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Fontos döntések a TÖOSZ ülésén

Május 19-én tartotta ülését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöksége régiós és megyei vezetõkkel Szentendrén. A megvitatott napirendek
közül három, Szentendre által javasolt témában született fontos döntés: a DMRV, a nõbarát programok és
az M0 ügyben. Az ingatlanadó bevezetését a TÖOSZ
egyértelmûen nem támogatja.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. honlapján 2009. április 3án megjelent sajtóközlemény szerint a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek
Zrt. vagyonkezelésébe adja a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.
állami tulajdonú üzletrészét. Komoly aggodalom és félelem
merült fel a településvezetõkben, akik a területükön mûködõ
vízmû társaságok fúziójáról csak a sajtóból értesültek – az önkormányzatokkal a döntés elõtt ugyanis nem történt egyeztetés.
A vízmûvek mûködtetése, az egészséges ivóvíz biztosítása
kötelezõ önkormányzati feladat, s ezt az önkormányzatok csak
úgy látják biztosítottnak, ha a feladatot õk maguk végzik el,
ezért kezdeményezték a vízmû önkormányzati tulajdonba történõ
átvételét.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Kovács Noémi

Dr. Török Balázs

Kocsis Imre

A püspökmajori Kék Madár meseklub-bábszínház vezetõjét, Kovács Noémit kérdeztük a népszerû
foglalkozásokról (10. oldal). A kistérségi iroda fél éve megbízott vezetõjével, dr. Török Balázzsal
olvashatnak interjút lapunk 4. oldalán. Számos rangos díj után a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztjét nyerte el idén márciusban Kocsis Imre grafikus- és festõmûvész (7. oldal).
A Móricz Zsigmond Gimnázium konyháját „szállta meg“ a Viasat3 stábjával Gianni. A nagy étteremalakítás szentendrei epizódja lapunk megjelenésével egy idõben, május 22-én, 22.05-kor
kerül adásba (5. oldal). Az Országos Kötélugró Diákolimpián elsõ helyezést ért el és különdíjas
lett Molnár Bernadett, a Szent András iskola 5. osztályos diákja (16. oldal).

Gianni

Molnár Bernadett

arcok
Hõsök napja Szentendrén

HELYTÖRTÉNET
Lapunk 8-9. oldalán

Szentendre Város Önkormányzata, a Hõsi Emlékmû Bizottság
és a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisa
május 29-én, pénteken 17 órakor koszorúzással egybekötött
megemlékezést tart a háborúkban elhunyt szentendrei katonák
tiszteletére a Hõsi emlékmûnél (Bükkös-part – Kálvária domb)
Köszöntõt mond DR. DIETZ FERENC polgármester, ünnepi beszédet mond
DR. ISASZEGI JÁNOS, a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának
parancsnoka. Közremûködik a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ
Bázisának zenekara, mûsorvezetõ ARANY TAMÁS színmûvész
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A VOLÁNBUSZ Zrt. számára
kiemelten fontos, hogy a
mozgásukban korlátozott
utasaik számára is biztosítsa
a kulturált és akadálymentes
közlekedést a társaság
jármûvein.
Ennek szellemében a
VOLÁNBUSZ Zrt.
2009. május 1-jétõl a
• 800-as Budapest - Dorog Esztergom,
• 810-es Budapest Piliscsaba - Kesztölc,
• 880-889-es Budapest Szentendre - Visegrád Esztergom,
• 872-es Budapest Szentendre, Püspökmajori
ltp.
• 890-es Budapest Szentendre - Tahitótfalu,
Váci rév,
vonalain meghirdetett
idõpontokban kizárólag
alacsonypadlós, VOLVO
7700A típusú autóbuszokat
közlekedtet, megteremtve
ezzel a mozgásukban korlátozottak számára az esélyegyenlõséget. E szolgáltatásbõvítéssel nemcsak a kerekes
székesek számára válik így
tervezhetõbbé az utazás, de
alacsonypadlós jármûveink
megkönnyítik a babakocsival
közlekedõk, illetve az
idõsebb utasok eljutását is
úti céljukra.
Az autóbuszokra való
biztonságos fel- és leszállást
a második utasajtónál
található kihajtható rámpa
segíti, melyet az
autóbuszvezetõ kezel.
A járatok meghirdetett
menetrend szerint járnak,
azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a városi és a
közúti közlekedés sajátosságaiból adódóan néhány
perces eltérések elõfordulhatnak.

Iskolabusz indul
Pismányban
2008. év végén valamennyi Szentendrén mûködõ
nevelõ-oktató intézményben felmérés készült
arról, mekkora igény lenne egy városon belüli iskolabusz járat létesítésére.
Május 14-én a képviselõ-testület tárgyalta a 2009/10
tanévben tervezett pismányi iskolabusz próbajáratának
indítását. 1208 családból 528 fõ igényelné a visszaküldött kérdõívek szerint az átszállás nélküli utazást biztosító iskolabusz-járatot.
A tömegközlekedési vállalat által adott árajánlat szerint
a próbajárat május 19. – június 9. közötti üzemeltetéséért
522 000 Ft-ot kér, amelyet a próbajárat tesztelése alatt
Szentendre Város Önkormányzata átvállalt.
Amennyiben a tanulók megfelelõ létszámban kedvezõ
visszajelzés mellett veszik igénybe a próbajáratok szolgáltatásait, és ha a költségvetés átcsoportosítása is
lehetõvé teszi, a diákok ezekkel a járatokkal – reggel 2,
délután 3 busszal – közlekedhetnek átszállás nélkül, biztonságosabban otthonuk és iskolájuk között városunkban.
A tesztelés ideje alatt várjuk szíves észrevételeiket,
visszajelzéseiket, ezeket természetesen a Volánbusz is
mérni fogja.
Polgármesteri Hivatal
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SZENTENDREI ISKOLABUSZ
A menetrend május 19-tõl június 9-ig érvényes. A járatok igénybe
vehetõek bérlettel és elõre, illetve az autóbuszon megváltott helyi
menetjeggyel.
Pismány, aut.
ford.
Meggyfa u.
Lejtõ út
Törökvölgyi út
Egres u. 34.
Egres u.
Pismány, ABC
Barátság köz
Új köztemetõ
Bolygó u.
Sztaravoda u. 18.
Tegez u.
Skanzen bej. út
Muflon u.
Szarvashegytelep
Laktanya
Dömörkapui elág.
Kéki dûlõ
Kéki kõbánya
Szentlászlói út 160.
Sportpálya
Csapás u.
Templom u.
Tavasz u.
Izbégi elág.
Bükkös patak
Kálvária tér
Pomázi út 18.
Radnóti M. u. 8.
Kálvária út
János u.

6:15

7:10

6:16
6:17
6:19
6:20
6:21
6:22
6:24
6:25
6:26
6:27
6:28
6:29
6:33
6:34
6:35
6:36
6:37
6:38
6:39
6:41
6:42
6:44
6:46
6:47
6:49
6:51
6:52
6:54
6:55
6:55

7:11
7:12
7:14
7:15
7:16
7:17
7:19
7:20
7:21
7:22
7:23
7:24
7:28
7:29
7:30
7:31
7:32
7:33
7:10
7:36
7:37
7:39
7:41
7:42
7:44
7:46
7:47
7:49
7:10
7:50

Kálvária út
János u.
Püspökmajori ltp.
Kálvária tér
Bükkös patak
Izbégi elág.
Tavasz u.
Templom u.
Csapás u.
Sportpálya
Szentlászlói u. 160.
Kéki kõbánya
Kéki dûlõ
Dömörkapui elág.
Laktanya
Szarvashegytelep
Muflon u.
Skanzen bej. út
Tegez u.
Sztaravoda u. 18.
Bolygó u.
Új köztemetõ
Barátság köz
Pismány ABC
Törökvölgyi út
Lejtõ út
Meggyfa u.
Pismány, aut.
ford.

13:40
13:41
13:42
13:44
13:46
13:48
13:50
13:51
13:52
13:53
13:54
13:55
13:56
13:57
13:58
13:59
14:00
14:02
14:03
14:04
14:05
14:06
14:07
14:09
14:12
14:14
14:15

14:40 16:20
14:41 16:21
14:42 16:22
14:44 16:24
14:46 16:26
14:48 16:28
14:50 16:30
14:51 16:31
14:52 16:32
14:40 16:33
14:54 16:34
14:55 16:35
14:56 16:36
14:57 16:37
14:58 16:38
14:59 16:39
15:00 16:40
15:02 16:42
15:03 16:43
15:04 16:44
15:05 16:45
15:06 6:26
15:07 16:47
15:09 16:49
15:12 16:52
15:14 16:54
15:15 16:55

14:17 15:17 16:57

További információ: www.volanbusz.hu
Tel.: 26/311-996

Az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központja május 25. és
június 20. között országos reprezentatív adatfelvételt végez a lakosság
egészségi állapotára vonatkozóan. 196 000 kérdõívet küldtek ki, melyeket
interneten kell visszaküldeni. A megszólítottak között valószínûleg lesznek
olyanok, akik nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel. E költséghatékony
módszer (nincs kérdezõ biztos) eredményessége érdekében szerkesztõségünkben szívesen segítünk minden hozzánk fordulónak a kérdõív
kitöltésében (telefonszámunk: 26/505-120).

Fentiekrõl további információ található társaságunk
honlapján, a vonalon
közlekedõ autóbuszokon,
illetve az autóbusz-pályaudvarokon elhelyezett
szóróanyagainkban.
A VOLÁNBUSZ Zrt. bízik
abban, hogy ezzel az új
szolgáltatásbõvítéssel
utasaink még nagyobb
megelégedéssel veszik
igénybe szolgáltatásainkat.
www.volanbusz.hu

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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Fontos döntések
a TÖOSZ ülésén

A szavazással kapcsolatos
általános információk
Tisztelt Választópolgárok!
Az Európai Parlament tagjainak választására június 7-én vasárnap kerül sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket
felhívni néhány fontos tudnivalóra.
SZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON A LAKÓHELYTÕL TÁVOL
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén
tartózkodik, igazolással szavazhat az azon megjelölt település
igazolással szavazók számára kijelölt szavazókörében.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján június 5ig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl.
Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem június
2-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
Ha az igazolás kiadását követõen valamilyen oknál fogva Ön
mégis úgy dönt, hogy a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben
szeretne szavazni, június 4-ig kérheti, hogy – az igazolás
bevonásával egyidejûleg – vegyék vissza a lakóhelye szerinti
szavazókör névjegyzékébe.
SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat.
Mozgóurna iránti igényét csak a választópolgár és csak írásban
kérheti a szavazás napja elõtt június 6-án, 16 óráig a Helyi
Választási Irodán, a szavazás napján a kijelölt szavazókörben
az adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben.
Fontos szabály, hogy aki igazolással rendelkezik és mozgóurnával szeretne szavazni, csak a kijelölt szavazókörben, azaz 3.
számú szavazókörben (Petzelt József Szakközépiskola és
Szakiskola, Szentendre, Római Sánc köz 1. ) jelentheti be, mert
csak ebbõl a szavazókörbõl tud hozzá a szavazatszámláló
bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a (26) 503-397es telefonszámon érhetik el Szentendre Helyi Választási Iroda
(HVI) Névjegyzéki Csoportját, illetve a Helyi Választási Iroda
tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:
dr. Molnár Ildikó HVI vezetõje (jegyzõ)
Munkahelyi szám.: 06 (26) 503-365
e-mail: dr.molnar.ildiko@ph.szentendre.hu
Szûcs Imréné HVI vezetõ általános helyettese
(Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetõje)
Munkahelyi szám: (26) 503-348
Maurerné Koncz Tímea Szavazatszámláló Bizottságok
tagjaival kapcsolatos ügyekben (Önkormányzati
és Szervezési Iroda testületi referens)
Munkahelyi szám: (26) 503-352
dr. Molnár Ildikó
a HVI vezetõje
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felkéri a
Kormányt, hogy döntései meghozatalakor vegye figyelembe,
hogy a TÖOSZ támogatja a vízmûveknek az ellátási területükön található települési önkormányzatok részére
lakosságszám arányosan történõ önkormányzati tulajdonba
adást, térítés nélküli vagyonátadással.

NÕBARÁT PROGRAMOK
Szentendre 2009-ben elsõként alakította ki a nõbarát város
programját, mely a hölgyek szempontjából élhetõbb, biztonságosabb és kellemesebb város kialakítását tartja szem elõtt. A
program megvalósítása megfelelõ szabályozást és többletköltséget igényel, ennek kapcsán született a következõ döntés:
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége javasolja
az Önkormányzati Miniszternek és a Szociális és Munkaügyi
Miniszternek, hogy a fel nem használt pályázati forrásokból
az esélyegyenlõségi programok megvalósítására, különösen
a nõbarát programok támogatására kerüljön átcsoportosításra forrás, amelyet a települési önkormányzatok az esélyegyenlõségi és nõbarát fejlesztéseik megvalósítására
fordíthatnak.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége javasolja
az Igazságügyi és Rendészeti Miniszternek, ill. az Önkormányzati Miniszternek, hogy a hatáskörébe tartozó szakmai
rendeletek során következõ módosításakor vegye figyelembe
és emelje be a nõbarát parkoló kategóriát, segítve ezzel
családok, gyermekes szülõk biztonságosabb parkolásának
minél szélesebb körben történõ elterjedését.

M0
Az M0 Érdekvédelmi Egyesület tavaly júniusban alakult meg
Szentendrén. Dr. Dietz Ferenc polgármester, az egyesület elnökének legfõbb célja az volt, hogy egységes álláspont kialakításával összehangoltan lépjenek fel a megyeri híd átadását
követõen várható közlekedési káosz ellen. Az egyesület megalakulását az érintett minisztériumok és hatóságok is pozitívan
fogadták.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége fontosnak
tartja és az illetékes miniszter felé is eljuttatja azon álláspontját, miszerint az M0-s körgyûrû minél hamarabb történõ
befejezését, az új 10. számú fõút megépítését, a szentendrei
tehermentesítõ út, valamint a budakalászi és pomázi elkerülõ út megvalósítását a megnövekedett forgalomterhelés
optimalizálása érdekében.
Polgármesteri Hivatal

A polgármester

naplója
Május 22. (péntek)
09.00 „Jövõ-Város-Játék“
interaktív egész napos játék
a Városháza dísztermében
15.00 A Szegedi utcai játszótéren a felújított játszóterek
születésnapi zsúrja
19.00 A Barcsay Jenõ Általános
Iskola fennállásának 30. évfordulójára rendezett ünnepség

Május 23. (szombat)
14.00 Román Kulturális Intézet
Fõ téri vására

Május 26. (kedd)
09.00 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi megbeszélés
11.00 Indonéz delegáció
fogadása
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei
Közmûvelõdési Kht.
ügyvezetõjével egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
16.00 A Kovács László és a
János utca átadása

Május 27. (szerda)
08.00 Testületi anyagok
egyeztetése
10.00 Hivatali ügyintézõi
álláspályázók meghallgatása
13.30 DPÖTKT ülés
16.00 A sportegyesületek
vezetõivel megbeszélés

