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Turizmus



AUGUSZTUS
06. csütörtök 20:30  kertmozi  Boldog idők (16)

francia vígjáték, dráma, 110 perc, 2019
belépő: 1000 Ft

07. péntek 20:00  koncert  Yellow Mood / Cataflamingo
Eklektikus stílus kavalkád, kompromisszumok nélkül.
belépő: 1000 Ft

09., 10., 11., 18:00  teátrum  Nyílt fórum – Felolvasószínházi bemutatók
12., 13., 14.  Szerzők: Dézsi Fruzsina, Dóka Péter,

Horváth János Antal, Molnár T. Eszter,
O. Horváth Sári, Tóth Réka Ágnes
belépő: díjtalan, de regisztrációhoz kötött

15. szombat 20:00  koncert  Ricsárdgír Cringe Party
with Sunset és Házibuli | vendég: Heatlie
Ricsárdgír zenekar visszatér Szentendrére, hogy 
a szokásos nyár végi ereszd el a hajam idén 
se maradjon el!
belépő elővételben: 2200 Ft
a koncert napján: 2700 Ft

16. vasárnap 10:00  gyerekteátrum  Babszem Jankó
a Majorka Színház közönséget is bevonó
gyermekelőadása
belépő: 1000 Ft 

21. péntek 20:00  koncert  Galaxisok
A tábortüzes generációzástól a csilingelő gitárpopon 
keresztül a zongorás, álomszerű balladákig jutottak el.
belépő: 1500 Ft

22. szombat 20:00  teátrum  Borbély Műhely feat. Binder Károly
Vendégük ezúttal Binder Károly, Erkel Ferenc-díjas 
zongoraművész, tanszékvezető egyetemi tanár 
és zeneszerző.
belépő: 2500 Ft 

23. vasárnap 10:00  gyerekteátrum  Farkasbarkas és Rókakoma
Az Aranyszamár Színház bábelőadása
belépő: 1000 Ft

28. péntek   szentendre éjjel-nappal nyitva  belépő: 1000 Ft
 21:00 Korai Trancemission
 22:30 Popdavec

Underground nyitóeste
29. szombat   szentendre éjjel-nappal nyitva  belépő: 2000 Ft
 20:00 Lions of Suburbia
 22:00 Zinny and the Juicy Magic Band
 23:00 Timo&Rob vinyl selection

Egy este a reggae, a ska, és az r’n’b bűvöletében
30. vasárnap 10:00  gyerekteátrum  A kutyácska

Az ismert magyar népmese interaktív színpadi 
változata óvodásoknak és kisiskolásoknak,
Nyáry Detti és Tűzkő Sándor előadásában
belépő: 1000 Ft

   szentendre éjjel-nappal nyitva  belépő: 2000 Ft
 19:30 Valahanta
 21:00 Tudósok

Alter nyárzáró a kertben

SZEPTEMBER
04. péntek 20:00  koncert  Bánfalvi Eszter Kvartett (BEKVART) / ANDD

A színészekből álló BEKVART nagyon hangos 
koncertje – hogy tudsz ennyi szöveget megjegyezni?
belépő: 1000 Ft

08. kedd 19:30  jazzklub  Borbély Műhely évadnyitó jazzklub
„A szép este és a jó koncert garantált.” (JazzMa)
belépő: 1000 Ft / 1200 Ft 

11. péntek 20:00  koncert  VAN ² lmzenekar
A dalok egytől-egyig, ízig-vérig koppintások,
értelmetlen dalszöveggel, amelyek
meghallgatása rosszabb, mint bármi
a világon, amit időpazarlásnak hívunk.
belépő: 1500 Ft

12. szombat 18:00  táncház  Görög táncház
zenél az Akropolis Compania zenekar
Görög zenés-táncos program élőzenével
A belépés ingyenes!

15. kedd 19:30  jazzklub  Citera Jazzklub 5. évadnyitó
vendég: Sztojka Villanycitera
Kalandozás a citera és a jazz világában
Dömény Krisztián vezetésével
A belépés ingyenes!

18. péntek 20:00  koncert  Fák Alatt / The Sharonz 
Van ez a műfaj, amit úgy hívnak: magyar alter.
Na, mi pontosan ebből a műfajból kiindulva
szerettünk volna valami újat csinálni.
belépő: 1000 Ft

19. szombat 21:00  koncert  Jammal & The Groovetroop
BrassBeat; azaz a hip-hop, pop, R’n’B,
illetve rap zene keveredése a fúvószenével.
A belépés ingyenes!

25. péntek 20:00  koncert  Európa Kiadó
A hazai pop-rock történet
egyik legmeghatározóbb zenekara
belépő: 2500 Ft

26. szombat 20:00  koncert  Kiscsillag: Tompa kések
lemezbemutató turné
belépő elővételben: 2700 Ft
a koncert napján: 3500 Ft 
A nőknél, akik egyedül élnek,
tompák a kések.

Dunaparti Művelődési Ház - Barlang
2000 Szentendre, Duna korzó 18. +3620 387 8742, +3626 301 088
revesz.timea@szentendre.hu www.szentendreprogram.hu

 barlang  barlangklub A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2020.  AUGUSZTUS – SZEPTEMBER
Dunaparti Művelődési Ház, Szentendre, Duna korzó 18. 
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Első látásra talán meglepődött, mikor kézbe 

véve augusztusi lapszámunkat, a „turizmus” 

szóval találkozott. Teljesen érthető, ha az első 

gondolata az volt, mindez badarság, hiszen ha 

körülnézünk, azt látjuk, aki csak teheti, inkább nem 

megy sehova (de legalábbis nem túl messzire). S 

persze mindezt érezzük is, hiszen ha manapság 

kimegyünk a Fő térre, alig hallunk külföldi szót.

Tény, hogy míg márciusig világszinten a „túlturistásodás” 

volt az egyik legnagyobb dilemma, ma a szakértők 

arra keresik a válaszokat, miként menthetik, ami még 

menthető. A ló túloldalára estünk, és az egyensúly 

megtalálása ugyanúgy kérdés maradt – akkor is, ha most 

egy másik szemszögből próbálunk megoldásokat találni.

A helyzet elemzésére Semsei Sándort, a Magyar TDM 

Szövetség elnökét kértük fel, és a kérdések fókuszát 

természetesen Szentendrére helyeztük. Interjúnkat 

az 5. oldalon olvashatják. Sándor szerint jelen állapot 

nemcsak nehézség, hanem egyben óriási esély a 

belföldi turizmus, így városunk számára is. De a turisztikai 

stratégiák tervezésének kiindulópontja az kell legyen, 

hogy a helyiek szeressék a települést, ahol élnek.

E cél jelenik meg pár oldallal később, Erdész 

László nyílt levelében is, aki abban bízik, önkéntes 

mozgalmához sokan csatlakoznak majd, és együtt 

teszik még szebbé, még szerethetőbbé Szentendrét.

Mi pedig útra keltünk, hogy felfedezzük környékünket. 

A Dunakanyarról szóló írásunk nemcsak azt kívánja 

megmutatni, hogy milyen csodák vesznek bennünket 

körül, hanem azt is, hogy nem feltétlenül kell távoli 

országokba mennünk ahhoz, hogy azt érezzük, nyaralunk.

Fogadják szeretettel ezt a lapszámunkat is!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„Attól, amit [...] turisztikának hívtak [...] mindig 
borzongtam. Idegen városokat nem végiglátogatni 

kívántam; élni akartam bennük.”

(Faludy György)
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Szentendrét csak szeretni lehet

Szentendre kis utcáiról, bájos házairól és a korzóról ismert leginkább a turisták számára. De hogyan látják ezt a helyiek, és tényleg 

ezt gondolják az itt lakók? erről kérdeztük ebben a hónapban az utca emberét, egészen pontosan arról, hogy szerintük mi szentendre 

legfőbb turisztikai vonzereje.

Szűk kis utcácskák, sikátorok, a Du-

na-part, a korzó, az iparművészet.

(dr. Tóth Csaba, Miskolc)

Szentendre cool, mert a sikátorok, a mediterrán ut-

cácskák bejönnek az ide látogatóknak, és az, hogy 

Budapesttől mindössze 20 kilométerre egy mediterrán 

közeget találsz, az teljesen páratlan a maga nemében. 

(Juhász József)

Az autentikus utcák, macskakő, 

templomok, paprikaboltok.

(Bogárdi Attila)

Maga Szentendre. (Major Jánosné)

A Duna-part, a Skanzen, a múzeumok, a szórakozóhelyek, éttermek 

sokasága adja a város vonzerejét. (Koszta Viktória)

Hangulatos kis utcácskák, a korzó, a kerékpáros hajó, ár-érték 

arányban jó helyek. (Győrfi Erika)

Szentendre számomra egy nyugodt, hangulatos barokk kisváros. 

(Elena, Németország)

Összeállította: Zimre Zsuzsa

Fotók: Medveczki Tamás



Jelen helyzet esély, és egyben rizikó is

„Ami Szentendre formájában sokak kezében van, az nem semmi” – 
vallja Semsei Sándor, a Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment 
(TDM) Szövetség elnöke, akivel a turizmus jelen állapotáról, 
kihívásairól és fenntarthatóságának feltételeiről beszélgettünk.

Mielőtt a turizmus napjainkbeli kihívá-

sairól kezdenénk el beszélgetni, muszáj 

feltennem egy nulladik kérdést: kell-e 

Szentendrének a turista?

Ezt döntsék el a szentendreiek!

ki dönti ezt el? A lakosok vagy a város-

vezetés?

Először is a turisták döntik el, hogy hová 

szeretnének menni. Egy város megteheti 

azt válaszul, hogy kihelyez egy behajtani 

tilos táblát a turistáknak, de ha a hely elég 

érdekes, a turista be fog szökni. Szóval a 

drótkerítésépítés – ami manapság bevált 

módszer Magyarországon – nem biztos, 

hogy hatékony. A turizmus területén leg-

alábbis biztosan nem. Ha pedig a turista 

érdeklődik egy hely iránt, akkor a helyiek 

eldönthetik, hogy ezzel mit kezdenek, egy-

általán kívánnak-e élni ezzel a lehetőség-

gel. Mert ez egy lehetőség.

Milyen lehetőségek rejlenek a turizmus-

ban?

Azt szokták mondani, hogy az a turizmus, 

amely nem a helyben élők életminősé-

gének a javítását szolgálja, hosszú távon 

nem fenntartható. És erre számtalan pél-

dát lehet említeni akár a közelmúltból is. 

Emlékeim szerint Berlinben történt először, 

hogy helyi lakosok hatalmas táblákkal tün-

tettek a turisták ellen egyes kerületekben 

azzal, hogy „We don’t love tourists!” Egy-

szerűen azért, mert az életterük használ-

hatatlanná vált. Ezt aztán számtalan másik 

eset is követte, például Amszterdamban, 

Barcelonában vagy éppen Budapest bel-

városában. A turizmus akkor fenntartha-

tó, ha a fenntarthatóság három lába – a 

gazdasági, a környezeti és a társadalmi – 

egységet képeznek, egymást támogatják, 

egyensúlyban vannak.

Van erre jó példa?

A bécsi. Ha bármit is tanácsolhatnék eb-

ben az ügyben Szentendrének, az annyi 

lenne, hogy olvassák el Bécs tavaly ősz-

szel elfogadott turisztikai stratégiáját. Ez 

a módszer ugyanis perspektivikus fordu-

latot hozott a turizmushoz való viszonyu-

lásban, amikor szakított a régi kérdéssel, 

miszerint: „Mit tehet Bécs a turizmusért?”, 

és helyette azt kérdezte meg: „Mit tehet a 

turizmus Bécsért?” A koncepció alapja a 

lakosok és a turisták békés egymás mel-

lett élése. Szentendre véleményem szerint 

kifejezetten az a hely, ahol a bécsi kérdés a 

jó, és számtalan, a bécsi stratégiában adott 

választ adaptálhatónak is tartok.

Mi az első lépése egy saját turisztikai stra-

tégia kidolgozásának?

Amikor utoljára Szentendrén előadhattam 

egy konferencián – 2004 körül –, számom-

ra az derült ki abból, amit az előadóktól 

hallottam, hogy a szentendreiek nem 

szeretik igazán a városukat. És ez nagy 

probléma! Ugyanis csak az a város lesz 

turisztikailag hosszú távon sikeres, ahol 

a helyben lakók szeretnek élni. Ha este 

kiürül az utca, az nem jó, hiszen ha a he-

lyiek nem használják saját közösségi tér-

ként a városukat, akkor nagyon nehéz lesz 

bármiféle életérzést átadni a turistáknak. 

Ezért a városvezetés elsődleges feladata 

az kéne, hogy legyen, hogy először a saját 

lakosai számára tegye megélhetővé azo-

kat az élményeket, amelyeket egyébként 

a turistáknak kínál. Fontos, hogy a város-

lakók fejében is felértékelődjön az, ami a 

kezükben van, és lássuk be, ami Szent-

endre formájában sokak kezében van, az 

nem semmi – legalábbis ezt bizonyítja a 

turistaáradat.

A második legfontosabb dolog egy ilyen 

stratégia kidolgozásakor az érintettek 

minél szélesebb körben való bevonása. 

Le kell ülni és beszélgetni a lakossággal, 

amely eleve két csoportra oszlik, akik a 

turizmusból próbálnak megélni és akik 

nem. És ez utóbbiaknak is be kell tudni 

mutatni egy olyan víziót, amely számukra 

is előnyökkel jár. Erről szól a bécsi stra-
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Semsei Sándor I Fotó: Dombóvári Judit

Semsei Sándor

1991-ig középiskolai tanár, utoljára a 

veszprémi Lovassy László Gimnázium-

ban. 1997-ig a Veszprémi Egyetem Ta-

nárképző Karán középkori német irodal-

mat oktat, közben az Állami Nyelvvizsga 

Bizottság tagja, műfordító. 1997-től a 

Chrome-Soft Kft. tulajdonos-ügyve-

zetője. 2014 tavaszától a Magyar TDM 

Szövetség elnöke.

„Azt szokták mondani, hogy az a turizmus, amely 
nem a helyben élők életminőségének a javítását 
szolgálja, hosszú távon nem fenntartható.”



tégia, mert megmutatja, hogy a turizmus 

mértékkel, okosan menedzselve minden-

kinek jó.

Viszont az az egyensúly, amelyet „mér-

tékkel, okosan menedzselve” el lehetne 

érni, már csak a járvány miatt is megbil-

lenni látszik.

Azt gondolom, hogy már a járvány előtt is 

megbillent. Az utóbbi években a globális 

szakmai fórumok legfelkapottabb témája 

az ún. „overtourism”, vagyis a „túlturistá-

sodás” volt.

Ha egy-egy desztináció felkapott úti céllá 

válik, ez mindig azzal jár, hogy az egyszerű 

közgazdasági képlet működni kezd: a tőke 

oda megy, ahol úgy érzi, szaporodni tud. És 

ez a tőke rendszerint nem helyből érkezik. 

Erre nagyon szép példa a Balaton XIX. szá-

zadi fejlődése, amely eredetileg nem volt 

más, mint egy marhaúsztató, -mosdató tó, 

egy értéktelennek tekintett terület, amely 

a XIX. század végén – főleg a fővárosból 

kiáramló utazóközönség révén – felérté-

kelődött. A budapesti befektetők fürdőhá-

zakat, hoteleket, villákat építettek, és ven-

dégeket fogadtak. Természetesen irdatlan 

cirkuszok kerekedtek a marhapásztorok és 

a beruházók között, hiszen a fürdőzni vá-

gyó közönség nem a marhák hátán kívánt 

úszkálni, a pásztorok pedig joggal érezhet-

ték azt, hogy elvették az életterüket. Ma 

már tudjuk, a turisták „győztek”, ezáltal is 

igazolva a turizmus gyarmatosító jellegét 

valló nézeteket.

Vagy vegyük Prága példáját, amelynek 

belvárosában jelen pillanatban nem él he-

lyi lakos, hiszen a profitorientált befektetői 

réteg apartmanokat és szállodákat épített, 

valamint kiadó lakásokat halmozott fel. Az 

ingatlanárak az egekbe szöktek, a helyi 

lakosok érdekeltté váltak az eladásban, 

és esélytelenné a vásárlásra. Mindezzel 

viszont épp azt a helyi kultúrát számolják 

fel, amiért a turista oda érkezik…

ki és hogyan tud az ilyen folyamatokba 

beavatkozni?

Egy újabb példát mondok. Dél-Tirol né-

hány térsége a 2000-es évek elején már 

nem bírta a turistákkal járó környezeti és 

társadalmi terhelést. A tartományi vezetés 

és az érintett önkormányzatok összeültek, 

és meghozták azt a döntést, hogy nincs 

több szoba – megtiltották a szállodák bő-

vítését, valamint az új szállodák építését 

–, és azt mondták, bevételnövelés ezután 

kizárólag a minőség emelésével érhető 

csak el. Ők időben felismerték Lázár Ervin 

egyik meséjének tanulságát, mikor is a lyuk 

egy nap elhatározza, hogy megeszi a zoknit 

– egyik nap csak egy darabot, másnap a 

felét, harmadnap a háromnegyedét, aztán 

az egészet, s ezzel ő maga is eltűnik. Vagyis 

amikor egy gazdasági ágazat vakon és ok-

tondi módon számolja fel a saját létének 

alapját, a választott vezetőknek kötelessé-

gük felülről – a szélesebb rálátás előnyét 

kihasználva – beavatkozni, és megtartani a 

már hivatkozott egyensúlyt.

A járvány miatt viszont az egyensúly meg-

borulását manapság épp a turisták hiánya 

okozza…

Félig viccesen azt szoktam mondani, hogy 

a koronavírust a Föld is elkapta, reméljük, 

hogy nincs komoly baj, de azért köhécsel, 

és néha-néha jól jön a lélegeztetőgép is. És 

ennek az egész helyzetnek az egyik oka a 

turizmus, mert az irdatlan mobilitási kény-

szer nagyban hozzájárult a járvány gyors 

terjedéséhez és az egyensúly megbomlá-

sához.

Milyen kihívásokat hoz ez a turisztikai me-

nedzserek számára?

A jelen helyzettel kapcsolatban rendre 

csak azt tudom mondani, hogy nem biz-

tos, hogy amit ma mondok, az holnap is 

igaz lesz. Ahogyan a járvány egyre inkább 

tűnt számunkra is realitásnak, és a turizmus 

egyik napról a másikra megszűnt, az összes 

szakmai szervezettel (szállodák, éttermek, 

rendezvényszervezők, utazási irodák szö-

vetségei) létrehoztunk egy Facebook-plat-

formot, napi szinten elemeztük a helyzetet, 

és hetente összegeztük a tapasztalatokat. 

Én magam egy globális – Új-Zélandtól 

Kanadáig terjedő – platformban is benne 

vagyok, és mindenhol az derült ki elsőd-

legesen, hogy bárki bármit is gondol, az 

biztos, hogy ugyanabba a turizmusba már 

sosem fogunk visszalépni. Eleinte sokan 

abban bíztak, hogy eltelik három hónap, 

jön a nyár, és minden korlátozásnak vége, 

de ez a vírus nem csak egy „kis” influenza, 

és valamilyen szinten mindenkiben szoron-

gást hagy. Az egyértelműen látszik, hogy a 

külföldi utak száma drasztikusan csökken, 

a belföldi turisták közönsége pedig nő, és 

egyben változik is.

Mert akik eddig inkább a külföldöt válasz-

tották, ezúttal belföldi célpontokat fognak 

keresni?

Igen, egy olyan új réteg jelenik meg a belföl-

di turizmusban, akik eddig külföldre vitték a 

pénzüket, más szolgáltatás-színvonalhoz és 

élményekhez szoktak. Ez a hazai szolgálta-

tók számára óriási esély, de egyben rizikó is. 

Hiszen mondhatni, egy sokkal „dörzsöltebb” 

rétegnek kell tudni azt eladni, amink jelen 

pillanatban van. Ahhoz, hogy azok, akik az 

idén belföldön utaznak, később ne érezzék 

azt, hogy ezen idő alatt ők végig bezárva 

voltak Magyarországon, a kínálatot roha-

mos tempóban kellene fejleszteni. Ebben 

egyébként nincs hiány, hiszen egyre több 

kiváló minőségű vendéglő nyílik, egyre 

több a jó bor, egyre több a bicikliút és az 

izgalmas túraútvonal, de ezek jelenleg csak 

úgy vannak. A turisztikai menedzsment 

egyik legfontosabb feladata ezekben az 

időkben az, hogy ezt a minőségi kínálatot 

megszervezze, összerakja és piacra vigye.

De van egy másik nagyon fontos követ-

kezménye is a járványnak, méghozzá az, 

hogy felértékelődött az utazók életében a 

szabadidő szerepe. Amikor utazunk, semmi 

mást nem teszünk, mint időt vásárolunk. 

Most viszont a szabadságokat ki kellett 

vennünk, vagyis nem csak a keretek let-

tek szűkebbek, de az idő is kevesebb lett. 

Mindez oda vezet, hogy az utazók az ér-

tékesebbé váló időt tudatosabban, minő-

ségibb módon szeretnék eltölteni, vagyis 

egy másfajta belső igénnyel lépnek be a 

turizmus folyamatába.

Hogyan tudnak a turizmusból élők ezek-

hez az új kihívásokhoz legkönnyebben 

alkalmazkodni?
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Turisták Szentendrén I Fotó: Várallyay Tádé

„A jelen helyzettel kapcsolatban rendre csak 
azt tudom mondani, hogy nem biztos, hogy amit 
ma mondok, az holnap is igaz lesz.”
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A helyi lakosokat is várja a Tourinform Iroda

A nemrégiben átalakított és igényesen megújult irodában várják a turistákat, a városukat jobban megismerni kívánó szentend-

reieket a tourinform iroda munkatársai. Az irodában az információs kiadványokon, a kulturális rendezvények belépőjegyein 

túl helyi művészek alkotásai, egyedi tervezésű ajándéktárgyak, helyi termékek is megvásárolhatók.

