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Teremtsünk lombokkal ékes,
környezetbarát várost Szentendréből!

Mindannyian azt szeretnénk, hogy városunk zöldfelületei gyarapodjanak,
szépüljenek, viruljanak. Mindannyiunknak fontos, hogy ne csúfítsa, szennyezze

köztereinket szemét, lom, illegálisan kihajított zöldhulladék.

Ki ne szeretne egy zöldebb városban élni?
A szentendre.hu honlap Zöld Szentendre aloldala összegyűjt minden hírt,

tudnivalót a témában, a komposztálási kisokostól a méhlegelőkig, folyamatosan
frissülő, aktuális tartalommal.

Kérjük vigyázzanak a fákra, hőségben öntözzék meg a csemetéket, óvják
a városi zöldfelületeket! Ha tehetik, komposztálják konyhai hulladékukat és a kerti lombot!

A lomokat ne köztérre dobják ki, inkább vigyék a Hulladékudvarba!

Kérjük minden jóérzésű szentendrei közreműködését,
mert csak együtt tudunk tenni a zöldebb városért.

Keressék a szentendre.hu oldalon
a Zöld Szentendre logót, éljen a tavasz! 



SZENTENDRE ÉS VIDÉKE
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 

Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.

szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Megjelent 6000 példányszámban

Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.

Felelős kiadó: Lakatos Judit ügyvezető

Főszerkesztő: Gálfi Sarolta

Szerkesztőségi titkár: Vas Julianna

Munkatársak: Bellai László, Sinkovics Gábor, 

Zimre Zsuzsa

Címlapfotó: Várallyai Tádé

Helyszín: Templom tér

Grafika (layout): Lázár Zsófia, Krizbo

Tördelő: Kovencz Péter

Szerkesztőség: Szentendre, Dumtsa Jenő utca 22.

Tel: +36 26 505 120

e-mail: szevi@szentendre.hu

Hirdetések felvétele: Vas Julianna,

+36 26 505 120, szevi@szentendre.hu,

Nyomda: Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.

1037 Budapest, Bécsi út 267. 5/1.

felelős vezető: Tolonics Gergely

Index: PFH/88/1987 ISSN 0239-068X

A természet változása varázslatos körforgás, 

egyfajta rendről biztosít bennünket. Az évszakok 

közül a tavasz a legpezsdítőbb. Egyik pillanatról 

a másikra csodálkozhatunk rá a természet ébredésére: 

a nap egyre melegebben süt, virágzik az aranyeső, 

reggelente madarak éneke ébreszt, hazaköltözik 

a füsti fecske és a fehér gólya, kertjeink fáin, bokrain 

rügyek bújnak ki. Az órát is ekkor állítjuk át – idén 

március 28-án, vasárnap –, és megkezdődik a nyári 

időszámítás. A nappalok mintha teret nyitnának 

nekünk, bennünk pedig észrevétlenül növekszik 

a remény, és az újrakezdés lehetőségébe vetett hit.

S a tavasz elhozza a húsvét ünnepét is, ami szintén 

nem másról szól, mint az újjászületésről, arról, 

hogy a halál, legyen az tervé, kapcsolaté, vagy akár 

életé, csupán illúzió. Mert a világot egy körforgáson 

alapuló rend határozza meg, mi pedig bízhatunk 

abban, hogy az bennünket, embereket (is) szolgál.

A SzeVi legújabb számában a húsvét spirituális 

üzenetéről két szentendrei hittantanár mesél, dr. 

Thiel Katalin Hamvas Béla ünnepi gondolatait osztja 

meg velünk, Török Katalin pedig Deim Pál Golgota-

ábrázolásait mutatja be. Nem feledkeztünk meg 

a gasztronómiáról sem, ugyanis felkerestük az egyik 

legismertebb helyi hentesüzletet, hogy osszák meg 

velünk a húsvéti sonka titkait. De nem maradnak 

olvasóink játék nélkül sem! Kiadónk, a Szentendrei 

Kulturális Központ a napokban hirdette meg a Húsvéti 

fészekrablást, melynek részleteit a 21. oldalon találják.

A Szentendre és Vidéke szerkesztősége nevében 

is áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„Odukat és kriptákat pattant 
S bús árkokig leér a szava: 

Ilyen a Húsvét szent tavasza 
S ilyen marad.”

Ady Endre: A szép Húsvét (részlet)
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Mit gondol a vakcinákról?
egy éve van velünk a koronavírus, ám azóta elkészültek a vakcinák, megindult az oltás, mi pedig megkérdeztük a szentendrén já-

ró-kelőket, élnek-e ezzel a lehetőséggel a betegség elkerülése érdekében. Hangsúlyozzuk, jelen rovatunkban megjelenő vélemé-

nyek nem tekinthetők reprezentatívnak. Az első hat megszólalni kívánó járókelő gondolatait adtuk közre. A Magyar Orvosi kamara 

határozottan támogatja a koronavírus elleni oltást, a hivatalos információk a koronavirus.gov.hu weboldalon érhetők el.

Nem fogom magam beoltatni, az immunrendszer erősítésében bí-

zom, nem vakcinákban. Nem tudom, hogy a vakcinák jók-e a mu-

tációkra, és van egy csomó alapbetegségem is, melyet szintén nem 

akarok megmozdítani a vakcinával. Magamra nézve biztosan így 

jó, de erről a saját szervezete ismeretében mindenkinek magának 

kell döntenie. A kommunikációval elégedett vagyok. (Pál)

Ha szükséges, be fogom adatni az oltást, a preferált a Pfizer vak-

cina. Nem azért, mert félek a vírustól, hanem azért, hogy az átol-

tottság javuljon, mondhatjuk úgy is, hogy a „társadalmi felelősség-

vállalás” miatt oltatnék. (Rita)

Pánikkeltés folyik, ami nekem nagyon nem tetszik. Nem fogom 

oltatni magam, mert nincs egy éve, hogy kifejlesztették ezeket a 

vakcinákat, és nem ismerjük még a káros mellékhatásait. Ha C-, 

D-vitamint fogyasztunk, és mindent megadunk a szervezetünknek, 

ami egészséges, akkor szerintem nem kapjuk el. Millió féle vírus van, 

de ennek most nagyon jó a marketingje. (Judit)

Az elején nem sikerült jól a tájékoztatás. Jó lett volna, ha elmagya-

rázzák, hogy alakult ki a világjárvány. Oltatni akkor fogom ma-

gam, ha kötelezővé teszik. Hallani olyat is, hogy valaki belehalt az 

oltásba. Ha logikusan gondolkodunk, a bárányhimlő elleni oltás 

is kötelező. Ha ilyen világjárvány van, akkor egyszerűen kötelező 

kéne tenni a dolgot, és az emberek komolyabban vennék. (Móni)

Jelentkeztem az oltásra, bár átestem a covidon. Nincs prekon-

cepcióm a különböző vakcinákkal kapcsolatban, bármelyik jöhet. 

Amennyire lehet, jól kommunikálnak, én elégedett vagyok a dol-

gokkal. (Péter)

Egyelőre semmiképp nem oltatnék, megvárom a tapasztalatokat. 

Nagyon gyorsan fejlesztették ki a vakcinákat, szkeptikus vagyok. A 

járvány elején félrevezették az embereket, nem tájékoztatták őket, 

és nagyon sokan kételkedtek. Sokat hallani a vakcinák mellékha-

tásairól, meg a covid szövődményeiről is. A kollégák fele nálunk 

oltáspárti, a másik fele nem az. (Levente)
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„A halál nem választ el minket”

A feltámadás nagy misztérium. Megértéséhez a mindennapjainkat 
meghatározó racionalitás helyett megérzéseinkre kell támaszkodnunk, 
értelmezés helyett megélésre törekednünk. Húsvét üzenetéről a SzeVi 
felkérésére városunk két vallástanára fogalmazta meg gondolatait.

A húsvét az egyik, ha nem a legnagyobb 

keresztény ünnep a világon. Jézus feltá-

madását ünnepeljük, akit az Újszövetség 

elmesélése szerint nagypénteken kereszt-

re feszítettek, de a halálát követő harmadik 

napon megjelent a tanítványai előtt. Nem 

véletlenül használom az „elmesélés” szót, 

hiszen sokak számára ez a történet csupán 

legenda, amely vagy így volt, vagy nem, 

nem igazán számít, hosszú hétvége jön, 

családot látogatunk, locsolkodunk, son-

kát eszünk, pihenünk. Mégis, a történet a 

feltámadásról újra és újra megtalál ben-

nünket ezeken a napokon. Már csak azért 

is, mert a tévét kapcsolgatva a Ben-Hur-ba 

botlunk, vagy mert a hírek a pápa húsvéti 

üzenetéről beszélnek… És akkor, ha egy pil-

lanatra is, felmerülhet bennünk a kérdés, 

lényegében miről is szól ez az ünnep, ami 

miatt hosszú hétvégét kaptunk?

Garamhegyi Edit a Szent András Általános 

Iskola magyar- és hittantanára. 26 éve él 

Szentendrén és 20 éve tanít itt. „Ebben a 

városban nekem túl nagy a rés a látszat és 

a valóság között – vallja. – Az a legizgal-

masabb számomra, hogyan lehet minden 

belül is olyan szép, mint kívül.”

S hogy szerinte mi a húsvét üzenete? „Egé-

szen röviden: az, hogy Isten szeret minket. 

Tudom, hogy elsőre megdöbbentő egy olyan 

mondat a húsvéttal kapcsolatban, amiben 

egyáltalán nem szerepel Krisztus, sem a fel-

támadás, de mégis. Számomra ez az origó. 

Minden innen nyer értelmet: Krisztus, a testté 

lett szeretet, az evangélium, ami Isten orszá-

gát hirdeti, a halála és a feltámadása, min-

den. Krisztus Isten szava, a legerőteljesebb 

üzenete. Ezért is viszonyul a világ úgy hozzá, 

mint egy üzenethez: néhányan megszállottan 

kutatják egész életükben az értelmét, húsvét 

szent titkát, amelyet imádkozva, megszokott 

rítusok között közösen dolgoznak fel, ez az 

Egyház útja. Mások, bár nem tagadják, hogy 

tudnak az üzenetről, de nem érzik megszó-

lítva magukat. Sokan észre sem veszik, hogy 

üzenetet kaptak. És még mindig vannak a 

világon olyanok, akiknek fogalmuk sincs 

róla, hogy megérkezett. Húsvét zavarba 

ejtő, sokkal felkavaróbb, mint a karácsony. 

Talán mert a húsvéttal kapcsolatban nekünk 

dolgunk van. Állást kell foglalni mindenki-

nek, egyértelműen megélni a nagyböjttel, a 

keresztúttal, a nagypénteki halállal, a fel-

támadással, vagy hátat fordítani az egész-

nek, és beérni a nyuszival meg a tojásokkal. 

Lehet lavírozni valamelyest a kettő között, 

de nem nagyon érdemes, mert a húsvétot 

mindannyian éljük: akik meghallották, mint 

az üzenet hordozói, akik nem, mint az üzenet 

címzettjei.” Ami pedig a húsvét ünneplését 

illeti, Edit azt mondja, sokan azt gondolják, 

hogy mindezt Isten nélkül teszik – sonkával, 

tojással, nyuszival –, de „ezzel mindig meg-

mosolyogtatnak, mert ezen a világon még 

soha egyetlen ember sem töltött egyetlen 

másodpercet sem Isten nélkül. Legfeljebb 

nem vett tudomást róla. Talán majd, ha si-

kerül átadnunk az üzenetet…”

Harmathy Andrásné Sárai Ágota református 

lelkipásztor és a Szentendrei Református 

Gimnázium vallástanára. 2016 januárjában 

érkezett férjével, dr. Harmathy András lelki-

pásztorral és öt gyermekükkel Szentend-

rére a református gyülekezet meghívására. 

„Sosem a tisztség, a cím izgatott – teszi hoz-

zá Ágota – én Isten főállású szolgája va-

Húsvét zavarba ejtő, sokkal felkavaróbb,
mint a karácsony. Talán mert a húsvéttal 
kapcsolatban nekünk dolgunk van.

Garamhegyi Edit | Fotó: Bellai László

Péter-Pál templom | Fotó: TDM Szentendre
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gyok – feleségként, anyaként, gyerekként, 

testvérként, háziasszonyként, lelkészként, 

tanárként. S azért lettem az, mert szeret-

ném, ha sokan átélnék Isten szeretetének a 

valóságát, az evangélium örömét.”

Amikor a húsvét üzenetéről kérdezem, Ágo-

ta azt mondja, sosem volt annyira aktuális 

a feltámadás híre, mint ma, a járvány miatt 

érzett kifosztottság és reményvesztettség 

állapotában. A vírus számtalan dolgot vett 

el tőlünk – a szabadságot, az egészséget, 

az egymásba vetett bizalmat, öleléseket, 

a találkozás örömét és a mosoly gyógyító 

erejét. Azt kívánja, bárcsak minél többen 

meghallanák végre a feltámadott Jézus 

szavait: „Ne féljetek!” (Máté evangéliuma 

28:10) Majd így folytatja: „Én a feltámadás 

örömhíréből két fontos üzenetet emelek 

ki; az első az a hihetetlen tény, hogy Jézus 

legyőzte a halált. Azért nem kell félni, mert 

nem a halálé az utolsó szó, nem a halálé a 

győzelem, hanem Jézusé. Persze, nem köny-

nyű erről beszélni a gyerekekkel, akik féltik a 

nagyszüleiket, vagy beteg szüleiket, sőt, oly-

kor meg is kell tapasztalniuk, hogy elveszítik 

őket. De épp a mostani helyzet miatt jobban 

oda is figyelnek erre az üzenetre, mert most 

érzik, hogy itt nem valami meséről van szó, 

hanem az életről. Milyen vigasztaló így élni a 

mindennapjainkat, hogy a halál nem választ 

el minket egymástól. Jézus legyőzte a halált, 

nem kell félnünk. Igen, ez a hit boldog felis-

merése, hit nélkül nincs igazi vigasz, marad a 

félelem, a reménytelenség. A feltámadott Jé-

zusba vetett hit az életünket változtatja meg.