Május 28. (csütörtök)
08.30 Állampolgársági eskü
09.00 Ford megbeszélés
09.30 Testületi anyagok
egyeztetése
13.00 Polgármesteri fogadóóra
16.00 Kulturális programokról
egyeztetõ megbeszélés
16.30 1000 éves munkacsoport
ülése
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A nagy álmokat nem szabad feladni
Mi kell hozzá, hogy mindenki találjon kedvére valót a „kistérségi étlapról“?
Lassan fél éve annak, hogy a kistérségi irodán vezetõváltás történt. Dr. Török Balázs foglalta el megbízottként a lemondott dr. Vámos Attila helyét. Miután az ifjú jogász beleszokott az új feladatkörbe és ráncba
szedte a kistérségi társulás aktuális projektjeit, vállalta, hogy beszámol olvasóinknak a társulás aktuális
eseményeirõl.
– Ki is tulajdonképpen dr. Török
Balázs?
– 2008 májusa óta dolgozom a kistérségi irodában. Ifjúsági, sport- és jogi
szakreferensként kerültem ide dr. Vámos Attila akkori irodavezetõ beosztottjaként. Amikor novemberben úgy
döntött, hogy távozik a szervezet
élérõl, én vettem át a feladatait, azóta
vagyok megbízott irodavezetõ. 1983ban születtem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán végeztem,
idõközben tapasztalatot szereztem a
közigazgatás világában. Jelenleg közgazdaságtant tanulok másoddiplomás
képzésben. Ezeket a tudásokat igyekszem kamatoztatni az új feladatom
végrehajtása során is.
– Nem nagy falat ilyen fiatalon a
kistérségi irodavezetés?
– Sok munkával jár, de nem hiszem,
hogy túl nagy falat lenne. Ehhez a pozícióhoz együttmûködõ készség, bátorság és kitartás kell – meg persze
türelem minden mennyiségben. Néhány éve nagy álmokkal indult el a
kistérségi szervezet, mely mögött
egyelõre ugyan lassabban halad a megvalósítás, de a nagy álmokat mindazonáltal jónak tartom, és azon a
véleményen vagyok, hogy semmiképp
sem szabad feladni õket – én sem
szeretnék leadni belõlük. A kistérségi
rendszer egy lehetõség, amelyet tudni
kell kihasználni. Olyan, mint egy étlap:
számos opciót, különbözõ fogásokat
kínál, amivel vagy élünk, vagy nem, de
rajtunk múlik, hogy végül mi mellett
döntünk.
– Elektronikus közigazgatás, digitális aláírás – varázsszavak, amelyek
nagy indulatokat váltottak ki a
kistérség vezetõinek egy részében. Az
e-közigazgatás projekt kapcsán tavaly még az is felmerült: ha nem sikerül idõben biztosítani a mûködés
feltételeit, vissza kell fizetni a több
százmilliós uniós támogatást. Mirõl
szól tulajdonképpen ez a projekt, és
hogyan áll mostanság a helyzet?
– A legnagyobb és legnehezebben
gördülõ ügy a kistérségben valóban az
e-közigazgatás projekt. Ennek kettõs
célja van: a külsõ vetülete az, hogy a
lakosság gyorsabban, egyszerûbben és
hatékonyabban tudja intézni az ügyeit
azáltal, hogy a teljes ügymenetet
elektronikus úton végezhetik el. A
belsõ vetület a polgármesteri hivatalok belsõ rendszerének elektronizálását jelenti. Ez a közigazgatás teljes
reformjával jár együtt, az ügymenetek
racionalizálásával és szabványosításával. A projekt pályáztatására 2006-ban

Dr. Török Balázs,
a kistérségi iroda
vezetõje

került sor, a fejlesztés 2007-ben indult.
Jelenleg is a fejlesztési szakaszban tartunk, melyet ez év közepére zárunk le,
és áttérünk az üzemeltetésre. A kettõ
között nincs nagy szakadék, hiszen az
üzemeltetés során folyamatosan hangolni kell, tovább kell fejleszteni a
rendszert az idõközben felmerülõ igényeknek megfelelõen. A kistérség nagy
fába vágta ezzel a fejszéjét. Nemcsak
azért, mert 450 millió forintos projektrõl van szó, amelynek az üzemeltetése
körülbelül további legalább 77 millió
forintot igényel majd évente a társulás
részérõl, hanem mert eredetileg, a tervezés során sokan talán azt gondolták,
mind a tizenhárom településen egyszerre indul meg minden rendszer
mûködtetése. Ezt százszor több fejlesztõvel is nehezen lehetett volna
megoldani! Türelem kell, mire mindenhol zökkenõmentesen és rutinból fog
mûködni a rendszer. A kezdeti indulatok mindenesetre csillapodni látszanak.
– Milyen „nagy fákba“ vágták még a
fejszéjüket?
– Jelenleg zajlik egy kerékpárút-tervezési projekt, amely engedélyeztetési
eljárás alatt van, így a gyakorlatban
egyelõre nem sok minden látszik
belõle. Csak a tervezés 40 millió forintot emészt fel, ennek a felére nyertünk
uniós támogatást. A Dunakanyar értékes környezetének nagy része Natura
2000 besorolású, számos természetvédelmi terület található errefelé, emiatt jóformán lehetetlen olyan nyomvonalat kijelölni, amelyen a kerékpárút-építés nem ütközik jogszabályba, és nem a forgalmas utak mentén
halad. A tervek arról szólnak, hogy az
egész kistérséget átszelõ, dunakanyari, pilisi és szigeti szakaszra oszt-

ható kerékpárutat hozzunk létre. Az
illetékes hatóságok sorra kérik be az
újabb és újabb engedélyeket, és ez
sajnos jelentõsen lassítja a munkát.
– Milyen további feladatokat vitt tovább a kistérségi társulás tavalyról?
– A szúnyoggyérítés feladatait, amelyeket immár több éve az iroda
koordinál, kistérségi szinten pályáztatni racionálisabb döntésnek bizonyult, mint ha a települések különkülön intéznék. Az önkormányzatok
belsõ ellenõrzését is kistérségi szinten
oldottuk meg. Van már egy saját intézményünk, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, amely tíz településen mûködik. Különbözõ megállapodásaink vannak szociális téren is:
a szentendrei Gondozási Központ
ellátási területe kilenc települést fed
le. Tervek készültek arra vonatkozóan,
hogy ezt az intézményt is vegye át a
kistérség. Ez azért lenne elõnyös, mert
ily módon változatlan szolgáltatási
színvonalon plusz források bevonására
nyílna lehetõség, ugyanakkor Szentendrén kívül Pomáznak és Budakalásznak is van saját gondozási központja, így a közös rendszerbe vonás során
alaposan át kell gondolni a feladatköröket és az intézmények egymáshoz való viszonyának kérdését. A
közoktatásban is vannak együttmûködési megállapodásaink, például a
Bárczi Gusztáv Általános Iskola és a
pedagógiai szakszolgálatok, valamint
az intézményi társulások vonatkozásában.
– Hogyan emésztik meg a települések
az ilyesféle központosító hangulatú
lépéseket?
– Fontos látni, hogy a kistérség nem
valamiféle diktált kényszer, nem
erõbõl, felülrõl irányított struktúra,

hanem, mint korábban is említettem,
egy lehetõség a települések számára.
A kistérséggel nem kell és nem is lehet
úgy egyezkedni, mint egy rajtunk
kívülálló, felsõbb hatalommal, hiszen
a kistérség nem egy fölénk helyezett
közigazgatási egység, hanem mi magunk vagyunk ez a tizenhárom település, amely egy közös régióban él. A
végsõ döntést mindig az önkormányzatok hagyják jóvá, ezért úgy gondolom,
nem kerülhet sor a társulás többsége
részérõl olyan szándékok végigvitelére,
ami a kisebbség rovására megy. Igaz,
változatos hozzáállásokkal és megítéléssel találkozom a munkám során:
vannak polgármesterek, akik általában
a többieknél markánsabban fogalmazzák meg a véleményüket, és vannak,
akiket meglehetõsen ritkán látunk a
társulás ülésein, de amikor igazán
fontos kérdésekben kell dönteni,
hatékonyan együtt tudunk mûködni.
– A közigazgatási és a pedagógiai
tevékenységeken kívül mi az, amit a
nagyközönség is megtapasztal idén
az iroda mûködésébõl? Milyen rendezvényekre számíthatunk?
– A kulturális együttmûködések nem
képezik a kistérség költségvetésének
markáns részét, de 2008-hoz hasonlóan idén is lesznek látványos programjaink. Tavaly három kulturális rendezvényünk volt, amelyeket idén folytatni szeretnénk. A Kistérségi Tavaszköszöntõ Fesztivál folytatásaként
Májusi Aranyesõ Fesztivált rendeztünk,
amelyen a kistérség minden települése
képviseltette magát. A helyieknek és a
turistáknak is szól a Dunakanyar Nyári
Játékok, amely ugyancsak tavaly
debütált. Idén a rendszer változatlan
lesz: a résztvevõ települések egy-egy
nagyobb saját programját kiemelve a
kistérség egységes arculattal és marketinggel, egy közös, egész nyáron át
tartó fesztivál keretében tárja a nagyközönség elé a produkciókat. A tavalyi
nyolc helyett idén már tíz település
jelezte, hogy részt venne a programban. Ugyancsak lesz Dunakanyar
Aquavity. A 2008-as rendezvényhez
hasonlóan szeretettel várjuk majd a
helyi és környékbeli érdeklõdõket az
egész napon át tartó vizes-sportos
eseményre.
– Milyen nagy álmokat szeretnének
még megvalósítani?
– Sok tervünk van még, amelyekhez
pályázatok révén reméljük majd elõteremteni a forrást, ezért, ahogy eddig,
folyton figyeljük a lehetõségeket.
Jelenleg két olyan pályázatunk van,
amely a turisztikai vonzerõ fejlesztését
célozza, e mellett szeretnénk sportprogramokat is megvalósítani, ha nem
is feltétlenül önálló rendezvény formájában, hanem meglévõ rendezvények koordinátoraként. Bízom benne, hogy egyre többen ismerik fel: a
kistérségi rendszerben nincs kényszer
– önkéntes az együttmûködés, de minden szempontból megéri!
Bokor Tamás
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Városi gyereknap
és Püspökmajori Pünkösd
Május 29. péntek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
13 óra
16 óra

Diákparlament és diákpolgármester-választás
Gyerekrajz-kiállítás megnyitója

Május 30. szombat
BARCSAY ISKOLA UDVARA

A Viasat3 kereskedelmi csatorna a Nagy étteremalakítás Giannival címû sorozatát egy jótékonysági akció keretében szerette volna lezárni. Ehhez iskolai menzák jelentkezését várták. A közel 150
jelentkezõ közül a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumra esett a választás. A produkció célja
kettõs volt: egyrészt az ebédlõ felújítása, szépítése, másrészt a tizenéves korosztály táplálkozási
szokásainak helyes irányba formálása. Gyorséttermi menü, hamburger, kóla és sült krumpli
helyett más is lehet finom és egészséges. Az anorexia és a turbódiéta pedig önpusztítás és semmire sem megoldás.
A mûsor céljainak megvalósítása nem lett volna lehetséges az érintettek bevonása nélkül. Ezzel
nem is volt gond: amikor az érettségik elsõ hetében, egy keddi napon mesteremberek és
filmkészítõk sokasága lepte el az ebédlõt, bõven akadt segítõjük. Az érettségik miatti szerdai
tanítási szünet alatt önkéntes móriczosok festettek, fúrtak és faragtak, a vállalkozóbb kedvûek
pedig Giannival és társaival gyúrták és nyújtották a tésztát a másnapi menühöz, mosogattak és
takarítottak. Csütörtökön dietetikus tartott órát a helyes táplálkozásról, az olasz sztárok pedig
iskolapadba ültek és a tizedikesekkel együtt a magyar nyelvtan nehézségeivel és szépségeivel
küszködtek. Végül – néhány órát késve ugyan – elkészült az ebédlõ és az ebéd. A pulykaraguról
elfogyasztása után ugyan kiderült, hogy nyúlból készült, de a pizzával, rakott tésztával és túrós
süteménnyel együtt osztatlan
sikert aratott. A tanulóknak
ezen a rendhagyó napon a
konyhásnénik helyett Jakupcsek Gabriella és Görög Zita osztott ebédet, majd utána Rákóczi Ferenccel és Giannival
karaokézhattak.
Péntektõl
csend és nyugalom váltotta fel
az eseménydús napokat, de a
Móricz ebédlõje ettõl a naptól
megújulva várja a nagyszünetekben az ebédeseket – és a
tévémûsor május 22-i bemutatóját!
K. K.

Tanulj meg lovagolni õseink
hucul lovának hátán!
Heti rendszerességgel, 5-10 fõs csoportokban
fogadjuk a látogatókat.
A hucul lóról: talán az egyik legalkalmasabb
fajta a lovasok oktatására,
hiszen alacsony termetûek és végtelen
kedvességük is igen sok bizalmat ad
a hátán ülõ számára.
Részletekrõl, idõpontokról érdeklõdhet:
a 06-70/598-4345-ös telefonon
vagy e-mailben: mezontuli@gmail.com

Bojtár népi alkotó tábor
A táborba érkezõ leányok és legények
sok-sok játék közepette megismerkedhetnek
a magyar népi kultúrával, õshonos házi
állatainkkal és pásztoraik életével, népi
mesterségeinkkel, melyeket maguk is
kipróbálhatnak. Megismerhetik a magyar
kultúra harci eszközeit, népdalait, népmeséit,
körjátékait, népzenéjét.
Helyszín: Kisoroszi „Régi Idõk háza”
Tábor díja 15.000 Ft /fõ , Kisoroszi
gyerekeknek 12.000 Ft/fõ
ebéddel és uzsonnával
Tel.: 06-70/598-4345,
e-mail: mezontuli@gmail.com

11-tõl
14 óra
14.30
15 óra
16 óra
17 óra
17.30
18 óra

Püspökmajori Triatlon
A Központi Kiképzõ Bázis Fúvószenekara
Polgármesteri köszöntõ
Világszép kecskebéka (Délibábszínház)
Pünkösdölõ (nagykátai gyermek néptáncosok)
Eredményhirdetés
Baptista ifjúsági zenekar mûsora
Utcabál Stark Ferivel és zenekarával.
Közben: Eszes Viki és Schwartz Dávid

Mûsorvezetõ: Rubint Réka
Egész nap: virgonckodó játszópark, kézmûves foglalkozások,
Biztos Szikla Klub, katonai és tûzoltósági jármûvek, egészségsátor (várnyomás-, vércukor-, koleszterinszûrés, általános egészségállapot-felmérés), állatsimogató, óriás csúszda, szimultán
sakkjátszma, büfé
A rendezvény szervezõi és támogatói: Szentendre Város Önkormányzata, Szentendrei Közmûvelõdési Kht., Barcsay iskola,
Barcsay Alapítvány, Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis,
Fülöp Zsolt, Radványi G. Levente, Egészséges Városért Közalapítvány, Baptista Gyülekezet, Nagycsaládosok Szentendrei
Szervezete, V-8 Uszoda és Szabadidõközpont, SZ. I. A. Szentendre
(örök) Ifjúságért Alapítvány, Püspökmajor Baráti Kör, Szentendre
Városi Tûzoltóság, Polgárõrség, Élelmiszerbank

6 város/térség/választás
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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IV. Károly unokája Szentendrén
Újra
Kistérségi tanács
a belvárosról a fenntartható fejlõdésért
Újfent a belváros-rehabilitáció fejlesztési elemei voltak
terítéken a Városfejlesztõ
Egyesület május 7-i ülésén. A
meghívott vendég, Alföldiné
Petényi Zsuzsanna, Szentendre fõépítésze felvázolta
a fõbb projektelemeket. Szólt
a közterületek fejlesztésérõl,
valamint a Tourinform Iroda
új funkciójáról, ahol a látogatóknak szóló információk
mellett helyi termékeket is
árusítanának, valamint esetleg szolgáltatások, vendéglátó funkciók is helyet kaphatnának. A Fõ tér 12-ben a tervek szerint az átalakítást
követõen városi vendégház,
panzió kialakítása történik
meg. A rehabilitáció vezérprojektje a MûvészetMalom funkcióbõvítõ rehabilitációja lesz.
A részletekrõl még nincs végleges döntés, de úgy tûnik, a
középsõ szárny befejezése
vagy a déli szárny újraépítése
jöhet leginkább szóba.
Augusztus végéig engedélyezési terveket kell készíteni,
a projekteket menedzselõ Pro
Szentendre Városfejlesztési
Kft. tulajdonosi bizottságában pedig a tervezési szerzõdésrõl még a májusi rendes
testületi ülés elõtt döntés
születik.
A Városfejlesztõ Egyesület
tagjainak javaslatait is törekednek beépíteni a tervekbe.
Az egyik meglátás szerint jó
lenne, ha a HÉV-végállomás
környékére is települne valamilyen Tourinform-tájékoztatás, a Fõ tér 12-ben pedig a
földszinten nem apartmant,
hanem valamilyen szolgáltató
helyiséget látnának szívesen.
Dr. Bödecs László felhívta a
figyelmet a köztéri fák kiválasztásánál a fakoronák
méretének fontosságára és a
csapadékvíz-elvezetés hatékony megoldására. Többen
javasolták a dézsás növények
egységesítését, illetve a homlokzatfelújításokat, amely városszépészeti szempontokat
szolgálna. A fõépítész úgy
reagált: megvizsgálják, milyen anyagi és pályázaton
belüli lehetõségek kínálkoznak ezek megvalósítására. A
mûszaki tartalmat most pontosítják, s a házak felmérését
követõen javaslatot tesznek
az optimális megoldásokra.
-t-

