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VÁLASZTÁS
összeállításunk  

a 8-10. oldalon olvasható

arcok
A hétvégi városi gyereknap háziasszonya, mûsorvezetõje Rubint Réka lesz. A mûsorban fellép
Schwartz Dávid Eszes Vikivel (5. oldal). A SzeVi közéleti klub csütörtöki, könyvbemutatóval egy-
bekötött rendezvényének vendége Szõcs Géza író lesz, akivel Kulin Ferenc irodalomtörténész
beszélget (13. oldal). A Szentendrei Régi Mûvésztelep meghívására a németországi Murnauból
érkezett három festõmûvész egyike Bernhard Kölbl volt (12. oldal). A Szerbiában megrendezett
IFMD világbajnokságról arany- és ezüstérmekkel tért haza az A-Force 1 tánc- és sportegyesület
szentendrei versenyzõi, akiknek oktatója Szedlják Ildikó (16. oldal).

Rubint Réka Schwartz Dávid Szõcs Géza Bernhard Kölbl Szedlják Ildikó

Hõsök napja Szentendrén
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 – Kálváriadomb) 

Köszöntõt mond DR. DIETZ FERENC polgármester, ünnepi beszédet mond 
DR. ISASZEGI JÁNOS, a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának paranc-

snoka. Közremûködik a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának
zenekara, mûsorvezetõ ARANY TAMÁS színmûvész

18 órakor a Petõfi egyesület székházában (Stéger köz) 
DR. ISASZEGI JÁNOS tábornok tart elõadást

„A mi jövõnk, a mi 
otthonunk: Szentendre“

Szülinapi zsúr és városvezetés 
középiskolás szemmel

Szentendrén a gyereknap egy héttel elõbb kezdõdött,
hiszen több tucat óvodás vette birtokba a 7,5 millió
forint regionális támogatásból és közel 5 millió forintos
önerõbõl felújított hét helyi játszóteret egy szülinapi
zsúr keretében május 22-én. Mostantól minden gyerek
nagyobb biztonságban élvezheti a játék örömét, sõt 
a szülõk is nyugodtabban engedhetik csemetéiket hin-
tázni vagy csúszdázni, a játszótereket ugyanis az uniós
szabványnak megfelelõen modernizálták. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság
(26) 500 017, (26) 500 018

107Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós 

Vízmû (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 0066  8800  220044  772255

Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám: 
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék

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

Gyógyszertári ügyelet  
Az ügyelet este 7 órától 
reggel 7:30-ig tart.

Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár, 
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11/c (26) 505 779
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/A
(26) 310 868
Minden pénteken  
Vasvári Patika,
Sas u. 10. (26) 312 825

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849.

Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)

Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
06 30 594443

SSOOSS
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Június 6. szombat
GYALOG ÉS KERÉKPÁRON 
A PILISBEN
15 órától Pap-réti zöldutas
találkozó. Érkezés: túrázva,
nem motoros eszközzel. 
16 órától a Pilisi Zöldút
informális megnyitása,
utána: kötetlen beszélgetés 
a zöldben, ismerkedés, játék.
Fogyasztás: hozott anyagból.
Javasolt útvonalak 
(Google-térkép): www.pilis-
videke.hu/papret.html
Június 11. csütörtök
ZÖLDUTAK ELMÉLETBEN ÉS
GYAKORLATBAN
Könyv- és projektbemutató a
Rosinante fogadóban
(Szigetmonostor).
Megközelíthetõség 
(Google-térkép): www.pilis-
videke.hu/rosinante.html
10 órától: Zöldútmutató:
iránytû útkeresõknek -- az
Ökotárs Alapítvány módszer-
tani kézikönyvének bemu-
tatója.
Szikora Imre (Rosinante)
köszöntõje után David
Murphy (EPSD) a közép- és
kelet-európai zöldutakról, Víg
Tamás (ÖTM) a ma-
gyarországi tapasztalatokról,
Pásztor Ildikó
(Sugárkankalin) egy sikeres
zöldút példájáról beszél.

Móra Veronika (Ökotárs) és
Varga Péter (Toyota) ünnepé-
lyes könyvbemutatója.
KÁVÉSZÜNET
12 órától: bemutatkozik a
Pilisi Zöldút
Dr. Dietz Ferenc (DPÖTKT,
elnök) köszöntõje után
Lendvai József
(Pilisszentkereszt, pol-
gármester) Dobogókõrõl, 
a magyar természtjárás böl-
csõjérõl, Sepsei Gergely (Pilisi
Zöldút Egyesület) a zöldút
programról és a pályázati
projektrõl tart elõadást. A
Pilisi Zöldút Egyesület stand-
ja tájékoztatókkal, csat-
lakozási lehetõséggel várja
az érdeklõdõket
13 órától: Zöldutas portékák
és bemutatók
14 órától: Beszélgetés,
ismerkedés, vásárolgatás,
kikapcsolódás
Kérjük, rendezvényünkre
júmius 5-ig az alábbi webcí-
men regisztráljon: www.pilis-
videke.hu/reglap.html
További információ: 
Sepsei Gergely, Pilisi Zöldút
Egyesület: 20/416-8579,
gsepsei@gmail.com
Programunkat az Európai
Unió, a Toyota Motor Hungary
Kft. és az Ökotárs Alapítvány
támogatja.

A Pilisi Zöldút felavatása
A Pilisi Zöldút Konzorcium szeretettel hív mindenkit
kétnapos rendezvényére, június 6-án, szombaton és
11-én, csütörtökön.

A virágzó
Szentendréért!

Dr. Dietz Ferenc polgármester több egye-
sület támogatásával meghirdeti a városi
virágosítás és környezetszépítõ versenyt
Virágzó Szentendre! címmel. A város-
szépítõ verseny célja: a környezet (kert)
gondozottságának, ápoltságának har-
monikus, városképbe illõ és az adottsá-
gokhoz alkalmazkodó kialakítása, ahol
nem feltétlenül a virágok mennyisége a
meghatározó. További célunk, hogy nyil-

vánosságot és elismertséget kapjanak
azok a szentendrei polgárok és civil
közösségek, akik szebbé, virágosabbá
teszik közvetlen lakókörnyezetüket.
A verseny kategóriái:
I. virágos elõkert
II. virágos balkon, ablak
III. ingatlan elõtti virágos közterület
IV. virágos vendéglátóhely
V. virágos intézmény, telephely, üzlet

Jelentkezési határidõ: augusztus 10.
A zsûrizés idõpontja: augusztus 19-ig
folyamatosan. Ünnepélyes eredményhird-
etés: augusztus utolsó hétvégéjén, a

„Szentendre éjjel-nappal nyitva“ program
keretében.
A jelentkezési lapok a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán találhatók.
Azokat kitöltve és fotó mellékelése mel-
lett zárt borítékban „Virágzó Szentendre“
felirattal ellátva kérjük leadni a hivatal
ügyfélszolgálati irodáján.

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a Szentendre 2314 hrsz-ú, 

természetben Városház tér 1. sz. alatti ingatlanban 
30,44 m2-es üzlethelyiség és 27,71 m2-es galéria 

bérbevételére.
A pályázatok benyújtásának határideje 

2009. június 10. 10 óra.
Minden szükséges információt 

a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át. 

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
(Városház tér 3., I. emelet) kell benyújtani. 

Tájékoztatás telefonon: 26/503-364, 503-377

Városi Hírmondó
Ha szeretné, tájékoztatjuk Önt…

Sokszor éri az önkormányzatot a vád, hogy a vá-
roslakók nem értesülnek idõben és megfelelõ módon
a városban zajló kulturális eseményekrõl, a folyamat-
ban lévõ fejlesztésekrõl. Most itt a lehetõség, hogy a
városi hírlevélre feliratkozva, hétrõl hétre informá-
ciókat kapjon Szentendre életérõl.

Szentendrén 2009 a beruházások éve, mely sajnos porral, zaj-
jal, kellemetlenséggel jár majd. Azonban ha feliratkozik hír-
levelünkre, személyre szabott információval tudunk szolgálni
a kényelmetlenség enyhítése érdekében. Emellett örömmel
vennénk, ha a Szentendrén zajló kulturális programokról is
értesíthetnénk Önt és családját. Köszönjük bizalmát és bízunk
abban, hogy Szentendre a beruházásoknak köszönhetõen egy
még sikeresebb és élhetõbb város lesz a következõ 1000 évre.
A hírlevélre történõ jelentkezés elsõ lépése a www.szentend-
re.hu oldalra történõ belépés, majd az oldalon található „Városi
Hírmondó“ címû link alatt található adatok megadása.
Természetesen a megadott adatok az adatvédelmi törvény
elõírásainak megfelelõen kerülnek kezelésre.

Polgármesteri Hivatal
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A polgármester 

naplója
Május 29. (péntek)
09.00   Városmarketing témában
megbeszélés
10.00   KMRFT ülése
12.00   Maxima Magazinnal
interjú „nõbarát város” témában
13.00   Diákparlament, diákpol-
gármester-választás
16.00   Gyermekrajz kiállítás a
Polgármesteri Galérián
17.00   Hõsök Napja a Hõsi
Emlékmûnél

Május 30. (szombat)
11.00   Püspökmajori Pünkösd és
Városi Gyermeknap
14.30   Gyermeknapi polgármes-
teri köszöntõ

Június 2. (kedd)
09.00   Alpolgármesteri beszá-
moló
10.00   Vezetõi megbeszélés
13.00   VSZ Zrt. vezérigazgatójá-
val megbeszélés
14.00   Szentendrei
Közmûvelõdési Kht.
ügyvezetõjével egyeztetés
15.00   DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
16.00   Kerékpárút mentén
kialakított pihenõk átadása
17.00   Szavazatszámláló
Bizottság eskütétele

Június 3. (szerda)
08.00   Szavazatszámláló
Bizottság eskütétele
10.00   TÖOSZ ülés
15.00   Megbeszélés a város hon-
lapjának fejlesztésérõl
17.00   Pro Urbe Bizottság ülése

Június 4. (csütörtök)
08.30   Állampolgársági eskü
09.00   Magyar Telecommal
egyeztetõ megbeszélés
11.00   Megbeszélés „nõbarát
város” témában
13.00   Marie Claire interjú
„nõbarát város” témában
14.00   Pro Szentendre
Tulajdonosi Bizottsági ülése
16.00   Szavazatszámláló
Bizottság eskütétele
17.00   Városfejlesztõ Egyesület
ülése
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A TÛZOLTÓSÁG HÍREI

Kisfiú mentette meg a családot
Május 23-án  a hajnali órákban Szentendre belvárosában, a Piac
közben egy ház tetõtéri szobájában egy ötéves kisfiú arra ébredt,
hogy lángok csapnak fel a konnektorba bedugott elektromos
szúnyogriasztó környékérõl. Azonnal felébresztette a szüleit,
akik a tûzet látva gyermekükkel együtt kimenekültek az égõ
házból. A kiérkezõ szentendrei tûzoltóknak sikerült a tüzet

megfékezniük, így meg-
akadályozták, hogy az
átterjedjen a szomszé-
dos házakra. Amint a
tûzoltóságtól megtud-
tuk, a tûz eloltása után
az utómunkálatok még
órákig tartottak, az
épület tetõtere teljesen

kiégett, a családnak szinte semmilyen használati tárgya nem
maradt épen. Az anyagi kár jelentõs, de személyi sérülés a kisfiú
ébersége és bátorsága miatt szerencsére nem történt.

Négyen ütköztek fának
Négy fiatal sérült meg abban a személygépkocsiban, amelyik
fának ütközött május 20-án kora este a 11-es fõút és
Pilisszentlászló között. A Visegrád felõl Pilisszentlászló felé
haladó Citroën Xsara jobbra hajtott le az útról, ahol frontálisan
egy fának csapódott. A Citroënben két fiatalember és két fiatal
nõ ült, mindannyian húsz év körüliek. Az autót vezetõ fiatalem-
ber és mellette utazó barátnõje súlyos sérüléseket szenvedett,
a lányt mentõhelikopter
szállította kórházba. A
hátul ülõ másik két fiatal
könnyebben sérült. A fõ-
úton teljes útzár volt a
helyszínelés ideje alatt. Az
áramtalanítást és a forgal-
mi akadály megszüntetését
a szentendrei tûzoltók
végezték el.

