árpád rendõr századost,
illetve a tûzoltóság és a Tigáz
szakembereit.
Ezután a rendõrök behatoltak
a lakóházba és elfogták a lövöldözõt, aki a szobában feküdt egy ágyon, keze ügyében
egy töltött gáz- és riasztófegyverrel. A férfit a mentõk a
János Kórház Traumatológiai
osztályára szállították, eljárás
indult ellene garázdaság elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt, a bûncselekmény elkövetéséhez használt
eszközöket pedig lefoglalta a
rendõrség.
- bt -

hivatott kutató, hanem iskolateremtõ egyéniség is. Laboratóriumában nevelõdtek
akadémikussá Freund Tamás és
Nusser Zoltán, az MTA Kísérleti
Orvostudományi Kutató Intézetének nemzetközileg elismert kutatói.
Nem feledkezett meg Somogyi
Péter szülõvárosáról sem.
2006-ban Oxfordi Ramon y
Cajal ösztöndíjat alapított
Szentendrén, és az ösztöndíj
elsõ helyezettje egy-két hónapos tanulmányutat tölthet el
az Oxford Egyetem Anatómiai
Neurofarmakológiai Intézetében. A második díj nyertese
az MTA Kísérletes Orvostudományi Kutatóintézetben
dolgozhat. A harmadik díj egy
értékes szakkönyv. 2009-ben
az ösztöndíj-pályázati rendszer kibõvült: az ország bármelyik középiskolájából lehet
pályázni, továbbá az erdélyi
Csíkszeredai Márton Áron Líceum tanulói is pályázhatnak
az ösztöndíjra.

A 2006-os pályázat nyertese
Szigeti Viktor, a Móricz Zsigmond Gimnázium 12. évfolyamos tanulója volt. 2007ben Nagy Krisztina, a szentendrei Ferences Gimnázium
tanulója kapta az elsõ díjat.
2008-ban Balog Emese tizedikes székesfehérvári középiskolás lett a kitüntetett. 2009ben ismét a Ferences Gimnázium tanulója, Pásztor Zsófia nyerte el a Ramon y Cajal
ösztöndíjat.
2008-ban Somogyi Pétert Pro
Urbe-díjra terjesztették elõ
prominens szentendrei mûvészek és tudósok. Érthetetlen, hogy a város képviselõtestülete miért nem szavazta
meg ezt a kitüntetést. Legyen
ez az írás meggyõzõ érvelés
amellett, hogy Somogyi Péter
akadémikus méltó személy a
fent említett kitüntetésre.
Avagy még mindig igaz a régi
közmondás, hogy „Senki sem
lehet próféta saját hazájában!“.
Benedeczky István

Lakóháztûz a Szirom utcában
Április 17-én a déli órákban kigyulladt egy kb. 100 nm
alapterületû faépítésû lakóház. A tûzoltók kiérkezésekor a ház
már teljes terjedelmében égett. Egyórás kitartó, kemény munkával sikerült a tüzet megfékezni, s így megakadályozni, hogy
átterjedjen a szomszédos épületekre és a közelben lévõ erdõs
területre. A további munkálatok öt órán át tartottak. A ház és
a benne lévõ ingóságok elégtek. A házban tartózkodó hölgy
idejében kimenekült, õ könnyû égési sérülést szenvedett.
A tûzoltóság EndreDoktor szolgálata elsõsegélyben részesítette,
majd a kiérkezõ mentõk kórházba szállították.
Szöveg/fotó:
Weszelits András helyettes szóvivõ
Szentendrei Hivatásos Tûzoltóság
www.tuzendre.hu
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Az alábbiakban Kertész Péter Cipõtalpbetét Tórából címmel a Holokauszt emléknapja alkalmából
április 17-én bemutatott könyvébõl közlünk egy részletet, mely Szegõ Dórinak, a Lauder Javne Zsidó
Közösségi Iskola tanulójának írása a szentendrei zsidó temetõrõl.
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Színházi pedagógia és a kábítószerek

Szentendrei kövek
Ugye, te is jól ismered Szentendrét, ezt a hangulatos kisvárost Budapesthez közel, a múzeumok,
turisták városát? Már számtalanszor bejártuk girbe-görbe, macskaköves utcáit, a Templomdombról
lenéztünk az öreg háztetõkre, ültünk a Duna-parti sétány árnyas fái alatt, láttuk a pravoszláv
templomok homályában felvillanni az ikonosztáz tompa fényû aranyát. Azt hittük, mindent
tudunk Szentendrérõl. Ismerjük már a köveit is, a Fõ téren, a Duna-parton, a házak falán.
Õsszel mégis új arcát fedeztük fel, mégpedig kövek nyomán. Ezek a zsidó temetõ kövei. A valaha itt élt zsidó közösség egyetlen tárgyi emlékei a városban.
A temetõt lepusztult állapotban találtuk, a sírkövek félig-meddig ledõltek, földbe süppedtek:
tükrözik a város elüldözött, kiirtott zsidó lakosságának sorsát. Pedig a háború elõtt szép zsidó
közösségi élet volt Szentendrén. Hitközség, elemi iskola, népiskola. Kultúregyesület, Chevra
Kadisa. 1943-ban 231 zsidó élt a városban. Közülük 149-en haltak meg koncentrációs táborokban.
Mára már a megmenekült hozzátartozók, barátok is meghaltak vagy elköltöztek innen. Így hát az
emlékhely elhagyatottan áll, mint az egyetlen a városban, ami máig is hûen õrzi Szentendre
zsidó lakóinak szomorú emlékét.
A temetõkert eredeti nagyságánál kisebbnek tûnik, a márványsírok legtöbbjét is ellopták. Már
voltak, akik meg akarták menteni a teljes pusztulástól. 1986-87nyarán népfrontos, környezetvédõ
fiatalok kiirtották a gazt, de egyéb terveik a rendbehozatallal kapcsolatban sajnos nem valósultak meg.
A kövek egyre jobban dõlnek, szép lassan behálózza õket újra a gaz, de ettõl nem veszítenek a
varázsukból. A legrégebbiek még a múlt századból valók, német és héber felirattal. Ahogy
elnézem õket, rajtuk a neveket, az évszámokat, a szimbólumokat, emberi sorsokra gondolok.
Vajon Jakob Disberger, aki 1873-ban halt meg, mikor jöhetett a városba? Valószínûleg nem volt
az 1822-ben Szentendrére költözött elsõ hat zsidó között. A csupán 18 évet élt Ludwig Disberher
talán az õ fia volt, aki már itt született? Az õ emlékére németül verses sírfeliratot írtak, melybõl
megtudjuk, hogy Ludwigot, a kedves, szelíd fiút édesanyja és nõvérei sokáig siratták. („Hát miért
sírtok? A halál úgyis egyesít mindannyiunkat, és majd viszontlátjuk egymást a mennyekben!“ –
szól a vigasztalás.)
És ki lehetett Johanna Heifele, aki 1887-ben halt meg? Családjával biztosan csak németül
beszélt, ezt mutatja sírkövén a német felirat. És König Lázár itt élt-e az 1848-as forradalom idején? Akkor volt 18 éves. Hogyan érintették az események? 1916-ban halt meg, hosszú élete során
sokat tapasztalhatott. Sírkövén kancsó és tál – a léviták szimbóluma. A sokat mondó kövek
megindítják a képzeletemet. Mindegyik kõ mögött egy-egy emberi sors, de egyben egy közösség
sorsa is.
Ha Szentendrén jártok, látogassátok meg a zsidó temetõt, ezt a különös hangulatú helyet – amíg
lehet. A Hold utcában találjátok meg, a 11-es úthoz közel, a régi katolikus és református templom szomszédságában. Vigyetek egy követ! (1996)

Könyvbemutató
RAVASZ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR
Leányfalu, Móricz Zs. út 124.
Május 2. szombat, 19 óra
SPANYOL ELBESZÉLÕK
KÖTETEI: Minden dolgok
miértje az a Különös
küldemény: A semmi; A
magányos ember; A kokainkirálynõ; A bukott angyalok;
A Jarama; A patkányok
Gaján Éva, a Szentendrei
Könyvklub szerkesztõje Bezeczky Gáborral, az MTA
Irodalomtudományi
Intézetének munkatársával
és Pávai Patak Mártával, a
regény fordítójával és
kiadójával beszélget

A hangverseny fõvédnöke, dr. Dietz Ferenc polgármester
P. Tóth Béla református lelkész és felesége, a Református
Gimnázium igazgatónõje társaságában

Nem ígéret, bizonyíték!
Évekkel ezelõtt, tévelygõ tévénézõ koromban hallottam egy
reklámot. Már nem tudom, mivel szerettek volna boldogítani,
de arra emlékszem, hogy a mû alkotói tudni vélték, miszerint –
többek között nekem – nem ígéret kell, hanem bizonyíték! Ha
boldogtalan materialista lennék, és valóban csak azzal eléged-

Színházi neveléssel a drogok ellen? Igen, a pedagógiai kutatások és ötletek bõvülésével immár ez is lehetségessé vált. Április
20-án, hétfõn a Nyitott Kör Egyesület a Szentendrei Polgármesteri Hivatallal és az Egészséges Városért Alapítvánnyal
közösen tartott bemutatót e mûfajból a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium támogatásával a Városháza dísztermében. A
háromórás foglalkozás az angol TIE (Theatre in Education, azaz
Színház a Nevelésben) mûvészeti, pedagógiai modell segítségével a függõség veszélyeire hívta fel a 13-16 éves korosztály
figyelmét.
A diákok egy család sorsát bemutató színházi elõadás és az
ehhez kapcsolódó interaktív feladatok során közösen vizsgálták
meg, melyek azok az okok, amelyek a függõség kialakulásához
vezethetnek. A módszer szemlátomást sokat merített a magyar
drámapedagógiai hagyományok mellett Paul Watzlavick pszichoterápiai alapokon nyugvó, '60-as évekbeli családi kommunikációs kutatásaiból, amelyekben a Palo Alto-i iskola jeles
professzora a családot mint egyensúlyszobrot képzelte el:
bármely elemét, azaz a családtagok bármelyikének lelkiállapotát
megváltoztatva átalakul a többi családtag egyensúlyi helyzete
is, megbillentve ezzel a családi közösség kényes egyensúlyát.
A rendezõk célja az volt, hogy ezen a drogprevenciós programon a késõbbiekben minél több diák részt vehessen, s közben
természetesen minél több pedagógus és mentálhigiénés szakember, valamint nem utolsósorban a szülõk is tapasztalatot
szerezzenek az új módszerek használhatóságáról és eredményeirõl.
- bt -