Munkaindító tájékoztatót tartott a Szentendrei Kistérségi Fenntartható Fejlõdés Tanács május 15-én a
Napórásházban. A szakértõ csoport az országban
egyedülálló módon szeretne kistérségi szinten felmérést készíteni a fenntartható fejlõdést biztosító
legfontosabb ügyekrõl.
A tanács alapítói – Dévai Éva, Dukay Krisztina, Kelemen Gábor,
Mécs Gábor, Mezõ Tibor, Molnár Zsolt, Nyitrai Ákos, Szabó
István György, Trombitás Gábor, valamint Vajda János –
lényegében ugyanazt a célt tûzték ki maguk elé, amit a világ
nagy közgazdászai: olyan életstratégiát felépíteni, hogy
unokáinknak megfelelõ környezetet hagyjunk örökül.
– Közvetlen célunk, hogy a 13 kistérségi településen hozott
napi döntésekbe belevigyük a természetvédelem, a szociális
szféra, az egészségügy, a sport és a helyi gazdaságfejlesztés
fenntarthatóságának szempontjait – fogalmaz Vajda János.
– Szeretnénk az általunk kitûzött tizenöt konkrét célt, vagyis
indikátort figyelemmel kísérni és mérhetõvé tenni. Elsõ lépésben megvizsgáltuk, hogy eddig mely fontos kérdésekkel
foglalkoztak az önkormányzatok döntéshozói. Behoztunk
olyan szempontokat is, amelyekkel eddig egyáltalán nem
foglalkoztak. Munkánk nem egyszerûen az, hogy tükröt tartsunk a döntéshozók elé; nyomást is szeretnénk gyakorolni
rájuk, hogy a falvak, városok problémáit közösen tudjuk
megoldani. Csak hogy néhány példát említsek: a környezetvédelmi indikátorok közül nem kap elegendõ hangsúlyt
a zaj- és erdõvédelem, a mezõgazdasági mûtrágyák és
a vízminõség ügye. A gazdasági indikátorok közül nem túl
aktív az energia- és anyaggazdálkodás, valamint a megújuló
energiaforrások kérdése. A szociális indikátorok közül aktív
szerepet kap ugyan az oktatás, a bûnmegelõzés, de kicsi
a súlya a lakáskörülményeket javító intézkedéseknek.
A május 15-i eseményre meghívást kaptak a helyi és országos médiumok képviselõi, különbözõ civilszervezetek, a
Nemzeti Fenntartható Fejlõdés Tanács, a Pilisi Parkerdõ Zrt.,
a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Fõvárosi és a Duna-menti
Regionális Vízmûvek, a VSZ Zrt., az ÁNTSZ, valamint a helyi
munkaügyi központ. Mint Vajda János elmondta, összesen
20-25 fõ vett részt a beszélgetésen, amelynek végén – mintegy beharangozva a kistérségi érdekek védelmét és a fejlõdés
biztosítását – helyi élelmiszertermékekbõl álló büfé várta a
résztvevõket. – Az önkormányzatokat szándékosan nem hívtuk meg, mert nekik hamarosan külön-külön mikrotérségi
prezentációkat szeretnénk tartani, ahol részletesebben
mutatjuk be az elképzeléseinket. Az a víziónk, hogy a pályázati források után néhány éven belül az önkormányzatok is képesek lesznek finanszírozni a tevékenységünket, mert az eredményeink értékesek lesznek számukra.
A szervezet következõ célkitûzése az, hogy idén év végéig
zöldpályázati pénzek és szakértõk bevonásával látleletszerûen megvizsgálják a beépített területek növekedését,
ezek biológiai sokféleségét, a hulladékkezelést, az energiafogyasztást, a közlekedési terhelést, a helyi természetvédelmi területeket, a települési környezetvédelmi programokat,
a helyi piacokat és helyi termékeket, az ivóvíz- és szennyvízkérdést, a földterület-használatot, az önkormányzatok és
a civilek közvetlen érintkezési lehetõségeit, az önkormányzatok által támogatott tömegsport-lehetõségeket, az egészséges településért végzett programokat, a bölcsõdéket és
tanintézményeket, valamint a helyi, kistérségi munkavállalási lehetõségeket. – Ha mindez sikerül, valóban olyan
ismeretekkel fognak rendelkezni, amelyekkel az ország
egyetlen más térségében sem bírnak a helyiek – erõsítette
meg a kistérségi tanácstagok vízióját a Nemzeti Fenntartható
Fejlõdés Tanács jelenlévõ képviselõje. Júniusban kiderül,
hogyan sikerül pályázati forrásból finanszírozni a tervek
megvalósítását.
Bokor Tamás

Habsburg György, a Magyar
Vöröskereszt elnöke vendégeskedett Szentendrén május 13án szerdán. A Magyar Demokrata Fórum európai uniós képviselõ-jelölti listájának második helyezettje, dr. Dragon Pál,
az MDF helyi szervezetének
meghívására érkezett városunkba. Ahogy a Régimódi Vendéglõben tartott sajtótájékoztatón elmondta: sajnálja, hogy
az európai parlamenti választásokat megelõzõ kampányt
itthon a válság és a belpolitikai témák lengik körül.

– Az lenne a jó, ha belügyek
helyett kiemelt témák vezérelnék a közbeszédet, mint amilyen a közbiztonság fejlesztése,
a magántulajdon védelme, illetve az agrártámogatások átalakulóban lévõ rendszere, Magyarország igen értékes vízkészletének megõrzése, vagy hazánk 2011-es soros uniós elnöksége – vélekedett a diplomata,
akinek édesapja, Habsburg Ottó
1979 óta, bátyja pedig kicsivel
rövidebb ideje az Európai
Parlament tagja.
(FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS)

MEGHÍVÓ
A Lehet Más a Politika és a Humanista párt ezúton
szeretettel meghívja Önt
az LMP+HP szentendrei bemutatkozójára

LEHET MÁS A TALÁLKOZÁS
címmel
Idõpont: május 26. kedd 18-20 óra
Helyszín: Napórásház, 2000 Szentendre, Halász u. 1.
Téma: EU parlamenti választások
Vendégeink:
•
•
•
•
•

Ertsey Katalin EP-képviselõjelölt
Kopiás Attila, a Humanista Párt alelnöke, EP-képviselõjelölt
Foltányi Zsuzsa környezetvédõ, EP-képviselõjelölt
az LMP+HP Pilis-Budavidéki aktivistái, szimpatizánsai
minden kedves érdeklõdõ
Mindenkit szeretettel vár az
LMP+HP Pilis-Budavidéki szervezete
www.lehetmas.hu

(FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS)

www.humanistapart.hu
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Lezárult egy korszak, a pálya folytatódik
Magas állami kitüntetést kapott Kocsis Imre festõmûvész
z eddig elnyert tudományos fokozatok és kitüntetések (1985:
Munkácsy-díj, 1996: Magyar Felsõoktatásért emlékplakett, 1999: Habilitált mester, 2002: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt; Magyar
Mûvészetért Díj; DLA habil., 2008:
Professor emeritus) mellé ez év márciusában a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át Kocsis
Imre festõ- és grafikusmûvész, „a korszerûség, a hagyomány és a személyiség teljes egységet képezõ világát
tükrözõ alkotásaiért, több évtizedes
oktató, mûvészetszervezõ tevékenységéért“.
Negyvenéves pályáját fiatal gyakornokként 1968-ban kezdte a fõiskolán,
ahol késõbb tanársegéd, adjunktus,
docens és egyetemi tanár lett, s egyben a Képgrafika Tanszék vezetõje
tizenöt éven keresztül. Huszonöt évig
tagja volt az Egyetemi Tanácsnak, egy
évtizedig a Magyar Akkreditációs Bizottságnak. Kocsis Imre a Képzõmûvészeti Fõiskola (késõbb Egyetem) kötelékében negyven éven át tanított
megszakítás nélkül, egészen az elmúlt
tanévig.
1970-ben õ hozta létre és indította el
a fõiskolán a Murális Mûhelyt, ahol
vakolattechnikákat (freskó, szekko,
sgrafitto), mozaikot, kerámiát, üvegfestészetet, tûzzománcozást stb. tanított.
1978-ban a Sokszorosító Grafikai Tanszék meghívására és felkérésére megteremtette a mûvészi szitanyomás

A

Kocsis Imre: Ajtóban

beindításának feltételeit és megszervezte az oktatást.
A mûvészi szitanyomás meghonosítása
Magyarországon az õ nevéhez fûzõdik.
Így magától értetõdõ volt, hogy részt
vett a nyolcvanas évek második felében
a Szentendrei Grafikai Mûhely, valamint a hozzá kapcsolódó galéria létrehozásában, segített a kollégák szakmai felkészítésében.
Kocsis Imre 1969-tõl Szentendrén él,
az ún. új mûvésztelep egyik mûteremházában, életmûve túlnyomó többségének alkotó helyén. De szülõvárosa,

Makó is részesült a képzõmûvészet
terén kifejtett oktató-szervezõ munkájából: 1977-1990 között õ vezette
az általa létrehozott, nemzetközileg is
elismert Makói Grafikai Mûvésztelepet,
ahol éveken keresztül dolgozott a
Képzõmûvészeti Fõiskola (Egyetem)
mintegy tíz tanára, biztosítva ezáltal
is a telep rangját, az ott folyó munka
színvonalát. Évente meghívott a telepre egy-egy végzõs hallgatót is. Aki
ott mély vízbe került, ma a szakma élvonalában van – mondta egy alkalommal.
A Magyar Akkreditációs Bizottságban
eltöltött egy évtized alatt segítette,
támogatta a Pécsi Tudományegyetem
Mûvészeti Karának, a Kaposvári Egyetem Mûvészeti Fõiskolai Karának létrejöttét, valamint a mûvészeti oktatás
bevezetését a soproni egyetemen.
Amíg más városokban sikerült – igaz,
nem egyedül – a képzõmûvészeti képzés egy-egy fontos állomását létrehozni, addig Szentendrén, a biztató
indulás ellenére, bezárultak elõtte a
lehetõség – vagy a szándék? – kapui. S
most, amikor új állami kitüntetése és
negyvenéves tanári pályája befejezése
alkalmából az elmúlt évtizedekrõl beszélgetünk, ez az egyetlen téma, ami
gyorsan felszakadó sebként tör magának utat, miközben arcán az addigi
mosolyt a nehezen leplezhetõ indulat
jelei váltják fel. Mirõl is van szó? Csak
egészen röviden: 1996/97-ben Kocsis
Imre azzal a javaslattal kereste meg a
város vezetését, hogy a már mûködõ
alapfokú mûvészeti oktatást figyelem-

be véve, a fõiskolával közösen hozzanak létre Szentendrén egy Díszítõmûvészeti Fõiskolát. Az indoklást egy
1997-es keltezésû írásos elõterjesztésbõl idézem: „Iskolaalapítási szándékunk abból a felismerésbõl született,
hogy a magyar mûvészeti közép- és felsõoktatáson belül létezik egy olyan terület, amely jelenleg egyaránt kívül esik
a képzõmûvészeti, valamint a design
oktatás érdeklõdési körén… A képzés
célja, mûvészi ipar alapjainak megteremtése Szentendrén“, mint például
falfestési technikák, gipsz-szobrászat,
kõfaragás, épületdíszítõ kerámia,
üveg- és textilfestés, intarziakészítés,
faszobrászat, díszítõ fémmûvesség stb.
Tehát csupa olyan szakma, ami épített
környezetünket kívülrõl és belülrõl
igényesebbé, szebbé, a régit hitelesen
felújíthatóvá teszi. S egyedül az
országban csak nálunk lett volna ilyen.
1997 tavaszán a szentendrei képviselõtestület döntést hozott arról, hogy a
fõiskola számára megfelelõ épületet
biztosít. Aztán valamikor, valamiért,
valakik ellenkezõ érdekébõl, vagy ki
tudja miért, a terv hamvába holt! Ezek
után érthetõ, hogy a fiaskó bõ tíz év
elteltével is indulatokat korbácsol
Kocsis Imrében. Szerencsére csak akkor, ha a téma elõkerül. Mert különben
dolgos napok telnek el felette itthoni
mûtermében. Egyszerre négy képen is
dolgozik, rendezi eddigi munkássága
termését és dokumentumait, készül
egy új kiállításra, Szentendrén is.
Török K.

Nyílt nap a budakalászi botanikus kertben
A budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet
botanikus kertje június 6-án, szombaton
9-tõl 16 óráig szabadon látogatható.
Kérésre az intézet szakvezetést biztosít, amely a
helyszínen igényelhetõ. A kert bejárata a Lupaszigeti útról érhetõ el, a 11. úttól (felüljáró) 300
méterre. (Gépkocsik részére korlátozott számban
parkolóhely áll rendelkezésre.)
A botanikus kertben 900 növényfaj található
három hektáron. Az intézet 1915. évi alapításától
kezdõdõen napjainkig tart fenn speciális gyûjteményeket a gyógynövények jobb megismerése,
megismertetése érdekében, egyben a kutatások
nyersanyagának biztosítására. 1984-ben nyitották meg a Rolf Dahlgren svéd botanikus és Tétényi
Péter professzor elképzelései nyomán létesített
kemotaxonómiai kertet. Ekkoriban ilyen szemléletû kert még nem létezett, így a budakalászi
elsõ volt a világon (ma még további kettõrõl tudunk). A kert rendszere Dahlgren törzsfájának keresztmetszeti képe, ez
látható a bejáratnál elhelyezett kerámia szobor háromdimenziós törzsfaábrázolásában. Középen egy vízi növényeket
magába foglaló medence helyezkedik el; ettõl balra a kétszikûek, jobb oldalán az egyszikûek találhatók. A medence körül
az õsibb egységek, távolabb a levezetett (progressziós) sorok tagjai kaptak helyet. Egy-egy parcella rendcsoport értékû;
nagyságuk az odatartozó fajok számával arányos, egymáshoz viszonyított helyzetük és távolságuk pedig többek között a
morfológiai és kémiai (hatóanyagban megnyilvánuló) rokonsági szintet fejezik ki.

VI. Országos
Patikanap
Az egészség új megközelítése
diagnosztika és terápia - NES
Prof. dr. Szigetvári Iván egyetemi
tanár, szülész-nõgyógyász,
természetgyógyász június 3-án,
szerdán 11 órakor
a Városi gyógyszertárban
(Kanonok u. 4.) elõadást tart
az egészségi állapot felmérésének
legújabb módszereirõl. 12 órától
mérési lehetõség (20 perc/fõ)
Idõpontkérés
dr. Kun Márta gyógyszertárvezetõnél

8 helytörténet
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„Országos történetet nem lehet írni az egyre gazdagodó
helytörténet eredményei nélkül, ezek az eredmények töltik
meg színnel, ízzel, vérrel, szóval élettel azt a képet, amelyet
az országos történetrõl kialakítottunk.” (Balogh Sándor
történész)

Fehérvárra és átadja az okleveleket, biztosítják, nemcsak hogy nem büntetik meg,
hanem még jutalmat is kaphat.