ÜLÉSTERMI HÍREK
Átrendezett uszodafinanszírozás
Hozzájárult az önkormányzat ahhoz, hogy a Raiffeisen Property
Lízing Zrt.-nek (az uszoda finanszírozójának) javaslata alapján
a finanszírozást átalakítsák, és az eredetileg tervezett két és
félmilliárd forintos finanszírozási összeg 250 millió forinttal
megemelkedjen 2 750 000 000 forintra. (A devizakötelezettség
átértékelése miatt a teljes projektköltségvetés egyébként
várhatóan 3 050 000 000 forint lesz.) Hozzájárultak továbbá
ahhoz, hogy a kötvény terhére üzletrész-átruházások történ-
jenek, így az AquaPalace Kft.-ben a VSz Zrt. részesedése és egy-
ben szavazati aránya 19%-ra csökken, a QualiTeam Consult Kft.
tulajdoni aránya és szavazati aránya 30%-ra csökken, míg az
önkormányzat tulajdonosi és szavazati aránya 51%-ra nõ.

Kht.-jelentés
Május 14-i ülésén az önkormányzat elfogadta a Szentendrei
Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht. 2008. évi
közhasznúsági jelentését. A dokumentumban szerepel az egy-
szerûsített éves beszámoló is, amely szerint a társaság több
mint 12,5 millió forint adózott eredménnyel zárta az évet.

Indul a TDM-pályázat
A képviselõk döntöttek arról, hogy Szentendre indul a Turisztikai
Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása címû
pályázaton. Ennek elkészítésével, valamint a TDM pályázattal
kapcsolatos feladatokkal a Pro Szentendre Kft.-t bízták meg,
amelyhez a város biztosítja a 7,059 millió forint önrészt is a
kötvény terhére.

Erdélyi gyökerû dalokkal
Erdélybe

Ötnapos erdélyi koncertkörútra indult pünkösd alkalmával a
szentendrei Péter-Pál Énekkar. Az idén 21. évébe lépett, elsõ-
sorban archaikus népi imádságokat és középkori költõk verses
imádságait megzenésítõ ének- és zenekar tizennégy énekessel,
illetve zenésszel, és számos kísérõvel vette célba Erdély legszebb
tájait, hogy a Csíksomlyói kegytemplom mellett Bonchidán,
Szamosújváron, Csatószegen és Tür községben végezzen zenés
szolgálatot a szórványmagyarság körében. Útjukra sok más
ajándék mellett elvitték azt a zászlót is, amelyet legutóbbi
ittjártakor Wittner Mária országgyûlési képviselõ dedikált. Az
utazás a Ferences Öregdiák Egyesület, valamint Szentendre
Város Önkormányzata jóvoltából valósulhatott meg, s egészen
június 1-jéig tart. Az élményekrõl olvasóink részletesebb beszá-
molót is olvashatnak a kórus hazatérését követõen.           - t -

Sportfejlesztésrõl Izbégen
Izbégre látogatott a legutóbbi Városháza házhoz jön címû fórum május 20-án délután. Napirendre
került az Izbégi Parktáborral szembeni területen, a Bükkös-patak túloldalán tervezett esetleges
sportlétesítmény ügye és annak környezeti kihatásai. A fórumon jelen volt dr. Dietz Ferenc pol-
gármester, Kun Csaba alpolgármester, dr. Pázmány Annamária, az izbégi körzet képviselõje,
Alföldiné Petényi Zsuzsanna városi fõépítész, Virágh János városüzemeltetési referens, valamint
az érintett vállalkozó. A Láng László-féle sportpálya volt napirenden, az eredeti tervek szerint
megközelítése az Anna utca felõl történik, a lakosság viszont a sportpálya felõli bejárat kialakítását
támogatta. Továbbá kérésként felmerült a sportpálya régi feliratának eltávolítása, a parktábor
régi épületének felszámolása. A lakók a Waldorf Óvoda parktábor területére történõ áthelyezését
nem támogatták, a megfogalmazott vélemények szerint az Izbégi Iskola hasznosítsa azt a jelen-
legi állapotában. A városvezetés a lakosság ötleteit nagy megértéssel fogadta, az elhangzott
ötletek és igények fényében folyik tovább a részletek kialakítása.                                        - t -

Mondja el a véleményét!
Kedves Városlakó!
Ettõl a héttõl kezdõdõen Önnek lehetõsége van heti kérdé-
sünkkel kapcsolatos észrevételeit megtenni, elmondani
véleményét, valamint javaslatot tenni. Minden héten új
kérdéssel keressük meg Önt. Bízunk abban, hogy kezdemé-
nyezésünket támogatja, és javaslataival hozzájárul városunk
minõségi fejlesztéséhez. 
A kérdéseket minden héten a Szentendre és Vidékében,
valamint Szentendre város hivatalos honlapján (www.szent-
endre.hu) olvashatja. Levelét kizárólag elektronikus formában
várjuk a kammerer@ph.szentendre.hu e-mail címre névvel
ellátva. 

22. hét kérdése: 
Legyen Szentendre Város Napja? Ha igen, melyik napon
kerüljön megrendezésre?

Polgármesteri Hivatal
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Üzletünkben 12 féle
mézet vásárolhat.

Saját méhészetbõl. 

Minden mézrajongót
szeretettel várunk!

Szentendrén, 
a sétálóutcában, 
Dumtsa Jenõ u. 13. 

NNyyiittvvaa:: H-P: 10-16.30 
Sz-V: 10-18

MEGNYÍTOTTUNK

KÓSTOLJA MEG MÉZEINKET
PÜNKÖSDKOR A SKANZENBEN!

Postaláda
Ilyenek is a „mai“ fiatalok!

E hó 13-án bevásárolni indultam kétkerekes kocsimmal a Kaisers-be.
Útközben az egyik kerék kiesett a helyérõl, és mivel csomaggal megter-
helve még rosszabb lett volna a helyzet, hazafelé indultam. Útközben a
Bükkös-patak partján lévõ kovácsmûhelyhez mentem, amely zárva volt
(délidõ lévén). Amíg a mûhely bejáratánál álltam, megállt mellettem egy
kerékpáros, tizenéves diákfiú. – Segíthetek? – kérdezte kedvesen.
Elmondtam bánatomat a kerék miatt. Erre õ megfogta, levette a fedõle-
mezt, és mutatta, hogy hol tört el a mûanyag rész. Elmagyarázta, hogy
otthon pillanatragasztóval lehet a két szétvált részt összeragasztani, és
másnap – száradás után – a kereket a helyére tenni.
Mindezt olyan természetességgel magyarázta a kicsit tüskehajú, világos
barna hajú diák, mintha iskolából hazafelé menet mindennap ezt csinál-
ná! Lehet, hogy nagymamája jutott eszébe, ahogy õsz hajjal, botra
támaszkodva ott álltam, gondolkodva, hogy most mit is csináljak.
El sem tudom mondani, mennyire jól esett ez a kedves segítség! Meg-
köszöntem talán kétszer is, de a nevét sajnos elfelejtettem megkérdezni,
hogy most ide írhatnám. Gondolatban otthon felidézve e történetet,
ismeretlenül is a szülõket dicsérem, hogy ilyen segítõkész fiút neveltek! 

Üdvözlettel: egy nagymama, 
aki 78 éves, és van három unokája (20, 18 és 10 évesek)
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„A mi jövõnk, a mi otthonunk:
Szentendre“

Városi gyereknap 
és Püspökmajori Pünkösd

Május 29. péntek
POLGÁRMESTERI HIVATAL

13 óra Diákparlament és diákpolgármester-választás
16 óra Gyerekrajz-kiállítás megnyitója

Május 30. szombat
BARCSAY ISKOLA UDVARA

11-tõl Püspökmajori Triatlon
14 óra A Központi Kiképzõ Bázis Fúvószenekara
14.30 Polgármesteri köszöntõ
15 óra Világszép kecskebéka (Délibábszínház)
16 óra Pünkösdölõ (nagykátai gyermek néptáncosok)
17 óra Eredményhirdetés
17.30 Baptista ifjúsági zenekar mûsora
18 óra 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, egészségsá-
tor (várnyomás-, vércukor-, koleszterinszûrés, általános egész-
ségállapot-felmérés), állatsimogató, óriás csúszda, szimultán
sakkjátszma, büfé

A rendezvény szervezõi és támogatói: Szentendre Város Önkor-
mányzata, Szentendrei Közmûvelõdési Kht., Barcsay iskola,
Barcsay Alapítvány, Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis,
Fülöp Zsolt, Radványi G. Levente, Egészséges Városért Köz-
alapítvány, 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

GYERMEKRAJZ KIÁLLÍTÁS
nyílik május 29-én, pénteken 16 órakor

a Városháza Galériájában (Városház tér 1-3.)
A képeket zsûrizte Aknay János és Balogh László festõmûvészek, 

Páljános Ervin szobrászmûvész
A kiállítást megnyitja: 

dr. Dietz Ferenc polgármester és a zsûri

– A játszóterek és az óvodák egyidejû felújítása
lehetõséget biztosít, hogy a szentendrei gyerekek
a legjobb körülmények között tanulhassanak és
tölthessék szabadidejüket – mondta el dr. Dietz
Ferenc polgármester. Szentendre Önkormányza-
ta ugyanis rendhagyó eseményt szervezett
annak tiszteletére, hogy a város hét játszóterét
EU-szabványnak megfelelõen újították fel. A
„Játszótér szülinapi zsúrja“ elnevezésû ren-
dezvényre a város minden óvodása meghívást
kapott, akik közül szép számmal el is látogat-
tak a különleges átadásra. A több tucat gyerek
csak kapkodta a fejét, hiszen lufitekerészet,
bohóc, valamint egy hatalmas születésnapi
torta várta õket. A rendezvényt a Surányi
Cukrászat és az Interspar Áruház támogatta.

A rendhagyó átadással mind a hét játszóteret
ünneplik, Zakar Ágnes területi képviselõ örömét
fejezte ki, hogy a Bükkös-patak mellett fekvõ
„gyerek-parkra“ esett a választás, mint a ren-
dezvény helyszíne. „Bár az elõzõ játszóteret is
szerették a helyiek, nagy megnyugvás, hogy
ezentúl még biztonságosabb körülmények között
játszhatnak a kicsik. A csúszdák végére például
lassító szakaszt építettek, a hintaállványról
pedig lekerült a harmadik ülés, mert a gyerekek
azt csak úgy tudnák megközelíteni, hogy valame-
lyik lengõ hinta elõtt haladnak el. A szabvány
éppen az ilyen balesetveszélyes helyzetek
kialakulását hivatott megakadályozni.“

Ugyanezen a napon szentendrei középiskolá-
sok kóstoltak bele a városvezetésbe és a Jövõ-
Város játékban Szentendre tizenévesei dolgoz-
tak ki cselekvési programot a településnek. 

A British Council által kifejlesztett és ha-
zánkban a Studio Metropolitana szakmai közre-
mûködésével terjesztett ötletgeneráló játékot
második alkalommal rendezték meg Magyar-
országon, ezúttal Szentendrén. – Fontos, hogy
odafigyeljünk a lakosok városfejlesztési öt-
leteire. Ez egy kiváló lehetõség volt arra, hogy a
fiatalok elképzeléseit megismerhessük Szent-
endre jövõjével kapcsolatban – értékelte dr.
Dietz Ferenc polgármester a napot. 
A nyílt szavazás végül a Szentendrei Ferences
Gimnázium csapatának kedvezett. A nyertes
tizenévesek azonban nem csak értékes nye-
reményekkel lettek gazdagabbak, de – saját
bevallásuk szerint – értékes tapasztalatokkal
is. – Rendkívül nehéz volt például a megvalósí-
tandó célok fontossági sorrendbe állítása, mert
mi alapján döntsük el, hogy melyik a fontosabb.
Rá kellett jönnünk, hogy nagyon nehéz minden-
ki számára kedvezõ döntéseket hozni. Most már
látom, hogy nem is olyan könnyû a városvezetõk
feladat, mint amilyennek elsõre tûnik – nyi-
latkozta Esze Tamás, a gyõztes kompánia ka-
pitánya az eredményhirdetés után. A nap gyõz-
tes csapatát és a városvezetést a Görög kancsó
Étterem látta vendégül mint a rendezvény
támogatója.
2009 Szentendrén a beruházások éve. Jelenleg
tíz fejlesztési projekt megvalósításán dolgozik
a hivatal és a Pro Szentendre Kft., amelyben
fontos szerepet kapnak a gyerekeket, fiatalokat
érintõ beruházások. 