A Tourinform Irodát működtető Szent-

endre és Térsége Turisztikai Desztiná-

ciós Menedzsment (TDM) elsősorban 

városmarketing típusú tevékenységeket 

végez, valamint kiemelt feladata, hogy 

koordinálja a turizmusban szereplők 

szolgáltatásait, hogy naprakész és szo-

ros kapcsolatokat alakítson ki az idegen-

forgalomban érdekelt szervezetekkel és 

szolgáltatókkal – helyi és régiós szinten 

egyaránt. Bővülő szolgáltatásaikat egy-

re többen veszik igénybe, és a helyiek 

körében is nagyon kedveltek a városis-

mertető séták.

Szentendrét elsősorban „Budapest plusz 

egy nap” lehetőségeként ismerik, és jel-

lemzően a turisták rövid időt töltenek el 

itt. A hosszú távú cél ezért a vendégéj-

szakával járó látogatóforgalom növelése, 

melyhez minőségi színvonalú szálláshe-

lyek szükségesek.

A Dunakanyar térség élményüzenete: 

„Budapest 10-szer nagyobb lett, és 10-

szer nagyobb élményt nyújt.” A térség 

fejlesztését segíti a Vekop-1.3.2-17-2019 

pályázat, melynek megvalósítása folya-

matosan zajlik. A pályázati kiírás alapján 

az irodának az alábbi feladatokat kell 

elvégeznie: • térségi tematikus cso mag-

aján la tok, programcsomagok kidolgozá-

sa, összeállítása • garantált programok 

összeállítása eszközbeszerzéssel • helyi 

termékek, tradicionális gasztronómia be-

vonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe • 

rendezvények hatásvizsgálata • térségi 

csomagajánlatok kidolgozása.

Az iroda kiemelten jó kapcsolatot ápol 

a Visegrádi TDM-mel, és olyan közös 

programokat terveznek, melyek a meg-

lévő szolgáltatások összekapcsolásával 

egész évben élményt nyújtanak az ide-

látogatóknak.

A TDM feladatköre nemrégiben bővült: 

mostantól ők üzemeltetik a főtéri Városi 

Vendégházat. A szálláshely felújításához 

– mely elengedhetetlen a piaci alapú 

üzemeltetéshez – sikeresen pályáztak a 

Kisfaludy30 szálláshelyek felújítási prog-

ramban. Céljuk rövid távon a Vendégház 

megismertetése a lakosság, a hazai és 

külföldi turisták, illetve az utaztatási 

szektor szereplőinek (utazási irodák) kö-

rében, hosszabb távon pedig szeretnék 

a Vendégházat elismert kereskedelmi 

szálláshellyé kialakítani úgy, hogy az 

eredeti funkció – a városunkba érkező 

protokoll vendégek fogadása – is bizto-

sított legyen.

Tourinform Iroda I Fotó: szevi

Pillanatnyilag egyetlen stratégia van, ami 

helyes: felkészülni a bizonytalanra. Folya-

matosan szükséges figyelni a helyzetet, 

és rugalmas, akár pár napon belül módo-

sítható struktúrákat kialakítani. Vagyis ma 

nem csupán proaktívnak, hanem proaktívan 

reaktívnak kell lenni.

Honnan szerezhetnek az érintettek napra-

kész, releváns információkat?

Ebben lehet nagy szerepe a desztináció 

menedzsment szervezeteknek, melyek-

nek élén a fejlett turizmussal rendelkező 

országokban világszerte topmenedzserek 

állnak, akiknek a feladata a folyamatban 

lévő változásokat követni, és azokat átve-

zetni a turizmus valóságába. Hazai szinten 

széleskörű szakmai platformokat hoztunk 

létre, call centert állítottunk fel, elindí-

tottuk a TDM TV-t. A segítségnyújtás és 

a tanácsadás útján próbáljuk meg ebben 

az időszakban is a biztonságot jelenteni a 

szolgáltatók számára.

Önt a hazai TDM rendszer egyik atyjaként 

is emlegetik, 2014 óta pedig az elnöke is 

a szövetségnek. Mi az, amit visszatekintve 

sikerként könyvel el a munkájában?

Amikor olyan TDM szervezeteket láttam 

megszületni és működni, amelyek mind 

anyagilag, mind szervezetileg meg tudták 

teremteni azokat az alapfeltételeket, mely 

a későbbi működést és eredményességet 

biztosítani tudta. És ebből kevés van. Sokan 

azt gondolták, ez egy szerelem-projekt, és 

majd mindenki előtérbe helyezi a közösség 

érdekeit az egyéni érdekek helyett. De ez a 

történet nem erről szól. Nem lesznek mű-

ködőképesek azok a szervezetek, ahol az 

egyéni érdekek nem fogalmazódnak meg 

tisztán, és amelyek nem azért dolgoznak, 

hogy az egyéni érdekek megvalósuljanak. 

Ezen szerveződések akkor sikeresek, ha a 

közösségét autonóm emberek autonóm 

embereknek megmaradva alkotják. Ma Ma-

gyarországon itt látom a legnagyobb defi-

citet… Eleinte nagyon tiltakoztam az ellen, 

hogy a működésünk jogszabályi kereteket 

kapjon, aztán rájöttem, hogy nem elkerülhe-

tő, mert míg az „izmosabb” demokráciákban 

úgy tűnik, hogy az emberek alakítják a viszo-

nyokat, addig itt, Kelet- és Közép-Európában 

azt látom, hogy épp fordítva: a viszonyok és 

a keretek alakítják az embereket.

Van-e ars poeticája a munkájában?

Van, de az nem közvetlenül a turizmushoz 

kapcsolódik. Én alapvetően autonóm em-

berek közösségében szeretnék élni és dol-

gozni, olyanok között, akik komolyan veszik 

a saját sorsukat, és úgy érzik, hogy azért 

pro és kontra is tehetnek, akik felelnek a 

velük történtekért, és ennek függvényében 

hoznak az életükről döntéseket. A sikeres 

TDM szervezetek éppen ilyen emberek kö-

zösségei, hiszen, mint mondtam, másképp 

nem lehetne őket működtetni – és éppen 

ez a jó bennük!

Gálfi Sarolta

„Ezen szerveződések akkor sikeresek, 
ha a közösségét autonóm emberek autonóm 
embereknek megmaradva alkotják.”



8
—

H
ír

e
k

RÖVID HÍREK

iGAzGAtÁsi szÜNet A Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatalban augusztus 10. 

és augusztus 21. között igazgatási szünet 

lesz, ebben az időszakban az ügyfélfoga-

dás szünetel. Az igazgatási szünetben a 

Városi Ügyfélszolgálat munkatársaihoz 

lehet fordulni a kérdésekkel, észrevéte-

lekkel, személyesen a Duna korzó 25. szám 

alatt, vagy a 26/300-407-es telefonos- és 

az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail 

elérhetőségen. A Hivatalban az igazgatási 

szünetet követően az első ügyfélfogadási 

nap augusztus 24. (hétfő) 13 óra.

eBÖsszeírÁs Ebösszeírást végez Szent-

endrén és Pilisszentlászlón az önkormány-

zat. Minden kutyáról külön adatlapot kell 

kitölteni, amit postán, személyesen vagy 

e-mailben lehet eljuttatni a hivatalba au-

gusztus 31-ig. Az adatbejelentő nyomtat-

vány elérhető: • a Szentendrei Közös Ön-

kormányzati Hivatal portáján (Városház tér 

3.) • a Városi Ügyfélszolgálaton (Duna kor-

zó 25. „Fehérház”), • Pilisszentlászló Köz-

ség Önkormányzatánál (Szabadság tér 1.) 

• illetve letölthető a hivatal honlapjáról is: 

www.szentendre.hu/ebosszeiras)

kÖzÖs felléPés Vác és Szentendre pol-

gármesterei személyes találkozót kértek 

dr. Guller Zoltántól, a Magyar Turisztikai 

Ügynökség vezérigazgatójától, a turisz-

tikai fejlesztésekkel kapcsolatos állami 

feladatok koordinációért felelős miniszteri 

biztostól. A polgármesterek a kormányha-

tározatba foglalt, de a járványhelyzet után 

az ügynökségnél elakadt turisztikai célú 

projektjeik további sorsáról, a fejlesztések 

felgyorsításáról kívánnak tárgyalni a vezér-

igazgatóval. Vác és Szentendre hasonló 

helyzetben van: Vác a belváros megújí-

tására és a múzeumnegyedre 4 milliárd 

forintot nyert, városunk pedig a főtéri ke-

reskedőház rekonstrukciójára, a Duna kor-

zó újjáépítésére és a városkép turisztikai 

szempontú fejlesztésére összességében 

8,2 milliárd forintot.

CsAtOrNArekONstrUkCiÓs MUNkÁlA-

tOk Július közepén kezdődött, és a DMRV 

Zrt. és a kivitelező Terra Épker Hungária Kft. 

tájékoztatása szerint várhatóan augusztus 

25-ig befejezik a Hamvas Béla utcában a 

csatornarekonstrukciós munkákat. A kivi-

telezés ideje alatt a gyalogos- és gépjár-

műforgalmat folyamatosan biztosítják az 

ideiglenesen kihelyezett áthidalókkal, de a 

munkálatok túlnyomó részt zöldterületen 

folynak. A Hamvas Béla utcai parkolónál 

augusztus 4-re tervezik az útbontást, ami 

két parkolóhelyet érint, ezek átmenetileg 

nem lesznek használhatók. A CBA-parkoló 

használatát nem akadályozzák.

NYÁri NAPkÖzi tÁBOr Hét turnusban 

összesen 277 gyermek vesz részt az Iz-

bégi Általános Iskolában megszervezett 

nyári napközi tartalmas programjaiban. A 

vírushelyzet sokáig kétségessé tette, hogy 

lehet-e táboroztatni, a bizonytalanság és a 

gazdasági nehézségek ellenére azonban a 

napközis tábor megnyitott és sikerrel mű-

ködik. A gyermekek felügyeletét a város 

pedagógusai és a családsegítő szolgálat 

munkatársai biztosítják, a Városi Szolgál-

tató pedig biztosítja a táborozók étkezését 

és a befizetések lebonyolítását. A gyerekek 

számára sok színes, változatos program-

mal készültek a szervezők, a Szentendré-

ért Közalapítvány jóvoltából pedig minden 

héten minden csoportnak lehetősége van 

a Skanzenba látogatni.

1+1 PÁlYÁzAt Az 1+1 program keretében 

benyújtott pályázatok közül a Városfej-

lesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

két pályázatnak ítélt meg támogatást: a 

Kikerics utca burkolata újulhat meg 15 mé-

ter hosszúságban, valamint az Ábrányi lép-

cső folytatásában épülhet új, 69 méteres 

útszakasz az önkormányzat és a lakosság 

összefogásával. A két beruházásra össze-

sen 3.553.000 Ft fejlesztési forrást biztosít 

az önkormányzat.

sPOrtPÁlYA OvisOkNAk Az önkormány-

zat 4,5 millió forintos hozzájárulásával és 

a Nemzeti Ovi-Sport Program támogatá-

sával a tervek szerint 2021. június 30-ig 

megépül az Ovi-Sport Pálya a Szivárvány 

Tagóvodában. A kivitelezést az Ovi-Sport 

Alapítvány végezteti. Azonban nem csak 

a pályát építik meg, hanem egy komplex 

program keretében a pedagógusok kép-

zéséről is gondoskodnak. A programmal 

az óvodások számos labdajáték (röplabda, 

kézilabda, labdarúgás, tenisz, tollaslabda, 

kosárlabda, ügyességi játékok stb.) alapjait 

elsajátíthatják a kifejezetten a legkisebbek 

méretigényeihez igazodó pályán. Az Ovi-

Sport Programnak köszönhetően eddig 

közel 170 együttműködő önkormányzat 

részvételével 334 pálya létesült Magyar-

országon, és tíz további a határokon túl.

HONvéDeskÜ Július 18-án, szombaton 

tették le esküjüket a Magyar Honvédség 

Altiszti Akadémián 2020-ban végzett hon-

véd altisztek a Hősök terén. Az ünnepélyes 

eseményen beszédet mondott Benkő Ti-

bor, Magyarország honvédelmi minisztere 

és Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar 

Honvédség parancsnoka.

iskOlAreNDőrséG Országosan 491 

iskolában lesz iskolaőr szeptember-

től, városunkban két intézményben, az 

Izbégi Általános Iskolában és a Petzelt 

József Szakgimnáziuma és Szakközép-

iskolában. A rendőrség várja iskolaőrök 

jelentkezését. Az iskolaőr vizsgára való 

jelentkezés feltétele a képzés valamennyi 

modulján való részvétel, továbbá vala-

mennyi modulzáró vizsga sikeres telje-

sítése. A jelentkezés: elektronikus úton 

a területi rendőri szervek e-mail címére, 

vagy postai úton az egyes területi szervek 

humánigazgatási szolgálata részére kell 

megküldeni (amelyek a jelentkezési egy-

ségcsomagban megtalálhatóak), vagy 

személyesen bármely rendőri szervnél 

lehet leadni.

tÁvOzik WerNer ÁkOs A HBPMk élé-

ről Lapzártánk után érkezett a hír, hogy 

a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (HB-

PMK) igazgatói posztját 2020. augusztus 

1-jével már nem Werner Ákos tölti be. Mint 

ismeretes, a könyvtár igazgatói állására 

idén februárban kiírt pályázatot június-

ban – a képviselő-testület többségének 

egyetértésével – Fülöp Zsolt polgármester 

eredménytelenné nyilvánította. Az újabb 

kiírás 2020. június 30-án jelent meg a vá-

ros honlapján. Eszerint a pályázat beadási 

határideje július 31., a döntéshozatal idő-

pontja pedig a szeptemberi testületi ülés. 

(Ezt követően a vezetői kinevezéshez a kul-

túráért felelős miniszter előzetes egyetér-

tése is szükséges.) A kinevezés időtarta-

ma 2020. november 1. és 2025. október 31. 

közötti öt évre szól. Az eredménytelenné 

nyilvánítás okáról a július 8-i lapszámunk-

ban Fülöp Zsolt úgy nyilatkozott, „úgy ítél-

tük meg, hogy sokkal nagyobb lehetőségek 

rejlenek ennek a közintézménynek […] a mű-

ködtetésében, mint amiről igazgató úr pályá-

zata szólt, és bízunk benne, hogy egy újabb 

kiírásra több pályázat érkezik majd, melyek 

között találkozunk majd olyannal is, amely 

egy frissebb szemlélettel és aktívabb hoz-

záállással tervezi ezt az intézményt vezetni”.

Werner Ákos irányítása alatt a beiratkozot-

tak száma 2017-hez képest 30 százalékkal 
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nőtt. A könyvtár rendezvényeinek száma 

2020-ra megduplázódott, a dolgozói lét-

szám 28-ról 38-ra nőtt. A HBPMK az elmúlt 

5 évben kb. 25, Pest megyei kistelepülés 

könyvtárának felújítását segítette. Jelen-

leg az intézmény 91 könyvtárat mentorál, 

ami – többek közt – könyvek, folyóiratok 

vásárlását, rendezvények, továbbképzé-

sek tartását jelenti.

A Szentendre TV információi szerint az új 

igazgató kiválasztásáig Werner Ákos a kol-

légákkal is egyeztetve Tolvaj Lászlónét, a 

könyvtár megyei hálózat ellátóját javasolta 

az igazgatói feladatok átmeneti ellátására.

A vOlt szOvJet lAktANYA kÁrMeN-

tesítése A közelmúltban Budakalász, 

Pomáz és Szentendre polgármesterei 

mielőbbi tájékoztatás kértek belügymi-

nisztertől, hogy mikor kezdődik el a Re-

gionális Déli Vízbázist veszélyeztető, a 

Dera-pataktól északra lévő ipari övezet és 

a volt szovjet laktanya területén lévő kló-

rozott szénhidrogén-szennyezés kármen-

tesítése, a talaj- és a felszín alatti vizek 

szennyezettségének felszámolása. Bár 

a kormányzati jóváhagyás még nem tör-

tént meg, de dr. Hoffmann Imre közfoglal-

koztatási és vízügyi helyettes államtitkár 

levelében arról tájékoztatta Fülöp Zsolt 

polgármestert, hogy a Belügyminiszté-

rium kezdeményezte a legutóbbi Kör-

nyezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program (KEHOP) éves fejlesztési keretén 

belül a kármentesítési projekt nevesíté-

sét, 5,5 milliárd forint javasolt támogatási 

összeggel. A helyettes államtitkár úgy 

ítéli meg, hogy a projekt jól előkészített, 

a közbeszerzési dokumentációk is rendel-

kezésre állnak.

A JÚliUs 15-i reNDkívÜli Ülés főBB 

Hírei

• A testület jóváhagyta a rendkívüli önkor-

mányzati támogatás igénylése érdeké-

ben benyújtott pályázatot; s megszavaz-

ták, hogy a szakorvosi rendelőintézetnek 

önálló gazdasági vezetője legyen.

• A június elsejétől kinevezett új rendőrka-

pitány bemutatkozása egyben beszámo-

ló is volt a rendőrség 2019. évi tevékeny-

ségéről. Krauth Ferenc rendőr alezredes 

elmondta, hogy tíz év statisztikájában 

jól látszik a javuló tendencia: az előző 

évekhez képest csökkent a regisztrált 

bűncselekmények száma, a közterüle-

ten elkövetett bűncselekmények száma 

stagnál, és az összes bűncselekmény 100 

ezer lakosra vetített száma csökkent. A 

Rendőrkapitányság nyomozási eredmé-

nyességi mutatója 49,5%-ról 65,3%-ra 

javult az elmúlt évben, amely 2010 óta a 

legmagasabb érték. Csökkent a szemé-

lyi sérüléssel járó közlekedési balesetek 

száma is (összesen 113 ilyen baleset volt).

• A képviselők részletes tájékoztatót kap-

tak a 2017-ben kormányhatározatban 

megítélt több milliárd forintos turisztikai 

fejlesztésről, az egyes projektek állásáról, 

készültségi fokáról – kiemelten a Fő téri 

Kereskedőház ügyéről –, mivel a Magyar 

Turisztikai Ügynökségnél elakadtak a fel-

újítással kapcsolatos egyeztetések. A Ke-

reskedőház állapotromlásának megaka-

dályozása érdekében az önkormányzat 

és a Ferenczy Múzeumi Centrum állag-

megóvási tervet dolgoz ki, amely alapján 

a legégetőbb feladatokat elvégzik.

• A képviselők részletes tájékoztatót 

kaptak a CYEB Energiakereskedő Kft. és 

Szentendre Város Önkormányzat közötti 

vitás ingatlanügy (a Postás strand mel-

lett tervezett irodaház) jelenlegi állásá-

ról, illetve az ügy előzményeiről, az erről 

szóló előterjesztést a következő ülésen 

tárgyalják.

• Egymilliárd forintra emelték a meglé-

vő, 500 millió Ft összegű folyószámlahitel 

keretösszegét, melyre veszélyhelyzetből 

adódó bevételkiesések, illetve a bevéte-

lek beérkezésének eltolódásából adódó 

likviditás biztosításához van szükség.

• Emelkednek a parkolási díjak. Az autó-

buszokra és az azokkal egy tekintet alá 

eső járművekre vonatkozó várakozási díj 

a jelenleg hatályos 1360 Ft/óra összegről 

1920 Ft-ra; az I.-II. zónában személygép-

kocsikra megállapított 280 Ft/óra ösz-

szeget 320 Ft-ra, a III. zónában pedig a 

jelenleg hatályos 360 Ft/óra díj 440 Ft-ra 

emelkedett.

• Jelenleg a Fehérházban üzemelő hulla-

dékgazdálkodási ügyfélszolgálat nyitva 

tartása heti 40 óra, azonban a jogszabá-

lyok ennél lényegesen rövidebb nyitva 

tartást írnak elő. Ezt a törvény szerinti mi-

nimum biztosítandó ügyfélszolgálati nyit-

va tartást rögzítik a rendeletben, ugyanis 

a közszolgáltató a megnövekedett adat-

szolgáltatási feladatok mellett a jelenlegi 

idejű ügyfélszolgálatot nem tudja fenn-

tartani, másrészt az utóbbi időszakban 

az ügyintézés az elektronikus ügyintézés 

felé tolódott.

• A testület döntött a közétkeztetés díjá-

nak emeléséről. A VSZ NZrt. által lefolyta-

tott élelmezési nyersanyag közbeszerzés 

eredményeként 15%-os nyersanyagér-

ték-emelést láttak indokoltnak. Az eme-

lés következtében a bölcsődés napi 

ellátás 425-ről 490 forintra, az óvodás 

napi ellátás 370-ről 430 forintra, az alsó 

tagozatosok ellátása 415-ről 480 Ft-ra, a 

felsősöké 440-ről 510 Ft-ra, valamint a kö-

zépiskolásoknak az ebéd ára 300-ról 345 

Ft-ra emelkedett. A nyersanyagáremelés 

a Gondozási Központ szociális étkezési 

térítési díját is érinti: szeptember 1-jétől 

itt is megnövekedett díj ellenében kap-

hatják az ebédet az ellátottak.

• Az önkormányzat a Ferenczy Múzeumi 

Centrum működtetéséhez a korábbiak-

nál kevesebb támogatást tud nyújtani, 

ezért a költségvetési egyensúly megte-

remtése céljából az igazgató koncepciót 

készített a működés racionalizálásáról. A 

létszámcsökkentés során 5,75 üres állás-

hely megszüntetnek, 16,25 álláshely pe-

dig felmentéssel kerül megszüntetésre.

• Az önkormányzat a 2020. évi költségve-

tésből 2,7 millió Ft támogatást nyújt fű-

téskorszerűsítésre a Hamvas Béla utca 

20-30. társasház részére.

kOszOrÚzÁs és kiÁllítÁs-MeGNYitÓ 

Születésének 120. évfordulója alkalmából 

koszorúzással, valamint a Barcsay mester 

és tanítványai – Balogh László, Deim Pál, 

Konok Tamás című tárlat megnyitójával 

emlékeztek július 30-án Barcsay Jenő 

kétszeres Kossuth-díjas festőművész-

re, grafikusra, művészpedagógusra, aki 

Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhely 

művészparcellájában nyugszik védett 

sírban. A Barcsay Jenőre emlékező kiál-

lítást augusztus végéig lehet megtekin-

teni a Nemzeti Emlékezet Múzeumában. 