nék meg, amirõl már bizonyságot szereztem, szombati koncertünkkel akkor is elégedett lehetnék! Ennek az eseménynek
minden perce bizonyította, hogy a jó erõk összefogásából valami egészen nagy dolog jöhet létre.
Amint arról korábban írtam, a Szentendrei Ferences Öregdiákok
Országos Egyesülete és a Szentendrei Református Gimnáziumért
és Kollégiumért Egyesület – egy merész ötlet alapján – közös, a
városunkban található két egyházi gimnázium javát szolgáló
hangversenyt rendezett. Ha valaki netalán attól tart, a Földrõl
végképp kihalt a megértés, a kedvesség, az összefogás, a rugalmasság, az áldozatkészség, bátorítom, ne tegye! Az elmúlt hetekben bebizonyosodott, hogy mindez bolygónkon még jelen
van. Mindenki megtette, amit ígért, legyen szó szervezésrõl,
elõkészítésrõl, védnökségrõl, köszöntésrõl, fellépésrõl, mûsorvezetésrõl, büférõl, felvételrõl, bármirõl. Egész este az csengett
a fülemben: „...jó nekünk itt lenni!“ (Lk. 9,33)
Hittünk abban, hogy amit kitaláltunk, az jó. Az, hogy amiben
hittünk, bizonyságot is nyert, igazából csak ráadás volt. Azért
bevallom, örülünk, hogy így történt. Köszönjük, Uram!
Lindner Monika
További képekért írjon a monikakep@gmail.com címre!
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Radnóti Miklós Szentendrén
1909. május ötödikén – száz évvel ezelõtt – született Radnóti Miklós, a múlt század tragikus sorsú költõje.
Országszerte sokan és sokféleképpen emlékeznek rá a napokban, mi a szentendrei kötõdéseit idézzük fel.
zületésének körülményeivel tizenkét évesen
szembesült – édesanyja
és ikertestvére is meghalt –,
éveken keresztül bántotta,
kínozta ezért a bûntudat, és
érezte, tudta, hogy késõbb
hasonló áldozatot kell hoznia.
Költészetének egyik jellegzetes motívuma a haláltudat.
Pedig ezer szállal kötõdött a
világhoz. Szeretett tanítani,
szerelmesnek lenni, meséket
fordítani, irodalommal foglalkozni és élni. Az volt a vágya,
hogy a szegedi egyetemen
verstant taníthasson a háború
után.
1939-tõl az általános hadkötelezettség bevezetésével
rendelték el a katonai szolgálatra alkalmatlanok körében
a munkaszolgálatot. Radnótit
háromszor vonultatták be ily
módon. Elsõ alkalommal 1940
szeptemberétõl decemberig
észak-erdélyi városokban hol
irodai, hol utászi feladatokat
végzett és szenvedett a rossz
bánásmódtól, verbális erõszaktól. Másodszorra Szentendrére szólt a behívója. 1941.
július 3-án Heimlich (Hernádi)
Lajos
zongoramûvésszel
együtt HÉV-vel érkeztek meg
a városba, ahol a református
leányinternátusban szállásolták el õket, és tíz napot
töltöttek itt. Ez idõ alatt verseket nem írt, de a naplóját
híven vezette.

S

MONDJUNK VERSET
EGYÜTT!
A kerek évfordulók számvetésre, ünneplésre késztetnek.
Radnóti az egyik legkedveltebb költõnk: mûveinek vallomásossága, formai tökélye
és a verseinek állhatatos,
minden körülmények között
kinyilvánított életszeretete
emelik azzá. Verseinek olvasása közben máig hat ránk
ennek a kivételes léleknek a
varázsa.
Ezért hívjuk és várjuk a
versszeretõ diákokat május 5-én, kedden 15 órára
Szentendre fõterére, hogy
a Nem tudhatom címû vers
közös elmondásával emlékezzünk a száz éve született
költõre.
A Pest Megyei Könyvtár és
a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság megyei tagozata

karácsonyára hazatért, és három verset jelentetett meg a
Nyugat utódlapjában, a Magyar Csillagban. A harmadik
munkaszolgálatáról nem tért
haza, akkor már naplóbejegyzéseket nem, csak verseket írt
a bori noteszbe.
Szentendréhez korábbi, vidám
emlékek is kötik a költõt.
Barátaival gyakran kirándult a
városba, nyaranta evezõstúrákat tettek felfelé a Dunán.
A harmincas évek végétõl
szoros baráti kapcsolatot alakított ki Vas Istvánnal, aki elsõ
feleségével, Nagy Etellel itt
élt. Beck Judithoz pedig, az
egyik itteni festõkolónia tag-

Evezõs túrán Visegrádon
Gyarmati Fannival

jához hosszabb szerelmi kapcsolat fûzte. Ez a érzelem
ihlette a Harmadik eclogát.
A fenti naplórészletek tárgyilagos közlései árulkodnak arról
a fegyelmezettségrõl és erkölcsi tartásról, amely Radnótit sérthetetlenné tette a
bántásokkal szemben. Vállalását, mint hajdan Petõfi,
hogy krónikása lesz a „szörnyû
idõnek“, betartotta utolsó pillanatáig. Még 1943-44 telén
is egy légiriadó alkalmából a
pincében, ahol elõször olvasta
fel Kovács Margitnak és édesanyjának a Nem tudhatom
címû versét, bizonyítja lelki,
nyelvi és kulturális identitását. Az önazonosság megválasztása és megvallása személyes ügy, emberi alapjog.
Radnótit ezért nem lehet kitagadni onnan, ahová tartozik,
és nem lehet besorolni oda,
ahová nem tartozott.
ÕZI

Vendégünk volt Wittner Mária
„JÚLIUS 5. Sárga karszalagot
kapunk és katonasapkát. Holnap tífuszoltás. Mély közönyben élek. A sárga szalagot hordom, még 'büszke' sem vagyok
rá. De nem is szégyellem. Jobb
lenne büszkének lenni.
JÚLIUS 6. Oltás. Kivisznek Ukrajnába? Az oltást a szív fölé
adják, elõtte jóddal lemossák a
bõr felületét. Színjelkép. Sárga
folt a bõrön is. Utána erõsen
vérzek, érbe szaladhatott a tû.
Mint Krisztus vonulok, kibontott inggel, vérzõ mellel.
JÚLIUS 7. Az altisztek rohannak a szállásra, – Vigyázz!
Senki a helyérõl el nem mozdul, senki nem érinti a holmiját! Értik? Az altisztek megrohanják a sorokat, kibontják a
hátizsákokat és takarókat és –
motoznak. A zsákok tartalmát
a földre öntik. Engem H. tizedes
motoz, hallom, ahogy szitkozódik, 'hogy lehet valakinek
ennyi kacatja!' 'Forduljon meg!'
Megfordulok. 'Ez mi?' 'Arany
János költeményei, az a Toldi
például.' 'Minek?' 'Olvasni.' Csikorgatom a fogam.
JÚLIUS 8. 'Kiszúrnak' az ál-

lomásra rakodni. Jó hírek,
állítólag 'honi' a század. D.u.
húsz tonna fát raktunk le tízen,
vagonból, 'országos jármûre'.
JÚLIUS 11. SZOMBAT. Látogatók. Fif (ma is élõ feleségének a beceneve) jön, Judit,
Ilona, Vas Pista és Major Tamás. Rettentõ tömeg a kis udvaron, Tamás a zsebembe csempész harminc pengõt, észreveszem, de nem akarja visszavenni. Fif meséli, hogy megnyertem valami 'irodalmi díjat'.(…) Miért adták? Mire? De
jó, hogy Fif nem marad pénz
nélkül. Ideges vagyok, egész
éjjel nem alszom.
JÚLIUS 12. Szörnyû üresség és
idegesség van bennem. Fogoly
vagyok. Mikor ebédért vonulunk, Fif és Judit a Duna-parton, nem tudunk beszélni. Csak
nézzük egymást. Délután lézengek, a Toldi estéjét délelõtt
végigolvastam újra, most a
Buda halálát kezdem. De nem
tudok olvasni.“
Másnap elvezényelték a századot, telefonpóznákat ásni és
hadiszállítmányt rakodni. De
errõl az útjáról még 1942

„Szabad leszek, a föld feloldoz,
s az összetört világ a föld felett
lassan lobog. Az írótáblák elrepedtek.
Szállj fel, te súlyos szárnyú képzelet!“
(Radnóti Miklós: Negyedik ecloga, 1943.)
Gyújtson Ön is egy mécsest Radnóti Miklós születésének 100.
évfordulóján, május 5-én, kedden 20 órakor a Ravasz László
Könyvtár kertjében! Radnóti Miklós verseibõl olvasnak fel a
Móricz Zsigmond Általános iskola 8. osztályos tanulói, közben
bemutatják Bartók Gyöngyvér leányfalui lakos digiporámáit.

A SzeVi Közéleti Klub múlt heti
rendezvényén Wittner Mária, a
Fidesz parlamenti képviselõje, egykori '56-os forradalmár,
halálraítélt életérõl készült
Hóhér, vigyázz! címû portréfilmet vetítettük. A filmben
megszólaltak a Wittner Máriát
gyerekkorában nevelõ apácák,
visszaemlékezett a közös
szenvedésekre, örömökre egy
korábbi cellatárs, és több mint
fél évszázad elteltével a fõszereplõ lejutott a Képviselõi
Irodaház alagsorába, ahol
1957-ben fogva tartották. Az
érzelmeket felkavaró alkotásban látható és hallható tangóharmonikájával Waszlavik
(Gazember) László zenész,
több dal is elhangzik az ötvenhatos forradalomról írt rockoperából (Jenei Szilveszter –
Adorján András – Kocsis L.
Mihály: Aki magyar...), valamint felbukkan a filmben Bokor Tünde erdélyi énekes. A
filmvetítés után Jámborné
Benkei Ildikó újságíró beszélgetett Wittner Máriával.

Az alábbiakban Wittner Mária
a filmben is elhangzó versét
közöljük, amelyet cellatársa,
Havrilla Béláné Sticker Katalin
kivégzése utáni fájdalmában
írt, akivel arról beszélgettek,
vajon a hóhér levágja-e a hajukat a kivégzés elõtt.
Vigyázz a hajamra, hóhér!
Vigyázz a hajamra, hóhér!
Csak most fésülködtem.
Nem akarok kócosan menni
az Úr elébe.
Vigyázz a hajamra, hóhér!
Most nagy útra megyek.
Hol megszûnik minden, mi földi
S elhagy az emlékezet.
Siess hóhér, de vigyázz,
a hajamnak ne árts!
Méltón akarok menni
a társaim után.
A hajamra vigyázz, hóhér
Többé már nem fésülhetem.
Éltem tükre elhomályosul,
Kioltja fényét hóhérkezed.
Nagy útra megyek, hóhér,
Odaát várnak már társaim,
Éltünk közös szent harca
Holtunkban is összefûz.
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Iskola a ködben…
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt
eltûnt népek és kultúrák nyomait keresõ bizottság hosszú kutatómunka eredményeképpen önmagát magyarnak nevezõ népcsoport
nyomaira bukkant. A megtalált írások segítségével – Levedi és barátja,
Teveli gondolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha Európának
nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.
mikor a liberálisok 2002-ben
visszatértek a hatalomba, a magyar oktatásügy megint csatatérré változott. Magyar Bálint azonnal hozzákezdett azoknak a liberális
rögeszméknek a gyakorlatba történõ
átültetéséhez, amelyekkel régóta
fenyegette az SZDSZ a magyar iskolarendszert (új oktatási törvény stb.).
Hogy itt milyen veszélyekrõl lehet szó,
az elõször még az 1994-es választási
kampányban sejlett fel Levedi elõtt,
amikor egy gyûlésen azt hallhatta Rajk
Lászlótól (amit sem a jelenlévõ Petõ
Iván, sem Iványi Gábor nem cáfolt),
hogy egy demokratikus világban az ifjú
nemzedéknek nincs szüksége nevelésre. Ezek után valóban nem lepte
meg, hogy Magyar Bálint új elképzelései között kiemelt fontosságot kapott
a buktatás eltörlése, a házi feladatok
kiadásának korlátozása, gyerekkel
kapcsolatos titoktartás és így tovább.
Az esélyegyenlõség és az antidiszkrimináció bûvös jelszavaira hivatkozva
megpróbálták kivenni az utolsó eszközt
is a tanár kezébõl, amivel még esetleg
munkára foghatta, kötelességteljesítésre szoktathatta (horribile dictu:
nevelhette) a rábízott gyerekeket.
Miután Levedi olyan utcában lakott,
ahol reggel és kora délután általános
iskolások vonultak iskolába és haza,
ráaadásul családja tele volt pedagógusokkal (egy darabig maga is tanított),
volt némi tapasztalata arról, hogy néz
ki ez a liberálisok szerint „túlterhelt“,
gyerekkorától megfosztott tanulóifjúság. E tapasztalatok birtokában a
„vonulás“ óráiban szándékosan nem
ment ki az utcára. Nem tudta elviselni,
újra és újra lelki csapásként élte át,
hogy a gyerekek jelentõs része – túlzás
nélkül – közönséges csürheként viselkedik. Reggel háromnegyed nyolc
tájban hat-hetedikes lányok csapata a
háza elõtt gyûlt össze dohányozni,
beszélgetni. Minden második szavuk
káromkodás, témájuk a valóságshow.
Egy másik iskolából kiözönlõ fiúk és
lányok leírhatatlanul durvák. Üvöltött
róluk, hogy életükben valószínûleg
egyetlen dolgot nem kaptak soha:
nevelést. Elborzadt a gondolatra, ha
most így néznek ki, hogyan fognak felnõttként együttmûködésre, egyáltalán
békés egymás mellett élésre képes,
emberi társadalmat alkotni. Attól félt,
sehogy. Hogy valami nagy-nagy baj
van, az abból is látszott, hogy felesége,