Gyereknap a zenebölcsiben

Nálunk egész évben minden a gyerekekért van,
mégis úgy gondoltuk, hogy a nyári szünet elõtt
egy rendhagyó programmal zárnánk az évadot.
Szeretettel várunk benneteket június 4-én,
csütörtökön 10 órától a szentendrei Vujicsics
Zeneiskola nagytermébe (Duna-korzó 16.), ahol
élõ, hangszeres muzsika és sok meglepetés vár

rátok! Ezt követõen a zenebölcsi foglalkozások
szünetelnek. 
A Nyári Zeneház (június 22-26.) jelentkezési
határideje június 11. hétfõ, jelentkezni tele-
fonon vagy írásban lehet: Tel.: 06-30-501-34-
44 e-mail: sziazenehaz@freemail.hu. Õsszel a
foglalkozások újraindulnak, szeptember má-
sodik hetében. 
www.zenebolcsi.hupont.hu 
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Úgy tûnik, Szentendre egyna-
pos kirándulási célpont. Meg-
érkezik ide a turista, végig-
sétál a belvároson, bemegy a
Kovács Margit Múzeumba,
vásárol némi szuvenírt, majd
megy tovább. Régóta beszéd-
téma, hogy szükségesek len-
nének színvonalas szálláshe-
lyek, többnapos programok
annak érdekében, hogy a város
idegenforgalma minõségileg

is növekedjen. A „hátizsákos“
turisták mellett azokat a láto-
gatókat is Szentendrére kel-
lene vonzani, akik hosszabb
itt tartózkodásra, magasabb
színvonalú, a megszokottól
eltérõ szolgáltatásokra is 
vágynak. 
A város látványos fejlõdését
szolgáló programok: a Vizes
Nyolcas Uszoda és Szabad-
idõközpont megépülésének, a

megújuló belvárosnak, a Szak-
orvosi Rendelõintézet fel-
újításának és bõvítésének, a
Duna-gát tervezésének sorába
jól illeszkedik az a most induló
projekt, amelynek sajtótájé-
koztatójára május tizenötö-
dikén került sor. Ráadásul ez a
fejlesztési terv végre nem a
várostól indul, hanem magán-
kezdeményezésként realizáló-
dik – hangsúlyozta dr. Dietz

Ferenc polgármester az épülõ
Bükkös Hotel támogatási szer-
zõdésének aláírásával egy-
bekötött sajtótájékoztatón. A
magánberuházás az Európai
Regionális Fejlesztési Alap 123
milliós társfinanszírozásával
valósul meg. Hadnagy Attila és
Hadnagy Levente tulajdonosok
ismertették azt a nagyívû ter-
vet, amely a Bükkös panziót
négycsillagos wellness szál-
lodává fejlesztené. 1988-ban
nyílt meg a belvárosban ez a
panzió, amely kellemes han-
gulata és jó konyhája révén
hamar közkedveltté vált. Az
elmúlt évtizedek alatt azon-
ban megváltoztak az igények,
s az emberek nem csak aludni
és enni akarnak egy szállo-
dában, hanem aktívan kikap-
csolódni, lazítani is. Ennek
szellemében épül fel az új
Bükkös Hotel. Az új, mediter-
rán hangulatú, terméskõ bo-
rítású és vakolt homlokzatú
épület tervezõje Szuromi Imre
építészmérnök. A zegzugos, az
utca ívét jól követõ új hotel
formájával és tömegével jól
illeszkedik majd a városképbe.
A korszerû, részben földhõ-
energia fûtésû és hûtésû,

magas komfortfokozatú szál-
loda a tervek szerint egy év
alatt készül el. Nemcsak hu-
szonegyedik századi komfort-
tal rendelkezõ apartmanok
találhatók majd benne, ame-
lyekhez az épülõ mélygarázs-
ban garázshely is tartozik,
hanem kávéház, étterem, tár-
gyalóterem, sõt szauna, gõz-
fürdõ, masszázs medence,
kozmetika is a vendégek ren-
delkezésére áll. Mindehhez a
régi épület adta tér kevés
lenne, a jelentõs bõvítést a
panzió mögött levõ Papri-
kabíró utcai telekre tervezik.
A két telek közötti hatméteres
szintkülönbség egy érdekes
elrendezésû, négy szintes
épület felépítésére nyújt le-
hetõséget. Ennek legfelsõ, a
régi épület fölé nyúló szint-
jérõl, mediterrán növényekkel
borított nagy teraszáról ritka
szép látvány tárul a vendégek
szeme elé. Az épületek által
határolt átrium a pihenést
szolgálja majd. A bõvítéssel
huszonkét apartman kerül
kialakításra, míg a régi épület-
ben a földszint összenyitásá-
val kávéház és étterem létesül. 

Rappai Zsuzsa

A Pilis-hegység barlangjainak
kutatásával foglalkozik szent-
endrei csoportunk már tizenöt
esztendeje. Eleinte ifjú bar-
langászokként ismerkedtünk
az itteni barlangok csendes és
hûvös világával, majd mi is
részt vállaltunk abban, hogy
az addig 403 m hosszú Legény-
barlang és az alig 200 méteres
Leány-barlang további kutató-
munkákkal és felfedezésekkel
bõvüljön, majd késõbbiekben
egységes barlangrendszer
legyen. 
Ezen évek alatt a Kesztölc mel-
letti Klastrompuszta közelé-
ben nyíló barlangokból továb-
bi kutatóutak szervezésével és
felfedezésekkel sikerült a Pi-
lis-hegység legnagyobb bar-
langját megismernünk, mint-
egy 4,5 kilométer hosszan,
jelenleg 120 m mélységig. Ezt
számos kutatóút és kaland
alapozta meg. A két barlang
között megtaláltuk a ter-
mészetes átjárást is, valamint
egy harmadik, 400 méter
hosszú barlang feltárásával az
összeköttetést, így már az óta
hivatalosan is Leány-Legény-
Ariadne-barlangrendszernek
nevezzük a nagy pilisi bar-
langóriást.

A mészkõben kialakult hatal-
mas folyosók, termek falait sok
helyütt díszítik cseppkövek.
Ezek változatos formájúak és
fehér, sárgásbarna színekben
pompáznak. Gyakoriak a fel-
sõbb járatokban fellelhetõ
kalcitkristályok, valamint a
több méter szélességben és
vastagságban lerakódott kal-
citlemez párkányok is. Legna-
gyobb cseppkõ-képzõdménye-
ink egyike a Leány-barlangban
található: a Nagy-hasadék
alján. Négyméteres magas-
ságával nemcsak a Pilis, de a
Dunántúl egyik legnagyobb
cseppköve is. Leginkább agg-
teleki látványt idéz, mind

nagyságával, mind érdekes
formájával.
Két évvel ezelõtt elhatároz-
tam, hogy gyerekeket, iskolás
csoportokat ismertetek meg
elméletben a barlangok csen-
des és szép, de nem veszélyte-
len világával. Az elõadások
témája részben érinti az isko-
lai tananyagot is, hiszen
kiegészítésül szolgál a föld-
rajz, történelem és biológia
tanóráknak. A gyerekek dia-
vetítéssel és tantermi szem-
léltetéssel ismerhetik meg a
Pilis- és a Visegrádi-hegység
múltját, a kõzetek kialaku-
lását, betekintést nyernek a
különbözõ területekrõl ismert
õskori emberek életmódjába
leletek bemutatásával, s a
jelenlegi barlanglakó állatokat
is megismerik, köztük a de-
nevérek fajtáit.   
Szervezõdtek ennek keretében
tanbarlang-túrák is, két na-
gyon emlékezetes a Pilis szí-
vébe, s az összes többi pedig
a Szentendre felett nyíló
Saskövi-barlanghoz. Ezeknek
az a céljuk, hogy a gyerekek
és pedagógusok a valóságban
is megszemlélhessék a hegy
belsejében rejlõ különleges
látnivalókat és a tanteremben

tanultakat. A két pilisi túra al-
kalmával az õsrégészetileg je-
lentõs Leány-, Legény-barlan-
gok tágas bejáratait kerestük
fel. A gyerekek rövid össze-
foglalót kaptak a barlangok
kialakulásáról és a vidék múlt-
járól, majd egy jelentéktelen,
ám mégis fontos üregben meg-
csodálhatták a cseppkövek
fejlõdését és változatos formáit
és az egyik sziklakibúvásos
hegyrõl a szép panorámát. 

Szentendrén, a Pap-szigeti
campingben június 6-án,
szombat este zenés, dia-
vetítéses, kétórás elõadást
tartok este 8 órától, ahová
minden érdeklõdõt szeretet-
tel várok. Aki esetleg le-
marad, ne bánkódjon, mert
további elõadások várhatóak
június és július szombat
estéin, igények szerint. 
Az elõadások megtekintése
200 Ft/fõ. 
Aki kedvet érez arra, hogy a
kutatásainkat segítse, illet-
ve ha részt kíván venni a ki-
rándulásokon vagy a nyári
elõadásokon, jelezze a 06-
70-562-7637 számon, vagy
a Pap-szigeti kemping infor-
mációs irodáján.

Benyák Attila

Mediterrán szálló a patakparton
A Bükkös Hotel
látványterve

Vetített képes elõadás a Pilis barlangjairól
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



Szûkebb családomban – arrafelé, ahol
József Attilát Pistának nevezték –
három öngyilkost, öt alkoholistát és
legalább tucatnyi neurózisos beteget
számoltam össze. A rendszeresen alko-
holt fogyasztókat, dohányzókat és
különféle lelki eredetû betegségekben
szenvedõket talán számba sem tudnám
venni. Többségük hatholdas apai nagy-
apám alig polgárosodott famíliájához
tartozott, akik közül ma számosan a
munkanélküliek táborát gyarapítják. 
A mentális betegek közül azonban
jutott a középparaszti és boltos-keres-
kedõ anyai ágra is, mert a feltörekvõ
kispolgári egzisztenciákat elsöpörte az
asszonynépet végigerõszakoló keleti
horda nyomán berendezkedett új ha-
talom. (Nagyanyám egyik testvérnén-
je közéjük állt, s sztalinista szellemi
zavarában esténként Leninhez imád-
koztatta gyermekeit. 56-ban nagy-
anyám rejtette el a család szégyenét a
felbõszült fiatalok elõl, megmentvén
néhányukat a késõbbi akasztófától. 
A kemencesutból egyenesen Somogyig
futottak, s a családnak ezzel az ágával
azóta sem találkoztam.)
A fenti családregény nem egyedi azon
a vidéken, de ahogy elnézem regge-
lente a szentendrei kisbolt mellett
toporgó, féldeciket szopogató férfi-
akat, valószínûleg errefelé sem. Nyolc-
tíz kartonnal fogy naponta a mérgezõ
kis üvegekbõl. A boltos szerint jobban
megérné, ha kocsmát nyitna.
Magyarországon ma egymillió ember
alkoholista és több mint hárommillió
dohányzik. A dohány jövedéki adójára
háromszor annyit költ a lakosság, mint
könyvre. Öt és fél millióan túlsúlyosak.
Minden második ember valamilyen
krónikus betegségben szenved. Egy-
millió cukorbeteg, egymillió depresszi-
ós, minden harmadik neurózisos, egy-
millió csontritkulásos, kétmillió magas
vérnyomásos, hatszázötvenezer tüdõ-
beteg, több mint kétszázezer rend-
szeresen drogozik, közülük harminc-
negyvenezer függõ. Évi háromezer alá
csökkent az öngyilkosságok száma, ám
ezzel még mindig másodikok vagyunk
Európában. Ez mind mentális betegség,
a krónikus stressz és feloldhatatlan
frusztráció testi-lelki következménye.
A Kelet-Magyarországon élõk, az ala-

csony iskolai végzettségûek, az ala-
csony jövedelmûek és 55 évesnél
idõsebbek körében fordulnak elõ na-
gyobb arányban.
A halálokok között nálunk a szív- és
érrendszeri betegségek és a rák messze
az európai átlag fölött mutatható ki.