A Nemzeti Örökség Intézete és a Barcsay 

Jenő Képzőművészeti Alapítvány közös 

tárlatán az alapítvány vándorkiállításának 

anyaga ez alkalommal kiegészül erede-

ti Barcsay-festményekkel is, amelyeket 

a Barcsay jogörökösök, Kónya Márta és 

Kónya Ferenc bocsátottak a rendelkezés-

re. A szitanyomatok mellett látható több 

anatómiai alkotása és festőállványa is.

HelYreiGAzítÁs „A Szentendre és Vi-

déke 2020. június 4. napján megjelent 

lapszámában A Dicső-telkeknél tovább 

folynak a vizsgálatok címet viselő cikk-

ben valótlanul állítottuk, hogy Dicső 

Zoltán személyéhez bármilyen formá-

ban összefüggésbe hozható telkek te-

kintetében vizsgálatok folynának. Lap-

számunkban valótlanul állítottuk, hogy 

Dicső Zoltán érintett lenne olyan telkek 

és azon végzett bármely tevékenység 

tekintetében, amelyek építésügyi sza-

bálytalansággal érintettek. A valóság 

ezzel szemben az, hogy a Püspökmajor 

alatt a Vasúti villasor folytatásában nem 

léteznek az ún. Dicső-telkek, az érintett 

területen Dicső Zoltánnak nincsen tel-

ke, személye semmilyen építésügyi 

szabálytalansággal nem hozható ösz-

szefüggésbe.”



Perli az önkormányzatot a CYEB

Tájékoztatót terjesztett be a CYEB Energiakereskedő Kft. (CYEB Kft.) 
és Szentendre Város Önkormányzata között fennálló vitás ingatlanügy 
állásáról a képviselő-testület 2020. július 15-i rendkívüli ülésére Fülöp Zsolt 
polgármester. A kialakult helyzetről mindkét felet megkérdeztük.

Szentendre Város Önkormányzata 2018. 

október 31-én településrendezési szer-

ződést, 2019. március 12-én pedig te lek-

ala kí tás sal vegyes ingatlan csere szerző-

dést kötött a CYEB Kft.-vel. A szerződések 

értelmében a volt kaszinó (25/2 hrsz-ú 

ingatlan) épülete lebontásra kerül, s an-

nak helyén a CYEB Kft. irodaházat épít, 

illetve további beruházásokra is vállalást 

tett: saját költségén bekanyarodó útrészt 

épít az Evező utca felé, 1420 nm területű 

ingatlanrészen kétirányú közúti kapcsola-

tot biztosít a Duna korzó felől, 25 db par-

kolóhelyet létesít, valamint megépíti az 

árvízvédelmi töltés Duna korzóig történő 

kiegészítését, melynek tetején 3 méter 

széles utat készít.

A kérdéses szerződések ellen a Civil Kotta 

szervezésében 2018 őszén „Nem adjuk a 

Postás strandot!” címen mozgalom indult, 

melyhez csatlakozott a Társaság az Élhe-

tő Szentendréért Egyesület, a Védegylet, 

a Civil Kollégium Alapítvány, valamint a 

Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutya 

Párt városi csoportja is. A civilek a Szabad 

aHang weboldalon petíciót is indítottak, 

kérve Szentendre város vezetését, hogy 

törekedjen az ingatlanok megszerzésére, 

s azok közösségi tervezés keretében meg-

határozott célokra történő hasznosítására.

A 2019 októberében megválasztott új vá-

rosvezetés – bár kötik a korábbi által meg-

kötött érvényes és hatályos szerződések 

– teljes körűen megvizsgálta, milyen lehe-

tőségek állnak rendelkezésére a szerződé-

ses kötelemből való szabadulásra, avagy a 

szerződések kedvezőbb feltételekkel tör-

ténő módosítására, ám e tekintetben dön-

tés, avagy megállapodás a CYEB Kft.-vel a 

mai napig nem született. A július 15-i tes-

tületi ülés tájékoztatójában foglaltak sze-

rint az önkormányzat értékbecslést kért 

az érintett ingatlanok vételárának meg-

állapítására, s annak figyelembevételével 

mérlegeli a megvásárlásuk lehetőségét 

annak érdekében, hogy az irodaházak ne 

épüljenek meg a korábbi kaszinó területén.

Időközben, 2020. május 22-én a CYEB 

Kft. keresettel fordult a Szentendrei Já-

rásbírósághoz, melyben a bíróságtól 

kéri a csereszerződés módosításának 

elrendelését, ugyanis álláspontja szerint 

a szerződés jogutódlás folytán köti a je-

lenlegi városvezetést, amely elmulasz-

tott azon „technikai jellegű” szerződéses 

kötelezettségének eleget tenni, misze-

rint a Postás strand területén kivitelezett 

játszótérrel kialakult telekalakítások ál-

lapotát egy módosítással átvezessék a 

csereszerződésen, mert ez feltétele a 

csereszerződésben foglalt telekalakítá-

sok (a volt kaszinó és a volt lengyel piac 

ingatlanjainak egybevonása) Földhivatal 

általi bejegyzéséhez. A város honlapján az 

olvasható a 2020. július 22-én kelt CYEB 

Kft. képviseletében írt, és Fülöp Zsoltnak 
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címzett ügyvédi levélben, hogy a CYEB 

Kft. 2020. szeptember 30. napjáig adott 

határidőt az önkormányzatnak arra, hogy 

a csereszerződés módosítását aláírja és 

a telekalakításhoz szükséges iratokat a 

Földhivatalhoz benyújtsa, ellenkező eset-

ben kártérítési igénnyel lép fel. Ennek ösz-

szegét 175 200 000 forintban jelölte meg.

Lapunk mindkét felet megkereste. Sze-

beni Márton, a CYEB Kft. ügyvezetője 

hangsúlyozta, a választások óta a meg-

egyezésre törekedett, de a helyzet csak 

elmérgesedett. „Mivel a »Nem adjuk a Pos-

tás-strandot!« kampány a Társaság az Él-

hető Szentendréért Egyesülethez is erősen 

köthető volt, már 2019 novemberében meg-

kerestem az új városvezetést azzal, hogy a 

CYEB Kft. semmilyen politikai csatározás-

nak nem szeretne a részese lenni, ezért, ha 

úgy érzi az önkormányzat, hogy ezek a szer-

ződések hátrányosak a városra nézve, vagy 

más terveik vannak a helyszínnel, nyitottak 

vagyunk az eredeti állapot helyreállítására, 

illetve eladásra is: felajánlottuk az ingatla-

nokat 550 millió forint plusz áfa összegért. 

De érdemi válaszokat soha nem kaptunk.” 

Szebeni Márton szerint minden nappal 

nő a cég kára azzal, hogy a szerződés-

módosítás blokkolva van, ezért fordultak 

bírósághoz. Arra a kérdésre, miszerint lát-e 

esélyt arra, hogy a CYEB Kft. a helyszínen 

megépítse az irodaházat, és elvégezze a 

további vállalt beruházásokat, azt mond-

ta, „ha sikerülne békés úton rendezni ezt 

a helyzetet, és az önkormányzat szeptem-

ber 30-ig aláírná a szerződésmódosítást, 

mindent megtennénk annak érdekében, 

hogy a szerződéses kötelezettségeinknek 

eleget tegyünk”, ám fontosnak tartotta 

azt is hangsúlyozni, hogy az elmúlt évek 

huzavonái után mindezeken felül a CYEB 

Kft. szeretne egy bocsánatkérést is kapni. 

„Bennünket már mindennek elmondtak, és 

nem csak a közösségi médiában, hanem a 

legutóbbi testületi ülésen is – telekspeku-

lánsnak, Fidesz-oligarchának, strómannak 

neveznek, a zsebünkben turkálnak, hogy 

mennyi iparűzési adót fizetünk, de annak 

az összegét nem a saját nyilvántartásukból 

kérik le, hanem facebookozók forrásaira hi-

vatkozva teszik közzé… Mi itt élünk, a gyere-

keink itt járnak iskolába, ez az egész helyzet 

megérett egy erkölcsi jóvátételre!” – sorolja 

Szebeni Márton a sérelmeit. Szerinte úgy 

kerültek a pártpolitikai csatározások kö-

zéppontjába, mint Pilátus a krédóba, és 

legjobban azt szeretné, ha ez az ügy végre 

a politikai érdekek fölé tudna emelkedni, 

mert akkor talán a jelenlegi vezetés is be-

látná, hogy ezek a szerződések akkor is 

Szentendre érdekeit szolgálják, ha éppen 

nem ők kötötték őket.

Az önkormányzatot is megkerestük arra 

a kérdésre keresve a választ, hogy mi a 

tervük az érintett ingatlanokkal, illetve sze-

rintük mi lehet ennek a területnek a város 

számára legkedvezőbb hasznosítási mód-

ja. A Kommunikációs Kabinettől az alábbi 

közleményt kaptuk:

„A városvezetés álláspontja a képviselő-tes-

tületi ülésen, majd Fülöp Zsolt polgármes-

ter Városházi tudósításokban elmondottak 

alapján egyértelmű. A képviselő-testület 

2018 őszén hozott ingatlancserével kap-

csolatos döntése erősen vitatott volt az ér-

tékaránytalansága és a Postás strandhoz 

kapcsolódó zöldterület beépítésével kap-

csolatos terv miatt. Az önkormányzat a vá-

ros érdekeivel összhangban vizsgálja, hogy 

milyen mozgástere van a korábban meg-

kötött szerződésekkel, azok módosításával, 

valamint a város számára fontos garanciális 

elemek beépítésével kapcsolatban.

A városvezetés a Postás strand közösségi 

tervezése során született koncepció szel-

lemében gondolkodik erről a területről. 

A tervezés során egyértelműen kiderült, 

a strandot és környékét a szentendreiek 

természetközeli zöldterületként szeretnék 

megtartani. A természeti adottságok meg-

óvását és megújítását szem előtt tartva 

olyan fejlesztéseket tartanak kívánatosnak, 

amelyek szervesen illeszkednek a környe-

zetbe és komfortosabbá tennék a sza bad-

idő eltöltését.

Mint ismeretes, a CYEB Energiakereskedő 

Kft. polgári pert indított Szentendre Város 

Önkormányzata ellen, hogy a szerződések 

végrehajtását elérje, és mielőbb szabadon 

rendelkezhessen az érintett területek sor-

sáról. Közel kétszázmillió forintos kártéríté-

si igénnyel is fellépett a várossal szemben, 

amennyiben nem az előző önkormányzat 

döntéseivel összhangban jár el a jelenlegi 

városvezetés. A bírósághoz benyújtott ke-

reset tényállásának ismertetéséből kide-

rül, hogy a CYEB már tavaly novemberben 

vételi ajánlatot kapott az ingatlanra, az év 

elején pedig adásvételi előszerződést kötött 

az ingatlanok értékesítésére. Ennek isme-

retében kérdésessé válik, hogy valóban a 

CYEB akar-e ide irodaházakat építeni, illetve 

a vállalt beruházásokat valóban meg kíván-

ja-e valósítani.

A CYEB Energiakereskedő Kft. ügyvezető 

igazgatója, Szebeni Márton folyamatosan 

keresi a nyilvánosságot, és a képviselő-tes-

tület egyes tagjait, hogy érdekeit érvénye-

sítse. Több, általa hangoztatott állítást, 

érvelést a városvezetés vitat, így többek 

között nem ért egyet azzal, hogy a terüle-

ten tervezett, illetve megépíthető épületek 

„szervesen illeszkednek a környezetbe”. A 

kialakult helyzetben a város érdekeinek 

képviseletét veszélyezteti, ha a bírósági 

tárgyalás, vagy egy lehetséges peren kí-

vüli megállapodás realizálása előtt a per 

esélyeit latolgatnánk.”

S hogy mi lehet még a volt kaszinó te-

rületének a sorsa? Az ingatlan jelenleg 

magántulajdonban áll, és 2019. február 

26-án lejárt az a változtatási tilalom, amit 

a korábbi városvezetés egy 2017. évi ren-

deletével vezetett be, s amely azt kíván-

ta megakadályozni, hogy a Szentendrei 

Építési Szabályzat (SZÉSZ) módosításáig 

a kérdéses területen a város érdekeivel 

ellentétes funkciójú épület kerüljön meg-

valósításra. A módosított SZÉSZ 2019. feb-

ruár 26-án elfogadásra került, lakópark 

ezek után már nem építhető a területen, 

ám – többek között – a „szállás”, a „ke-

reskedelmi, szolgáltatói”, a „parkolóház, 

mélygarázs” funkciók ma is megenge-

dettek.

-gs-

A CYEB Kft. 2020. szeptember 30. napjáig 
adott határidőt az önkormányzatnak arra, 
hogy a csereszerződés módosítását aláírja […]
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A Dunakanyar gyönyörű, hisz ezért járnak 

évente ezrek mindkét oldalára. A járvány-

helyzet miatt az idei szezon a hazai üdü-

lésről fog szólni, hogy vegyük észre azt, 

ami körbevesz minket. A csodás helyeket 

a Duna két oldalán.

A jó hír, hogy a Mahart hajójáratot indított 

a Dunakanyarba. Az 500 forintos jeggyel 

Hop-on hop-off módon lehet utazni, egész 

nap, melyek Visegrád – Nagymaros – Ze-

begény – Dömös – Nagymaros – Visegrád 

útvonalon közlekednek. A bicikli szállítása 

200 forintba kerül, a Kajla útlevéllel rendel-

kező gyerekek pedig egész nyáron ingyen 

utazhatnak. És ha már van ilyen lehetőség 

– érdemes hétvégén menni, mert több ha-

jót indítanak – miért ne nézhetnénk meg a 

másik oldalt is?

Zebegény, te csodás

Zebegényben rögtön ott van a Szőnyi 

István Múzeum, melyet a település tán 

leghíresebb egykori lakójáról neveztek 

el. Szőnyi Újpesten született, házassága 

révén ismerte meg Zebegényt, ahol alkot-

ni kezdett. Nyári műtermében működik a 

mai napig a múzeum, a telken nyaranta 

Képzőművészeti Szabadiskolát tartanak 

művészeknek.

Ha már Zebegényben járunk, érdemes 

megnézni a Sziklakápolnát, a Kálvá-

ria-domb alján. A legenda szerint egy re-

mete élt ott, ő faragta azt a domborművet, 

amely Szűz Mária megkoronázását és a 

Szentháromságot ábrázolja. Miután a re-

mete meghalt, a barlangban templomot 

alakítottak ki, később címeres homlok-

zatot és kovácsoltvas kaput is kapott. A 

remete sírja a kápolna mellett található. 

Kis- és nagygyerekeknek a Hajózástör-

téneti Múzeumot ajánljuk, melyet 1984-

ben Farkas Vince hajóskapitány alapított, 

a kiállított tárgyak a több évtizedig tartó 

útjai során összegyűjtött emlékek. Model-

lekből sincs hiány: csatahajóktól a papír-

hajókig számos izgalmas tárgyra lehet itt 

bukkanni. (Szőnyi utca 9. tel. 27/373-305, 

30/273-3324).

Frida Kahlo nevét szinte mindenki ismeri, 

viszont annál kevesebben Amrita Sher-Gil 

indiai festőművészt, akinek élete legalább 

olyan izgalmas volt, mint Fridáé. Amrita 

rajongott Zebegényért, ami külföldi neve 

ellenére nem is olyan meglepő, hisz anyja 

magyar volt, apja pedig egy maharadzsa. 

Az egészen különleges, bár nagyon rö-

vid életet élt festőművésznőt még nagy-

báty ja, Baktay Ervin is tanította festeni. 

Zebegénybe Ella nagynénje révén került, 

de részt vett a nagybácsi, Ervin nyári indi-

án táboraiban is. A Zebegényi templom 

és a Zebegényi cigánylány című művei 

jelenleg Új-Delphiben vannak kiállítva. 

A mindössze 28 évet élt festő életének 

több szakasza is kötődik a településhez, 

érdemes ennek ismeretében sétálgatni 

a kis utcákon.

Irány a túloldal!

Sokak szerint hazánk legszebb panorámá-

ja nyílik a Prédikálószék csúcsáról, amely 

639 méteren magasodik Komárom-Eszter-

Fedezd fel a Dunakanyart!

El kell sajátítanunk az „elég” kultúráját címmel sorozatindító cikk jelent 
meg júliusi lapszámunkban arról, hogy a járvány az életünk mely területein 
próbál változásra ösztönözni bennünket. Elsőként azt nézzük meg, hogy 
a fenntartható turizmus jegyében miként válhatunk lakóhelyünk turistáivá.

Prédikálószék I Fotó: Marosi Enikő
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gom és Pest megye határán. A kilátó több 

irányból is megközelíthető, többek között 

Pilisszentlászló, Dobogókő vagy Dömös 

felől, nem mindig könnyű szakaszokon. De 

megéri a fáradtságot, ugyanis a csúcsra 

érve a lábunk előtt terül el a gyönyörű 

Dunakanyar, látható a Börzsöny, Nagy-

maros, Visegrád, valamint a távolabbi Vác 

fölé magasodó Naszály is. 2016 óta a hegy 

legmagasabb pontján egy fából készült 

kilátótorony segíti a kilátást.

Visegrádon, a Mogyoró-hegyi tanösvény 

a kicsiket fogja lenyűgözni, köszönhető-

en az állatsimogatónak. A Pilisi Parkerdő 

kirándulóhelye akár kocsival, akár Vo-

lán-busszal, de még biciklivel is könnyen 

megközelíthető. Visegrádról 45 perces 

sétára kell készülni, de szintkülönbség 

nincsen. A tanösvényhez Vezetőfüzet is 

tartozik, amivel izgalmasabbá lehet tenni 

a kicsiknek a kirándulást, de egy mese-

könyvvel is készült a Pilisi Parkerdő: Az 

elveszett fészek az erdei iskolában vásá-

rolható meg.

A kicsit nagyobb gyerkőcöknek a Tahi – Ka-

licsa-patak – Édeslyuk kunyhórom – Urak 

asztala túra lehet izgalmas, ahol egy volt 

rakétavédelmi bázist is meg lehet tekinteni 

12 kilométer legyaloglása után. A Duna-

bogdány és Tahitótfalu közt 593 méter ma-

gasra visz fel az út. Az MN2124 fedőszámú, 

Cenzor légvédelmi bázist 1980-ban építet-

ték, s közepes hatótávolságú rakétákkal 

szerelték fel. A szolgálatot a Szentendrén 

állomásozó katonaság adta. Az egykori 

építmények ma is megtalálhatók a terü-

leten, de az oda tervezett emlékműnek 

nyoma veszett.

Közepesen fitt kirándulóknak a Hidegle-

lős-kereszt – Róka szikla – Búbánatvölgyi 

tavak körtúra ajánlható. A 13 kilométeres, 

4 óra alatt teljesíthető, 400 méteres szint-

különbséggel járó túrát a Búbánatvölgy-

ből érdemes indítani. Az első megálló a 

Hideglelős-kereszt, ahonnan már Szlo-

vákiába is át tudunk nézni. Innen irány a 

Róka szikla, majd a Búbánatvölgyi tavak, 

ahol lehet horgászni, bográcsozni, napoz-

ni vagy piknikezni is. A Kerek-tó partján 

melegkonyhás büfé várja a megfáradt 

turistákat.

Azoknak, akik nagyobb kihívásra vágynak, 

a Salabasina-árkot javaslom. Bár a túra 

mindössze kilenc kilométer, érdemes az 

500 méteres szintemelkedésre nyolc órát 

számolni, biztos, ami biztos, és gyereket 

véltelenül se vigyünk magunkkal. A túra 

Pomáz végén, Kiskovácsinál indul. Négy 

kilométer után a Száraz-Klanác hegyről 

irány a völgy, ahol egy gát mellett kell vé-

gig haladni. A völgy mélyétől jön a kihívás, 

patakkal, sziklalépcsővel, korhadt, kidőlt 

fákkal, és rossz esetben térdig érő vízzel. 

Ha kikeveredünk a sziklafalak közül, onnan 

már csak pár lépés a perem, és a megszo-

kott turistaút.

Nyár, napsütés, fürdőzés

Ha már mindenki unja a Postást, akkor 

irány a Szentendrei-sziget! Hajóval, brin-

gával vagy kocsival is könnyen elérhető 

a pócsmegyeri Pázsit-tó, mely strandként 

üzemel. Én először 16 éve jártam ott, az-

óta nem sok minden változott, a víz tisz-

ta, lehet jókat enni a fák alatt. Kell ennél 

több a boldogsághoz? De aki nem szereti 

a strandokat, az se keseredjen el, a sziget 

másik felén, Kisorosziban fantasztikus ki-

látás mellett lehet fürödni, és utána enni 

valamit a közeli büfében.

De jó strand nemcsak a szigeten akad, ki-

csit arrébb Dunabogdányban is remekül 

lehet fürdőzni. Árnyék bőven van, mint 

ahogy foci- és röplabda pálya, játszótér és 

persze büfék is. A strand ráadásul ingye-

nes, így a nagyon meleg napokon zsúfolt 

lehet.

Szerencsére szinte minden településen 

lehet találni egy szabadstrandot vagy für-

désre alkalmas helyet, de érdemes figye-

lembe venni, hogy a Duna kiszámíthatat-

lan, úgyhogy szükség van az elővigyázatra, 

óvatosságra.

Meleg van? Vár a múzeum!

Nem kérdés, ha nagy a hőség kint, remek 

program lehet a múzeumozás, gyerekkel 

vagy gyerek nélkül egyaránt. Az ismert, 

nagy múzeumok mellett érdemes beugra-

ni a megnyitásakor azonnal sikertörténet-

té vált esztergomi Duna Múzeumba, mely 

nem véletlenül nyert el több rangos díjat 

is. A Vízeumban izgalmas módon mutatják 

be, hogyan változik a Föld vízkészlete, ez 

hogyan hat az élővilágra, mit lehet kezde-

ni a vízenergiával, és milyen mesterségek 

kapcsolódnak a vízhez és a víz közelsé-

géhez. A Látványtárban pedig újszerű 

megközelítésben mutatják be a vízhez 

kapcsolódó tárgyi világot, úgy, hogy bárki 

örömét lelje benne.

