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Pedagógus nap
Múlt héten pénteken, délután 5 órakor a Bajcsy-Zsilinszky utcai központi ebédlõben köszöntötte dr. Dietz
Ferenc polgármester városunk pedagógusait.
Szeretettel köszöntöm az óvónõket, tanítókat, tanárokat a
Városi Pedagógus Napi ünnepség alkalmából! Hazánkban 1952
óta június elsõ vasárnapja a pedagógusokról szól. Ez a nap
fõhajtás a pedagógusi hivatás elõtt, s köszönetnyilvánítás a
felelõsségteljes, sokszor erõt próbáló, de gyümölcshozó
munkájukért.
Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erõfeszítés, de ilyen sok siker, kellemetlen és kellemes meglepetés
éri az embert. Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása
lehet egy-egy jó, vagy jókor kimondott szónak, esetleg egy-egy
rosszul, vagy rosszkor mondott szónak. Nincs munka, amely
ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka
sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg évtizedek
múlva láthatjuk.
FOLYTATÁS A 9. OLDALON

Bukovszkiné Csoba Zsuzsanna

Dr. P. Tóth Béláné

Mellák Bence

Az idei városi pedagógiai díjat Bukovszkiné Csoba Zsuzsanna, a Szent András Általános
Iskola igazgatónõje kapta (9. oldal). Tíz esztendõs a Szentendrei Refomátus Gimnázium.
A jubileum alkalmából dr. P. Tóth Béláné igazgatónõvel beszélgettünk (8. oldal). Egy
hatéves kisfiú, Mellák Bence mentette meg családját a tûztõl (5. oldal). Deim Balázs
nyerte a P’Art Mozi millenniumi fotópályázatát (13. oldal). A Móricz Zsigmond Gimnázium
a térség kiváló érettségi vizsgaközpontja lett. A kiváló minõsítést szerzett középiskola
igazgatója Kerezsi Csaba (9. oldal).

ISKOLA

Deim Balázs

Kerezsi Csaba

arcok
Építõ fenyõ faáru:

8-9. oldal

 Gerendák
 Padlók 44.000 Ft+áfa-tól
 Deszkák
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FA Céhmester u. 2.
POMKÁftZ. te•lephely)
(Zsalu

Hajópadló, lambériák:
 Brutto 1750/nm-tõl

Egyéb faipari munkák: gyalulás, faimpregnálás, kerítésdeszkák gyártása

Tel: 20/9866-895
Nyitvatartás: H-P 7-15.30-ig
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A szabadság
napja
Városi megemlékezés
a Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
és a Szentendrei
Közmûvelõdési Kht.
rendezésében
június 26-án, pénteken
18 órakor
a Pest Megyei Könyvtár
olvasótermében
(Pátriárka u. 7.).
A mûsorban közremûködnek
a Szentendrei
Gyermekszínház Kreatív
Színház Stúdiójának tagjai,
akik korabeli
dokumentumok,
híranyagok alapján
elevenítik fel fiatalos,
lendületes mûsor keretében
ezt az eseményt.
A programban elhangzanak
a Déry Tibor kisregénye
nyomán készült „Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról“ címû musical

Szentendrei
Családok Szentendre
1000 évében
Szentendre 1000 éves évfordulója alkalmából számos
rendezvény megszervezése
mellett egy családi fotókiállítást 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, amelyek 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
Önkormányzata, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
Bízom abban, hogy ez a kiállítás az Önök támogatásával
megvalósulhat. Várom megtisztelõ jelentkezésüket:
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

Ingyenes hallásszûrés
Tisztelt Lakosság!
A Szakorvosi Rendelõ Intézet (Kanonok u. 1.)
orr-fül-gégészeti osztályán
június 19-én, pénteken 10 és 16 óra között
ingyenes hallásszûrést tartunk. A várakozás elkerülése
érdekében kérjük, egyeztessenek idõpontot
a (26) 501-443 telefonon.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Beutaló nem szükséges.

Fogadóóra
Dr. Pázmány Annamária képviselõ következõ fogadóóráját
június 22-én, hétfõn 18 órakor tartja
az izbégi iskola ebédlõjében (Mária u. 1.)
Meghívott vendégek: Petényi Zsuzsa fõépítész,
Virágh János városüzemeltetési referens
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt!

Szereti Ön a parlagfüves
Szentendrét?
Június 15-én, hétfõn 9 órától parlagfû-irtás lesz a Kõzúzó
utcán és környékén. Maszkot, kesztyût, kaszát és védõitalt
biztosítunk.
Találkozunk a Kõzúzó utcai kanyarban,
a volt ATI épülete elõtt.
Minden segíteni szándékozót várunk!
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Pályázatok
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé
a Szentendre 8634/9 hrsz-ú, természetben a Fehérvíz u. 24-30.
sz. alatti ingatlanban levõ 36 m2-es garázs szociális bolt céljára
történõ bérbevételére. A pályázatok benyújtásának határideje
június 29., 9 óra. Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át.
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé
a Szentendre 8634/9 hrsz-ú, természetben a Fehérvíz u. 24-30.
sz. alatti ingatlanban levõ 36 m2-es garázsok bérbevételére. A
pályázatok benyújtásának határideje június 29., 9 óra. Minden
szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át.
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé
a Szentendre 8634/3/A/103 hrsz-ú, természetben Károly u.
2-14. sz. alatti ingatlanban 18 m2-es garázs bérbevételére.
A pályázatok benyújtásának határideje június 29., 9 óra.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ
át.
Szentendre Város Önkormányzata a Szentendre, 2314 hrsz-ú,
természetben Városház tér 1. sz. alatti ingatlanban 30,44 m2es üzlethelyiség és 27,71 m2-es galéria bérbevételére közzé tett
pályázati felhívást meghosszabbítja.
A pályázatok benyújtásának új határideje június 17., 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.

ÁNTSZ Szentendrei Szervezete
Egészséges Városért Közalapítvány

A virágzó Szentendréért!
Dr. Dietz Ferenc polgármester több egyesület támogatásával
meghirdeti a városi virágosítás és környezetszépítõ versenyt
Virágzó Szentendre! címmel. A városszépítõ verseny célja: a
környezet (kert) gondozottságának, ápoltságának harmonikus,
városképbe illõ és az adottságokhoz alkalmazkodó kialakítása,
ahol nem feltétlenül a virágok mennyisége a meghatározó.
További célunk, hogy nyilvánosságot 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 eredményhirdetés: augusztus utolsó hétvégéjén, a
„Szentendre éjjel-nappal nyitva“ program keretében.
A jelentkezési lapok a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
találhatók. Azokat kitöltve és fotó mellékelése mellett zárt
borítékban „Virágzó Szentendre“ felirattal ellátva kérjük leadni
a hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

Mondja el a véleményét!
Kedves Városlakó!
Sorozatunkban Önnek lehetõsége van heti kérdésünkkel kapcsolatos észrevételeit megtenni, elmondani véleményét, valamint javaslatot tenni. Minden héten új kérdéssel keressük
meg Önt. Bízunk abban, hogy kezdeményezésünket támogatja, és javaslataival hozzájárul városunk minõségi fejlesztéséhez.
A kérdéseket minden héten a Szentendre és Vidékében,
valamint Szentendre város hivatalos honlapján (www.szentendre.hu) olvashatja. Levelét kizárólag elektronikus formában
várjuk a kammerer@ph.szentendre.hu e-mail címre névvel
ellátva.
Elõzõ heti kérdés: Melyik a kedvenc helye Szentendrén?

A 24. hét kérdése:
• Szentendrén 2009. a beruházások éve. Ön melyik beruházást
tartja a legfontosabbnak Szentendrén?
Polgármesteri Hivatal

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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Indonéz delegáció Szentendrén

Dr. Dietz Ferenc polgármester
május 26-án hivatalában fogadta az indonéziai Bogor
város önkormányzatának delegációját, amely a GödöllõBogor testvérvárosi kapcsolatról szóló megállapodás aláírása alkalmából látogatott
hazánkba. Az Ahmad Ru'yat
alpolgármester vezette küldöttség nagy érdeklõdést tanúsított Szentendre fejlõdése,
kulturális-turisztikai értékei
iránt, és készségét fejezte ki a
két város közötti gazdasági,
kulturális-mûvészeti és turisztikai együttmûködés beindítására.
A baráti jellegû eszmecserében kiderült, hogy bár Bogor
900 ezres lakosságával a nagyvárosok közé sorolható, adott-

ságait tekintve sokban hasonlít Szentendréhez. Így például
a fõvároshoz való közelsége
növeli a turisztikai vonzerejét, ugyanakkor az agglomerációs térség kihívásaival is
szembe kell néznie.
A város fontos felsõoktatási
központ, mivel itt mûködik
Indonézia legjelentõsebb agrártudományi egyeteme. Nemzetközi hírû botanikus kertjével, valamint zoológiai, botanikai és talajtani múzeumaival
sok Indonéziába látogató turistát és szakembert csábít át
a fõvárosból, nem beszélve a
város fölött tornyosuló 2200
méteres vulkáni csúcs természeti szépségérõl és turisztikai lehetõségeirõl. Az indonéz elnökök bogori nyári

palotája jelenleg múzeumként
és nemzetközi konferenciaközpontként funkcionál. Itt
van kiállítva Szukarnó néhai
elnök festmény- és szoborgyûjteménye, a palota kertjében pedig megtekinthetõk
Kisfaludy Strobl Zsigmond
magyar szobrász alkotásai is.
Az itt tartott nemzetközi konferenciák közül kiemelkedtek
a Kambodzsával, a közel-keleti
helyzettel és az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttmûködéssel kapcsolatos értekezletek.
A találkozón áttekintették a
két város közötti kulturális
csere szóba jöhetõ területeit.
A bogori egyetem híres énekkara (amely tavaly a gödöllõi
kastélyban lépett fel), a nyugat-jávai néptánc együttes és
a nyugat-jávai wayangot
(wayang golek) bemutató bábjáték együttes vendégszerepelhetne a Szentendrei Nyári
Fesztivál keretében, s ezt
szentendrei zenészek és táncosok bogori elõadásokkal viszonozhatnák. Bogorban több
mûvészeti mûhelyben dolgoznak és tanulnak festõk, szobrászok, kézmûvesek, akik
szívesen létesítenének kapcsolatot a szentendrei képzõmûvészekkel, s a reprezen-

tatív mûvészeti központ színhelye lehetne kiállításoknak,
tárlatoknak, zenészek és táncosok fellépéseinek. Sportvonalon a bogori pencak silat
klub (indonéz önvédelmi
sport) közös bemutatót rendezhetne szentendrei sportolókkal, és edzõcserére is sor
kerülhetne.
Az indonéz vendégek üzleti
vonalon is látnak lehetõséget
az együttmûködésre, mivel a
gazdasági válság hatása kevésbé érintette térségüket.
Bogorban jelentõs a bútorgyártás, a batik-festészet, a
hagyományos hangszerek (pl.
a gong) készítése, a fafaragás,
amelyeknek egzotikus termékeit bemutathatnák Szentendrén is a nyári fesztivál és
vásár keretében.
A bogori delegáció a hivatalos
megbeszélések után a polgármester vendége volt az Aranysárkány vendéglõben, majd
Szentendre nevezetességeivel
ismerkedett. Annak reményében vettek búcsút városunk
képviselõitõl, hogy ezt az elsõ
kapcsolatfelvételt újabb találkozók követik, és a két város
lakossága kulturális akciókon
keresztül közelebb kerül egymáshoz.
Debreceni István

Közmeghallgatás
Szentendre Város
Önkormányzat Képviselõtestülete
június 15-én,
hétfõn 17 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST TART
a Városháza dísztermében
(Városház tér 1-3.)
A közmeghallgatásra minden
érdeklõdõt
tisztelettel vár
Szentendre Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete.
A nyilvános testületi ülés
keretében lehetõségük van
a jelenlévõ képviselõkhöz
a megjelent várostársaknak
kérdést feltenni,
javaslattal élni.
Minden érdeklõdõ
megjelenésére és részvételére
számítok.
Dr. Dietz Ferenc polgármester

Az alpolgármester

A június 7-i EP-választás helyi eredményei
Fidesz-KDNP: 5 101 szavazat (55,68%)
SZDSZ: 339 szavazat (3,70%)
MCF Roma Összefogás: 6 szavazat (0,07%)
Munkáspárt: 51 szavazat (0,56%)
MSZP: 1261 szavazat (13,76%)
Jobbik: 1346 szavazat( 14,69%)
LMP Humanista Párt: 488 szavazat (5,33%)
MDF: 570 szavazat (6,22%)

Tisztelt szentendrei lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
június 7-ére kitûzött Európai Parlament
tagjainak választása sikeresen lezajlott,
melynek eredménye Szentendre város
hivatalos honlapján megtekinthetõ.
(www.szentendre.hu).
A 19.655 választópolgár közül 9228 vá-

lasztópolgár jelent meg a szavazóhelyiségekben szavazatát leadni, ami a választópolgárok 46,74%-át jelenti. Igazolás alapján felvett választópolgárok száma
90 fõ. A szentendrei választási arány
meghaladta az országos 36,28%-os és a
Pest megyei 38,03%-os részvételi arányt.
Szentendre Város Helyi Választási Iroda

naplója
Június 15. (hétfõ)
09.00 Tárgyalás az ÉMI Kht. és a
Szent István Egyetem
képviselõivel

Június 16. (kedd)
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés

Június 17. (szerda)
09.00 BME Szociológiai és
Kommunikációs Tanszék
képviselõjével tárgyalás
13.00 Kistérségi társulási ülés

Június 18. (csütörtök)
09.00 Sport Konferencia

Dr. Dietz Ferenc polgármester
június 15-30. között szabadságon van.

DRÁMATÁBOR
06. 29–07. 30
és 07. 13–07. 17
Érdeklõdni lehet:
30/409-8438

4 mozaik
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Szövetség és tombola
az Életért

Pomázi Wass Albert szoboravató
Trianon-emléknapján

Jótékonysági gyûjtést szervezett a Szentendrei Rotary
Club a Szövetség az Életért elnevezésû csobánkai nyári
tábor támogatására.

Pomázon avatták fel a Kárpát-medence 48. Wass Albert-szobrát Trianon emléknapján, június 4-én. Orbán Viktor volt miniszterelnök köszöntõje és Turcsány Péter
ünnepi beszéde tette nyomatékosabbá Bálint Károly marosvásárhelyi szobrászmûvész Wass Albert-szobrának felavatását a Teleki-Wattay kastélyparkban. Az
ünnepet a település németországi testvérvárosának kórusa Verdi-darabbal színesítette.

Határon innen és túl egyaránt nagyon sok olyan gyermek él, aki
állami gondozásban tölti óvodai és iskolaéveit. Nekik szervez
tábort immár sokadik alkalommal Szûcs Balázs atya, aki korábban a szentendrei Keresztelõ Szent János plébánia káplánjaként szolgált, most pedig a dunabogdányi híveket pasztorálja és a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkészeként
tevékenykedik. Ezeken az eseményeken alkalmanként mintegy
350 gyermek tud eltölteni egy élménydús hetet Csobánkán.
A Szentendrei Rotary Club úgy döntött, felkarolja a kezdeményezést, és jótékonysági árverést rendez a tábor finanszírozására. Június 5-én a Rodin Kávéházban tartottak igényes
mûsort, amelyen fellépett Gaál Gábor gitármûvész, valamint
bemutatkoztak a Vujicsics Tihamér Zeneiskola csellós növendékei, akik a klub által vásárolt hangszeren játszottak – ezt
egyébként szintén a rendezvény keretében adták át a zeneiskola számára. Az este filmvetítéssel folytatódott, amelyen néhány
percben felidézték a tavalyi csobánkai tábor emlékezetes pillanatait.