Az Európai Unió tagállamai közül Ma-
gyarországon a legrövidebb az emberek
várható élettartama. Az aktív korú fér-
fiak közül többen halnak meg ma, mint
az egészségügyi ellátás szempontjából
jóval elmaradottabb 30-as években.
Több mint nyolcszázezer rokkant-
nyugdíjas él az országban. Meghaladja
a négyszázezret és egyre nõ a nyilván-
tartott munkanélküliek száma, ugyan-
akkor száz munkaképes korú ember
közül mindössze 57 dolgozik. Mintegy
hétszázezren hónapról hónapra segély-
bõl élnek. A közel hárommillió nyugdí-
jasból csupán kétmillió töltötte be a
nyugdíjkorhatárt. 50 év fölött Buda-
pesten kívül szinte reménytelen mun-
kához jutni. Több mint hárommillió
ember él az országban létminimum
alatt. Közöttük nyolcszázötvenezer 18
év alatti gyermek rendszeresen éhezik. 
(A magyarok háromnegyed részének
nincs megtakarított pénze. Az össz-
lakosság felvett hitelállománya meg-
haladja a megtakarításait. Minden
magyar állampolgárra, csecsemõtõl a
nyugdíjasig a sajátján kívül fejenként
kétmillió forint államadósság jut,

illetve az egyéb állami szervezetek –
önkormányzatok, MÁV stb. – révén
további hét-nyolcszázezer forint. Az
állami bevételek negyedrészét folya-
matosan az államadósság kamatainak
fizetésére fordítjuk.)
Száz házasságkötésre több mint hat-
van válás jut. Száz megszületett gyer-
mekre hetven terhesség-megszakítás.
A gyermekek harmada csonka család-
ban, többnyire apa nélkül él. Száz
cigány gyermek közül negyvennégy
végzi el az általános iskolát. Közülük
húsz kisegítõ iskolát végez. Magyar-
országon legalább százezer az anal-
fabéta, és egymillióra tehetõ a funk-
cionális analfabéta, akiknek a munka-
végzéshez nem elegendõ az írás-, ol-
vasás- és számolási készségük. A lakos-

ság egyre elviselhetetlenebbnek érzi a
„megélhetési bûnözést“. A magyarság
a legpesszimistább nemzet Európában.
Kopp Mária magatartáskutató nemzet-
közi figyelmet keltõ vizsgálatai szerint a
reményvesztés, szorongás, depreszszió
és a fiatalok körében terjedõ unalom és
üresség legfõbb ellenszere a családi
szeretet, a közösség, a vallásosság, a
határozott életcélok, az azonosságtudat,
az iskolai követelmények és a konflik-
tusmegoldásra való nevelés. A globa-
lizációs üzleti- és médiaérdekek azon-
ban épp ezeket az értékeket és kész-
ségeket rombolják leginkább.
Két évtizeddel ezelõtt a lakitelki sátor-
ban a 30-as évekbeli népi mozgalom
nyomán a társadalom felemelkedéséért
felelõsséget érzõ értelmiségiek gyûltek
össze és indították el a rendszervál-
tozást. Ma ott tartunk, hogy a szocio-
lógia nem fontos, Bibó István nem
aktuális, a demográfiai, mentális és tár-
sadalmi felelõsség érdekében fellépõ
értelmiségieket pedig cinizmus és
lejáratás fogadja, vagy közöny veszi
körül. Pedig nagyobb a baj, mint akkor
volt. Teljes értelmiségi és politikai
összefogásra lenne szükség a tár-
sadalom mentális regenerálása és kul-
turális felemelése érdekében. Ehhez
azonban elõbb meg kellene egyezni
arról, hogy a magyarság jelenlegi men-
tális állapotának az öngondoskodó-
versenyzõ amerikai társadalmi-gaz-
dasági modell, vagy az államilag szerve-
zett skandináv középosztály-erõsítõ
jóléti társadalom felel meg inkább.

Madzsar Ali nyomán Teveli
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Magyar depresszió
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt
eltûnt népek és kultúrák nyomait keresõ bizottság hosszú kutató-
munka eredményeképpen önmagát magyarnak nevezõ népcsoport
nyomaira bukkant. A megtalált írások segítségével – Levedi és barátja,
Teveli gondolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha Európának
nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.

w w w . t e a t r u m c a f e . h uw w w . t e a t r u m c a f e . h u

Szentendrei Családok Szentendre 1000 évében
Szentendre 1000 éves évfordulója alkalmából számos 
rendezvény megszervezése mellett egy családi fotó-
kiállítást szervez Szentendre Város Önkormányzata,
amelyre ezúton is várjuk minden szentendrei család és
városlakó részvételét.
A kiállítás címe: Szentendrei Családok Pillanatfelvételei
Idõpont: augusztus 3-31. Helyszín: Városházi Galéria

A fotókiállításhoz szentendrei családokat ábrázoló fényképeket várunk, ame-
lyek 1989. augusztus 20. elõtti idõszakban készültek. Örömmel fogadjuk a
minél régebbi évekbõl származó fényképeket. A fotók hátoldalán vagy
kísérõlevélben szíveskedjenek nevet, elérhetõséget és a fotó elkészültének
dátumát megadni.

Fotók beküldése: dr. Dietz Ferenc, polgármester, Szentendre Város Önkor-
mányzata, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Bízom abban, hogy ez a kiállítás az Önök támogatásával megvalósulhat. Várom
megtisztelõ jelentkezésüket:

Dr. Dietz Ferenc 
polgármester
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induló, helyi szervezettel rendelkezõ  pártoknak biztosítottunk meg-
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Közlemény
a szavazás módjáról

Tisztelt Választópolgárok! 

Június 7-én, vasárnap kerül megtartás-
ra az Európai Parlament tagjainak
választása.
A választáson való részvétel feltétele a
személyazonosságot és a lakcímet iga-
zoló érvényes igazolványok megléte.
A magyar állampolgár a személyazo-
nosságát és a lakcímét a következõ
érvényes igazolványok bemutatásával
tudja igazolni:
• lakcímet tartalmazó érvényes „régi

típusú“ személyazonosító igazolván-
nyal vagy

• érvényes lakcímigazolvánnyal és
érvényes személyazonosító igazol-
vánnyal, vagy

• érvényes lakcímigazolvánnyal és
érvényes útlevéllel, vagy

• érvényes lakcímigazolvánnyal és
2001. január 1-jét követõen kiállí-
tott kártya formátumú érvényes
vezetõi engedéllyel.

Amennyiben a „régi típusú“ személya-
zonosító igazolvány tulajdonosa 2001.
január 1. óta új lakcímet létesített, úgy
régi igazolványa mellé lakcímigazol-
ványt kapott. Ebben az esetben a

szavazáshoz mindkét okmányra szük-
ség van.

Az Európai Unió más tagállamának ma-
gyarországi lakóhellyel rendelkezõ ál-
lampolgára a személyazonosságát és a
lakcímét a következõ érvényes igazol-
ványok bemutatásával tudja igazolni:
• érvényes lakcímigazolvánnyal és

érvényes személyazonosító igazol-
vánnyal vagy

• érvényes lakcímigazolvánnyal és
érvényes útlevéllel, vagy

• érvényes lakcímigazolvánnyal és
2001. január 1-jét követõen magyar
hatóság által kiállított kártya formá-
tumú érvényes vezetõi engedéllyel.

Lejárt érvényességû okmányokkal ren-
delkezõk nem szavazhatnak, ezért kér-
jük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy
a választáson történõ részvételük ér-
dekében ellenõrizzék okmányaik érvé-
nyességét, és idõben gondoskodjanak
az érvényes dokumentumok beszer-
zésérõl. 

Amennyiben a lakcímigazolvány vagy
a személyazonosító igazolvány kiál-
lítása folyamatban van, az Okmány-
irodától kapott igazoló lap bemutatásá-
val részt vehet a szavazáson.

Dr. Molnár Ildikó
a HVI vezetõje

FIDESZ-KDNP Közös 66 

SZDSZ Önálló 22 

MCF ROMA Ö. Önálló 34 

MUNKÁSPÁRT Önálló 29 

MSZP Önálló 66 

JOBBIK Önálló 24 

LMP-HP Közös 23 

MDF Önálló 66 

Lista neve Típusa Jelöltek 
száma
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MCF Roma Összefogás Párt
1994-ben – amióta a kisebbségi önkormányzatok mûködnek
Magyarországon – alakult meg az MCF Roma Összefogás Párt.
Vezetõje Kolompár Orbán, aki egyben az Országos Cigány Önkor-
mányzat (ÖCO) elnöke is. Az országban jelenleg mûködõ cigány
kisebbségi önkormányzatok több mint 60%-át az MCF adja. 

Az EP-listánkon 34 jelöltünk van. Nagyon örülünk, hogy a listavezetõ Kis Zsolt
roma egyetemista, mert nagy szükség van arra, hogy fiatal, képzett emberek
képviseljék érdekeinket. 
Célkitûzéseink közé tartozik, hogy az európai uniós források elosztásában, fel-
használásában részt vehessünk, mert sajnos még mindig nélkülünk döntenek
– rólunk. Szeretnénk megakadályozni a hazánkban az utóbbi idõben eluralkodó
szélsõjobboldal kibontakozását, gondolok itt a Magyar Gárdára és a Jobbikra.
Kitûzött célunk továbbá, hogy a 2010-es választásnál önálló frakciónk legyen
a Parlamentben, hiszen ha a 400 ezer szavazatképes cigány választópolgárnak
csak a fele ránk szavazna, akkor elérnénk az ötszázalékos küszöböt. Jelenleg a
Parlamentben három roma képviselõ van (két fideszes és egy MSZP-s), õk –
csúnya szóval élve – lízingelt cigányok. Úgy tapasztaljuk, hogy nem a cigányság
érdekeit képviselik, hanem önös és pártjuk érdekeit.
Sajnos egyelõre nincs köztünk összefogás, ezért képviselõinknek ezt kellene
minél elõbb megteremteni, ami azért sem könnyû, mert Magyarországon 10-
11 cigány nemzetiség él, s mintegy öt különbözõ nyelven beszélnek. 
Nagyobb szerepet szeretnénk kapni a hazai pénzek elosztásában is, mert
gyakorlatilag húsz éve beszélünk az integrációról, de nem sok minden történt.
Elõtérbe kell helyezni az oktatást, a foglalkoztatást és a lakhatást – csak ez
oldja meg problémáinkat.

Úgy érezzük, a cigányság a legnagyobb kárvallottja a rend-
szerváltásnak, amely részben a mi hibánkból, de a többségi tár-
sadalom hibájából is adódik. 

Lakatos Kálmán, 
a Szentendrei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Szabad Demokraták Szövetsége
Az biztos, hogy villogni nem fog kicsi pártunk az
EP-választásokon, pedig 20 évvel ezelõtt igencsak
sokan hittünk abban, hogy az európai liberalizmus
Magyarországon is gyökeret  verhet. Az csak a kiseb-
bik baj, hogy inkább kifelé megyünk a Parlamentbõl, mint hogy benn tudnánk
maradni. A nagyobbik baj az, hogy megint az egypárt-rendszer felé tartunk.
Mint történelmünk során sajnos már többször is megtapasztaltuk, nincs olyan
egypárt-rendszer, amely jól tudna mûködni. Nagyon sokan nem ezt akartuk 89-
ben, és nem lenne jó, ha megint megmondanák, hogy mi a jó nekünk.

Kétségtelen, hogy nagyon sokan elfordultak tõlünk, de nem azért, mert ördögtõl
való volt sok elképzelésünk, nem is azért, mert ötleteink nem voltak rendben.
Kétségtelen, hogy populáris elképzeléseink nem voltak, azért, mert tudjuk,
hogy osztogatni a kevésbõl nem lehet. 