A másik fontos üzenet, ami ebből következik, 

hogy ha Jézus feltámadt, akkor most is él, 

vagyis lehet vele találkozni, lehet vele beszél-

getni, el szabad mondani neki, hogy félünk, 

hogy kétségbe vagyunk esve, vagy éppen na-

gyon boldogok vagyunk. Karantén ide vagy 

oda, nem vagyunk egyedül, mert Jézus él, és 

az Ő jelenlétét ígéri nekünk.”

Nem kerülhető meg ugyanakkor a kér-

dés, hogy az egyházak a megújulásra 

való törekvésük során, annak részeként, 

miképpen tudják a Biblia üzeneteit átadni 

a fiatalabb generációk számára.

A megújulás kulcsát Garamhegyi Edit az 

őszinteségben látja. Szerinte, aki őszinte, 

az hiteles tud maradni a hibáival együtt 

is, és meggyőződése, hogy a fiatalok nem 

hibátlanságot várnak el: „magam tudok 

tanúskodni róla, mennyire tudnak szeretni 

minden esendőségünkkel együtt. Ha kérdez-

nek, akkor a válaszokat nem a saját szemér-

mességünkhöz vagy hajlandóságunkhoz 

kell szabni, hanem az ő igazság iránti vá-

gyukhoz. Őszintének kell lennünk, a komfort-

érzetünket messze meghaladóan, már-már 

brutálisan. Máshogy nem megy.” Ugyanak-

kor, ami a húsvét értelmének átadását illeti, 

Edit szerint: „azt nem a szavainkból fogják 

kihallani. A gyerekek csodálatosak. Olyan 

eszközökkel kommunikálnak, amit mi már 

nehezen észlelünk. Olyan dolgokat olvasnak 

ki minden apró rezzenésünkből, aminek áta-

dását nem is vettük észre. És itt kanyarodunk 

vissza az üzenethez: minden hamis hangot 

ki fognak szűrni, minden hiteltelen maszla-

got figyelmen kívül fognak hagyni. Aki őket 

szidja, tükörbe néz, aki elégedetlen velük, az 

önkritikát gyakorol.”

Dr. Harmathy Andrásné Sárai Ágota is 

kulcskérdésként tekint az egyház megúju-

lásának képességére, hogy meg tudják-e 

szólítani a fiatalokat. Ehhez elengedhetet-

lennek tartja, hogy az egyház képviselői 

képesek legyenek belehelyezkedni a fi-

atalok világába – hogy mivel telik a sza-

badidejük, miket hallgatnak, mit néznek, 

mit szeretnek. „Meg kell tanulni a nyel-

vüket, megérteni őket – mondja. És aztán 

az ő nyelvükön elvezetni őket Krisztushoz.” 

Szerencsés, hiszen a gyermekei is ebbe a 

korosztályba tartoznak – férjével négy fiú- 

és egy lánygyermeket nevelnek, akik közül 

a legidősebb 22, a legkisebb pedig 10 éves.

A húsvéti üzenet hittanórákon való átadá-

sáról Ágota hasonló álláspontot képvisel 

Edittel: „Amikor a feltámadásról »tanu-

lunk«, nagyon fontosnak tartom, hogy a 

gyerekek maguk fedezzék fel a csodát, mert 

az ott van minden bibliai leírásban. Nem is 

kell különösebben magyarázni. Ha megkér-

dezem például, hogy miért kellett elhenge-

ríteni azt a nagy követ a sír szájáról, először 

mindig az a válasz: »azért, hogy ki tudjon 

jönni Jézus«. De aztán gondolkodnak egy 

kicsit, hogy ha a halált le tudta győzni, meg 

a tanítványokhoz is be tudott menni a zárt 

ajtó ellenére, akkor mégsem jó ez a válasz. 

Tényleg, miért kellett elhengeríteni azt a 

nagy követ?”

-gs-

Nagyon fontosnak tartom, hogy a
gyerekek maguk fedezzék fel a csodát, mert
az ott van minden bibliai leírásban.

Dr. Harmathy Andrásné Sárai Ágota | Fotó: Bellai László

Református templom | Fotó: Angeli T. Petra
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MÁrCiUs tizeNÖtÖDike – MÁskéNt Az 

1848/49-es forradalomra és szabadság-

harcra emlékező városi ünnepségek az 

idén a járványügyi korlátozásoknak meg-

felelően elmaradtak. A hagyományos hely-

színeken a városvezetés, az intézményve-

zetők és a képviselők egyéni időpontban 

ünnepeltek. Petzelt József ‘48-as honvéd 

alezredes sírjánál nemzetiszín szalagot 

és mécsest helyezett el Fülöp Zsolt pol-

gármester, Pilis Dániel alpolgármester és 

koszorút helyezett el Énekes Rita, a VSZC 

Petzelt József Technikum és Szakképző 

Iskola igazgatója. Mécsessel és koszorú-

val fejezte ki tiszteletét Boda Anikó, Kiss 

Károlyné és Zakar Ágnes a Fidesz Szent-

endre és a Szentendrei Fidelitas nevében. 

A márciusi ifjak előtt tisztelgő, szűk körű 

megemlékezés volt a Deák Ferenc utcai 

Vasvári-szobornál és a templomdombi 

Petőfi-szobornál is. Bár a helyszínen nem 

hangozhattak el, Énekes Rita és Szarvas 

Rita magyar-történelem szakos mester-

pedagógus beszéde is olvasható a városi 

honlapon. A kisiskolások és szüleik örömé-

re a Szentendrei Kulturális Központ az ün-

nepi hétvégén történelmi sétára invitálta 

a szentendreieket.

vÁrHAtÓAN MÁJUsBAN DÖNt A kOr-

MÁNY Az iPA-kOMPeNzÁCiÓrÓl Erről 

a 25 ezernél több lakosú vidéki települé-

sekkel folytatott egyeztetésekért felelős 

miniszteri biztossá kinevezett Balla György 

fideszes képviselővel, Szolnok korábbi al-

polgármesterével folytatott egyezteté-

sen értesültek az érintett városvezetők. A 

március 8-ai meghallgatáson Szentendre 

képviseletében Fülöp Zsolt polgármester 

és Magyar Judit, a Pénzügyi és Ellenőrző 

bizottság elnöke vett részt. A kiesett be-

vételek összegzése mellett ismertették a 

takarékossági intézkedéseket és tájékoz-

tatást adtak az elengedhetetlen beruhá-

zásokról. Szentendre pénzügyi gondjainak 

megoldására az egy éven túli hitelfelvételt 

ajánlották a kormányzat képviselői, akik azt 

is elmondták – olvasható a városi honlapon 

–, hogy az önkormányzat ne számítson a 

helyi iparűzési adó elengedett felének 

teljes mértékű kompenzációjára, egyéb 

bevételkiesés ellensúlyozása pedig szó-

ba sem jöhet.

GAzDAsÁGi POsztOkON erősít A vÁ-

rOsHÁzA A veszélyhelyzetben érvényes 

szabályok szerint, a képviselő-testület 

hatáskörében eljárva 2021. március 10-én 

szerdán elfogadta Fülöp Zsolt polgármes-

ter a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítását, létrehozva a költségvetésért 

felelős alpolgármesteri tisztséget Szent-

endre Város Önkormányzatánál. A feladat-

tal megbízott Magyar Judit 2021. március 

12-én tette le az alpolgármesteri esküt. 

A helyi politikában közel húsz éve aktív 

gazdasági szakember Pannóniatelepen 

végzett körzeti képviselői munkáját válto-

zatlanul folytatja, a Pénzügyi és Ellenőr-

zési Bizottság elnöki posztjától ugyan-

akkor az összeférhetetlenségi szabályok 

miatt megválik. A koronavírus-járvány és 

a kormányzati elvonások miatt kialakult 

gazdasági helyzetben újra kell gondolni a 

város intézményhálózatának és cégeinek 

működtetését. Az új alpolgármesteri pozí-

ció létrehozására és a gazdasági szférából 

érkezett Kerti Attila tanácsadóként történt 

bevonására nem utolsósorban ezeknek a 

feladatoknak az ellátása érdekében volt 

szükség.

ÚJ vezetőJe vAN A POlGÁrMesteri kA-

BiNetNek Karas László az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen diplomázott bioló-

gia és kémia szakos középiskolai tanárként 

és angol szakfordítóként, majd a gödöl-

lői Agrártudományi Egyetemen szerzett 

talajtani szakmérnök diplomát. Projekt 

igazgatói nemzetközi minősítést szerzett 

az International Project Management 

Association (IPMA) sztenderdjei szerint. 

Szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a 

stratégia-alkotás, a program és projekt-

menedzsment, operatív vezetés, szerve-

zetépítés és fejlesztés területén, projekt 

folyamatok szakaszainak tervezésében és 

beindításában, közösségi tervezési folya-

matok előkészítésében.

értékesíti A vÁrOs A BÜkkÖs PArt 22. 

és A BOGDÁNYi Út 13. szÁMÚ éPÜlete-

ket A régi Egészségház és a Libás házként 

ismert épület eladására a belvárosi csapa-

dék- és szennyvíz szétválasztási program 

finanszírozásához van szükség, a 720 millió 

forintos beruházáshoz ugyanis az önkor-

Májustól új igazgató a teátrum élén
A Szentendrei Kulturális Központ 

nKft. 2021. május 5-étől megüresedő 

előadóművészeti ügyvezetői munkakö-

rére kiírt felhívásra két pályázat érkezett, 

melyek közül mind a szakmai vélemé-

nyező bizottság, mind a képviselő-testü-

let Lőrinczy Györgyét támogatta. Március 

3-án ezzel összhangban a polgármester 

is a művelődésszervező, művészeti me-

nedzser, kreatív producer szakember 

kinevezése mellett döntött.

Lőrinczy György 1967-ben született Bu-

dapesten. Érettségi óta foglalkozik mű-

vészeti menedzsmenttel. Bemutatkozá-

sában arról ír, hogy születésétől kezdve 

kötődik a Dunakanyarhoz, elfogultan sze-

reti és ismeri Szentendre tradícióit, külön-

leges hangulatát és páratlan kulturális 

értékeit. Egy éve Szigetmonostoron él.

Lőrinczy jelen pillanatban a Nemzeti 

Kulturális Alap leköszönő alelnöke, ko-

rábban a Budapesti Operettszínház, a 

Pentaton Koncertügynökség igazgatója, 

de dolgozott a Katona József Színháznak 

és a hódmezővásárhelyi Bessenyei Fe-

renc Művelődési Központnak is. Hosszú 

évekig a Mesterségek Ünnepe program-

igazgatója is volt, számos hazai és külföl-

di fesztivál, koncert és színházi előadás 

menedzsere. A Marosvásárhelyi Művé-

szeti Egyetem vendégtanára és doktori 

iskolájának hallgatója.

A pályázatában foglalt elképzelések szá-

mos ponton illeszkednek a Szentendrei 

Kulturális Központ nKft. 2020. december 

19-én közzétett 2021-es munkatervé-

hez. A legfontosabb célkitűzései között 

kiemeli, hogy a nagyszabású gigaren-

dezvények helyett a kisvárosi adottsá-

gokhoz jobban illeszkedő eseményeket 

és műsorokat preferálná. A programokba 

az eddiginél több szentendrei helyszínt 

tervez bekapcsolni. A lokálpatriotiz-

mus jegyében pedig jelentős szerepet 

szán a Dunakanyarban élő alkotó- és 

előadóművészeknek. További tervei közt 

szerepel a fiatalok és a családok felé nyi-

tás, mint írja: „szívesen tenném Szentend-

rét az egyetemisták fesztiválvárosává”. A 

vázolt célok gazdasági oldalát illetően 

Lőrinczy a racionalitást, a koprodukciós 

és projektszemléletet, valamint a pályá-

zati források maximális kihasználását 

hangsúlyozza.

Terveit ismertetve hangsúlyozta: „hiszem, 

hogy Szentendre, és benne a Teátrum, 

Budakalásztól Visegrádig, a Dunakanyar 

európai színvonalú, izgalmas művészeti 

fővárosa lehet”.

Lőrinczy György a Szentendrei Teátrum 

élén elődjét, Vasvári Csabát májustól 

váltja.