Ha idén nem jutsz el Szicíliába, ahol a ka-

pucinusok katakombáiban lehet nézni a 

régmúlt halottjait, irány Vác, a Tragor Ignác 

Múzeum Memento Mori & Ars Memorandi 

kiállítóhelye, ahol hasonló élményben le-

het része minden odalátogatónak. A pince 

mélye koporsókat rejt, melyek mindegyike 

különbözik egymástól. A mumifikálódott 

emberi maradványokra még 1994-ben 

bukkantak, melyeket elfalaztak. A 264 

holttest nagy része ma már Budapestre 

került, de néhány Vácott is megtekinthe-

tő. A nem klasszikus múzeumok sorában 

ott van a Retro Design Center Szentend-

rén, ami megmutatja, hogy éltek szüleink, 

nagyszüleink, mivel jártak, milyen beren-

dezési tárgyakkal vették körül magukat. 

Izgalmas időutazás tapasztaltabbaknak, 

és remek rácsodálkozás fiataloknak arra, 

milyen is volt anno az élet Magyarorszá-

gon.

Zimre Zsuzsa

KÖNYVAJÁNLÓ

Szentendre történelmi épületei nem-

csak a turisták, de a város lakói számára 

is rejtegetnek titkokat, érdekes ténye-

ket és anekdotákat. Másik Zsófi Szent-

endre: mendemonda – menvemondva 

című útikönyve sétára invitálja az olva-

sót Szentendre történelmi belvárosába, 

és szórakoztató, információkban gazdag 

idegenvezetőként szolgál az út során. A 

jókedvű, színes rajzokkal tarkított kötet 

otthon is lapozgatható, igazi hasznát azon-

ban egy tényleges séta során vehetjük: 

minden állomásnál pontos leírást kapunk 

az éppen aktuális utcakép alig észreve-

hető különlegességeiről, és a könyv min-

den megtekintett helyszín után válasz-

tást kínál, hogy utunkat merre folytassuk 

– mintha a sétát valóban egy nagytudású, 

tapasztalt kísérő társaságában tennénk 

meg.

Szó esik többek között a kilenc temp-

lom történetéről, a betelepülő szerbek 

és dalmátok építészeti-kulturális hagya-

tékáról, a szentendrei utcák és galériák 

névadó személyiségeiről, valamint a 

város természeti szépségeiről. A túrát a 

szerző pontos, mégis újszerű grafikái szí-

nesítik, melyek kreatív lencsén keresztül 

mutatják meg a jól ismert helyszíneket. 

A kötetet leginkább fiatal olvasóknak és 

vállalkozó kedvű családoknak ajánljuk, 

akik az idei nyáron tanácsos belföldi tu-

rizmus szellemében szívesen indulnak 

felfedezőútra Szentendrén – akár helyi 

lakosként is.

-vj-

(Szentendre: mendemonda – menvemond-

va, Írta és illusztrálta: Másik Zsófi, Megje-

lent 2017-ben a Szentendre és Térsége Non-

profit Kft. gondozásában. A könyv kapható 

a Dumtsa Jenő 22. szám alatti Tourinform 

irodában)
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Skála a képzelet és a valóság között

A portré a képzőművészet egyik legnépszerűbb ága a nyugati kultúrában. 
Egy realista arckép többnyire nem szorul különösebb értelmezésre, de a 
portrékészítés is elmehet egy absztraktabb, fantáziadúsabb irányba. Juhász 
Gergő Kaskát kérdeztem a portré dimenzióiról – bőven volt miről beszélgetnünk.

Azonnal felismer, miközben a Fő téren 

bolyongva keresem a megbeszélt talál-

kozóhelyet. Biztosan a több éves portréké-

szítés gyakorlata – a műfaj iránti érdeklő-

dése többek között a rengeteg ingázásból 

fakad, amikor a HÉV-en ülve unalmában 

utastársait krokizta. Nem szokta zavarni 

az embereket? – kérdezem. Van ilyen, fe-

leli mosolyogva, bár több pozitív élménye 

van, mint negatív. Az is előfordult, hogy 

az önkéntelen alany fizetett a portréért a 

HÉV-en.

Juhász Gergő Kaska sokféle műfajban al-

kot – művészneve még a gimnáziumi street 

artos korszakából származik. A portréban 

leginkább a banalitás és az egyszerűség 

fogta meg. Az összes kisgyereknek van 

portréfeladata az iskolában, magyarázza, 

a portrérajzolást rengetegen kipróbálják. 

Ahány alkotó, annyi stílus – egy portré le-

het egyszerű, gyors, realista vagy abszt-

rakt. Számára izgalmas ez a skála, hogy 

az egyszerűtől és a valószerűtől mennyire 

lehet elmenni a fejből való alkotásig, egy 

kreatívabb és elvonatkoztatottabb port-

réig.

A portré csak a nyugati, európai művészet-

történetben ennyire fontos, meséli. Sem 

Ázsiában, sem Afrikában nem az. A törté-

nelem során ez gyakran hatalmi reprezen-

táció volt. A papok, a nemesek készíttettek 

magukról portrét, és a mai sztárportrék-

nak még mindig van egy ehhez hasonló 

jellege. „Egy képmás értékét növelheti, 

ha hírességet ábrázol. A portrénál létezik 

egyfajta egyezményes értelmezési keret, 

hogy látszólag egyértelműnek tűnik a kép 

tartalma. Kisebb az esély a félreértelme-

zésre, mint például a konceptuálisabb 

munkáim esetén.”

Az élő modell utáni rajzolás hagyomá-

nyát szintén történelmi okokra vezeti 

vissza. Sokáig nagyon hangsúlyos volt a 

művészettörténetben, hogy másoljanak: 

kódexeket, szobrokat, korábbi műveket, 

valakit mindig másoltak, magyarázza. 

Európában az 1700-1800-as évektől vált 

fontossá, hogy élő személyekről készít-

senek portrékat, pusztán a modell egyedi 

karaktere kedvéért. Az egyediség, a ka-

Juhász Gergő Kaska I Fotó: Medveczki Tamás
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rakter „megfogalmazására” való képes-

ség a felerősödő individualizmus nyomán 

vált követelménnyé – ez a mai napig fo-

kozódik egyébként, teszi hozzá. „Egyfajta 

képzettséget, gyakorlottságot tükrözhet, 

ha valaki nem fotóról, hanem élő modell 

alapján rajzol. Gyakran látszik a rajzon a 

különbség. Persze nehezebb egy mozgó, 

élő modellt egy adott helyen és időben 

valósághűen lerajzolni, mint egy tetsző-

leges méretre nagyítható, könnyebben 

lemásolható fotót, de a minőségbeli kü-

lönbség miatt mégis érdemes lehet élő 

modellt választani.”

Legutóbbi projektje során is a portrékészí-

tésen keresztül hívta fel a figyelmet egy 

fontos társadalmi problémára: az idén 

online megrendezett PLACCC Fesztivál 

Walking in the City programja keretében 

hajléktalan nőkről festett portrékat, és 

ezeket az utcákra helyezte ki. „Az volt a 

feladatom, hogy a város közterein alkos-

sak, reagáljak a városra, mint térre. Van 

bennem egyfajta »hatékony türelmet-

lenség«, szeretem, ha gyorsan kapok 

visszajelzést, és látványos az eredmény. 

Amikor az utcán alkotok, gyakran azonna-

li a munkámra adott válasz.” Portréit egy 

hajléktalanszálló lakóiról készítette: be-

szélgetett az ott lakó nőkkel, mesélt nekik 

a projektről, és aki részt akart venni, arról 

egy nagyméretű színes képmást festett. 

Az elkészült képeket aztán visszavitte a 

szállóra, hogy az ott lakók véleményét 

kikérje. „Nagyon izgultam, hogy tetsze-

ni fog-e nekik. Ez nem volt könnyű, nem 

akartam őket direkt idealizálni, hogy meg-

változtassam azt, amilyenek ők valójában. 

Ugyanakkor az ő tragédiájuk látszik az ar-

cukon és a testalkatukon, nem tudják leta-

gadni, és ez rányomja a bélyegét a rajzokra 

is. Emiatt aggódtam egy kicsit. Történt már 

olyan, hogy egy idős embert lerajzoltam, 

és ő nagyon elérzékenyült, szomorú lett, 

amiért ennyire idősnek látszott a rajzon. 

Szóval volt egy ilyen kockázat. Azt is meg-

kérdeztem tőlük, hova tegyem ki a képe-

ket, ők mondták a helyszíneket, amelyek 

különböző okokból fontosak voltak nekik. 

Örültek ennek a kitüntetett láthatóságnak, 

és direkt kérték, hogy olyan helyekre te-

gyem ki a portréikat, ahol minél többen 

látják majd azokat.”

A helyi művészközösségtől valamennyire 

függetlennek tartja magát, ugyanakkor 

aktívan részt vesz a szentendrei körforgás-

ban: „Úgy érzem, kicsit olyan ez a város, 

mint amikor felteszed a telefont a töltőre. 

Utána nagyon jól el lehet lenni máshol is, 

mert már feltöltődtél.” Mivel ma sok szent-

endrei alkotó inkább jár egyéni, mint közös 

utakon, kevésbé érzi erősnek a művészkö-

zeg összetartását, mint korábban. Bár az 

is igaz, hogy most van néhány újraalaku-

lási kísérlet, teszi hozzá. „Szerveződik egy 

Folt csoport nevű összművészeti társaság 

Szentendrén, ami nagyon sok alkotói ágat 

integrálna, kezdve a színházművészettel 

a tervezőgrafikán át a múzeumpedagó-

giai foglalkozásokig. Ezzel nagyon sok 

tervünk van, az oktatásban is – művész-

csere és más hasonló típusú programok. 

Emellett van még a Dunarnia projekt is. 

Két, fiatal művészeket tömörítő csoport 

kezd alakulni, két összművészeti műhely 

Szentendrén.”

Kaska augusztus 30-án a Szentendre Éj-

jel-Nappal Nyitva fesztiválon a Tourinform 

iroda kertjében várja majd azokat, akik 

szeretnének magukról portrét rajzoltat-

ni. „Színes portrék lesznek, filctollakkal, 

amelyek könnyen száradnak, és egyből 

el lehet vinni őket. Szerintem elég gyors 

lesz. Maximum 20 perc, de ha valaki nem 

bírja ki, megbeszéljük előtte, hogy meddig 

képes ülni, és én igazodok hozzá” – mo-

solyog.

Vas Julianna

SZEVI-UDVAR

szeNteNDre éJJel-NAPPAl NYitvA

2020. augusztus 28-30.

A szeNteNDre és viDéke (szevi)

UDvAr PrOGrAMJA

Helyszín: Dumtsa Jenő u. 22.

Házigazda: Gálfi sarolta

állandó programok:

kiÁllítÁs és vÁsÁr

A lap eddigi grafikáinak kiállítása 

megtekinthető a szerkesztőségben, 

az alkotók munkái megvásárolhatók 

az udvarban.

AUGUsztUs 28. PéNtek

18:00

kiÁllítÁsMeGNYitÓ

Hulej Emese, a Nők Lapja újságíró-

ja beszélget a SzeVi alkotóival 

A megnyitón zenél: Krizbai Domokos 

„Antropomorf” 

(ingyenes)

AUGUsztUs 29. szOMBAt

10:00–12:00 és 14:00–16:00

kreAtív írÁs WOrksHOP

Sinkovics Gábor újságíró vezetésével 

A résztvevők betekintést kapnak az 

újságírás rejtelmeibe.

(A programon való résztvétel ingyenes, 

de regisztrációhoz kötött.)

18:00

QUIZNIGHT

Bartha Álmos, a SZEVI rejtvé-

nyek alkotójának vezetésével

Téma: Szentendre múltja, jelene, jövője 

(A programon való résztvétel ingyenes, 

de regisztrációhoz kötött.)

AUGUsztUs 30. vAsÁrNAP

10:00–16:00

POrtréfestés

Juhász Gergő Kaska festi meg 

az udvarba látogatók portréit

10:00–12:00 és 14:00–16:00

kéPeslAPkészítő WOrksHOP

Lázár Zsófival, a SzeVi grafikusával 

(ingyenes)

A programokra való regisztrációhoz 

és bővebb információért látogassák 

meg a SzeVi honlapját!

www.szevi.hu

Minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk!
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Nyári Teátrum – télen is

A Szentendrei Teátrum augusztusban két ősbemutatóval indul, 
és a nyár végével sem zárul. A kőszínházi évadban további bemutatók 
és előadások lesznek Szentendrén. Vasvári Csabát, a Szentendrei 
Teátrum igazgatóját a sokszorosan újratervezett évadról kérdeztük.

Az idei tavasz új és ismeretlen helyzet 

elé állította a szakmát. A különös karan-

ténidőszak után hogyan lehet újraindítani 

a nyári színházi évadot?

Nem szokványosan. A mindannyiunk által 

megélt, sajátos, különleges, sokféle reak-

ciót elindító szakasz után már nem lehet 

ugyanúgy színházat csinálni. Filozofikus-

nak tűnhet, de valami végérvényesen más 

lett. Nagyon sok mindenhez megváltozott 

a viszonyunk: az időhöz, a térhez, a kap-

csolatainkhoz, az ismerőseinkhez és az is-

meretlenekhez, a szokásainkhoz. Ebben a 

megváltozott világban nekünk is máshogy 

kell működni. Az biztos: ezentúl nem szól-

hatunk ugyanúgy a nézőkhöz, mint eddig. 

Másképp állunk majd újra színpadra. Ve-

lünk együtt a nézőink is más fénytörésben 

látják majd a világot.

A kényszerszünet szülte kényszermegol-

dások, mint például a színházak online 

térbe helyezkedése, visszaadják ugyan-

azt az élményt, amit a színház nyújthat? 

Megmarad a jövőben a jóval több virtuális 

élményt nyújtó kínálat?

Abban az elképesztő médiazajban, ami a 

képernyőkről sugárzik, az online színház 

szerintem zsákutca. Olyan értelmetlen a 

színházi tartalmat online térbe helyezni, 

mintha egy tollpihét fújnánk a hurrikánba. 

A színház lényege a személyes találkozás, 

az együtt megélt, nagyon bonyolult háló-

ban összeálló érzetek, melyeket a színé-

szek és a nézőtéren ülők keltenek egymás-

ban. Ez nem jön át a képernyőn. Ott csak 

látvány van, és az az érzet, amit a látvány 

gerjeszt. A képernyőt nézve magunkban 

cirkulálunk. A színház ennél jóval több, 

bonyolultabb és sokrétűbb; élő, illékony 

pillanatokkal.

Az ébredő színházi térben hogyan indul-

hat el a Szentendrei Teátrum az újrater-

vezés után?

Évtizedek óta, hagyományosan július első 

hétvégéjén indul a Teátrum. Ez most a pró-

baidőszakok megakadása, az újratervezés 

és szervezés miatt nem jöhet össze. Le-

het, hogy lesznek színházak, ahol hamar 

kinyithatnak a kapuk, mert olyan tartalmat 

kínálnak. Monodrámát a pandémia köze-

pén is lehet próbálni, de többszereplős 

darabot természetesen nem. Ven dég elő-

adást gyorsan meg lehet hívni, de a saját 

bemutató létrehozása időigényes. Nálunk 

a produkciók érdemi előkészítő szakasza is 

mostanában kezdődhetett csak el. Hetek, 

hónapok munkája, míg egy színházi elő-

adás létrejön. Amikor terveznünk kellett, 

épp az a szabályozás volt életben, hogy 

augusztus közepétől indulhat el az évad. 

Kénytelenek voltunk ebből kiindulni. A ké-

sőbb megnyitott lehetőség fényében elő-

rébb hoztuk a nyitást, augusztus elejére.

Jó pár szabadtéri színháznak van állandó 

nézőtere állandó színpaddal, technikai 

parkkal. A Szentendrei Teátrum játszóhe-

lyei viszont elég sajátosak. Nekünk minden 

évben, a nulláról indulva, a szentendrei 

macskakőre kell felépítenünk a nézőtere-

ket, színpadokat. Az idei rövid időszakra 

nem építhetünk nagyszínpadot, így a ka-

maraszínházi bemutatóinkat tartjuk meg a 

Ferenczy Múzeum udvarán, és a szokásos 

gyerekteátrumi programokat a Dunaparti 

Művelődési Ház udvarán. A koncertekből 

a szentendreiek szívének legkedvesebbet 

mutatjuk be.

Mit kellett átstrukturálni az eredeti ter-

vekből?

Az ős-eredeti terveinkben tíz bemutató 

szerepelt. Egyedülálló évadnak indult, és 

így is mindenképp egyedülálló lesz. A tíz 

bemutatóból legalább hatot szeretnénk 

megtartani, kettőt nyáron, négyet pedig a 

kőszínházi évad során.

Évadnyitó ősbemutatónk, a Függöny a 

Színház- és Filmművészeti Egyetem báb-

osz tá lyá nak színészvizsgája lesz. Ez az 

előadás szeretne különleges és ihletett 

módon reagálni arra a sajátos helyzetre, 

amiben most vagyunk. Molière, Shakes-

peare, kortárs szövegek és a hallgatók 

improvizációi alapján állítja össze és ren-

dezi Sardar Tagirovsky. A másik bemuta-

tónk egy kortárs francia darab magyaror-

szági ősbemutatója. Didier Caron Hamis 

hang című izgalmas és fordulatos drámáját 

az Orlai Produkciós Irodával közösen ál-

lítjuk színpadra, Ujj Mészáros Károly ren-

dezésében.

A nagyszínpadi bemutatókat és a Szent-

endrei Tavaszi Fesztivál elmaradt elő-

adá sait a kőszínházi évad során láthatják 

nézőink. Az idei évad tehát valóban nem 

lesz szokványos. A Szentendrei Teátrum, 

ami alapvetően nyári színház, a kőszínhá-

zi évadban is bemutatókkal lesz jelen a 

Pest Megyei Könyvtár színháztermében. 

Én mindennek a jó oldalát látom. Most 

megnyílik a lehetőség arra, hogy profiltágí-

tással, újfajta zsánerrel mutatkozhassunk 

meg. Bízom benne, hogy ez nézőink nagy 

örömére történik, és olyan színházi tartal-

mat kínálunk majd, amit eddig a szent-

endreiek a kőszínházi szezon során nem 

kaphattak meg helyben.

Sz. N.

Vasvári Csaba I Fotó: Polyák Attila
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A függöny előtt, a függöny mögött

Pár éve a Szentendrei Teátrum visszatért az 51 évvel ezelőtti 
kezdetekhez: színművészeti hallgatók játékát láthatta nyaranként 
a közönség. Idén a Függönnyel lép fel az SZFE bábszínész osztálya 
Szentendrén. Beszélgetés Sardar Tagirovsky rendezővel.

egy szokatlan, bezárt időszak után milyen

újra rendezni?

Sajnos és szerencsére nagyon sok témára 

tudunk reflektálni. Egy világjárvány után 

most a próbák olyanok, mintha újra tanul-

nánk járni és beszélni, egymással kommu-

nikálni. Emiatt más értelmet kap a színházi 

vonatkozás: az újratalálkozás a nézőkkel. 

Személyesebb vizekre tudunk evezni. 

Szeretném megtalálni azokat a pontokat, 

amitől empatikusabbak tudunk lenni. Talán 

ez a legfőbb, legérzékenyebb feladatunk, 

hogyan tanuljuk meg egymást valóban 

látni, elfogadni – miközben játszunk. Akár 

a színházban, akár az életben.

Miért függöny az ősbemutató címe?

Ez a függöny olyan illúzió, amit mi terem-

tettünk az elmúlt pár száz évben. A füg-

göny valamit sejtet. Valaki állhat a függöny 

mögött, valami van a függöny mögött. 

Amikor feljön, valami történik. Ez a színház 

parafrázisa. A lényege, hogy mi történik a 

függöny, a kulisszák, a paraván, a fal vagy 

a falak mögött. A világban minden szín-

padi képek sorozata, ami a szemünk előtt 

játszódik. A függöny nem csak egy anyag, 

ami a társulat előtt felgördül. Ez a függöny 

az elménk függönye is, ami este a szem-

héjunkra hull, és másnap reggel meglát-

juk, milyen világra ébredtünk. Függöny az 

is, amikor lehunyjuk a szemünket, valami 

történik a világban – de mi nem reflektá-

lunk. Úgy érzem, nagyon fontos reflektálni 

a jelenlegi helyzetre, és ezt úgy kell ten-

nünk, hogy velünk maradjon a költészet, 

ami gyertyaláng lehet ebben a kulturális 

szélviharban. Képesek vagyunk megóvni?

Az alcím: egy klasszikus és kortárs szín-

házi társulat élete és hirtelen halála. Mi 

az üzenete a darabnak?

A darabot együtt szerkesztjük a szereplők-

kel és Sényi Fanni dramaturggal. Időben 

ott járunk, amikor Molière halálával ma-

gára marad a társulat. Milyen lehetőségei 

vannak ennek a társulatnak? Hogy fog 

szétesni vagy hogyan találnak egymásra 

az érdekrendszerek közepette? Nem tu-

dom, mennyit kell aktualizálni a történetet. 

Szerintem már megvan.

A darab ötlete folyamatosan alakult – a va-

lóság megannyi témát és lehetőséget kínál 

nekünk, ezzel tudunk játszani. Ami Molière 

korában történt, és ami most történik, akö-

zött nincs nagy különbség. A 17. századi 

udvari rosszindulat a márkik kapcsán ma is 

fellelhető színházi szakmai emberek vagy 

akár bizonyos politikusok részéről. Sok po-

litikus nem elegáns kommunikációja vagy 

játszmája pontosan kiszámítható a köznép 

számára, vagyis számunkra. A gond ott 

kezdődik, amikor a polgári közízlés a köny-

nyű utat választja a kultúra terén, amikor 

eladjuk a kísérletező kedvünket, a kereső 

énünket befogadóként vagy alkotóként. 