A szoboravatón Vicsi László
Pomáz Város polgármestere
saját szavai helyett Orbán
Viktor volt miniszterelnök
üdvözlõ sorait olvasta fel, aki
köszöntõ szavaiban megerõsítette az összegyûlteket
abban, hogy Wass Albert életmûvéhez és az erdélyi irodalomhoz egy „jóféle konokság“ tartozik, amelybõl bármikor erõt tudunk meríteni.
Ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy a három nap múlva
esedékes EP-választásokon „a
szavazófülkében minden magyarra egy másik magyar vár a
határon túlról“.

A mintegy 200 fõs ünneplõ
gyülekezet elõtt Turcsány
Péter helyi önkormányzati
képviselõ, a Kráter Mûhely
Egyesület elnöke tartotta meg
szoboravató beszédet. Wass
Albert és a magyarság középeurópai hivatásáról beszélt a
jelenlévõk elõtt. Beszédében
az elõítélet nélküli „látóemberek“
elhivatottságát
hangsúlyozta, és azt, hogy
tudásunkat nemcsak a másik
emberrel, de a másik nemzet
képviselõivel is meg kell osztani, össze kell hangolni. Csak
ez lehet európaiságunk mércéje.

Az ünnepi mûsor nemzeteket
összetartó erejét kívánták
jelezni a rendezõk azzal is,
hogy Pomáz testvérvárosának,
Oberhausen-Rheinhausen 40
fõs férfikórusa is fellépett az
ünnepségen. Fiatal pomázi
mûvészek, mezõségi dalokkal
és Wass Albert-verssel egészítették ki a mûsort, amelyben magnófelvételrõl Wass
Albert hangja is megszólalt.
Az Adjátok vissza a hegyeimet!
megrázó részleteit döbbent
csend fogadta – a pilisi hegyek
visszhangozták a Kárpátokalatt élõ magyarság követeléseit.

Szobrot szenteltünk Szigetmonostoron

A képen Szûcs Balázs káplán, Szigeti Zsolt, a Rotary Club vezetõje és
Pap Lajos (Rotary Club)

A tombolán többek között skanzeni belépõket, különleges
könyveket és albumokat, kávécsomagot, mûvészi grafikákat,
bowlingbérletet, valamint exkluzív borokat, pálinkákat és
whiskyket sorsoltak ki. A nyeretlen szelvényekkel licitálni
lehetett a fõdíjakra, egy kétszemélyes ebédmeghívásra a
Skanzen Jászárokszállási Fogadójába, valamint egy kétszemélyes vacsorameghívásra a Rosinante Hotel éttermébe. A bõkezû
licitálásnak és a nagy létszámnak köszönhetõen a június 29-én
kezdõdõ táborhoz jelentõs támogató felajánlás gyûlt össze.
-t-

Több mint kétszázan vettünk részt azon a szoborszentelésen, melyet Szigetmonostor Önkormányzata és a Szigetmonostori Katolikus Egyházközség közösen, Nepomuki Szent János szobor
restaurálása és a tér felújítása alkalmából rendezett, május 24-én. A katolikus templomban a
szentmise után a téren meghallgathattuk Gellért atyától a szent élettörténetét, majd az énekek
és a szoborszentelés után a templomban folytatódott az ünnepi alkalom.
NEPOMUKI SZENT JÁNOS
A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védõszentje, a gyónási titok mártírjaként tartják
számon. 1340-ben született Csehországban, Pomuk vagy Nepomuk nevû mezõvároskában. Pap lett,
majd a prágai udvarban kanonok, IV. Vencel király feleségének gyóntatója. A legenda szerint egy
ízben a király rá akarta venni felesége gyónásának elárulására, mivel azonban semmi módon nem
ért célt, a Moldvába ölette (1383). A prágai Szent Vid-templomban temették el, ahol a 16-17.
századtól kezdtek rendkívüli eseményeket észlelni. Emiatt a jezsuita ellenreformációs misszionáriusok kérték szentté avatását, mely 1729-ben meg is történt. Döntõ bizonyítékként azt hozták fel,
hogy tetemének feltárásakor épen került elõ a nyelve, és ez eleven piros színûre változott. Igen
rövid idõ alatt népszerûvé vált, szobrai az egész ország területén elterjedtek. Papi ruhában, vállán
hermelinpalásttal, fején birétummal, karján feszülettel ábrázolják.
Koncz Erzsébet

Tûzoltósági hírek
Múlt héten pénteken este,
kb. 22 óra körül egy
Reanult és egy 126-os
Polski Fiat ütközött Szentendrén, a Szentlászlói
úton. A város felõl érkezõ
Polski Fiat áttért a szembejövõ sávba, és ott a bal elejével ütközött a Pilisszentlászló
felõl érkezõ Renault-val. A Renault vezetõjét a kinyíló légzsák
és a bekötött biztonsági öv megvédte a sérülésektõl. A Polski
Fiat vezetõje a roncsok közé szorult, õt a kiérkezõ szentendrei
tûzoltók szabadították ki, majd a mentõsök ellátták és kórházba szállították. Mindkét autó az elején sérült, az anyagi kár
jelentõs. A mentés és a helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták.
Fotó/szöveg: Weszelits András helyettes szóvivõ,
Szentendrei Hivatásos Tûzoltóság, wwww.tuzendre.hu
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„Az emberi élet pótolhatatlan…“

Hatéves kisfiú mentette meg a családot a tûztõl
z a május 22-i péntek
este is ugyanúgy ért
véget, mint bármelyik
más nap. A Mellák család vacsorázott, fürdött, Éva, az
édesanya lefektette a gyerekeket az emeleti szobájukban,
de még elalvás elõtt bedugta
a konnektorba az elektromos
szúnyogriasztót, hogy a kis
vérszívók ne csipdessék össze
õket. Este 10 órakor már mindenki aludt, a hároméves Dorka a szülei ágyában, a hatéves
Bence a gyerekszobában. Másnap hajnali fél négy lehetett,
amikor a kisfiú arra ébredt,
hogy nagyon melege van, folyik róla az izzadság. Lenézett
az emeletes ágyról, és észrevette, hogy lángol a konnektor. Nem mozdult, csak sikított, kiabált, hogy „Jaj, anya
gyere gyorsan!“. Éva erre
ébredt fel, de akkor már az
elõszobában is látni lehetett
a piros ragyogást. Mire a szobába ért, a konnektor és környéke már lángolt. Üvöltött
férjének, Zolinak, és a gyerekekkel együtt rohantak a földszintre, majd egy szál pizsamában ki az udvarra. El akarták
kezdeni a tûz oltását, de a
fenyõbútorok, a lambéria pár
másodperc alatt tüzet fogott,
képtelenségnek tûnt visszajutni a házba. A teraszon át
mégis megkockáztatták a szülõk a visszajutást, egyszer viszszamentek a telefonokért,
kocsikulcsért, iratokért, s nem
törõdve a tûzzel, égési sebekkel, utána még egyszer felrohantak, mert azt hitték, Éva
öccse is fenn alszik – de szerencsére õ máshol töltötte az
éjszakát. Mire leértek, a füst
beborított mindent, az ablaküvegek kirobbantak a helyükrõl. A szentendrei tûzoltók, Oláh Peti csapata öt
percen belül a helyszínen voltak, Éváék a kocsiban ülve
várták õket.
– Az az öt perc óráknak tûnt –
meséli –, végignéztük, ahogy
leég a házunk, az otthonunk.
Ha Bence nem ébred fel idõben, ha csak fél perccel késõbb
kiabál, benn égtünk volna
mindannyian. A tûzoltók nagyon profik voltak, a tekintetükbõl sugárzó erõ, az érintésük rengeteg erõt adott, így
nem pánikoltunk. Minden
elismerésem és köszönetem az
övék. Próbálták megmenteni
az alsó szinten lévõ holmikat,

A

A Mellák család egyelõre Tahiban,
a nagymamánál lakik

de elõbb a tûz, aztán a víz tette
tönkre a megmaradt dolgainkat. Ott álltunk egy szál
pizsamában délelõtt 10 óráig.
A gyerekeket már elõtte kivittük nagymamámhoz. Utána
jött az ellenõrzés, de mivel a
konnektor teljesen leégett,
nem maradt bizonyíték, hogy
pontosan mi okozhatta a
tüzet. Fél 12-kor mehettünk
be a házba körülnézni és
összeszedni, ami még maradt.
Az utcán rengetegen bámészkodtak, de senki nem segített
közülük. Doór Feri sietett segítségünkre egy kisbusszal,
abba pakoltunk be, amit össze
tudtunk még szedni és kimentünk Tahiba a 83 éves nagymamámhoz. Az a nap csak a
sírásról szólt. Összegyûlt az
egész család. A gyerekekkel,
fõleg Bencével beszélgettünk
sokat a tûzrõl.
– Maradt Bencében lelki nyoma a tûznek? Tudja, hogy õ
mentett meg benneteket,
mint egy kis hõs?
– Még nem tudjuk, mennyi
nyoma maradt benne. Elsõ
éjszaka nem vett levegõt, csak
szorította össze a száját, az
ágyánál ülve kértük, vegyen
levegõt. Igen, tudja, hogy õ
hõstettet hajtott végre, az
oviban is mondták neki.
Esténként, amikor imádkozunk, a Miatyánkban van egy
rész, hogy „ments meg minket
a gonosztól“, õ hozzáteszi
mindig: és a tûztõl. Isteni
csoda, hogy megmenekültünk.
Vasárnap, amikor visszamentünk a házhoz, döbbenten
tapasztaltuk azt is, hogy
nagyapánk egyetlen öröksége,
egy kézzel rajzolt, imádkozó

Jézust ábrázoló kép megmaradt. A keret leégett, de a
képet mementóul újra bekereteztetjük és õrizni fogjuk.
– Mi történt a tûz után?
– Azon a napon, szombaton és
vasárnap égtek a telefonvonalak. Nem gyõztük tölteni a
telefonokat, annyian hívtak
bennünket. Vilsitz Antal, ismertebb nevén Tonyó, már
hajnalban az oltásnál is jött
segíteni. Neki köszönhetõen
az izbégi templomban a vasárnapi misén már gyûjtöttek
nekünk pénzt. Így, ismeretlenül is köszönjük mindenkinek a támogatást. Ebben a
két napban rengetegen segítettek, fõleg ruhákat, játékokat, könyveket kaptunk.
Barátaink, ismerõseink, családtagjaink minden követ
megmozgattak. Tahiba is sokan kijöttek meglátogatni,
vigasztalni bennünket. Nagyon nehéz volt ez a két nap,
csak sírtunk és sírtunk. De
ránéztünk a két gyerekre, és
össze kellett szedni magunkat.
Értük, miattuk erõsnek kellett
lenni!
– Úgy hallottam, nem volt
biztosítás a házon... Mekkora
az anyagi kár?
– Valóban nem volt biztosításunk a házon. Tavaly szeptemberben lejárt a gyesem, nem
vettek fel sehova dolgozni,
hiába próbálkoztam több
helyen is, ezért kényszervállalkozó lettem. Azt a döntést
hoztuk, hogy a gyerekeknek
mindent megadjunk, és ne
kelljen segélyért folyamodni
sehova, így spórolás céljából
lemondtuk az akkori biztosításunkat. Gondoltuk, majd ha

anyagilag rendbe jövünk,
kötünk egy újat. Nem így
történt… Az anyagi kár 10 millió forint. Az elmúlt két hétben végigjártam a hivatalokat.
Az elsõ napok a romeltakarítással teltek, az önkormányzattól ingyen kaptunk két konténert. A gyerekek óvodájában
azonnal elindult a segélyvonal, nemcsak pénzadományt,
hanem sok ruhát, játékot kaptunk. És persze lelki vigaszt.
Külön köszönettel tartozunk
Pike Ági óvodavezetõnek, az
óvónéniknek, dadusoknak és
a szülõknek, hogy azonnal
segítettek. Köszönettel tartozunk Blanckenstein György
atyának is, aki a miséin kérte,
hogy a családunkat támogassák a hívek. Az önkormányzatnál is jártam, de elõször a kormányrendelet értelmében nem
kaphattam támogatást. Egy
héttel késõbb, múlt szerdán
kaptunk 100 ezer forint gyorssegélyt. A testvérem virágboltjába is sokan bementek,
hogy felajánlják a segítségüket. Nem gyõzök köszönetet
mondani az embereknek, akik
a nehéz idõben mellettünk álltak, és állnak most is.
– Két héttel a tûz után hogy
vagytok? Mire van szükségetek?
– Munkába álltam Budapesten.
Innen Tahiból ingázunk Szentendrére az oviba, mi pedig
Budapestre. Szerencsére berendezkedtünk itt a nagymamámnál, de mielõbb szeretnénk megkezdeni a házunk
újjáépítését. Jelenleg az épí-

tési engedélyre várunk, illetve, hogy hitelt vehessünk
fel. Az önkormányzat elsõbbséggel kezeli az ügyünket, és
illetékmentességet kaptunk.
Keressük az utat, hogy merre
induljunk el, merre menjünk
tovább. Elsõsorban építõanyagokra van szükségünk.
Zauer Károly szentendrei vállalkozó felajánlott nekünk
3000 darab cserepet. Köszönjük neki, ám még nagyon sok
minden kell az építkezéshez.
– Mi hiányzik a legjobban?
– Az elveszett otthon békessége, nyugalma.
Miközben Évával beszélgettünk, férje Zoli, csak csöndesen ült ott és hallgatott. A
végén csak annyi fûzött hozzá:
– Az anyagi kár pótolható, az
emberi élet nem. Annak örülünk, hogy megmenekültünk
és együtt vagyunk. Ez a fontos,
semmi más.
A Mellák család megsegítésére a Péter-Pál templomban, a Szent András Óvodában pénzgyûjtõ dobozt
helyeztek el. Pénzadományt
a Péter-Pál Alapítvány sárga
csekkjén is be lehet fizetni
(templomban, plébánián,
óvodában ki van téve). Kérik
az adományozókat, hogy a
közlemény rovatba tüntessék fel, hogy „tûzkár“, így az
alapítvány el tudja különíteni a többi befizetéstõl.
Átutalással szintén az alapítvány számlájára lehet
pénzt küldeni.
Számlaszám:
K&H Bank 1040311231111182-00000000.
dubniczki

Elhunyt Stoltz Dénes
66. évében váratlanul elhunyt Stoltz Dénes zongoramûvész,
zenetanár, akinek írásaival – az utóbbi idõben Dr. Kromofág
aláírással – lapunk olvasói is találkozhattak.
Stoltz Dénesrõl késõbbi lapszámunkban emlékezünk meg.

Lapzárta után
Lapzártakor hallottuk a hírt, hogy városunkban több mûvészt
is megloptak. Mint megtudtuk, a tolvajok különféle, nagyon
hihetõen hangzó ürüggyel jutottak be a mûvészek otthonaiba, és így szerezték meg, csalták ki tõlük a képeket.
Információnkat a rendõrségen nem tudták megerõsíteni,
mert a bûnügyi osztályra még nem érkezett feljelentés.
Ennek ellenére ezúton szeretnénk óvatosságra inteni a helyi
mûvészeket, mûgyûjtõket, mûkereskedõket, hogy jól gondolják meg, kit engednek be otthonaikba, még ha – állítólag
– minisztériumokból, galériákból keresik is meg õket.

6 kultúra
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Kerti séta

XXIII. ÉVFOLYAM • 22. SZÁM • 2009. JÚNIUS 12.

„Ahol véget ér a szó hatalma, ott kezdõdik a zenéé“

A Musica Beata kórus Huntingdonban
(május 15-18.)