Fotó: Bácsi Róbert
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mányzat 300 millió forint állami támoga-

tást kapott, így 420 millió forintot önerőből 

kell fizetnie. A szerződés megkötésekor az 

önkormányzat rendelkezett alternatív meg-

oldásokkal az összeg előteremtésére, de a 

helyi iparűzési adó megfelezésével kapcso-

latos, jelentős költségvetési hiányt okozó 

kormányzati döntés miatt a projekt finanszí-

rozásához az ingatlanértékesítés elenged-

hetetlenné vált. A szentendre.hu híradása 

szerint az értékbecslés megtörtént, a két 

épület eladása fedezni tudja a beruházás 

befejezéséhez szükséges összeget.

terMészetvéDő DeMONstrÁCiÓ A 

vAsÚti villAsOr véGéN A környéken 

élők természeti értékeink megőrzéséért 

elkötelezett csoportja közel egy éve adott 

először hangot aggodalmainak a Pomá-

zi út alatti építkezéssel kapcsolatban. A 

Natura 2000-es terület veszélyeztetését, 

a szemetelést és a terület építési törme-

lékkel, földanyaggal történő feltöltését 

megelégelve néhányan közülük Vajda 

János aktivista kezdeményezésére már-

cius 13-án, szombaton kétkezi munkával 

egy ároknyi sittel vegyes földet ásott és 

talicskázott ki a patak melletti sávban, 

hogy láthatóvá tegyék az eltávolítandó 

réteg vastagságát. A tiltakozó akció vé-

gén mintegy ötven méter hosszan kihúzott 

szalag arra a határvonalra figyelmeztetett, 

amit az építkezés során tiszteletbe kellene 

tartani. A civilek demonstrációja után öt 

nappal a városfejlesztési irodavezetővel 

és a főkertésszel közös bejárást tartott a 

helyszínen a körzet önkormányzati képvi-

selője, Drávucz Zsolt. Tájékoztatása szerint 

az építtetők képviselői jegyzőkönyvben 

vállalták, hogy beszüntetik a kifogásolt 

Jelentés az oltás frontvonalából
Az ipsos március 16-án közzétett kutatása szerint az oltási hajlandóság országosan 50% 

fölé emelkedett. szentendrén is égnek a telefonvonalak, a háziorvosok folyamatosan 

szerveznek, adminisztrálnak, oltanak és mindemellett ellátják az egyéb betegséggel 

küzdő pácienseiket is. Nem könnyű helyzet ez senkinek.

Dr. Hasitz Ágnes elképesztően részletes 

honlapján (doktorha.netdoktor.hu) ponto-

san lehet követni, hogy állnak az ő körze-

téhez tartozók az oltással. A hozzá tartozó 

3200 betegből 1000 körüli regisztrált van 

jelenleg, akik közül a 60 év felüli betegek 

közül még 365 fő, a 60 év alatti krónikus 

betegekből 84 fő vár oltásra. 645-en 

ugyanakkor már megkapták az oltást. A 

60 év alatti, egészségesek – vagyis azok, 

akik a NEAK szerint egészségesek – szá-

mára még nem kezdődött el az oltás. A 

szentendrei háziorvost telefonon értük el, 

időhiány miatt csak így tudott válaszolni 

kérdésünkre, mert éppen egy órákon belül 

leadandó oltási listával volt elfoglalva.

Heti hány oltást kap jelenleg?

Nem lehet tudni, heti hány vakcina jön, ez 

teljesen változó. Ezen a héten (a március 

15-i héten – a szerk.) 20 db Astra Zeneca, 

43 Szputnyik érkezett, és 54 Pfizerre tudok 

beteget küldeni, mert Szentendrén oltó-

pont lett a SZEI.

Mi történik azzal, aki visszautasítja az 

adott oltóanyagot?

Ha valaki visszautasítja az oltást, vagy 

számára nem adható az adott típusú oltó-

anyag, akkor haladunk tovább a sorban, és 

a következő lehetőségnél ismét előkerül 

a neve.

Mennyire elfogadottak a vakcinák, mek-

kora a kínai és az orosz felé a bizalom?

Van, aki azt mondja, hogy csak oroszt vagy 

kínait akar, de vannak, akik Pfizert sze-

retnének. És mostanában van, aki Astra 

Zenecát nem akar. Vannak, akik az uta-

zás miatt mondanak nemet a kínaira és 

az oroszra. Kicsit talán elfogadottabb az 

orosz, ott viszont szűk az a kör, akik meg-

kaphatja.

voltak-e súlyosabb oltási reakciók?

Súlyos oltási reakciót nem tapasztaltunk, 

a karfájdalmon, lázon és hasonlókon túl.

Mi van abban az esetben, ha valaki co-

vid-pozitív, de nem tud róla?

Nem jelent veszélyt, ha valaki pozitív és 

ráoltanak.

Milyen támogatást kapnak az orvosok az 

oltás megszervezésére?

Az önkormányzat nagyon segítőkész, de 

minden háziorvos maga dönti el, hogy ki és 

mennyire veszi igénybe. Egységes szerve-

zés a városban nem történt, a probléma az, 

hogy annyira esetleges az oltások száma 

és időpontja, hogy nehezen tudjuk igénybe 

venni a felajánlott segítséget, mert nem 

tervezhető a dolog. Az esetleges telefonos 

segítséggel az lehet a baj, hogy én isme-

rem a betegeimet, tudom mit kell válaszol-

ni, ha kérdez valamit, de ezt egy laikus nem 

tudja megtenni.

Mennyire megfelelő a lista?

Vannak benne hibák, ezek informatikai 

jellegűek, nem emberi hibákról van szó. 

Hibák nem eszeveszett nagy számban 

fordulnak elő, de mindenhol adódnak. A 

papír alapú regisztrációkkal biztosan baj 

volt: van, hogy nem fogadja el a regisztrá-

ciót, aztán ha újra regisztrál, már elfogadja, 

vagy volt olyan, hogy elfogadta, de nem 

látom, és kiderül, hogy egy másik orvos-

hoz van belistázva. Ennek lehet olyan oka 

például, hogy az adott beteg nyaralás alatt 

elment a háziorvoshoz, és az bejelentet-

te magához, de erről én nem tudok és a 

beteg is abban a hitben van, hogy nálam 

van. Jelenleg a 60 év alatti egészségesek, 

krónikus betegséggel nem küzdők listá-

ját egyáltalán nem látjuk, mert még nem 

küldik.

Óránként tizenketten kapnak oltást a szei-ben

Mint azt korábban megírtuk, a SZEI-t a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

(régi nevén OEP) február elején jelölte ki oltópontnak. A szakrendelőben hétköz-

nap kettő, hétvégén öt csapat várja az oltásra beutaltakat. A tervek szerint tizenkét 

embert tudnak egy óra alatt beoltani. A szakrendelő 150 dolgozóját beosztották. 

Dublinszki-Boda Péter intézményvezető tájékoztatása szerint mindenki aláírta a 

dolgozók közül az új egészségügyi munkaszerződését, így a szakrendelő életében 

ez nem okozott fennakadást.

Fotó: Bellai László

Fotó: unsplash.com
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helyen a feltöltéseket, eltakarítják a sittet 

és építési törmeléket, valamint begyűjtik 

az összes hulladékot, amit a mederbe so-

dort a szél az építkezésekről. A védettség 

alatt álló, állami tulajdonú patakmeder és 

az önkormányzati tulajdonban lévő közút 

közti terület ökológiai helyreállításának to-

vábbi lépéseit a tervek szerint a zöld kere-

kasztal szakértői és aktivistái bevonásával 

dolgozzák ki.

sÚlYOs tAlAJszeNNYezés BUDAkAlÁ-

szON – A vizsGÁlAtOk MeGkezDőD-

tek Óvodát épített volna a budakalászi 

önkormányzat és az evangélikus egyház 

az egykori Lenfonó és Szövőgyár mellett, 

ám a talajvizsgálati minták határértéket 

meghaladó toxikus szennyeződést mu-

tattak ki az ingatlanon – adta hírül 2021. 

március 16-án a Telex. Mivel a szennyezés 

a Szentendrei Regionális Déli Vízbázis hid-

rogeológiai „B” védőövezetében található, 

ezért felvetődött a déli vízbázis kútjainak 

veszélyeztetettsége is. „Az eddigi vizsgá-

latokból úgy tűnik, hogy inkább a talaj-

szennyezettség súlyos, a talajvíz szennye-

zettsége talán kevésbé, így remélhetőleg 

nem jelent még meg a szennyezés a 

környéken lévő fúrt kutak vizében” – nyi-

latkozta Simon Gergely, a Greenpeace 

Magyarország vegyianyag-szakértője, 

hozzátéve, hogy az egészségügyi kocká-

zatok felméréséhez is további vizsgálatok-

ra van szükség. A Duna Menti Regionális 

Vízmű Zrt. illetékese a város honlapjának 

megkeresésére reagálva hangsúlyozta: „a 

Déli Vízbázisról termelt és szolgáltatott 

víz minőségét akkreditált módon jelenleg 

is fokozottan ellenőrzik, és a folyamatos 

vizsgálatok a szolgáltatott vízben szeny-

nyezésből származó komponenseket ez 

idáig nem mutattak ki”.

H5: Az UtAsOk véleMéNYét vÁrJÁk A 

MeGÚJUlÓ ÁllOMÁsOkrÓl Az egysé-

ges és magas színvonalú városi-elővárosi 

kötöttpályás közlekedés megteremtése 

érdekében a csepeli és a ráckevei vo-

nalakhoz hasonlóan Békásmegyertől 

Szentendréig is a vasúti infrastruktúra 

teljes felújítása szerepel a Budapesti 

Agglomerációs Vasúti Stratégiában. A 

járatok négy-öt percenként követhetik 

egymást, és a vonalon gyorsított járatok 

is közlekedhetnek majd – ígéri a Buda-

pest Fejlesztési Központ. A fejlesztés 

részeként megújulnak a hévállomások 

és megállóhelyek is. Számos állomáson 

egységes megjelenésű, jobb funkcionali-

tást biztosító típusmegállókat alakítanak 

ki, a jelentősebb csomópontokon ugyan-

akkor egyedi megállókat terveznek. Ilyen 

a szentendrei és a pomázi hévállomás 

is. A szükséges funkciók végig gondo-

lásában számítanak az állomások hasz-

nálóira: a kérdőívek a szentendrehev.hu, 

illetve a pomazhev.hu oldalakon érhetők 

el, a kitöltésükre 2021. április 5-ig van le-

hetőség.

lAPzÁrtA UtÁN érkezett A Hír: ÁPri-

lis 6-iG A v8 is BezÁr A Covid19 harma-

dik hulláma elérte a V8 uszodát használó 

sportolók jelentős részét, így a vezetőség 

az egyesületekkel konzultálva – a vírus 

megfékezésének érdekében, a versenyzők 

és a kollégáik egészségének védelmében 

– úgy döntött, hogy 2021. március 22-től 

várhatóan 2021. április 6-ig az intézmény 

bezár.

Javaslat, szavazás, döntés: indul a városrészi költségvetés
Április 12-én indul a városrészi költségvetés, melynek keretében kisebb, városrészi beruházások valósulhatnak meg. ezek-

ről közösen dönthetnek a szentendreiek – javaslataiknak, véleményüknek online és hagyományos javaslattétellel, majd 

szavazással adhatnak hangot. A városrészi költségvetés az Ábrányi emil Program egyik fontos eleme, megvalósításának 

próbaidőszaka pedig a 2021-es év.

2021-ben elindul a Városrészi Költségvetés, az Ábrányi Emil 

Program keretében vállalt egyik választási ígéret megvalósítá-

sa. A városrészi költségvetés keretében kisebb léptékű város-

részi beruházások valósulhatnak meg, amelyekről a döntést a 

helyben lakók bevonásával hozza meg az önkormányzat. Annak 

ellenére, hogy idén szűkösek a források, erre a célra 50 millió 

forintot különített el a költségvetésében a képviselő-testület. 

A tíz városrészben 5-5 millió forint értékű beruházás valósulhat 

meg a szentendreiek javaslatai és szavazatai alapján. Április 12-

től várjuk az ötleteket. Gondolkodjunk együtt, mivel tehetnénk 

jobbá, élhetőbbé, szebbé városrészünket!

A 2021-es év az első a város életében, amikor a polgárok dönt-

hetnek a városrészi beruházásokról. Ez egy próbaév lesz mind 

a szentendreieknek, mind a városvezetésnek, a közös tervezés 

és a közös döntés módszereinek fejlesztésére, finomítására.

A városrészenként meghatározott keretösszeg felhasználásá-

hoz az önkormányzat a lakók javaslatait kéri, majd a javaslatok 

értékelése után szavazással dönthet a közösség. Kérjük a szent-

endreieket, hogy vegyenek részt a közös tervezésben, küldje-

nek be javaslatokat, ötleteket és a szavazatukkal döntsenek.

A javaslataikat beküldhetik a Városrészi Költségvetés webolda-

lán egy űrlap kitöltésével, vagy a postaládájukba eljuttatott ja-

vaslattevő lapokon, melyeket a város több pontjára kihelyezett 

ládákban gyűjtünk. A szavazás is hasonló módon fog történni.

Döntsük el együtt, hogy milyen fejlesztések valósuljanak meg 

a környékünkön!

A Városrészi Költségvetés programról, a javaslattétel és a 

szavazás menetéről a Városrészi Költségvetés weboldalán, 

Szentendre Város honlapján, Szentendre Város hivatalos Fa-

cebook-oldalán és a Szentendre és Vidéke című lapban tájé-

koztatjuk folyamatosan a szentendreieket.

Figyeljék honlapunkat, közösségi oldalainkat és a városi lapot!

A mi városunk, a mi döntésünk!
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Újjászülető épületek a belvárosban

Szentendre belvárosában sétálva számos házat láthatunk felállványozva, több 
helyen is folyik az építkezés. Hogyan ragyognak fel a régi porták? És mi lesz 
a funkciójuk, mi lesz belül? Erről kérdeztük az építtetőket és az építészeket, 
és néhányan még látványterveket is rendelkezésünkre bocsátottak.