Meggyõzõdésem, hogy az áhított „Európa“ nem egy mindenható párt irányításá-
val érhetõ el (itt emlékeztetnék arra, hogy azt is hallottuk, hogy „az EU-n kívül
is van élet“), most meg nyomulunk Európába nagy ellenzéki párt vezetésével. 
Szeretném, ha korábbi támogatóink visszatérnének hozzánk. Nem csak azért,
hogy ne maradjunk szégyenben Európa elõtt, hanem azért is, hogy bebizonyít-
suk magunknak, hogy itthon sem idegen a liberális eszme, hogy ne menjünk
az egypárt-rendszer felé, és azért, hogy a szélsõséges eszmék kisebbségben
maradjanak.

Bízom benne, hogy minél többen eljönnek ránk szavazni!

Simonyi György
SZDSZ/Szentendre



KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 20. SZÁM • 2009. MÁJUS 29.

10 választás

A Jobbik története 1999-re nyúlik vissza, ekkor
alakult meg az ELTE Bölcsészkaron a Jobboldali
Ifjúsági Közösség (Jobbik) pártoktól független,
össz-jobboldali civil szervezetként. A kezde-
ményezés hamar szárba szökkent, az ország külön-
bözõ egyetemein sorra alakultak a Jobbik-
szervezetek. 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom – mint civil
szervezet – 2002 szeptemberében alakult meg, mert
a direkt politikai szerepvállalás nem fért bele az
ifjúsági szervezet kereteibe. A párttá alakulás
napirenden volt, mivel a nemzeti érdekek képvise-
letére a Fidesz nem bizonyult elég hitelesnek, a
MIÉP pedig hatékonynak.
A párttá alakulásra 2003.október 24-én került sor
az FMH-ban. Az új párt elnöke Kovács Dávid lett,
aki 1999-tõl vezette az ifjúsági szervezetet.
Alelnökként csatlakozott többek Balczó Zoltán, aki
korábban a MIÉP elnökségi tagja volt és Molnár
Tamás, a jobboldali Sajtóklub résztvevõje. 
Hamar nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a
Fidesznek nem érdeke egy hiteles, tiszta nemzeti
párt megerõsödése, ezért már a párttá alakulást
követõen megindultak a támadások. Megkezdõdött
a Jobbik elhallgatása, kiszorítása a médiából. Ennek
oka minden bizonnyal az „egy tábor, egy zászló“-
stratégia, amely Fideszen kívül nem tûr meg más
jobboldali pártot a politikai palettán. Az elhall-
gatás ellenére a pártépítés töretlenül folytatódott,
2005 augusztusában már 84 alapszervezete volt.
2005. október elején a Jobbik szövetséget kötött a
Miéppel, az így létrejött „Miép-Jobbik Harmadik
Út“ választási párt célja a parlamentbe kerülés volt.
Az eredmény – 2,2% – csalódást jelentett, mint

ahogy a kormányváltás elmaradása is. Értékelve a
helyzetet, a legfontosabb feladat az önálló meg-
erõsödés lett. 2006. november 25-én került sor a
tisztújító gyûlésre, ahol a párt új elnökévé Vona
Gábort választották Molnár Tamás ellenében. Vona
meghirdette az új radikalizmus programját, amely

a nemzeti érdekvédelem, a szakmai igényesség és
a kulturált hangnem hármasságára épül. 2007-ben
Vona Gábor bejelentette, hogy a Jobbik egy nemzeti
õrsereget indít útjára. Az új szervezet nevét –
Magyar Gárda – ekkor még csak a bennfentesek
ismerték. 2007. augusztus elején robbant a bomba,
amikor a Népszabadság felfedezte a szervezet hon-
lapján, hogy a gárdistáknak fekete színû, Árpád-
sávos címerrel díszített egyenruhájuk lesz. Néhány
nap alatt világméretû botrány kerekedett, a Zsidó
Világszövetségtõl Tom Lantos demokrata párti
amerikai képviselõig mindenki fontosnak tartotta,
hogy megszólaljon, a magyar parlamenti pártok
pedig nemzetközi sajtótájékoztatón fejezték ki
elhatárolódásukat.
A Magyar Gárda a rezsim szemében közellenség
lett, az ügyészség a szervezet feloszlatását kez-
deményezte.
2008. szeptember 2-án a Jobbik a pártok közül
elsõként nevezi meg európai parlamenti lista-
vezetõjét dr. Morvai Krisztina egyetemi docens,
jogvédõ személyében. A továbbiakban a számszerû
eredmények sem maradtak el: a 2008. december
14-i kartali idõközi választáson a Jobbik jelöltje 
9,86%-ot ért el, de ennél lényegesebb volt a 2009.
január 11-i ferencvárosi idõközi választás, ahol a
Jobbikos Szegedi Csanád a szavazatok 8,52%-át
szerezte meg, messze megelõzve az SZDSZ jelöltjét,
majd idõközi önkormányzati választásokon Ajkán
közel 19%-ot és Pécsett 10% fölötti eredményt ért
el a Jobbik.
2009. március 15-én került nyilvánosságra a Jobbik
56 oldalas EP programja, amely elolvasható vagy
letölthetõ a www.jobbik.hu/program honlapról. 

Szavazzon a Jobbikra az Európai Parlamenti választáson!
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„A szentendrei nyár arról híres, hogy
kevés esõ esik. Amikor a pomázi oldalon
zuhog az esõ, nálunk csak a szél kavar-
gatja a port és hajtja maga elõtt, mint
komor felleget. Úgy is hívják errefelé az
ilyesmit, hogy szentendrei esõ. Van úgy,
hogy négy-öt hétig nem áll meg ven-
dégeskedni egy felhõ sem a nyolc torony
fölött. Régente ilyenkor elrendelték a
dodola-járást.“ – olvashatjuk dr. Dezsõ-
fi Ferenc, egykori polgármester „Öreg
tornyok árnyékában“ címû kéziratos
regényének a régi szentendrei szoká-
sokat elbeszélõ lapjain. Amikor a
szárazság ellen már semmi nem hasz-
nált, sem könyörgés, sem búcsújárás a
csobánkai csodatévõ Máriához, akkor
került elõ a dodola, vagy más vidékeken
a paparudának nevezett rituális esõ-
varázsló, akit Szentendrén hosszú idõn
keresztül egy bizonyos Jojó nevû
szellemileg nem teljesen rendben lévõ,
vízhordó legény személyesített meg.
Egy másik emlékezetes dodola a nemes
Buzgó István városi utcaseprõ volt, akit
a helyiek egyszerûen csak Csávónak
szólítottak, s benne ismerték az utol-
só szentendrei dodolát.
A nemesi levelére igencsak büszke
„öreg“, amikor eljutott hozzá a hívás,
segédei közremûködésével magára
öltötte a rituális mezt, azaz lemezte-
lenített testét olyan sûrûn befedték
zöld gallyakkal, hogy vezetni kellett
õt, mert a tetõtõl talpig ráborított lom-
bos ágaktól semmit sem látott. Volt
olyan település is az ország déli felén,
ill. a Balkánon, ahol nõk vagy gyerekek
személyesítették meg dodolát, s tes-
tüket bodzával borították. Itt Szent-
endrén azonban a lombruhát – régi
dalmát szokás szerint – mindig csak
férfiak ölthették magukra. A rítus
elengedhetetlen velejárójaként a há-
zak elõtt elhaladó dodolát jó alaposan
leöntötték vízzel, ezért viseltek csak
lomb-ruhát. Az analógiás szokással, az
esõ utánzásával a várva várt csapa-
dékot akarták megidézni. Ugyanezt a
célt szolgálták azok a versikék,
mondókák is, amelyeket a dodola,
miközben népes kíséret mellett rótta
az utcákat, elkántált. Az esõvarázs-
láshoz kapcsolódó énekek világosan
kifejezésre juttatják a szokás lényegét.
Esõt kérnek a szántóföldre, szõlõre,

búzára, kukoricára, lenre, kenderre
stb.: Gyere ki a búzatáblából/ És men-
jünk a mezõn át/ Dodolánk Urunkhoz
imádkozik/ Hogy harmatesõ essen/
Teremjen a kukoricánk/ A kukoricánk és
a búzánk/ Az árpa és a zab. 
A szentendrei dodola az alábbi versikét
kántálva rótta az utcákat:
Héj, dodolo, dodolo,  
(Hej, dodola, dodola)
Sta bi tebi trebalo?     
(Mi kellene, ha volna?)
Jedna kanta vodnice,  
(Önts rám egy kanna vizet)
I od Boga korice         
(Isten harmattal fizet)
S mint a fentiekbõl már kiderült, a kérés
sosem maradt teljesületlenül. A kanna
víz, amit szegény dodola nyaka közé
kapott, a nagy nyári hõségben nem is
esett rosszul, akárcsak a dodola-
járásért fizetség gyanánt kapott bor-
ravaló, aminek elköltése rendszerint
még aznap meg is történt valamelyik
helyi kocsma pultja mellett. 
A néprajzi szakirodalom szerint  az esõ-
varázslás magyar nyelvterületen job-
bára a cigányok adománykérõ szo-
kásaként õrzõdött meg. Magyarország
északi és nyugati területén a balkáni-
hoz hasonló esõvarázslás nem fordul
elõ. Az ország középsõ részérõl is csak
szórványosan bukkannak fel példák az
esõvarázslás egykori gyakorlására.
Szentendrére a hódoltság végén be-
települt balkáni népcsoportok hozták
magukkal ezt az õsi rítust. A váltakozó
személyek által megjelenített szent-
endrei dodola egészen a huszadik
század közepéig igyekezett az égi
csatornák megnyitásában közremû-
ködni. Emlékét a Daru piacot a Barcsay
térrel öszekötõ Dodola utca õrzi a Sza-
márhegyen. 
Jó néhány éve már annak, hogy az
Ister-napok keretében nyaranta, június
vége felé gyertyaúsztatást rendez a
város a szentendrei Duna-szakaszon. A
misztikus és magával ragadó látvány
megunhatatlan. Valahol a Derecskei
forgó felett, talán már Leányfalu
területén, a „Vadkacsák“ elnevezésû
vízi telepen  mintegy kétezer égõ gyer-
tyát feltesznek a Dunára. A víz folyása
szépen lassan hozza õket egyre lejjebb
és lejjebb, míg egyszer csak – este tíz

és tizenegy óra körül, tehát már az
éjszaka küszöbén – mint parányi szent-
jánosbogarak felvillannak a Duna-
korzón várakozó tömeg elõtt a víztükör
által megduplázott apró fényforrások.
Elõször még csak néhány ringatózik az
éjszakai „kék Dunán“, majd kis idõ
múlva már összefüggõ, széles fénysáv
borítja be a folyót. A különleges
élményt tovább fokozza a világító lam-
pionokkal feldíszített kísérõ csónakok
látványa. 
Az Ister-napok gyertyaúsztatása a
Nepomuki Szent Jánoska ünnepéhez
kapcsolódó régi szentendrei szerb
szokás átírt változata. Májusban a hajó-
sok és vizimolnárok védõszentje,
Nepomuki Szent János ünnepén a Duna
volt az események fõ helyszíne. 
Dr. Dezsõfi Ferenc a Macák és Gruber
családot, a dunai malmok akkori
kezelõit, akik nagy dereglyéken szállí-
tották a zöldség és gyümölcs féléket a
pesti piacokra, nevezi meg az esti
felvonulás fõ szervezõinek. Virágokkal
feldíszítették és kivilágították a Dunán
álló malmokat, csónakokat, dereg-