Olvasóink észrevételeit és témajavaslatait várja
a Helytörténet rovat szerkesztõje: Máté György
tel.: 06/26/312-980 • e-mail: ujsag@szevi.hu

ZEGERJEI GYÖRGY
MEGJUTALMAZÁSA

Egy ezeréves oklevél nyomában IV.
Györffy György (1917-2000) emlékének
MEGKERÜLNEK
AZ ELVESZETTNEK HITT
OKLEVELEK
Oklevélnyomozó sorozatomban eddig bemutattam Szent
István 1009. évi veszprémi
adománylevelét, illetve annak
IV. Béla által készíttetett másolatát. Foglalkoztam keletkezésének kérdésével és méltattam történelmi jelentõségét.
Természetesen ismeretterjesztõ szándékkal, bizonyos tekintetben leegyszerûsítve,
vagyis nem bonyolódva az
esetlegesen egymástól eltérõ
történészi álláspontok bemutatásába.

ZEGERJEI GYÖRGY
ÉS A PERGAMENTEKERCSEK
Csák Péter Veszprémet feldúló
hadseregének egyik katonája
– miként sok társa is – a püspökség 1276-os kifosztása és
épületének lerombolása során
„saját zsebre is dolgozott“.
Miközben a könyvtár könyveinek meggyújtásával küszködtek, egy Zagorjébõl származó katona tarisznyájába
süllyesztett – többek között –
két pergamentekercset. Látta,

hogy valami van rájuk írva, de
nem tudta, hogy mi, mert olvasni nem tudott. Gondolta,
valamikor jók lesznek valamire, hasznot húz belõlük.
Amikor megszabadult a katonáskodástól, hazament a Varasd vármegyei Zagorjéba. (Ma
Szlovénia, az írásmód bizonytalan). Otthon dugdosta a
nagy, lógó pecsétekkel ellátott okleveleket hol ide, hol
oda. De nem talált olyan úrfélét vagy papot, akinek megmutathatta vagy felajánlhatta
volna azokat. Attól félt, kérdõre vonják majd, hogyan
került hozzá. Ugyanígy járt fia,
majd unokája György is. Így
telt el hatvanhat év és az új
király (Károly Róbert, aki
1301-tõl 1342-ig uralkodott)
sorra legyõzte az ellene és az
egymás ellen hadakozó tartományurakat, a Csákokat, a
Kõszegieket és a többieket. (A
Csákok a mondák szerinti honfoglaláskori magyar vezérek
egyikétõl, Szabolcstól származtatták magukat, s ezért az
õsi szokás szerint jogot formáltak a trónra.) Az erõskezû
király 1323-ban Temesvárról
az ország közepébe, Visegrádra tette át a székhelyét. Az
események híre eljuthatott a

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

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

PASTINSZKY
ANTIKVÁRIUM
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
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www.astraszerviz.hu

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

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

déli végekhez is, és közrejátszhatott abban, hogy Zegerjei
György számára egyre kényelmetlenebbé váljon az oklevelek rejtegetése. Attól tartott, hogy a nagyurak felelõsségre vonását követi katonáik megbüntetése is.

ADOMÁNYGYÛJTÕ
SZERZETESEK
ZAGORJÉBAN
Györgynek kapóra jött, hogy
1342 nyarán két adománygyûjtõ szerzetes jelent meg a
falujában. Bizalmat érzett
irántuk, és megmutatta nekik
a két tekercset. A szerzetesek
megdöbbenve látták, hogy
Szent István király egyik
oklevelét és annak másolatát
tartják a kezükben. Alig hittek a szemüknek, hiszen úgy
tudták, hogy hatvanhat évvel
ezelõtt Csák Péter rablóhada a
veszprémi püspökség levéltárát is felgyújtotta. Amikor
György elmondta nekik, hogy
nagyapjától örökölte a tekercseket, a szerzetesek megbeszélték vele: ha feljön velük

Több mint hét napig tartott a
szerzetesek és György útja
Zagorjébõl Fehérvárra. Megérkezésük után néhány napra
felolvasták György elõtt az
1342. augusztus 22-én kelt
alábbi kötelezvényt:
„A veszprémi káptalan ismeretlen barátjának, Zegerjei Györgynek üdvöt és barátságot. Szerzetesek, akik a hívek adományait gyûjtögetve arrafelé jártak és világi emberek hozták
hírül, hogy egyházunk iratai és
kiváltságlevelei közül, amelyek
egyházunk feldúlása és kifosztása alkalmával elvesztek, és
idegen kezekbe kerülve az ország különbözõ részeibe szétszóródtak, két oklevelünket,
melyek még nagyatyád, majd
atyád birtokából elég hosszú
idõ után kezedbe kerültek,
istenfélõ hajlandósággal kész
volnál illõ jutalomért nekünk
és egyházunknak visszaszolgáltatni, ha egyházunknak ugyanakkor elveszett más értékei
miatt nem fogunk Téged zaklatni. Miért is biztosítunk Téged, és kérünk jelen sorainkkal,
hogy személyesen keress fel
bennünket, magaddal hozva
kellõ óvatossággal a két okiratot, s ha azt látjuk, hogy tényleg a miénk, gondunk lesz illõ
jutalmazásodra, és ezeken túl
egyházunk egyéb elveszett értékeit semmiképp sem fogjuk
rajtad keresni. És hogy ígére-

Közhasznúsági jelentés 2008. évrõl
Az Egészséges Városért Közalapítvány Kuratóriuma 2008. évi közhasznúsági jelentését
az alábbiakban teszi meg.
1. A Pest Megyei Bíróság az Egészséges Városért Közalapítványt 5.Pk.60.197/1998-s számú határozatával
közhasznú szervezetté minõsítette.
2. Számviteli beszámoló ezer forintban:
2008. év
e Ft
A. Befektetett eszközök:
II. Tárgyi eszközök
B. Forgóeszközök:
IV. Pénzeszközök

99
99
1 767
1 767

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
D. Saját tõke:
I. Induló tõke
II. Tõkeváltozás
III.Tárgyévi eredmény (közhaszn.tev-bõl)

1 866
1 866
300
1 470
96

FORRÁSOK ÖSSZESEN:
EREDM ÉNYK IMUTATÁS:
A. Összes bevétel:
Közhasznú mûködésre kapott támogatás
APEH 1 %
Pályázati támogatás
Egyéb bevétel
B. Összes költség:
Anyagjellegû ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Térítés nélkül átadott eszköz
Támogatások
E. Eredmény:
1. A közalapítvány költségvetési támogatásban nem részesült .
2 .Vezetõ tisztségviselõ juttatásban nem részesült.
Szentendre, 2009. május 7.

1 866

2 243
1 200
52
180
810
2 147
1 435
54
458
200
96

tünkben megnyugodjál, kérjük,
hogy az okiratokat, amint ezt
legalkalmasabban teheted,
nagyobb bizonyosság okából a
fehérvári káptalan színe elõtt
szolgáltasd vissza. Mi viszont,
amikor ott megjelensz, ugyanezen káptalan bizonyságával
kötelezettséget vállalunk illõ
megjutalmazásodra és arra,
hogy a két okiraton túl veled
szemben semminemû követelést nem támasztunk. Kelt az
Úrnak 1342. esztendejében,
Pünkösd ünnepének nyolcadán.“
Zegerjei György az oklevelekért 10 budai márka jutalmat
kapott a veszprémi káptalantól.

A VESZPRÉMI
HELYTÖRTÉNÉSZ
A szinte mesébe illõ történet
részben Gutheil Jenõ (18871963) az Árpád-kori Veszprém
címû könyvében olvasható.
A helytörténész-kanonok a
veszprémi káptalan levéltárában közel kétezer középkori
oklevelet talált. Ezek átolvasása közben, amely két évtizednyi munkájába került,
talált rá a Zegerjei György
számára kiállított és elõtte
felolvasott bizonyságlevélre.
Mint Gutheil Jenõ írja, a
püspökséghez visszakerült két
oklevél közül csak a IV. Bélaféle átirat maradt ránk. Senki
sem tudja, hogy az eredeti
Szent István-i mikor veszett
el utoljára és végleg.
Következik: Az oklevél szentendrei szemmel
Máté György

A POMÁZI ÁLLATVÉDÕ
ÉS ÁLLATSEGÍTÕ
EGYESÜLET
kéri Önöket, segítsenek
adójuk 1%-nak
felajánlásával, hogy
továbbra is mûködhessen
a pomázi kutyaotthon
és hogy minden,
látóterünkbe került
bajba jutott
állaton segíteni tudjunk!
ADÓSZÁMUNK:
18668360-1-13
EMBERSÉGÉT
KÖSZÖNJÜK!
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Õzláb forma két lyukacska
Határjelek és kéziratos térképek
alósnak vélt világunk felett szemünk láttára veszi át a „hatalmat“ a számítógépes-virtuális
világ. A tempót, amit diktál, néha már
követhetetlennek érezzük, az eredmények egyszerre töltenek el csodálattal és szorongással (bár lehet, hogy ez
utóbbi érzés korosztály-függõ!).
Itt van például a Google Earth program.
Egyszerûen szédítõ! Otthon a számítógépem elõtt ülve, az egeret le-föl, jobbra-balra mozgatva másodpercek alatt
a Földgolyó bármely pontjára elröpít a
technika. Mintha szárnyaim lennének,
villám gyorsasággal ereszkedem le a
magasból, a kezdetben még homályos
foltok kitisztulnak, s ott vagyok mondjuk Párizs kellõs közepén (mindent
felülnézetbõl látok) vagy egy kínai
kisvárosban – választhatok bármit –,
látom a házakat, egyenként a fákat, az
úton az autókat, olykor még a színüket
is. Ha Szentendrét írom be a keresõbe,
néhány másodperc alatt itt is feltárulnak az ismerõs utcák, a házak, a kertekben kéklõ medencék, a Duna-korzón
parkoló autók. Légi felvétellel befogva
az egész világ!
Ha mármost kilépünk ebbõl a Föld
körüli száguldásból, és egy másik irányt
veszünk, mondjuk leereszkedünk az idõ
tengelyén több száz évnyi mélységbe,
azt tapasztaljuk, hogy bõven tartogat
számunkra az a kor is érdekes, elfelejtett „újdonságokat“. Ez alkalommal
azokból a történeti forrásokból és
gyakorlati praktikákból válogattam,
amelyek egy-egy településhez vagy birtokoshoz tartozó terület határait
rögzítették és emlékezetben tartását
segítették!
Látványos és igen becses történeti források az ún. kéziratos térképek. Földmérõ mérnökök, miután koruk rendelkezésre álló technikai eszközeivel
felmérték az adott települést vagy egyegy szóban forgó birtoktestet, térképet
készítettek róla. Rendszerint más színnel jelölték a különbözõ mûvelési
ágakat (szántó, rét, legelõ, erdõ, vizes,
mocsaras terület stb.), avagy több birtokos esetén az egyikhez és másikhoz
tartozó földeket. Általában a dûlõneveket is ráírták a térképre, hogy
mindenki számára világos és érthetõ
legyen a határbeli földek elhelyezkedése.
Az elmúlt századokban – ellentétben
napjaink gyakorlatával – öncélú nevet
semminek nem adtak. Minden határbeli név a praktikum jegyében született, az eligazodást, a tájékozódást
szolgálta, valamint segített a településsel kapcsolatos események, birtoklási viszonyok ismeretének a megõrzésében. A következõ példákat

V

Szentendrérõl idézem, ahol ismerjük,
ott az elõfordulás évszámának feltüntetésével és az akkori helyesírással.
Nagyon gyakori példa, hogy az adott
birtok a tulajdonosáról kapta nevét. A
Barát Réttye/1652, a Püspök Major, a
Pap Rét elnevezések egyházi birtokokra

utalnak. A természeti-domborzati jelleg õrzõdött meg a Kõ Hegy/1652,
Gyertyános/1652, Bükkös Hegy/1778
nevekben. Mérete, kiterjedése után
kapta nevét a Kis Tó/1652 és a Hosszú
Rét/1778. A Jóvízû Patak/1778, az
Öregvíz Patak/1778, a Sziklás Patak/1778 tulajdonságáról, a Kulcsos
Hegy/1763, az Asztalkõ/1778, a Kukac
Hegy/1778 a valamivel való hasonlatosság alapján keletkezett földrajzi
nevek. Jól érzékelhetõ tehát, hogy a
régi dûlõnevek sok mindent megõriztek
egy-egy falu vagy város egykori természeti, domborzati jellegérõl, tulajdonviszonyairól, történelmérõl, gazdálkodásáról.
A térképek készítése nagy szaktudást,
sok idõt igénylõ, költséges munka volt,
ezért a megrendelõk között sokáig csak
a kincstárral, az egyházzal és a nagy
uradalmak földesuraival találkozunk.
A levéltárak eme becses darabjai tehát
nem a napi használatra készültek. Arra
más metódus szolgált.
A különbözõ tulajdonosok birtokában
és használatában lévõ határbeli földek
kiterjedésének pontos megjelölése
mind az egyén, mind a közösség számára fontos volt. Ezért a birtokok
határát – lett légyen az szántóföld, rét,
legelõ, erdõ – hivatalos képviselõk,
mikor kit érintett a dolog: a király, a
megye vagy a földesúr, máskor a szomszédos települések illetékeseinek jelenlétében határjelekkel látták el. A
határjel lehetett mezsgye, felállított

határkõ, kisebb-nagyobb kõrakás, vagy
jól megjegyezhetõ bármilyen természetes környezeti jel: magányosan álló
fa, bokorcsoport, gyalogút, vízmosás
stb.
Minthogy a határjelek mindegyikét a
múló idõ, vagy önös emberi szándék

szó. Az apjától és másoktól is hallotta
megfogalmazás két dolgot fejez ki. Az
egyikkel az idõsíkot hosszabbítja meg
az elbeszélõ, hiszen az apja olyasmit
is tudhat, ami az õ életén kívül esik. A
másokra utalás pedig az elmondottak
tartalmának megerõsítésére, aláhúzására szolgál, mint a következõ példában is: az 1600Szentendre térképe
as évek közepén egy per miatt
a 18. század
eszközölt határjárás jegyzõvégén, II. József
könyvében a tanú azzal adott
korában
nyomatékot az általa elmondottaknak, hogy megnevezte
tudásának a forrását, azaz
egy békásmegyeri „régi öreg
embertül“ hallotta, hogy a
szentendrei határ a „Mester
rétje“ Duna felõli végén van.
Egy másik, 1754-ben készült
határjárási
jegyzõkönyv
Szentendre, Pomáz és Budakalász közötti határvonalat
rögzítette. Ebbõl való az itt
következõ részlet: „mutattak
az Tanuk egy hánt határt
(azaz egy mesterségesen készített halmot), kinek tetejében somfa és vékony körös
megváltoztathatta, kimozdíthatta fa vagyon. Ettül egy kevéssé balra forhelyébõl, idõrõl idõre határjárást tar- dulván és circa 50 lépést el hagyván,
tottak, de örökösödési per, birtok- mutattak az Tanuk hárs és ihar fa között
háborítás, elbirtoklás esetén minden- sok elhintett kövek között fekvõ egy
képpen. Ezek azok az esetek, amikor nagy követ, melynek hátán C forma jel,
az emberi emlékezet és a közösségi nap-nyugoti oldalában pedig õz láb
tudás fontos szerepet kapott, ugyanis forma két lyukacska vagyon“.
az ügyben eljáró illetékesek azt rög- A határköveket gyakran még külön
zítették jegyzõkönyvbe, amit a maguk jelekkel is ellátták. 1757-ben egy
mellé vett, a határt jól ismerõ, rend- határkövön „két jó mélyen kifaragott
szerint idõs emberek elmondtak nekik. réghi keresztet vágtak egyik Szent Endre,
Múlt heti írásomban már utaltam arra másik Szent László felé lett kifaragva“.
az 1697-ben készült tanúkihallgatás- A Kulcsos hegy tetején egy kulcsforra, amelyben a hetvenöt éves Lukács mát véstek az egyik határkõbe, az
Pál „Szent Endrej faluban“ a kiküldött Akasztókõ nevû hegynél pedig prakvizsgálódó személyeknek megmutat- tikusan egy akasztófát.
ta, hogy hol voltak a Muslay család bir- A más-más tulajdonoshoz tartozó birtokai. Telekrõl telekre, házról házra tokok határpontjait emlékezetben tarjárva elmondta, melyiken kik laktak, tandó, egy ma már hihetetlennek tûnõ
mi lett velük, milyen ház állott ott stb., praktikát is gyakoroltak eleink: az új
ahogy „Emberi Emlékezetûl fogvást, határjel felállításánál egy nagyobAttyatúl s – masoktúlis (…) hallotta“. bacska gyereket jól megvertek, hogy
Elbeszélésében emlékezetét a mások- sokáig emlékezzen arra a helyre. Egy
tól szerzett tudással erõsíti meg és szentendrei határjárás során 1763-ban
támasztja alá. Az egyéni tapasztalás a tanú elmondta, hogy: „a Szekrény
ily módon nyer közösségi hitelesítést. Keövin (Szekrénykõ) melynél három
Az idézett mondatban két olyan meg- határ futott öszve megverték mondván
fogalmazás szerepel, ami nagyon nekie, emlékezzél meg, ennél föllül írt
gyakori az emlékezetre épülõ narratív határok öszve ütköznek és ez légyen
forrásokban. A mondat elsõ fele azt valóságos választó határjel“. Ebben az
emeli ki, hogy emberemlékezet óta úgy esetben tehát nem is akármilyen,
van a szóban forgó dolog, tehát nem- hanem fontos, három egymással szomcsak õ tudja ekként, hanem mindenki. szédos település közös határpontjára
Ezt a szófordulatot olyan esetekben vonatkozik az elbeszélt történet.
használják a tanúk, amikor valóban A módszer ma már nem mondható
nagyon régi, minden akkor élõ ember korszerûnek, de minden jel szerint
emlékezetét meghaladó dologról van hatásos volt.

