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Idén június 9-én, szombaton a szentendrei Dunaparti
Művelődési Ház kertjében ünnepeltük egyesületünk fenn-
állásának 20. évfordulóját.

Zavaros világunkban 20 év még egy házasságban is
sok, nemhogy egy egyesület életében! Éppen ezért rend-
kívül büszke voltam és vagyok, hogy a mi egyesületünk
megérhette ezt a napot. Visszatekintve akár egy egész
könyvet megtölthetnék azokkal az élményekkel, tapaszta-
latokkal, örömmel, bánattal, amelyeket átéltem. Egy biz-
tos, nem csinálnék semmit sem másként, és ahogy Edith
Piaf is énekli, tényleg semmit sem bánok!

Túlzás nélkül
állíthatom, hogy a
me ge ml é kez és
pazarul sikerült.
Röviden azért,
me r t a bog rács -
ban főtt bab gu -
lyás az utolsó
cseppig elfogyott,
m e r  t az ünnepi
tortából csak a
gyerekek szája kö -
rül maradt néhány morzsa, mert ott volt Kacagás és Móka
is kéz a kézben, és mert érezhető volt, hogy tényleg össze-
tartozunk.

Hosszabban pedig azért, amit alább olvashattok:
A kék és sárga lufik (Szentendre színei) boldogan fic-

kándoztak kifeszített köteleiken, a hangulat idillikus vol-
tát pedig csak emelték a napsugarak, melyek minden
résztvevőt megcirógattak. Már hajnali 7 órakor a tett hely-
színén voltunk, hogy feldíszítsünk mindent és elő -
készítsük a terepet. A bográcsban több mint száz ember-
re főztünk, és a programok között mindenki megtalálta a
számára legélvezetesebbet. Személy szerint én nem tud-
tam választani, mohóságomban végighabzsoltam az egész
menüt. Előételnek a profizmusáról híres Csillagszeműek
Táncegyüttes előadását. Csak úgy forogtak a piros szok-
nyák kifehérített alsóbb társaik felett. Még a technika
ördöge sem tudta megcsúfolni a táncosokat: amikor a
zene egy időre elhallgatott, a lányok gyakorlott hangon

énekelni kezdtek, így adva alapot és kíséretet a lábuk járta
kopogósnak. 

Főfogásként Benzsay Rebeka ékesen szóló furulyaszó-
lóját hallhattuk, majd a Szentendrei Kulturális Egyesület
szakmai vezetője, Juhász Károly színművész olvasott egy
mesét Benedek Elektől. A hatalmas, igazi mesemondó
fotelt körbeülték a gyerekek, és képzeletben együtt szá-
guldottak a fabula szárnyán a mesék birodalmába. A sor-
ban a következő fogás az anyukák tapsrondó előadása
volt, melyet többhetes péntek esténkénti gyakorlás ered-
ményeként csodálhattunk meg. Ezt követte az Aikido

bemutató. A tradi-
cionális alapokra
épülő modern ja -
pán harc művés ze t,
az aikido teljesen
elvarázsolt. A har -
cosok mozdu la ta -
in látszott a ke -
ménység, a „harc -
edzettség”, ugyan-
akkor mozdulata-
ik finomsága szin-

te a táncot juttatta eszembe. Még a kisgyerekeket is
lenyűgözte, hiszen a bemutatóban hozzájuk hasonló
picik is felöltötték a fehér ruhát.

Desszertnek az apukák vetélkedőjét izgulhattuk
végig, ahol a humor és a jókedv hamar a tetőfokára
hágott. A furfangos ügyességi feladatok közül az egyik
leglátványosabb az volt, amikor befőttesgumival kellett a
családfőknek eltalálniuk a jó magasra feltornyozott
sörös do bo zo kat. A nap végén a rendezvényünk támoga-
tója, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából min-
den résztvevő kapott tic-tac-ot, joghurtot, csokit, kekszet,
konzerveket és krumplifőzelék készítéséhez való port.
Egyszóval csúcsszuper volt a június 9-i, napsugaras 20.
szülinap. 