Balogh László kertvendégeivel

Június elsõ vasárnapján szemerkélõ esõben gyülekeztek
a Szeresd Szentendrét Egyesület e havi sétájának résztvevõi. Gumicsizmában, esõkabátban, ernyõvel és fényképezõgéppel felszerelkezve
indult a kiváncsi társaság
kertnézõbe. Az aktuális túra
célja ugyanis szentendrei mûvészek kertjeinek megtekintése volt. Szikra Renáta mûvészettörténész vezetésével
ezúttal egy festõ és egy szobrász „intim szférájába“ juthattunk el, vagyis a házukat
körülvevõ, az azt kiegészítõ
kertbe. Mind a kettõ a Bükköspatak partján található, méretüket tekintve egyik sem
nagy, és sok tekintetben eltérnek az átlagos kerttõl.
Mindkettõ az alkotó életmûvének része, annak egyenes folytatása. Balogh László
festõmûvész a hatvanas években épült házához saját kezüleg alakított ki kertjét is. Ezt
is – csakúgy, mint képeit –
elegáns, letisztult formák jellemzik. A vasárnapi séta látogatói nemcsak a szép környezettel ismerkedhettek meg, de
a nyolcvanadik évében járó
mûvész életének megannyi
színes történetével is. Lois
Viktor növényekkel sûrûn
benõtt, elvarázsolt kertjében
a szép császárfa és a magnólia
mellett békésen megférnek
érdekes, gyakran meghökkentõ fém installációi is.
Rappai

Június 21-én, vasárnap
délelõtt 11 órakor
a Budavári Nemzeti
Galériában énekel
a szentendrei
Musica Beata kórus.
Mindenkit szeretettel
várnak!

Csípõs hideg, ónszínû ég, egy
szótlan kórus igyekszik a repülõtérre hajnalok hajnalán,
úton a Ferihegy öreg terminálja felé. Négynapos vendégszereplésre indul a Musica
Beata kórus, élén rendhagyó
módon két karnaggyal: Wolfné
Kovács Zsuzsával és Bokorné
Forró Ágnessel. Minden napra
legalább egy koncert, reménybeli kirándulások, városnézések, testvérvárosi találkozók. Az idõjárás-elõrejelzés
temérdek esõt és szelet jósol,
igazi ködös Albion vár ránk a
hírek szerint.
Kissé átázva-átfújva megérkezünk Huntingdonba, ahol a
széltõl pirospozsgás vendéglátók megetetnek, majd gyorsan szétkapkodnak minket a
fõtérrõl, a megbocsátó Cromwell-szobor elõl. Sok mosoly,
nagy szervezettség, nyugalom, és nyoma sincs az angolos tartózkodásnak. Errefelé
jól vannak olajozva a testvérvárosi fogaskerekek. Másnap már próbák: több fellépés
lesz, a legnagyobb Godmanchester gyönyörû, több
évszázados templomában a
helyi kórussal. Ez a hangverseny egyben a kisváros legjelentõsebb hétvégi kulturális
programja: városszerte nagy
plakátok hirdetik, szóróanyagot osztogatnak a belvárosban boldog-boldogtalannak.
A város egyik kis terén ad hoc
ízelítõt is fog adni a kórus kora
délután a nagy koncert elõtt,
kedvcsinálónak.
Aztán: az elsõ igazi fellépés és
az elsõ õszinte döbbenet. A
kamarakórus ugyanis meghívást kapott egy olyan készségfejlesztõ centrumba, ahol
súlyos mentális és mozgásszervi sérült gyerekek tanulnak. Szokatlan felkérés: az
iskola tanítványai és tanárai
lesznek a közönségünk. Másfél
száz beteg gyerek érkezik
ünneplõben a nagyterembe,
amely egyébként egy még soha
nem látott, példaértékûen
intelligens fejlesztõ komplexum központi helyisége, színházterme. Mosolyogva várnak
ránk így együtt: ha a kerekes
székek, speciális eszközök,
személyhez rendelt nevelõk
nem volnának itt, csak egy
rendkívül fegyelmezett iskolai
ünnepélyre gondolhatnánk.

Az elsõ dal a beavatásé, a
második dalt már hatalmas
ováció követi; néhány gyerek
együtt énekel a kórussal, nevet, tapsol. A mûsor végén
pedig a diákok köszönnek el
egy dallal, amelyet a mi tiszteletünkre tanultak be. Lelkes
kísérlet, szívszorító eredmény,
törékeny híd a kimondható és
a kimondhatatlan között.
Este fogadás: segítõ egyesületi tagok, városi önkéntesek,
házigazdák, magyarok; bõsé-

vérvárosi kapcsolat, és az idejüket is szívesen szánják rá az
eseményre. Két kórus: két teljesen különbözõ repertoár. Az
angolok gyönyörû tiszta, fülbemászó, skót és kelta tradicionális hangzású mûveket
énekeltek (nagyon szépen), a
Musica Beata nem fukarkodott
híres magyar szerzõink jóval
bonyolultabb darabjaival, bár
énekelt Rahmanyinovot, Mendelssohnt is Szokolay, Kodály,
Orbán mellett. A szelídebb

fiúkórusa, akik a maguk szeráfi hangján megszólaltattak két
egyházi éneket, sõt Bokor
Gyuri hatékony közremûködése révén a Musica Beata is
elénekelhetett egy dalt az
oltár elõtt. Egyedülálló élmény
volt, a korpulens sekrestyés
ágálása közepette. Aztán? Virágpiac, eldugott kertek, csipkés gót ablakok, vöröstea,
vízköpõk és smaragdzöld pázsit, vietnami papucsos egyetemisták a plusz nyolc fokban,

ges vacsora egy indiai étteremben. A Spice Land beszélõ
név: számos könnybe lábadt
szem, vörös orr igazolja, hogy
az étterem korántsem méltatlan a nevére. Az ital – szerencsére – nemzetközi merítésû,
bõséges a kínálat francia borból, angol sörbõl.
A szombat már a komoly munka
napja. A kórus lázasan próbál,
este lesz a nagy megmérettetés a St. Mary's templomban,
Godmanchesterben, együtt a
helyi Aragon Singerssel. A
hideg, az alattomosan ránk
törõ fáradtság s ennek folyományaként a vitatható színvonalú fõpróba után beözönlenek a kiöltözött angolok és
a lehetõség szerint kiöltözött
magyarok a templomba. A két
polgármester, Saeed Akhtar
(Huntingdon) és Graham Martin Wilson (Godmanchester)
már megszokott eleme a közönségnek: elõzõ nap is végig
megtisztelték jelenlétükkel a
fogadást, majd a vacsorát –
láthatólag fontos nekik a test-

hangzatokhoz szokott angol
közönség meglepõen jól fogadta a magyarok fellépését,
olyannyira, hogy a végén állva
ünnepelték a kórusokat, akik
búcsúzóul természetesen közösen is énekeltek: Mozart Ave
verum címû mûvét adták elõ.
A koncerten Wolfné Kovács
Zsuzsa és Bokorné Forró Ágnes
felváltva vezényelt, sõt szólót
is énekeltek hármasban Mákó
Miklósné Katával (ekkor suhant
át egy angyal a templomhajón). Aztán megint összejövetel, polgármesterestül,
zenével, tánccal, fogadással.
A hidegvérû angolok csakúgy
vidáman ropták, mint a köztudomásúlag tüzes temperamentumú magyarok.
Egy utolsó kis csoda Cambridge-ben, a St. John's College templomában: besettenkedtünk az elõcsarnokba,
kicsit körülnézni. Egy rendkívül határozott modorú sekrestyés intelmei ellenére ott
maradtunk, s egyszer csak
megjelent a college világhírû

búcsúzkodó angolok, a kedves
David Brownnal és Malcolm
Lyonssal az élen, szenvedélyes
ígéretek új találkozásra,
együtt éneklésre… aztán egy
londoni buszos körsétával
vége.
Vége?
Külön köszönet: a fogadó
városok polgármestereinek,
Saeed Akhtarnak és Graham
Martinnak; David Brownnak,
Malcolm Lyonsnak, a Huntingdon&Godmanchester Twinning Association segítõ tagjainak, a vendéglátó családoknak, Wolfné Kovács Zsuzsa és
Bokorné Forró Ágnes karnagynak, Havasi Zoltánnénak nagyszerû szervezõ munkájáért,
Bene Andrásnak, Bene Andrásnénak, Havasi Zoltánnak, Valentin Sárának, Wolf Péternek,
minden szentendrei segítõ
intézménynek és magánembernek, akik ezt a remek kórustalálkozót sikerre vitték.
horváth

kultúra 7
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

XXIII. ÉVFOLYAM • 22. SZÁM • 2009. JÚNIUS 12.

Városzászlóval Csiksomlyón
Megjárta Erdélyt a Szentendrei Péter-Pál Énekkar. Május 28. és június 1. között összesen hét helyszínt érintve
több alkalommal énekelt és zenélt a két évtizede mûködõ együttes a határon túli magyaroknak.
május 28-i hajnal a mesebeli Hencida mellett
fekvõ, de nagyon is valódi Bonchidán érte a csapatot,
ahonnan másnap Wass Albert
szülõhelyére, a mezõségi Válaszútra látogattak. Az író egykori háza a benne mûködõ
iskola döntése miatt ugyan
nem látogatható, de más
érdekesség is akad a Kolozsvár
melletti apró településen, itt
mûködik ugyanis a Kallós Zoltán Alapítvány a Kallós-kúrián. A látogatóknak volt szerencséje személyesen találkozni a névadó néprajzkutatóval, aki 1992-ben elsõsorban
azzal a céllal hozta létre a
szervezetet, hogy a hazai és
külföldi néptánckedvelõ fiatalok körében igen nagy népszerûségnek örvendõ mezõségi népzene- és néptánctábort
támogassa vele. A szervezetbõl késõbb összetett feladatot végzõ mûvelõdési és oktatási központ nõtte ki magát,
nem beszélve a 2007-ben átadott, csaknem vadonatúj, 70
férõhelyes szórványkollégiumról, amelyben a környékbeli magyar ajkú gyerekek anyanyelvi tanítása-nevelése zajlik. Ma már több mint húsz
településrõl szállítják a diákokat az iskolabuszok, hogy az
intézményben napi ötszöri
étkezést, szállást, délutáni
oktatást, orvosi ellátást, tanszereket és ruházati kellékeket
kapjanak. Mivel a kiugróan
magas munkanélküliség miatt
a szülõk nem képesek finanszírozni gyermekeik tanulmányait, a kollégium támogatásokból és pályázatokból igyekszik fenntartani a példaértékû
kezdeményezést. Kallós Zoltán
ugyanakkor nem hagyott fel a
néprajzi gyûjtéssel: kiállításán
több száz gyönyörû és értékes
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népmûvészeti alkotás és hétköznapi használati tárgy sorakozik.
Ugyanitt a – vallási többségben lévõ – református gyülekezet templomában hangzottak
el fontos gondolatok. A helyi
lelkész szerint a magyarságra
nevelés nem a Mezõségben
okoz problémát, hiszen ahol a
magyarok nyelvi kisebbségben
vannak, ott igyekeznek megõrizni az identitásukat –
sokkal inkább az anyaországi
nemzeti identitás területén
szorulnánk segítségre mi, akik
határon belül maradtunk. Széken a helyi református lelkész
is arról számolt be, hogy bár
környezetükben erõsödik a
román befolyás, az egykor városi rangú, ma már községként
mûködõ település magyarjai
igyekeznek megtartani a nyelvüket és kultúrájukat.
Érdekes színfoltja volt a másnapnak a szamosújvári látogatás, hiszen az egykori Magyarország területén, a mai

Romániában keletrõl származó
örmény közösség alkot itt egy
kis szigetet. Bár a helyi vikárius szerint elenyészõ számban maradtak itt az egykori
örmény nemzetiségû lakosok,
Európa legnagyobb római katolikus örmény temploma ma
is impozáns látvány a gondosan tervezett város közepén.
Az utazás következõ állomása
egy rövid korondi kitérõ után
Csíksomlyó volt, ahol az 1566
óta minden évben, Pünkösdkor
megrendezett hagyományos
zarándoklat és búcsú ezúttal
önálló szentendrei különítménnyel gazdagodott. Az
énekkar és kísérõi felmásztak
a déli misére a somlyói nyeregbe, magukkal hozva Szentendre zászlaját és egy országzászlót, amelyet Wittner Mária
országgyûlési képviselõ látott
el a kézjegyével. Este ellátogattak a csíksomlyói Szûzanyához a kegytemplomba,
ahol a hétórai szentmise után
kezdetét vette az éjszakai vir-

rasztás. Pünkösd vasárnapján
Csatószegen, egy apró székely
településen tett zenés miseszolgálatot az énekkar – bár
szövegeik archaikus népi
imádságokon nyugszanak, a
zenei részek pedig sokat merítenek a különbözõ – fõleg erdélyi – népzenei motívumokból, a puszta koncertezés helyett a legnagyobb ereje mégiscsak a közös éneklésnek van
– derült ki több ízben is az út
során.
Talán a legérdekesebb és legtanulságosabb élmény Tür
(Tiur) község meglátogatása
volt. Kémenes Lóránt helyi
plébános szervezésének köszönhetõen az énekkar tagjai
párosával kaptak szállást egy
éjszakára egy-egy helyi családnál. Kiderült: a 679 lelket
számláló plébánia híveinek
nagy része román nyelven
beszél, bár többségük magyar
származású, emiatt többen
legalább megértik vagy úgyahogy beszélik is a magyar

szót. A pünkösdhétfõi bérmálkozás során a gyulafehérvári püspök hét fiatalnak
szolgáltatta ki a szentséget.
Csaknem mindegyiküknek magyar neve van, de közülük
mindössze ketten beszélik a
nyelvet. Kémenes Lóránt elmesélte: a szomszédos Balázsfalván próbálkozott magyar
nyelvi oktatással, de az ottani
iskolai vezetõk villámgyorsan
ellehetetlenítették a munkáját. Azért is örült a kórus
érkezésének, mert a két nyelven zajló ünnepi szentmisén a
dalok szövege a nyelvi õsforrásból, az archaikus imádságok szövegvilágából táplálkozott, s így egy kis idõre felidézte a türi hívekben azt, amihez hétköznaponként a plébánián kívül nemigen férnek
hozzá – a magyar szót.
Nagy öröm ugyanakkor, hogy
a türi templom csaknem vadonatúj, hiszen nemrégiben jelentõs egyházi segítséggel és
közadakozások révén sikerült
felújítani. A munkálatok még
mindig nem fejezõdtek be,
ezért távozásakor az énekkar
is otthagyott némi segítõ forrást a helyi hívek számára. A
történet azonban nem ér itt
véget: ha Isten is megsegít,
október 23-án viszontlátogatásra kerül sor, amikor a
türiek egy csoportja érkezhet
majd Szentendrére.
További részletek a nyáron
alakulnak majd ki, de addig is
szeretnénk megköszönni az
erdélyi körúthoz nyújtott támogatást Szentendre Város
Önkormányzatának és polgármesterének, valamint a Szentendrei Ferences Gimnázium
Öregdiákjai Országos Egyesületének. Nem a pénzbeli hozzájárulásuk volt a legfontosabb, hanem az a segítség,
amelynek révén új kapcsolatok születhettek, s folytatódhat a közös munka. Bár minden egyes helyzetben akadnak
(s akadtak is) nehézségek, céllal mûködve, elhatározottan
lépve megyünk tovább. - bt -