10 gyerekek
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

A Püspökmajori Könyvtár
csendes klubszobájába egyre
többen érkeznek. Bölcsõdésóvodás korú kisgyerekek kuporodnak le a szüleikkel a földre helyezett párnácskákra. Ki
az anyukájához simulva, ki apa
ölében várja, hogy kezdõdjön
a mesefoglalkozás. Kedves
furulyaszó oldja az áhítatos
csendet, majd gyermekkorunk
jól ismert meséje elevenedik
meg az elveszített kesztyûrõl,
amelyben menedéket találnak
téli erdõ piciny lakói. Ahogy
kerekedik a történet, a gyerekek egyre közelebb húzódnak a paravánra erõsített kesztyûhöz, a kedves állatfigurákhoz, majd észrevétlenül maguk
is a bábjáték résztvevõivé válnak. Közösen takargatják be
az állatkákat, maguk is kézbe
veszik a történet kellékeit,
egyre aktívabban, egyre bátrabban játszanak. A bábelõadás
véget ér. Felélénkül a terem.
Megkezdõdik a felszabadult,
közös alkotás. Elõkerül a papír,
olló, hurkapálca és az egyszerû
kellékekbõl a piciny kezek a
szülõk segítségével hamar
elkészítik a vidám bólogató
hóemberkéket. Munka közben
a szülõk is egyre oldottabban
beszélgetnek a gyerekekkel,
egymással és a foglalkozás
vezetõjével; elõkerülnek a
gyerekekkel kapcsolatos kérdések, kételyek, problémák is.
Kovács Noémi bábelõadásai
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Gyógyító bábok
Kék Madár Meseklub a Püspökmajori Klubkönyvtárban
már több éve nagy népszerûségnek örvendenek a gyerekek
és a szülõk körében. Pomáz,
Óbuda, Pilisvörösvár, Üröm
után tavaly õsszel Szentendrére is megérkezett az egyszemélyes interaktív bábszínház, ami itt is számos érdeklõdõt vonz.
– Hol kezdõdött a kapcsolatod a bábokkal?
– A gyerekekkel való kapcsolatom nagyon régi keletû, félig
szakmai indíttatású is. Gyermekeim születése elõtt a Petõ
Intézetben is dolgoztam mozgássérült gyerekekkel, konduktorként. A munkám aktív
része volt a mesemondás, a
bábozás. Aztán a mesefigurák
erejét újra igazából akkor
tapasztaltam meg, amikor kétéves kisfiam súlyos ízületi
gyulladással két hétre ágyba
kényszerült. Meséket olvastam, azokat közösen elõadtuk,
énekeltünk, aztán elkezdtünk
játszani mindennel, ami a
kezünk ügyébe került. Így lettek a fakanalaimból, az edényekbõl, a kezeinkbõl, a kesztyûinkbõl bábok, figurák,
mesehõsök.
A bábos mesefoglalkozások
indítása a második gyermekem

születése után kezdõdött.
Pomázra költöztünk, ahol nem
ismertem senkit. Így két kisgyermekkel otthon lévõ anyukaként még nehezebb volt a
mindennapi, sokszor egyhangú otthoni feladatokból való
kiszakadás. Amikor bementem
ismerkedni és körülnézni a
pomázi könyvtárba, kiderült,
adományokat gyûjtenek az
épület korszerûsítésére. Felajánlottam a segítségemet, és
a könyvtárosokkal egy jótékony célú mesesorozatot
indítottunk. A meghirdetetett
két hétbõl végül nyolc hét lett.
Egyre több környéken lakó
látogatott el a kisgyermekével: a gyerekeknek is tetszett
a közös játék, és az anyukák is
szívesen jöttek a közösségbe.
Így szép lassan a térség több
településén is elindultak a
klubok; Ürömön, Pilisvörösváron és most már Szentendrén is tartottam, illetve tartok
foglalkozásokat.
– Nagyon eredeti elõadást
láthattunk tõled. A történet
alapjául szolgáló kesztyû, ha
jól láttam, smirglipapírból
készült, arra rögzítetted fel
mese közben a kis figurákat,
kellékeket. Honnan meríted
az ötleteket, hiszen minden
héten valami újat vár tõled a
közönség?
– Nagyon meghatározó és
inspiráló élmény volt számomra – még a gyermekeim születése elõtt – a tengerentúli
tanulmányutam. New Yorkban
ugyanis nem ritkák a felnõtteknek szóló bábelõadások,
ahol a rendkívül látványos
színpadtechnikával készülõ

daraboktól a legegyszerûbb
eszközökkel eljátszott, izgalmas elõadásokig sok mindent
láttam. Fergeteges volt például egy, a csizmák és az
elegáns úri cipõk ellentétén és
összecsapásán alapuló társadalmi dráma. Hatéves kintlétem alatt rengeteg eszközt
és lehetõséget megismertem,
amivel a gyerekek aktívan
bevonhatók a játékba.
– Mi volt a legmeghatározóbb
amerikai élményed?
– Egyszer mozgássérült kisiskolásokkal szerveztünk egy
jótékonysági bábelõadást. Az
elõadás megtervezése igen
komoly kihívást jelentett,
hiszen minden gyermeknek
meg kellett találni azt a neki
szóló, rászabott szerepet, amit
az állapotából adódóan képes
eljátszani. A gyerekek rendkívül élvezték a felkészülést;
még a legsérültebb gyermek is
kapott szerepet a darabban.
Az egyik kislány például a lábával mozgatta a figurákat, a
másik, rendkívül súlyosan
mozgáskorlátozott, beszédképtelen, tolószékes kisfiú
pedig a szelet alakította,
hihetetlen átéléssel és felelõsségtudattal. A meghívott
üzletemberek, adakozók nem
is sejtették, kik a darab szereplõi. Olyan döbbent, megrázó,
tapintható csendet, mint
amikor az elõadás a végén
elhúztuk a paravánt, még nem
hallottam.
– Magyarországon is használják a bábjátékot a sérült
vagy beteg gyermekek gyógyításában?
– Természetesen nálunk is

megvan ennek a gyakorlata,
de még nem olyan szinten,
mint Amerikában. A bábjáték
– pszichológus irányításával
– nagyon hatásos terápiás eszköz, jó eredményeket lehet
elérni vele. A baba-mama
foglalkozásokon túl jelenleg
is együtt dolgozom egy autista
és szorongásos gyermekek
gyógyítását végzõ pszichológussal. A kezelések, mesefeldolgozások során én vagyok a
pszichológus „vizsgáló-mérõgyógyító gépe“, eszköze. A
bábok nagy elõnye, hogy egyrészt el lehet bújni mögéjük;
bárki lehetsz, aki vagy ami csak
szeretnél, bárhogy reagálhatsz a dolgokra, hiszen nem
te szólalsz meg, hanem az általad életre keltett szereplõ.
Másrészt a mesefigurákon
keresztül a szorongást keltõ
dolgok kezelhetõvé, befolyásolhatóvá válnak. Volt már
közös gyógyító munkánk egy
nagyon komoly kutyafóbiával
küzdõ kisgyermekkel is, akivel
hosszú idõ alatt, de sikerült
eredményt elérni, illetve
autista gyermekekkel, ahol a
figyelemfelkeltés és a fókuszálás tárgya lett a báb, akitõl
hajlandóak voltak meghallani
és elfogadni a közvetített
kommunikációt.
– Több mûvelõdési házban is
vezet foglalkozásokat. Mit
csinálsz, amikor éppen nem
bábozol?
– Miután szinte minden hétre,
a foglalkozásokra új bábokat
készítek, a mesefigurák és a
kellékek lassan elöntik a lakást. De ez így szép! Két foglakozás között pedig fordítok,
elsõsorban
pedagógiai,
gyógypedagógiai
szakmai
anyagokat. Ha még ennek
ellenére is maradna némi idõm
a család és a gyerekek mellett,
meséket írok, bevallom, már
diákkorom óta. Mivel a meséimet sokszor a foglalkozásokon is elõadom, már többen
biztattak, hogy próbáljak
kiadót keresni. Lehet, hogy ez
lesz az utam, még nem tudom.
Mindenesetre, ha a gyerekeim
nagyobbak lesznek, szeretnék
újra konduktorként dolgozni,
és a bábtechnikában tapasztaltakat továbbvinni a hazai
betegek gyógyításában is.
Kolos Emõke
A foglalkozások június
közepéig minden szerdán
10-11 óráig tartanak
a Püspökmajori
Klubkönyvtárban.
Belépõjegy: 600 Ft.

táborok 11
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Vár a vízi tábor!
Ha a nyári szünetedet szeretnéd vízparton,
sportolással, jó társaságban tölteni, akkor
szeretettel várunk vízi táborainkba 7 éves
kortól, ahol igazi tábori hangulatban (tábortûz,
sátrazás, bográcsozás) lehet részed.

Nyári kalandsport táborok
Szentendrén
Naponta változó programok (úszás, evezés,
kerékpározás, túrázás)
Idõpontok (hétfõtõl péntekig): június 1519.; június 29. - július 3.; július 27-31.
Részvételi díj: sátorozással,
teljes ellátással 20 000 Ft/fõ/hét.
Napközi jelleggel (8.30-tól 16.30-ig)
14 000 Ft/fõ/hét

Dunai vándortúra
„Budapest – Mohács“ gyerekeknek, családoknak, baráti társaságoknak
Vízi vándortúra, napi 15-30 km evezéssel.
A táv könnyen teljesíthetõ, sok fürdéssel,
csorgással, napozással, 4 személyes kenukkal.
Útvonal: Budapest – Százhalombatta – Dunaújváros – Paks – Gemenc – Baja – Mohács, onnan
hazautazás autóbusszal.
Idõpontja: július 11-17.
(szombattól péntekig)
Részvételi díj napi háromszori étkezéssel:
25 000 Ft
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Nyári napközi
Szentendre szívében, a Duna-korzón, hangulatos környezetben, változatos programot kínálunk óvodásoknak és alsó
tagozatos gyerekeknek.

2000 Szentendre, Áchim András u. 2.

Nyári Napközis Táborok

5 nap programmal, napi háromszori étkezéssel 8 és 17 óra között
Részvételi díj: 18 000 Ft/fõ
Testvéreknek 1000 Ft/fõ kedvezmény
Programok:
• kézmûves foglalkozások természetes és
újrahasznosított anyagokból,
• városi séták, vásárlás a piacon, közös
sütés-fõzés,
• mesehallgatás, társasjátékok,
• kreatív, személyiségfejlesztõ környezeti
játékok,
• túrázás a Visegrádi-hegységben,
• séta a Szentendrei-szigeten,
• jó idõ esetén strandolás a Pap-szigeten.
Jelentkezési határidõ:
turnusok elõtt két héttel
Turnusok:
1. június 15-19.
2. június 22-26.
3. június 29-július 3.
4. július 6-10.
5. július 13-17.
6. július 20-24.
7. július 27-31.
Információ és jelentkezés:
NAPÓRÁSHÁZ,
2000 Szentendre,
Halász u. 1.
www.naporashaz.hu,
tabor@naporashaz.hu

SZEMÉLYRE SZABVA
2009. júniustól augusztusig
1. Kincskeresõ
napközis tábor

6-14 éves 5 nap 28 ezer Ft

2. Iskola-elõkészítõ
napközis tábor

5-7 éves

5 nap 28 ezer Ft

3. Angol nyelvi gyakorló
napközis tábor

6-14 éves

5 nap 35 ezer Ft

4. Tanulásmódszertan
nyári délelõttön

10-18 éves 5 nap 20 ezer Ft

Találkozás- érkezés: hétfõtõl péntekig minden nap reggel 8 óra
A programok 16 óráig tartanak.
Napi két étkezést, ebédet és uzsonnát kapnak a gyerekek.
Csoportonként legfeljebb 12 fõ lehet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kézmûves napközis
Angol napközis
Kincskeresõ napközis
Kincskeresõ napközis
Angol napközis
Angol napközis
Hangszeres zene
Kincskeresõ napközis

június 22-26.
június 29 - július 3.
július 6-10.
július 13-17.
július 20-24.
július 27-31.
augusztus 10-14.
augusztus 17-21.

Jelentkezés június 15-ig:

06 30 4999 381
ÁRNYAS SZIGET IFJÚSÁGI TÁBOR,
HORÁNY

Velencei tavi evezõsés kerékpáros tábor
Nyári sporttábor a Velencei-tónál kisiskolás
kortól olyan gyerekeknek, akik szeretik a vizet,
szeretnének megismerkedni a vízi élet, az evezés, túrázás alapjaival. A táborhely közvetlenül
a tó partján, õrzött, rendezett területen helyezkedik el. A táborozás során megismerkedhetnek a tó csodálatos nád- és madárvilágával,
lehetõség van népi játékok megtanulására,pecázásra, röplabdázásra, focizásra és strandolásra.
Utazás vonattal, szállás: sátorban, polifoamon,
hálózsákban, napi háromszori étkezés
A tábor ideje: június 21-27.
(vasárnaptól szombatig)
Részvételi díj: 27 000 Ft

ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET:
06-30-353-3315, 06-30-448-9015,
GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT EGYESÜLET

KÉZMÛVES-ALKOTÓ-NAPKÖZIS
TÁBOR
SZENTENDRÉN,
a Bükkös pataknál 8-16 óráig
június 15-19.
június 22-26.
június 29-03.
július 06-10.
Részvételi díj: napi 3x étkezéssel és a
foglalkozás anyagaival 23 000 Ft/hét
MÛVÉSZETTERÁPIÁS,
DRÁMAPEDAGÓGIAI
PROGRAMOK,
üvegfestés,
üvegplasztika
akrill, -olaj, -textilfestés
lakásdekoráció, bizsukészítés

Információ, jelentkezés:
Piszkátor Ildikó 20/364-5415

KERÉKPÁROS TÁBOR
Július 6-10. Részvételi díj: 25 500 Ft/fõ
Táborvezetõ: Stáry Kálmán pedagógus
MADARÁSZ TÁBOR
Június 22-26. Részvételi díj: 25 500 Ft/fõ
Szakmai vezetõ: Szentendrey Géza
EVEZÕS TÁBOR A DUNÁN
A „HÓD“ Honismereti Túraegylet közhasznú szervezet
közremûködésével
július 27-31. Részvételi díj: 29 500 Ft/fõ.
AZ ERDÕ TITKAI
TERMÉSZETBÚVÁR ÉS KALANDTÁBOR
július 20-24. Részvételi díj: 25 500 Ft/fõ
A részvételi díj tartalmazza a szállás, programok és a napi
háromszori étkezés költségeit. A táborokra jelentkezni
a Napórásházban 5000 Ft elõleg befizetésével lehet.
Minden tábor napközis formában is igénybe vehetõ.
Az ár ebben az esetben 8400 Ft-tal kevesebb.
NAPÓRÁSHÁZ
2000 Szentendre, Halász u. 1.
Tel.: 26/300-089 tábor@naporashaz.hu
INFORMÁCIÓ: www.naporashaz.hu • www.arnyassziget.hu
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Vissza a forrásokhoz!
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum különleges nemzetközi kiállítással hívja
fel a figyelmet arra, hogyan lehet a hagyományos paraszti életmód eszközeivel lassítani környezetünk pusztulását, miként lehet a modern muzeológia módszereivel
befolyásolni a fogyasztói mentalitást. A tárlat rendezõi a régi tárgyakról ezúttal nemcsak a port fújták le, hanem életet is leheltek beléjük.