A

aki „tanárnak született“, és munkáját,
az elmúlt évtizedek megaláztatásai
ellenére is hivatásnak fogta fel, többször jelentette ki: ma már nem menne
el tanárnak.
Hogy õ is ide jutott, azért persze
méltánytalan volna egyedül Magyar
Bálintot és a liberálisokat felelõssé
tenni. Levedi szemében Magyar Bálint
csak folytatója és kiteljesítõje egy
régóta meglévõ és ható mentalitásnak,
irányzatnak. Személyes emlékezetében
a bajok kezdete az 1970-es évek elejére nyúlt vissza. Akkor kezdtek el a
diákok túlterheltségérõl beszélni,
akkor indultak meg a késõbb permanenssé lett reformok (például a szótagoló olvasás helyett az angol képolvasás bevezetése, a történelem
érettségi átmeneti eltörlése stb.),
amelyek eredményeként a magyar iskola ma romokban hever. Levedi nyilván
már akkoriban sem lehetett normális,
hiszen másodikos gimnazistaként egy
iskolai diákparlamenten a gyerekek
megrökönyödésére (ám a tanárai tapsát kiváltva) azt találta mondani, túlterheltség márpedig nincs. De senki
sem hallgatott rá.
Ezeket újragondolva Levedi úgy döntött, rövid híradással szolgál egy hajdanvolt iskoláról, mert úgy hitte,
szívmelengetõ példával szolgálhat a
nyomorúságos helyzetben. Azt akarta
elmondani, hogy történelmi léptékkel
nem is olyan régen volt egy, azóta
kiveszett iskolatípus Magyarországon,
ahol nemcsak tanítottak, de neveltek
is, és ahol szegényes viszonyok között
bámulatos eredmények születtek. Ez
az iskola egy 350 lelkes kis falu
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általános iskolája volt, amelyben csak
alsó tagozat mûködött. A négy osztály
egyetlen tanteremben, de négy külön
padsorban foglalt helyet. Az ilyen,
„osztatlannak“ nevezett tanintézetekben az volt a szokás, hogy az osztályoknak volt ún. „hangos“ órája,
amikor a tanító csak velük foglalkozott, miközben a többiek „csendes
órán“ vettek részt – vagyis valóban
csendben, a többieket nem zavarva,
magukban tanulták, vették át az
esedékes tananyagot. Ha bárki azt
hinné, hogy eközben jókat lóghattak,
szórakozhattak, nagyot
téved. A tanító ugyanis
a következõ
órán kíméletlenül számon
kérte a feladott leckét.
A
csendes
órákon a gyerekek többsége az elõírtnál sokkal
többet tanult
meg. Ugyanis
akarva-akaratlanul
a
hangos órára
is füleltek, így elsõben-másodikban
félig-meddig magukba szívták a harmadik-negyedikes tananyagot is,
amikor pedig õk lettek „nagyok“,
folyamatosan átismételhették a már
megtanultakat. Tavasztól õszig,
amikor az idõjárás megengedte, a
csendes órák egy részét az iskolaudvaron tartották. Az osztály valamelyik
sarokba (farönkökre, kövekre stb.)
telepedett, s a tanító által kijelölt
értelmesebb diák feladata volt bevésetni, kikérdezni a soron következõ
leckét. Ez a „gyerektanári állás“ felelõs
beosztásnak számított, és betöltõje
igencsak szorult, ha az ellenõrzéskor a
tanító nem volt megelégedve.
Az iskolában volt még egy sajátságos
intézmény, az ún. „lógósok“. Ez anynyit jelent, hogy ha valamelyik
gyereknek volt olyan öccse vagy húga,
aki a következõ évben iskolakötelessé
vált, az „lógósként“ bejárhatott a
tanításí órákra. Ült és figyelt, szokta a
fegyelmet, s ha elég érett volt, féligmeddig megtanulta az elsõs anyagot,
mire elkezdte az iskolát. Ha elunta,
bármikor hazamehetett.
A négy év letelte után a tanulók a szomszédos kisváros általános iskolájának
felsõ tagozatán folytatták tanulmányaikat, immár külön osztályokban
és tantermekben, és szaktanárok oktatták õket. Ha felidézte a pillanatot,
amikor falusi osztálytársaival beiratkozni ment, és körbejárta leendõ
iskoláját, Levedi szinte a zsigereiben
érezte akkori szorongó félelmüket. A
kézilabdapályán (mekkora újdonság
volt!) sétálva arról beszélgettek, hogy
vajon hogyan fognak helytállni itt, a

„városban“, ahol olyan társaik lesznek,
akik az alsót is külön osztályokban,
külön tanárral végezték el. Egy hónap
se kellett hozzá, hogy megnyugodva,
felszabadult örömmel vallhassák meg
egymásnak a vonaton hazafelé: sokkal
jobban olvasnak, sokkal jobban számolnak, sokkal többet tudnak, egyszóval: toronymagasan verik a többieket.
Az élet késõbb fényesen igazolta, hogy
Levediék, a kis ötödikesek nem voltak
szerénytelenek, jól ítélték meg a
helyzetüket. Otthon hatan kezdték az
elsõ osztályt, s együtt csinálták végig
az általános iskolát. Azután elváltak
útjaik, ketten a helyi gimnáziumban
folyatták, a többiek más-más középiskolába mentek. És most figyeljenek:
a hajdani falusi osztály mind a hat tanulója egyetemet végzett. A mai mércék szerint minden szempontból hátrányos helyzetû, felszereletlen kisiskola egykori növendékei! (Amikor
csak a tanulók töredéke juthatott be
egyetemre!) Ezt nevezte Levedi Nobeldíjas teljesítménynek (ez a száz százalék, nem a száznapos program, szokta
mondogatni).
Amikor késõbb visszanézett erre az
iskolára, és elgondolkodott azon, miért
volt jó, miért látta el a feladatát, három
tényezõt talált nagyon fontosnak.
(Egyébként nemcsak utólag, a szép
emlékek hatására mondta, hogy ez az
iskola kitûnõ volt, hanem akkoriban is
mindnyájan nagyon büszkék voltak rá.)
Az elsõ a tanító személye. Az õ tanítójuk még a régi világban tanulta
mesterségét, igazi népiskolai, kántortanító volt, határozott és kemény
ember, aki szerette a gyerekeket és
talán a hivatását is. Közeli barátja volt
Levedi nagyapjának, ennek ellenére õt
éppen úgy elverte, mint a társait,
amikor egyszer az õt helyettesítõ
feleségével rettenetesen szemtelenek
voltak. A második: bármilyen volt is
a viszonya a fõhatósággal, a tanító,
utódaitól eltérõen, nem egyedül állt
a világban. A szülõk teljes bizalmát
élvezte, valahogy úgy, mint egykor a
régi muzulmánoknál, ahol a szülõk
azzal adták gyerekeiket a tanítónak,
hogy a „húsa a tiéd, a csontja miénk“
(magyarán: ha neveli, s eközben néha
elveri, akkor azt a jóváhagyásukkal
teszi). A harmadik, s talán a legfontosabb, hogy ez az iskola az elõbbiek
miatt nemcsak ismereteket tanított,
hanem viselkedést, kötelesség- és
felelõsségtudatot is, ráadásul önállóságra szoktatott. Ilyen iskolában persze kevesen maradtak, akik nem tanultak meg rendesen írni, olvasni és számolni.
Ezek után Levedi csak azt kérdezte: ha
igaza van, és a fegyelem, a számonkérés és a tanári tekintély a siker garanciája, akkor ki gondolhatta, ki hitte el,
hogy éppen ezek tagadásával, maradékának kiirtásával fog majd a magyar
iskola újra eredményeket felmutatni.
Levedi nyomán Madzsar Ali
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Nem elég a kis láda, az öreg ládába kell nyúlni
Paprika Péter, Ráby Mátyás és a körmöci aranyak
zentendrén a 18. század elsõ
felében a lakosság nagyobbik
része a görögkeleti, kisebb része
a katolikus vallást követte. Az 1730-as
évekre kialakult városi igazgatásban is
tükrözõdött a felekezeti megoszlás,
amennyiben a várost három gazdag
görögkeleti vallású és egy katolikus
polgár vezette. Sok volt a vita és feszültség közöttük, annál is inkább,
mert a többségben lévõ és görögkeleti
vallást követõ szerbek, görögök elsõsorban kereskedelemmel, iparral foglalkoztak, míg a kisebbségben lévõ
katolikus vallású magyar, horvát,
dalmát lakosság inkább szõlõ- és földmûveléssel foglalkozott. (1701-tõl
nyolc év adómentességet kapott, aki a
szûk határ jobb kihasználása végett
szõlõt telepített földjére.) A vallási
megoszlás tehát nemzetiségi, sõt foglalkozási különbözõségeket is takart.
Sok probléma adódott abból is, hogy a
városi tanács tagjai szívesen kedveztek
rokonaiknak és a hozzájuk közel állóknak, ami a korrupció terebélyesedéséhez vezetett – állapította meg alapos levéltári kutatások alapján Dóka
Klára történész a Szentendrérõl írott
könyvében. 1733-ban a városi visszásságok a megye elé kerültek, ahol elrendeltetett, hogy ezentúl három évig
görögkeleti, egy évig katolikus bíró
vigyázza a rendet, s ne négytagú
testület vezesse a várost. A kívánt
megoldást azonban ez sem hozta meg
a több nemzetiséghez tartozó, eltérõ
foglalkozású, vallású és kultúrájú
városka belsõ problémáira.
Az új rendszer bevezetése után 1737ben fordult elõször a szerbektõl a katolikusokhoz a bíróválasztás joga. Meg is
választották a katolikus Paprika Pétert,
csak hogy a görög származású Hacsi
Tyro Popoviccsal az élen, aki korábban
már maga is volt bíró, a szerbek nem
fogadták el õt, hevesen tiltakoztak
ellene, így megint a megyének, s a
földesúrnak kellett beavatkozni a
lázadó szerbek lecsitításában.
A viharos kezdetet azonban sikeres
folytatás követte, mert hogy Paprika
Péter ezután még hatszor, más szerzõk
szerint nyolcszor töltötte be a bírói
tisztet. A városi legendárium szerint
pipogya ember volt, mert amikor Mária
Terézia a városban járt, s egy éjszakára megszállt a mai Rákóczi Ferenc
utcában, az egykori harangozó házban
(most a Népmûvészetek háza), nem õ,
hanem felesége, Márta asszony tartotta szóval a királynét. Egy másik történet
szerint nevét mérges, „paprikás“ természetének köszönhette.
Paprika Péter várostörténeti „nevezetessége“ nem ennek a két kis folklorizálódott történetnek köszönhetõ,