SzeVi Közéleti Klub
A SzeVi klub múlt heti vendége Szõcs Géza erdélyi származású író volt, akivel Kulin Ferenc irodalomtörténész beszélgetett nemrégiben megjelent könyvérõl.
Sorozatunk következõ, és egyben a nyári szünet elõtti utolsó rendezvényén az eddigi szokástól
eltérõen külpolitikai témával foglalkozunk. Vendégünk a szentendrei kötõdésû Szlankó Bálint
Prima Primissima-díjas újságíró lesz, akivel Bokor Tamás, lapunk munkatársa beszélget Az elnök,
a képviselõ és a diplomata címû könyvérõl, brüsszeli tapasztalatairól és a háborús övezetekben
(Libanonban és a Gázai-övezetben) szerzett élményeirõl.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt július 2-án, csütörtökön délután 17 órakor a P'Art Moziba.
A belépés ingyenes.
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A talentum becsülete
10 éves a Szentendrei Református Gimnázium

bejáratnál üvegvitrinben térkép fekszik; a
településeken számozott táblák jelzik, melyik
községbõl hányan érkeztek a
gimnázium falai közé. Különösen tanév elején sokasodnak meg a kíváncsi arcok a
tároló elõtt: lehet-e itt ismerõs, más is érkezhetett-e
ugyanonnan. A Szentendrei
Református Gimnáziumban
immár tíz esztendeje folyik az
oktatás, egyre nagyobb elismerést szerezve magának
nemcsak a református gimnáziumok, hanem a világi intézmények között is. Az évforduló
kapcsán az iskola múltjáról,
jelenérõl és jövõjérõl kérdeztük dr. P. Tóth Bélánét, a
Szentendrei Református Gimnázium igazgatóját.
– Mikor jött létre a gimnázium és milyen körülmények
között? Honnan jött az igény
az iskola elindítására?
– Mivel a Szentendrei Református Egyházközségnek az
államosítást megelõzõen volt
polgári iskolája, így a rendszerváltozás után lehetõség
adódott a folytatásra, vagy
inkább újrakezdésre. A presbitérium mérlegelve a kérdést
úgy döntött, hogy ha elõdeink
a gazdasági világválság alatt
mertek felépíteni és mûködtetni egy iskolát, akkor mi
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miért ne vágnánk bele. Felmerült azonban a kérdés:
milyen iskolát indítsunk. A
Dunakanyar gyülekezeteitõl
visszaérkezett kérdõívek alapján végül megszületett a
nyolcosztályos gimnázium
terve.
– Mikor kezdõdhetett el az
oktatás, és hány diákkal,
tanárral indult a gimnázium?
– Az ingatlan visszaadása körül
igen sok probléma adódott.
Több épület is szóba került –
többek között a mostani
Petzelt Szakközépiskola, a
Földhivatal régi épülete –, de
mindig közbeszólt valami. A
mostani épület akkor félig üresen állt: a rendõrség már
elköltözött onnan, a tûzoltóság használta az ingatlant,
így „együtt lakva“ kezdtük az
iskolát. Az épület hátsó részén
megkaptunk egy-egy termet,
így 1999. január 1-jével megkezdõdött az átalakítás. Február végén, amikor kezdõdtek
a felvételik, a jelentkezõk még
semmit sem láthattak a majdani gimnáziumból, mégis hittek benne, elhitték, hogy
szeptemberre meglesz az iskola, és hogy jó lesz. Végül hetvenkét tanulóval, négy állandó- és néhány óraadó tanárral kezdtük az évet, három
osztályban.

Az augusztus 1-jén induló Szentendrei Református Óvoda
vezetõje, Bene Andrásné szeretettel várja az érdeklõdõ
szülõket minden héten hétfõn és csütörtökön 17-18 óráig a
Szentendrei Református Gyülekezet hittantermében (Rákóczi
u. 14.)

– Ma hol tart a létszám?
– Jelenleg 13 osztályban 403
diák tanul nálunk, 36 tanár
irányításával. Évek óta háromszoros a túljelentkezés a
felvételin.
– Mi a Szentendrei Református Gimnázium specialitása?
Miben különbözik más gimnáziumoktól?
– A hitbeli nevelés, a magyarságra nevelés és a magas színvonalú oktatás iránti elkötelezettség volt a három alappillérünk, amit azóta is elsõdlegesnek tartunk. A különbözõ lehetõségek idõ közben
bontakoztak ki. Elõször a
számítástechnikai profil került
elõtérbe: ECDL oktatás- és
vizsgaközpont lettünk, így
diákjaink az oktatásba integrált képzés befejeztével Európai Számítógép-kezelõi Jogosítványt kapnak, a Neumann
Társaság ellenõrzése alatt. A
második specialitásunk a magas szintû nyelvoktatás lett: a
végzõ osztályokban 97%-os
ma a nyelvvizsgázók aránya!
A gimnáziumban latin-, angol-,
német- és franciaoktatás folyik, de szakköri szinten, választható harmadik nyelvként
olasz és orosz nyelveket is
tanítunk.
Mivel nagyon jól felszerelt
szaktantermeink vannak, így
a természettudományok terén
is igen nagy az elõrelépés. A
református iskolák országos
diákolimpiáján immár három
esztendeje Szentendre az elsõ
vagy a második helyen szerepel. Az utóbbi két évben pedig
a nívócsoportos oktatás be-
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vezetése óta matematikából is
egyre jobbak az eredmények.
Az országos kompetencia-mérés szerint ugyanis a Szentendrei Református Gimnázium
a nyolcosztályos református
iskolák között matematika és
szövegértés terén az elsõ helyen szerepel, a négyosztályos
gimnáziumok között pedig a
második helyet szerezte meg.
– Milyen fontos állomásai
vannak az elmúlt tíz évnek?
– A gimnázium életében fontos változások általában valamilyen fejlesztéshez kötõdnek. Az ECDL-vizsgaközpont
létrehozását követõen az új
szárny, majd a nyelvi termeket
és a saját könyvtárat magában
foglaló tetõtér megnyitása
jelentett óriási bõvülést.
Hamarosan kezdõdik az uniós
színvonalú, korszerû tornacsarnok építése, és a tervek
szerint 2011 nyarán készül
majd el a tetõtérben az
egyedülálló panorámájú közösségi tér, a 480 férõhelyes
kápolna is.
– Említette a diákolimpiai
szép eredményeket és a kompetencia-mérés eredményeit.
Milyen más fontos eredményeket tudhat magáénak
az iskola?
– A diákjaink rengeteg versenyen indulnak, mindenre
szívesen jelentkeznek. Tavaly
például a református iskolák
országos hittanversenyén is
elsõk lettünk. Nagy öröm számomra, hogy a régi diákfelfogással ellentétben nálunk a
tanulás a „divat“, ha valaki
szép eredményeket ér el, és itt
ennek hagyománya is lett. A
hétfõ reggeli áhítaton kihívjuk
azokat az Úr asztalához, akik
valamiben jól teljesítettek az
elmúlt héten, így közösen
tudunk örülni egymás sikerének. Van, aki fogathajtásban, vívásban, vagy akár zongora négykezesben ér el jó
eredményeket, olyan területeken, amelyeket adott esetben mi nem is tanítunk. A jó
példa bemutatása ismertséget
is jelent; a példaként állított
diák a gyerektársadalom elfogadott tagja lesz. Így a kevésbé jól tanuló, de például a
sportban vagy a mûvészetekben ügyes diákoknak is megadatik a többiek figyelme. A
lényeg a talentumon van.
Mindenki azt fejlessze, amihez tehetsége van, amiben sikeres, ami örömet okoz neki
és másoknak is. Ezért hoztuk
létre többek között az ebédlõben az Áprily Galériát, amely
önálló kiállításra ad lehe-

tõséget a jó kézügyességgel
rendelkezõknek. Az egy hónapig élõ tárlatokat én nyitom
meg, a rajztanár laudációt
mond, a „mûvész anyaga“ pedig a hónap leteltével felkerül
az internetre. A kezdeményezés sikerérõl csak annyit,
hogy már most 2010 elejéig
tele a naptár a jelentkezõkkel.
– Mire a legbüszkébb az iskola vezetése?
– Számunkra a „fogyasztók“
kritikája a legfontosabb. Jó
látni, hogy szeretnek idejárni
a diákok, szívesen tanulnak,
aktívak, kezdeményezõek.
Büszkék vagyunk az ösztöndíjrendszerünkre is. Amikor az
iskolának még semmije nem
volt, amerikai ismerõsök százezer forintot adva a gimnázium javára kikötötték, hogy
ebbõl a pénzbõl „emberbe“ kell
invesztálnunk. Így jött létre a
„Napsugár ösztöndíj“, amely
aztán sokakat megmozdított.
Mára tizenhét elnyerhetõ díja
van a gimnáziumnak, és már
van olyan is, amelyet itt végzett fiatalok alapítottak! Sõt,
a tanulmányi ösztöndíjakon
túl emberi értékek elismerésére is nyerhetõ díj. A
Schweizer Albert ösztöndíjat
például a gyerekek titkos
szavazataival azok kaphatják
meg, akik a Nobel-békedíjas
teológus-orvos életmûvéhez
méltón tudnak adni másoknak.
Nálunk nem csak a jó tanulmányi elõmenetel, hanem az
emberi érték, a hitvallás vagy
a kapott talentumok jó felhasználása is jutalmat érdemel.
– Mik a gimnázium vezetésének jövõbeni célkitûzései,
mit szeretnének elérni az
elkövetkezõ tíz évben?
– Úgy érzem, a lelki és szakmai alapokat mélyre ástuk, a
falakat megerõsítettük, van
mire építkeznünk az elkövetkezendõ tíz esztendõben. Fõ,
hogy a közösen meghatározott
irányok megmaradjanak. A
mostanra kialakult tanári kar
nagyon jól együtt gondolkodó
és cselekvõ kollektíva lett.
Minden hónapban rendszeresen összeülünk, és értékeljük
az elõzõ hónap történéseit.
Egymás elõtt õszintén mérlegre tesszük, mit tettünk jól,
mit kellene másképp csinálnunk ezentúl. Így képesek
vagyunk a hibákat feltárni és
állandóan korrigálni. Nagyon
fontos, hogy ez az egymás
közötti nyitottság megmaradjon, mert így lehet elõre vinni,
jobbítani a dolgokat.
Kolos Emõke
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Pedagógus nap

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Büszkeséggel tölt el bennünket az a tudat, hogy a szentendrei diákok teljesítménye
továbbra is az országos átlag
feletti, kivétel nélkül minden
iskola szép sikereket ér el
sport- és tanulmányi versenyeken egyaránt. Ezekért az
eredményekért nemcsak a tanulókat, hanem a felkészítõ
pedagógusokat is dicséret
illeti.
Ezúton is köszönöm az általános és a középiskoláknak a
kiváló együttmûködést. Ez év
januárjában az elsõ városi
jótékonysági bálunkon a Református Gimnázium diákjai
adták a színvonalas táncos
mûsort, az est folyamán hostesseik segítettek. Az idei március 15-i ünnepségünkön a

Szent András Általános Iskola
szép, színvonalas mûsorát
láthattuk a Fõ téren. A városi
gyermeknapot a múlt héten a
Barcsay iskola pedagógusainak közremûködésével rendeztük meg. Az ehhez kapcsolódó gyermekrajz versenyre
– melyet az általános iskoláknak hirdettünk meg –, nagyon
sok színvonalas pályázat
érkezett, melyeket több megosztott és különdíjjal értékeltünk. Ugyancsak a gyermeknap keretén belül megválasztott diákpolgármester
a Szent András iskola, az alpolgármesterek pedig a Barcsay
és az Agy Tanoda tanulói közül
kerültek ki. Május elején a Fõ
téren a középiskolás diákokkal
Radnóti születésének 100.
évfordulója alkalmából tartottunk megemlékezést, s együtt

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, szakképzett 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

szavaltuk el „Nem tudhatom“
címû versét. Két hete a Városházán interaktív városépítõ
játékon vettek részt a középiskolás diákok, mely úgy
hiszem, mind a diákok, mind
a hivatali dolgozók számára
érdekes és hasznos elfoglaltságnak bizonyult. Az idei 1000
éves Szentendre rendezvénysorozat keretében a diákpolgármesterek javaslatai alapján
elkezdtük megszervezni a
„görzenált“, a „Ki-Mit-Tud“ot és a diák zenekarok versenyét. Íme néhány példa, de
hosszasan sorolhatnám még
az együttmûködés szép példáit.
Önkormányzatunk igyekszik
mindent megtenni a magas
színvonalú oktatási-nevelési
rendszer kialakítása érdekében, hogy sikerüljön felkészíteni gyermekeinket a felnõtt
élet kihívásaira. Az „ovi-suli“
program keretében négy óvoda fog megújulni, korszerûsödni, mintegy 265 millió
forintos projekt keretén belül.
Három napja kaptuk a jó hírt,
hogy egy TÁMOP pályázaton
48 millió forintot nyertünk az
oktatás minõségének javítására, a pedagógusok továbbképzésére. A nemrégen megnyílt új uszodánkkal, a kerékpárút-fejlesztéseinkkel,
valamint a játszóterek felújításával szeretnénk a gyerekeknek biztonságos, moz-

Nyári kalandsport táborok
Szentendrén
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
„Idõpontja: július 11-17.
(szombattól péntekig)
Részvételi díj napi háromszori étkezéssel: 25 000 Ft

Velencei tavi evezõsés kerékpáros tábor
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
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gásra, sportra alkalmas tereket kialakítani, hiszen Önökkel együtt közös a célunk:
szeretnénk egy egészséges,
kiegyensúlyozott, boldog,
tehetséges nemzedéket felnevelni.
Köszönöm Önöknek az elmúlt
évben végzett áldozatkész és
magas színvonalú munkát, s
nagyszerû hivatásukhoz továbbra is sok erõt, türelmet,
kitartást, jókedvet és örömet
kívánok!
Az idei városi pedagógiai kitüntetõ díjat Bukovszkiné
Csoba Zsuzsanna, a Szent András Iskola igazgatónõje vehette át.
Nyugdíjba vonulása alkalmából Arany Katedra emlék-

plakett kitüntetést kapott
Stáry Kálmán, a Templomdombi Általános Iskola tanítója, gyógypedagógus.
Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült Osztrogonáczné Fecz
Éva, a Barcsay Általános Iskola
tanára és Franyó Julianna, a
Vasvári Tagóvoda óvónõje.
Nyugállományba vonuló pedagógusok:
dr. P. Tóth Béláné, a Református Gimnázium igazgatója,
Sereginé Székács Csilla és
Szalainé Ficzere Julianna, a
Móricz Zsigmond Gimnázium
tanárai, dr. Szorokinné Pálfi
Mária, az AGY Tanoda tanítója, Szõke Barnabásné, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanára.

A szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium
a térség kiváló érettségi vizsgaközpontja
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium május 30-án átadta a
kiváló érettségi vizsgaközpont kitüntetõ címeket. A jogszabályban szabályozott címre azon középiskolák pályázhattak, amelyek eddig hiba nélkül láttak el emeltszintû vizsgaközponti feladatokat, és vállalták, hogy a jövõben is
ellátják ezeket, valamint pályázatuk leginkább megfelelt az
Oktatási Hivatal és a minisztérium emeltszintû érettségik
szervezésével kapcsolatos jövõbeni terveinek. Az országban
a körülbelül 100 pályázó közül 19 középiskola nyerte el
a címet. A Móricz sikerének jelentõségét az is jelzi, hogy a
Közép-Magyarországi Régió eddigi vizsgaközpontjai közül
egy budapesti és egy budaörsi középiskolán túl csupán
a Móricz Zsigmond Gimnázium vált a térség kiváló érettségi
vizsgaközpontjává. A címet 5 évre ítélik a díjazottaknak, így
a térség emelt szinten érettségizõinek jelentõs része
várhatóan a továbbiakban is Szentendrén vizsgázhat. Az
oklevelet és az intézmény falára kerülõ réztáblát a tárca
államtitkára adta át ünnepélyes keretek között a 19 nyertes
pályázó képviselõjének, köztük Kerezsi Csaba igazgatónak.