Péter Pál utca – Duna korzó sarok

Tervező: Kalo Emese

Terv: Meglévő kétlakásos lakóépület át-

építése és bővítése iroda és egy lakásos 

épületté úgy, hogy a meglévő épület tel-

jesen elbontásra kerül, csak a védett Duna 

korzó utcai homlokzat marad meg.

Az egykori bérlakások és pizzéria épü-

letéről 2015-ben mondták ki, hogy élet-

veszélyes. A szerződéseket felmondták, 

a lakókat kiköltöztették. A felújítás elke-

rülhetetlen volt, így megbízták a Borbás 

Építész Műterem Kft.-t, hogy dolgozza ki a 

terveket. Hamar kiderült, hogy tervek ide 

vagy oda, nincs pénz a 165 millió forintra 

becsült felújításra. Így az eladás mellett 

döntöttek, 2018 novemberében, kikiáltási 

áron, 70 millió forintért kelt el. Mára egyér-

telművé vált, az anno sokallt 165 millió fo-

rint szinte semmire nem lenne elég.

Az építtető egy kétfunkciós épületet ál-

modott meg. A földszinten kialakításra 

kerül egy üzlethelyiség, melyet a tervek 

szerint bankfióknak vagy más, ügyfélfor-

galmi célra adnának bérbe, de ez a keres-

let függvényében változhat. Az emeleten 

akár irodaként, akár lakásként is funkci-

onáló önálló egységet alakítanak ki. A 

műemléki környezet ténye ismert volt a 

vásárlás előtt is, így a koncepciótervet is 

így alakították ki. Az épületből mindössze 

a Duna korzóra néző védett homlokzat ma-

rad meg. „Számtalan egyeztetést követően 

nyerte el végleges formáját az épület, mely 

az egészséges kompromisszum eredménye” 

– írta a tulajdonos megkeresésünkre, külön 

megköszönve a tervező és a szentendrei 

tervtanács munkáját. Bár az eredeti ter-

vek szerint 2021 első negyedévében lett 

volna az átadás, ez a járvány miatt fél évet 

csúszni fog.

Jakov ignatovity utca 2.

Tervező: B. Szabó Veronika

Terv: A műemléki épületben található 

üzletet felszámolják, lakóház lesz az épü-

letből.

A felújítás 2020 augusztusában kezdődött, 

a kivitelező Reinspach Roland, aki már bi-

Péter Pál utca - Duna korzó sarok | Látványterv: Építész Kaláka Kft.

Rózsaszín ház | Látványterv: Építész Kaláka Kft.

Jakov Ignatovity utca 2. | Látványterv: B. Szabó Veronika
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zonyított a Pick-ház felújítása kapcsán. A 

300 éves épületnél még falkutatásra is 

sor került. „Ennek során az utcai homlok-

zaton előkerült rétegeket egy »időablak« 

szerű keretezett formában tettük látha-

tóvá” – mondta el a megrendelő. Az őszi 

esőzéseknek köszönhetően a mennyezet 

beázott, és színes elemek kerültek elő, 

amelyek közül a menthetőeket meny-

nyezeti kép formájában, vakolat keretben 

megőriznek. A kivitelezés során a két szo-

ba közt korábban levakolt öt méter széles 

téglaívet kiszabadították, és láthatóvá tet-

ték. A megrendelőnek szerencsére nem 

okozott nehézséget a műemléki előírások 

betartása, mert számára is nagyon fontos, 

mint ahogy az építész B. Szabó Veronika 

és tervezőirodája is maximálisan együtt-

működött a tervek csiszolásában. „Amin 

azonban megütköztem, hogy a homlokzat 

felújítási munkáihoz szükséges terület fog-

lalása horribilis összeg (640 ezer Ft) volt” – 

írta a tulajdonos, aki úgy véli, a tervek sze-

rint áprilisban befejeződnek a munkálatok.

Bercsényi utca 2-4. – rózsaszín ház

Tervező: B. Szabó Veronika

Terv: két telek összevonása után egy hotel 

és étterem kialakítása.

Az egykori bérlakások és a Tourinform 

iroda épülete évek alatt pusztult le. Már 

2008-ban is szóba került a felújítása, de 

a válság elvitte a nagyvonalú terveket. Öt 

évvel később közbeszerzéssel választot-

ták ki azt, aki koncessziót elnyerve 35 évre 

kibérelte volna az épületet. Ismét öt év telt 

el, és az akkori testület szerződésszegés 

miatt felmondta a megállapodást, az épü-

let visszaszállt az önkormányzatra, amely 

ezután 284 millió forintért adta el a rossz 

állapotban lévő ingatlant.

A céges tulajdonban lévő rózsaszín házban 

a tervek szerint egy négycsillagos hotel és 

teraszos étterem fog megnyílni. Az épü-

let nem műemlék ugyan, de műemléki 

igényességgel, az eredeti állapotában és 

szépségében kerül helyreállításra a hom-

lokzat. Jelenleg a tervezés folyik, a kivite-

lezés megkezdését és a nyitást nagyban 

befolyásolja a turisztikai piac helyzete, a 

Duna korzó megújulása.

Duna korzó 9. – kék ház

Tervező: Puhl és Dajka Építésziroda

Terv: A Duna korzóra nyíló részen egy ká-

véházat és éttermet alakítanak ki a föld-

szinten, a kiszolgáló egységek egy része 

a pinceszinten kap helyet. A tervek szerint 

a Bogdányi utcára nyíló oldalon egy üzlet 

és egy lakás, az első és a második eme-

leten bérapartmanok lesznek.

Az egykori Duna-presszó épülete sokáig 

a magyar állam tulajdona volt. A házat 

végül eladták, így remélhetőleg hama-

rosan megújulva várja a vendégeket 

Szentendrén.

Duna korzó 3a / Bogdányi utca 19.

Tervező: Panyi Ottó

Terv: A Bogdányi utca felől a tetőtérben két 

lakást alakítanak ki, valamint három üzle-

tet, míg a Duna korzó felől egy lakóházat, 

de az egész egy komplexumként jelenik 

meg. A tulajdonos elsősorban a Duna kö-

zelsége miatt választotta az ingatlant.

A tervezési folyamat nagyon hosszú volt, 

egy éven át tartott. A tervtanács vélemé-

nyét mind az építtető, mind a tervező ko-

molyan vette, jól működött a közös mun-

ka. Az épület nem műemléki jellegű, így 

hozzá lehetett nyúlni, Panyi Ottó szerint 

a legnagyobb nehézséget a szomszédos 

Napórásház homlokzata miatti speciális 

helyzet jelentette. Nagyon nehéz feladat 

volt ezt építészeti szempontból megolda-

ni, így igazi kihívást jelentett a munka.

Zimre Zsuzsa

Jakov Ignatovity utca 2. | Látványterv: B. Szabó Veronika

Rózsaszín ház | Látványterv: B. Szabó Veronika

Duna korzó 3a / Bogdányi utca 19. | Látványterv: Panyi Ottó
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szállodagazdaságtant tanított a fel-

sőoktatásban, a spa-menedzsment té-

májával is régóta foglalkozik. tíz évig 

volt egy négy medencés és természetes 

vizű strandos szálloda igazgatója. Hogy 

változott a fürdők üzemeltetésének fel-

tételrendszere az elmúlt évtizedekben?

A hetvenes évek közepéig a fürdőüzemel-

tetés pont olyan szociális szolgáltatás volt 

egy településen, mint a bölcsőde, az óvo-

da, az iskola, az út meg a tömegközleke-

dés. Az állami normatíva megszűnésével 

ez a közszolgáltatás jelleg elveszett, és az 

önkormányzatok önként vállalt feladatként 

tartják fenn a városi uszodákat. Már ahol 

vállalják ezt, mert állami források híján 

sajnos sok közfürdő bezárt. A szállodai 

uszodák kapacitását jellemzően a szálló-

vendégek igényeihez szabják. A köz felé 

formálisan nyitottak, de más a funkciójuk.

Milyen esélyük van a fennmaradásra az 

önkormányzati uszodáknak és fürdők-

nek?

A szokások megváltoztak, ez kétségtelen. 

Ma már sokan elutaznak inkább az ország 

távolabbi pontjára, ha emeltebb szintű 

szolgáltatást keresnek. A rendszeresen 

mozgók között is csökken a fürdőlátoga-

tók száma. Egyszerűbb felvenni otthon egy 

futócipőt és két percen belül kulaccsal, 

kutyával együtt már sportolsz is. Az uszoda 

macerásabb. Ahol nem tudnak olyan szol-

gáltatást nyújtani, ami iránt az érdeklődés 

felkelthető, a csőd előbb-utóbb elkerül-

hetetlen.

volt valamilyen kötődése korábban a vá-

roshoz?

A hetvenes években egy jó barátom üze-

meltette a Pap-szigeti strand éttermét, 

én pedig egy éjszakai bárban dolgoztam 

Pesten. Még nem járt óvodába a gyerek, 

májustól szeptemberig három éven át a 

kempingben laktunk. Napközben jól el-

voltunk Szentendrén, este mentem dol-

gozni, hétvégenként pedig besegítettem 

felszolgálni. Rengetegen jártak a strandra, 

az étteremben is teltház volt. 2005 után 

részt vettem a fürdők felülvizsgálatában, 

gyakran kértek fel a pályázati pénzek au-

ditálására, így mélyen beleláttam az ön-

kormányzati fürdők világába. Leányfalun 

élünk, ismerek sok környékbeli gépészt, 

fürdőmestert.

Mit tudott a v8-al kapcsolatos helyi előz-

ményekről, vitákról?

A 2009-es nyitás óta tizenkét ügyvezetője 

volt, ezt tudtam. Nagyon foglalkoztatott 

szakmailag, hogy miért alakul így egy 

uszoda élete. A fürdővezetők nem értenek 

hozzá vagy az önkormányzat és a fürdő 

kapcsolata rossz, erős a politikai nyomás, 

netán az egész egy romhalmaz? Meg akar-

tam tapasztalni, hogy milyen belülről egy 

ilyen hányatott sorsú intézmény, és izga-

tott, hogyan lehetne jobban vezetni.

Milyen uszoda eszményképe fogalmazó-

dott meg Önben, amikor a pályázott?

A legfontosabb célom az uszoda és sza-

badidőközpont zökkenőmentes üzemelte-

tése a szentendrei lakosok, a sportolók, a 

munkatársak és a tulajdonos önkormány-

zat megelégedésére. A városvezetés el-

várása az éves támogatás fokozatos csök-

kentése. Mindenki tudja, hogy nem lehet 

nullszaldóra kihozni, még öt év alatt sem, 

de nem mindegy, hogy évente 80 vagy 60 

milliót kell beletennie a városnak, vagy öt 

év múlva már csak 55-öt.

Miből finanszírozható a működés, mi az 

üzleti modellje a v8-nak?

A V8 árbevételének az 50%-át az uszoda 

termeli ki, ennek a fele a szabadidős úszók 

belépőjegyeiből, a másik fele a sportolók 

sávbérleteiből származik. Ehhez annyit ér-

demes még hozzátenni, hogy a miénk úgy-

nevezett C-kategóriás uszoda, a nézőte-

rünkön nyolcvan ember fér el, míg máshol 

ennek a sokszorosa, náluk a sportegyesü-

letektől érkező bevételi arány jelentősebb. 

A hozzánk járó tizenegy egyesületnek ösz-

szesen öt utánpótlás versenyzője van.

térjünk vissza a büdzsé arányaira.

A lakossági és a sportolói aktivitás a well-

ness-szel kiegészülve a bevételek 70%-át 

adja. A wellness részlegben több potenci-

Az egész csapat a nyitást várja

Az Aquapalace Kft. új vezetőjének szakmai koncepciója tizenegy 
érvényes pályázó közül lett befutó. Háromhónapos próbaideje március 
elsején járt le. A kisvárosi fürdők sajátosságairól, a V8 jelenlegi 
működéséről és a nyitás utáni tervekről beszélgettünk.

Dr. Juhász lászló

nyolcadikos korában országos má-

sodik lett matematikából, a matek és 

csillagászat helyett mégis a szakmun-

kásképzőt választotta, és felszolgáló-

ként a vendéglátás területén kezdett 

dolgozni. Munka mellett leérettségi-

zett, továbbtanult, majd doktorátust 

szerzett. A fürdőüzemeltetés világát jól 

ismerő, tapasztalt vezető. Családjával 

Leányfalun él.
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ál van, ezt egy más szellemű, magasabb 

színvonalú működtetéssel meg is próbál-

juk kiaknázni. A maradék 30% egyik fele az 

üzlethelyiségek bérbeadásából jön, a má-

sik a rendezvényhelyszín biztosításából. 

A kormány döntése alapján a bérlőknek 

most nem kell bérleti díjat fizetniük, de a 

kormány azt nem mondta, hogy nem kell 

fűteni, hűteni a bérleményeket. A szerző-

déseink azonban a rezsifizetésre sajnos 

nem térnek ki, és ez csak egy példa az 

átgondolatlan, előnytelen feltételekre. E 

miatt nem tudjuk egyelőre a büfét se ki-

nyitni. Ha nem sikerül meggyőzni az érin-

tett bérlőket, akkor ki kell várnom, hogy 

lejárjon a határozott idejű szerződésük, 

és majd akkor tárgyalhatjuk újra a rész-

leteket.