De akkor is gond van, amikor a szakmai 

emberek, a művészek egy része elítéli a 

közönséget vagy más szakmai emberek 

művészi keresését, alkotói szándékát. Sze-

rintem egyáltalán nem tiszta terepen folyik 

jelenleg a színházi szakmánk, se bal-, se 

jobboldalon. Ez nem pártpolitika kérdése, 

hanem társadalmi felvetés-feltevés. És en-

nek mindannyian az okai vagyunk, lehe-

tünk. Hiszen mi adjuk ennek az egésznek 

az úgynevezett morális alapját. De nem 

vagyunk felkészülve még sok mindenre. 

A mi szakmánk első alapköve az emberség 

lenne, aztán jönne a színészet vagy a ren-

dezés. Sose gondoltam volna, hogy em-

berileg vagy szakmailag támadható leszek 

olyan pletykák vagy arc nélküli sértések 

formájában, amelyek nehezebbé teszik 

számomra a hivatásomat, és alaptalanok, 

de rájöttem, hogy ez talán így lehetett Mo-

lière idején, és így lesz száz év múlva is… Az 

irigység és a középszer félelme mindig ott 

volt és mindig ott lesz a valóban kísérlete-

ző emberek között, akiknek eszük ágában 

sincs ártani vagy akadályozni másokat. Ez 

sok muníciót jelent számomra a Függöny 

című előadáshoz. Ahogy Molière számára 

is sok lehetőséget tartogatott a saját kora 

és szakmája.

Most a fájdalmat jobban érezzük, mert 

személyesen minket érint, ezt a világot. 

És az ember mindig azt hiszi: az övé a leg-

nagyobb fájdalom. Én is ezt gondolom sok-

szor a saját fájdalmamról. Az, hogy miként 

éljük meg a valóságot, nagyon érdekes. 

Nemrég volt egy különös álmom. Reg-

gel kinyitottam a szemem, felnyitottam a 

szemhéjamat, ezt a függönyt, és azt érez-

tem, valami ott maradt a függöny mögött 

bennem, az álmaimból. Ilyen álomszövetek 

között mozgunk, és ez energiát ad nekünk 

a nappal folyamán. Nem pontosan idézem, 

de a tartalmát tekintve igen, Shakespeare 

mondja: mi mindannyian ugyanabból az 

anyagból vagyunk, amelyből az álmaink 

születnek.

Sz. N.

Sardar Tagirovsky rendező a Szentendrei Teátrum sajtótájékoztatóján. | Fotó: Deim Balázs
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TEÁTRUM

szeNteNDrei teÁtrUM
2020. augusztus 7–30.
szentendreiteatrum.hu

augusztus 7. péntek 20:00| 
Ferenczy Múzeum udvara
SZABAD TEREK – NYITOTT 
LELKEK
évADNYitÓ teÁtrUM-
GÁlA
Meghívott vendégek – töb-
bek között:Bartos Ágnes 
e.h., Csernák Norbert e.h., 
Hámori Ildikó, Hernádi 
Judit, Hrutka róbert, 
Nagy Dániel viktor, Papp 
János, Podlovics laura e.h., 
Szulák Andrea, Tompos 
kátya, valamint a saxy4U 
szaxofonkvartett: fáy 
lukács, Mészáros Péter, 
Marót Márton és okrutay 
András
műsorvezető: Vasvári 
Csaba

augusztus 9–14. 18:00| 
DMH udvara
NYílt fÓrUM – felOlvA-
sÓszíNHÁzi estek
kortárs magyar drámaírók 
művei

Augusztus 9. vasárnap 
18:00
Dézsi Fruzsina: A helyzet 
ura

Augusztus 10. hétfő 18:00
Molnár t. eszter: A zsúr
Augusztus 11. kedd 18:00
Horváth János Antal: 
szent iván éj

Augusztus 12. szerda 18:00
o. Horváth Sári: Hiszitek 
mit nem

Augusztus 13. csütörtök 
18:00
tóth réka Ágnes: ez
Augusztus 14. péntek 18:00
Dóka Péter: Polimax, avagy 
a kockaróka visszatér

A felolvasóestek után be-
szélgetés a művekről színhá-
zi szakemberekkel
A belépés díjtalan, de re-
gisztrációhoz kötött!
Regisztrálni a szentendrei-
teatrum.jegy.hu oldalon le-
het 0 Ft-os jegy vásárlásával.

augusztus 14. péntek 
20:00| Ferenczy Múzeum 
udvara
FÜGGÖNY
premier
A Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem és a Szent-
endrei Teátrum produkciója

Az előadás Moliére, 
Bulgakov, Szophoklész, Ra-
cine, Mnouchkine, Mandel, 
Shakespeare műveinek 
felhasználásával és/vagy 
hatására készült, kiegészül-
ve az előadásban szereplő 
színészek, alkotók improvi-
zációival.
Szereplők: Ács Petra, Bán-
ky sára, Bartha Bendegúz, 
Bartos Ágnes, Csarkó 
Bettina, Csernák Norbert, 
Horgas Ráhel Anna, Hrisz-
tov toma, kedves Csaba, 
l. Nagy Attila, Podlovics 
laura, szekeres Máté
Rendezőasszisztens: Bir-
kenstock Rebeka
Dramaturg: Sényi Fanni
Rendező: Sardar Tagirov-
sky

augusztus 16. vasárnap 
20:00| Ferenczy Múzeum 
udvara
Grecsó Krisztián – Bíró 
Bence
MeGYek UtÁNAD
A MASZK Egyesület (Sze-
ged), az Orlai Produkciós 
Iroda és a FÜGE produk-
ciója
Szereplők: Mészáros Béla, 
kurta Niké, Baki Dániel
Rendező: Dékány Barnabás

augusztus 22. szombat, 23. 
vasárnap 20:00| Ferenczy 
Múzeum udvara
Didier Caron
HAMIS HANG
magyarországi bemutató
Az Orlai Produkciós Iroda 
és a Szentendrei Teátrum 
produkciója
Játsszák: Vasvári Csaba és 
Nagy Dániel Viktor
Rendező: Ujj Mészáros 
károly

augusztus 22. szombat 
20:00 | DMH udvara
BOrBélY MiHÁlY feAt 
BiNDer kÁrOlY
A Borbély Műhely jazzklub 
vendége ezúttal Binder 
károly Erkel Ferenc-díjas 
zongoraművész, zeneszer-
ző
Borbély Mihály – szaxofon, 
fúvós hangszerek
Horváth Balázs – bőgő
G. Szabó Hunor – dob
vendég: Binder károly – 
zongora

augusztus 30. vasárnap 
20:00 | Ferenczy Múzeum 
udvara
GArÁzsBANDA
koncertszínház
A DEKK Színház, a FÜGE 
és a Kőszegi Várszínház 
produkciója

Játssza és rendezte: Jan-
kovics Péter, szabó zoltán, 
Vinnai András
Zene és dalszövegek: Bon-
sai Boy

Gyerekteátrum | DMH 
udvara
augusztus 16. vasárnap 
10:00
BABszeM JANkÓ
A Majorka Színház előadása
augusztus 21. péntek 
14:00–16:30
BArÁtAiNk, A MADArAk
A Magyar Madártani 
Egyesület és a Szentend-
rei Teátrum szórakoztató, 
ismeretterjesztő, interak-
tív, madaras játszóháza a 
Dunaparti Művelődési Ház 
udvarán, augusztus 21-én, 
pénteken 14:00-16:30 kö-
zött, minden korosztálynak. 
Kvízjátékok, memóriajáté-
kok, mesesarok, játszóház, 
kiállítás, év madara totó.
augusztus 23. vasárnap 
10:00
fArkAsBArkAs és rÓkA-
kOMA
Az Aranyszamár Színház 
előadása

augusztus 30. vasárnap 
10:00
A kUtYÁCskA
Nyáry Detti és Tűzkő Sán-
dor előadása

Info: szentendreitatrum.hu
FB: Szentendrei Teátrum
Jegyek: szentendre.jegy.hu
Tourinform Iroda Szentendre
(Dumtsa Jenő u. 22.)
telefon: +36 26 317 965
e-mail: tdm@szentendre.hu

KIÁLLÍTÁS

HAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka u. 7.

szeptember 2. szerda 9:00
Ábrányi 100 – Egy romanti-
kus szentendrei álmodó
Kiállítás Ábrányi Emil 
költő, műfordító, újságíró 
(1870–1920) emlékére
Megtekinthető az előcsar-
nokában október 13-ig, a 
nyitvatartási időben
A belépés ingyenes!
Nyitva tartás: hétfő 9–19, 
kedd 9–19, szerda zárva, 
csütörtök 9–19, péntek 
9–19, szombat 9–13. A 
felújítási munkálatok miatt 
augusztus 24-ig a gyer-
mekkönyvtár, a helytör-
téneti gyűjtemény és a 
fonotéka személyesen nem 
lesz látogatható, de a kért 

dokumentumokat kérésre 

kiadják.

ÚJMŰHelY GAlériA

Fő tér 20.

augusztus 12. – szeptem-

ber 6.

tria mala – tűz tenger 

Asszony

Gallai Judit Ágnes kép-

zőművész kiállítása

szeptember 9. – október 4.

Permanens konfliktusok

Verebics Ágnes és Verebics 

Katalin képzőművészek 

kiállítása

MANk GAlériA

Bogdányi u. 51.

augusztus 5–30.

élet-Jelek

A Ceredi Nemzetközi Kor-

társ Művésztelep kiállítása

szeptember 2–27.

Találkozás

Erős Apolka szobrászmű-

vész kiállítása

szeNteNDrei réGi 

MŰvészteleP

Bogdányi u. 51.

Szobrok a kertben

Szabadtéri szoborkiállítás

Megtekinthető szeptember 

27-ig

kMettY MÚzeUM

Fő tér

Kmetty János, az örök 

kereső

kOvÁCs MArGit MÚzeUM

Vastagh György utca

Kovács Margit, a Duna 

királynője

Új, állandó kiállítás

ELŐADÁS

CzÓBel MÚzeUM

Templomdomb 1.

augusztus 30. vasárnap 

16.00

Czóbel Béla és a Fauve-ok

Barki Gergely vetített előa-

dása a fauve Czóbelről és 

más magyar Vadakról

Belépőjegy: 1000 Ft

Regisztráció: regisztracio@

muzeumicentrum.hu
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MOZI

P’Art MOzi
Dunakorzó 25.

augusztus 5.szerda
14:15 PESTI BALHÉ (107’)(16) 
– Lóth Balázs filmje
16:15 TELJES TITOKTARTÁS 
(105’)(12) – 9 műfordító egy 
vidéki kúriában, titokban…
18:05 A NAGY FAFILM (65’)
(6) – ÖKOPARTY SOROZAT 
(DunaP’Art Filmklub)
19:15 EMMA (125’)(12) – Jane 
Austen imádott komédiája

augusztus 6. csütörtök
16:00 ÁLLATI JÓ KEKSZEK 
(105’)(6)
17:55 NAGYAPÁM: HORTHY 
MIKLÓS (62’) – Sipos József 
filmje
19:00 PATTHELYZET (65’)
(16) – Szűcs Dóra filmje
20:15 MADE IN ITALY (93’)
(12) – f: Liam Neeson, Mi-
cheál Richardson

augusztus 7. péntek
17:30 NAGYAPÁM: HORTHY 
MIKLÓS (62’) – Sipos József 
filmje
18:30 TITKOK ÉS IGAZSÁ-
GOK (100’)(16)
20:15 MADE IN ITALY (93’)
(12) – f: Liam Neeson, Mi-
cheál Richardson

augusztus 8. szombat
14:30 MEDVEVILÁG SZICÍLI-
ÁBAN (82’)(6)
16:00 #KÖVESSBE (88’)(18)
17:35 DANIEL (138’)(16)
20:00 MADE IN ITALY (93’)
(12) – f: Liam Neeson, Mi-
cheál Richardson

augusztus 9. vasárnap

15:00 ÁLLATI JÓ KEKSZEK 
(105’)(6)

16:50 #KÖVESSBE (88’)(18)

18:20 TITKOK ÉS IGAZSÁ-
GOK (100’)(16)

20:05 MADE IN ITALY (93’)
(12) – f: Liam Neeson, Mi-
cheál Richardson

augusztus 10. hétfő

17:00 RIVERDANCE 25. ÉV-
FORDULÓS GÁLAELŐADÁS 
DUBLINBAN (120’)(kn)

19:05 EMA (107’)(18)

augusztus 11. kedd

16:40 EMA (107’)(18)

18:30 KISASSZONYOK (135’)
(12) – CINEBOOK SOROZAT 
(DunaP’Art Filmklub)

augusztus 12. szerda

17:30 DANIEL (138’)(16)

20:00 TELJES TITOKTAR-
TÁS (105’)(12) – 9 műfor-
dító egy vidéki kúriában, 
titokban…

augusztus 13. csütörtök

14.00 A HERCEG UTAZÁSA 
(77’)(6)

15.15 BARTA TAMÁS – SI-
ESS HAZA, VÁR A MAMA! 
(90’)(12)

17.40 EREDET (142’)(12)

20.10 STATEN ISLAND 
KIRÁLYA (138’)(16)

augusztus 14. péntek

17:10 A HERCEG UTAZÁSA 
(77’)(6)

18:30 BARTA TAMÁS – 
SIESS HAZA, VÁR A MAMA! 
(90’)(12)

20:05 STATEN ISLAND 
KIRÁLYA (138’)(16)

augusztus 15. szombat
13:30 ÁLOMÉPÍTŐK (81’)(6)
14.55 A HERCEG UTAZÁSA 
(77’)(6)
16:25 ÚRIEMBEREK (113’)(18)
18.25 A DÍSZVENDÉG (105’)
(16)
20.20 STATEN ISLAND 
KIRÁLYA (138’)(16)

augusztus 16. vasárnap
14:30 ÁLOMÉPÍTŐK (81’)(6)
16:00 A VADON HÍVÓ SZA-
VA (105’)(12)
18:00 JOJO NYUSZI (108’)
(12)
20:00 STATEN ISLAND 
KIRÁLYA (138’)(16)

augusztus 17. hétfő
16:00 STATEN ISLAND 
KIRÁLYA (138’)(16)
18:30 A DÍSZVENDÉG (105’)
(16)
20:20 JOJO NYUSZI (108’)
(12)

augusztus 18. kedd
18:30 AZ ELSŐ ÁRULÓ (152’)
(16) – LÉLEKMOZI SOROZAT 
(DunaP’Art Filmklub)

augusztus 19. szerda
16:00 A VADON HÍVÓ SZA-
VA (105’)(12)
18:00 BARTA TAMÁS – 
SIESS HAZA, VÁR A MAMA! 
(90’)(12)
19:40 STATEN ISLAND 
KIRÁLYA (138’)(16)

augusztus 20. csütörtök
14:30 ÁLLATI JÓ KEKSZEK 
(105’)(6)
16:20 A MÁSIK BÁRÁNY 
(97’)(16)
18:00 PESTI BALHÉ (107’)
(16) – Lóth Balázs filmje

20:00 TELJES TITOKTAR-
TÁS (105’)(12)

augusztus 21. péntek
16:40 SCOOBY! (93’)(6)
18:15 TITKOK ÉS IGAZSÁ-
GOK (100’)(16)
20:00 A MÁSIK BÁRÁNY 
(97’)(16)

augusztus 22. szombat
14:00 ÁLOMÉPÍTŐK (81’)(6)
15:25 A MÁSIK BÁRÁNY 
(97’)(16)
17:05 BAJNOKOK (124’)(12)
19.15 EREDET (142’)(12)

augusztus 23. vasárnap
15:00 ÁLOMÉPÍTŐK (81’)(6)
16:30 VAD ERDŐK, VAD 
BÉRCEK – A FANTOM NYO-
MÁBAN (65’)(6)
17:45 MEDVEVILÁG SZICÍLI-
ÁBAN (82’)(6)
19:15 STATEN ISLAND KIRÁ-
LYA (138’)(16)

augusztus 24. hétfőn a 
mozi zárva tart

augusztus 25. kedd
16:40 A DÍSZVENDÉG (105’)
(16)
18:30Tess és én- életem 
legfurcsább hete(82’) 
(12) – CINEBOOK SOROZAT 
(DunaP’Art Filmkub)

augusztus 26. szerda
18:50 PATTHELYZET (65’)
(16) – Szűcs Dóra filmje
20:00 HOGYAN LEGYÉL JÓ 
FELESÉG? (109’)(16) – Martin 
Provost filmje

augusztus 27. csütörtök
16.00 EREDET (142’)(12)
18:25 AZ IGAZSÁG (106’)(12)
20:20 EGY NŐ LÁTHATAT-
LAN ÉLETE (139’)(16)

augusztus 28. péntek
16:45 MASHA ÉS A MEDVE: 
MASHA DALAI (88’)(knE)
18:20 BARTA TAMÁS – 
SIESS HAZA, VÁR A MAMA! 
(90’)(12)
20:00 AZ IGAZSÁG (106’)(12)

augusztus 29. szombat
13:00 MOZIBAZÁR – REMB-
RANDTTÓL A PARAFADU-
GÓIG
14:20 MASHA ÉS A MEDVE: 
MASHA DALAI (88’)(knE)
16:00 A MŰVÉSZET TEMP-
LOMAI – IMPRESSZIONISTA 
RITKASÁGOK (80’)(12)
17:30 IMPRESSZIONIZ-
MUS A SZENTENDREI 
FESTÉSZETBEN – Muladi 
Brigitta művészettörténész 
előadása
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 PROGRAM: 
10:00 Ünnepi istentisztelet

a Preobrazsenszka 
templomban

16:00 Vecsernye és 
kalácsszentelés

A Vecsernyét követően 
kötetlen program, zene,
tánc a templom kertjében

18:00 Vonulás zeneszóval
Szentendre főterére

20:00 Zenél a Kolo együttes
a Lázár cár téren

A rendezvényt az aktuális
egészségügyi biztonsági 
szabályokat betartva
rendezzük meg.

Szervezők:
Szentendrei Szerb 
Önkormányzat, Szentendrei 
Kulturális Központ

A programváltoztatás
jogát fenntartjuk.   

2020. AUGUSZTUS 19. SZERDA

augusztus 30. vasárnap
13:00 MOZIBAZÁR – REMB-
RANDTTÓL A PARAFADU-
GÓIG
15:00 MASHA ÉS A MEDVE: 
MASHA DALAI (88’)(knE)
16:30 A MŰVÉSZET TEMP-
LOMAI – IMPRESSZIONISTA 
RITKASÁGOK (80’)(12)

augusztus 31. hétfő
18:00 EMA (107’)(18)
20:00 AZ IGAZSÁG (106’)(12)

szeptember 1. kedd
18:30 TŐRBE EJTVE (130’)
(12) – LÉLEKMOZI SOROZAT 
(DunaP’Art Filmklub)

szeptember 2. szerda
18:00 AZ IGAZSÁG (106’)(12)
20:00 TITKOK ÉS IGAZSÁ-
GOK (100’)(16)

szeptember 3. csütörtök
18:00 MIUTÁN ÖSSZECSAP-
TUNK (103’)(16E)
20:00 PALM SPRINGS (90’)
(BA) – máris kultuszfilm lett!

szeptember 4. péntek
16:00 DANIEL (138’)(16)
18:30 MIUTÁN ÖSSZECSAP-
TUNK (103’)(16E)
20:15 PALM SPRINGS (90’)
(BA) – máris kultuszfilm lett!

szeptember 5. szombat
16:00 CORPUS CHRISTI (115’)
(16) – „NYISD KI A SZEMED!” 

SOROZAT (DunaP’Art Film-
klub)
18:10 JONAS KAUFMANN – 
AZ ÉN BÉCSEM (98’)(12E)
20:00 MIUTÁN ÖSSZECSAP-
TUNK (103’)(16E)

szeptember 6. vasárnap
16:00 A MŰVÉSZET TEMP-
LOMAI – IMPRESSZIONISTA 
RITKASÁGOK (80’)(12)
17:25 MIUTÁN ÖSSZECSAP-
TUNK (103’)(16E)
19:10 PALM SPRINGS (90’)
(BA) – máris kultuszfilm lett!

BARLANG

DUNAPArti MŰvelőDési HÁz
Dunakorzó 18.

augusztus 6. csütörtök
20:30 KERTMOZI
Boldog idők (16)
francia vígjáték, dráma, 110 
perc, 2019 belépő: 1000 Ft
07. péntek 20:00 KONCERT 
Yellow Mood / Cataflamingo
Eklektikus stílus kavalkád, 
kompromisszumok nélkül. 
belépő: 1000 Ft

augusztus 9., 10., 11.
18:00 TEÁTRUM
Nyílt fórum – Felolvasószín-
házi bemutatók

augusztus 12., 13., 14
Szerzők: Dézsi Fruzsina, 
Dóka Péter, Horváth János 

Antal, Molnár T. Eszter, O. 
Horváth Sári, Tóth Réka 
Ágnes
belépő: díjtalan, de regiszt-
rációhoz kötött

augusztus 15. szombat
20:00 KONCERT
Ricsárdgír Cringe Party
with Sunset és Házibuli | 
vendég: Heatlie Ricsárdgír 
zenekar visszatér Szentend-
rére, hogy a szokásos nyár 
végi ereszd el a hajam idén
se maradjon el!
belépő elővételben: 2200 Ft 
a koncert napján: 2700 Ft

augusztus 16. vasárnap
10:00 GYEREKTEÁTRUM
Babszem Jankó
a Majorka Színház közönsé-
get is bevonó gyermekelőa-
dása
belépő: 1000 Ft

augusztus 21. péntek
20:00 KONCERT Galaxisok
A tábortüzes generációzás-
tól a csilingelő gitárpopon 
keresztül a zongorás, álom-
szerű balladákig jutottak el. 
belépő: 1500 Ft

augusztus 22. szombat
20:00 TEÁTRUM
Borbély Műhely feat. Binder 
Károly Vendégük ezúttal 
Binder Károly, Erkel Fe-
renc-díjas zongoraművész, 

tanszékvezető egyetemi 
tanár és zeneszerző.
belépő: 2500 Ft

augusztus 23. vasárnap
10:00 GYEREKTEÁTRUM
Farkasbarkas és Rókakoma 
Az Aranyszamár Színház bá-
belőadása belépő: 1000 Ft
28. péntek SZENTENDRE 
ÉJJEL-NAPPAL NYITVA 
belépő: 1000 Ft
21:00 Korai Trancemission
22:30 Popdavec
Underground nyitóeste

augusztus 29. szombat
SZENTENDRE 
ÉJJEL-NAPPAL NYITVA
belépő: 2000 Ft
20:00 Lions of Suburbia
22:00 Zinny and the Juicy 
Magic Band
23:00 Timo&Rob vinyl se-
lection
Egy este a reggae, a ska, és 
az r’n’b bűvöletében

augusztus 30. vasárnap
10:00 GYEREKTEÁTRUM
A kutyácska
Az ismert magyar népmese 
interaktív színpadi változata 
óvodásoknak és kisiskolá-
soknak, Nyáry Detti és Tűzkő 
Sándor előadásában
belépő: 1000 Ft
SZENTENDRE ÉJJEL-NAP-
PAL NYITVA
belépő: 2000 Ft
19:30 Valahanta
21:00 Tudósok
Alter nyárzáró a kertben
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Harmadik alkalommal szervezi meg az 

ArtKert összművészeti fesztivált a Szent-

endrei Régi Művésztelepen és a MANK Ga-

lériában a MANK Magyar Alkotóművészeti 

Közhasznú Nonprofit Kft. Az alkotóművé-

szet központja augusztus 28. és 30. között 

ismét kinyitja kapuit: három napon át igazi 

kortárs találkozások várnak mindenkit: iz-

galmas programokkal,

A hétvégi estéken koncertekkel telik meg a 

Művésztelep: szombaton az Ivan & The Pa-

razol öttagú rock’n’roll banda lép színpad-

ra, vasárnap a Meg Egy Cukorka magasan 

szálló, széleken táncoló, magyar szövegű 

art’rock beat zenekara után a Lóci játszik,. 