Amatõr festõk Szentendrén
Heinz Rockowik
Northeimben
élõ (Hannover
mellett) nyugdíjas rajztanár
1997 óta minden évben szervez látogatást
városunkba ottani amatõr festõk részére, akik aktív pihenésre, kikapcsolódásra vágynak.
A kéthetes turnusokban érkezõ vendégek mindig kis házi kiállítással búcsúznak el Szentendrétõl, melyet ezúttal a Mathias
Rex étteremben rendeztek meg a múlt héten. A csoport tagjai
felejthetetlen napokat töltöttek itt, mint elmondták, az emberek
nagyon kedvesek és városunk festõi szépségû.
A következõ csoportok július 4-én, illetve 18-án érkeznek, kiállításuk szintén a Mathias Rex étteremben tekinthetõ meg július
16-án és 30-án 18 órakor, amelyre szeretettel várják az érdeklõdõket.
-mi-
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Emlékezz! II. rész
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt eltûnt népek és
kultúrák nyomait keresõ bizottság hosszú kutatómunka eredményeképpen önmagát
magyarnak nevezõ népcsoport nyomaira bukkant. A megtalált írások segítségével –
Levedi és barátja, Teveli gondolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha
Európának nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.
II) Pár évvel ezelõtt nyilvános
viták lángoltak fel arról, hogy
miként értékeljük mindazt,
ami 1945-ben az országgal
(Levedi itt kajánul beszúrta:
„ismét horribile dictu: hazánkkal“) történt. Nagy teret és
meleg fogadtatást kapott az a
nézet, hogy sokak számára ez
bizony felszabadulás volt,
mondjanak róla mások bármit.
Ha jól emlékszem, a hangadó
sajtóban közölt vagy közvetített beszélgetésekben – finoman szólva – nem törekedtek annak a ténynek a hangsúlyozására, hogy akkoriban,
1945-ben az ország lakosságának legkevesebb (jó, legyünk
engedékenyek) 90 százaléka
tragikus vereségként, megszállásként és (fõleg az aszszonynép) tömény megaláztatásként élte át az oroszok
bevonulását.
III) Valamikor a kilencvenes
években Levedi rádióbeszélgetést hallgatott Radnótiról
és a korról, melyben élt. A
riporter vendége Eörsi István
és Gerõ András volt, kettejük
közül – hiszik, nem hiszik –
utóbbi lépett fel a mérsékelt
ellenzék szerepében. Eörsi azt
fejtegette, hogy az akkori
körülményekre tekintettel
nem érti, elfogadhatatlannak
tartja Radnóti viselkedését,
ragaszkodását hazájához és
magyarságához, hiszen minden közösséget meg kellett
volna tagadnia Horthy Magyarországával. Azt sem rejtette véka alá, hogy véleménye
szerint a magyar múlt semmi
olyat nem tud felmutatni, amit
vállalni lehetne, amit érdemes
volna továbbvinni.
Mi közös e három példában?
(Levedi kész volt elismerni,
hogy nem feltétlenül az elmúlt
majd húsz év leglátványosabb
esetei, de azért megmutatnak
valamit a baloldali közbeszéd
jellegzetes témáiból). Elõször
is az, hogy történelmi, a jövendõ magyar hagyomány tar-

talmát közvetlenül befolyásoló, konkrét kérdésrõl nyilvánítanak véleményt bennük.
Másodszor, hogy mindhárom
eset szereplõi hangsúlyozottan úgy nyilvánulnak meg,
mint az egyetlen létezõ igazság letéteményesei. Harmadszor, hogy az adott fórumokon
és másutt semmilyen, vagy
csak jóval kisebb nyilvánossághoz jutottak az övékétõl
eltérõ nézetek, holott egyáltalán nem állíthatjuk, hogy
azok kevesebb ember felfogását, érzését tükrözték volna.
Ezer hasonló mellett ezek a
példák is azt bizonyítják, hogy
amennyiben a sajtót a hatalmi ágak egyikének tekintjük
(és mi a fészkes fenének tekinthetnénk, ha nem annak,
sõt!), a hagyományért, a történelem(át)írás lehetõségéért
folytatott, egyébként természetes harcban behozhatatlan
elõnyt élvez az, akinek több
hatalma, pénze stb. van, vagy
közelebb áll hatalomhoz és
pénzhez. (Méretes közhely, de
akkor is így van!)
3. A MÚLT BIRTOKLÁSÁNAK TÉTJE
Levedi leplezetlenül irigyelte
a cseheket. Nem azért, mert
az õ nemzeti hõsük Svejk, és
nem egy sor államférfi, hanem
óriási jelenkori íróik miatt.
Miközben itt a sztár írók többségének egyik fõ gondja az,
hogy elhatárolódjék a magyar
nemzeti közösségtõl, a cseheknek egy Hrabal, egy Kundera, egy Skvorecky stb. jutott
ki. (Vajon mitõl szereti a Magasságos ennyivel jobban
õket?) Levedi az utóbbi
évtizedben szakadatlan igyekezett magába szívni Kundera
mûveit, akit ronda, perverz
állatnak, de zseniális koponyának, letehetetlen szerzõnek tartott. Azonkívül végtelenül tisztességesnek, mert
ami a „nagy“ magyar írók többségének eszébe sem jutott,
amit elmulasztottak, elszabotáltak: a minõségi, kímé-

letlen számvetést a kommunista korszakkal, azt hazájával (gyakran használja a szót,
pedig igazán egyetemes figura!) kapcsolatban õ is igyekezett elvégezni. A nevetés és
felejtés könyve c. mûvét szívesen kötelezõ olvasmánnyá
tette volna minden, kilencven
elõttrõl visszamaradt kádernek (óvatlanul majdnem azt
írta: államférfi, de azért a
túlzásnak is van határa!), ha
már maguktól nem akarnak
múltjuk tükrébe nézni. Ebbõl
a könyvbõl ráismerhetnének
saját, rejtõzködõ arcukra is.
Például mindjárt az elsõ oldalon, ahol Kundera elmeséli
a (persze ismerõs) történetet
arról, hogy miképpen tüntette
el utóbb a fényképekrõl a párt
propagandaosztálya annak az
elvtársnak a fényképét, akit a
pártvezér árulásért kivégeztetett. Egyébként – azok kedvéért, akik nem ismerik – az
egész könyv arról szól, hogyan
akarja megmásítani akár személyes, akár közösségi történelmét mindenki, miközben
kivétel nélkül a jövõre hivatkozik: „Az emberek azt
kiabálják, hogy jobb jövõt
[kiemelés Leveditõl] akarnak
teremteni, de ez nem igaz. A
jövõ csak közönyös üresség,
amely senkit sem érdekel, de a
múlt tele van élettel, és az arca
ingerel, bosszant és sért ben-
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nünket, úgyhogy meg akarjuk
semmisíteni vagy átfesteni. Az
emberek csak azért akarnak a
jövõ urai lenni, hogy megváltoztathassák a múltat. Harcolnak azért, hogy bejussanak a
laboratóriumokba, amelyekben
a fényképeket retusálják és átírják az életrajzokat és a történelmet [kiemelés Leveditõl]“ (Budapest, 1998, 30. old.)
4. A KÖR BEZÁRÁSA
Medgyessy Péter, ha tényleg
1961-ben lépett be a hálózatba, csaknem harminc éven át
tartozott azok közé, akik (állítsanak bármi mást!) legfontosabb feladatuknak (korabeli, mit sem változó szóhasználattal!) a magyar nacionalizmus, sovinizmus és irredentizmus, lefordítva: a magyar
önazonosság elleni kíméletlen
küzdelmet tartották, és helyettük a „szocialista hazafiság“ és „internacionalizmus“
fából vaskarikáját próbálták a
magyarok fejébe verni. És
nemcsak õ, hanem a 2002-tõl
hatalmon lévõ politikai és kulturális elit – amelybe, sajnos,
a médiaelitet is bele kell érteni
– meghatározó tagjai is nagyrészt annak a – fentebb „elutasító és tovább nem adó“-nak
nevezett – generációnak a
képviselõi, amelyik nem is
olyan régen még elszánt buzgalommal ügyködött a (kétségkívül sok téren nem versenyképes és megújításra szoruló) régi magyar hagyomány
teljes megsemmisítésén.
Levedi úgy érezte, hogy ezen
a ponton emlékeztetnie kell
olvasóját a cikk elején ismertetett „aforizmájára“, s fel kell
hívnia a figyelmét, hogy az
elmúlt években mennyire
eszerint, illetve a kunderai forgatókönyv szerint zajlottak a
dolgok Magyarországon. Medgyessy és barátai, utódja és
azok utódai, beleértve a küszöb körüli párt vezéreit, újra
és újra a jövendõrõl szónokoltak, de közben, nem is
annyira suttyomban, elküldték
embereiket a levéltárakba és a
retusáló mûhelyekbe. Véletlen
volt-e, hogy a Medgyessy mentésére kieszelt bizottság - míg
a balszerencse (vagy a nagy
testvér?) közbe nem szólt, és
SZDSZ-es érintett is „keletkezett“ – csak mutatóba bírt
kompromittált régi elvtársat
találni? Véletlen volt-e, hogy

ha úgy akarták, bárkirõl találtak adatokat (ilyen-olyan
kartonokat), amelyekkel az
illetõt lejárathatták? Véletlen
volt-e, hogy éppen a köreikhez
tartozók (Horn, Szalay) aktái
tûntek el? Véletlen volt-e,
hogy az egyik korábbi államelnök kimaradt a vizsgálatból?
Véletlen volt-e, hogy amikor
közönséges halandó és politikus nem is gondolhatott arra,
hogy állambiztonsági aktákba
nézzen bele, azonközben az
SZDSZ-es Kenedi János egész
olvasókönyvet
állíthatott
össze zárolt anyagokból (micsoda irónia, hogy most nyert
pert Strasbourgban, mert
akadályozták a munkáját, korlátozták a kutatás szabadságát!)? Véletlen volt-e, hogy
a hálózat kormánya minden
program- és miniszterelnökcserénél nekirugaszkodott,
hogy most már végleg rendet
tesz az ügynökkérdésben,
aztán soha nem történt semmi? Az viszont nem véletlen,
hanem inkább furcsa, hogy
éppen egy liberális vezetõ nyilatkozta a közelmúltban (s épp
a Kenedi-bizottság jelentése
alapján): „kiderült, a rendszerváltás idején, sõt azután is
szervezetten zajlott a titkosszolgálati iratok mozgatása,
megsemmisítése, eltüntetése.
Információkat tüntettek el az
elsõ szabad választáson hatalomra került kormány elõl, és
miközben politikai viták zajlottak, és törvények születtek az
állambiztonsági múlt kezelésérõl, ezt a vitát az érintettek
rendre lesre futtatták. (…) a
rendszerváltás után rendesen
megvezették a magyar társadalmat.“
Levedi rezignáltan vonta le a
következtetést: ebben az országban, amely már nem épül,
hanem csak leépül, és ahol
egyre kevesebb helyen dolgoznak, a „retusáló laboratóriumokban“ továbbra is teljes
gõzzel folyik a munka. Ebben
az országban óriási erõvel terjesztik a felejtés „kultúráját“,
és szakítják meg a hagyományozás láncolatát. A jövõ, a
haladás felkent bajnokai itt is
a múlt urai akarnak lenni.
A magyaroknak nemcsak a
jövõje, de a múltja is folyamatos veszélyben van.
Levedi nyomán Madzsar Ali

www.teatrumcafe.hu
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Száztizenhatezer élõ, befogott lepke
Villanófényben a száz évvel ezelõtti Szentendre
z elmúlt évszázad elsõ évtizedében több olyan szándék,
illetve elhatározás került visszavisszatérõen a képviselõ-testület, melyeknek teljes megvalósítására esetenként csak évtizedek elteltével kerülhetett sor.
A városfejlesztés elsõdleges programpontjaiként az új városháza felépítése,
az utak lekövezése és jó karbantartása,
vezetékes víz létesítése, csatornázás,
a villanyvilágítás bevezetése, városrendezési terv elkészítése és a dunai
védgát építése fogalmazódott meg.
A Pestvidéki Hírlap 1908-ban egy terjedelmes cikkében lesújtó képet fest
Szentendrérõl. A természet hiába
ajándékozta meg a vidéket gazdagon,
ha a város építkezése, belsõ berendezkedése a kétszáz évvel korábbi
állapotokat mutatja. „Ma már nem
tudjuk tûrni az alacsony házakat, szûk,
bûzhödt levegõjû utcákat, a szennyvizek
föld feletti folyását…“ A cikkíró sürgeti vezetékes víz és csatornázás
létesítését, legalább a nagyobb forgalmú utak lekövezését és a villanyvilágítás bevezetését. 1910 márciusában huszonöt igen és kilenc nem
szavazat mellett döntött a képviselõtestület a „villamos-világítás“ bevezetésérõl. Hogy milyen közállapotok
uralkodtak ekkortájt a városban, azt
az alábbi válogatás csupán érzékeltetni hivatott, s nem kimerítõen bemutatni.
A házi haszonállattartás mindennapos gyakorlat volt nemcsak a század
elején, de még évtizedekkel késõbb
is. 1912-ben a hivatalos összeírás 420
szarvasmarhát, 642 sertést és 135
kecskét talált a városban. A teheneket
és a kecskéket naponta hajtották ki a
legelõre. A városban úton-útfélen
legeltetett libák ellen szigorúan fellépett a hatóság. A rendõrkapitány
tiszte volt figyelmeztetni a lakosságot, hogy a libákat csak a nagypatak
(Bükkös-patak) mellett lehet legeltetni, ott is csak felügyelettel. A
szabadon kóborló libákat pénzbírság
terhe alatt behajtották. Az utcán legelészõ, gazdája körül bóklászó kecske oly annyira mindennapos jelenség
volt fõleg a Szamárhegyen, hogy még
a harmincas, negyvenes években is
több festõnél váltak a képtéma
részévé.
Ekkortájt a városháza udvarán volt a
városi tenyészbika istállója. Innen hajtották ki minden nap a legelõre, amit
a tanfelügyelõ sérelmezett is, mondván, hogy veszélyezteti az iskolába
igyekvõ gyerekek biztonságát. De az
elsõ világháború elõtti években az
akkor még földszintes városháza ud-
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varán tartották a tenyészkanok és a
tenyészbikák nyilvános árverését is. A
múlt és a jövõ találkozik össze abban a
rendeletben, ami a „motoros jármûvekkel való sokszor veszedelmes, gyors
közlekedés“ miatt tilalmi táblákkal
próbálta szabályozni, illetve bizonyos