Az iskolai úszásról még nem beszéltem, 

holott ez társadalmi és üzleti szempontból 

is fontos számunkra. Tavaly márciusban a 

program leállt, és sem az uszoda, sem a 

tankerület nem szorgalmazta időben, hogy 

szeptemberben újraindulhasson. Rajtunk 

nem fog múlni, hogy ez változzon. Azt 

szeretnénk, ha minden szentendrei gyerek 

legalább egy iskolai évében rendszeresen 

járhatna ide, hogy megismerje az uszodát, 

megszeresse a vizet.

Az egyesületek igényeinek harmonizá-

lása az egyik legérzékenyebb pontja a 

működésnek évek óta.

Az elmúlt tíz évben – kénytelen vagyok ezt 

mondani – sok esetben az edzők, a bérlők 

irányították a fürdőt. Akkor jöttek-mentek, 

azt csináltak szinte, amikor akartak. A mi-

nap is volt egy vitám az egyik edzővel, aki 

nem akarta elfogadni, hogy hatkor nyitunk. 

Arra hivatkozott, hogy korábban fél hatkor 

mindig bejöhettek. Ebben a körben min-

denki régről ismeri egymást, a sávokat is 

rendszeresen átengedték egymásnak és 

nem értették, hogy ez miért nonszensz, 

hogy miért ragaszkodom ahhoz, hogy az 

előzetesen leadott létszámnak megfele-

lően használják a sávot.

tizenegy érvényesnek minősített pályá-

zat közül kapott az öné bizalmat. Meg-

lepte a döntés?

Egyrészt igen, mert több jó pályázó is le-

hetett, másfelől nem, mert én is olyat vá-

lasztottam volna, aki kívülről jön, aki nincs 

benne a helyi sportéletben, aki senkinek 

sem a barátja vagy a lekötelezettje.

Hogy sikerült kezelnie a sávhasználattal 

kapcsolatos konfliktust?

Az egyik első feladatom a kritériumrend-

szer kidolgozása volt. Naponta két egyesü-

leti vezetővel találkoztam, figyelmesen vé-

gig hallgattam őket, beszéltem az összes 

olyan dolgozóval, akinek erről érvényes 

gondolata lehet. Végül a január 15-ei ha-

táridőig megalkottuk a szabályzatot, amit 

az egyesületek kivétel nélkül elfogadtak, 

majd februárban a képviselő-testület is 

elfogadott.

Hol tartanak az egyeztetések a tavaly 

nyár óta szentendrén élő Hosszú katin-

kával?

Az Iron Swim Egyesület képviselőjével de-

cemberben találkoztam, ő volt az első, aki 

aláírta a kritériumrendszert. Szeptemberig 

nem jönnek a covid és az iskolai szünet 

miatt, de már a V8 egyesületi családjához 

tartoznak. Bízom benne, hogy sportkultú-

rában, uszodai morálban is hoznak valami 

pluszt. Az úszás alapjainak oktatása mel-

lett a város és a vonzáskörzetének tehet-

ségeit szeretnék kiválasztani. Ez logikus, 

mert a V8 nem alkalmas profi versenyzés-

re. A 33 méteres medence rövid pályának 

nagy, hosszú pályának rövid. Most éppen 

egy 25 méteres mobil válaszfalat terve-

zünk kiépíteni, hogy legalább rövid pályás 

versenyeket rendezhessünk.

Az úszás mellett milyen sportágaknak ad 

még otthont az intézmény?

Van szinkronúszó, triatlonos és futó egye-

sület, de vízihoki és búvárúszó közössé-

günk is. Létrehoztunk egy amatőr vízilab-

da klubot, amely a járvány után hetente 

kétszer tart edzést olimpiai, világbajnok, 

illetve ma is aktív pólósok irányításával. 

Tárgyalunk Mattesz Csillával, aki a fogyaté-

kossággal élő illetve a különleges nevelési 

igényű gyerekek fejlesztésének elismert 

szakembere. Ha minden a tervek szerint 

alakul, a programját befogadva a V8 ezzel 

a profillal is kiegészül.

Hány munkatársa van az intézménynek? 

Milyen áldozatokat követelt a bezárás?

Két embertől váltunk meg, de nem a jár-

vány miatt. Gépész, úszómester, pénztá-

ros és takarító munkakörökben négy-négy 

munkatársunk van. Uszoda és wellness-, 

számviteli és műszaki vezető segíti a mun-

kám, valamint a covid utánra keresünk egy 

értékesítési vezetőt. Mindenkit megtartot-

tunk, ezt a kormány 50%-os bértámoga-

tása tette lehetővé és az, hogy kiadtuk az 

összes tavalyi szabadságot és az idei felét. 

Segítség továbbá, hogy a versenyzőknek 

biztosított edzéslehetőség miatt folyama-

tosan vannak látogatóink. Naponta közel 

százan jönnek, van közöttük budapesti 

utánpótlás vízilabda csapat, és sok egyéni 

versenyző mindenféle sportágból. Leadta 

a névsorát a Magyar Szenior Úszók Orszá-

gos Szövetsége is. Nagy eredmény, hogy 

nem kellett leépítenünk a stábot, csak így 

biztosítható a flott újrakezdés.

Milyen újításokkal készülnek a nyitásra?

Ez az uszoda a lakossági úszókat 20%-kal 

olcsóbban fogadja, mint bármelyik kör-

nyékbeli uszoda. Két sáv reggel hattól 

este kilencig mindig a lakosok rendel-

kezésére fog állni. Kedvezményes áron 

jöhetnek úszni délelőtt és a zárás előtti 

idősávban; a wellness is olcsóbban lesz 

elérhető számukra 14 és 17 óra között. A 

szaunaprogramok folytatódnak és remé-

nyeim szerint a Sup deszkákon végezhető 

jóga is népszerű újításunk lesz. Van billi-

árd és a csocsóasztal és egy négypályás 

bowling pálya az épületben. Szeretnénk 

snack bárként üzemeltetni a büfét, ez még 

vonzóbbá tehetné ezeket a lehetősége-

ket. Az egyesületeink nyílt napokat, sza-

badidős versenyeket szerveznek majd és 

meghívjuk a környékbeli zenészeket, hogy 

a tetőteraszon, rossz idő esetén a rendez-

vényteremben találkozhassanak a közön-

séggel. Az egész csapat a nyitást várja.

Szöveg és kép: Bellai László

Ahol nem tudnak olyan szolgáltatást
nyújtani, ami iránt az érdeklődés
felkelthető, a csőd előbb-utóbb elkerülhetetlen.
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A Golgota Deim Pál művészetében

Szakrális és transzcendens. Két fogalom, két tartalom, amelyek 
egységbe szövik a 2016-ban elhunyt szentendrei alkotó fél évszázadot 
átfogó életművét. Az európai művészet meghatározó témája, a 
keresztábrázolás munkásságának központi jelentőségű motívuma volt.

Az Ernst Múzeumban 2006-ban meg-

rendezett retrospektív kiállításán egyik 

alkalommal ő maga tartott tárlatvezetést, 

aminek teljes hanganyagát sikerült rögzí-

teni. Az alábbi idézet is innen származik: „A 

festészet lényegében véve arról szól, amit 

még nem nagyon tudunk. A földi világot 

össze kell kapcsolni valamilyen ismeretlen 

világgal. A mű tudatosan keresi az össze-

kötő kapcsot. Azokat a képeket 

szeretem, ahol ez megtörténik. Egy 

csendélet is lehet transzcendens. 

Nemcsak a témától függ, hanem 

a festés hogyanjától is. Sőt, inkább 

attól! Persze nem minden műnek 

kell transzcendenciát hordoznia, 

de én azt várom tőle…Más a kép-

zőművészeti gondolkodás és más a 

filozófiai. A kettő találkozhat. Aztán 

lehet rajta gondolkodni, hogy kiből 

mit vált ki, van-e valakire hatással, 

vagy nincs. Legyen egy kis titok és 

misztikum a dologban, ez része en-

nek a műfajnak.”

A Kossuth-díjas, Príma- és több-

szörös életmű-díjas címzetes 

egyetemi tanár, a Nemzet Művé-

sze negyedik próbálkozásra nyert 

felvételt 1958-ban a Képzőművé-

szeti Főiskolára, ámbár festészet 

helyett grafika szakra. A festést a 

főiskolás évek alatt így csak ott-

hon, a maga örömére gyakorolta: 

„…olyan boldog időszak, amikor az 

ember csak fest, még nem jönnek 

ilyen-olyan hatások, nem szólnak bele, 

kritika még nem jelenik meg.” Ennek az 

önfeledt festői korszaknak a gyümölcsei 

az első és egyben szentendrei vonatkozá-

sú szakrális művek (Tobakosok keresztje, 

1965; Szerb temetőkereszt, 1966; Utolsó 

bádogkrisztus, 1967).

1968 nyarán egy macedóniai művészte-

lepen, Prilepen, egy kolostorban eltöltött 

alkotói hetek alatt született meg a Feljegy-

zések egy kolostorból című opus. A hét ré-

szes mű-együttes nyitánya lett a későbbi 

évtizedek ugyancsak szakrális ihletésű, 

sorozatotokat vagy téma-variációkat lét-

rehozó alkotói folyamatnak. Ide tartoz-

nak a Csend variánsai, a több változatban 

megfogalmazott Ádám és Éva keresztje, 

az I.N.R.I. illetve az önállóan vagy valami-

lyen szókapcsolatban Kereszt címet vise-

lő opusok, az Ikon képek, s mind között a 

legjelentősebb, legsúlyosabb, a festészet, 

a grafika és a szobrászat eszköztárával a 

nyolcvanas évek végétől több mint két 

évtizeden keresztül számos változatban 

megfogalmazott téma: a Golgota.

„Adott a cím: Golgota, tehát az évezredes 

európai kultúrán nevelkedett ember tudja, 

keresztnek lennie kell, vagyis két egymást 

metsző egyenesnek. Deim azonban ezt, a 

legfőbb képi és gondolati szervező elemet 

változtatja meg. Ő, aki a szentendrei ha-

gyományokból merítve munkásságának 

kezdete óta szövi bele a hagyományos 

kereszteket a képi struktúrába, a Golgo-

ta-sorozatban a függőleges és merőleges 

szárat nem metszésbe, hanem egymásra 

helyezi. S hogy még inkább fokozza a ha-

gyományos ábrázolásmódtól való eltérést, 

a keresztre feszített maga a vízszintes szár, 

a deimi idol figura. Tudjuk, mit kell látnunk, 

mégis ez a markáns eltérés kizökkenti a 

nézőt, a lassan sémává merevedő gondo-

lat újraértelmezésére kényszerít. Az újító 

megoldás kiemeli a hagyományos bibliai 

gondolatkörből, egyszerre utal a hagyo-

mányos keresztény szimbólumra és egy ősi 

pogány áldozati oltárra. Áldozathozatal. Ez 

a gondolat az, amely Deimet már többször 

is alkotásra késztette.” (Uhl Gabriella mű-

vészettörténész)

A Golgota-téma az ötvenes életé-

vei elején „talált rá” az alkotóereje 

teljében lévő művészre. Bizonyá-

ra ez is szerepet játszott abban, 

hogy a pályatörténet kiemelkedő 

mű-együttesévé válhatott. Össze-

vetve a korábbi sorozatokkal azt 

látjuk, hogy mind anyagában, mind 

technikájában ez a témablokk a 

legváltozatosabb: akvarellek, sok-

szorosított grafikák, kis és nagymé-

retű olajképek mellett térplasztika 

is készült belőle. A bronzba öntött 

Golgota kisplasztika 1991-ben a 

Ferenczy Béni és Noémi emlékki-

állításon I. díjat nyert. De mind kö-

zül a legismertebb az a 4,5x1,7x1,7 

méteres Golgota, amelyet ‘56-os 

emlékműként 1993-ban Győrben 

állítottak fel. A fény tanulmányo-

zásával egyébként is behatóan 

foglalkozó Deim maga mesélte el, 

hogy a térbeli Golgota-műveken 

megfigyelt fényviszonyok mennyi-

re visszahatottak a festett társaikra. 

A transzcendens és a fény kapcso-

lódásának, kölcsönhatásának elemzése a 

művek magas tételszáma mellett a kép-

címekből is érzékelhetővé válik: Golgota 

holdfényben, Golgota napfogyatkozáskor, 

Golgota sárga felhővel, Golgota éjszaka, 

Golgota vörös háttérrel, stb. Deim Pál élet-

művében a Golgota ugyanazt a szerepet 

tölti be, mint Pirk Jánosnál a Magvető. A 

világban a helyét, létezése értelmét és tit-

kait felfelé kapaszkodva kereső ember/

művész mindannyiunk számára útjelzőket 

állít a műveivel. „Engem mindig az érde-

kelt, hogy a műben hogyan jelenik meg az 

a transzcendens világ, ami bennünk, a tu-

datunkban él.” (Deim Pál)

Török Katalin

Golgota vörös háttérrel , 1990. | Fotó: Deim Péter
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Hamvas Béla gondolatai az ünnepről
A XX. századi magyar szellemi élet mitikus alakja gyakran merített inspirációt az 

evangéliumokból. felkért szerzőnk az író, filozófus húsvéti ünnepkörhöz köthető gon-

dolatait idézi fel.