Fellép még a The Anahit, A Bence kalandjai 

és a Fiúk zenekar a Hangfoglaló Program-

nak köszönhetően.

Az augusztus 28-29-i művészeti séta kere-

tében a főtéri ÚjMűhely Galériából indul-

va bemutatjuk Szentendre azon kultikus 

helyszíneit, amelyek híres festmények 

kompozícióit ihlették. A várostörténeti ér-

dekességek mellett az egykor itt élő és 

alkotó művészek alakjait is megidézzük. 

A program csúcspontja a Régi Művészte-

lep felkeresése, ahol műteremlátogatás 

keretében személyesen is megismerhet-

jük az ott alkotó festőművészeket: Aknay 

János, Baksai József, Bánföldi Zoltán, Be-

reznai Péter, Buhály József, Csáki Róbert, 

Knyihár Amarilla és Krizbai Sándor várja a 

látogatókat.

Nem maradhatnak ki a programból a 

művészeti workshopok sem. Az agyag-

művészettől a zománcozáson és a se-

lyemfestésen át a fotózásig vagy éppen a 

szitanyomásig számtalan izgalmas tech-

nikát ismerhetnek meg és próbálhatnak 

ki kicsik és nagyok egyaránt.

A Banquet for Bees című interaktív előa-

dáson megismerhetjük a méhek életét 

tánccal, sétával és ehető virágokkal fűsze-

rezve, de látogatóba érkezik a Művészte-

lepre a Képmás-est elnevezésű sorozat is, 

amelynek köszönhetően együtt nézhetjük 

meg a Ruben Brandt, a gyűjtő című filmet, 

megismerhetjük a Képmás magazin cím-

lapfotósát és képszerkesztőjét, Emmer 

Lászlót és Páczai Tamást, de még Szalóki 

Ágival is beszélgetünk arról, hogyan köt 

össze a zene őseinkkel, gyermekeinkkel, 

egymással.

Több nagyon izgalmas kiállításnak is 

helyet ad a MANK: a MANK Galériában 

ÉLET-JELEK címmel a 25 éves Ceredi Kor-

társ Nemzetközi Művésztelep munkáiból 

nyílik kiállítás; az ÚjMűhely Galériában 

pedig Gallai Judit Ágnes Tria mala – Tűz, 

Tenger, Asszony című tárlata lesz látható. 

A Hangfoglaló Programnak köszönhető-

en Vértes György magyar könnyűzenei 

fotós kiállítása nyílik meg a Szentendrei 

Régi Művésztelep Jeges Ernő Műtermé-

ben, a Szobrok a kertben című szabadtéri 

szobortárlat mellett pedig Eifert János fo-

tóművész portréfotóiból álló kiállítás lesz 

látható a Szentendrei Régi Művésztelep 

kertjében. Ráadásul a MANK jóvoltából a 

kortárs vizuális művészetek fiatal generá-

ciójának legfrissebb munkái láthatók majd 

Szentendre ikonikus helyein, terein.

Ismét megrendezzük a Ferenczy Múzeumi 

Centrummal közösen a tavaly nagy siker-

nek örvendett műgyűjtő játékukat. 

A főtéri ÚjMűhely Galériában komolyzenei 

koncertek, tárlatvezetés, ékszerkészítői és 

kerámiaművészeti workshop várja a láto-

gatókat. A test kultusza a képzőművészet-

ben című beszélgetésen a MANK Kép/

Test/Lét összművészeti programsorozata 

mutatkozik be. Esténként a Melléküzemág 

és az E.J.R. Műhely koncertje színesíti a 

programot, a Generációk találkozása című 

sorozatban pedig Krizbai Sándor festőmű-

vésszel és Krizbai Gergely „Krizbo” grafi-

kusművésszel, valamint ef Zámbó István-

nal és Margit Szabolccsal találkozhatunk.

A program a Szentendre Éjjel-Nappal 

Nyitva Fesztivál keretében, a Hangfogla-

ló Program és a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával valósul meg. A változtatás 

jogát a MANK fenntartja.

BARTHA 
ÁLMOS 

REJTVÉNYE

… VERS-
TAPPEN F1 

PILÓTA

… HARRIS 
SZÍNÉSZ

RÖNGGEN 
SUGÁRZÁS 

JELE
GÁZ, BÉNA

ALAP-
HALMAZ

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSA

MEGFEJTÉS 1.




    

… ASTRA
FILMCÍM 

KÖR
SUGARA  AMPLITÚDÓ 

JELE 
SZÖRNYŰ

MEG-
KÖNNYEZ

10  TÖREDÉK





AMENNYI-
BEN

LÓLÉPÉS

MEGFEJTÉS 2 ÚT JELE

ÓRA JELE


 ITAL


 INDIUM 
VEGYJELE 

TÖR ODAERŐSÍT FÉK KÖZEPE!

ÉGTÁJ




   BAGAMÉRI 

MAGA TESZI 


LITER

50 
KÖZEPÉN 

BÚG!  ÜLŐ EMBER 
COMBJA 

 OSZTRÁK 
AUTÓJEL 

AMPER
KÉRDŐ 

SZÓCSKA
ENERGIA

JELE
URÁN

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSA 

 

ŐZ
NŐSTÉNYE 

 

A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. szeptember 2-áig várjuk a Dumtsa 22. szám 

alatti szerkesztőségünkbe, vagy a szevi@szentendre.hu email címre. A helyes 

megfejtők között Másik Zsófi, Szentendre: mendemonda menvemondva c. dedikált 

útikönyvét sorsoljuk ki.

A szerencsés nyertes nevét a szeptember 16-i lapszámunkban tesszük közzé.

A június 17-i rejtvényünk helyes megfejtése a „a dal a miénk” volt.

A nyertes: Novák Andrea

Nyereménye két darab belépőjegy a Szentendrei Kisállatkertbe (Tegez utca 1.).

ArtKert összművészeti fesztivál

A kortárs kultúra legjavát vonultatja fel a MANK augusztus utolsó 
hétvégéjén. Az Ivan & The Parazol, a Lóci játszik, az IDEGEN és a Meg 
Egy Cukorka koncertje mellett számtalan művészeti programmal vár 
mindenkit a Szentendrei Régi Művésztelep és a MANK Galéria.



Az Erzsébet-parti Duna Palo-

ta nagyvendéglőben – amely 

azelőtt Veresmarthy-villa volt 

– 1920. január 4-én huszonegy 

ember gyűlt össze, akik a turis-

táskodást életszemléletükké 

választották. A polgármester 

jelenlétében tárgyalták meg 

a fejlődés lehetőségeit. Pong-

rácz György műegyetemi hall-

gató bevezető beszédében vá-

zolta, hogy „Szentendrét szép 

környezete predesztinálja arra, 

hogy itt egy turistáskodással 

foglalkozó egylet megalakul-

jon. Ennek a feladata lenne, 

hogy irányítaná a turistákat, 

nevelné a helybeli ifjúságot, 

igyekezne a »vadturistákat«, 

a növénypusztítókat és a gaz-

dáknak kellemetlen egyéb há-

tizsákos egyéneket, akik 1919-

ben errefelé garázdálkodtak, 

eltávolítani”.

A jelenlévők nagy lelkesedés-

sel egyhangúlag kimondták 

– hivatalos nevén – a Magyar 

Turista Egyesület Szentendrei 

Osztályának a megalakulá-

sát. Tiszteletbeli elnöknek dr. 

Antolik Arnold polgármestert 

és dr. Kada Mihály esperes 

plébánost, elnöknek Czibulka 

János gyógyszerészt, ügyve-

zető alelnökké Tellér Gyula 

fővárosi tanárt, titkárnak Pong-

rácz Györgyöt, pénztárosnak 

Csornay Lajos nyugalmazott 

főfelügyelőt, ellenőrnek Patók 

Lajos rendőrfelügyelőt, könyv-

tárosnak Czibulka Gyula mű-

egyetemi hallgatót, ügyésznek 

pedig dr. Veresmarthy Miklós 

ügyvédet választották meg. 

Szavaztak a választmányi ta-

gokra is; dr. Antolik Arnoldra, 

Pongrácz Vilmára, Deim Fe-

rencre, Gyelán Győzőre és 

Gyelán Ferencre.

Elhatározták, hogy a város cí-

merével jelvényt készíttetnek. 

Minden csütörtökön este 6 és 

8 óra között összejöveteleket 

tartanak a vendéglőben, mint 

a hivatali helyiségükben, és 

havonta egyszer „tanácskoz-

mányt” is.

A tagfelvétel feltételeként egy 

választmányi és egy rendes tag 

ajánlása kellett. Az általános 

tagdíj 12 koronába került, az 

alapító tagságot 100 koroná-

ért lehetett évente megválta-

ni. Februárra hatvan főre nőtt 

a létszámuk, ebből kilencen 

lettek alapítók. Rommán József 

decemberben nyitotta meg a 

vendéglőjét, és tavasszal be-

jelentette, hogy az alagsorban 

kialakított helyiségben turista-

szállót rendez be, a hálódíjak az 

egyesületet illetik meg.

A Szentendrei Osztály felaján-

lotta, hogy a Pilisben a kör-

nyék turistajelzéseit karban-

tartja. Egy új utat is kijelöltek 

a Sztelin-patak völgyétől a 

290 méteres magaslaton ke-

resztül Leányfaluig. A hegyet 

pedig a május 9-i gyűlésü-

kön a tiszteletbeli elnökükről 

Kada-csúcsnak nevezték el, 

mert a főtisztelendő úr kedves 

növendékeivel ide szokott ki-

rándulni.

Több túrát és táncestélyt ren-

deztek. Decemberben képes-

lapot adtak ki, Gyelán Győző 

választmányi tag fotográfiá-

jával a közeli Dömörkapui víz-

esés ről, amelyet a Szentendre 

és Vidéke nyomdája készített. 

A második képeslapjuk a siká-

rosi erdőőri- és vadászlakról 

jelent meg, ez népszerű szál-

láshelyként várta a túrázókat, 

és Pongrácz György tagtársuk 

fényképezte le.

Így telt el száz évvel ezelőtt a 

Szentendrei Osztály első éve.

Ürmös Lóránt

Felhasznált források:

Szentendrei Néplap 1920. 

évfolyam

Turisták Lapja 1920. 1-2. szám, 

3-4. szám

Magyar turista évkönyv 1920.

A Szentendrei Turista Egyesület

„Szentendrét szép környezete predesztinálja arra, hogy itt 
egy turistáskodással foglalkozó egylet megalakuljon. Ennek 
a feladata lenne, hogy irányítaná a turistákat, nevelné a helybeli 
ifjúságot, igyekezne a »vadturistákat« (…) eltávolítani.”
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Emlékezés Benedeczky Istvánra

Dr. Benedeczky Istvánt, Pistát, kö-

zépiskolás korom óta ismertem, 

mert felesége, Rozika (dr. Bene-

deczky Istvánné Pásztor Róza) volt a 

biológiatanárom a Móricz Zsigmond 

Gimnáziumban Szentendrén. Pista 

másodéves egyetemistaként be-

fogadott laboratóriumába, a Sem-

melweis Egyetem Kórbonctani In-

tézetébe tudományos diákkörösnek 

1971-ben. Mentorom, atyai jóbarátom, 

tudományos és erkölcsi példaképem 

lett. Mindketten az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem biológus szakán 

végeztünk, ő sokkal nehezebb idők-

ben (a legsötétebb kommunista ter-

ror idején), mint én. A diákkörös idők 

laboratóriumában izgalmas évek 

voltak, megtanított az elektronmik-

roszkóp használatára, melynek nem-

zetközileg elismert mestere volt. Ku-

tatók generációit tanította elektronmikroszkópiára, előttem olyan 

tudósokat is, mint Szentágothai János. Hiszen akkoriban Pista 

vezette a Pécsi Orvosi Egyetemen az ország egyik első elektron-

mikroszkópos laboratóriumát.

Budapesten, a Semmelweis Egyetem Kórbonctani Intézetében 

részben rákkutatással foglalkozott, részben régi kedves pécsi 

kutatási témáját, a mellékvesevelő kromaffin sejtjeit tanulmá-

nyozta. A kromaffin sejtek fontosak a szervezet stresszre adott 

válaszában, ezek a sejtek termelik az adrenalint és a noradre-

nalint. Ebbe a munkába vont be engem, és bevezetett a sejtek 

különféle funkciójú részeinek felismerésébe. Egy csodálatos 

világot nyitott ki előttem és többi tanítványa előtt. Az oktatásban 

és tudósképzésben elért kiemelkedő munkásságát több más díj 

után a Magyar Tudományos Akadémia az Eötvös József Koszo-

rúval ismerte el 2008-ban. A rákkutató intézetben részletesen 

feltárta a mellékvesevelő daganatainak szerkezetét, és ebben a 

témában védte meg a tudományok kandidátusa disszertációját 

1970-ben.

Eredményeire felfigyeltek többek között Angliában is. David 

Smithszel, az Oxfordi Egyetem adjunktusával, aki ma Akadémiánk 

tiszteletbeli tagja, megpályáztak egy ösztöndíjat, melynek kere-

tében családjával együtt 1969-70-ben egy évet töltött Oxfordban. 

Tanulmányútja alatti felfedezéseiből számos cikk jelent meg a 

következő években. Ekkor kerültem én hozzá, és együtt kezdtük 

tanulmányozni, hogyan serkenti az inzulin a hormonkiválasztást és 

a sejtmembrán-forgalmat. Több közös cikkünk született. Példát-

lan módon, és teljesen önzetlenül, Pista ajánlott David Smithnek 

Oxfordba, amikor Pista pótlására újra elektronmikroszkópos szak-

embert keresett. Így kerültem Oxfordba diplomamunka készítésre 

1973-ban. Sok tapasztalattal és eredménnyel tértem haza.

Pista 1975-ben Tihanyba került az MTA Hidrobiológiai Kutatóinté-

zetébe, ahol felfuttatta a mikroszkópos módszereket, és a halak 

hormonkiválasztását vizsgálta. 1982-ben kapta meg a Magyar Tu-

dományos Akadémia biológiai tudományok doktora címét. Kitűnő 

megfigyelő volt – éles szemmel látott 

meg olyan dolgokat, melyek segítet-

tek választ adni a fejében motoszkáló 

kérdésekre.

Tihany után a Szegedi Egyetem Ál-

lattani Intézetének tanszékvezető 

egyetemi tanára lett, ahol megszer-

vezte az oktatás modernizálását, és 

újabb kutatócsoportot hozott létre. 

1992-ben vonult nyugdíjba Szentend-

rén, és beteljesült régi vágya, hogy 

novellákat és regényeket írhasson 

nemzete okulására. Abba a szeren-

csés helyzetbe kerültem, hogy 1992-

ben már én hívhattam meg Oxford-

ba Rozikával, segítségét kérve egy 

nehéz elekronmikroszkópos feladat 

megoldásában. Pista megtalálta a 

memoriánkért felelős agyi idegsej-

tekben a kálciumforgalmat biztosító 

fehérjét, egy enzimet egy váratlan helyen a sejtben. Ezt 1994-ben 

publikáltuk, amit 25 év után ma is idéznek a világ szakirodalmi 

cikkeiben. Ez csak egyik példája munkája hosszú távú jelentősé-

gének. Mert az olyan igazi megfigyelő tudós, mint Pista, halhatatlan 

– ha nevét el is felejtik. A tudás, amit alkotott, beépül az emberiség 

egyetemes kultúrájába, s mint szellemi csillagpor él tovább a jövő 

tudós generációinak világában.

Egy kivételes tudós tanár és kivételes ember távozott közülünk, 

kinek emberségét, megértő és hibákat megbocsátó melegségét a 

mai világban már nemigen találjuk meg. Egyszerű sorból, kétkezi 

paraszti munkából indulva lett világhírű tudós, s a szó legneme-

sebb értelmében kultúrember, aki ismerte a képzőművészeteket, 

a szépirodalmat, és maga is írt regényeket, élvezte a klasszikus 

zenét, ismerte a történelmet, és elborzadva szemlélte, hogy nem-

zete mennyire nem tanul a történelméből. Fájdalmas, hogy nem 

mehetek hozzá panaszra, nincs kivel megosztani kételyeimet, 

bölcsessége és meleg embersége pótolhatatlan marad.

Megemlékezésemhez csatlakoznak azon tanítványaim, akiket 

szeretett, akik tisztelték és akik életére tanítása, egyénisége nagy 

hatással volt: Freund Tamás, Kisvárday Zoltán, Nusser Zoltán, 

Somogyi József és Tamás Gábor is.

Oxford, 2020. július 15.

Somogyi Péter,

az elhunyt tanítványa, barátja,

a német, az angol tudományos akadémiák és az Academia 

Europaea tagja

„Egyszerű sorból, kétkezi paraszti 
munkából indulva lett világhírű 
tudós, s a szó legnemesebb értel-
mében kultúrember.”
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Nyílt levél

Szentendrét szeretni többféleképp lehet.

Például úgy, hogy megőrizzük azt az építé-

szeti hagyományt, amiért szeretünk itt élni 

és dolgozni, amiért messze földről sokan 

jönnek, hogy részesei legyenek ennek a 

sajátos hangulatnak.

A rombolás azonban folyamatos, egy bi-

zonyos ponton megszűnik majd a varázs, 

marad egy halom tégla meg kő, ami úgy 

néz ki, mint bárhol másutt. Furcsa nézni és 

nem szabadna elfogadni, hogy olyan tel-

jesen tájidegen épületek pöttyözik és írják 

át a város arcát, mint a befejezés előtt álló 

gimnázium „tornaterme”, de ugyanilyen se-

beket ütnek a városképben a karbantartás 

hiánya miatt folyamatosan romló köz- és 

magánépületek a Barcsay Múzeumtól a 

„rózsaszín” házig. Csak a szorosan vett bel-

városban mintegy 20 ingatlan válik rommá 

napról napra egy pici területen belül.

Azért érthetetlen számomra mindez, mert 

egyrészt az illetékesek (magán- és köz)va-

gyona emiatt csökken évről évre, másrészt 

a mindennapi közérzetünk romlik nap mint 

nap az omló tűzfalak és málló vakolatok 

között. A gazzal vert utcácskák, gondozat-

lan előkertek, összenyomott esőcsatornák 

vagy csak egyszerűen a por és piszok mi-

att, amit csak fel kellene seperni – naponta 

természetesen.

Miért nem fáj ez mindenkinek, akit illet?

Visszatérve az eredeti felvetéshez, vannak 

pozitív példák, módszereiket követni nem 

nehéz, ráadásul ez a fajta „városvédő” épít-

kezés olcsóbb, és nem jár együtt a modern 

komfort feladásával.

Kérem nézzék meg a lassan külön ne-

gyeddé formálódó városrészt, a Péter-Pál 

templommal szemben. A sarkon áll a Ko-

vács Éva keramikus által épített, rózsalu-

gassal díszített csodaház.

Vele szemben a Cweiber ház, gránátalma 

frisspiros virágai, borostyán, és az út felett 

átvezetett kivifa, ami 40 kiló gyümölcsöt 

terem minden évben. Az ablakok előtt 

mályvaerdő, a kovácsoltvas kiskapu re-

mekszámba megy. A falak természetesen 

fehérek és egy szökőkutas, pálmás belső 

udvart rejtenek.

A sokáig egy TV-szerviznek otthont adó 

házat is igényesen újították fel, lakói kar-

bantartják, kapuja igényes, előtte virág. 

Hasonló a mellette frissen felújított ott-

hon, az egyik legszebb kis kék vakablakkal 

Szentendrén.

A Kör utcában felújított házak mind mind 

arányosak, idevaló léptékekkel minden 

kompromisszum nélkül megvalósított kor-

szerű otthonok. Ez az a néhány utca a város-

ban, amelyek pontosan, kifogástalan gond-

dal, mértéktartóan, ideillő módon, hibátlan 

ízléssel gazdagítják a városképet. Úgy épül-

nek modern otthonok, hogy közben mindent 

megőriznek abból a szellemiségből, ami 

érték nálunk. Ízléses rendezettség, hagyo-

mányos anyagok, kifogástalan arányok és 

igényes kivitelezés. Pont ilyennek kellene 

lennie másutt is, és akkor több száz év után 

is fogalom maradhatna Szentendre.

Lehetne, mert formálódik két hasonló terü-

let – a z egyik a Péter-Pál templomtól a Fő 

térig tartó házak együttese, a másik a Ber-

csényi és Görög utca által határolt tömb.