S

Paprika Péter szentendrei bíró 18. század közepén épült lakóháza a Paprika hegyen.
Lebontották 1992-ben

hanem Ráby Mátyásnak és Jókai
Mórnak. Az elõbbi, miután 18. század
végi viszontagságos szentendrei vizsgálódásait követõ bebörtönzésébõl
külföldre szökött, megírta emlékiratait, benne nevén szerepeltetve
Paprika Péter bírót. Késõbb a német
nyelvû emlékiratból Jókai Mór Rab Ráby
címmel izgalmas, romantikus regényt
írt, melynek részleteiben ha szabadon
is szárnyalt az írói fantázia, a történet
társadalmi, politikai tanulsága akár
napjainkig is elmutat, a korrupció, a
megvesztegetés természetrajzának
ragyogó ábrázolásával.
Következzék ezután Paprika Péter és
Ráby Mátyás története Jókai Mór átiratában: „Ráby Mátyás alig érkezett
haza Szentendrére, rögtön tapasztalá,
hogy már ott minden ember tudja, hogy
õ mi járatban van itten. Egyszerre
tyúkkal, kaláccsal forgolódott körülötte
minden ember. A szolgálója arról
értesíté, hogy távolléte alatt két hordó
finom bort hengerítettek le a pincéjébe;
s nem mondták meg, hogy ki küldi. Az
udvarára szépen be volt állítva a télire
való tizenkét öl fa. Azt sem tudni, hogy
ki küldte. A baromfiudvara tele volt libával, pulykával, az mind úgy repült ide
az égbõl. Hát még az a sok szép mákos
kalács, ami egyszer csak itt termett az
asztalon. Azt is mind az isten adta…
oda áll a kapuja elé szép négy lóval meg

egy könnyû bricskával két esküdt polgár, akik közül az egyiket Paprika
Péternek hívták.
Korábbi idõkben hat esztendeig bíró
volt, ilyenformán nagyon jó tudomása
lehetett az itteni állapotokról. Betértek
egy jónap-kívánásra Ráby úrhoz. Paprika
uram mindjárt azon kezdé, hogy ilyen
úrnak nem lehet lovak nélkül létezni
ezen a vidéken, akinek olyan sok járásakelése van. – Ez a négy ló kocsistul együtt
eladó Ráby úr számára negyven magyar
forintokért. Ne tessék az ár fölött elbámulni; azért nem lopott jószág ez; a
város saját nevelése a négy ló; a
bricskát meg remekbe csinálta a bognár.
Ráby Mátyás igen szép udvariasan
megköszönte az atyafiaknak a szívességét; de (…) megmondta nekik
kereken, hogy ide hiába hordanak ajándékot; mert azzal az õ feltett szándékát
se jobbra, se balra el nem térítik. Paprika
Péter uram nagy hüledezve tért vissza a
tanácsülésbe, ahol az esküdtek vártak
rájuk, hogy mit végeztek. – Jaj, bírák
uraimék – mondta a küldött –, itt nem
teszi meg a kis láda! Kemény embert
küldtek a nyakunkba. – Ennél az öreg
ládába kell nyúlni! Meghányták-vetették a dolgot (…) s az újabb kísérlet
végrehajtásával megint Paprika Péter
uram és esküdt társa levének megbízva;
akiknek az ilyen eljárásokban már nagy
tapasztalatuk vala.

Másnap tehát visszamenének Ráby
Mátyás házához, és (…) Paprika Péter
uram a magisztrátus nevében, íme,
háromezer darab körmöci aranyat teszen le Ráby uramnak az asztalára;
amiért azután a tekintetes úr majd tudni
fogja, hogy mit kell cselekednie, (…)
de majd kiverte azzal Paprika uraimékat
Ráby Mátyás a szobájábul. Most már
igazán megharagudott, és goromba
volt. Úgy taszigálta ki erõvel a látogatóit az ajtón. – Jól van, jól – dunnyogá magában Paprika Péter uram.
– Láttam én már ilyen haragos urat
máskor is eleget; hallottam én már
elégszer: Kitakarodik kend! Elviszi kend
a pénzét! Hogy mer engem így megbántani! – Mondani mind így mondják;
hanem aztán okos ember ezt úgy intézi
el, hogy engedi magát leszidatni, s míg
a hatalmas úr az egyik deputatust a gallérjánál fogva tologatja ki a szobájából,
azalatt a másik a megvetett aranyakat
szépen belecsúsztatja a haragos fõúr
szegre akasztott felsõ kabátjának a zsebébe, s szépen ott hagyják. Nincs rá
eset, hogy utána küldjék az összeget,
amit hat szem között fejéhez vágnak a
kísértõnek; hanem mikor az ember
magára marad, egyedül a szobában, s
észreveszi, hogy valami húzza le a zsebét, belenyúl; látja, hogy a biz arany:
azt mondja rá, hogy ‘Az Isten adta hát.’
– Ez a praxis.“ S amikor kiderült, hogy
így sem találtak fogást a Helytartótanács kiküldött emberén „futott bíró
uram, nótárius uram, Paprika Péter
uram a prefektushoz, s jelenté hüledezve, hogy no, most küldtek ám a
nyakukra egy olyan sárkányt, akit még
a 'nagy kincs' sem bír kielégíteni. – Jó!
– monda a prefektus. – Akkor majd elõvegyük a még nagyobb kincset, az majd
kielégíti bizonnyal.“
Akárhogy is volt, Paprika Péter nevét
mindmáig õrzi a róla elnevezett Paprikabíró utca és az a városrész (Paprika-hegy,
Paprika-domb), ahol több mint kétszáz
évvel ezelõtt lakott. A Bükkös-patak jobb
oldalán, a hídtól a 11-es útig, a piac
fölött terül el a Paprika-hegy, ahonnan
az egyik legszebb kilátás nyílik az óvárosra és égbe meredõ templomtornyaira. Az
ide vezetõ Paprikabíró utcában a hetes
szám alatt állt egészen 1992-ig Paprika
Péter több mint kétszázötven éves
lakóháza. A lepusztult épületbõl a nyolcvanas évek végén a város kiköltöztette a
négy bérlõ családot, s ahelyett, hogy
felújították volna a becses épületet, az
akkori fõépítész életveszélyre hivatkozva, s arra, hogy a Paprikabíró utca nem
tartozik a mûemlék jellegû belvároshoz,
1989-ben kétmillió forintért eladták egy
magánszemélynek. A már magántulajdonban lévõ épület lebontása nagy vihart
kavart a városban.
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"Amikor bármit magában próbálunk kiragadni, akkor rájövünk,
hogy az mindennel szorosan összefügg a világegyetemben."
John Muir

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait
a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó
tel.: 30/319-9634 • e-mail: ujsag@szevi.hu

A Föld napja
története

Zöld ünnepeink
áprilisban
1.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

4.
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?“ Így
hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata.
1990 óta Magyarországon évrõl évre egyre többen érzik úgy,
legalább megpróbálják, és legalább a Föld napján, április 22-én
tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot
hirdetnek, környezeti vetélkedõt, patak- és falutakarítást
szerveznek, valamelyik zöld szervezethez csatlakoznak, vagy
saját szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom legnagyobb sikere: helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre
szervezõdnek a programok, és ma már nemcsak a Föld napján.
Az alapítvány a szemléletformálás érdekében évrõl évre jelentõs külföldi mûveket, sõt magyar szerzõk környezeti témájú
könyveit jelenteti meg. E könyvek közül több is ajánlott vagy
kötelezõ irodalom egyetemeken, fõiskolákon. Az alapítvány
eddig több mint 50 könyvet, ismertetõ füzetet és két társasjátékot jelentetett meg, többek között 1990 óta minden év
április 22-ére, a Föld napjára adja ki a A világ helyzete címmel
a washingtoni Worldwatch Institute éves jelentését a világ
környezeti állapotáról.
Kéri Ildikó

12.
18.
22.

25.
26.
27.

Az 1976. évi II. törvény az emberi környezet védelmérõl
A Laboratóriumi állatok napja
1793-ban Bugát Pál
született e napon
Mûemlékvédelmi világnap
1970: az elsõ Föld napja az Egyesült Államokban, azóta is ezen a napon ünnepeljük
1935-ben az elsõ magyar természetvédelmi
törvény meghozása
1986-ban ezen a napon robbant fel a csernobili atomerõmû
1906-ban e napon volt
az elsõ Madarak és fák
napja
Április vége: TV kikapcsolási hét
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Tiszta Magyarországért
pályázat illegális hulladéklerakók
felszámolására
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján
elérhetõ az a pályázat, amelynek segítségével önkormányzatok civil szervezetekkel együttmûködve számolhatják fel a településeik illegális hulladéklerakóit.
A zöldtárca 86 millió forintot oszt szét a sikeresen
pályázók között.
A települési illegális hulladéklerakók felszámolására Tiszta
Magyarországért címmel hirdetett pályázatra önkormányzatok
és velük együttmûködõ civilszervezetek jelentkezhetnek. A 86
millió forintos keretösszegbõl illegálisan lerakott, elhagyott
hulladék felszámolására – felszedése és kezelése, ártalmatlanítása –, a hulladéklerakó megszüntetésére és az ismétlõdõ
lerakások megakadályozására lehet pályázni. A benyújtott
pályázatnak nemcsak a közterületen elhagyott hulladék egyszeri összeszedését kell céloznia, hanem komplex módon vállalnia
az ellenõrzést, a megelõzést és a tájékoztatást is, valamint
fontos szerepet kell benne kapnia a megtisztított területek
utógondozásának és funkcióváltásának. Egy pályázó maximum
3 millió forintot nyerhet el, az elbírálásban a Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) is részt vesz. A zöldtárca döntése alapján
a papírpazarlás kiküszöbölésére a pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani május 15-ig.
Tavaly a Tiszta Magyarországért pályázat eredményeként országszerte több mint 800 helyszínen kezdõdhetett meg mintegy 75
ezer köbméter illegálisan lerakott hulladék eltakarítása. A tavalyi pályázatok feldolgozása még folyik, eddig az alábbiak megvalósítása és beszámolója kapott kiváló minõsítést: Békés,
Csörötnek, Dunakeszi, Eger, Egészséges Palotáért Egyesület,
Gárdony, Gencsapáti, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Jászjákóhalma, Komárom, Környezetünkért Közalapítvány, Lajosmizse,
Páty, Sóshartyán, Tótvázsony.
A pályázati felhívás letölthetõ a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium honlapjáról.