helyeken tiltani a megállást, valamint
az állatok etetését.
Nemkívánatos jövevények, hernyók és
lepkék veszélyeztették 1909-ben a
lakosság szántóföldi növényeit és
gyümölcsfáit. Elrendelték hivatalosan
a lepkefogdosást, tíz élõ lepke vagy
báb után két fillér jutalmat ígérve. A
számvevõi jelentés szerint száztizenhatezer élõ lepkét szolgáltattak be az
emberek. A városi kasszából ezen a
címen kifizetett összeg 232 koronára
rúgott, ami a városi szülésznõ egy havi
járandóságának felelt meg.
A városi bevételek forrásai is jól mutatják a száz évvel ezelõtti Szentendre
karakterét, a még gyakorlatban lévõ
gazdálkodási ágakat. A dunai halászat,
a dunai rév és a piaci helypénz beszedési jogát árverés útján értékesítették. A városi kasszát gyarapította az
italmérési jogból származó jövedék. A
lakosság adótartozásának behajtása
végett 1909-ben segédvégrehajtó felvételét tárgyalja a képviselõ-testület,
mondván: „gyümölcsérés és az aratás
idején az adózó polgárok fizetõképessége a legnagyobb, ez idõt a hatóságnak ki kell használnia az adók és köztartozások erélyes behajtására, erre
azonban a városi végrehajtó egyedül nem
elegendõ“, mert az õ dolga a sok iskola-mulasztási bírság behajtása is.
Péntek Ferenc református lelkész 1906-

hatszázan éltek. Amikor új közkút
létesítéséért folyamodott a lakosság,
a polgármester elutasította õket azzal,
hogy meglévõ nyolc utcai kút és a
településen keresztülfolyó patak elegendõ az ott lakók vízszükségletének
kielégítésére. Másként vélekedett ez
ügyben a tiszti fõorvos, aki
1909 telén több hasi
hagymáz esetet diagnosztizált, s ezért a jó ivóvizet
adó közkutak gyarapítását
javasolta a képviselõtestületnek, valamint azt,
hogy a város hozzon létre
egy járványkórházat.
A közérdekû tudnivalók
részben az újságokon
keresztül, részben a még
gyakorlatban lévõ többnyelvû utcai dobolással
jutottak el az emberekhez.
Arra a felvetésre, hogy
szûnjön meg a hírközlésnek ez utóbbi módja, ellenvetésként azt hozta fel a
város vezetése, hogy „amíg
az idõsebb és magyar nyelvet nem értõ városi lakosok
ki nem halnak“, addig a régi
rend marad érvényben.
Paizs Goebel Jenõ, Szamárhegy, 1933.
A közrendet a rendõrrövidesen internátussal bõvíthette az kapitány, egy rendõrtiszt, húsz rendõr,
iskolát. A közoktatást ellátó négy egy fõmezõõr, hét mezõõr, egy erdõõr
felekezeti iskola mellett (katolikus, és három erdõkerülõ felügyelte.
zsidó, szerb, református) 1908-ban Szentendrén több lap is megjelent ez
hozták létre az iparostanonc iskolát. idõ tájt, melyekben a hirdetések adta
Az oktatásnak helyet adó római kato- lehetõséggel, reklámértékkel a század
likus fiúiskola és a polgári iskola tan- elsõ évtizedében is éltek az emberek.
termeiben a világítás és a fûtés költ- A Szentendre és Vidékében hirdette
magát a „Pathegráf villamos mozgóségeit a város állta.
Az irgalmas nõvérek zárdájának fõ- fénykép színház“, ahol is minden
nöknõje a várostól a leányiskola tûzifa vasárnap két órai kezdéssel „teljesen
illetményének emeléséért és dajka- új mûsor“ várta a közönséget. Hamar
tartási segély megszavazásáért folya- megjelent azonban a konkurencia is,
modott 1906-ban a városi testülethez. aki ugyancsak vasárnap és szintén két
A korábbi 56 m3 failletményt felemel- órára tette elõadásainak kezdetét.
ték 64-re, és megszavaztak 60 korona A reklámszövegben nála már szenzádajkatartási segélyt. A város saját föld- ciós mûsorról, szenzációkeltõ képrõl,
vagyonából a római katolikus és a érdekfeszítõ és tanulságos elõadásról
görög iskolának hat-hat hold, a refor- szól a reklámszöveg. A két mozi között
mátus iskolának két hold területet egyfajta üzleti verseny indult a látoengedett át.
gatók megszerzéséért, ami azzal végAz egészségügyet évtizedeken ke- zõdött, hogy a Pathegráf elment a
resztül az 1908-ban hivatalát elfoglaló városból. Ami viszont maradt, az a
dr. Péchy Henrik új tiszti fõorvos sajtó hasábjain zajló vita arról, hogy
képviselte és látta el. Hivatalba lépése a mozi károsan befolyásolja-e a fiatalutáni évben bevezették a fizetõ be- ság erkölcsi fejlõdését vagy sem. „Ha
tegekre vonatkozó szabályrendeletet. már a mozit be nem csukhatjuk, anyAz orvosi rendelõben nappal egy ko- nyit elvárunk tõle, hogy többet ne
rona, éjjel két korona volt a vizitdíj. A rontson, mint javít. Üzleti érdeknek az
háznál történõ beteglátogatás nappal ifjúság erkölcseit alárendelni nem
egy korona ötven fillér, éjjel három engedjük“ – fogalmaz az egyik cikkíró
korona. Kéjhölgyek és halottak vizs- a Szentendre és Vidékében az 1911gálata egy korona.
es esztendõben.
Izbégen a század elején kb. 180 házban Hát, van új a Nap alatt?
ban alapította meg magán polgári
iskoláját öt tanárral és huszonöt
diákkal. A város tanácsa erkölcsi kötelességének tartotta a tanintézmény
támogatását, ezért a következõ évben
négyszáz koronával segítette mûködését. Az alapító igazgató pedig
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Namaszté! – Fényt a lelkedbe!
Az idei nyáron a messzi India költözik be rövid idõre Szentendrére. A programsor
Yamini Reddy klasszikus indiai táncestjével indul június 17-én szerdán, a július 2526-i hétvégén pedig Ramayana szemináriumot tartanak a Pest Megyei Könyvtárban.
17.00 ÓRÁTÓL
KÖNYVBEMUTATÓ A KERESKEDÕHÁZ CAFÉBAN
Stanko Andric: Kapisztrán Szent János csodái címû kötetet
dr. Sághy Marianne történész (ELTE-CEU) mutatja be.
Közremûködik a CARMINA DANUBIANA Együttes
A Hunyadiak emlékezete a délszláv zenében
*
A FERENCZY MÚZEUMBAN
A LOMBARD RENESZÁNSZ
FESTMÉNYEK A BERGAMÓI ACCADEMIA CARRARA
GYÛJTEMÉNYÉBÕL
KIÁLLÍTÁSUNK ÉJFÉLIG NYITVA TART!
18.30 és 22.00 órakor díjtalan tárlatvezetéseket tartunk
a kiállításban
A 18.30-kor kezdõdõ tárlatvezetés során dr. Sághy Marianne
történész megemlékezik Szent Ambrusról és kultuszáról
*
A HARANGEDÉNYEK NÉPE - EURÓPA ELSÕ SÖRIVÓI
Noktürn a
„STONEHENGE-TÕL A CSEPEL SZIGETIG“
címû õskori régészeti kiállítás alkalmából
és a sör tiszteletére
Közremûködik az AFRO MAGIC dobzenekar
a Szentendrei Képtárban és a Kereskedõház Caféban
(2000 Szentendre, Fõ tér 2 -5.)
A sört a Kereskedõház Café árusítja – a készlet erejéig
jelentõs kedvezménnyel!
19.00 és 21.00 órakor
DÍJTALAN TÁRLATVEZETÉSEK lesznek a kiállításban
18.30-tól
KÉSZÍTSÜNK HARANGEDÉNYEKET!
agyagozás felnõtteknek és gyerekeknek

Illumination 3D
Június 20-án, szombaton 21 órakor, a Múzeumok Éjszakáján nyílik meg Paizs Péter festõmûvész
kiállítása Illumination 3D címmel
a Kassák Múzeumban (1033 Budapest, III., Fõ tér 1., Zichykastély). Megnyitja Haász Ferenc világítástervezõ. A megnyitón
elhangzik Mátrai Péter építész-zeneszerzõ Reflexiók címû hangperformansze (õsbemutató) a szerzõ elõadásában.
A kiállítás megtekinthetõ szeptember 27-ig, szerdától vasárnapig 10-tõl 17 óráig.

Aknay születésnapi köszöntõje
Aknay János festõmûvészt 60. születésnapja
alkalmából nyíló kiállításon köszöntik sárospataki barátai június 12-én, pénteken 18
órakor az ART ÉRT Galériában (Sárospatak,
Szent Erzsébet u. 26.).

Almási Gertrud kiállítása
Június 13-án, szombaton 17 órakor nyílik Almási Gertrud festõmûvész kiállítása a Vajda Lajos Stúdióban (PéterPál u. 6.).
A kiállítás megtekinthetõ június 28-ig,
pénteken 13-tól 17-ig, szombat-vasárnap 10-17-ig vagy elõzetes megbeszélést követõen (tel. 06-30-5405639).

ndia a lelki civilizáció bölcsõje, ahová az európai ember csodálattal tér vissza,
hogy a transzcendentálist, az
õsi tökéletességet megtapasztalja. India csodálatos kultúráját Hummel Rozália festõmûvész hozta el hozzánk, aki
Franciaroszágban tanult festészetet, majd Radzsasztániban telepedett le.
A Védikus Szakrális Mûvészeti
oktatási programot 2004-ben
indította el, s azóta számos
európai város – Firenze, Lausanne, Morges, Budapest –
jóga- és mûvészeti iskoláiban
oktatja a jóga szellemi hátterét a spirituális kreativitás,
a szakrális mûvészet gyakorlatain keresztül. A szanszkrit
irodalom gyöngyszemei közül
többek között az õsi eposzt, a
Ramayanát illusztrálta.
Milyen szél fújta ilyen távolra
és miért jött újra haza, errõl
Rozália így mesél:
– Egy napon otthon, a gyerekszobában csillagokat festegettem a falra hatéves fiamnak,
amikor egy belsõ hang azt súgta: ez az én utam, festenem
kell. A szomszédomtól kapott
ecsettel még aznap éjjel megszületett egy kép a tengerrõl.
Így kezdõdött. Már korábban is
éreztem, amikor valamelyik
múzeumban megálltam egyegy kép elõtt, hogy beszél hozzám a festmény. Szerettem
volna tudni, mi az az erõ, ami
ilyenkor hat rám.
A francia követségrõl, ahol
akkor dolgoztam, küldtek Franciaországba, festõtanfolyamra. A Riviéra, az Angyalok öble
csodálatos volt, s Nizzában, a
harmincfõs festõcsoportból a
két kiemelt közül az egyik én
voltam. A mûvészi kiteljesedés
együtt járt az érzelmivel. Egyre
közelebb kerültem a metafizikai síkokhoz.
Hazatérésem után nem sokkal
összecsomagoltam, és fiammal
disszidáltam Franciaországba.
Itthon mindenem elkobozta az
állam, elítéltek öt évre, de nem
bántam. Hamar rájöttem azonban, nem Franciaország hívott.
Az Ayurvédában a szél, a levegõ, az éter eleme vagyok, könynyen alkalmazkodom. Ahogy
elgondolom, hogy mennem
kell, már indulok is. Az 1981es év már Indiában talált, és
89-ben végleg ott maradtam.

I

Ekkor már közelebbrõl ismertem a meditációt, a hindu kultúrát, filozófiát. Így utóbb
visszagondolva látom, hogy
minél többet tanultam, minél
többet megértettem belõle,
annál jobban azonosultam
ezzel a kultúrával. Azonnal
otthon voltam Indiában. Az
indiaiakhoz a kulcs abban rejlik, hogyha valaki megismeri
szépséggel, érzelemmel, odaadással teli életvitelüket, aki
megérti, hogyan gondolkodnak, kihez fohászkodnak, azt
azonnal megszeretik és befogadják. Egy templomvárosban
laktam, ahol beavattak a szakrális indiai mûvészetek metafizikai titkaiba.
‘90-ben, a rendszerváltozáskor
visszakaptam a magyar útlevelemet, s ekkor a Magyar Intézet segítségével megnyílhatott a Krisztustól Krisnáig címû
kiállításom.
Amikor megfestettem a Ramayanát, meghívtak a nemzetközi
Ramayana Konferenciára, ahol
egy indonéz fiatalemberrel a
misztikáról, a mantrákról beszélgettünk. Elmondta, hogy
ott még a televízió is reggelenként erõt adó fénymantrát
sugároz. Ekkor ismét döntöttem: oda el kell mennem.

1993. Hummel Rozália
Nathadvarában, „Az Isten kapuja“ nevû szent faluban, festõtanára mûtermében

Bali a szerelem szigete és maga
Paradicsom. Csodálatos ajándéka az életnek, hogy láthattam. S hogy miért tértem viszsza mégis Indiából és Baliról?
Üzenetet kaptam. Ott voltam a
Bátor tó és a fura nevû Bedugul
falu mellett, s úgy éreztem, ez
nem lehet véletlen...
Remélem, most itt, Szentendrén is átadhatok valamit abból
a tudásból, amit India és Bali
adott nekem.
Rozália a klasszikus köszöntéssel búcsúzik: a szívcsakra elõtt
összezárt tenyerével meghajol. „Namaszté!, ami a köszöntés mellett annyit jelent:
„Legyen fény a lelkedben!“
-szn-

Klasszikus indiai táncest Szentendrén
Az Indiai Nagykövetség támogatásával, az India Barátai
Egyesület szervezésében június 17-én, szerdán 19 órától
a Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.)
YAMINI REDDY egyedülálló Kuchipudi stílusában
indiai táncestet mutatnak be.
Az estet Mr. Ray indiai nagykövet nyitja meg.