Levelemmel egy önkéntes mozgalmat 

szeretnék indítani. Elsősorban a 11-es út 

és a Duna között lakók, élők figyelmét 

kérem! Számítok az itt dolgozó üzlettu-

lajdonosokra, vendéglősökre is. Kis virág, 

gondos söprés lenne a kezdet a porták 

előtt. Tavasszal festés, tervezett, igényes 

cégér, felirat kihelyezése. Ha megkopik, 

újítsák fel, kérem! Szóljanak, ha segítség 

kell, vagy ha kíváncsiak, milyen volt régen 

az ingatlanjuk, mi a története. Keressék 

Cweiber Fercsit vagy Benkovits Gyurit. Ha 

felújításra, átépítésre gondolnak, vessék 

össze saját elképzelésüket a jó példákkal.

Ha picit jobban odafigyelünk egymásra, 

sikerülhet.

Erre kérem Önöket!

Erdész László

A nyílt levél teljes terjedelmében elérhető a 

weboldalunkon.
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Olvasói levél

ESZEVESZETT MESÉK – velünk, 

körülöttünk történik

A férfi bekapcsolta a rádiót. A kutya ott 

lihegett a tarkójára, a felforrósodott au-

tóban. A rádió épp egy réges-régi LGT 

számot játszott, az Embertelen dalt. Va-

sárnap délelőtt volt, a forróság mintha 

nemcsak a Nap perzselő sugarait, hanem 

ciánt is szórt volna szét a városban. Üres 

utcák, sehol senki. Aztán a férfi az autó-

ban ücsörögve a feleségére várva, a ku-

tya egyre hangosabb lihegését hallgatva 

belenézett a visszapillantó tükörbe, és 

meglátta a közeledő rendőrautót. „Biztos 

üldöznek valakit…” futott át a fején, mert 

a jármű meglehetősen gyorsan falta a 

métereket, hogy aztán egyszer csak le-

parkoljon mögötte. Közvetlenül mögötte. 

A kocsiból egy alacsony, erős testalkatú 

nő és egy rövid hajú, fiatalabb egyenru-

hás szállt ki.

„Jogosítványt, forgalmit…”

A rendőrnő szigorúan nézett rá. A férfi fe-

jében átsuhant egy kósza gondolat, hogy 

talán gyorsan hajtott, átlépte a megen-

gedett sebességhatárt, aztán tudatosult 

benne, hogy: „hiszen itt ül a mozdulatlan 

autójában a Zöldségpláza előtt, a kör-

nyék egyetlen valamelyest árnyékot adó 

fa lombkoronája alatt.

„De hát mit csináltam…?”

Ezt hajtogatta a férfi, és a szigorú ren-

dőrnő már mondta is neki, mintha valami 

ítéletet olvasna fel, hogy itt megállni tilos, 

szabálysértést követett el, és a többi, és a 

többi… A férfi hátranézett, és nem látta a 

tiltó táblát, közben újabb és újabb autók 

parkoltak le a Zöldségpláza előtt, és a 

sofőrök kaján vigyorral lesték a rendőri 

intézkedést. A férfi elmondta az egyen-

ruhásoknak, azért parkol itt, mert amint 

látják és hallják, a kutya a napon hőgutát 

kap, és ez a csoffadt lomb legalább vala-

miféle árnyékot ad. Ha odébb állna, akkor 

meg az állatvédők rángatnák ki a kocsi-

ból, mondván, miért hagyja, hogy az eb 

a tűző napon szenvedjen a felforrósodott 

öreg csotrogányban. A férfi még hozzá-

tette, se neki, se a paprikáért néhány pil-

lanattal korábban beszaladó feleségé-

nek nincs munkahelye a járványhelyzet 

óta, és ő azért maradt az autóban, ha bár-

mi gond van, azonnal indulhasson. A ren-

dőrnőt nem érdekelte a monológ, kitöl-

tötte a csekket, és megbüntette a férfit. 

Közben az ugyancsak tilosban parkoló 

autók szép sorban, mindenféle retorzió 

nélkül elhagyták a helyszínt. A rendőrnő 

kollégájával együtt elégedetten távozott, 

miután hosszú-hosszú percekig ült a sa-

ját klimatizált autójában, s ellenőrizte az 

„elkövető” adatait. A férfit meglepte, sőt 

megdöbbentette az egyenruhásokból 

hiányzó tolerancia, aztán dühében éne-

kelni kezdett, miközben a kiló paprikával 

érkező felesége beült mellé, s azt éne-

kelte: „Ez egy embertelen dal, ó ez egy 

embertelen dal…”

(Kedves Olvasó! Ha önnel és ön körül is 

megtörténnek eszeveszett dolgok – legye-

nek azok akár vidámak, akár szomorú-

ak – mesélje el nekünk! Címünk: szevi@

szentendre.hu)

-sg-

Tisztelt Szerkesztőség!

Nagy örömömre szolgált a legutóbbi lapszámuk, mert 

valóban megújulva a mindnyájunkat foglalkoztató, 

közérdekű, szentendrei emberek életéről szóló dolgokat 

írják meg. Köszönjük.

Végre valóban a szentendrei lakosok mindennapjairól, 

örömeiről-gondjairól szól, és nem csak a szentendrei 

művészvilágról (festők városává váltunk). Ez a lapszám 

kezdett hasonlítani a korábbi, Horváth Guszti által 

szerkesztett Új Szentendrei Hírlapra, amit mi, szentendrei 

lakosok szívesen forgattunk, hogy megtudjuk például, kik 

hunytak el, vagy hogy milyen problémákkal találkoznak a 

mindennapokban az itt élő emberek.

Tisztelem a művészeket, hiszen híressé tették városunkat. 

Kiállításokra is járok családommal, de úgy látom, a régi 

lap többnyire erről a világról szólt. Mi itt születtünk, a 

nagyszüleink is, és örülünk, hogy híres lett városunk a 

csodaszép környezetnek – Duna, Pilis – és a szerbek 

építette templomoknak, épületeknek, kis utcácskáknak 

köszönhetően. De mi kiszorultunk városunkból, 

gyerekeink vidékre kényszerültek költözni, mert nem 

tudják megvásárolni a felvert árakon a telkeket, lakásokat, 

hiszen sikk lett Szentendrén élni. A szentendrei piac az 

ország egyik legdrágább piaca lett (én Békásra járok 

vásárolni).

Büszkék vagyunk híressé vált városunkra, de a nagy 

tömeg és az infrastruktúra hiánya miatt egyre kevésbé 

szeretünk itt élni. Hónapokig kell várunk a különféle orvosi 

vizsgálatokra, a bőrgyógyászatra, van, hogy reggel 5 órakor 

kell odaállni, hogy fogadjanak. Rendkívül nehéz reggelente 

a bölcsődébe, óvodákba, iskolákba vinni a gyerekeket az 

óriási forgalom miatt.

Örömmel olvastam a Jó azt érezni, hogy hordozva vagyok 

című interjút polgármesterünkkel, aki régi szentendreiként, 

több ciklusban is képviselőként ismeri gondjainkat, 

s bizonyítani szeretné, hogy lehetünk élhető város. 

Szégyellem, hogy egyesek (mint hallom, az interneten) 

le akarják járatni ezt a tisztességes embert különböző 

mondvacsinált hírekkel. Tisztelem az előző polgármester 

urat, hogy kulturális életünket stb. fellendítette, híressé 

tette, de túlzsúfoltak lettünk. Többet kellett volna a helyi 

lakosok gondjaival, életével foglalkozni.

A 22 éve alakult klubbunk – melynek egyik alapítója 

vagyok – tagjaival bejártuk az egész országot, s láttuk a 

csodás városokat, utcákat, tereket, híres fürdőhelyeket. 

Szégyellem városunk lepusztult épületeit, a piacot, a 

Pap-szigetet (ahol volt strandunk is, és ahol a gyógyvízre 

milliókat költöttünk, s talán még unokáink sem fogják 

élvezni).

Bízom benne, hogy a képviselőinknek, a város vezetésének 

sikerül kiharcolnia, hogy lepusztult városunk is jusson 

európai uniós támogatáshoz, hogy a szentendrei és 

környékbeli lakosok ne másfél-két óra alatt jussanak be 

csúcsidőben a 11-es úton a fővárosba.

Bízom benne, hogy közérdekű gondolataim az illetékes 

felsőbb szerveknél meghallgatásra találnak.

Prohászka Tiborné

nyugdíjas
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Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy.

Tóth Barnabás talán soha nem hallotta az 

egyszer volt Neurotic nevű zenekar korsza-

kos slágerét, ám a mondat nagyon is illik rá. 

Egyszer XXL-es méretű pólót és nadrágot 

próbált egy speciális ruhaboltban, amikor 

barátilag, mintegy biztatásként azt mond-

ták neki: „Esetleg kipróbálhatná a szumót…”

Akkor már túl volt élete első sokkhatásán. 

Ifjúként cselgáncsozott, talán olimpiai baj-

noki címről álmodott, amikor egy súlyos-

nak tűnő csigolyasérülés után az orvosok 

eltanácsolták a versenysporttól. Ám lelke-

sedése és elszántsága nem változott, már 

csak az utat kellett megtalálnia, hogy hol, 

milyen pályán bizonyítson. A szumó töké-

letes választásnak bizonyult. Olyannyira, 

hogy később világ- és Európa-bajnoki 

bronzérmet nyert, és egyszer egy színvo-

nalas, a sportág legjobbjait felvonultató 

Los Angeles-i viadalon szerezte meg az 

első helyet. A szumó Peléje, a hawaii-i 

nemzetiségű, ám Japánban félistenként 

tisztelt Akebono ott és akkor mondta neki: 

„legyünk barátok…”

„Büszke vagyok arra, amit ebben a cso-

dálatos sportágban elértem. Mondom 

ezt annak ellenére, hogy Magyarorszá-

gon meglehetősen mostohán kezelik, és 

nem kap különösebb publicitást a szu-

mó. Rengeteget köszönhetek azoknak a 

szakembereknek, akik foglalkoztak velem, 

akik megtanítottak szinte mindenre, Rov-

nyai Jánosnak, Dvořák Lászlónak. A Vasas 

birkózócsarnokában gyűrtem, gyömöszöl-

tem alkalmi partnereimet, és hol Leány-

falun, hol Los Angelesben mutathattam 

meg, milyen erő is lakozik bennem. Ez a 

bizonyos Los Angeles-i verseny valóban 

korszakos jelentőségű volt a pályafutá-

somban. Nemcsak azért, mert győztem, 

és verhetetlennek hitt riválisokat előztem 

meg, hanem mert a sportág legfényesebb 

csillaga, Akebono barátjává fogadott. A 

hawaii-i születésű klasszis az első nem 

japán versenyző, aki eredményes tudott 

lenni a sportág őshazájában…”

Akebonóval meccselni földöntúli élmény 

lehet.

A szó jó és egészen brutális értelmében 

is. Tóth Barnabásnak mindez megadatott: 

„Annyira tisztelt, és sokra tartott, hogy 

felajánlotta, mérkőzzünk meg. Azt hittem, 

egy vonat jön velem szemben, amikor a kör 

közepén álltam. Akebono tudniillik 270 kiló 

volt, és ehhez 215 centi magas. Lehetetlen-

ségnek tűnt feltartóztatni…”

A barátság jele azóta is Tóth Barnabásnál 

van.

A jel pedig egy különleges karkötő.

„2005-ben hagytam abba a versenyzést, 

azóta gyakorlatilag már nincs közöm a 

sportághoz. Tagja vagyok ugyan az el-

nökségnek, de meglehetősen távolról fi-

gyelem mindazt, ami a szumó világában 

történik. Azt viszont elhatároztam, hogy 

ha csak tehetem, és ez az átkozott járvány 

engedi, Hawaii-ra utazom, és visszaviszem 

Akebonónak a tőle ajándékba kapott kar-

kötőt, s odaadom az immár tizenöt esz-

tendős fiának, hiszen ez mégiscsak egy 

családi ereklye…”

A szumó helyett aztán jött egy másik 

megunhatatlan, imádni való szenvedély. 

Az oldtimer autók gyűjtése, forgalmazása, 

sőt használata. Tóth Barnabás különleges 

autóit jó ideig láthattuk a város bejáratánál, 

az OMW kúttal szemben, ám azóta bérbe 

adta a helyet, és autókereskedés műkö-

dik ott. S ha hősünk belekezd valamibe, 

akkor igyekszik abból a legtöbbet kihozni: 

a világbajnoki bronzérem mellett egy tel-

jesített Monte-Carlo Historique rali majd-

nem akkora sportteljesítmény. Márpedig 

Tóth Barnabás egy ötvenhat esztendős 

Porsche 356-os oldtimer autóval bizony 

végig gurult a starttól egészen a célig. 

Ezen a különleges exkluzív versenyen több 

mint háromszáz autó indult el, köztük volt 

Szentendre büszkesége.

„2004-ben költöztünk családommal Szent-

endrére. Ez a város a mindenem, rajongá-

sig szeretem, és sokszor mondom a bará-

taimnak, kicsit olyan ez, mint Monte-Carlo, 

illetve olyan lehetne, ha úgy működne, ha 

kihoznák belőle a maximumot, ha hagynák 

„levegőzni”, ha még inkább élhetővé és kü-

lönlegessé tennék. Az oldtimer autók gyűj-

tése továbbra is a szenvedélyem, nagyjá-

ból tíz ilyen különleges értékű járművel 

büszkélkedhetek, emellett a hajókázás, a 

szabadidő Dunán való eltöltése fontos és 

lélekemelő számomra. Olyan nekem és a 

barátaimnak a hajókikötő, az ottani büfé és 

a hangulat, mintha egy nagy családi ren-

dezvényen lennénk. De ha a korzón sétá-

lunk, vagy csak a Duna-parton töltünk el 

néhány percet vagy órát, az is felüdülés 

a számomra, számunkra. A gyerekeim is 

sportolnak, két fiúval és egy lánnyal büsz-

kélkedhetek, vízilabdáznak, kézilabdáznak, 

és ha olykor a szumóról mesélek nekik, ta-

lán nem is igazán értik, mi ez az egész, és 

én mit szerettem benne annyira. Olyankor 

aztán megmutatom nekik az Akebonótól 

kapott ezüst karkötőt, és azt mondom: 

nézzétek meg, ez apátok legbecsesebb 

kincse. Talán értékesebb, mint az az 1964-

ben gyártott Porsche, amellyel egészen 

Monte-Carlóig autóztam.

Sinkovics Gábor

Itt van nekünk Monte-Carlo!

Tóth Barnabást az orvosok eltanácsolták a versenysporttól, ám ő 
elszántan kereste az utat, és a szumó tökéletes választásnak bizonyult, 
hiszen világbajnoki bronzérmes lett. A szumó után jött egy másik 
szenvedély, az oldtimer autók gyűjtése, és egy másik szerelem, a Duna.

„Azt hittem, egy vonat jön velem szemben, ami-
kor a kör közepén álltam. Akebono tudniillik 270 
kiló volt, és ehhez 215 centi magas.”

Tóth Barnabás
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ÁltAlÁNOs seGélYHívÓ: 112

MeNtők: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

tŰzOltÓsÁG: 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018

reNDőrséG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós

POlGÁrőrséG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-
2110, titkár: Simonyi Zsolt

kÖzterÜlet felÜGYelet:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

reNDészeti irODA:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36/26-300-407
Telefon ügyeleti: +36/20-290-0190
Email: szeri@szentendre.hu

szeNteNDrei JÁrÁsi HivAtAl
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu)
Tel: +36-26/501-900
jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: 501-920,/-921,/-923,/-924
• Hatósági ügyek: 501-905

• Gyámügy: 501-903,/-932,/-933,/-934
gyamugy.szentendre@pest.gov.hu

ÜGYfélszOlGÁlAti irODA
(Duna korzó 25.)
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

elMŰ-éMÁsz
+36/1-238-3838

DMRV
+36/27-999-6888
+36/80-224-488
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

GYÓGYszertÁri ÜGYelet

Ügyeleti díj 21:00 órától: 380 Ft
Hétköznaponként a Kálvária Gyógyszertár nyitva 
21:00 óráig
21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)

Hétfő: Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa György út. 1.
+36/26-500-248
+36/30-214-1091
Kedd: Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok utca. 4.
+36/26-310-868
+36/30-564-9201
Szerda: Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk utca. 11.
+36/26-505-779
+36/20-327-7971
Csütörtök: Vasvári Patika
Sas utca.10.
+36/26-303-825
+36/20-547-0463
Péntek : Napvirág-csepp Gyógyszertár
Dózsa György út 20.
+36/26-319-354
Szombat: Kálvária Gyógyszertár
Kálvária út 33.
+36/26-787-796

Augusztus 20-án a Vasvári Patika ügyeletes 8:00 
órától 24:00-ig,
utána készenlét. A többi gyógyszertár zárva.

Vasárnaponként a Kálvária Gyógyszertár nyitva 
21:00 óráig

21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)

Augusztus 2. Vasvári Patika

Augusztus 9. Ulcisia Gyógyszertár

Augusztus 16. Kálvária Gyógyszertár

Augusztus 23. Pismány Gyógyszertár

Augusztus 30. Napvirág-csepp Gyógyszertár

Készenléti idő alatt a gyógyszertár neve mellett 
megadott készenléti telefonszám hívását követően 
legkésőbb fél órán belül a gyógyszerész megkezdi 
az ellátást.

Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
Huszár Gyógyszertár,
Pomáz, Huszár utca 2.,
+36/26-999-425

OrvOsi ÜGYelet:
Központi ügyelet: Bükköspart 27.,
+36/26-312-650
Hétköznap, hétvégén, ünnepnap:
24 órás orvosi ügyelet működik.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap
9-13-ig, nem szentendrei gyermekek esetén
a helyileg illetékes ügyeletet kell keresni.

GONDOzÁsi kÖzPONt
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com

ÁllAtOrvOs (mindig hívható): +36/30-415-9060

ÁrvÁCskA ÁllAtvéDő eGYesÜlet: +36/20-571-
6502

GYePMester: +36/20-931-6948

szeNteNDrei kÖzteMető: tel/fax: +36/26-310-
442

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

M e G H í v Ó

A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 15:30 órai kezdettel 

közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza (Városház tér 3.) kistárgyaló terme

Sommer Julainna elnök

M e G H í v Ó

Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 9.00 órai kez-

dettel közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza (Városház tér 3.) kistárgyaló terme

Vaskóné Pántya Júlia elnök

felHívÁs
Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére:

Cím
Albetéti lakás 

területe
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezése
Övezeti besorolás

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre,
6754 hrsz.

1.354 m2 kivett, beépítetlen terület Üh/1 15.260.000 Ft 1.000.000,- Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 2020. szeptember 3. 9 óra 00 percig kell benyújtani.

Cím
Albetéti lakás 

területe
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezése
Övezeti besorolás

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre,
6756/3 hrsz.

1284 m2 kivett, beépítetlen terület Üh/1 16.078.000 Ft 1.000.000,- Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 2020. szeptember 3. 10 óra 00 percig kell benyújtani.

Cím
Albetéti lakás 

területe
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezése
Övezeti besorolás

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre,
6763/1 hrsz.

1.149 m2 kivett, beépítetlen terület Üh/1 14.388.000 Ft 1.000.000,- Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 2020. szeptember 3. 11 óra 00 percig kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a 

www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-057
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SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM / 2000 SZENTENDRE / SZTARAVODAI ÚT 75. / TELEFON: +36 26 502 500

KÖVESS MINKET!www.skanzen.hu

Bringatúrák a SkanzenBen!
különleges, tematikus tárlatvezetések két keréken 

hétvégenként szombaton és vasárnap.
részletek és regisztráció:

A vszC Petzelt József szakgimnáziuma és szakközépiskolája 
korszerű, a munkaerőpiaci igényeknek és az új szakmajegyzéknek 

megfelelő képzési kínálata a
2020/2021. tanévre

iskOlAi reNDszerŰ felNőttkéPzés
A 16. életév betöltésétől kezdődően, felső korhatár nélkül, 

a második szakképesítés megszerzése, és az érettségire való 
felkészítés is ingyenes

Szakma képzés jellemzői szükséges előképzettség

Szakács Középfokú szakképzés
2 évfolyam – esti 
munkarend
(heti 1-3 jelenléti nap)

Alapfokú iskolai 
végzettség

Cukrász

Panziós-fogadós

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző

Technikus képzés
2 évfolyam – esti 
munkarend
(heti 2-3 jelenléti nap)

Érettségi
kisgyermekgondozó, 
– nevelő

szoftverfejlesztő- és 
tesztelő

Turisztikai technikus

Egy idegen nyelvből B2 
komplex nyelvvizsga 
a Turisztikai technikus 
szakmai vizsga 
megkezdésekor.

érettségire felkészítő 
képzés

Általános közismereti 
tantárgyak képzése (a 
korábban megszerzett 
szakmai képzettség 
egy teljesített érettségi 
tantárgynak minősül)

Nappali rendszerű 
képzésben szerzett 
szakmai képzettség

A szakmai és idegennyelvi képzéseket nemzetközi projektek, illetve az Európai Unió 
országaiban végezhető szakmai gyakorlatok is támogatják.

további felvilágosítás kérhető: (26) 312 167, e-mail: info@petzeltj.hu

Jelentkezés beadható a www.petzeltj.hu honlap felületén is.
Beiratkozás: folyamatosan az iskola titkárságán 8.00 – 15.30 között:

2000 szentendre, római sánc köz 1.
várjuk Önöket képzéseinkre!

Énekes Rita
igazgató

A szeNt kOzMA és DAMJÁN reHABilitÁCiÓs szAkkÓrHÁz

pályázatot hirdet

Pénzügyi főelőadó (könyvelő)

munkakör ellátására
Feltételek:

•  Közgazdász (pénzügy-számvitel szak) vagy középiskolai végzettség és 

mérlegképes könyvelő szakképesítés

•  Gyakorlott szintű táblázatkezelő, szövegszerkesztő, levelező programok 

magabiztos használata

•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség

•  Precizitás, analitikus gondolkodás, csapatszellem

előnyt jelent:

•  Költségvetési intézményben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•  Gyakorlott szintű CompuTrend-EcoStat számítógépes program ismerete

főbb feladatok:

•  Az intézmény számviteli-pénzügyi részlegén a pénzügyi vezető helyetteseként 

pénzügyi –számviteli – főkönyvi feladatok ellátása.