Szentendre természeti
értékei és látnivalói
Szentendre Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja
anyagi támogatásával a napokban jelenik meg a címbéli
kiadvány. Elkészítésével az Élõ Táj Egyesület célja az volt,
hogy a lakosság, a döntéshozók és a városunkban érkezõ
turisták átfogó képet (és térképet) kaphassanak azokról a
területekrõl, melyek Szentendre szerves részét és fontos
értékeit jelentik, és részben helyi vagy országos, illetve
„Natura 2000“-es védelem alatt állnak, ill. helyi védelemre
javasoltak. Ezek a területek a lakott övezetekben is megtalálhatóak (pl. Kada csúcs, Bükkös-patak, Kálvária tér,
Duna-part), de nagy kiterjedésben elsõsorban a város
peremén terülnek el (pl. a Kõhegy lába, Szentendre és Pomáz közötti sík). E szemet gyönyörködtetõ
városrészek országos és európai jelentõségû természeti értéket képviselnek, fennmaradásuk,
szelíd hasznosításuk (pl. ökoturizmus) rajtunk, szentendreieken múlik.
Maga a kiadvány A3-as méretû, zsebbe illõvé hajtogatható, színes, fotókkal illusztrált; többek
között az alábbi helyeken lehet majd (ingyenesen) átvenni: Kõhegyi Turistaház, P'Art Mozi,
Kistérségi Iroda, Pest Megyei Könyvtár, Napórásház, Tourinform Iroda. Önkormányzati
képviselõkhöz, hivatali munkatársakhoz, társadalmi szervezetekhez és iskolákhoz is eljut majd.
Az iskolákat, boltokat a kiadvány hajtatlan, plakát-szerû változatával is megkeressük, ill. digitálisan letölthetõen honlapokon is elhelyezzük, továbbá kérésre e-mailben elküldjük.
Elérhetõségeink: http://elotaj.extra.hu, renatur@enternet.hu, szervezés alatt áll a Kistérségi
Iroda és az Önkormányzat, valamint más szervezetek honlapján történõ elhelyezés.
Dukay Igor elnök,
Élõ Táj Egyesület
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Mindennapi zöld tanácsok
rovatunkban arra szeretnénk felhívni a figyelmet,
hogy minden egyes döntésünkkel és tevékenységünkkel valamilyen módon hatunk
a környezetünkre. Azzal, hogy
mit vásárolunk, hogyan világítunk, fûtünk, hogyan gazdálkodunk vízkészletünkkel, vagy
éppen hogyan közlekedünk,
ugyanúgy árthatunk a környezetünknek vagy kímélhetjük
azt.
HASZNÁLJUNK SZELÍD
TAKARÍTÓSZEREKET!
A reklámok – érthetõ módon –
nem tesznek említést, arról,
hogy a háztartási tisztítószerekben is temérdek menynyiségben található olyan
vegyi anyag, amely egészségünkre és környezetünkre
egyaránt rendkívül káros.
Sorolhatnánk még oldalakon
keresztül, hogy mi a gond a
túlzott tisztítószer-használattal, de errõl már sok szó esett.
Most inkább az alternatívákról
szeretnénk szólni. Ha felelevenítjük nagyanyáink kedvelt
tisztítószereit, megállapítjuk,
hogy konyhaszekrényünkben
legalább öt csodaszer lapul,
amivel a nagytakarítás szelíden, és nem utolsósorban olcsón megúszható.
NEM TRENDI, DE HATÁSOS
ALAPANYAGOK
Van néhány közönséges, de
hatásos konyhai alapanyag,
amellyel kiválthatjuk a méregdrága és káros szerek többségét: ecet, szódabikarbóna,
citromlé, mosószóda, szappan, dörzsszivacs. Évtizedekkel ezelõtt ezek az anyagok

E

voltak a tavaszi nagytakarítás
slágertermékei, mára azonban
a vegyipar és a gyártók sikeres
marketingjének köszönhetõen
méltatlanul feledésbe merültek. Felváltották õket a trendi
és színes, szimpatikus emberi
tulajdonságokkal felruházott,
jól csengõ, barátságos márkanevekkel ellátott tisztítószerek. Ne dõljünk be a marketingnek, a tisztítószerek és
vegyi anyagok nem a „barátaink“!
A vegyi anyagok erejének másik alternatívája az idõ. A
lemosandó felületet áztassuk
be ecetes, citromos vízbe, és
tegyünk rá szódabikarbónát,
hagyjuk rajta legalább fél órát,
és meglátjuk, az idõ nekünk
dolgozik. Lehet, hogy három
perc helyett fél óra múlva lesz
csak tiszta a kád, de cserébe
tisztább lesz a levegõ a lakásunkban, a bõrünket és légzõszerveinket nem irritálják a
durva anyagok, ugyanakkor
kevesebb vegyszert engedünk
le a lefolyón. A fürdõszoba
tisztítására a legalkalmasabb
az ecet, amely természetes
vízkõoldó és forró vízzel kombinálva még hatásosabb. A
legagresszívebb és egészségünkre legkárosabb bolti tisztítószerek közé tartoznak a
lefolyótisztítók. Szelídebb, de
hatásos módszer, ha az eldugult lefolyóba szódabikarbónát teszünk, majd ecetet öntünk rá, végül a habzás után
forró vízzel leöntjük.
Azokon a felületeken, amelyek
ételeinkkel érintkeznek végképp semmi helye az agresszív

Hazatértek a füsti fecskék!
Az elmúlt hétvégén már sok helyen
lehetett találkozni vonuló füsti fecskékkel, amelyek a napokban érkeztek
meg hosszú afrikai útjukról. A hirtelen
bekövetkezett meleg idõ nagyon kedvez a hazatérõ fecskéknek, mert bõven
találnak a táplálkozásukhoz szükséges
rovarokból.
A füsti fecske a legismertebb fecskefaj, Ausztrália kivételével Európában,
Afrikában, Ázsiában és Amerikában is megtalálható. Színe felül
sötétkék, szárnyai fényes feketék. Alsóteste fehér, torka piros,
jellegzetes villás farkáról könnyen felismerhetõ. Elterjedési
területe több mint 10 000 négyzetkilométer, állománynagysága pedig 190 millió példány. Kedveli a vidéki, nyílt területeket,
réteket, legelõket, szívesen üt tanyát állattelepek közelében.
Telelõhelyén elkerüli a sivatagokat, a zárt erdõket és a sûrûn
lakott területeket. Szeptemberben vonul, általában március
végén, április elején érkezik vissza Afrikából.
A füsti fecske Észtország nemzeti madara.
-ki-

vegyi anyagoknak! A konyhában súrolószerként alkalmazható a fürdõben már bevált ecet és szódabikarbóna.
A szódabikarbóna kiváló szagtalanító is. A hûtõszekrényben tartsunk egy nyitott szódabikarbónás zacskót. A hálószobában a matrac felfrissítéséhez szórjunk rá szódabikarbónát, hagyjuk állni rajta
egy kis ideig, majd porszívózzuk fel. A bolti légfrissítõk
és szagtalanítók allergiát,
légúti panaszokat, sõt súlyosabb egészségügyi problémákat is okozhatnak, szintetikus illatanyagaikkal tulajdonképpen a beltéri légszennyezést növelik. Forduljunk
inkább a természetes módszerekhez a levegõ felfrissítésére: szellõztessünk gyakran, helyezzünk el növényeket
minden szobában, használjunk természetes illatosítókat,
mint a szárított virágok, gyümölcsök, illóolajok.
Kéri Ildikó

Hajnali
gondolatok
a Balatonnál
Avarban locsakol a kis madár
a hatalmas tuja földet verdesõ
ágai alatt. A hajnal kegyes
ajándékát keresi, a harmatcseppeket, melyek így április
végén a kert árnyas, védett
zugaiban kínálnak éltetõ nedût.
A teraszról nézem, kényelmes
fonott székembõl, és elkápráztat a természet egyensúlya.
Mennyire minden összhangban, összefüggésben van.
– Igyál kicsiny madár, és utána
énekelj mindenki gyönyörûségére. Itt van a fészked a
közelben? Van egyáltalán
fészked?
Ha nincs, gyere a kertünkbe és
üss tanyát nálunk! Mi fészkelõhelyet, élelmet, vizet kínálunk neked, cserébe madárfüttyös hajnalokat kérünk. Így
a mi egyensúlyunk is létre
tudna jönni. Holnap hajnalban
légy itt ismét, s kérlek Te is,
mint én, ebben a pompás kertben keresd és találd meg
parányi lelked békéjét, biztonságát.
2009. április
Dunai Julianna