A Kuchipudi klasszikus tánc Dél-Indiából, a jól ismert Bharat
Natyam tesvér tánca, és egy kis faluról kapta nevét. A Kuchipudi
táncra jellemzõ az arc finom mimikája, a szemmozgás, a sok
kecses kézmozdulat és lábmunka, a test különleges rugalmassága. A boldogságot, a hõsiességet és az emberi érzelmek
széles skáláját mutatják be a világhíres táncosnõk. A táncest
után varázslatos, keleti ízeket bemutató büfé áll a közönség
rendelkezésére. Az elõadásra a belépõdíj: 1500 Ft.
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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
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Vincenzo
Foppa:
Nemesember
képmása

7/ Mi nem stílusjegye a 15. századi reneszánsz festészetnek?
a/ az arany háttér
b/ a perspektivikus ábrázolásmód
c/ az antik római ábrázolásmód másolása

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. Az 5. hét
nyertese Túri Borbála, a 6. hét nyertese Nagy Balázs.
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.

fotók • Krizbai Gergely

Fiatal szentendrei fotósok kiállítása

SZENTENDREI TEÁTRUM – SZENTENDREI NYÁR
JUBILEUMI ÉVAD
július 3. – augusztus 30.
A Szentendrei Nyár és Teátrum idei, jubileumi évadára megkezdõdött a jegyek értékesítése a
szentendrei Tourinform irodában (Dumtsa u., 317-965). Június 20-tól a Teátrum Jegyirodában
(Dunaparti Mûvelõdési Ház, 26/301-088) is meg lehet vásárolni a színház- és koncertjegyeket
minden nap 12-18 óráig. Budapesten és vidéken az Interticket országos hálózatában kaphatók
a jegyek, és online jegyvásárlásra is van lehetõség a www.interticket.hu honlapon.
A fesztivál mûsorfüzete a jövõ héten jelenik meg, a programokról addig is a Kulturális kht. honlapján (www.szentendreprogram.hu) tájékozódhatnak.
A Szentendrei Teátrum elõadásaira és a koncertekre ajándékutalvány is vásárolható a Tourinform
irodában, 3000, 5000, illetve 10 000 Ft értékben.
A Szentendrei Teátrum 40. és a
Szentendrei Nyár 50., jubileumi
évada július 3-án, a MûvészetMalomban tartott ünnepélyes
megnyitóval veszi kezdetét. Az
est keretében bemutatjuk a
Szentendrei Teátrum négy évtizedérõl készített dokumentumfilmet, amelyben a nyári színház életében fontos szerepet
játszott rendezõk és színészek
szólalnak meg, és részletek
láthatók a hajdani, legendás
elõadásokból.
A jubileumi évad elõadásaihoz
G. B. Shaw: A hõs és a csokoládékatona
azokat a rendezõket és társulatokat hívtuk meg, akik az elmúlt
évtizedekben meghatározó szerepet játszottak a Teátrum programjában. Rendez Zsámbéki Gábor,
Kerényi Imre, Alföldi Róbert, Máté Gábor, Mácsai Pál, jön a Katona József Színház és az Örkény
Színház társulata, akikkel az elmúlt tíz évben rendszeresen együtt dolgoztunk. Most is itt lesznek
a fiatalok: a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hallgatói három produkcióval szerepelnek a
nyári programban.
A Teátrum 40. jubileumi évadának újdonsága, hogy valamennyi elõadás az ipari mûemléképület
felújításával létrejött kiállítóhely, a MûvészetMalom udvarán felállított új játszóhelyen kerül
színre. Így a közönség a szünetekben a MûvészetMalom kiállítását is megnézheti (Kortárs Kanadai
Magyar Mûvészek kiállítása).
A Teátrum idén két bemutató elõadást tart. A Nemzeti Színházzal közösen színpadra állított Bánk
bán – juniort Alföldi Róbert rendezi, a Katona József Színházzal és a dunaújvárosi Bartók
Kamraszínházzal közös produkciót – G. B. Shaw: A hõs és a csokoládékatona címû darabját – Máté
Gábor rendezi.
A Teátrum színpadán a következõ elõadások lesznek még láthatók: Kalyi Jag Roma legendája, az
elsõ roma rockopera, a fõiskolás produkciók: a Bástyasétány 77 és a Világzene, Goldoni Háború
címû darabja, Feydeau: A Hülyéje címû vígjátéka, az Acélmagnóliák, valamint Pergolesi vígoperája, a Házasság olasz módra. Vasárnap délelõttönként idén is gyerekelõadásokkal várjuk a
kisgyermekeseket a MûvészetMalom udvarán.

Szentendrei Nyár
A P'Art Mozi városunk millenniuma alkalmából hirdetett fotópályázatot fiatal szentendrei fotósok számára. A kiállítás június 5tõl július 3-ig tekinthetõ meg a
díjnyertesek fotóiból. A számos
beérkezett munka közül a zsûri 12
pályázó 36 képét találta kiállításra alkalmasnak. A zsûri tagjai:
Aknay Csaba, Bácsi Róbert, Dévényi Veronika, Nagy Zopán és Szondy Andrea a fõdíjat Deim Balázsnak ítélte. Az életkor szerinti kategória gyõztesei: Krizbai Gergely
(20), Babiczky Ákos (17) és Bélai Marcel (14) októberben egyéni
kiállítási lehetõséget kapnak a P'Art Mozitól. A zsûri nevében
Bácsi Róbert nyitotta meg a kiállítást, dicsérve a magas színvonalú munkákat.
A kiállítások sora ezzel nem ért véget, az õsz folyamán mûhelybeszélgetéseket, újabb kiállításokat és a kezdõ fotósoknak fotótanfolyamot tervezünk.
Morvai Zsuzsa

Az 50 éves jubileumát ünneplõ Szentendrei Nyár fesztivál egy új, háromnapos rendezvénnyel indul. Mûvészeti hízókúrára invitál a SZAFT –
Szentendre Art Fest, a város mûvészeti hagyományait folytató, ugyanakkor
azt megújítani kívánó képzõ-iparmûvészeti és design fesztivál a július 35. közötti hétvégén. Programjában a város kiállítóhelyein, galériáiban és különbözõ szabadtéri
helyszínein megrendezett képzõ- és iparmûvészeti kiállítások és vásár lesznek a meghatározók.
A résztvevõk között megtalálhatók a városban élõ képzõ- és iparmûvészek, mûvészeti egyesületek
és mûvészcsoportok, valamint a mûvészeti egyetemek hallgatói.
Valamennyi zenei mûfajban gazdag a Szentendrei Nyár zenei kínálata. Lajkó Félix és Szentpéteri
Csilla ad koncertet, lesz Jazz Fesztivál négy fellépõvel (Borbély Mûhely, Harcsa Veronika Quartet,
Váczi Eszter Quartet, Lakatos Ágnes – Csuhaj Barna Tibor duó). A Szentendrei Kamarazenekar
hagyományos ünnepi koncertje a református templom kertjében lesz. Szombat esténként a
Barcsay udvar folk estjein a Vujicsics együttes, Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs, az Evros
együttes, Berecz András, Szalóky Ági, a Muzsikás együttes és a Kerekes Band zenéjét élvezheti a
közönség.
Igazi családi programot kínálnak a már hagyományos szabadtéri fesztivál-hétvégék: az Ister
napok július 18-19-én, és a nyár záróeseménye idén is a Szentendre éjjel-nappal nyitva háromnapos forgatag lesz.

www.szentendreprogram.hu
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Takarítást vállalok. Tel. 06-70-298-2958.
Alkalmi, illetve rendszeres gyermekfelügyeletet vállalok! Zöldövezetben lakom,
így megoldható akár az is, hogy saját
otthonomban vigyázzak gyermekére.
Elérhetõ áron. Tel. 06-20-886-4653.

Újszerû, modern, fehér szekrénysor 50
ezer forintért eladó. Tel. (26) 313-348.
Háromkerekû rokkantjármû 50 köbcm-es
benzinmotorral eladó. Tel. 06-30-9504187.

ÁLLÁS
A Duna House szentendrei és csillaghegyi irodájába keres értékesítési
tapasztalattal rendelkezõ, vállalkozói szemléletû értékesítõket. Jelentkezés: 06-30-619-56-53, e-mail:
jablonszky.bea@dh.hu.
Szentendrei étterembe konyhai mosogatót és takarítót keresünk. Tel. 06-30600-9709.

A Petzelt József Szakközép
és Szakiskola munkatársat
keres alábbi munkakörökbe: mérlegképes könyvelõ,
angolnyelv-tanár, vendéglátás- idegenforgalmi szaktanár vagy szakoktató, kereskedelemmarketing
szaktanár vagy szakoktató,
rendszergazda-informatikus, fûtõ-karbantartó. Tel.
(26) 505-633.

Szentendrén, belvárosi kozmetikába
munkatársat keresek. Tel. 06-30-7403332.

ÁLLÁST KERES
Szeretne egy megfelelõ személyt otthona
vagy üzlete takarítására (akár vegyszermentesen)? Hívjon bizalommal. Tel. 0630-336-4943.
Mérlegképes könyvelõ teljes körû könyvelést vállal, akár napi 4 órás megbízást
is vállalva. Tel. 06 (26) 313-639.
42 éves, megbízható, 3 gyerekes tanárnõ
gyermekvigyázást vállal a nyári hetekben. Tel. 06-20-967-6820.

Függönyvásár
Dunabogdányban,
a varrodában (régi mozi)
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Szentendrén, a Pap-szigettel szemben
lévõ társasházban apartman bútorozatlanul hosszabb távra kiadó. Ingatlanközvetítõk kíméljenek. Tel. 06-30-4351237, (8-20 óráig).
Luxus garzon társasházban kiadó 50
ezer forintért. Tel. 06-30-299-0376.

Ha azonos az értékrendünk és beenged
az otthonába: vigyázok a gyerekekre, rend
lesz és tisztaság, még finomat is fõzök.
Tel. 06-30-484-3485.l

Pomázon, a HÉV közelében 1 szoba komfortos lakás maximum 2 fõ részére kiadó.
Tel. 06-20-293-5248.

EGÉSZSÉG

LAKÁS, INGATLAN

Természetgyógyász Szentendrén
házhoz megy csütörtökönként. Tel.
06-30-996-2787.

Lakóház jó helyen, 2x100 nm-es, kétszintes, 300 nöl-es kerttel, szinte
telekáron, 25 millió forintért eladó.
Masszív, de felújítást igényel. Tel.
06-30-299-0376.

KIADÓ LAKÁS
Szentendre, Nyár utcában 65 nm-es, háromszobás, gázkonvektoros, alacsony
rezsijû téglalakás kiadó. Tel. 06-30-3977222.
Szentendrén, a belvárosban bútorozatlan, 40 nm-es, összkomfortos, önálló
bejáratú lakás, közös költség nélkül, önálló mérõkkel, olcsó rezsivel hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-967-6870.
Pap-sziget közelében 90 nm-es ikerház
kocsibeállóval, bútorozottan kiadó. 3,5
szoba, gáz- központi fûtés, alacsony rezsi.
80 ezer forint/hó. Tel. 06-20-388-3043.
Szentendre belvárosában igényes családi
ház pici kerttel, garázzsal kiadó. Tel. 0620-923-7427.
Leányfalun, külön bejáratú lakrész õszig
kiadó. Tel. 06-30-450-4919.
Olcsó lakásbérlet a patakparton, nem
dohányzó, gyermektelen fiatal párnak,
esetleg nõnek kiadó. Tel. 06-70-3672645.
Szentendrén 40 nm-es garzon házrész
kiadó alacsony rezsivel. Tel. 06-30-5309015.
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+kaució.
Tel. 06-20-965-7912.
75 nm-es kis családi ház, kis kerttel
Szentendre nyugalmas részén, tömegközlekedéssel jól megközelíthetõ helyen kiadó. Tel. (26) 300-080, (6 óra
után).

Szentendrén, a Bérc utcában 756 nmes, gyönyörû panorámás telken álló,
két szint + tetõtér, összesen 71 nmes hasznos területû, 2,5 szobás kis
ház, 30 nm-es terasszal 18,5 millió
forintért eladó. Tel. 06-20-213-0707.
Tahiban háromszintes, nyolcszobás, négy
fürdõszobás családi ház energiatakarékos
központi fûtéssel, kétállásos garázzsal,
1200-as saroktelken többgenerációs
családoknak (vállalkozásoknak is kiváló)
69,9 millió forintért eladó. Tel. 06-30977-3588, (06-1) 438-3827.
Leányfalun kitûnõ lakóház – nappali,
3 szoba, fürdõk, garázs stb. – 180
nöl-es kerttel 30 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén 1,5 szobássá alakítható, 37
nm-es, gázfûtéses téglalakás eladó 9,9
millió forintért. Tel. 06-20-335-0380.
60 nm-es, 3 szobás, erkélyes, II.
emeleti lakás eladó a Vasvári Pál
utcában 15,5 millió forintért. Tel.
06-20-331-3416.

OKTATÁS
Matematika-korrepetálás, vizsgára felkészítés nagy tapasztalattal. Tel. 06-30487-8855, 06 (26) 303-595.

Szentendrén, a Tyúkosdülõn 400 nöl-es
építési telek (12 ezer/nm) eladó. Tel. 0630-331-8393.
Tahiban ikerház (35 nm-es + tetõtér)
nagyon olcsón, 8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

SZOLGÁLTATÁS

76 nm-es üzlet kiadó. Tel. 06 (26) 317826.

Klímaberendezések értékesítése,
telepítése rövid határidõvel. Tel. 0620-985-8242.
Családi házak tervezése, ügyintézéssel.
Energetikai tanúsítás (zöldkártya). Nagy
István mérnök. Tel. 06-20-801-2117.
Villanyszerelést és átalakítást vállalok.
Tel. 06-20-945-5819 vagy 06-20-8864647.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

SMINK
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

ÜZLET

Szentendrén, a HÉV-hez 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
központjában, a Rab Ráby vendéglõvel
szemben. Tel. 06-20-340-5706.

Foltos tábor
A Dunakanyar Foltvarró Kör tábort
szervez a Szentendrei-szigeten, az
Árnyas Sziget Táborban
(www.arnyassziget.hu) június 29.
és július 3. között. Költség: 26.000
Ft (4 éjjel szállás, 5 vacsora, 5
reggeli, 4 ebéd).
Program: babakészítés; a többrekeszes táskavarrás, színházi
alkalmi táska változata; egy hagyományos vagy íves crazyvel készült,
bármekkora munka szabályos befejezése; a kezdõknek a tradicionális
foltvarrás technikái; különbözõ
befejezési technikák, módok a
tradicionális foltvarrásnak
megfelelõen
Aki egyiket sem akarja csinálni,
hozza el magával az éppen készítés
alatt álló munkáját, Bihari Zsóka
segít annak tökéletes, akár különleges befejezésében.
Jelentkezés: 10 000 forint
befizetésével június 25-ig.
Számlaszám: Szalamandra Egyesület
10700550-43086300-51100005
Érdeklõdés:
Kosztolányi Edit 26/310-525;
30/313-9254; kosztolanyi@naporashaz.hu
Bánfalvi Katalin 26/313-377;
30/418-3093;
bankati149@freemail.hu
Bihari Zsóka 30/462-2193; 26/380930; biharizsoka38@gmail

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

KERESSÜK
A GAZDÁJÁT:

KERESSÜK AZ ÖRÖKBEFOGADÓIT:

FÜGGÖNYÖK MÁR
260 FT/MÉTERTÕL
Nyitva tartás:
H-P: 10-16, Sz. 9-12 óra
között
Bogdány Kft., Dunabogdány,
Petõfi Sándor u. 11.
T. 26/390-295

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

Fûnyírást, ház körüli munkát vállalok. Tel.
06-20-995-9143.

OÁZIS INGATLANIRODA
Június 1-jétõl június 30-ig
10% kedvezmény minden
függönyünkbõl!

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

Zenei korrepetálást, illetve tanítást vállalok szolfézs és zongora tárgyakból a
nyári szünetben. Tanítási tapasztalattal
rendelkezem,így kezdõket és haladókat
egyaránt szívesen fogadok. Bármilyen
korosztály jelentkezését várom. Elérhetõségem: 06-20-773-9006.

Társasházban 1,5 szobás lakás 8 millió és egy garzon 6 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Budapest VII. kerületi és XIII. kerületi
lakást cserélnék budapestire és környékére. Minden megoldás érdekel, kis
alapterületû sem kizárt. Tel. 06 (26) 314892.

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

MENDI terrier 1 év körüli
keverék szuka. Nagyon
vidám, jóindulatú.
BANDI június 6-án lett
befogva Püspökmajoron, a
Radnóti utcában. Fiatal,
nagyon kedves, színes textil nyakörve van.

NESSY 1 év körüli fekete
labrador szuka. Félénk,
de hamar oldódik és nagyon kedves.

A Janka nevû németjuhász kutyát lapunk segítségével
örökbe fogadták.

PASTINSZKY

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

ANTIKVÁRIUM

(a Kaiser's-parkoló bejáratánál)

Szentendre, Ignátovity u. 2.