Manapság, amikor a járvány miatt oly so-

kaknak vált nehézzé az élete, amikor egy-

re erősödik a szorongás, a depresszió, a 

magány és az elbizonytalanodás, fokozot-

tabban szükség van szellemi táplálékra. A 

hétköznapok monotonitása, a bezártság, 

a rossz közérzet és a melankólia még in-

kább rávilágít a lélek gyötrelmeire, az em-

ber kiszolgáltatottságára. Ilyen 

helyzetben még intenzívebben 

vágyunk az emelkedettségre, 

a lélek megtisztulására, az ün-

nepre.

A Húsvét a kereszténység 

legnagyobb ünnepe, amelyet 

megelőz a várakozás, a felké-

szülés, a feltöltődés és a tes-

ti-lelki megtisztulás időszaka. 

Különös jelentőséget tulajdonít 

mindennek, hogy ez az időszak 

a természet újjászületése is.

Hamvas Béla gondolatai az 

ünnepről szorosan kapcso-

lódnak kereszténység-felfo-

gásához. Elgondolkodtató és 

sokak számára talán zavarba 

ejtő, hogy Hamvas Béla meg-

különbözteti a keresztény val-

lás és a keresztény hagyomány 

fogalmát. „A vallás az erényekben és a tisz-

taságban él. A hagyomány az emberben, a 

világban és a világegyetemben az eredeti 

lét helyreállítását valósítja meg” – írja a 

Scientia Sacrában. Mit jelent ez? Legelső 

sorban azt, hogy a keresztény vallás köz-

vetlenül az életre vonatkozik, a morálra, az 

életgyakorlatra, míg a keresztény hagyo-

mány ennél szélesebb horizonton mozog, 

mert az ember számára megnyitja a „lét 

tágasságát”, azaz távlatokba helyezi az 

életet. Olyan feladat elé állítja az embert, 

amelynek megvalósítása túlmutat az élet 

közvetlenségén, a hétköznapi vágyakon 

és az érdekeken. Túlmutat népeken, ci-

vilizációkon, nemzeteken, amely feladat 

az embert szólítja meg, de ugyanakkor 

az egész emberiség nagy közösségének 

szól. A feladat nem más, mint hiteles éle-

tet élni az egyszerűség és az egyetemes 

egység jegyében autonóm, szabad sze-

mélyekként. Másként szólva élni kell a 

véges életet a maga egyszerűségében, 

de mindig szem előtt tartva, hogy részei 

vagyunk a lét nagy egészének. Hogy nem 

lehetünk maradéktalanul boldogok, amíg 

szűkebb és tágabb környezetünkben so-

kak nélkülöznek, s kiszolgáltatottan, re-

ménytelenségben tengetik életüket. „A 

boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A 

fény csak abban válik áldássá, aki másnak 

is ad belőle” – vallja Hamvas Béla.

Szerinte a hétköznap kicsiny és látszólag 

közönséges mitológiáját kellene megérte-

ni ahhoz, hogy az ünnepre készen legyünk. 

Mit is jelent ez? Reggel fölkelni, dolgozni, 

sietni, bosszankodni, helyt állni, „szürkén, 

gépiesen, átlagosan, megdöbbentően józa-

nul és hazugság nélkül és minden pátoszt 

kizárva” – írja. Az embernek fáradhatatlan-

nak kell lennie ahhoz, hogy a hétköznap 

józan mitológiáját megértse. „Nem szabad 

elfásulnia, s egy pillanatra sem szabad 

unatkoznia. Nem szabad kieresztenie ke-

zéből az időt. Mindig van ok részvétre, cso-

dálatra, segítségre, nevetésre. A hétköznap 

mitológiájának erénye az éberség” – tanítja.

Az éberség a keresztény hagyomány egyik 

alapszava. Olyan felelősségtudat kap-

csolódik hozzá, amely túlmutat az egyéni 

érdekeken és a hatalomvágy minden for-

máján. Ez a felelősségtudat az egyetemes 

emberi közösség kialakításának roppant 

munkáján nyugszik.

Mint Hamvas írja: „A közösség kezdete, hogy 

az egész emberiséget rám bízták, s érte fe-

lelős vagyok.” Hogy kell ezt érteni? Sem-

miképpen sem úgy, hogy mások életébe 

– a jobbítás szándékával – mindenáron, 

erőszakosan kell beavatkozni. Az erőszak 

tilos! Egyetlen lehetőség, hogy példát 

mutatunk, hogy igyekszünk megformált, 

tiszta életet élni az igazlelkűség jegyében 

tisztességesen, becsületesen. A példa a 

legerősebb hatás, még ha áldozattal is jár. 

Az áldozat elkerülhetetlen.

Jézus áldozata olyan erős példa, amely 

minden egyes embert magával ragadhat, 

mert „az áldozat az embert a magasabb 

világ határán átemeli.”- vallja Hamvas. Az 

áldozat azonban nincs alázat nélkül. Félre-

érti az alázat tartalmát az, aki itt valamiféle 

meghunyászkodásra gondol. Jézus alázata 

itt a létezés iránti alázatot jelenti. Ez az alá-

zat annak felismerése, hogy minden létező 

fontos, legyen az ember, állat vagy növény, 

mert része a kozmikus nagy egésznek. „Jé-

zus tapasztalata, hogy Isten megismerésé-

ben ennél mélyebb pont nincs. Benne nincs 

mélyebb, mint az akarat, hogy alázatban 

éljen. Nincs mélyebb, mint a 

készség az áldozatra” – írja.

Az áldozat lehetővé teszi az 

ember számára a magasabb 

léttel való azonosulást, lehe-

tővé teszi az egyetemes em-

beri közösség létrejöttét. Ez 

a közösség Hamvas szerint 

az egyetlen hiteles és valódi 

közösség, a „végleges egybe-

olvadás az isteni létben.” Jézus 

megteremtette e közöség lét-

rejöttének puszta lehetőségét, 

most már az emberen múlik, 

hogy cselekedeteivel, életével, 

áldozatvállalásával, együttmű-

ködésével és igazlelkűségével 

munkálkodik-e eme közösség 

létrejöttén? Hamvas így fo-

galmaz: „A közösség kezdete, 

mikor az emberben felébred a 

tudat: nem vagyok egyedül, és minden em-

ber sorsával elszámolni tartozom.”

Minden ember sorsával azonosulni, 

együttérezni és az önzésről lemondani 

azonban csak a szeretet segítségével le-

het. Hamvas kereszténység-felfogásában 

a szeretet az, ami az evangéliumi értelem-

ben vett egységet, az egyetemes össze-

tartozást (a normalitást) fenntartja, amely 

a lét egészére nézve a rendet, az arányt, 

a szépséget és az igazságot összefűzi és 

kiegyensúlyozza. Ezért Hamvas számára a 

szeretet „létművelet”, a lét alapművelete, 

ami minden ünnep előfeltétele. Mint írja: 

„Az Evangélium a szeretet életrendjének 

megvalósítását kívánja. A szeretet nem ér-

zelem, nem érzelgés, nem kivételes állapot, 

nem szentség, nem magasrendűség: a sze-

retet a létezés eredeti, normális állapota. 

Minden létezés alapállása.” Ez az alapállás 

azonban a megváltás állapota, amit „má-

sodik teremtésnek” nevez.

Az ünnep lényege éppen ezért az emberek 

közötti különbözőség feláldozása, az önző 

Én feladása, és a szeretet gyakorlása, mert 

az „ünnep a kollektív lét megvalósulása”. A 

hétköznap szakralitásának értelme csak 

az ünnep alatt lepleződik le. „Az ünnep lé-

nyege az áldozat”.

Thiel Katalin

Fotó: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár helytörténeti gyűjteménye
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KIÁLLÍTÁS

MANk GAlériA

www.alkotomuveszet.hu

Facebook: MANK – Magyar 

Alkotóművészeti Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Jelenleg elérhető
DERKÓ’20
Online kiállításon mutatkoznak 
be a 2020. évi Derkovits Gyula 
képzőművészeti ösztöndíjasok 
2021. január 28-tól az ösztöndí-
jat bonyolító MANK Nonprofit 
Kft. honlapján.

KOZMA’19
Az ösztöndíjasok beszámoló 
kiállítására hagyományosan 
minden év tavaszán kerül sor, 
amikor az előző éves ösztöndí-
jasok bemutathatják mun-
kájukat. A 2019-es évfolyam 
beszámoló kiállítása sajnos a 
koronavírus-járvány miatt el-
maradt a tavalyi évben. A most 
megnyílt kiállítással a digitális 
térben ismerhetjük meg a ‘19-
es évfolyam tíz iparművészét 
és az ösztöndíjas időszak alatt 
készített műveiket.

„SUPERMAN TALÁLKOZÁSA 
MISKAKANCSÓVAL” / A SZÖL-
KE-GYŰJTEMÉNY KORTÁRS 
REMEKEI
A MANK Galériában 2020. 
október 28-án nyílt kiállítás a 
Szölke László által gyűjtött mű-
vekből, amely a XX. század végi 
képzőművészetről adott átfogó 
képet. A kiállításon szereplő 
művészek ma már a kortárs 
hazai képzőművészet élvonalá-
ba tartoznak. Kossuth-díjasok, 
Érdemes- és Kiváló Művészek, 
Munkácsy-díjasok.

LÁSSÁTOK, LÁSSÁTOK! / A 
MANK ADVENTI KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás címe Lássátok, 
lássátok! – Az ünnep lényege 
képekben, mely felhívás a kará-
csony ünnepének lényegére és 
mélységére kívánt rávilágítani. 
Egy meghitt online galériatér 
várja a látogatókat, ahol kortárs 
képzőművészeti alkotások segí-
tették az ünnepre hangolódást.

A KÉP/TEST/LÉT ÖSSZMŰVÉ-
SZETI SOROZAT KIÁLLÍTÁSAI
A közösségépítés és nyitás szel-
lemében indult útjára 2020-ban 
a Kép/Test/Lét összművészeti 
programsorozatunk, amellyel 
az alkotóművészet területén 
tevékenykedő, jelentős vidéki 
közösségeknek adhattunk 
megjelenési lehetőségeket, 
valamint támogattuk a mű-
vészek lokális megszólítását 
és közösséggé formálását. Az 

eseménysorozat három megye-
székhely, Miskolc, Szolnok és 
Veszprém együttműködésével 
valósult meg, mindhárom hely-
színen az emberi test kultúráját, 
szépségét és erejét művészi 
módon reprezentáló műalkotá-
sokat állítottunk a középpontba, 
és tematikusan kapcsolódó, 
előadóművészeti produkciókat 
mutattunk be.

fereNCzY MÚzeUMi 

CeNtrUM

www.muzeumicentrum.hu

Facebook: Ferenczy Múzeumi 

Centrum

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

virtuális kiállításaiban körpa-

norámás felvétellel kerültek 

rögzítésre a 2020-as – a vírus-

helyzet miatt rövid ideig láto-

gatható- kiemelt tárlataink. A 

virtuális térben kedvünkre sé-

tálhatunk a termek, művek, sőt 

akár a kiállítóterek különböző 

szintjei között.

Jelenleg elérhető

SZENTENDRE, A KERESKE-
DŐVÁROS – A Castrumtól a 
Kereskedőházig

Szöveg: Fábián Laura, Ottomá-
nyi Katalin, Sz. Tóth Judit.

Tudástár: Krizbainé Szabó Éva

A virtuális tárlat az NKA támo-
gatásával valósult meg.

CSÁKÁNY ISTVÁN: A KALA-
PÁCS ÁLMA

A kalapács álma című kiállítás 
az alkotó korábbi témaköréhez, 
a munkához illeszkedik. Csá-
kány István sokat foglalkozott a 
közép-kelet-európai térségben 
érzékelhető jelenségekkel, a 
szocializmus által közvetített 
ideológiákkal, az emlékmű-
vekkel, a munkással, a munka 
mítoszával. Most szélesebb 
értelmezési lehetőségeket 
nyitva vált központi elemmé a 
munkát, az építést, illetve az 
annak ellentétét, a destrukciót 
jelképező kalapács.

Kurátor: Bodonyi Emőke

szeNteNDrei 

éPítészszAlON

március 25. csütörtök 18:00

03. VILÁGSZTÁR ÉPÍTÉSZEK II.

Új impulzusok, új irányzatok az 
új építészetben. Peter Zumt-
hor, David Chipperfield, Jean 
Nouvel, Heczog& de Meuron, 
ToyoIto, KazuyoSejima és 
RyueNishizawa, Jan Kapliczky, 
MassimilianoFuksas építészete. 
Vendég: Kovács Dánielművé-
szettörténész, kurátor

április 22. csütörtök 18:00

04. BEST OF EKLER – A legjobb 
Ekler házak

Ami megépült, és ami meg-
épülhetett volna.