Benyújtandó iratok:

•  Végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata

•  Szakmai önéletrajz

•  Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a pályázat elbírálásában 

részvevők betekintési jogához

egyéb lényeges információ:

•  Bérezés a Kjt. bértábla figyelembevételével megegyezés szerint. Igény esetén 

szállást) szolgálati lakást biztosítunk.

•  Sikeres pályázat esetén kinevezéshez szükséges három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány beszerzése

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 19.

Közigállás publikáció: 2020. augusztus 02.

további felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető. várjuk hívását!

Cím: 2026 Visegrád, Gizella telep.

Tel: 26-801-700/1350

E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Honlap: www.visegradikorhaz.hu



A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT
SZENTENDRE ÉS VONZÁSKÖRZETE MUNKAVÉGZÉSI HELLYEL.

fizikai munkakörökbe:
Ø �tAkArítÓ _Szentendre
Ø �kArBANtArtÓ _Szentendre
Ø �kArBANtArtÓ (lakatos) 

_Szentendre
Ø �villANYszerelő  _Szentendre
Ø �kiseGítő MUNkÁs _Szentendre
Ø �tŰzCsAP elleNőr _Szentendre

Ø �GéPJÁrMŰvezető (teher) 
_Szentendre

Ø �CsAtOrNAMŰ GéPész 
_Szentendre

Ø �vízHÁlÓzAt kArBANtArtÓ 
_Szentendre, Pilisvörösvár

Ø �CsAtOrNAtisztítÓ GéPkezelő 
_Szentendre

szellemi munkakörbe:
Ø �MŰszAki előADÓ _Szentendre

A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu weboldalon 
a TÁRSASÁGUNKRÓL/KARRIER fül alatt található.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével 
az ONELETRAJZOK@DMRVZRT.HU e-mail címen lehet.

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a www.dmrvzrt.hu oldalon

Újraindulnak a Praxisközösség programjai
A szentendre és vidéke Praxisközösség az átmeneti szünet után, új eseményekkel 

jelentkezik. A programokat részben az online térben folytatják.

• egészségi állapot felmérés

• stresszkezelő trénig (Williams életkész-

ség tréning)

• Gyógytorna személyesen vagy online

– idősebbeknek a fittségért

– gerinctorna, nyak-váll torna

– kismama torna

– visszér torna

• Diétás tanácsadás személyesen és on-

line

– testsúly problémások

– diabeteses diéta tablettát szedőknek és 

inzulin használóknak

– reflux problémákkal küzdők

– véralvadás-gátlót szedők

– colitisesek

– glutén-érzékenyek

– laktóz-intoleránsok részére

• Pszichológiai konzultáció

– egyéni

– csoportos („gyász” feldolgozás)

• Nordic walking oktatás

• relaxációs jóga

• Újraélesztés oktatás

• Dohányzásról leszoktató program 

egyénre szabott módon

• szűrővizsgálatok

– OSAS – alvási apnoe szűrés

– bőrrák szűrés

– cukorbetegeknek neuropathia szűrés

– fogászati szűrés

– széklet vér szűrés 45-75 év között

• Sportprogramok

– augusztus 8. szombat 15.00-17.00 és 

17.00-19.00

felfedező pataktúra gyerekeknek

Túravezető: Hernádi Krisztina Nóra

A programon a részvétel ingyenes, de re-

gisztrációhoz kötött.

– augusztus 10., 17., 24. 19:00-20:00

Gerincjóga, gyógytorna felnőtteknek

A programon a részvétel ingyenes, de re-

gisztrációhoz kötött.

• Online előadás és beszélgetés

– augusztus 10. hétfő 17.00-19.00

Technológia? Tudatosan!

Online beszélgetés Tóth Dániel szakpszi-

chológussal augusztus 10-én, az előzete-

sen elküldött videó alapján. Téma: a digi-

tális világ.

A programon a részvétel ingyenes, de re-

gisztrációhoz kötött.

A programok, foglalkozások ingyenesek. 

Jelentkezni a Praxisközösségben résztvevő 

háziorvosoknál lehet. A sportprogramok, 

előadások nyitottak, de regisztráció szük-

séges. Infók: https://www.szevipraxis.hu) 

FB: Praxisközösség

A Gondozási központ pályázatot hirdet 

Szentendre város általános iskolái Isko-

la-egészségügyi szolgálat iskolavédőnő 

munkakör betöltésére határozott idejű, 

hosszabb (GYes-en lévő) távollét idejére, 

teljes munkaidőben

Pályázati feltételek: főiskola, védőnői dip-

loma

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

önéletrajz és motivációs levél, végzettség 

másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 

augusztus 27.

További információ: Kecskésné Sipos And-

rea intézményvezető, (26) 311-964

A pályázatok benyújtásának módja: • pos-

tai úton a Gondozási Központ Szentendre 

címére (2000 Szentendre, Sztaravodai út 

2.), a borítékon fel kell tüntetni az azonosí-

tó számot: SZMO-R/120-2/2013., valamint 

a munkakör megnevezését: iskolavédőnő 

• személyesen a Gondozási Központban, 

Kecskésné Sipos Andrea részére.

szentendre város egészségügyi intézmé-

nyei pályázatot hirdet klinikai-szakpszi-

chológus (felnőtt) munkakör betöltésére 

heti 15 órás részmunkaidőben, közalkal-

mazotti státuszban.

Részletek:

szevi.hu/klinikai-szakpszichologust-ke-

resnek

ADÁ SVÉTE L
Almási Katalin készpénzért vásárol 
legmagasabb áron bútorokat, 
festményeket, órákat, dísztárgyakat, 
csillárt, hangszert, könyveket, hang-
lemezeket, porcelánokat, csipkét, 
kitüntetést, régi pénzt, bizsukat, 
borostyánt, varrógépet, írógépet, 
törtaranyat, szőrmét, teljes hagyaté-
kot díjtalan kiszállással, hétvégén is. 
Tel. 06-30-308-9148.

Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv, 
bélyeg, fotó, képeslap, levelek stb.) 
vétele díjtalan kiszállással. Tel. Pál 
István, 06-20-947-3928.

Pálinkások! Muskotályos Irsai szőlő 
kis és nagy mennyiségben eladó. 
Érdeklődni a +36-30-349-6509 
telefonszámon. A szüret várható 
időpontja augusztus 20.

ÁLL Á S
A szentendrei közjegyzői irodába 
adminisztrátori munkakörbe, teljes 
munkaidőre munkatársat keresek. A 
jelentkezés feltétele: tízujjas vakon 
gépírás tudás, valamint a Word 
szövegszerkesztő program szerkesztői 
szintű ismerete. Jelentkezés ema-
il-ben a molnar.bertalan@kozjegyző.
hu címen, vagy az iroda publikus 
telefonszámain. Dr. Molnár Bertalan 
közjegyző.

I NG ATL AN
Szentendre belvárosában szobák 
hosszú távra kiadók. Havi 60-80 ezer 
Ft rezsiköltségekkel együtt. 
Tel. 06-20-927-0021.

Kiadó Szentendrén a Hamvas Béla ut-
cában 55 négyzetméteres ingatlan. Jó 
közlekedés, óvoda, iskola, bolt, patika 
a közelben. Csendes szomszédok. Tel. 
06-20-980-7643.

Eladó Izbégen, csendes utcában 613 
nm-es telken 112 nm-es ikerház-fél, 
parkolási lehetőséggel: Ár: 44,9 millió 
Ft. Tel. 06-20-482-1698.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Régi családi ház nagy kerttel eladó 
Szentendrén 20+50 millió Ft-ért. 
Tel. (26) 319-984.

OK TATÁ S
Matematikából korrepetálást, vizsgára 
felkészítést vállalok. Távoktatással is. 
Tel. 06-30-855-3543.

RÉG IS ÉG
Készpénzes felvásárlás! Arany 10.000-
25.000 Ft/g, ezüst 350 Ft-tól, bizsukat, 
ékszereket, bútorokat, festményeket, 
Herendi-Zsolnay-Gorka-Meissen stb., 
karórákat, régi pénzeket, érméket, 
képeslapokat, kitüntetéseket, fény-
képezőgépeket, katonai eszközöket. 
Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás, 
értékbecslés. V. ker. Szent István krt. 
25. Tel. 06-70-608-6082.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűj-
tőnő legmagasabb áron, készpénzért 
vásárol festményeket, aranyakat, 
brilleket, ezüsttárgyakat, bútorokat, 
órákat, bronzokat, Herendiket, satöbbi, 
teljes hagyatékot. Kiszállás díjtalan. 
Üzlet: (06-1) 789-1693, 06-30-898-
5720, www.Aranybecsus.hu

SZOLG ÁLTATÁ S
Ács, tetőfedő, bádogos mester vállalja 
új és régi-tetők készítését, javítá-
sát, cserép és cserepeslemezből is. 
Kiszállás ingyenes. Augusztusi akció: 
06-30-518-0206.

Szeretetteljes felügyeletet vállalok 
idős rokonára több éves tapasztalattal. 
Tel. 06-20-430-7979.

Bútorasztalos. Egyedi méretű konyhák, 
szekrények, gardróbok, készítését 
vállalom. Tel. 06-20-349-2224.

Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, 
fűkaszálás, bozótirtás, kertrendezés. 
Veszélyes fák kivágása alpintechni-
kával is. Tel. 06-30-994-2431.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszi-
getelés- és ácsmunkát vállalunk. Tel. 
06-70-578-1468.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, 
mikrohullámsütő javítása sugárzásmé-
réssel. Tel. (26) 788-367, 06-30-950-
4187, Mezei Sándor.

Építőipari munkák! Hőszigetelés, 
komplett lakásfelújítás, kül- és beltéri 
burkolás referenciával, Szentendrén 
és környékén. Tel. 06-20-341-4585.

Nevelő szívesen vigyázna gyerekekre 
hétköznap 8-tól 17 óráig. 
Tel. 06-20-990-7508.
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2020. AUGUSZTUS 28–30.

szentendreejjelnappalnyitva.hu  Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva 

Augusztus utolsó hétvégéjén – mint minden évben – 
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva áll majd a látogatók 
előtt, és feltárul a város igazi arca. Az idei év különleges 
lesz! Különleges, mert jubileumi év: idén 15 éves lett a 
rendezvény. Különleges, mert a felkészülés, szervezés, 
illetve a rendezvény nem mindennapi kihívások elé állí-
totta a Szentendrei Kulturális Központot.

A járványügyi helyzet következtében hónapokon 
keresztül bizonytalanná vált a tervezés, a szervezés, 
az anyagi lehetőségek. Sokáig kétséges volt még a ren-
dezvény létrejötte is. Ma sem tudunk biztos és konk-
rét adatot arról, hogy augusztus 15-e után hogyan és 
milyen feltételekkel lehet tömegrendezvényeket szer-
vezni. A bizonytalanság miatt a fesztivál struktúráját 
átalakítottuk: a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva jubile-
umi évében visszatér a kezdetekhez, ami kisebb, csa-
ládias és inkább bensőséges hangulatú rendezvényt 
jelent. A kis méretű, kevés embert befogadó helyszíne-
ken zenés, irodalmi, színházi, gasztronómiai, képző- és 
iparművészeti programokat kínálunk az érdeklődőknek.

Valódi időutazásban lesz részük a látogatóknak, 
hiszen a kezdetekhez való visszatérést az elmúlt 
másfél évtized programfüzeteiből, plakátjaiból, tár-
gyi emlékeiből összeállított  szentendre 15 éve éjjel- 
 nappal nyitva kiállítással  mutatjuk be.

Szintén a krízishelyzethez igazodva az idei évben nem 
lesz nagyszínpadi produkció a Dunakorzón. A  pódium-
színpadon  a kijárási korlátozás hónapjai alatt nagy 
sikerrel megvalósított Kultszerenád koncertsorozat 
szentendrei fellépői adnak műsort. A korábban siker-
rel működő  Gasztro utcában  kevés, főként szentend-
rei kötődésű gasztronómiai kiállító lesz, ezzel segítve 
a helyi éttermeket, akik a gasztronómiai élményen 
túl kisebb zenei produkciókkal is szórakoztatják majd 
a szentendreieket és a városba érkező látogatókat.

A rendezvény műfaji sokszínűsége, bohém jellege 
és a népszerű, hagyományos programelemek meg-
maradnak. Így továbbra is szélesre tárják műhelyeik, 
üzleteik kapuit a szentendrei lokálpatrióták a  házak,i
iudvarok, házigazdák  néven ismert programsorozat-
ban. A látogatók nemcsak a szentendrei udvarokba 
nyernek betekintést, hanem találkozhatnak az ott 
lakókkal, a műhely-, üzlettulajdonosokkal, és a házi-
gazda által szervezett programokon megismerhetik 
munkájukat, életüket. A lokálpatrióták által nyújtott 
színes programkínálaton kívül a Kulturális Központ 
házigazdaként koncerteket, a szentendrei nemzeti-
ségiek programjait, főző workshopokat, borkóstolás-
sal egybekötött beszélgetést, szabadtéri � lmvetítést, 

stand-up comedy előadást szervez. Két tematikus 
udvart is működtetünk majd a Házak, udvarok, házi-
gazdák programsorozatban: a  népzeneiiudvarbani
a népzene és néptánc szerelmeseit várjuk, az under-
ground kedvelői a  barlang-udvarban  olyan remek 
együttesek koncertjein vehetnek részt, mint például
a  Tudósok  vagy a  Korai Trancemission .

A Városház udvara szintén koncerteknek ad színteret: 
a  söndörgő , a  mörk  és a  pál utcai fiúk  lép fel, 
korlátozott számú hallgatóság előtt.

Szentendre ikonikus központi helye, a Fő tér napköz-
ben ismét a gyerekeké lesz: játszótér, ügyességi, kéz-
műves és megannyi gyerekprogram várja őket. Este 
pedig a látványos  fényfestésben  gyönyörködhetnek 
a  látogatók a város főterén.  A Rotary Szentendre 
idén már 10. alkalommal rendezi meg jótékonysági
 gumikacsa-versenyét  a Bükkös patakon. A város tör-
ténetét és őrzött titkait a Tourinform Iroda által szer-
vezett  városi séták  alkalmával, a kortárs képzőművé-
szet és a gasztronómia helyi összefonódásának � nom 
csodáit a  gastroart  helyszínein ismerhetjük meg. 
A rendezvényen a szentendrei iparművészek portékái 
és Dunakanyar Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet 
Szentendre helyi termékei is teret kapnak.

A programkínálatot a város  kulturális intézményeii
tovább színesítik: így a Szentendrei Teátrum koncert- 
és bábszínházzal, a Ferenczy Múzeumi Centrum és 
a MANK képzőművészeti workshopokkal, tárlatvezeté-
sekkel, � lmvetítésekkel és beszélgetésekkel.

A hagyományos programelemek mellett újdonság-
ként, de hagyományteremtő szándékkal debütál az
 art dunakorzó 2020 szabadtéri tárlatunk , a temp-
lomdombi zenés közösségi festésünk, a Magyar 
Újságírók Országos Szövetségével együttműködve egy 
ikarikatúra-kiállítás , illetve a  wamp  design vásár.

A rendezvény ingyenes, de egyes Házak, udvarok, házi-
gazdák program belépődíjas.

A rendezvény teljes programkínálata, a nyomtatott 
és online programfüzet és a jegyelővétel a belépődíjas 
programokra augusztus elejétől lesz elérhető.

szentendreejjelnappalnyitva.hu
szentendre éjjel-nappal nyitva
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Augusztus utolsó hétvégéjén – mint minden évben – 
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva áll majd a látogatók 
előtt, és feltárul a város igazi arca. Az idei év különleges 
lesz! Különleges, mert jubileumi év: idén 15 éves lett a 
rendezvény. Különleges, mert a felkészülés, szervezés, 
illetve a rendezvény nem mindennapi kihívások elé állí-
totta a Szentendrei Kulturális Központot.

A járványügyi helyzet következtében hónapokon 
keresztül bizonytalanná vált a tervezés, a szervezés, 
az anyagi lehetőségek. Sokáig kétséges volt még a ren-
dezvény létrejötte is. Ma sem tudunk biztos és konk-
rét adatot arról, hogy augusztus 15-e után hogyan és 
milyen feltételekkel lehet tömegrendezvényeket szer-
vezni. A bizonytalanság miatt a fesztivál struktúráját 
átalakítottuk: a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva jubile-
umi évében visszatér a kezdetekhez, ami kisebb, csa-
ládias és inkább bensőséges hangulatú rendezvényt 
jelent. A kis méretű, kevés embert befogadó helyszíne-
ken zenés, irodalmi, színházi, gasztronómiai, képző- és 
iparművészeti programokat kínálunk az érdeklődőknek.

Valódi időutazásban lesz részük a látogatóknak, 
hiszen a kezdetekhez való visszatérést az elmúlt 
másfél évtized programfüzeteiből, plakátjaiból, tár-
gyi emlékeiből összeállított  szentendre 15 éve éjjel- 
 nappal nyitva kiállítással  mutatjuk be.

Szintén a krízishelyzethez igazodva az idei évben nem 
lesz nagyszínpadi produkció a Dunakorzón. A  pódium-
színpadon  a kijárási korlátozás hónapjai alatt nagy 
sikerrel megvalósított Kultszerenád koncertsorozat 
szentendrei fellépői adnak műsort. A korábban siker-
rel működő  Gasztro utcában  kevés, főként szentend-
rei kötődésű gasztronómiai kiállító lesz, ezzel segítve 
a helyi éttermeket, akik a gasztronómiai élményen 
túl kisebb zenei produkciókkal is szórakoztatják majd 
a szentendreieket és a városba érkező látogatókat.

A rendezvény műfaji sokszínűsége, bohém jellege 
és a népszerű, hagyományos programelemek meg-
maradnak. Így továbbra is szélesre tárják műhelyeik, 
üzleteik kapuit a szentendrei lokálpatrióták a  házak,i
iudvarok, házigazdák  néven ismert programsorozat-
ban. A látogatók nemcsak a szentendrei udvarokba 
nyernek betekintést, hanem találkozhatnak az ott 
lakókkal, a műhely-, üzlettulajdonosokkal, és a házi-
gazda által szervezett programokon megismerhetik 
munkájukat, életüket. A lokálpatrióták által nyújtott 
színes programkínálaton kívül a Kulturális Központ 
házigazdaként koncerteket, a szentendrei nemzeti-
ségiek programjait, főző workshopokat, borkóstolás-
sal egybekötött beszélgetést, szabadtéri � lmvetítést, 

stand-up comedy előadást szervez. Két tematikus 
udvart is működtetünk majd a Házak, udvarok, házi-
gazdák programsorozatban: a  népzeneiiudvarbani
a népzene és néptánc szerelmeseit várjuk, az under-
ground kedvelői a  barlang-udvarban  olyan remek 
együttesek koncertjein vehetnek részt, mint például
a  Tudósok  vagy a  Korai Trancemission .

A Városház udvara szintén koncerteknek ad színteret: 
a  söndörgő , a  mörk  és a  pál utcai fiúk  lép fel, 
korlátozott számú hallgatóság előtt.

Szentendre ikonikus központi helye, a Fő tér napköz-
ben ismét a gyerekeké lesz: játszótér, ügyességi, kéz-
műves és megannyi gyerekprogram várja őket. Este 
pedig a látványos  fényfestésben  gyönyörködhetnek 
a  látogatók a város főterén.  A Rotary Szentendre 
idén már 10. alkalommal rendezi meg jótékonysági
 gumikacsa-versenyét  a Bükkös patakon. A város tör-
ténetét és őrzött titkait a Tourinform Iroda által szer-
vezett  városi séták  alkalmával, a kortárs képzőművé-
szet és a gasztronómia helyi összefonódásának � nom 
csodáit a  gastroart  helyszínein ismerhetjük meg. 
A rendezvényen a szentendrei iparművészek portékái 
és Dunakanyar Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet 
Szentendre helyi termékei is teret kapnak.

A programkínálatot a város  kulturális intézményeii
tovább színesítik: így a Szentendrei Teátrum koncert- 
és bábszínházzal, a Ferenczy Múzeumi Centrum és 
a MANK képzőművészeti workshopokkal, tárlatvezeté-
sekkel, � lmvetítésekkel és beszélgetésekkel.

A hagyományos programelemek mellett újdonság-
ként, de hagyományteremtő szándékkal debütál az
 art dunakorzó 2020 szabadtéri tárlatunk , a temp-
lomdombi zenés közösségi festésünk, a Magyar 
Újságírók Országos Szövetségével együttműködve egy 
ikarikatúra-kiállítás , illetve a  wamp  design vásár.

A rendezvény ingyenes, de egyes Házak, udvarok, házi-
gazdák program belépődíjas.

A rendezvény teljes programkínálata, a nyomtatott 
és online programfüzet és a jegyelővétel a belépődíjas 
programokra augusztus elejétől lesz elérhető.

szentendreejjelnappalnyitva.hu
szentendre éjjel-nappal nyitva
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NYOMTATVÁNY ÁTVEHETŐ:

a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal portáján
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján
(2000 Szentendre, Duna korzó 25. „Fehér Ház”)

Pilisszentlászló Község Önkormányzatánál
(2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.)

illetve letölthető a hivatal honlapjáról is:
www.szentendre.hu.

MINDEN EGYES KUTYÁRÓL
KÜLÖN ADATLAPOT KELL KITÖLTENI, 
amit kérünk a megadott időszakban
eljuttatni az önkormányzat részére:

postai úton:
2000 Szentendre, Városház tér 3.

 
személyesen:

az Ügyfélszolgálati Irodán
(Szentendre, Duna korzó 25. „Fehér Ház”)

elektronikusan:
aláírást követően beküldhető

az ebosszeiras@ph.szentendre.hu e-mail címre

A kitöltött nyomtatványokat postán, személyesen
vagy e-mailben lehet eljuttatni a hivatalba.
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