Égetés helyett
komposztáljunk!
Sok elkeseredett lakó kereste fel hivatalunkat azzal a panasszal,
hogy a szomszédok, az utcabeliek éjjel-nappal égetik a lombot,
a levágott fagallyakat, és nagyon zavaró a mindent elárasztó a
füst. Szentendre Város Önkormányzata helyi rendelettel szabályozta az égetés rendjét. E szerint saját ingatlanon belül a
szabadban égetni kisebb mennyiségû, komposztálással nem
hasznosítható kerti hulladékot szélmentes idõben csak péntekenként a nappali órákban (9-19 óra között) engedély
nélkül lehet a tûzvédelmi szabályok betartásával. Június
1-jétõl augusztus 31-ig az égetés pénteki napokon is tilos.
Kérjük, legyenek tekintettel a környezetükben élõkre és tartsák
be a rendeletünket, így elkerülhetõ, hogy a hatóságnak szabálysértési eljárást kelljen kezdeményeznie.
De mit tegyünk a sokszor nagy mennyiségben összegyûlõ lombbal, kerti nyesedékkel? Mi a megoldás? Égetés helyett
KOMPOSZTÁLJUK!
Mi is az a komposzt? Szerves anyagokból mikroorganizmusok,
gombák, különféle talajlakók segítségével létrejövõ humusz,
mely fontos erõforrása lehet a kertnek. A szerves háztartási,
kerti hulladékból (zöld javakból) saját magunk készíthetünk
értékes tápanyagot, és ingyen juthatunk így a talajjavító
anyaghoz, melyet a természetes körforgásának megfelelõen
visszajuttatunk a talajba. A háztartási hulladék legalább
30 százaléka szerves, komposztálásra alkalmas anyag! Ezzel
nemcsak környezetbarátként viselkedünk, de pénzt is takarítunk meg, miközben a kerti földünk tápértékét növeljük.
Szentendre Város Önkormányzata elfogadta a házi-helyi
komposztálási koncepciót, és házi komposztálási programot
indít az állandó szentendrei lakosok részére a helyi
környezetvédelmi alap támogatásával. A programban bárki
részt vehet, aki szentendrei állandó lakos, kerttulajdonos és
kedvet érez a komposztáláshoz. Az önkormányzat legfeljebb
100 család és a jelentkezõ szentendrei oktatási intézmények
(óvodák, iskolák) részére biztosítja a részvételi lehetõséget.
A résztvevõket a jelentkezés sorrendje szerint választjuk ki.
A programban résztvevõknek az önkormányzat ingyenesen
2 db komposztáló ládát ad át használatra. Az eszközök
átvételekor oktatást biztosítunk, melynek során mindenki
elsajátíthatja az alapvetõ tudnivalókat a sikeres komposztálás
érdekében. A résztvevõknek vállalni kell, hogy az átadott komposztáló eszközöket rendeltetésszerûen használják minimum
3 évig. A 4. évtõl a résztvevõk tulajdonába kerülnek a használatra átadott komposztálási eszközök. Az önkormányzat és
a résztvevõk között használati szerzõdés születik, melynek tartalmát szintén a városi weboldalon olvashatják. A komposztálási
program keretében a Városi Szolgáltató Zrt. segítségével
aprítékolás lehetséges, illetve komposztrosta bérlésére van
lehetõség.
Aki aktív szerepet vállal a hulladék-keletkezés megelõzésében,
annak csökken a hulladéka mennyisége, így kisebb mértékben
veszi igénybe a hulladéklerakás szolgáltatást. A kukája térfogatát csak abban az esetben csökkentheti az eggyel alacsonyabb
szabvány méretre, amennyiben a komposztálást ténylegesen
megkezdte, és a hulladék térfogata csökkent. Ezt az igényt a
komposztálás beindítását követõen három hónappal érvényesíti, hiszen a rendszert tanulni kell. A helyi közszolgáltatónál saját költségen igényelhetnek kukát (akár jó minõségû
használtat is).
Figyelem! Kérjük, hogy a jelentkezési lapot a program részleteinek ismeretében csak akkor töltsék ki, ha a két komposztáló
láda elhelyezését, valamint valamennyi egyéb feltétel teljesítését valóban vállalni tudják.
Kívánunk mindenkinek kellemes foglalatosságot a kertjében,
az elkövetkezõ idõkre pedig tápanyagban gazdag, értékes
humuszt!
Jelentkezni a Jelentkezési lap-Szentendre.pdf visszaküldésével
lehet, mely a www.szentendre.hu weboldalról letölthetõ:
komposzt-HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS – Szentendre.pdf
Polgármesteri Hivatal Szentendre
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„A bonyolultat egyszerûen”
2008-ban ünnepeltük Vajda Lajos, a két világháború közötti szentendrei festészet
egyik legnagyobb, mindmáig ható, legendás alkotója születésének századik évfordulóját. A rendkívüli életmûvet bemutató jubileumi kiállítások megálmodója és jelentõs részben megvalósítója az ismert szentendrei galériatulajdonos, Erdész László volt.
színes, nem látványos, és megismerése fáradsággal jár. A magyar
közízlésnek túlságosan nehéz, szofisztikus. Emiatt a
mûkereskedelemben sem fõszereplõ, a kollégáim sem
foglalkoznak vele
eléggé.
– Milyen cél vezette a centenáriumi év Vajda-kiállításainak megszervezésekor,
amelyeknek ötletadója, szervezõErdész László
je, menedzsere,
– A centenáriumi kiállítások sõt gyakran finanszírózója is
sorozata kárpótlásnak tûnik volt?
a festõ halála óta eltelt évti- – A célom elsõsorban az volt,
zedek viszonylagos „csend- hogy Vajda mûvészetét itthon
jéért“. Miért tartotta fontos- és külföldön egyaránt benak, hogy a mûvész életmûve hatóbban megismerjék és elisbemutatásra kerüljön?
merjék. A centenárium jó alka– Spiró György szavaival vála- lomnak tûnt, hogy végre mélszolnék: „Van a huszadik szá- tó, az egész életmûvet felzadban három nagy magyar vonultató tárlat jöjjön létre, s
festõ: Csontváry, Egry és Vajda az ünnep kapcsán sok ember
Lajos. Csontváryt nem lehet felismerje Vajda jelentõségét.
folytatni, olyan mint Ady a S általa a magyar képzõmagyar költészetben, bénító az mûvészet is ismertebbé váljon
utódokra. Egry azért foly- külföldön. Kezdettõl fogva
tathatatlan, mert õ vitte el a világos volt számomra, hogy a
transzcendenciáig az egész kiállítás-sorozatot – mert nem
naturalista magyar festészetet, egy, hanem több kiállításban
és onnan nincs tovább. Vajda gondolkoztam – nemzetközivé
Lajos életében egyetlen képet kell tenni, tehát kerestem
adott el. Két mûteremkiállítása Európában és azon kívül is
volt, meghalt 33 évesen, nem lehetõségeket. Több mint két
ismerte és ma sem ismeri a éve foglalkozom ezzel. Terszélesebb közvélemény, mégis mészetesen ez csapatmunkát
mindenkire hatott.“
igényel, tehát civileket keTehát, a magyar szellemi elit- restem meg, s összejött egy
tel egyezõen rendkívül nagyra hét-nyolc emberbõl álló csatartom Vajdát. Az elmúlt év- pat, amelyben van rendeztizedekben folyamatosan fog- vényszervezõ, könyvkiadó és
lalkoztam vele és a progresszív mûgyûjtõ egyaránt. Nekik
mûvészeti irányzatokat kép- saját ismeretségük és szakmai
viselõ Európai Iskolával, több hitelük segített a kapcsokiállítást is rendeztem ebben latépítésben.
a témában itthon és az USA- – Milyen helyszínekben gonban. Egy életmû megõrzé- dolkodott?
sének ez igen fontos eszköze. – Fontos volt, hogy rangos
Huszonöt éve volt mûveinek hely legyen. Több lehetõség is
jelentõs gyûjteményes kiál- felmerült, végül a Magyar
lítása, és ekkor jelent meg róla Nemzeti Galéria fõigazgatója,
a Mándy Stefánia által írt, dr. Bereczky Loránd fogadta be
mindmáig egyetlen jelentõs a Vajda-életmû keresztmetmonográfia.
szetét adó kiállítást. Olyan
– Mi az oka ennek?
egyezséget kötöttünk, hogy a
– Vajda Lajos nem ismert és költségeket és a szervezési
nem közkedvelt, mert nem munkát is megosztjuk. Az álla-

mi gyûjteményekbõl válogatott anyagot az MNG szervezte,
én pedig összegyûjtöttem a
kiállítás nagyobbik részét,
itthonról és külföldrõl, vállalva a szállítást és annak biztosítását.
– A galériabeli életmûkiállítás
elõtt azonban nyáron itt,
Szentendrén, a Bercsényi utcai galériájában láthattunk
egy remek Vajda-tárlatot.
– Volt idõszak, amikor a
Nemzeti Galéria-beli kiállítás
sorsa bizonytalanná vált, ezért
a 33 év, 33 mû címû kiállításomra begyûjtöttem a legfontosabb Vajda-mûveket, és
erre az alkalomra készült egy
kétnyelvû katalógus is. Sokan
látogattak el ekkor hozzánk, s
igen elismerõen nyilatkoztak
a tárlatról. 2008. december
12-én végül ünnepélyes keretek között megnyílt a kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Tizenötezer látogatóját és a jelentõs sajtóvisszhangot tekintve rendkívül sikeres volt. A nyitva tartást a
nagy érdeklõdésre való tekintettel meghosszabbították.
Több alkalommal is tartottam
tárlatvezetést az érdeklõdõk
számára, és örömmel tapasztaltam, hogy még akik ismerték Vajda mûvészetét,
azok is rácsodálkoztak erre a
hihetetlenül gazdag, izgalmas
életmûre.
– A sajtóból értesültem, hogy
a magyar kultúra évadjának
keretében március huszadikán Washingtonban megnyílt egy Vajda-kiállítás.
– Igen, errõl a Washington
Times-ban kétoldalas, fotókkal
kísért kritika jelent meg. Az
American University, Katzen
Art Center elnevezésû modern
mûvészeti múzeumában megrendezett tárlat jó lehetõséget
adott arra, hogy ez a zseniális
magyar festõ ismertté váljon
az Egyesült Államokban is. A
90 mûbõl álló tárlat, amelyet
saját elképzeléseim szerint rendezhettem, igen nagy érdeklõdést keltett. Örömmel tapasztaltam, hogy elgondolásom valósággá vált: a világ másik felén
sikerült közel hozni a látogatókat Vajda mûvészetéhez.
– Mit mondanak Vajda több
mint hatvan éve, Kelet-Kö-
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zép-Európában festett képei
a mai amerikai nézõknek?
– Meglepte, megfogta õket,
esetenként a reveláció erejével hatott rájuk. Nagy élmény
volt, ahogy a múzeumigazgatók, a kritikusok mellett
a tárlatlátogatók rezonáltak a
mûvekre. Ezekben olyan fantasztikus összefüggések vannak, amelyeket felismerve
tudták igazán értékelni a Vajda-képeket. A kiállítás-megnyitó alkalmából tartott elõadáson, majd a tárlatvezetésen is igyekeztem hangsúlyozni az életmûnek azokat a
vonásait, amelyek hathatnak
az amerikai nézõkre: például
azt, hogy anyagias világunkkal szemben a festõ tudatosan
választotta egykor a szegénységet, például emiatt készítette a szentendrei hentesnél
vásárolt csomagolópapírra
szénrajzait, amelyeket a gyermekrajzok egyszerûsége jellemez. Ars poétikája szerint:
„A bonyolultat egyszerûen“.
Õ a népmûvészet elemeit kereste, gyûjtötte és építette be
mûveibe, a szerb és a magyar
hagyományokat, s ezekbõl
kívánt egy jelentõs, nemzetek
feletti, egyetemes mûvészetet
teremteni. Ugyanúgy, ahogyan Bartók és Kodály tették
a zene világában.
– Miért vállalta az elmúlt két
év nem kevés kiadását, a
fárasztó utazásokat, a sok

bizonytalanságot, idegeskedést?
– Az egész nem a pénzrõl szólt.
Ugyanis praktikusan ma nincs
eladó Vajda-mû. Én azért csináltam/csinálom ezt, mert
hiszek abban, hogy ennek az
életmûnek küldetése van
itthon és a világban egyaránt.
Vajda Lajos a képzõmûvészet
zsenijei közül is az egyik legnagyobb. Mûveivel foglalkozni – megtiszteltetés. Állítom több jelentõs mûtörténésszel és kollégával együtt,
hogy a szentendrei festészet,
ugyanúgy mint a modern magyar mûvészet, a mai napig
ebbõl az fantasztikus életmûbõl táplálkozik.
– Az elõbbiekben jelen idõt
is használt, vagyis további
kiállításokat szervez a Vajda-mûvekbõl?
– Igen, a tervek szerint õsszel
Antwerpenben, a Royal Fine
Arts Museumban nyílik egy
250 alkotást felvonultató tárlat. Oscar Pfeffermann belga
ingatlanbefektetõ és Petõcz
György, nagy Vajda-rajongók
segítettek ennek létrejöttében. Ennek kurátorai a Pataki-Mazányi házaspár, itt csak
segítõként vagyok jelen.
Ezután az anyag nagy valószínûséggel Tel Avivba megy,
a Modern Mûvészeti Múzeumba, de dolgozom egy New
York-i tárlaton is.
Rappai Zsuzsa
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Ikonkiállítás
A Léna & Roselli Galéria szeretettel hív mindenkit április
25-én, szombaton 17 órára a

Szentendrei Régi Mûvésztelep
Galériába (Bogdányi u. 51.)
Az ikon – A középkori mûfaj
valóságértelmezõ szerepe a
XXI. századi bolgár, magyar és
szerb képzõmûvészetben címû
kiállításának megnyitójára
A tárlaton Bartl József, ElHassan Róza – Salam Haddad,
Király Gábor, Kovács Lola,
Pauer Gyula, Szabó Eszter,
Szikora Tamás, Szûcs Levente
és Veszely Ferenc magyarországi képzõmûvészek alkotásai
mellett Tibay László magyar
származású, Franciaországban
élõ szobrász, Nikolaj Ivanov és
Ivan Velcsev bolgár festõmûvészek, Zdravko Zdravkov bolgár szobrászmûvész, továbbá
Milan Blanska, Vladimir Dunjic,
Gyurity Milán, Dorde Kovacev,
Vojislav Lukovic, Veljko Mihajlovic szerb képzõmûvészek
munkái szerepelnek.
A kiállítás kurátorai: Bakonyvári M. Ágnes és ElizabetIzabella Markov mûvészettörténészek, valamint Gyurity