lyéket, és körülrakták õket égõ gyer-
tyákkal. „A legnagyobb dereglyén
rezesbanda foglalt helyet, és Szent
János kivilágított, földíszített nagy
képmása alatt víg zenét harsogtatva
elindult az egész flotta a Papsziget
csúcsától, és méltóságteljesen vonult
el a város elõtt. A vízen véges-végig
szurokba mártott égõ szalmakoszorúk
úsztak és adták a kellõ világítást a par-
ton szorongó nézõközönségnek. Ami-
kor azután leértek az alsó forgó alá, a
hajók kikötöttek a parton, és a felvo-
nulást vidám tánc és borozgatás
követte.“
A téli hónapokra is jutott vízzel kap-
csolatos népszokás. Közülük itt Szent-
endrén a leglátványosabbnak kétség
kívül a szerbek vízkereszti vízszen-
telése mondható. Felelevenítéséhez
ismét dr. Dezsõfi Ferencet hívom segít-
ségül. Az emberek, fõleg a szerbek
„vízkeresztkor körmenetben mentek le
a Duna-partra, ahol oda volt már
készítve nagy lapos medencében a Duna-
víz, körülötte és benne égõ gyertyák,
templomi keresztek. Itt a hívek el-
énekelték a vízkereszti himnuszt, 'Jor-
dánban megkeresztelt urunknak…',
majd templomi zsolozsmák hangja mel-
lett a pap megszentelte a Dunát és a
medence vizét. A megszentelt vizet
azután a hívek kis üvegekben, korsók-
ban vitték haza. Gyógyító erõt tulaj-
donítottak neki.“ A templomban
megszentelt víz otthoni használata,
betegségben és más válságos hely-
zetekben, vagy azok megelõzésére a
katolikusoknál is ismert gyakorlat
volt. 
A vízszentelés alkalma nem korlátozó-
dott egyetlen egyházi ünnephez, a
vízkereszt napjához, mert például az
ünnepet megelõzõ napon a pap teljes
ornátusban, kísérettel végigjárta a
szerb házakat, hogy ott is megszentel-
je a vizet, mely szokás a vezetékes és
tisztított ívó víz elterjedése elõtti idõk-
ben különösen nagy fontossággal bírt
az emberek elõtt. A tartós szárazság
idején elapadó, illetve különbözõ okok
miatt elfertõzõdött kutak egyaránt
veszélyeztették ember és állat életét.
Hitük szerint a megszentelt víz védel-
met és biztonságot adott házon belül
és azon kívül egyaránt. 

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Vízzel kapcsolatos régi népszokások
Dodolajárás, hajósok és vízimolnárok ünnepe, vízszentelés

Pistyur Imre: Dodola

Helytörténeti tábor a Ferenczy Múzeumban
10-14 éves gyermekek számára június 15-19-ig, naponta 9-13 óráig „Stonehenge-tõl a Csepel-
szigetig“ címmel. A foglalkozásokon az emberré válás történetével, az õskori élettel, hitvilággal, tár-
gyi kultúrával és mûvészettel ismerkednek a gyerekek játékos és manuális formában, a Szentendrei
Képtárban megrendezett régészeti kiállítás anyagának segítségével. Jelentkezni lehet: PMMI Ferenczy
Múzeum, Közönségkapcsolati Csoport, Szentendre Fõ tér 6. Tel. 06-26-310-244/112 mellék. E-mail:
kozmuvelodes@pmmi.hu. www.pmmi.hu

Számítógép-kezelõi tanfolyam indul 
A Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka u. 7. ) alapfokú
számítógép-kezelõi tanfolyam indul június 3-tól 24-ig, min-
den szerdán 9 órakor. A tanfolyam idõtartama 1x5 óra, a
részvétel ingyenes. Jelentkezés az olvasószolgálati pultnál
vagy a (26) 310-320, 310-222 telefonszámokon. E-mail:
pmk@ella.hu
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Amikor 2007-ben az euró-
pai mûvésztelepeket
összefogó Európai Mû-

vésztelepek Szövetsége, az
EuroArt Szentendrén tartotta
éves közgyûlését, érezhetõ
volt, hogy itt hosszú távú és
nagy jelentõségû dologról van
szó: egy közös programról, va-
lamint Szentendre állandó je-
lenlétérõl az európai képzõ-
mûvészeti életben. Ennek je-
gyében töltött három murnaui
vendégmûvész két hetet Szent-
endrén. 
A München közelében talál-
ható csodálatos természeti
szépségû Murnaut 1908-ban
fedezte fel Gabriele Münter és
Wassily Kandinsky Marianne
von Werefkinnel és Alexej
Jawlensky-vel közösen. A kis
település hamarosan a német
expresszionisták egyik nyári
alkotómûhelyévé vált: gyak-
ran idõztek itt a Der Blaue
Reiter (A Kék Lovas) mûvész-
csoportosulás alkotói. Bár az
expresszionista mûvészeknek
évtizedekig otthont adó Mün-
ter Haus már csak múzeumként
látogatható, Murnau még ma
is élõ képzõmûvészeti köz-
pontnak számít: a Bernhard
Kölbl, Willem Bredemeyer és
Parviz Massoudi által vezetett
Murnaui Képzõmûvészek Egye-

sület igen aktív és szerteágazó
nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkezik.
Mégis, a Régi Mûvésztelep
által vendégül látott festõket,
Willlem Bredemeyert, Bernhard
Kölblt, valamint feleségét,
Helga Kölblt lenyûgözték azok
a körülmények, amelyek
Szentendrén fogadták õket.
Mindhárman egyetértek, hogy
azok a feltételek, amelyek a
Régi Mûvésztelepen adottak,
egyedülállóak. 
– Számos más mûvészteleppel
szemben Szentendrén nin-
csenek elõírások, a mûvészek
teljes autonómiát élvezhetnek,
miközben az állam támogatja,
fenntartja a kolónia mûködé-
sét. A Régi Mûvésztelep alkotói
nagyon szerencsések, hogy
ilyen körülmények között dol-
gozhatnak – fejezte ki elis-
merését Bernhard Kölbl, a mur-
naui egyesület elnöke. 
– Szentendre egy oázis, a
mûvészet oázisa – folytatta
Helga Kölbl. – Ezt azért is
mondhatom, mert a mi mûvész-
telepünk önszervezõdõ, nem
kap állami támogatást, minden
fillérért meg kell küzdenünk. Az
egyesületet is azért hoztuk
létre, hogy közös célokat fogal-
mazzunk meg, és azokat
együtt, közös erõvel érjük el.

Ezért is tartjuk fontosnak tag-
ságunkat az Európai Mûvész-
telepek Szövetségében, az
EuroArtban.
– Amikor 2007-ben az EuroArt
szentendrei közgyûlésén Sza-
kács Imre, a régi mûvésztelep
vezetõje felvetette, hogy az
általuk már évek óta mûköd-
tetett mûvészcsere-programba

szeretné az EuroArt tagjait is
belevonni, mindenki lelkesen
fogadta, és mi az elsõk között
jelentkeztünk – emlékezett 
vissza a kapcsolat kezdetére a
murnaui egyesület elnöke.
– Az ilyen programok nagyon
fontosak, hiszen egy-egy vá-
rost, egy-egy kultúrát nem lehet
néhány nap alatt megismerni

– vette át a szót Willem Bre-
demeyer. – Csak hosszabb tar-
tózkodás után mélyülhetnek el
annyira a bennünket ért be-
nyomások, hogy azok alkotás-
ra ösztönözzenek. Szentendrén
mindez adott volt. A mû-
vésztelep csodálatos fái, bokrai
fantasztikus nyugalmat árasz-
tottak, miközben a város szám-
talan látnivalót kínált. Szá-
munkra ez a kert igazi festõ-
paradicsomnak bizonyult.
– A mûvésztelep alapítói való-
színûleg ezt érezhették meg
annak idején, ezért költöztek
ide – egészítette ki az elõzõ
gondolatot Helga Kölbl. – A
környezet szépsége bennünket
is inspirált és motivált.
– A szentendreiek vendég-
szeretete, a város szépsége és
a mûvésztelep nyugalma egy-
aránt alkotásra ösztönöz. De
mit ér az alkotóvágy, ha a
mûvész nem kap kellõ szabad-
ságot, és nincs biztos háttere,
hogy kibontakozhasson! –
fejezte be a gondolatot Willem
Bredemeyer.  
És hogy a murnaui festõk nem-
csak udvariasak voltak, semmi
sem árulkodik jobban, mint
seregnyi új alkotásuk. Fest-
ményeik mögött ott találjuk a
szentendrei városképet, a pia-
cot, az embert, a környezõ
tájat. Reméljük, a két mû-
vésztelep által tervezett kiál-
lításon, két év múlva ezek az
alkotások is helyet kapnak!

Berényi

Az élõ nemzetközi kapcsolatok jegyében
Ebben az évben Murnauból jöttek vendégek a Szentendrei Régi Mûvésztelepre

„MÛVÉSZETI HÍZÓKÚRA“
július 3-5.

Kirakatszínház
Bringa-Erotika
Vándorló fal

Vízhordás a Dunába
Individuális fotoszintézis

Világvégi kalapszalon
Lovarrda

Virágbomba
Czóbel-akció

Lábbal hajtott szökõkút
Gerillakertészet

Sikátorséta

A képen balról jobbra: Bernhard és Helga Kölbl, Szakács Imre, 
Willem Bredemeyer

Levelek otthonról

Letehetetlenül érdekes könyv bemutató-
jára invitált a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága, Szõnyi Zsuzsa és a Szõnyi

István Emlékmúzeum az újonnan megnyílt Fõ
téri Kereskedõház Caféba május 22-én. Az új

kiadvány híres emberek, Szõnyi István fes-
tõmûvész és felesége, Bartóky Melinda, vala-
mint Rómába szakadt leányuk, Szõnyi Zsuzsa
és férje, Triznya Mátyás grafikus levelezését
adja közre. A több mint egy évtized alatt írt és
kapott több száz levél, amely az elszakadás fáj-

dalmát enyhítette, ráadásul nem akármilyen
idõszakban született. Az ötvenes években,
amikor Magyarországon senki sem mert õszin-
tén beszélni, amikor a leveleket a rendõrség
cenzúrázta, tehát úgy kellett a történéseket
megírni, hogy az el is jusson a címzettekhez.
Hõsiesség és hit szükségeltetett hozzá. Ebbõl
a kötetbõl azt tudhatjuk meg, hogy „milyen
volt a víz alatt élni kopoltyúk nélkül“ – mond-
ta a könyv méltatásakor dr. Szörényi László iro-
dalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi
Intézetének igazgatója. A sok humorral és
szeretettel megírt, kódolt nyelvû levelekbõl
feltárulnak az ötvenes évek Magyarországának
napi gondjai, történései éppúgy, mint a nyu-
gatra disszidált ifjú pár olaszországi élményei.
Két, a végletekig különbözõ világ elevenedik
meg a lapokon. Az írásokban Szõnyi István
mûvészi felfogására is számos utalást talál-
hatunk. 
Szõnyi Zsuzsa õrizte meg és adta át a Szõnyi
István Emlékmúzeumnak a háromezer oldalnyi
levelet. Ebbõl szerkesztette meg Köpöczi Rózsa
négy év munkájával a Levelek otthonról címû
vaskos kötetet. Az írások és az azokat kísérõ
érdekes fotók egyedülálló irodalmi, történelmi
és mûvészettörténeti kordokumentummá teszik
ezt a kiadványt.

Rappai Zsuzsa

Dr. Szörényi László, Szõnyi Zsuzsa, dr. Kálnoky-
Gyöngyössy Márton és Köpöczi Rózsa



SzeVi Közéleti
Klub

Az idén indított közéleti klub
harmadik rendezvényének
Csoóri Sándor költõ, író volt a
vendége, akivel – a Kolozsvár
címû film vetítése után – Pálffy

G. István beszélgetett erdélyi
kötõdéseirõl, az igazi rend-
szerváltozás elmaradásáról, a
mai közélet visszásságairól.
Klubunk következõ vendége
Szõcs Géza író lesz. Június 4-
én, csütörtökön 18 órakor –
folytatva hagyományainkat –
filmvetítéssel kezdjük progra-

munkat: a Liberté 1956 címû
filmet vetítjük le. Ezt követõen
az íróval Kulin Ferenc iroda-
lomtörténész beszélget leg-
újabb, Amikor fordul az ezred
címmel az Ulpius Ház Könyv-
kiadó gondozásában megje-
lent könyvérõl, melynek fõ-
hõse egy erdélyi származású

költõ, aki tanúja, résztvevõje
a 20. század utolsó két évti-
zede történéseinek.
A beszélgetés után a könyvet

meg lehet vásárolni, illetve
dedikálásra is lehetõség lesz.
Mindenkit szeretettel várunk, a
belépés ingyenes.