Üdvözlöm önöket az új Skanzenben! – köszöntötte a közönséget dr. Cseri Miklós, a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
fõigazgatója az S.O.S, Save Our
Sources! kiállítás megnyitóján. Milyen újdonság jöhet
még a Skanzen Vasút után? –
merült fel mindenkiben a kérdés. A választ hamarosan megkaptuk, a Mentsétek meg forrásainkat címû kiállítás egy új
szemlélet, modernebb látásmód kezdetét jelentheti a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

– A Skanzen szakít a hagyományos narratívával. Nem felmondani akarjuk a leckét,
hanem inkább élõvé tesszük
mindazt, amit a hagyományos
népi kultúráról megtanultunk
– ígérte Cseri Miklós.
A Skanzen Galériában látható
kiállítás valóban forradalminak tûnik a megszokott néprajzi kiállításokhoz képest. A
tárlat nem egy kimerevített,
tablószerû képet fest az eddig
feltárt tudományos eredményekrõl, hanem lehetõséget

kínál, amely alapján a látogató
ötleteket meríthet a rég- és a
közelmúlt forrásaiból, és újra
felfedezheti a vidék örökségét.
A svéd Sveriges Hembygdsförbund, a Ljusdalsbygdens
Museum és a francia Musée des
Civilisations de l' Europe et de
la Méditerranée és a Skanzen
által közösen összeállított
interaktív anyag négy szempontból kínál útravalót. A kiállítás alkalmából új, figyelemfelkeltõ design elemekkel átöltöztetett Skanzen Galériá-

ban a közönség lehetõséget
kap, hogy az idõt, és annak
ritmusát megértse, jobban
értékelje a fogyasztási cikkek
elõállításába fektetett munkát
és erõforrásokat, megtanuljon
kritikusan viszonyulni a divat
változására, és az õsi szokásokban és értékekben meglássa a megújulás lehetõségét.
A tárlat azért is elõremutató,
mert nem romantikus nosztalgiával viszonyul a hagyományokhoz. Három, teljesen eltérõ történelmi múlttal rendelkezõ ország esetében mutatja be, hogy régen sem volt
jobb, mint ma, viszont a múlt
tanulságai alapján a jövõ pozitív irányba befolyásolható.
A látogató számára egyértelmûvé válik, hogy a múzeumban nem a múltat kell újraélnünk, hanem a régi korok tárgyait és eszközeit kell a mai
technikával ötvözve az energiakérdést, az újrahasznosítást, az élelmiszertermelést és
a természetvédelmet újragondolnunk.
A rendhagyó néprajzi kiállítás
minden eleme az egyéni felelõsséget, azaz tetteink, döntéseink fontosságát hangsúlyozza. Ez az üzenet elsõsorban a jövõ nemzedékéhez, a
mai fiatalokhoz szól. Éppen
ezért a Skanzen a szentendrei
középiskolásokat is megszólította. Az akciónak köszönhetõen nyolc pályázat érkezett
a múzeumba, amelyekbõl ki-

Zuhanás
„MÛVÉSZETI HÍZÓKÚRA“
július 3-5.
pixel & pigment
installáció & konstelláció
kint & bent
jazz & világ
víz & ezüst
újrahasznosítás & átértelmezés
kirakat & berakás
dráma & design
implant & sekko
sikátor & gerilla
textil & szilikát
film & vándorlás

Gyakran elõfordul, hogy valahol, valaki megtesz egy hibás lépést. Zuhan lefelé a végtelennek látszó mélység felé, de ahogy karját
kinyújtja, meg tud kapaszkodni. Kötelek,
láncok, indák, kiálló gyökerek veszik körül.
Erejét szép emlékek, határozott célok sokszorozzák meg. Sok-sok mindenki és sok-sok minden segíti, hogy megálljon, visszamásszon,
visszalépjen. Szülõk, testvérek, barátok, társak, mesterek és tanítványok. Vigasztalás,
bátorítás, megbocsátás, bizalom…
Egy Kislány vékony, gyenge lábain, tétova
lépésekkel halad a szakadék felé. Maszatos,
használattól megviselt szemüvege inkább
gátolja, mint segíti a látásban. Hangok a
sok betegségtõl megviselt fülén keresztül
alig-alig jutnak el hozzá. Útirányt váltani,
új célt keresni? Pillanatnyi benyomások feldolgozására is csak felszínesen képes, sérült
agya ilyen mûveletekre nem alkalmas.
Emlékeit is kiejti túlságosan szûkre sikerült
kis tárházából. Segíteni kellene valakinek! A
szakadék széle vészesen közeledik! A szülõk
nagyon messze vannak, talán éppen minden

derült, hogy a felnõttkor küszöbén álló fiatalok eredeti
elképzeléssel rendelkeznek
arról, hogyan lehet újragondolni hagyományainkat.
A jobbnál jobb pályázati anyagokból a zsûri végül négy
munkát díjazott. Elsõ helyen
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium Három
lányok csapata végzett. Bándli
Luca, Melicher Gréta, Novák
Pálma a mangalicáról írtak.
Jutalmuk sok-sok ajándék
mellett, hogy részt vehetnek
a kiállítás svédországi megnyitóján. Második helyen két
csapat osztozott. A Móricz
Zsigmond Gimnázium H2O
csapata (Gál Enikõ, Pisták
Regina, Rácz Nikolett) a Slow
Food mozgalmat dolgozta fel,
a II. Rákóczi iskola Diófa csapata (Mikula Alex, Gertsmayer
Ákos, Jónai Tamás) pedig a
szentendrei szelektív hulladékgyûjtést elemezte. Harmadik helyen a Ferences Gimnázium Mangalica csapata
(Dobszay Katalin, Magyarkuti
Zsófia, Maklári Tamás) szintén
a mangalicatartás elõnyeit
vette górcsõ alá.
A Cult-Rural projekt az Európai
Bizottság Kultúra 2000 keretprogramjának keretén belül
meg valósult S.O.S, Save Our
Sources! Mentsétek meg forrásainkat nemzetközi kiállítás a
Skanzen Galériában június 21ig látogatható.
Berényi M.

irányba ütéseket osztogatva küzdenek az
élettel, amely, úgy tûnik, felvette velük a
harcot. Erre az egyre megtanították a Kislányt is, még mielõtt elhagyták. Õ is apró,
de fájdalmas szúrásokkal ûzi el magától a
barátot, társat, mestert és tanítványt. Nem
vigasztal, és nem kap vigasztalást, nem
bátorít, és nem kap bátorítást, nem bocsát
meg, és nem kap megbocsátást, nem bízik
másokban, és nem bízik önmagában sem.
Varázsló, jó tündér, táltos paripa hiába állnak ugrásra készen, a csoda nem történik
meg. Csak az a végzetes lépés, amely után
zuhanni kezd. Õt is körülveszik a kötelek,
láncok, indák, kiálló gyökerek, de nem nyúl
utánuk. Kezében görcsösen szorít egy kopott,
törött játéktárgyat, azt viszi magával a
mélység felé.
Erõnket szép emlékek, határozott célok sokszorozzák meg. Sok-sok mindenki és sok-sok
minden segít, hogy a Kislányt megállítsuk,
visszahúzzuk, visszavezessük. Akkor majd
elengedi a kopott, törött játéktárgyat, és
kezünket megfogva visz minket magával a
magasság felé.
Lukács Tiborné gyógypedagógus

kultúra 13
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

XXIII. ÉVFOLYAM • 19. SZÁM • 2009. MÁJUS 22.

játék • játék • játék • játék • játék
Hétrõl hétre – képrõl képre
A Ferenczy Múzeumban látható Lombard Reneszánsz – az
Accademia Carrara festményei kiállításhoz kapcsolódó Hétrõl
hétre – képrõl képre címû játék e heti kérdése:

bergamo@pmmi.hu

Horváth Krisztina tárlata
Horváth Krisztina festõmûvész munkáiból nyílt kiállítás május
15-én a Pest Megyei Könyvtár elõcsarnokában. A megnyitón a
vendégeket dr. Dragon Pál országgyûlési képviselõ köszöntötte,
a mûveket dr. Losonci Miklós mûvészettörténész méltatta.
A tárlat május 25-ig látható a Pátriárka utca 7. szám alatt.

4

Az alábbi mesterek közül
melyiknek volt mûhelye
Lombardiában (Milánóban)?
a/ Raffaello

b/ Michelangelo

c/ Leonardo

A válaszokat kedd estig a következõ e-mail címre várjuk:
bergamo@pmmi.hu. A helyes válaszok közül múzeumunk közönségkapcsolati csoportjának
munkatársai fogják kisorsolni a nyertest. A nyertes nevét a következõ lapszámban az újabb
kérdéssel együtt fogjuk megjelentetni. Az elõzõ játék nyertese: Kis Annamária.
A nyeremény minden héten egy darab tiszteletjegy a Ferenczy Múzeumban látható Lombard
Reneszánsz – A bergamói Accademia Carrara festményei címû kiállításunkra. A kiállításhoz kapcsolódó játék végén – az összes játékos közül – kisorsolunk egy Lombard Reneszánsz katalógust és egy plakátot. A kiállítás augusztus 30-ig tekinthetõ meg hétfõ kivételével minden nap 10-18 óra között.
Belépõdíj 2000 Ft; diák és nyugdíjas jegy 1000 Ft; csoportos tárlatvezetés 6000 Ft, diákok részére 3000 Ft.

Kmetty János mûvészeti gyûjteménye – 1.
Kmetty János értékes mûvészeti gyûjteménye egy élet alatt gyûlt össze a festõmûvész barátainak, kollégáinak
ajándékozása vagy éppen cseréje révén. Ezt a féltve és megbecsülten õrzött anyagot a mûvész özvegye 1976-ban
megosztva ajánlotta fel a szentendrei Ferenczy, illetve a pécsi Janus Pannonius Múzeumnak, valamint az akkori
Mûvészettörténeti Dokumentációs Központnak.
Szentendrére elsõsorban a városhoz illetve környékéhez
kötõdõ mûvészek alkotásai kerültek, amelyek most láthatóak elõször a Kmetty-Kerényi Múzeumban.
Kmetty János mûvészeti gyûjteményének
áttekintése,
amely egyben baráti kapcsolatainak számbavétele, betekintést nyújt az 1880-1890-es
években született generáció
mûvészeti útkeresésébe. A
többnyire hasonló érdeklõdésû alkotók pályakezdése egybeesett a nagybányai neósok
kibontakozásával, a kubizmus
hazai megismertetésével, a
Nyolcak és az aktivisták fellépésével. Azonos találkozási
helyeik és úti célpontjaik voltak, mint Nagybánya, Párizs,
Kecskemét, Szentendre. Rajongtak Ady Endre költészete
iránt, és ahogyan Kmetty írta:
„A Nyugat, Ady szelleme már
vérünkké vált.“
Természetes, hogy az ikerpár,
Ferenczy Béni és Noémi mûvei
ide, szülõvárosukba kerültek,
ahol a Ferenczy család munkásságát bemutató múzeum
mûködött. De itt található
Perlrott Csaba Vilmos 192023. közötti, berlini tartózkodása idején készült litográfiasorozata, amely talán az egész
kollekció legjelentõsebb része, és feleségének, Gráber
Margitnak néhány grafikai
lapja. Kmetty János Perlrott
Csaba Vilmossal és Gráber
Margittal már a húszas évek
elején felfedezték Szentendrét

és környékét, a közeli
Pócsmegyerrõl kirándultak ide, ebbe a Dunaparti kisvárosba. A húszas években egymás
társaságában többször
megfordultak Nagybányán, ahol közösen vettek részt kiállításokon.
Gráber Margitot 1948ban, Perlrott Csabát
1951-ben választották
be a Szentendrei Festõk
Társaságába.
Kmetty is viszonylag
késõn, csak 1946-ban
került be a társaság tagjai közé. Régi barátja,
Novotny Emil Róbert is,
akivel még Nagybányán,
1925-ben ismerkedett össze,
ugyancsak ekkor kapta meg
tagságot. De a társaság 1945
utáni beválasztottjai között
van Diener-Dénes Rudolf is,
akivel Kmetty az 1910-es évek
legelején az Epreskertben
együtt látogatta Ferenczy
Károly esti tanfolyamát. Az
epreskerti tanfolyamok látogatója volt a fiatalon elhunyt
Erõs Andor, aki Kmettyhez és
Perlrott Csaba Vilmoshoz
hasonlóan a kecskeméti
mûvésztelepen is dolgozott.
Az 1916-ban, a Nemzeti
Szalonban „Fiatalok“ vagy
„Hetek“ néven bemutatkozó

Bernardino de'Conti: Szt.
Katalin misztikus eljegyzése

Perlrott Csaba Vilmos:
Szent Sebestyén, 1920

mûvészcsoport
résztvevõi
között találjuk a már említett
Diener-Dénes
Rudolfot,
Perlrott Csaba Vilmost,
valamint Nemes Lampérth
Józsefet, Dobrovits Pétert,
Gulácsy Lajost, Uitz Bélát.
A csoport következõ évi kiállításán új nevek tûntek fel:
Schönberger Armand és a
szobrászmûvész Csorba Géza,
akivel Kmetty kétszer is kiállított. 1922-ben a csupán három évig mûködõ, de annál
fontosabb tárlatoknak helyet
adó Belvedere, illetve 1931ben, az Akadémia utcai Tamás
Galériában, amely a két vi-

lágháború közötti idõszak legjelentõsebb szalonja volt.
Kmetty János ezeken a kiállításokon a festmények és
grafikák mellett rézkarccal is
jelentkezett. Egyre többször
állított ki csoportos grafikai
kiállításokon olyan mûvészekkel együtt, mint Szõnyi
István, Aba-Novák Vilmos,
Derkovits Gyula.
A sokszorosított grafikai mûfajok és az egyedi grafikák
iránti érdeklõdés az elsõ
világháború után a mûvészek
körében egyre nagyobb teret
hódított. „Az idõk nehézsége
miatt egyre több festõnk fordul a grafikához, ha mondanivalóját valami módon ki akarja
szabadítani magából. Külföldön a nagy alkotások szünetei közben az idõk kényszere
nélkül is szívesen foglalkoztak
a festõk, sõt szobrászok is
grafikával. (…) A grafika –
bármelyik eljárását is válassza
is a mûvész – minden esetben
visszatérést jelent a rajzhoz“ –
így foglalta össze ennek jelenségét Elek Artúr, a korszak és
egyben a Nyugat kritikusa.
De maguk a mûvészek is egyre
jobban megszerették a grafikai
mûfajokat. „Rézkarcolásra rajzolási ösztönöm és az anyag
iránti szeretetem vett rá. Egy
kis tûvel fémbe karcolni olyan

intimitás, amit az ábrázoló
mûvészetben más anyag nem
nyújthat. (…) A karctû végtelen finom tárgyilagosságot
követelõ természetével legtöbbet nyújthat a mûvész“ – vallotta Kmetty. A rézkarc mellett a litográfia és a linóleum
metszet is közkedvelt volt, e
két technikát Kmetty gyûjteményében Perlrott Csaba
Vilmos, illetve Novotny Emil
Róbert grafikai lapjai reprezentálják.
Kmetty János az 1924-ben
megalapított, a Nyolcak örökségét felvállaló Képzõmûvészek Új Társasága (KUT)
egyik alapító tagja, majd alelnöke volt. Számos barátja,
köztük több alapító tag, Beck
Ö. Fülöp, Bornemisza Géza,
Perlrott Csaba Vilmos, Szobotka Imre rendszeresen kiállított a KUT kiállításain.
A most elõször bemutatott
gyûjtemény szentendrei anyaga mellett Kmetty János
néhány rézkarca és egy linóleum metszete is látható,
reprezentálva ezzel a mûvésznek barátaihoz hasonló
grafikai munkásságát. Terveink között szerepel, hogy a
teljes gyûjteményt, a pécsi
anyaggal kiegészítve, az elkövetkezendõ években együttesen is bemutassuk. A pécsi
kollekciót többek között AbaNovák Vilmos, Bernáth Aurél,
Csók István, Egry József, Farkas István, Iványi Grünwald
Béla, Medgyessy Ferenc,
Rippl-Rónai József mûvei képviselik.
Bodonyi Emõke
a kiállítás kurátora
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ADÁSVÉTEL
Költözködés miatt 2 különálló szekrénysor és férfi Csepel kerékpár olcsón eladó.
Tel. 06-70-386-3711 (este).
Babakocsik olcsón elvihetõk. Tel. 06-30515-6544.