Kávéházi koncertsorozat indul
a Café Frei-ben (Bogdányi u. 40.)
Május 2. szombat 19.30
500 éves kortársaink – RÉGIZENEI KONCERT
– középkori szakrális zenék és kortárs mûvek
Közremûködnek: Lachegyi Imre – furulyák, Eredics Salamon –
furulyák, Philipp György – ének, Cser Ádám – ének, és a XXI.
századi technika. Jegyek a kávéházban vásárolhatók: 1000 Ft
Különleges hangulatú koncertnek lehetnek hallgatói, akik május másodikán
ellátogatnak a szentendrei Café Frei
kávézóba. Négy mûvész – Philipp
György, Cser Ádám, Lachegyi Imre és
Eredics Salamon – középkori egyházi és
világi mûveket helyeznek sajátos, a
modern technikát is felhasználó
közegbe, egyszerre idézve meg ezáltal
a korabeli katedrálisok és a mai idõk
hallgatójának is autentikusnak ható
zenei hangzást. A modern koncertrepertoárból sajnálatos módon hiányzó reneszánsz kori szerzõk,
valamint gregorián dallamok kapcsán, improvizatív és dinamikus
elõadásmódjukkal öt-hatszáz év idõíveinek teherbírását és
rugalmasságát feszegetik, finom érzékkel helyezve el a mûsorban néhány kortárs kompozíciót is. Amellett, hogy mindegyikük
kiemelkedõ tudású mestere hangszerének, illetve az éneklésnek, a leghétköznapibb tárgyak és eszközök is a hangszerek
rangjára emelkednek, rendkívül színes és izgalmas hangzásképet
és zenei összhatást keltve. A közönségnek ritkán lehet része
régizenei koncerten olyan meghatározhatatlan, magával ragadó
érzésben, amikor a zene és a produkció megértéséhez nem elég
hátradõlni, és külsõ szemlélõként figyelni, hanem részt kell
venni a mûvészek improvizációiban, kapkodni kell a fejünket,
hogy két énekhang helyett hogyan szólhat három, esetleg négy,
és megértenünk, mitõl visszhangzik a furulya. Vagyis nyitottságunkkal és „közremûködésünkkel“ újszerû zenei élményben
lehet részünk. Ahogyan – reményeink szerint – a sorozat további koncertjein is...
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Milan képzõmûvész. Az ünnepi
rendezvény vendégeit köszönti: Zakar Ágnes képviselõ asszony, Szentendre Város Önkormányzata Kulturális Bizottságának elnöke. Megnyitó beszédet mond: Nagy T. Katalin
mûvészettörténész. Közremûködik az Énekes Trió: Denke
Virág Mária, Dóri Eszter Zita és
Nagy Zsolt László ortodox
liturgikus zenemûveket adnak
elõ. Ezt követõen közös birkasütésre várják vendégeiket.
A kiállítás megtekinthetõ
május 24-ig, naponta 11–18
óra között.
A Léna Mûvészeti Szalon programjai az Ikon kiállítás idején
Május 9. szombat 19 óra:
MIDNIGHT FASHION
EGYÜTTES KONCERTJE
Május 23. szombat 17 óra:
HATÁRESET – Veszélyes mutatvány a komédia és a tragédia, a kisebbségi érzékenység
és a nemzeti öntudat határán,

egy felvonásban, a Malko
Teatro színházi társulat elõadásában.
Írta, rendezte és a díszletet
tervezte: C. Nagy István
Zenei rendezõ: Wertetics Szlobodán
Szereplõk: Hadzsikosztova
Gabriella és Rusz Milán
Belépõdíj a programokra:
1500 Ft
A kiállítás és a Léna Mûvészeti
Szalon rendezvényeinek megvalósításában együttmûködõ
partnereink: a Bolgár Kulturális Intézet – Budapest, a
Magyarországi Szerb Kulturális
és Dokumentációs Központ.

Kovács Lola: Keresztelõ
Szent János doboza

Pacsika-kiállítás
a VLS-ben
Pacsika Rudolf kiállítása Neue
Kovács Margit Múzeum címmel
április 25-én, szombaton 18
órakor nyílik a Vajda Lajos
Stúdió Galériájában (PéterPál utca 6.). Az ezúttal bemutatott alkotások részben
Szentendre kulturális helyzetére reagálnak, valamint Kovács Margit, Thomas Demand,
Richard Deacon, Fischli és
Weiss, Michel Francois, Fiona
Tan, Olga Chernysheva, Anton
Olswang, Philippe Szechter,
Tariq Alvi, Bukta Imre, Ferdinand Gonzales Torres, TNPU,
Sugár János, Tóth Károly,
Franyo Aatoth, Pierre Labat,
Ádám Zoltán, Yoko Ono, Gyõri
István és Nemes Csaba alkotásai, rekvizítumai is megtekinthetõk.
A május 3-ig tartó kiállítást a
megnyitót követõ hét folyamán jó néhány program is
kíséri. Info: 06-30-617-6750.

játék • játék • játék • játék • játék
Hétrõl hétre – képrõl képre
bergamo@pmmi.hu
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Milyen célból épült a bergamo-i Accademia Carrara
épülete?
a/ Festõiskola b/ Kastély
c/ Színház

A válaszokat a következõ e-mail címre várják: bergamo@pmmi.hu.
A helyes válaszok közül a Ferenczy Múzeum közönségkapcsolati csoportjának munkatársai
fogják kisorsolni a nyertes beküldõ nevét. A nyertes nevét a következõ lapszámban az újabb
kérdéssel együtt fogjuk megjelentetni. A nyeremény minden héten egy darab tiszteletjegy a
Lombard Reneszánsz címû kiállításra. A játék elsõ heti nyertese: Haász Albertné.
A kiállítás augusztus 30-ig tekinthetõ meg, hétfõ kivételével minden nap 10-18 óra között.
Belépõdíjak: teljes árú jegy: 2000 Ft; diák és nyugdíjas jegy: 1000 Ft; csoportos tárlatvezetés: 6000 Ft

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Kárpitozott forgófotel, szép hinta- ágy
eladó. Tel. 06 (26) 314-085.
Magyar ruha (szoknya, mellény, gyöngyös
párta) eladó. Tel. 06 (26) 303-080.
Felvágott-szeletelõ eladó. Tel. (26) 317826.

ÁLLAT
Ivartalanítási akció! A nem kívánt szaporulat megakadályozása érdekében ivartalaníttassa macskáját, kutyáját akciós
áron a tavaszi hónapokban. 25 % engedmény a kamarai minimál tarifa munkadíjából! Dr. Szolnoki János, Állatkórház,
Szentendre. Tel. 06 (26) 317-532, 06-30937-0863, Állatorvosi rendelõ, Tahitótfalu. Tel. 06 (26) 385-152, 06-30-937
0863. Folyamatos ügyelet. Tel. 06-30662-6849, www.hegyvidekiklin.fw.hu.

ÁLLÁS
Nyári munkára diákokat felveszünk: pultost és szórólapost. Tel 06-20-582-8847.
Szentendrei étterembe pultost és kézilányt keresünk, hétvégekre is. Tel. 0620-582-8847.
Munkatársat keresek! Feltételek: tízujjas
gépírás, Word és internet ismerete. Tel.
(26) 300-763, (26) 309-055.
Felszolgálót, szakácsot, fõzni tudó kézilányt felveszünk. Tel. 06-20-999-5665.
Rendszeres fûnyírásra saját fûnyíróval
rendelkezõ nyugdíjast keresek Pismányba. Tel. 06-30-948-9343.
Középkorú hölgy takarítást és házvezetõnõi munkát vállal. Tel. 06-20-4991767.

EGÉSZSÉG
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.

Kiadó házat, házrészt, vagy lakást keresünk Szentendrén 1-2 évre. Pismány
kizárva. Tel: 06-30-319-9634.
60 nm-es lakás kiadó hosszú távra
Szentendrén. Tel. (26) 314-489, 18 óra
után.
Pilisborosjenõn négyszobás, panorámás
családi ház kis rezsivel, garázsokkal 100
ezer Ft-ért bérelhetõ. Tel. 06-20-4282522.
Szentendrén, állomáshoz közel, két
szobás családi ház kiadó (központi
fûtés+cserépkályha). Tel. 06-20-3718148.
Kiadó 75 nm-es, új, két hálószobás lakás
gépkocsi-parkolóval. HÉV- közeli, egyedi
fûtésû, mérõórás, klimatizált. Tel. 06-30242-8486, 06 (26) 303-271.
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.
5 szobás, 2 fürdõszobás, sorházi lakás
kiadó Szentendrén, a Bükkös-patak partjához közel hosszú távra. Tel. 06-70-3365530.
Szentendrén, a Pap-szigettel szemben
lévõ társasházban apartman bútorozatlanul hosszabb távra kiadó. Ingatlanközvetítõk kíméljenek. Tel. 06-30-4351237, (8-20 óráig).

Szentendrén, a Sztaravodai úton családi
házban külön bejáratú, 80 nm-es lakás
kiadó. Tel. 06-70-389-5275.
1+2 félszobás lakás kiadó az angol
házakban márciustól. Tel. 06-30586-1715.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén 100 nm-es, felújított, háromszobás családi ház 32 millió Ft-ért,
fix áron eladó. Mindenhez közel van. Tel.
06-30-620-9787.

Hirdessen
nálunk!
Szentendre, Ignátovity u. 2.
(a Barcsay Múzeummal szemben)

Régi, magyar és idegen nyelvû
könyvek, képeslapok,
szentképek, térképek,
metszetek, aprónyomtatványok
és mindenféle papír régiség
VÉTELE és ELADÁSA.
Ingyenes kiszállás!

Tel.: 26/500-162,
06-30/951-2694
www.pastinszkyantikvarium.hu

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó (vagy kiadó). Tel. 0630-233-5531.
Eladó Dunabogdány (Ady Endre utca) belterületén nagyon hangulatos helyen kis
családi ház (50 nm-es) borospincével (30
nm-es), gépkocsibeállási lehetõséggel. A
telek részben közmûvesített. A ház erõsen
felújításra szorul. Irányár: 6 millió Ft. Tel.
06-20-362-7551.

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben
(Duna-korzó 18.,
tel: 26/505-120)
hétfôn és kedden
9–17 óra között,
vagy az Oázis Ingatlanirodában
(Dunakanyar krt. 2.,
tel: 26/301-106),
illetve e-mailben:
reklam@szevi.hu

SZOLGÁLTATÁS
Fûkaszálás, kerti munkák. Tel. 06-30-6863941.
Családi házak tervezése, ügyintézéssel.
Energetikai tanúsítás (zöldkártya). Nagy
István mérnök. Tel. 06-20-801-2117.
Nyugdíjas építõmérnök felelõs
mûszaki vezetést vállal. Tel: 06-30934-4992.
Könyvelõ iroda teljes körû könyvelést, bérszámfejtést és adóbevallások készítését vállalja. Tel. 06-20359-0543.
Kertgondozás, füvesítés, öntözõrendszer,
növényvédelem kertészmérnökkel. Tel.
06-20-220-3728.

SMINKTANÁCSOK
BALLAGÓKNAK

Zuglói 70 nm-es, felújított, 1+3 szobás
lakás (cirkofûtés, amerikai konyhás, nappali + erkély) cserélhetõ szentendrei
családi házra. Tel. 06-30-660-0637.
A Vasvári lakóparkban I. emeleti, 70 nmes, igényesen felújított, egyedi gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 21,5 millió Ft.
Tel. 06-20-315-1933, 06-20-935-5129.
Az új uszoda közelében 3 szobás családi
ház 32,5 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30620-9787.

Szentendrei, 120 nm-es, felújított házam
eladom vagy elcserélem. Tel. 06-20-9343470, dallamm@freemail.hu.

A Püspökmajor-lakótelepen IV. emeleti,
41 nm-es, felújított lakás kiadó. Tel. 0620-337-0384.

ANTIKVÁRIUM

Eladó! Szentendrén 2 szobás, teraszos
földszinti lakás a Kondor Béla utcában.
Tel. 06-70-230-1945.

Extra igényû bérlõnek kiadó 44 nm-es
lakás egyedi mérõórákkal a Püspökmajorlakótelepen 80 ezer Ft/hó áron. Tel. 0620-368-8467.

KIADÓ LAKÁS

PASTINSZKY

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. 06-30-9773588.

Nagy értékû ingatlanok – töredék áron –
MOST… Szentendrén. Tel. 06-20-5330067.

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

Szentendrén lakás kiadó bútorozva, kaucióval. Tel. 06-30-458-8411.