Tel.: 26/301-106,
30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail:
wersiok@t-online.hu
Website:
www.oazisingatlan.hu

(a Barcsay Múzeummal szemben)

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

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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Kortárs magyar szobrászat
a kortárs magyar építészetben
Szobrász Biennálé Konferencia lesz június 19-én, pénteken
10-tõl 15 óráig a MûvészetMalomban. 10 órai kezdettel
köszöntõt mond Zakar Ágnes képviselõ, Simonffy Márta, a
Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetségének
elnöke és Baráz Tamás, a Magyar Szobrász Társaság elnöke.
10.30-tól elõadást tart Kálmán Ernõ, Magyar Építõmûvészek
Szövetsége elnöke, Eleõd Ákos építész, Beleznay Éva,
Budapest fõépítésze, Vargha Mihály építész, újságíró. Rövid
szünetet követõen 12.20 órától folytatódnak az elõadások
Somogyi Krisztina mûvészeti író, Török Péter c. egyetemi
docens, Ybl-díjas tájépítész, Solymos Sándor építész, egyetemi tanár, Golda János Ybl-díjas építész, dr. Lázár Imre egyetemi tanár. Zárszót mond Závodszky Zoltán, a Szentendrei
Közmûvelõdési Kht. igazgatója.

P’ART
MOZI

június 20. szombat
17.00 STAR TREK
színes magyarul beszélõ amerikai sci-fi,
Duna-korzó 18.
120 perc, 2009 (12)
tel. 26/777 010
rendezõ: J. J. Abrams
www.partmozi.hu
szereplõk: Chris Pine, Zachary Quinto,
Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft Eric Bana
19.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
június 12. péntek
színes feliratos amerikai romantikus
18.00 GRAN TORINO
vígjáték, 97 perc, 2009 (12)
20.00 INTIM FEJLÖVÉS
rendezõ: Jonas Elmer
szereplõk: Renée Zellweger,
június 13. szombat
Harry Connick Jr.
16.00 SZÖRNYEK AZ ÛRLÉNYEK ELLEN 20.45 HAJRÁ BOLDOGSÁG
18.15 SPANCSEREK
20.00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
június 21. vasárnap
MÖGÖTT
16.00 STAR TREK
18.00 KETTÕS JÁTÉK
június 14. vasárnap
20.15 HAJRÁ BOLDOGSÁG
17.00 SZÖRNYEK AZ ÛRLÉNYEK ELLEN
színes magyarul beszélõ amerikai
június 22. hétfõ
animációs film, 94 perc, 2009 (12)
17.30 A NAGY CSEND
rendezõ: Conrad Vernon, Rob Letterman színes német-svájci-francia
18.45 SPANCSEREK
dokumentumfilm, 162 perc, 2005
20.30 INTIM FEJLÖVÉS
korhatárra tekintet nélkül
megtekinthetõ
június 15. hétfõ
rendezõ: Philip Gröning
18.00 VILÁGOKON ÁT
19.00 DOKU7FÕ
2. SOROZAT
PAPP GÁBOR ZSIGMOND: A MENEKÜLÕ
19.00 DOKU7FÕ
EGYETEM
PAPP GÁBOR ZSIGMOND:
20.15 KETTÕS JÁTÉK
A BIRODALOM ISKOLÁJA
20.00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
június 23. kedd
MÖGÖTT
17.30 A BAADER MEINHOF CSOPORT
20.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
június 16. kedd
18.00 INTIM FEJLÖVÉS
június 24. szerda
20.15 GRAN TORINO
18.15 KETTÕS JÁTÉK
20.00 HAJRÁ BOLDOGSÁG
június 17. szerda
18.00 GRAN TORINO
június 25. csütörtök
20.00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
18.00 MEXIKÓI KÉPESLAP
MÖGÖTT
20.00 KETTÕS JÁTÉK
június 18. csütörtök
18.00 KETTÕS JÁTÉK
színes magyarul beszélõ amerikai krimi,
125 perc, 2009 (12)
rendezõ: Tony Gilroy
szereplõk: Julia Roberts, Clive Owen
20.15 HAJRÁ BOLDOGSÁG
színes feliratos angol vígjáték, 118
perc, 2008 (12)
rendezõ: Mike Leigh
szereplõk: Sally Hawkins, Alexis
Zegerman
június 19. péntek
18.15 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.00 A BAADER MEINHOF CSOPORT
színes feliratos német-francia-cseh filmdráma, 149 perc, 2008 (16)
rendezõ: Uli Ede
szereplõk: Martina Gedeck, Moritz
Bleibtreu, Johanna Wokalek

június 26. péntek
18.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.00 ÁLOM.NET
színes magyar vígjáték, 96 perc, 2009
(12)
rendezõ: N. Forgács Gábor
szereplõk: Labancz Lilla, Csernóczki
Ádám, Reviczky Gábor, Rékasi Károly
június 27. szombat
17.00 STAR TREK
19.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.45 MEXIKÓI KÉPESLAP
színes feliratos mexikói filmdráma, 85
perc, 2008 (12)
rendezõ: Fernando Eimbcke
június 28. vasárnap
16.00 STAR TREK (120')
18.00 KETTÕS JÁTÉK (125')
20.15 ÁLOM.NET (96')
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Eper, Fesztivál
Tahitótfalu, június 12-13-14.
A magyar nyelvemlékekbõl az derül ki, hogy
az eper egyike legrégebben ismert gyümölcsfajtáinknak. Ázsiából indult világhódító
útjára, ám a legtöbb ma ismert fajta az amerikai
kontinensrõl származik. Angliában már a X.
századtól szerepel a botanikai leírásokban.
Arról is van írásos bizonyíték, hogy 1430 körül
már árulták London utcáin. Fellelhetõ benne
az aszpirin egyik hatóanyaga, ami miatt javasolt epe- és vesebántalmak, reuma és köszvény
kezelésére. Érdemes fogyasztani antioxidáns
vegyületei miatt és azért, mert C-vitamin tartalma magas. A vásárlók a nagy szemû import
epret szeretik a legjobban, pedig az árusok
szerint a szerényebb külsejû, apró szemû szamóca sokkal zamatosabb. Megérdemel tehát
minden évben egy fesztivált a „gyümölcsök
királynõje“.
Idén június 12-én kezdõdik az ünnep, amelyet tiszteletére rendez Tahitótfalu. Péntek
délutántól operetteket, musicaleket hallgathat a nagyérdemû, és egy kiváló zenekar, az
Old Boys búcsúztatja majd a fesztivál elsõ
estéjét, koncerttel és utcabállal. A szombat
délelõtt a sporté és a gyerekeké (bábszínház!),
a délután pedig lekvárfõzéssel indul. A számtalan eseménybõl emeljük ki a Hot Jazz Band
délutáni mûsorát és az esti P-Mobil koncertet.
A vasárnapi nap is sokféle lehetõséget kínál.
Este a háromnapos ünnep a Bikini együttessel
zárul majd. Az egészen részletes program
Tahitótfalu honlapján olvasható.
LK

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.
FERENCZY MÚZEUM
Fõ tér
LOMBARD RENESZÁNSZ
A Bergamói
Accademia Carrara
festményei
Megtekinthetõ augusztus 31-ig
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

Szép Magyar Könyv
Az ünnepi könyvhéten került sor A Szép Magyar
Könyv 2008 verseny díjainak átadására. Kubassek János Útkeresõk, magyar utazók és földrajzi felfedezõk címû kötete díjat nyert ismeretterjesztõ kategóriában, ezen kívül dr. Sólyom
László köztársasági elnöki különdíját is megkapta. A kiadvány szerkesztõje lapunk munkatársa, Rappai Zsuzsa, tervezõje Kemény
Zoltán. Ugyancsak díjat kapott a Rappai Zsuzsa
által szerkesztett Mandel Róbert Magyar népi
hangszerek címû kötet.

CÉH GALÉRIA
Bercsényi u. 3.
PIROS KUTYA ÉS ACRYL-X
DINNYÉS ÉVA ÉS ERDÕS ANITA
KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ június 19-ig,
minden nap 10 és 18 óra között
ART-DECOR GALÉRIA
Bercsényi u. 3.
ELLENTÉTEK
Nacsa Zoltán képzõmûvész
kiállítása
Megtekinthetõ június 20-ig.
A LÉNA & ROSELLI GALÉRIA
Bogdányi u. 51.
HISPANIA
Jordi Pallarés spanyol
képzõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ június 25-ig,
naponta 11 és 18 óra között.

Elõadás
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Június 12. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK XI.
Kiss Mao-Tun István elõadása
Június 19. péntek 18 óra
A SZENT KORONA ESZME
Varga Tibor elõadása
Június 26. péntek 18 óra
RECSK
Bank Barbara elõadása

Koncert
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Oltai Adrienne terem
Duna-korzó 16.
Június 12. péntek 18 óra
Az én dalom
Elõadók:
Gyõrfi Laura Ditta
(zongora),
Bokor György
(fagott),
Jánosi Márton
(vers)
A mûsorban elhangzó
mûvek szerzõi:
J. S. Bach,
Bella István,
Dsida Jenõ,
Hollós Máté,
József Attila,
Karinthy Frigyes,
Marton László,
Nógrádi Péter,
Petrovics Emil,
Radnóti Miklós,
Rózsa Pál,
Szántó Lajos.
A belépés díjtalan

16 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Újabb bajnoki cím Szentendrének
Május 24-én vasárnap a budaörsi Hermann Ottó Általános
Iskola tornacsarnokában mérte össze az erejét Pest megye
négy legjobb kosárlabda csapata a mini korosztályban
(U12). A Pest Megye Kosárlabda Bajnokságának mini
korcsoportjába 13 egyesület
nevezett, köztük városunk
fiatal játékosai is. Októbertõl
elkezdve 12 mérkõzésen keresztül vívtuk ki a jogot a Final
Four-ban való szerepléshez,
ahová harmadikként kvalifikáltuk magunkat, így éremesélyesként érkeztünk a döntõ
tornára.
Fiatal csapatunkat városunkból tíz autóból álló karaván
kísérte a végsõ összecsapásra,

Streetball
Ismét nagy kihívás elõtt
a Szentendrei Kinizsi
Honvéd kosaras csapata
2009-ben
nyolcadik
alkalommal
június 20-án,
szombaton 9
órától a Casino parkolójában
rendezik meg a Pest Megyei
Kosárlabda-bajnokság szentendrei fordulóját. Ezen a versenyen tavaly a Szentendrei
Kinizsi Honvéd lány csapata
elsõ, a fiú csapata pedig harmadik helyezést ért el.
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala és a Szentendrei
Casino évek óta támogatja az
utcai streetball megrendezését. Ezúton köszönjük támogatóinknak, hogy ebben az
évben is segítik lelkes csapatunk munkáját. Reméljük,
idén is siker koronázza kitartó
felkészülésünket.
Mozdulj velünk június-20-án
Szentendre!
Végh Andrea
SZHKSE szakosztályvezetõ

így a helyszínen a szurkolótáborunk is sikerrel vette fel a
versenyt a nagy rivális Budaörs
szurkolóival. Az elsõ mérkõzés
Kiskunlacházával rendkívül
szorosan alakult, a csapatok
fej-fej mellett haladtak, végül
a mieink bírták jobban a lélektani nyomást, és a végjátékban mindössze egy ponttal, fél
kosárral kerekedtünk felül.
A bajnoki címért a házigazda
Budaörssel mérkõztünk, szoros elsõ negyed után, hat
ponttal elhúztunk a második
negyedben, majd a mérkõzés
végére a különbség kilenc
pontra nõtt!
KLIKK Zsiráfok SE –
Szentendrei KSE 75:76
Budaörsi DSE – Szentendrei
KSE 58:67
Végeredmény
1. Szentendrei Kosárlabda SE
2. Budaörsi DSE
3. Gödöllõi SE
4. Klikk Zsiráfok SE
(Kiskunlacháza)
Gyõztünk, Szentendre ismét a
dobogó legfelsõ fokára állhatott, miénk lett a legfényesebb érem és miénk Pest
megye elsõ és legjobb mini
kosárlabda-csapata. Örömünket fokozza, hogy a Szentendre csapatából Sólyom Mártont választották a döntõ
torna legjobb játékosának, õ
lett az idei MVP!

Ezzel a gyõzelemmel a legszebb módon fejezõdtek be az
idei utánpótlás bajnoki küzdelmek, korosztályos csapataink minden kategóriában az
élvonalban végeztek, 2008/
2009-ben eddig két bronz- és
két aranyéremmel lettünk
gazdagabbak. A férfi felnõtt
megyei A-bajnokság még nem
fejezõdött be, városunk itt is
a legjobb négy közé jutott,
ahol harcba száll a bajnoki
címért és az NB II-be való
feljutásért.
Az újabb bajnoki cím mindannyiunk szívét melengeti, és
biztos vagyok benne, hogy
nem csak egyesületen belül,
hanem a sportbarátok és városunkat szeretõ polgárok széles
körében is.
A csapataink felkészítését
jelentõs mértékben támogatta Szentendre Város Önkormányzata, az OKAPI Pannónia
Csempeszalon és a Laki Épületszobrászat, így a sikernek õk
is részeseivé váltak. Köszönettel tartozunk még a Szent
András Általános Iskolának, a
Ferences Gimnáziumnak és a
leányfalui Móricz Zsigmond
Általános Iskolának, akik teret
biztosítottak az edzéseinkhez.
Dr. Kovács Ferenc
a Szentendrei Kosárlabda SE
elnöke

Amerikai futball
A nemrégiben Szentendrére
költözött Budapest Grizzlies
AFC csapat, amely a bajnokság harmadik divíziójában
szerepel, június 14-én, vasárnap 15 órakor fogadja
a Budapest Titans2 csapatát.
A bajnoki mérkõzésre szeretettel várnak minden érdeklõdõt, szurkolót a Dunakanyar
SC pályára (Kõzúzó u. 1-3.).
Belépõ: 500 Ft

2000 Szentendre, Fõ tér 14. Tel.: 26/501 270
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Tájfutás az éjben
Fejlámpás éjszakai tájfutókra lehetett figyelmes, aki
múlt pénteken este Szentendre belvárosában sétált.
A sportolók – mintegy ötvenen – az Elsõ Szentendrei
Tájfutó Fesztivál keretében rótták a várost. Az
eseményrõl Szurmai János fõszervezõt kérdeztük.
A fesztivál két nagyobb részbõl állt: június 5-én este fél
tíztõl éjfélig tartott Szentendre Éjszakai Bajnoksága, másnap reggel kilenctõl este hétig pedig a „Fedezd fel
Szentendrét – tájékozódási játék mindenkinek“, a „Diáktájfutás – gyerekeknek“ és a „Budapest Városi Tájfutóbajnokság“ címû rendezvények zajlottak.
Az események között a legnagyobb furcsaság talán a rejtélyesen hangzó teremtájfutás volt. – Bár szokatlan az elnevezés, a sportágunkban mégis bevett fogalom. A világbajnok svédek is teremtájfutással készülnek fel a versenyekre –
kezdi Szurmai János. – Ez olyan, fõleg iskolások számára
kifejlesztett rendszer, amely megadja a tájékozódás élményét
akár egy tornateremben is: elektronikus chipek segítségével
kis térben is 4-500 méteres futásokat lehet lebonyolítani elõre
megadott program alapján. A Móricz Zsigmond Gimnáziumban
hasonló dologgal próbálkoztunk, ami igen nagy sikert aratott.
Már most több iskola kérte, hogy rendezzünk náluk ilyen
eseményt, a gyerekeknek akkora élmény volt. A teremtájfutás
nagy elõnye, hogy alig van költsége, a meglévõ eszközökkel
tudunk gazdálkodni, így minden jelentkezõ számára ingyenes
a részvétel.
A városi tájfutó mozgalom jó tíz éve indult útjára. Elõször
Velencében és Londonban voltak ilyenek, majd hazánkba is
betört a kezdeményezés. Próbálkozások már Szentendrén is
voltak korábban, de az éjszakai versenyek között ez volt
városunkban az elsõ. A nevezõk 50 fõs létszáma komolynak
számít, de a szervezõk az augusztus végi Szentendre Éjjelnappal Fesztiválra több száz fõt várnak.
-t-