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:

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: Tóth Ilona, Pilisszentkereszt
A nyeremény minden héten egy darab tiszteletjegy a Ferenczy Múzeumban látható Lombard
Reneszánsz – A bergamói Accademia Carrara festményei címû kiállításunkra. A kiállításhoz kap-
csolódó játék végén – az összes játékos közül – kisorsolunk egy Lombard Reneszánsz kataló-
gust 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.
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Mi alapján festhette meg a Névtáblácskák Mestere 
az angyalkák figuráit az itt látható képen:
a/ Modellek alapján    
b/ Tanulmányozta az anatómiát    
c/ Római kori dombormûvek másolása nyomán

MEGHÍVÓ

Török Katalin mûvészeti író 

SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS FESTÕI

címû elõadássorozatának ötödik elõadására
a P'Art Moziba (Szentendre, Duna-korzó 18)

június 2-án, kedden 17 órára

Az elõadás címe:

FÕMÛVEKET TERMÕ 
BOHÉM HÉTKÖZNAPOK

Élet a mûvésztelepen (1930–1939)

Paizs Goebel Jenõ: Madárdal, 1934.

Vajdások Sárospatakon
A szentendrei Vaja Lajos Stúdió kiállítása május 29-én, pén-
teken 18 órakor nyílik az Újbástya Rendezvénycentrum
Galériában (Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.). A megnyitón
közremûködik Wahorn András. A kiállítás június 26-ig látogat-
ható. Kiállításon résztvevõ mûvészek: Aknay János, Almási
Gertrúd, Bán Miklós, Benkovits Balázs, Benkovits Bálint, Bereznai
Péter, Bukta Imre, Csató Máté, Csontó Lajos, Frózsi-Nánássy
Tibor, Gyôrffy Sándor, Holdas György, Imre Mariann, Kis Tóth
Ferenc, Krizbai Sándor, FeLugossy László, Margit Szabolcs, Márkus
Péter, Megyer Márta, Nagy Barbara, Pacsika Rudolf, Szirtes János,
Tóth István, Sz. Varga Ágnes Kabó, Wahorn András, efZámbó
István.

Hispania
A Léna & Roselli Galériában (Szentendrei Régi Mûvésztelep,
Bogdányi u. 51.) május 29-én, pénteken 17 órakor Jordi Pallarés
spanyol képzõmûvész Hispania címû kiállítása nyílik. Köszöntõt
mond Bayer Ilona, a kiállítást bemutatja Sárosdy Judit mûvé-
szettörténész, a kiállítás kurátora. A megnyitón közremûködik
Lippai Andrea táncmûvész Flamenco címû produkciójával, melyet
állófogadás követ. 19 órakor virtuális látogatás Jordi Pallarés
barcelonai mûtermébe, bemutatásra kerül a mûvész Tal-
ler/Mûhely címû videofilmje. A tárlat megtekinthetõ június 25-
ig, naponta 11 és 18 óra között.

Füstünnep
Beöthy Balázs Füstünnep címû kiállítása május 30-án, szom-
baton 17 órakor nyílik a Vajda Lajos Stúdióban (Péter-Pál u.
6.). A kiállítás megtekinthetõ június 7-ig, pénteken 13-tól 17-
ig, szombat-vasárnap 10-tõl 17 óráig.

Ellentétek
Nacsa Zoltán képzõmûvész Ellentétek címû kiállítása június 6-
án, szombaton 16 órakor nyílik meg a szentendrei Art-Decor
Galériában (Bercsényi u. 3.). Megnyitja Lõrinc Attila grafikus-
mûvész. A kiállítás megtekinthetõ június 20-ig.

Fúvószenekari fesztivál 
Dunakanyari nemzetiségek táncegyütteseinek, ének- és zene-
karainak találkozóját rendezik meg Pomázon, a Német Közösségi
Ház udvarán (Kossuth L. u. 48.) május 30-án, szombaton
13.30-tól 18 óráig. A belépés ingyenes.

SZÕCS GÉZA

Az Erdélyben született 
bölcsész, újságíró az
egyetlen romániai 
szamizdat kiadvány
szerkesztõje volt 
a Ceauesescu-rendszerben.
Svájcba emigrált, majd 
a diktátor halála után
Kolozsváron az RMDSZ
fõtitkára, késõbb alelnöke
lett. Neves díjak 
kitüntetettje. 1993-tól
könyv- és lapkiadással 
foglalkozik, írásait több
nyelvre lefordították.



Budapest VII. kerületi és XIII.
kerületi lakást cserélnék buda-
pestire és környékére. Minden
megoldás érdekel, kis alapterü-
letû sem kizárt. Tel. 06 (26) 314-
892.

60 nm-es, 3 szobás, erkélyes,
II. emeleti lakás eladó a
Vasvári Pál utcában 15,5 mil-
lió forintért. Tel. 06-20-331-
3416.

Társasházban 1,5 szobás lakás
8 millió és egy garzon 6 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendre, Duna-korzón
igényesen felújított, bútoro-
zott, 1,5 szobás lakás eladó
vagy kiadó. Tel. 06-30-218-
6193.

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

Szentendrén belvárosi, Duna-
parti, másfél szobás lakás 13
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Szentendrén, Tyúkosdülõn 400
nöl-es építési telek (1200 Ft/nm)
eladó. Tel. 06-30-331-8393.

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 mil-
lió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Szentendrén, kitûnõ helyen
kétszintes, felújítást igénylõ,
2 x 100 nm-es lakóház, 300
nöl telken, korrekt áron, 26
millió forintért eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szo-
bás, II. emeleti lakás eladó (vagy
kiadó). Tel. 06-30-233-5531.

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

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Víz-, gázkészülék-fûtésszere-
lõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-
241-8999.

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén, a HÉV-hez közel 15
és 30 nm-es üzlethelyiség kiadó.
Tel. 06-30-444-5820.

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 üz-
lethelyiség a Bogdányi utcában.
Tel. 06-20-927-0596.

Szentendrén, a Dumtsa J. utcában
140 nm-es üzlet eladó. Ár: 55 mil-
lió Ft. Tel. 06-20-919-0795.

75 nm-es kis családi ház, kis kert-
tel Szentendre nyugalmas részén,
tömegközlekedéssel jól megköze-
líthetõ helyen kiadó. Tel. 06 (26)
300-080, (6 óra után).

Szentendrén, a Sztaravodai úton
családi házban külön bejáratú, 80
nm-es lakás kiadó 70 ezer fo-
rint+rezsiért. Tel. 06-70-389-
5275.

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. 06-30-949-9890.

Szentendrén, a Hévhez közel 34
nm-es lakás egyedi mérõórákkal
hosszú távra kiadó 45 ezer fo-
rint+rezsiért. Tel. 06-30-560-
3567.

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

5 szobás, 2 fürdõszobás, sorházi
lakás kiadó Szentendrén, a Bük-
kös-patak partjához közel hosszú
távra. Tel. 06-70-336-5530.

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

Szentendrén, a Pap-szigettel
szemben lévõ társasházban apart-
man bútorozatlanul hosszabb
távra kiadó. Ingatlanközvetítõk
kíméljenek. Tel. 06-30-435-1237,
(8-20 óráig).

Igényesen berendezett és fel-
szerelt, 44 nm-es lakás kiadó a
Püspökmajor-lakótelepen, egye-
di mérõkkel. Tel. 06-20-368-
8467.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

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

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Új állapotban, alvásra alkal-
mas 2 személyes ülõgarnitúra
25 ezer forintér, értékes, szá-
mozott ókalocsai étkészlet,
világirodalmi könyvek, régi
írógép gyûjtõknek eladó. Tel.
06-30-541-3504.

ÁÁLLLLÁÁSS

Nincs munkája? Pénzt szeretne
keresni? Alkalmi munkát, fõ- és
másodállást kínálunk! Tel. 06-30-
820-5184.

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

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Kiadó IV. emeleti, bútorozatlan,
1,5 szobás lakás a Püspökmajor-
lakótelepen: 50 ezer/hó+rezsi
Tel. 06-30-650-5908.

A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház
önálló kerttel, 2 kocsibejáróval,
pincével, melléképülettel hossz-
abb távra kiadó. Buszmegálló,
bolt 50 méterre. Tel. 06-30-934-
4957.

Lakás kiadó Szentendrén. Tel. 06-
30-458-8411.

Szentendrén 1,5 szobássá alakít-
ható, 37 nm-es, gázfûtéses tég-
lalakás eladó 9,9 millió forintért.
Tel. 06-20-335-0380.

Szentendrén, családi házban 1-2
hölgy részére szoba mellékhelyi-
ségekkel kiadó: 35 ezer fo-
rint+rezsi/hó. Tel. 06-30-557-
9782.

Szentendrei családi ház 55
nm-es külön bejáratú szuterén
szintje június 1-jétõl kiadó. A
lakás egy légterû, amerikai
konyhás, külön mérõórákkal
felszerelt. Egyedi fûtés, kis
rezsivel. 55 ezer+rezsi+kau-
ció. Tel. 06-20-965-7912.
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Dunakanyarban szuper áron
nyaralók 5-10 millió között
eladók. Tel. 06-30-299-0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

Angol magánórák, kiscsoportos
tanfolyamok Angliában diplomá-
zott és gyakorlatot szerzett fiatal,
dinamikus, de türelmes tanárral.
Tel. 06-70-527-3879.

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

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Homlokzati, alumínium, gurulós
állvány bérbeadó szállítással Pest
megyében. 8 méteres munkama-
gasság. Tel. 06-20-371-6054.

Családi házak tervezése, ügyin-
tézéssel. Energetikai tanúsítás
(zöldkártya). Nagy István mér-
nök. Tel. 06-20-801-2117.

Nyugdíjas építõmérnök fe-
lelõs mûszaki vezetést vállal.
Tel: 06-30-934-4992.

Hûtõgép, fagyasztó, mosó-
gép, villanytûzhely és mik-
rosütõ javítása sugárzásmé-
réssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Dugulás-elhárítás, csatornaszer-
viz éjjel-nappal, hétvégén is.
Mosogatók, WC-k, csatornák, vi-
zes helyiségek lefolyóinak tisz-
títása garanciával. Tel. (06-1)
240-8113, 06-30-912-9017, 06-
20-335-3411.

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

HirdessenHirdessen
nálunk!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

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Dunakanyar krt. 2.
(a Kaiser's-parkoló bejáratánál)

Tel.: 26/301-106, 
30/620-9787

Fax: 26/505-294
E-mail: 

wersiok@t-online.hu
Website: 

www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

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

este 18 óra után 06 26/312-290

ALI fiatal keverék kan. Jól
nevelt és szófogadó. Ápri-
lis 20-án a Római sánc ut-
cában fogta be a gyep-
mester.

KERESSÜK GAZDÁIKAT

JANKA A németjuhász
szukát a Lukoil benzin-
kútnál két hete elütöt-
ték. A telepen lábadozik.

A Gazdikeresõ rovatnak
köszönhetõen legutóbb a
Chester nevû fiatal tacskó
keverék talált befogadóra.

EDDA fajtatiszta labrador
szuka tetoválási szám-
mal.05.18. Pomázon, a
Luppa Vidor utcában fog-
ta be a gyepmester. 

Hamarosan itt a ballagások,
érettségi bankettek ideje. 

Ha még nem találtátok meg 
a megfelelõ sminkest, 
aki szebbé varázsolja 

számotokra ezt az egyszeri 
és megismételhetetlen alkalmat,

kérlek, keressetek meg.

B. Kovács Edit
stylist, sminkmester

20/911-3232

SMINKSMINK

EELLTTÛÛNNTT!!