Pilisborosjenõ villanegyedében alápincézett, 120 nm-es, bõvíthetõ, örökpanorámás ház duplagarázzsal 34 millió
forintért eladó. Tel. 06-20-984-4221.

Szentendrén 40 nm-es garzon házrész
kiadó alacsony rezsivel. Tel. 06-30-5309015.

Szentendrén lakás kiadó bútorozva, kaucióval. Tel. 06-30-458-8411.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
30 nm-es felújított ház, részben bútorozottan hosszú távra kiadó. Tel. 06-20970-6341.
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NYARALÁS
Siófokon, Ezüstparton olcsó nyaralási
lehetõség. Tel. 06-30-242-8486, 06-30316-7533. www.balatonnal.hu

OKTATÁS
Egyetemi végzettséggel magyar nyelv és
irodalom korrepetálást (gimnazistáknak), érettségi és felvételi felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-210-0380.
Francia nyelvórák: nyelvvizsga, érettségi, beszélgetés vidám hangulatban. Tel.
06-30-999-9171.
Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.

www.gregvill.hu
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Hamarosan itt a ballagások, érettségi
bankettek ideje. Ha még nem
találtátok meg a megfelelõ sminkest,
aki szebbé varázsolja számotokra
ezt az egyszeri és megismételhetetlen
alkalmat, kérlek, keressetek meg.
B. Kovács Edit
stylist, sminkmester
20/911-3232
Családi házak, lakások villanyszerelése,
javítása. Érintésvédelmi villámvédelmi
tûzvédelmi gáz közmû elõtti EPH-mérés
és felülvizsgálata. Tel. 06-20-944-2333.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Bútor- és épületasztalos munkák, fa-,
mûanyag-, fém nyílászárók, konyhabútorok, belsõépítészet. Helyszíni javítások, zárszerviz. Tel (26) 309-032, 06-20533-0067.

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

ÜZLET

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

Kiadó mûhelyet keresek kisebb asztalosmûhelynek. Tel. 06-20-944-8037.

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

Szentendrén, a Duna- korzón 50 nm-es
helyiség irodának vagy lakásnak kiadó
május 1-jétõl. Tel. 06-70-283-4887.

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.

Szentendrén, a Fõ térhez közel, a Bogdányi utcában 17 nm-es üzlethelyiség
májustól kiadó. Tel. 06 (26) 314-572.

Szentendrén, iparterületen iroda, mûhely, szabadterület bérbeadó. Tel. 06-30331-8393.
Szentendrén, a Bogdányi út 44. szám alatt
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06 (26) 314067.

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
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ÉVESEK VAGYUNK

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

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

Majális a Postás-strandon


Péntek

09.00 Zenés ébresztõ -Szentendrei
fúvós zenekar
10.00 Well Dance Sport Egyesület
mûsora
11.00 Szent András Általános Iskola:
Jiu-Jitsu bemutató
11.30 A-force 1 TSE verseny & fellépõ
koreográfia
13.00 Cséke Rozmaring tánccsoport
(Csobánka)
13.30 Szabó Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter megnyitója
14.00 D D - Kolónia Band
15.00 Indian JOE
16.00 Montana zenekar
17.00 AC/DC Tribute zenekar ÁcéDécé nehézzenei együttes
18.00 Indygo zenekar élõ koncertje
19.00 Tamás Gábor könnyûzenei
koncertje
21.00 Scorpions Tribute zenekar
22.00 Csocsesz mûsora
23.00 – 02.00 Deme Trió Utcabál



Szombat

10.00 8-ütem aerobik bemutató
11.00 Négyszögletû Kerek Erdõ
Gyermekszínház - Kertész Kata
12.00 Cit-Car latin tánccsoport

P’ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft
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)

13.00 Opánke szerb, Terne Phrálá
hagyományõrzõ tánccsoportok
14.00 Díjátadás, eredményhirdetés:
PET-palackgyûjtõ verseny.
A díjat átadja Szabó Imre
miniszter. Fõzõverseny eredményhirdetés
14.30 Body Holly fitness-bemutató
15.00 Darvas Trió
15.30 Szentendrei Öregfiúk koncert
17.30 Schwartz Dávid & Eszes Viktória
18.00 Mashine Mouse zenekar
19.00 No Smoking élõ koncert
20.00 Balázs Pali mûsora
21.00 MC Haver és a Teknõ
22.00 - 02.00 Retro Disco Party. Retro
DJ: Mr. DI (Dankovics István lemezlovas)



Vasárnap

09.00
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00
16.30
18.00
19.00
20.00

Portéka Színház I.
Lokális fellépõk
Portéka Színház II.
Seprû zenekar (népzene)
Józsa Bt.
Hundows zenekar
Legszebb férfikor zenekar
Csepregi Éva mûsora
Josh&Jutta
Bódi Guszti és családja

Kiállítás
KMETTY-KERÉNYI MÚZEUM
Fõ tér 21.
Április 24. péntek 17 óra
KMETTY JÁNOS MÛVÉSZETI
GYÛJTEMÉNYE (I.)
Köszöntõt mond dr. KálnokiGyöngyössy 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.
Kiállító mûvészek:
Bornemisza Géza, Csorba
Géza, Diener Dénes Rudolf,
Erõs Andor, Ferenczy Béni,
Ferenczy Noémi, Gráber
Margit, Novotny Emil Róbert,
Pátzay Pál, Perlott Csaba
Vilmos, Schönberger
Armand, Szobotka Imre,
Szõnyi István

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

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)
április 30. csütörtök
18:00 MARLEY MEG ÉN (118') (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
vígjáték, 2008 rendezõ: David
Frankel szereplõk: Owen Wilson,
Jennifer Aniston
20:00 FÉL NELSON (106') (16)
május 1. péntek
17:00 HARRY POTTER ÉS A FÕNIX
RENDJE (138') (12)
színes magyarul beszélõ angolamerikai családi kalandfilm, 2007
rendezõ: David Yates
szereplõk: Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Helena Bonham Carter, Emma
Watson
19:30 GETTÓ MILLIOMOS (118') (12)
színes, feliratos angol-amerikai
krimi, 2008, Rendezõ: Danny Boyle
(Trainspotting, Sekély sírhant)
május 2. szombat
10.00 HARRY POTTER ÉS A FÕNIX
RENDJE (138') (12)
16:00 KUTYASZÁLLÓ (100')
színes magyarul beszélõ amerikai
vígjáték, 2009 rendezõ: Thor
Freudentha
18:00 MARLEY MEG ÉN (118') (12)
20:15 GETTÓ MILLIOMOS (118') (12)
május 3. vasárnap
10:30 KUTYASZÁLLÓ (100')
16:00 MARLEY MEG ÉN (118') (12)
18:00 GETTÓ MILLIOMOS (118') (12)
20:15 FÉL NELSON (106') (16)

Perlott Csaba Vilmos: Krisztus
három alakkal I., 1923

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.
Május 1. péntek 18 óra
CAIRO CAFE
Kóczán Gábor fotókiállítása
Szó: Telek Balázs
Zene: Telek Balázs és Telek
Zoltán (djembe, derbuka,
doromb, tilinkó)
CAFE RODIN
Ady Endre út 6.
Május 7. csütörtök 19 óra
A VÉGTELENEK ÉS KOCOGÓ
KOPORSÓK
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efZámbó István képzõ-,
zene- és életmûvész egy
elfeledett kiállításának anyaga. Megtekinthetõ május 26ig, naponta 8-tól 20 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
VÁROSHÁZA POLGÁRMESTERI
GALÉRIA
Városház tér 3.
Május 4. hétfõ 18 óra
A NAGYVÁRADI PARTIUMI
KERESZTÉNY EGYETEM
KÉPZÕMÛVÉSZEINEK
KIÁLLÍTÁSA
A kiállítást megnyitja
Tõkés László nagyváradi
református püspök
A Szentendrei Régi
Mûvészteleppel való
együttmûködés gondolatait
átadja: Szakács Imre
festõmûvész
A mûvészeti alkotásokat
méltatja: Novotny Tihamér
mûvészettörténész
A résztvevõket köszönti
dr. Dietz Ferenc polgármester
Május 5. kedd 18 óra
SZENTENDREI SÉTÁK
Gedeon Péter építész
építészeti témájú kiállítása
Megnyitja Bánfalvy Ákos festõmûvész
A résztvevõket köszönti dr.
Dietz Ferenc polgármester

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

Május 8. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK XI.
Kiss Mao-Tun István
elõadása

Koncert
DMH BARLANG
Duna-korzó 11/A
Április 25. szombat 20 óra
NAPRA-KONCERT
Belépõjegy: 800 Ft

KECSKÉSÉK KAMARATERME
Dumtsa u. - Ignatovity u.
sarok
Április 25. szombat 18 óra
TAVASZI KONCERT
Közremûködik a Kecskés
együttes régi hangszerekkel
Április 26. vasárnap 17 óra
ZÁKÁNYI BÁLINT ÍRÓKÖLTÕ, GITÁRMÛVÉSZ
SZERZÕI ESTJE
Közremûködik a Vox Insulaé,
a Sziget Hangjai
Kamarakórus
A belépés mindkét elõadásra
díjtalan

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
III., Kiskorona u. 7.
Április 30. csütörtök
19 óra
BRÁCSA KÜLÖNLEGESSÉGEK
Közremûködik
Kanamaru
Yoko, Veit
Benedict
Hertenstein,
Peijun Xu,
Rozsos Tamás
(brácsa),
Iimura
Tomoko
(zongora)
Belépõjegy: 1200 Ft

Bál
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

16 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Kispályás foci
Az április 18-i,
7. forduló eredményei
Magyar Alma-Püspökmajor II.
1:3
Zsalu-Máj FC.
1:4
Anonymus-Magyar Alma 5:2
Máj FC.-Püspökmajor II. 2:2
Boka Junior-Zsalu
2:1
Püspökmajor II.-Phoenix 3:0
Anonymus-Boka Junior 0:1
Piramis-Máj FC.
2:1
Mazda Mirai-Zsalu
3:3
Phoenix-Kéményseprõk 2:4
Anonymus-Mazda Mirai 2:6
Piramis-Kéményseprõk 0:4
A bajnokság állása
a 7. forduló után
1. Mazda Mirai
2. Kéményseprõk
3. Püspökmajor II.
4. Boka Junior
5. Anonymus
6. Zsalu

41
34
34
34
30
17

7. Phoenix
8. Máj FC
9. Piramis
10. Magyar Alma

14
14
11
9

A következõ, 8. fordulót április
25-én játsszák a csapatok.

Visegrádi
sporthétvége
Május 2-án és 3-án, szombaton és vasárnap Visegrádon
sporthétvégét szerveznek,
amelyre a szervezõk a térségi
településekrõl is várják az
érdeklõdõket és résztvevõket.
A települések közötti vetélkedõre május 2-án 11 órakor
kerül sor. A két napon van
lehetõség cselgáncsozni, íjazni, kerékpározni, kung-fuzni,
focizni.
Érdeklõdni lehet: Mikesy Tamásnál, (26) 398-128.

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
A Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédõ
Egyesület ezúton értesíti tagjait, hogy
éves közgyûlését május 6-án, szerdán
18 órakor tarja a Dunaparti Mûvelõdési
Ház Barlangjában.
Napirendi pontok: 1. 2008. évi pénzügyi
beszámoló elõterjesztése, 2. Az „Alapszabály“ kiegészítésének elfogadása, 3.
Tagdíjak rendezése, 4. Egyéb
Megjelenésükre, különösen az egyesületi
ALAPSZABÁLY kiegészítésének testületi
elfogadása miatt, feltétlenül számítunk.
Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédõ
Egyesület Vezetõsége
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