ÁLLÁS
A Duna House szentendrei és csillaghegyi irodájába keres értékesítési tapasztalattal rendelkezõ, vállalkozói szemléletû
értékesítõket. Jelentkezés: 06-30-61956-53, jablonszky.bea@dh.hu
Nincs munkája? Pénzt szeretne keresni?
Alkalmi munkát, fõ- és másodállást
kínálunk! Tel. 06-30-820-5184.

Szentendrén, a HÉV-hez közel 34 nm-es
lakás egyedi mérõórákkal hosszú távra
kiadó 45 ezer forint+rezsiért. Tel. 06-30560-3567.

teraszos, elõkertes öröklakásom tárolóval, zárt udvarral, kocsibeállóval eladó
25,5 millió Ft irányáron. Tel. 06-30-5156544.

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

Szigetmonostoron kiadó családi ház: 120
nm-es, frekventált helyen, üzleti célra is
(iroda, családi napközi). Tel. 06-70-3864891.

Szentendre külterületén (hrsz:
039/49) 2550 nm-es, 406,72
aranykoronás osztatlan földterület
eladó. Tel. 06-30-218-6193.

Dunakanyarban szuper nyaralók 510 millió között eladók. Tel. 06-30299-0376.

Szentendrén 45 nm-es, másfél szobás
lakás kiadó. Tel. 06-30-454-4431.

Tahiban építési telek eladó 7,5 millió Ftért. Tel. 06-20-934-3470.

Szentendrén 110 nm-es üdülõ kiadó. Tel.
06-20-994-0668.

Szentendrén Bükkös-part közeli, 400 nmes telken 152 nm-es (nappali, 3 szoba,
2 fürdõszoba) ikerház 39,5 millió forintért eladó. Szocpol. igénybe vehetõ. Tel.
06-20-967-0689.

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

Szentendrei szalonba fodrászt keresek.
Tel. 06-20-367-1853.

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

Szentendrén gyakorlott pultos lányt
keresünk. Tel. 06-20-398-1888.

Garzonlakás társasházban kiadó 40
ezer forintért. Tel. 06-30-299-0376.

ÁLLÁST KERES
Megbízható hölgy takarítást, vasalást vállal 5 órában Szentendrén, Leányfalun és
környékén. Tel. 06-70-643-5256.
Szentendrei étterembe nyári munkára
diákokat keresünk: pultost és szórólapost. Keresünk még állandóra pultost és
kézilányt. Tel. 06-20-582-8847, 06 (26)
311-175.
50 éves, intelligens nõ, angol, orosz,
lengyel nyelvtudással eladói, recepciós
munkát keres. Tel. 06-30-823-2272.
Takarítást vállalok Szentendrén és
környékén. Tel. 06-20-490-6679.

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 LAKÁS
Püspökmajor- lakótelepen, IV. emeleti,
42 nm-es, panorámás, felújított, mérõórás lakás kiadó. Tel. 06-20-337-0384.
Szentendrén, a Nyár utcában 75 nm-es
lakás igényesnek kiadó. Tel. 06-30-9499890.
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Családi háznál egyedülállónak kiadó
külön bejáratú lakrész (konyha nincs) 60
ezer forint/hó+rezsivel együtt. Tel. 0620-214-2686.
Szentendrén, a Pap-szigettel szemben
lévõ társasházban apartman bútorozatlanul hosszabb távra kiadó. Ingatlanközvetítõk kíméljenek. Tel. 06-30-4351237, (8-20 óráig).
Szentendre központjában 45 nm-es lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-972-4408.
Igényesen berendezett és felszerelt, 44
nm-es lakás kiadó a Püspökmajorlakótelepen, egyedi mérõkkel. Tel. 0620-368-8467.
Nyaraló Pismányban, káprázatos panorámával hosszabb távra 70 ezer, illetve egy
35 nm-es 40 ezer Ft-ért kiadó. Tel. 0630-299-0376.
Pilisborosjenõn négyszobás, panorámás
családi ház kis rezsivel, garázsokkal 100
ezer Ft-ért bérelhetõ. Tel. 06-20-4282522.
Szentendrén 40 nm-es garzon házrész
kiadó alacsony rezsivel. Tel. 06-30-5309015.
Szentendre, Duna-korzón igényesen felújított, 1,5 szobás lakás kiadó vagy eladó.
Tel. 06-30-218-6193.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendre belvárosában, a Duna-korzón
2 szobás, cirkófûtésû+kandallós, nagy

Szentendrén belvárosi, Duna-parti,
másfél szobás lakás 13 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó (vagy kiadó). Tel. 0630-233-5531.

csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.
Kertgondozás, füvesítés, öntözõrendszer, növényvédelem kertészmérnökkel.
Tel. 06-20-220-3728.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

STÍLUS-SZÍN-SMINK
TANÁCSADÁS NÕKNEK

NYARALÁS
Gyönyörûen felújított, 45 nm-es, örökpanorámás, III. emeleti lakás Szentendrén, a Püspökmajorban 9,9 millió
forintért eladó. Azonnal költözhetõ. Tel.
06-20-482-1249.
Szentendrén, Tyúkosdülõn 400 nöl-es
építési telek (1200 Ft/nm) eladó. Tel. 0630-331-8393.
Szentendrén, családi házban 44 nm-es
felújított lakás kertrésszel 10,9 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-331-8393.
Tahiban ikerház (35 nm-es + tetõtér)
nagyon olcsón, 8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Nyár utcai 2 és félszobás, 67 nm-es, jó
beosztású, I. emeleti, napfényes lakás
eladó. Tel.: (26) 312-854.
Társasházban 1,5 szobás lakás 8 millió és egy garzon 6,5 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

OKTATÁS
Paizs Péter Mûvészeti és Oktatási
Stúdió Nyári Tanfolyamai. Tel. 06
(26) 316-700.
Angol magánórák, kiscsoportos tanfolyamok Angliában diplomázott és
gyakorlatot szerzett fiatal, dinamikus, de
türelmes tanárral. Tel. 06-70-527-3879.

Amennyiben nincs tisztában
egyéni színeivel, a testalkatára
nem tudja milyen ruhát
válasszon, vagy ha meg szeretne
tanulni sminkelni,
jöjjön el hozzám!
Egyéni és csoportos tanfolyamok!
Különbözõ alkalmakra sminkelést
vállalok! Helyszínre megyek!
B. Kovács Edit
stylist, sminkmester
20/911-3232

Használd ki a nyarat, tanulj németül!
Tapasztalt, referenciákkal rendelkezõ
anyanyelvi tanárnõ német nyelvoktatást
vállal a társalgástól a vizsga elõkészítéséig. Igény szerint megy házhoz. Tel.
06 (26) 380-587, 06-30-384-4446.

SZOLGÁLTATÁS

Szentendrén, a Bükkös-patakhoz közel, a
belvárosban, társasházi sorházban felújított, 5 szobás, 2 fürdõszobás lakás garázzsal, azonnal beköltözhetõen eladó. Tel.
06-70-336-5530.

Hatékony fogyás, alakformálás 4 professzionális módszerrel a Gigi kozmetikában. Májusban akció! Tel. (26)
301-364, www.atalakitunk.hu.

Eladó Tahiban 150 nöl-es belterületi telek
50 nm-es téliesített faházzal. Tel. 06-20233-2802.

Kõmûves munkákat vállalunk Szentendrén és környékén. Tel. 06-20-8005666.

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

Családi házak tervezése, ügyintézéssel.
Energetikai tanúsítás (zöldkártya). Nagy
István mérnök. Tel. 06-20-801-2117.

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

Nyugdíjas építõmérnök felelõs mûszaki vezetést vállal. Tel: 06-30-9344992.

www.gregvill.hu

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

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

Szentendrén, kitûnõ helyen kétszintes, felújítást igénylõ, 2 x 100 nm-es
lakóház, 300 nöl telken, korrekt áron,
26 millió forintért eladó. Tel. 06-30299-0376.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,

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

SZÓRÓLAP,
REKLÁMANYAG
TERJESZTÉSE
GARANCIÁVAL
06-20/424 2006

Gazdikeresõ

ÜZLET

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

Szentendrén, a Fõ úton kiadó 70 nm-es
helyiség, amely alkalmas raktárnak, mûhelynek, gépkocsi-beállónak. Tel. 06-20591-7501.

OÁZIS INGATLANIRODA

KERESSÜK GAZDÁIKAT

(a Kaiser's-parkoló bejáratánál)

Hirdessen nálunk!
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

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

JANKA A németjuhász
szukát a Lukoil benzinkútnál két hete elütötték. A telepen lábadozik.
ALI fiatal keverék kan. Jól
nevelt és szófogadó. Április 20-án a Római sánc utcában fogta be a gyepmester.

A Gazdikeresõ rovatnak
köszönhetõen legutóbb
Zeusz nevû rotweilerünk
talált befogadóra.

CHESTER Az 5 hónap körüli tacskó keverék kant
május 5-én fogta be a
gyepmester a Bükkös-patak partján. Kedves, vidám és nagyon játékos.
Gondoskodó, szeretõ családot keresünk számára.

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

Szentendre belvárosában 16,5 nm-es
üzlethelyiség kiadó, irodának, varrodának is. Tel. 06 (26) 380-005.
Szentendrén, a Hévhez közel 15 és 30
nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30444-5820.
Szentendrén, a Bogdányi utca 44. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Tel. 06 (26)
314-067.
Üzlethelyiség kiadó (15 nm-es) a város
központjába, a Rab Ráby vendéglõvel
szemben. Tel. 06-20-340-5706.
Eladó/kiadó 18 nm-es udvari üzlethelyiség a Bogdányi utcában. Tel. 06-20-9270596.
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P’ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft
május 22. péntek
18:00 HAJRÁ BOLDOGSÁG (118') (12)
színes feliratos angol vígjáték, 2008
rendezõ: Mike Leigh
szereplõk: Sally Hawkins, Alexis
Zegerman
20:00 GOMORRA (137') (16)
színes feliratos olasz-francia filmdráma,
2008 rendezõ: Matteo Garrone
szereplõ(k): Salvatore Abruzzese,
Salvatore Ruocco
május 23. szombat
16:00 TINTASZÍV (100') (12)
18:00 CORALINE ÉS A TITKOS AJTÓ
(101') (12)

színes magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 2009
rendezõ: Henry Selick
20:00 A LÁTOGATÓ (104') (12)
május 24. vasárnap
15:00 TINTASZÍV (100') (12)
16:45 HAJRÁ BOLDOGSÁG (118') (12)
18:45 CORALINE ÉS A TITKOS AJTÓ
(101') (12)
20:30 GOMORRA (137') (16)
május 25. hétfõ
18:00 A LÁTOGATÓ (104') (12)
színes feliratos amerikai filmdráma,
2007
rendezõ: Thomas McCarthy
szereplõk: Richard Jenkins Haaz
Sleiman Danai Jekesai Gurira
20:00 GOMORRA (137') (16)
május 26. kedd
17:45 HAJRÁ BOLDOGSÁG (118') (12)
20:15 A LÁTOGATÓ (104') (12)
május 27. szerda
18:00 HAJRÁ BOLDOGSÁG (118') (12)
20:00 GOMORRA (137') (16)
május 28. csütörtök
18:15 AKARATLANUL (98') (12)
20:00 A LÁTOGATÓ (104') (12)
május 29. péntek és
május 30. szombat
15:00 IN MEMORIAM
ANTAL ISTVÁN JUSZUF (1951-2009)
2009. március 17én elhunyt Juszuf,
filmmûvész, esztéta, író.
Megkerülhetetlen
személyisége volt
a hazai avantgarde
mûvészéletnek.
„…A magyar
underground egyfajta két lábon
járó élõ lexikonja,
lelkiismereti
ellenõre és minõségi fokmérõje“.
Barátai, és mûvész társai, kétnapos
program keretében tisztelegnek
emléke elõtt.
Bemutatjuk Juszuf filmjeit:
KÁLVÁRIA színes, 12',
kísérleti film 1982
MÜLLER ANNA - ff. 50'
dokumentumfilm 1982
WEININGER ANDOR - színes, 5' 1985
A HATTYÚ -ff, 3', kísérleti film 1986
A FEKETE MACSKA - ff, 15',
kísérleti film 1987

A NAP FIAI - színes, 15',
kísérleti film 1991
GÉP OVER - színes, 42',
kísérleti film 1991
START-VIDEÓJÁTÉKOK I-IV.
tévéfilm 1991
NEOSZARVASBIKA -színes, 68'
játékfilm 1992
Rendezte: feLugossy László,
szereplõ: Antal István
FOGÓCSKA - színes, 15', kísérleti film
1993
AVANTGARDE - színes, 100',
dokumentumfilm 1993
REND A LELKE MINDENNEK színes,
kísérleti film, 50' 1993
Rendezte: Antal István és efZámbó
István
PRIVÁTHORVÁT ÉS WOLFRAMBARÁT –
színes, 85' 1993
Rendezte: Gödrös Frigyes,
Dr. Horváth Putyi, Antal István
SEC MATT dokumentumfilm 1994
ERASMUS 1995
NÕK A METRÓN I-II. - rövidfilm 1995
SAKK - színes, 5', kísérleti film 1997
BLUE MOON - rövidfilm 1997
A TISZTASÁG FÉL EGÉSZSÉG - színes,
35' játékfilm 1997
Rendezte: Antal István és efZámbó
István
VÁRNAI VÁGOTTKÁK dokumentumfilm 1998
BADA TIBOR PORTRÉFILM - színes,
12' dokumentumfilm 2002
ISTVÁN TITKOS ÉLETE (The Secret
Life of István) 10' kh. 12 év,
kísérleti film 2000
Rendezte: Jonas Mekas,
Szereplõ: Antal István
Bemutatásra kerülnek még:
amerikai experimentális filmek
Vendégek és elõadók:
fe Lugossy László, ef Zámbó István
és a Free Jazz Orchestra, Gyukics
Gábor, dr. Horváth Putyi és még
sokan mások
(Belépõjegy: 700 Ft)
május 31. vasárnap
10:00-17:00 GY E R E K N A P
MOZIVARÁZSLÁS(S)
JÁTSSZ ÉS ALKOSS!
10:00 Interaktív meseelõadás
(nagyterem)
Mesemondó: Csató Kata
10:30-kor és 15:00-kor Babusgató
(0-3 éveseknek) klubszoba
Dalos-dada: Lázár Enikõ
Népmesefal és Színes mozi-zebra
festés 11 órától folyamatosan
egész nap
11:30-12:00-ig és 15:30-16:00-ig
Gyermekjósda (Zugoly)
Jósnõ: Farkas Vera
11:30 Zenéljünk együtt!
(Hangszerbemutató és hangszerkipróbálás) nagyterem
Zarubay Bence és barátai
13:30 Meglepetésfilm (nagyterem)
11:30 Mozi applikációk (kisterem)
Kézmû-ügyes: Kyru és B. Szabó Vera
(a P'Art Mozi vizuális megálmodói)
16:00 Nyakigláb, Csupaháj,
Málészáj meseelõadás (nagyterem)
Szuszulyka Mesejátszó Kör
GYEREKNAPI KÖNYVVÁSÁR
A CSODACERUZÁVAL
– válogatott könyvek, folyóiratok,
játékos vetélkedõ gyerekkönyvekrõl
– folyamatosan napközben
KIÁLLÍTÁS: KYRUSÁGOK –
meseillusztrációk
(Belépõjegy: 800 Ft,
három fõre: 2000 Ft)
17:15 A LÁTOGATÓ (104') (12)
19:00 AKARATLANUL (98') (12)
színes feliratos svéd filmdráma, 98 perc,
2008, rendezõ: Ruben Östlund
szereplõk: Villmar Björkman Linnea
Cart-Lamy Leif Edlund Sara Eriksson
20:45 BERLIN CALLING (100') (16)
színes feliratos német zenés dráma,
2008 rendezõ: Hannes Stöhr
szereplõ: Paul Kalkbrenner (Ickarus)