Szentendrérõl, a Bükkös-
partról elveszett egy
zsemle színû, 2 hónapos
kislány labrador kutyus.
Egy egész család aggódik
érte! A becsületes meg-
találó jutalomban része-
sül! Az alábbi telefon-
számokra várjuk az érte-
sítést: Kovács Tibor, Bük-
köspart 26. Tel. 06 (26)
313-945, 06-70-947-
7108, 06-20-314-7155.
Köszönjük!
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PP’’AARRTT
MMOOZZII  
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft 

május 29. péntek és
május 30. szombat
15:00 IN MEMORIAM 
ANTAL ISTVÁN JUSZUF (1951-2009)
2009. március 17-én elhunyt Juszuf,
filmmûvész, esztéta, író.
Megkerülhetetlen
személyisége volt
a hazai avant-
garde mûvész-
életnek.
„…A magyar
underground 
egyfajta két
lábon járó élõ
lexikonja, lelkiis-
mereti ellenõre és
minõségi fok-
mérõje“. 
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 hang-
szerkipróbálás) 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)
színes feliratos amerikai filmdráma,
2007 rendezõ: Thomas McCarthy
szereplõk: Richard Jenkins Haaz
Sleiman Danai Jekesai Gurira
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)

június 1. hétfõ
18:15 A LÁTOGATÓ (104') (12)
20:00 BERLIN CALLING (100') (16)

június 2. kedd
17:00 SZENTENDRE 
ÉS LEGENDÁS FESTÕI
(Török Katalin elõadás sorozata)
19:00 AKARATLANUL (98') (12)
20:45 A LÁTOGATÓ (104') (12)

június 3. szerda
18:15 BERLIN CALLING (100') (16)
20:00 AKARATLANUL (98') (12)

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

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

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

Elõadás
KOLPING CSALÁD
EGYESÜLET
Török köz
Június 13.
szombat 16 óra

LOVAGKIRÁLYUNK, SZENT
LÁSZLÓ A SOMOGYVÁRI
RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK
TÜKRÉBEN
Professzor dr. Bakay Kornél 
tanszékvezetõ egyetemi tanár,
régész, igazgató elõadása

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Június 5. péntek 18 óra
KALOTASZEG BÛVÖS HÍVÁSA
László György író, könyvbemu-
tatója. Közremûködik: László
Lilla és László Katalin
Június 12. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK XI.
Kiss Mao-Tun István elõadása

Koncert
DMH BARLANG Duna-korzó 11/a
Május 30. szombat 20:30 óra
efZÁMBÓ HAPPY DEAD BAND
KONCERT
Jegyár: 800 Ft 

A TV Szentendre péntekenként 18
órakor új adással várja kedves
nézõit Szentendre aktuális kérdé-
seivel, hírekkel, információkkal.
Nézzenek bennünket!
Hétközben:
• Jövõ-Város-Játék a

Városházán
• 7 játszóteret avattak fel

egyszerre
• elballagtak a Bimbó utcai

óvodások
• a biológiai sokféleség napja
• épül az új tájegység a

Skanzenban
• Castrum Bene konferencia

Visegrádon
• Nemzetiségi találkozó

helyszíne volt Visegrád
• Köck Gábor és a Református

Gimnázium vitorláscsapata
187 a Pest megyében élõk 
magazinja
Biztonsági Zóna XIV/9.
Szivárvány Sztármagazin: 
Balázs Pali
A szép tiszta egészséges
településekért IV.
A Tisza IV.
Molto Vivace Nomada koncert
A Vértes
A TV Szentendre a C8-as
csatornán, a 196.25-ös frekven-
cián 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

Balett-
bemutató

A Szentendrei Közmûvelõdési
Kht. szeretettel hív min-
denkit a Diótörõ Balettiskola
év végi bemutatójára május
30-án, szombaton 10.30-kor
a Pest Megyei Könyvtár szín-
háztermébe (Pátriárka u. 7.).
Belépõdíj: 800 Ft.
Mûsor
1. A próba (zene: Presser
Gábor) – V. és V. haladó 
csoportok
2.  Mese, álom… – 
(I. csoport)
3.  Diótörõ mars (zene:
Csajkovszkij) – II. csoport
4.  Polovcei táncok (zene:
Borogyin) – V. és V. haladó
csoportok
5.  Barcalore – keringõ
alapok (zene: Offenbach)
III. csoport
6. Balett gyakorlat (zene:.
Clayderman) – IV. csoport
7.  Hair – V. haladó csoport
8.  Törpetánc – II. csoport
9. Táncetûd a Diótörõ c.
balett zenéjére – III. csoport
10. Hírnév - Fame – 
V. haladó csoport
11. Macskák-Elvis – 
IV. csoport
12. Macskák-meglepetés –
közremûködnek az V. csoport
növendékei
13. Finálé – Mindenki

Felvételi a zeneiskolába
A Vujicsics Tihamér

Zeneiskola felvételi meghall-
gatására június 10-én,

szerdán és 11-én,
csütörtökön, 14-18 óra
között kerül sor az iskola
Duna-parti épületében.

Részletes tájékoztatót talál-
nak az iskolai honlapon. 
A zsúfoltság elkerülése

érdekében elõzetes idõpon-
tkérés is lehetséges!

PÓTFELVÉTELI 
A Kékvölgy Waldorf Iskola

és Gimnázium
(Pilisszentlászló) 

pótfelvételit hirdet 
a 2009/2010-es tanévben

induló 9. osztályába.
Idõpontja: 

június 2. kedd 15 óra. 
A jelentkezésrõl bõvebb
információkat iskolánk 

honlapján találnak
www.kekvolgy.hu.
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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 15-
19.; 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, családok-

nak, baráti társaságoknak

Vízi vándortúra, napi 15-30 km evezéssel. 
A táv könnyen teljesíthetõ, sok fürdéssel,
csorgással, napozással, 4 személyes kenukkal.
Útvonal: Budapest – Százhalombatta – Duna-
újváros – Paks – Gemenc – Baja – Mohács, onnan
hazautazás autóbusszal. 

Idõpontja: július 11-17. 
(szombattól péntekig)

Részvételi díj napi háromszori étkezéssel:
25 000 Ft

Velencei tavi evezõs- 
és kerékpáros tábor

Nyári sporttábor a Velencei-tónál kisiskolás
kortól olyan gyerekeknek, akik szeretik a vizet,
szeretnének megismerkedni a vízi élet, az eve-
zés, túrázás alapjaival. A táborhely közvetlenül
a tó partján, õrzött, rendezett területen he-
lyezkedik el. A táborozás során megismerked-
hetnek a tó csodálatos nád- és madárvilágával,
lehetõség van népi játékok megtanulásá-
ra,pecázásra, röplabdázásra, focizásra és stran-
dolásra.
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

A május 8-10-én Szerbiában, hat ország részvételével
megrendezett IFMD (International Federation of
Modern Dance Sports) Világbajnokságról hat arany- és
négy ezüstéremmel tértek haza az A-Force 1 Tánc
Sportegyesület versenyzõi. A bajnokságon a gyõri
székhelyû tánciskola szentendrei tagozatának kilenc
versenyzõje is részt vett. A szentendrei lányok a Funky
gyerek kiscsoport kategóriában hozták el a világbajno-
ki aranyérmet, valamint két páros junior duó kate-
góriában is egy-egy ezüstérmet szerzett. A helyi csapat
kapitánya és oktatója, Szedlják Ildikó két számban elsõ,
egy kategóriában pedig második helyezett lett.
A hip-hop – a funky és jazz-alapokra épülõ modern
táncstílus – oktatására szakosodott A-Force 1 Gyõrben
alakult 2006 augusztusában. A legismertebb hazai tánc-
iskolák között számon tartott egyesületnek már tizen-
három csoportja van, amelybõl két csoport – egy kezdõ-
haladó és egy haladó – Szentendrén mûködik, Szedlják
Ildikó vezetésével. A 11-23 éves fiatalokból álló formá-
ció szentendrei tagozata a VB-t megelõzõen több hazai
versenyen is sikeresen szerepelt. A csapat idén már-
ciusban az IFMD és a Moderntánc kupafordulóiról is
több arany- és ezüstérmes helyezést hozott el.
Szedlják Ildikó (24), a szentendrei csapat oktatója a
hét elsõ felét Szentendrén tölti a helyi csapattal, a hét
második felében pedig a gyõriekkel edz. – Soha nincs
megállás, mindig készülünk valamire; hol versenyre, hol
fellépésre. Rengeteget gyakorolunk, állandóan képezzük
magunkat. A szentendrei kezdõk most léptek fel elõször
a városi majálison, a Vizes Nyolcas Uszoda megnyitóján
és a Budakalászi Sportcsarnokban, versenyzõink pedig
emellett nagyon keményen készültek a VB-re is – mond-
ja Ildikó, aki 8 évesen már táncolt, 13 évesen pedig

egy táncverseny gyõzteseként nemcsak tanulhatott,
hanem oktathatott is Pintácsi Viktória tánciskolájában.
– A lányok nagyon lelkesek és komolyan veszik a munkát
– állítja az edzõ. – Nálam azonban a jó tanulmányi ered-
mény is feltétel; ha valaki lerontja az átlagát, nem mehet
versenyre. A fegyelem ellenére a tanítványok és a fiatal
oktató között nagyon jó az összhang, és egyre jobbak az
eredmények is.
A következõ verseny május végén lesz Spanyol-
országban, ahol az IDF VB-n profi párosban indul majd
Szedlják Ildikó és Németh Ádám, a klub gyõri alapítója.
A csapatból pedig jövõre a két legtehetségesebb fiatal
indulhat majd az IDO (International Dance Organi-
zation) igen erõs mezõnnyel nevezõ versenyére. A tel-
jes szentendrei csapatot pedig hamarosan az Eper-
fesztiválon láthatjuk majd újra, ahol fellépõszámaikat
és versenykoreográfiáikat is bemutatják majd a
nagyközönségnek.

Kolos Emõke

A világbajnoki aranyérmes csapat tagjai: Makó Adrienn,
Simon Rebeka, Miklósi Nikolett, Bihari Krisztina, Menyhért
Aliz, Báthori Boglárka és Pap Kornélia.
Gyerek funky duó kategóriában Makó Adrienn és Simon
Rebeka, junior funky duó kategóriában pedig a Korsós
Bianka és Heller Dia páros lett ezüstérmes.
Gratulálunk!

Kolos E.

XXIV. Kalászi Juniális
Budakalász, Omszk-park, június 6-7. 

Szombaton és vasárnap egész napos sport- és szabad-
idõs rendezvények lesznek a Kalászi Sportcsarnokban, a
tavon, illetve szabadtéren: tófutás, kerékpáros ügyessé-
gi verseny, gördeszka- bemutató, focimeccsek, 11-es
rúgás, kõhajítás, kötélhúzás, kézilabda sörmeccs, Vidra-
kupa (evezés), fallabda mérkõzések, különféle tornale-
hetõségek, sárkányeregetés, lovasbemutató, íjászat és
még sok más. A kulturális mûsorokban néptáncbemu-
tatók, népzene, könnyûzene, tánc. 
Egyéb rendezvények: civil szervezetek bemutatkozása,
szombaton ingyenes vérnyomás- és vércukorszint mérés,
fõzõverseny, mutatványosok, körhinta, céllövölde, 
autó-, motor- és egyéb bemutatók. A részletes program:
www.budakalaszibaratikor.hu.
Látogassanak el hozzánk Budakalászra ezen a két napon!
Mindenkit szeretettel vár a Juniális szervezõje, a Bu-
dakalászi Baráti Kör.

Vízi sport és kalandtábor
Szentendre, csónakház (hajóállomás mellett)

Idõpontok: 06. 22-26., 06. 29-07. 03., 07. 06-
10., 07. 13-17., 07. 20-24., 07. 27-31., 

08. 03-07., 08. 10-14., 08. 17-21.
Program: • kajak-kenu oktatás teljes felszereléssel,
mentõmellénnyel, motoros hajókísérettel, szakkép-
zett edzõkkel • kiegészítõ sportok: foci, röplabda,

rögbi, asztalitenisz o strandolás, sok-sok játék • vízi
túrák, tájékozódás-térképismeret, vízi KRESZ

Ellátás: reggeli, ebéd, uzsonna
Részvételi díj: 14 500 Ft/fõ/hét

Követelmény: úszni tudás!

Jelentkezni lehet:
e-mail: presto@dunakanyar.net

személyesen a vízi telepen Hamar Ágnes edzõnél
telefonon: 30/416-9159

Ismét aranyakkal tért haza az A-Force 1
Több kategóriában is nyert a szentendrei hip-hop tánccsapat