Vendég: Vincze László építész 
– BME Lakóépülettervezési 
Tanszék

kOrtÁrsAlGÓ – szubjektív 

irodalmi beszélgetéssorozat 

kukorelly endre íróval

Akik válaszolnak:

április 10. szombat, 17:00
HALÁSZ RITA 
ÉS NAGY GERZSON

MOZI

P’Art MOzi

www.partmozi.hu

Facebook: P’Art Mozi

lélekMOzi sOrOzAt filme-

lemző beszélgetései

Filmklubvezető: Tanner Gábor 

filmesztéta

március 30. kedd 18:30
NYOMORULTAK
színes francia dráma (102’)(16) 
2019
rendező: Ladj Ly

kAMerA ÁltAl szíNről 

szíNre

vÁlOGAtÁs BerGMAN 

életMŰvéBől

Szarka Judit filmesztéta online 

filmelemző sorozata

március 27. szombat 16:00
TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN
svéd filmdráma (87’)(12) 1961
DunaP’Art Filmklub sorozatai: 
2021.április
CINEBOOK SOROZAT filmelem-
ző beszélgetései
Filmklub vezető: Tanner Gábor 
filmesztéta

április 6. kedd 18:30
JUDY
angol életrajzi dráma, musical, 
(118’)(12) 2019.
rendező: Rupert Goold
Csengery Judit: Judy és Liza 
című életrajzával összevetve

ÖkOPArtY sOrOzAt 

filmelemző beszélgetései

Filmklubvezető: Tarnóczy Ma-

riann közgazdász

2021

április 14. szerda 18:00
ÉN VAGYOK GRÉTA
színes, svéd-angol dokumen-
tumfilm (98’)
Szakértő vendégünk:
Victor András környezeti nevelő, 
a Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület tb. elnöke
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kamera által színről színre
(Válogatás Ingmar Bergman életművéből)

Ingmar Bergmannak (1918-2007), az egye-

temes filmművészet egyik legnagyobb 

mesterének fantasztikusan gazdag, több, 

mint száz filmből álló életműve egy kü-

lönleges hagyományt tovább írva vált 

radikálisan autonómmá. Sajátos művé-

szi látásmódjának ihletői közé tartoztak 

a XIX. századi skandináv drámairodalom 

(Strindberg, Ibsen) lélektani kamaradrámá-

inak analitikus gondolkodása és igazsá-

gigénye, valamint a svéd némafilmesek 

jelentős felfedezései a premier plán adta 

érzelmi reflexiós lehetőségekről. Mű-

veinek teológiai, antropológiai kérdés-

felvetései mindig a személyesség és az 

interperszonalitás legmélyébe vezetnek 

az emberi lélek és kapcsolatok narratív 

igazsága bemutatásának csillapíthatat-

lan igazságvágyával. Alkotói tekintete a 

kegyetlenségig őszinte és pontos. kame-

rája az emberi tudattalan fojtogató sö-

tétjét képes drámai látvánnyá formálni. 

Színházi rendezői munkája során kialakult 

érzékenysége a társulati gondolkodás és 

koncentrált színészvezetés terén, szépiro-

dalmi és forgatókönyvírói kvalitásai pedig 

az (ön)reflexió tekintetében gazdagították 

rendezéseit teljesen egyedi intenzitással 

és igényességgel.

A P’Art Mozi online filmelemző beszélge-

tések formájában szeretne e gazdag oeuv-

re öt kiemelkedő alkotásával foglalkozni, 

nyomon követve a mester modernizmusá-

nak kialakulási folyamatát, majd az ebből 

szervesen következő stílusváltás jelleg-

zetességeit is.

Reméljük, ennek az öt remekműnek elem-

ző újra fölfedezése minden beszélgető-

társat az ön- és világismeret katartikus 

tapasztalataival fogja gazdagítani!

A kedves filmbarátokat arra kérem, hogy 

a filmeket otthon, online szíveskedjenek 

megtekinteni, szombati, virtuális találko-

zóinkon a közös értelmezésre fog majd 

sort kerülni!

Mindenkit szeretettel vár e közös, nagy, 

szellemi kalandra Szarka Judit filmesztéta

Mindenről, csak a járványról ne!
Április 4-én húsvéti kiállítás nyílik a patakparton, a kanonok utcai híd és az Apor híd 

közötti szakaszon. Görög lászló szervezőt és kiállító művészt kérdeztük az egyetlen 

napig látható tárlat témájáról és résztvevőiről.

van-e témája a kiállításnak?

Fix tematika nincs, ez egy minden vo-

natkozásában szabad és szabadtéri 

kiállítás lesz, aminek egyébként nagy 

hagyománya van Szentendrén. Egyet-

len megkötéshez fogunk ragaszkodni, 

ne szóljon a járványról semmilyen formá-

ban. Ha lehetséges, inkább a vidámság, 

a tavasz, az újrakezdés jelenjen meg az 

alkotásokon.

kihívás volt ilyen sok jeles szentendrei 

művészt meggyőzni a részvételről?

Három nem szentendrei, de egyéb-

ként szentendrei kötődésű művész is 

lesz meghívottként a kiállítók között, 

Weiler Péter, Győrfi András és Ervin 

Hervé-Lóránth. Ők mindhárman a hazai 

top művész kategóriához tartoznak. A 

szentendrei művészekkel kapcsolatban 

semmiféle nehézségünk nem akadt, úgy 

gondolom, megtiszteltetés bármelyi-

künk számára egy ilyen társaságban 

kiállítani. Ráadásul mindannyian ki va-

gyunk éhezve arra, hogy közvetlenül is 

megmutathassuk képeinket. Jó dolog 

az internet, de más egy képet élőben 

is látni.

Mennyi ideig lesz látható a kiállítás?

A kiállítás csak egy napig lesz látható, 

április 4-én. Természetesen tervezünk 

esőnapot is (április 11.), de jelenleg 20 fok 

napsütést jelez az időkép aznapra. Min-

den művész két képet hozhat kiállítani. 

Szerintünk izgalmas és egyben egyedül-

álló kiállítás lesz.

A kiállító művészek névsora: Ef Zámbó 

István, Palyov Péter, Farkas Bori, Kaszai 

Krisztina, Georgios Tzortzoglou, Ferenczi 

Gábor, Rákosy Anikó, Nagy Kriszta, Vég-

vári Tamás, Bozsó Zsuzsa, Rácz Zita, Pis-

tyur Imre, Pistyur Gabriella, Baksai József, 

Verebélyi Diána, Görög László, Győrfi And-

rás, Istók Bernadett, Hervé-Lóránth Ervin, 

Zarubay Bence, Weiler Péter.
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Csákány istván kiállítása a szentendrei MűvészetMalomban
A kalapács álma címmel március 19-én nyílt meg a ferenczy Múzeumi Centrum 

legújabb kiállítása Bodonyi emőke kurátor közreműködésével, a szentendrei  Mű-

vészetMalomban. A járványhelyzet miatt a kiállítást egyelőre csak online lehet 

megnézni, ugyanakkor a művész által tartott tárlatnyitó is megtekinthető a ferenczy 

Múzeumi Centrum honlapján. Bízunk benne, hogy a kiállítás az elkövetkezendő 

hónapok valamelyikében – várhatóan 2021 júniusában – valós terében is megte-

kinthető lesz.

A kortárs magyar képzőművészet élvona-

lába tartozó és a nemzetközi művészeti 

szcénában is jegyzett, Düsseldorfban élő 

Csákány istván (1978) gyakori résztvevő-

je hazai és nemzetközi tárlatoknak. Művei 

egyaránt megtalálhatóak rangos magyar 

és külföldi gyűjteményekben a maastri-

chti Bonnefantenmuseumtól a budapesti 

Ludwig Múzeumig. A Borostyánszoba című 

installációját például – amiért 2010-ben a 

műkritikusok által a legjobbnak odaítélhető 

Év képzőművésze AICA-díjat is megkapta –, 

a luxemburgi modern művészeti múzeum, 

a Mudam vásárolta meg. (A Borostyánszo-

ba egy szobaméretű barkácsműhely ins-

tallációja, amiben minden tárgy aprólékos 

munkával fából van kifaragva.)

Csákány István 2006-ban fejezte be a Ma-

gyar Képzőművészeti Egyetemet, 2010-

ben a Breuer Marcell-emlékszoba tervével 

megnyerte a Breuer Pécsett / oda-vissza 

köztéri művészeti pályázatot. 2009 és 2012 

között Derkovits ösztöndíjas volt, de ennek 

utolsó évében már az európai képzőművé-

szeti élet legrangosabb fórumán, a kasse-

li dOCUMENTÁn szerepelt  Ghost Keeping 

című monumentális installációjával.

Csoportos kiállításokon szerepelt már töb-

bek között a temesvári Art Encounters Bi-

ennálén, az indiai Kochi-Muziris Biennálén, 

az OFF-Biennále Budapesten, a maastrichti 

Bonnefantenmuseum-ban és a Marres – 

House for Contemporary Cultureben, a lu-

xemburgi MUDAM-ban, a belgrádi Kortárs 

Művészeti Múzeumban, a Prágai Bienná-

lén, a Ludwig Múzeumban, a krakkói Bun-

kier Sztukiban, a prágai Meetfactoryben, 

valamint a bécsi Krinzinger Projekte és a 

berlini Plan B Galéria kiállításain. Szobra-

it, installációit, emlékműveit egyszerre 

jellemzi a konceptuális megközelítés, a 

meglepő anyaghasználat és a kézműves 

igényességű megmunkálás. Munkáját 

folyamatosan visszatérő elemek, témák, 

anyagok, szimbólumok teszik folyamato-

san önmagára is reflektáló, önmagából 

építkező életművé.

„A szentendrei kiállítására készített instal-

lációinak központi eleme az előző tárlatain 

már megismert kalapácsszobor. Korábbi 

alkotásai a közép-kelet-európai térségben 

érzékelhető jelenségekhez kapcsolódtak, 

ahol az elmúlt korszak, a szocializmus által 

közvetített ideológiák éltette munkásmítosz, 

a munka értékelése, az emlékmű tartalma 

vagy a hősiesség eszménye teljes mértékben 

átalakult, mégis megmaradtak az ezekhez 

fűződő régi gondolkodási sémák nyomai.

A Szentendrén bemutatott két új és egy 

régebbi árnyjátékban a kalapácsszobor, 

mint egy megszemélyesített műalkotás, 

árnyjátékok főhősévé válik. A kiállítás egy 

folyamatot mesél el különböző időbeli 

stációkra, illetve jelenetekre bontva – ez 

a folyamat a történelem során újra és újra 

megtörténő körforgásról szól, ahol bár-

milyen értelmezhető érték képes megszü-

letni, kibontakozni, meghalni, funkcióját 

elveszíteni, más értékkel ötvöződni és új 

életet ölteni. Az ember egyszerre résztve-

vője, megfigyelője és krónikása ennek a 

folyamatnak.”

virtuális túrán járható be az új kmetty János állandó kiállítás
szentendre főterének emblematikus épületében, egy 18. századi kereskedőházban 

működik a megújult kmetty Múzeum, ahol 2018 óta állandó kmetty János kiállítás 

látható.

kmetty János (1889–1975)

Kmetty a hazai modernizmus megha-

tározó képviselője, mint legtöbb kor-

társa is eljutott Párizsba, majd később 

Nagybányára és Szentendrére. Ez utóbbi 

kisváros élete végéig meghatározó té-

mát és keretet nyújtott festészetének. 

Kmetty már a húszas évektől főleg 

Szentendrén festett, 1945 után a Szent-

endrei Művésztelep tagja is lett. Halálát 

követően a művész özvegye egy önálló 

Kmetty Múzeum alapításának kérésé-

vel adta át férje 275 tételes hagyatékát, 

amely néhány kimagasló értékű korai 

festmény mellett grafikai vázlatokból, 

valamint kései olajképekből, üvegab-

lak-tervekből és üvegablakokból állt.

Az életművének keresztmetszetét nyúj-

tó kiállítás a járvány idején természete-

sen nem látható, azonban egy most el-

készült virtuális túra segítségével mégis 

bejárhatóvá vált. (A Ferenczy Múzeumi 

Centrum eddig elkészült 360 fokos, azaz 

virtuálisan bejárható kiállításai az FMC 

honlapján a Kiállítások menüpontban 

található Virtuális kiállításokra kattintva 

érhetőek el.)

Az alábbi linken elérhető, új, állandó 

Kmetty János kiállítás kurátora Bodonyi 

Emőke művészettörténész.

További részletek: www.muzeumicent-

rum.hu/az-orok-kereso-kmetty-janos

Az alkotó, Csákány István
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Férfiak a pult mögött

Fél év alatt futott be a Kisgömböc, Szentendre sokak által kedvelt 
húsboltja. De honnan indult, mik voltak a nehézségek, és kik 
üzemeltetik? Erről beszélgettem Fónagy Andrással, akit a pult 
mögül kellett kikönyörögni egy rövid beszélgetésre.

„Fekete Márton barátom és üzlettársam volt 

az ötletgazda. Ő vetette fel, hogy Szentend-

rén nincs igazán jó hentes, és mi lenne, ha 

mi megvalósítanánk” – kezdte a történetet 

András. A közös gondolkodást tett követte, 

és a két ősszentendrei, akik ráadásul gye-

rekkoruk óta barátok, nem szakmabeliként 

belevágott az üzletbe. Volt azért affinitásuk 

hozzá, mindketten vendéglátósok voltak, 

felvették a kapcsolatot hentesekkel, keres-

tek jó beszerzőhelyeket, Márton pedig ki is 

tanulta a szakmát.