Kiállítás
KMETTY-KERÉNYI MÚZEUM
Fõ tér 21.
KMETTY JÁNOS MÛVÉSZETI
GYÛJTEMÉNYE (I.)
Kiállító mûvészek:
Bornemisza Géza, Csorba Géza,
Diener Dénes Rudolf, Erõs
Andor, Ferenczy Béni, Ferenczy
Noémi, Gráber Margit, Novotny
Emil Róbert, Pátzay Pál, Perlrott
Csaba Vilmos, Schönberger
Armand, Szobotka Imre, Szõnyi
István
A kiállítás megtekinthetõ
december 31-ig, hétfõ, kedd
kivételével naponta 14-18 óra
között.
ART-DECOR GALÉRIA
Bercsényi u. 3.
DR. HALÁSZ & SZALAY
A kiállítás megtekinthetõ május
31-ig
CAFE FREI
Szentendre, Bogdányi u. 40.
CAIRO CAFE
Kóczán Gábor fotókiállítása
CAFE RODIN
Ady Endre út 6.
A VÉGTELENEK ÉS KOCOGÓ
KOPORSÓK
efZámbó István képzõ-, zeneés életmûvész egy elfeledett
kiállításának anyaga.
Megtekinthetõ május 26-ig,
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
VAJDA LAJOS STÚDIÓ
Péter-Pál u. 6.
VINCZEFFY LÁSZLÓ
SEPSISZENTGYÖRGYI,
MUNKÁCSY-DÍJAS
FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ május 24-ig,
pénteken 13-17, szombaton és
vasárnap 10-17 óra között
STOLL' ART KORTÁRS GALÉRIA
1055 Budapest
Stollár B. u. 3/B.
PAIZS PÉTER FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ június 27-ig,
hétfõtõl péntekig 10-tõl 18-ig,
szombaton 10-tõl 13-ig
www.stollart.hu

Színház
LÉNA MÛVÉSZETI SZALON
Bogdányi u. 51.
Május 23. szombat 17 óra
Az Ikon címû kiállítás idején:
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HATÁRESET
Veszélyes mutatvány
a komédia és a tragédia,
a kisebbségi érzékenység
és a nemzeti öntudat határán,
egy felvonásban
A Malko Teatro Színházi Társulat
elõadása
Belépõdíj: 1500 Ft

Fiatal mûvészek zenei
virágfüzére
Zákányi Borbála (barokk
furulya), Sárközi Xénia (ének),
Telek Éva (csembaló), Velõsi
Péter (barokk furulya), Budai
Dávid (viola de gamba) barokk
zeneszerzõk mûveit játsszák

Elõadás
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Május 22. péntek 18 óra
A SZENT KORONA-ESZME
Dr. Varga Tibor elõadása
SZENTENDREI KISTÉRSÉGI
IPARTESTÜLET
Bercsényi u. 3.
Május 23. szombat 10 óra
RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA
Összefoglalás: az új tudás és az
új tennivalók
Varga Csaba elõadása

Koncert
DMH BARLANG
Duna-korzó 11/a
Tel./fax: 26/312-657
Május 30. szombat 20:30 óra
efZÁMBÓ HAPPY DEAD BAND
KONCERT
Jegyár: 800 Ft
KECSKÉS EGYÜTTES
KAMARATERME
Ignatovity–Dumtsa u. sarok
Május 23. szombat 18 óra
TAVASZI KONCERT

A TV Szentendre péntekenként 18
órakor új adással várja kedves
nézõit Szentendre aktuális kérdéseivel, hírekkel, információkkal.
Nézzenek bennünket!
Hétközben:
• Összefoglaló a képviselõtestületi ülésrõl
• Szentendrén ülésezett a TÖOSZ
• I. Országos Szobrász Biennálé
• Üdvözlet Afganisztánba –
dobogósok lettek a szentendrei diákok a Honvédség
pályázatán
• Polgári Majális a Pap-szigeten
• Portré: Kocsis Imre,
festõmûvész
187 – a Pest megyében élõk
magazinja
A szép, tiszta, egészséges
településekért – 3. rész
A Tisza – 3. rész
Képviselõtestületi ülés
2009. 05. 14.
A TV Szentendre a C8-as
csatornán, a 196.25-ös frekvencián látható! A mûsorváltozás
jogát fenntartjuk!

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

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

Telefonszámunk: 06-20-434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
emberelet@gmail.com
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Sakk Európa-bajnok születik?
fotó • whynot.hu

A szentendrei kislány részvétele a segítõkön is múlhat

Kosárlabda
Május 7. és 11. között Cristopher
Jason Donelly, amerikai kosárlabda edzõ volt a Szentendrei
Kosárlabda SE vendége. C. J.
Donelly, a Keleti Part Egyetemi Kosárlabda Bajnokságának
(NCAA) közismert, karizmatikus
alakja.
A repülõtérrõl egyenesen a Ferences Gimnázium tornacsarnokába érkezett, ahol a szentendrei Junio csapatnak bemutató edzést tartott. Az esemény
nyilvános volt, a terem karzatáról a szülõk, a fiatalabb játékosok és a szentendrei kosárlabda-kedvelõ közönség kísérte
figyelemmel C. J. Donelly bemutatkozását.
Donelly edzõ elismerõen nyilatkozott a fiatal játékosok technikai tudásáról és Bogdan Karaicic vezetõedzõ hároméves
munkájáról. A jelenlévõk az
edzés láttán azonnal megértették, hogy miért olyan sikeres az
amerikai kosárlabda, és miért
olyan sikeres ország az USA.
C. J. Donelly munkalátogatásra
érkezett hozzánk, célja felmérni
a térség kosárlabda sportját és
kiaknázni a benne rejlõ lehetõségeket. A négy nap alatt szoros
program keretében elkísérte a
szentendrei fiatalokat Szerbiába, a szombati Novi Sad-i VIBA
Liga fordulóra. Fogadta õt a
VIBA Liga alapító elnöke, Janko
Lukovski, aki engedélyt adott a
kosárlabda iskola, majd a helyi
U 20-as csapat edzésének a
megtekintésére. A látottak ámulatba ejtették az amerikai edzõt,
estig ült a lelátón és jegyzetelt,
ilyen hatékony, szervezett és
eredményes utánpótlás nevelõmunkát még nem látott. A program további részében megtekintette Budapesten az Enthernet Hegyvidék – Nyíregyháza, és Zalaegerszegen a Zalaegerszeg – Dombóvár magyar
elsõ osztályú kosárlabda mérkõzéseket. Végül fogadta õt
Sterbenz Tamás, a Magyar Kosárlabda Országos Szövetség
Technikai Bizottságának az
elnöke. Közös nyilatkozatukban
kiemelték, hogy a magyar kosárlabdasport minõségi javítása
érdekében a legfontosabb lépés
az utánpótlás edzõk szakmai
tudásánakfejlesztése.

Cristopher Jason Donelly látogatása a Szentendrei Kosárlabda
SE rövid történetének a legjelentõsebb eseménye, amelynek
értékét nagyban megnöveli az a
tény, hogy a látogatás kifejezetten sikeres volt. C. J. Donelly
megköszönte Szentendrének az
elvégzett szervezõmunkát, és
hosszú távú együttmûködést
ígért csapatunknak.
Dr. Kovács Ferenc
A Szentendrei Kosárlabda SE
elnöke

Simonyi Dóri törékeny alkatú, 7
éves kislány, aki fiatal kora
ellenére igen sikeresen szerepel
a korcsoportja számára megrendezésre kerülõ sakkversenyeken. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
elsõ osztályos tanulója ugyanis
a közelmúltban elnyerte a Pest
megyei bajnoki címet, a több
mint 200 résztvevõs XVIII.
Lauder Kupa Tavaszi Sakkfesztivál B csoportos bajnoka, valamint számos fõvárosi és Pest
környéki viadal elsõ-, illetve
második helyezettje lett. Sõt a
Pest Megyei Diákolimpia második helyezését is megszerezte.
Dóri – aki több mint két éve
kezdett sakkozni a Hold utcai
óvodában, Guba Miklós vezetése
alatt – egyre nagyobb megmérettetéseken vesz részt, sikerrel. A kislány márciusban
elindult a Magyar Sakkszövetség

által a 8 év alattiak (U8) részére
meghirdetett Magyar Korcsoportos Nemzeti Sakkbajnokságon is, a kategória országos
bajnokságán, ahol – influenzás
megbetegedése és magas láza
ellenére – a magyar bajnokot
legyõzve a harmadik helyen
végzett.
– Dóri nagyon beteg volt a verseny idején, a magas láztól lábra
kapcsolni a külvilágot, a többi
versenyzõt, azt, hogy éppen ki
mit csinált és hogyan teljesített.
Feldob a versenyzés hangulata,
sokszor nyújtok csúcsteljesítményt, vagy javítok addigi eredményeimen.
– Mi az álmod?
– Hogy világbajnok legyek a
gyorsaságiban.
– Szurkolunk!

Kötélugrás
Az idei Országos Kötélugró Diákolimpiát április 18-19-én Zalaegerszegen rendezték, ahol
egyéni versenyszámban összesen 192 tanuló és formációs
csapatversenyben (4 fõs) 162
gyerek indult. Megyénként, korcsoportonként egyéniben két
fõ, és formációban két csapat
juthat be az országos versenyre.
Szentendrérõl négy korcsoportból hét egyéni versenyzõ jutott
be az országos döntõbe, és négy
érmet sikerült megszerezniük.
Az ötödik osztályos Molnár
Bernadett különösen jól szerepelt a versenyen. Egyéni elsõ
helyezése mellett csapattársaival formációban negyedikként szerepelt. Kiváló egyéni
teljesítményéért különdíjjal
jutalmazták. Õt kérdeztük:
– Miért fontos számodra ez a
sport?
– Már az elsõ versenyeimen sikereket értem el, és ez arra
buzdított, hogy egyre nagyobb
lendülettel vessem bele magam

az ugrókötél sportba. Számomra
ez nem „csak ugrabugra“: a
zenét és a koreográfiát is élvezem. Egy csapatsportban a
siker és az eredmény nem csak
rajtad múlik, illetve nem feltétlenül tükrözi a befektetett
munkát. Itt az egyéni versenyben minden rajtam múlik, amit
beleteszek, azt kapom vissza.
– Miért ezt választottad?
– Sok osztálytársam és barátnõm kezdett ugrókötél-edzésre
járni, ez felkeltette az érdeklõdésemet. Ibolya néni edzései
érdekesek, kihívóak és izgalmasak voltak. Nagyon jól tud
minket – és engem is személy
szerint – motiválni és folyamatosan fejlõdésre sarkallni.
Mindig óriási sikernek éljük
meg, amikor a viszonylag kis létszámú szentendrei csapat hozza
el az érmek jelentõs részét.
– Szerinted mi az, amit jobban, másként csinálsz, mint a
többiek?
– Úgy érzem, nagyon jól tudok
koncentrálni a versenyszámok
elõtt. Például egy gyorsasági
elõtt szinte teljesen ki tudom

Egyéni eredmények:
Elsõ korcsoport
Második lett Bondár Lili (Rákóczi iskola, 2.o.); kilencedik
Tordai Lili (Szent András iskola,
2. o.)
Második korcsoport
Harmadik lett Juhász Róza
(Szent András iskola, 3. o.);
kilencedik Laczkó Kamilla
(Szent András iskola, 5.o.)
Harmadik korcsoport
Elsõ helyezést ért el és kiváló
egyéni teljesítményéért különdíjas lett Molnár Bernadett
(Szent András iskola, 5.o.); harmadik lett Bús Flóra (Ferences
Gimnázium, 7. o.)
Negyedik korcsoport
Tizedik lett Vigyázó Dorottya
(Szent András iskola, 8. o.)
Formációs csapatversenyben
három korcsoportban egy-egy
csapattal indultak:
Az elsõ korcsoportban elsõ lett
Bondár Lili, Dani Laura, Dévényi
Dorottya és Tordai Lili alkotta
csapat.
A második korcsoportban ötödik
helyezést ért el Juhász Róza,
Laczkó Kamilla, Mészáros Anna,
Takács Réka alkotta csapat.
A harmadik korcsoportban negyedik helyezést ért el Bondár
Bianka, Bús Flóra, Metczner
Anna, Metczner Anna alkotta
csapat.

sem tudott állni. Próbáltuk otthon tartani, de nem lehetett;
mindenképpen játszani szeretett
volna – meséli Simonyi Zsolt, a
kislány édesapja. – Nem tudtunk
mit tenni, ölben vittük ki az autóhoz. Nagyon büszke vagyok rá,
hogy mégis ilyen eredményt ért
el.
A versenynek nem kis tétje volt.
A gyõztes a világbajnokságon,
a második helyezett az Európabajnokságon, a bronzérmes pedig az európai uniós bajnokságon indulhat korcsoportjában,
hazánk színeiben. Mivel a második helyezett visszalépett a
szerepléstõl, így a Magyar Sakkszövetség Simonyi Dórát jelölte
meg, hogy Magyarországot képviselje Grúziában, Batumiban a
június 4. és 15. között megrendezésre kerülõ U8 Európa
Bajnokságon.
– Egyrészt rendkívül boldog
vagyok, hogy a lányom indulhat
a versenyen – mondja az édesapa. – Másrészt bizonytalan is
vagyok, mert az utazás Grúziába
óriási terhet ró a családra: a kiutazás és a kint tartózkodás költsége ugyanis több mint 800 ezer
Ft. Mivel a Sakkszövetség a nevezési díjon túl mást nem tud vállalni, mi próbájuk elõteremteni
a versenyhez az anyagiakat.
Barátok, rokonok, ismerõsök segítenek, mindenütt próbálunk
kedvezményeket, árengedményeket szerezni, támogatókat
keresni, ahol csak lehet, de
egyelõre csak a költségek felét
sikerült elõteremtenünk.
A verseny közeledik, a család
tántoríthatatlanul fáradozik a
körülmények megteremtésén,
Dóri pedig rendületlenül edz és
gyakorol. Reméljük, nem hiába,
és hamarosan egy fiatal sakk
Európa-bajnokot köszönthetünk Szentendrén.
Kolos Emõke

Aki szeretne hozzájárulni
Simonyi Dóra európabajnoksági utaztatásához,
a Szentendrei Sakkiskola
Egyesületen keresztül, névre
szóló támogatást tehet
a 10103874-4367850000000001 számlaszámon.
(Az egyesület telefonszáma:
06-26-303-022).