A Vasúti villasor egyik kis helyiségét vették 

célba, ami annyira kicsi volt, hogy csak ket-

ten fértek el benne. „Voltak elképzeléseink, 

azt pontosan tudtuk, hogy jobbat akarunk 

adni, mint az áruházi húsok, de így is el kel-

lett telni egy kis időnek, míg megtaláltuk a 

megfelelő partnereket, beszállítókat.” Aztán 

menetközben szembesültek a szokásos 

problémákkal, hogy például a minőség 

nem egyenletes, vagy kevesebbet kapnak, 

mint amit kértek. „Az első fél év nem volt 

könnyű, a tapasztalat hiánya, a romlandó 

áruval való munka nem volt egyszerű, de há-

romnegyed év után már azt éreztük, hogy 

ez elindult felfelelé, sőt új kollégát is kellett 

keresni. Akartunk valami pluszt, ami Buda-

pesten működött már egyes helyeken, ezek 

pedig a saját termékek, és előre készített dol-

gok, amivel megkönnyítjük a háziasszonyok 

dolgát és ezzel tudtunk egy kis színt hozni a 

város életébe.” A vásárlóközönség örömmel 

fogadta a kezdeményezést, úgy tűnik volt 

igény a jó minőségű húsárura. A Dunaka-

nyart sikerült meggyőzni a márkanévvel, 

sőt egész Pest megyéből érkeznek a vevők 

úgy, hogy nem is költöttek reklámra. „Ez egy 

olyan üzlet, ahol jót kell adni, és akkor szá-

jról szájra terjed” – magyarázza András a 

know-how-t.

Öt év után nőtték ki a boltot, annyi áru és 

vevő jött, hogy kellett a plusz hely, de sike-

rült kibővíteni, és lett nagyobb hűtőkapa-

citás is. „Most már ez is a határait feszegeti, 

de nem feltétlenül akarunk nagyobbak lenni, 

mert az a minőség rovására mehet, hanem 

próbálunk még tökéletesebbet adni, hogy 

minden megfelelő legyen, minden legyen, 

és ezt nem lehet nagyobban.” Mint sok he-

lyen, itt is gond a munkaerőhiány, épkézláb, 

szakképzett hentes szinte elérhetetlen. Pont 

azért mindketten napi szinten dolgoznak, a 

vevők miattuk is jönnek, sokat számít, ki áll 

a pult túlfelén.

Persze a két régi barát közt voltak súrlódá-

si pontok, de sikerült elsimítani a dolgokat. 

Jenleg nincs mód fúzióra, annyian vannak, 

hogy nem tudnak külső helyekre szállítani, 

inkább a helyi termelőket igyekeznek be-

hozni a boltba. Fűszerek, chili, sajtok színe-

sítik a kínálatot. „Itt vagy nagyon nagyban 

érdemes játszani, multi szinten, vagy kicsiben, 

és abba beleadsz apait-anyait. A kettő közt 

nem működik, és nálunk tényleg számít a sze-

mélyes jelenlét. Hátra lehetne dőlni, és csak 

a bevélt számolni, elől meg dolgozzanak az 

alkalmazottak, de más az üzletpolitika. Itt is 

szeretném elmondani, hogy mennyire hálá-

sak vagyunk a munkatársaknak, a szentend-

reieknek és a családnak, akik elviselik, hogy 

keveset vagyunk otthon.”

Mint mondják, jó érzés számukra, hogy biz-

tos ponttá váltak a járvány idején és azok 

ma is sok család számára, de már nagyon 

várják a vírus végét. „Az igazi az lenne, ha 

végre mindenki újra jókedvűen sütögethet-

ne a szabadban és rokonokkal, barátokkal 

együtt kóstolhatnák meg az új receptjeinket” 

– mondja András, majd bocsánatot kér, és 

rohan vissza a boltba, mert már az utcán 

kígyózik a tömeg.

Zimre Zsuzsa

A húsvéti sonka titkai – Fónagy Andrástól

Nem könnyű jó sonkát venni, de nem is lehetetlen. Az első és legegyszerűbb mérő-

szám, hogy 3000 forint alatt nincs rendes sonka. Nálunk csak hagyományos módon 

készült sonkák kaphatóak. Ezek hetekig sóban állnak, ezért sósabbak, aztán egy 

megfelelően ízesített páclében, majd hagyományos füstöt kapnak. Olyat érdemes 

választani, amin van egy kevés zsír, hogy ne legyen száraz. Ha az ember megvette, 

száraz, hűvös helyen több hónapig eltartható, hűtőbe semmiképp ne tegyük be, a 

füstölt árut tilos oda tenni. Ha ezt nem lehet megoldani, a mélyhűtés a megoldás. 

Ezek a sonkák nyersen is fogyaszthatóak, de húsvétkor hagyományosan megfőzzük. 

Van, aki egy éjszakára beáztatja, hogy kimenjen belőle a só, gyorsabb megoldás, 

ha felforraljuk, és az első vizet leöntjük róla. Egész feketeborsot, borókabogyót, 

hagymát, babérlevelet kell a főzővízbe tenni. Aranyszabály, hogy ahány kilós a sonka, 

annyi órát kell főzni. Főzés után a lében kell kihűlnie, majd hidegen szeleteljük. Ha 

meg van főzve, maximum egy hétig eltartható a hűtőben. A főzőlevet vétek kidobni, 

zseniális levest lehet főzni belőle.

Fekete Márton és Fónagy András | Fotó: Bellai László
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A szentendrei nyár a legjobb dolog

Szczuka Panka idén végez a Zeneakadémia jazz-ének előadóművész szakán, 
de saját formációival az akusztikus popzenétől az elektronikus zenéig 
bármilyen számára vonzó műfajjal szívesen kísérletezik. A Pomázról 
indult énekes-dalszerzőt eddigi pályájáról és a terveiről kérdeztük.

eddig milyen utat jártál be zenészként?

Szentendrére jártam gimibe, a Ferencesbe. 

Azok az évek elég meghatározóak voltak: 

a pomázi zenesuliban (a Teleki-Wattay 

Művészeti Iskolában) rengeteg dolog-

ban vettem aktívan részt, ott jöttem rá, 

hogy a zene számomra több, mint hobbi 

és komolyabban szeretnék foglalkozni 

vele. Jazz-éneket tanultam pár évig, a 

Bartók Konzervatóriumba is erre a szakra 

vettek fel, és a Zeneakadémián is jazzé-

nek-előadóművész szakon végzek. A sulin 

kívül viszont mindig inkább a könnyűzene 

vonzott. Legfőbb alkotótársam Gyarmati 

Fanny, akivel közösen írunk számokat – 

ezek leginkább a pop kategóriába sorol-

hatók. Több felállásban zenéltem, magam-

ban pedig főként feldolgozásokat játszok. 

Soha nem műfaj szerint választottam a 

dalokat, bármit szívesen játszottam, ami 

megtetszett.

Mikor kezdődött a zene iránti vonzalom?

A szüleim azt mondják, hogy már kis-

koromban is énekes akartam lenni. Ők 

megkérdezték erről egy hegedűtanár 

ismerősüket, aki azt javasolta, hogy elő-

ször szerencsésebb lenne valamilyen 

hangszerrel kezdeni, például a hegedű-

vel (nevet). Így hát először hegedülni kezd-

tem – egyébként azt is nagyon szerettem, 

de aztán az alapvizsga után tizenhárom 

évesen úgy döntöttem, hogy a hangszert 

félreteszem, és jöhet az ének!

A családomban is mindig zene vett körül. 

Apukám az ő fiatalkorának zenéit hallgatta 

– Blood, Sweat & Tears, Rolling Stones, de 

rengeteg jazzes dolog is előfordult nálunk 

és sokat énekeltünk is együtt gyerekko-

romban. A szüleim nem tanultak zenét, 

és ezt nagyon sajnálták, ezért nálam és a 

testvéreimnél komolyan vették, hogy még 

gyerekként elkezdjünk valamit, és nem is 

engedték, hogy könnyen abbahagyjuk. 

Mindegyikünknek volt olyan korszaka, ami-

kor nem akartuk folytatni, de ők mindig azt 

mondták, adjunk neki egy kis időt. Ennek 

utólag nagyon örülünk.

A videóidban szerepel gitár, ukulele, de 

még zongora is.

A gitár volt ezek közül az első, amin ma-

gamtól elkezdtem játszogatni, még gimi 

alatt. Sajnos ez a mai napig ezen a szinten 

maradt, tudok bizonyos dolgokat, és oktató 

videókból nagyon jól megtanulok minden-

félét, de sokszor nem tudom, mit csinálok. 

Örök cél, hogy egyszer igazán megtanuljak 

gitározni. Mindig ez volt a kedvenc hang-

szerem. A klasszikus gitár is nagyon tetszik, 

lehet, hogy végül abba vágok majd bele.

Az ukulelével négy éve, egy házibuliban 

találkoztam először egy barátomnál. Neki 

volt egy, elkezdtem pengetni, megtet-

szett, szóval szereztem én is egyet. Na-

gyon rákaptam. Ez egy viszonylag limitált 

hangszer, nem olyan sok dolgot lehet rajta 

megcsinálni, mint mondjuk egy gitáron, 

emiatt magabiztosabban állok ki vele em-

berek elé játszani. Ez is egy tökjó hangszer 

az ének mellé: utcazenélni is kezdtem vele 

pár éve itt, a szentendrei Duna-parton.

Milyen élmények értek utcazenélés köz-

ben?

Ó, nagyon jók. Mindig kedvesek voltak ve-

lem az emberek. Rengetegen érdeklőd-

nek, hogy mi ez a hangszer egyáltalán. 

Úgy érzékeltem, hogy amikor az emberek 

lemennek a Duna-partra kikapcsolódni, 

szívesen veszik, ha én közben ott énekel-

getek.

A járvány miatt sajnos erre nincs lehető-

ség.

Igen, jó ideje nem is próbálkoztam.

Mit csinál egy zenész a járvány alatt?

Most jobban el lehet mélyedni a felvéte-

lek, albumok készítésében. Sokan videókat 

is forgatnak. Rengeteg új zene jött ki az 

elmúlt egy évben, és mi is ebbe az irány-

ba indultunk el. Gyarmati Fannyval pont 

a tavalyi év márciusában kezdtük megírni 

az első számot az új formációnkra, a Flan-

ger Kids-re. Most arra fókuszálunk, hogy 

kitaláljuk, hogyan tudjuk majd a száma-

inkat élőben eljátszani, mert ez alapve-

tően elektronikus zene. Közben írtunk is 

egy csomó mindent, az első kislemezünk 

most, április elején jelenik meg. Nagyon 

jó, hogy nincs ez az általános hajtás-roha-

nás, verseny – mert rengeteg a jó zenész, 

zenekar Magyarországon, mindig küzdeni 

kell, hogy kitűnj a tömegből. Most viszont 

mindenki jobban tudott koncentrálni a ze-

neírásra, alkotásra.

Hogyan kezdődött a közös munka Gyar-

mati fannyval?

A Bartók-konzi OKJ-s képzésén voltunk 

osztálytársak, hatodik éve ismerjük egy-

mást. Még akkor kezdtünk el együtt ját-

szani, azóta ez már a negyedik felállás, 

amiben együtt dolgozunk. Cserélődtek 

körülöttünk a műfajok és a zenésztársak is, 

de egymás mellett valahogy mindig kitar-

tottunk. Már a legelső alkalommal, amikor 

együtt játszottunk, éreztem, hogy ugyan-

Szczuka Panka | Fotó: Gazsovics Krisztián
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azt érzi zenélés közben, mint én. Ezek a 

kapcsolódási pontok nagyon fontosak. 

Sok mindenben máshogy gondolkodunk 

a világról, de hasonlóak a zenei céljaink, 

elképzeléseink.

Mik ezek a célok?

A Flanger Kids az első olyan zenekar, 

amivel merünk nagyobbat álmodni. Min-

ket is váratlanul ért, hogy az első szám, 

amit kihoztunk, nagyon jó visszhangot 

kapott és kap azóta is. Sokféle felkérés-

sel keresnek meg, és ez azt jelzi, hogy ez 

a dal tényleg „betalált” az embereknek. 

Lassan kezdem én is jobban átlátni, hogy 

működik a zeneipar, a kapcsolati körök, és 

talán most sikerült ezekbe bekerülnünk. 

El tudom képzelni, hogy fesztiválokon ját-

szunk majd, és akár külföldre is eljutunk 

a közeljövőben.

Már szerepeltél fesztiválon?

Egyszer felléptünk a VOLT Fesztiválon az 

előző zenekarommal, a Dione-val. Előtte 

a Müpa Jazz Showcase-en a zenekarom 

közönségdíjas lett, ezzel jött a fellépési 

lehetőség is. Egy kisebb színpadon ját-

szottunk, de nekem ez volt eddig a legna-

gyobb színpados élményem. Nem éreztem 

ijesztőnek, egész komfortos volt. Az isme-

rőseim, akik ott voltak a fesztiválon, mint 

odagyűltek – még mindig elég kevesen 

voltak –, de nagyon élveztem!

2020-ban részt vettél a kult szerenádon 

is. itt milyen élmények értek?

Tavaly ilyenkor, a teljes lezárások alatt 

szerveztek a szentendrei lakótelepeken 

kisebb meglepetés koncerteket az ottla-

kóknak. Az erkélyekről, ablakokból nézték, 

vagy le is jöhettek az emeletről – ahol én 

játszottam, ott volt egy kis játszótér, oda 

kiültek az emberek, és onnan hallgatták, 

ahogy énekelek. Nagyon jó kezdeménye-

zés volt.

videókat is készítesz a dalaidhoz. A vizu-

ális művészetek is vonzanak?

Inkább csak érdeklődő vagyok. Instag-

ramon talán több grafikust követek, mint 

zenészt, mert a zene annyira töményen je-

len van a mindennapjaimban, hogy sokszor 

jobban tud inspirálni valami más művészeti 

ág. Mindig is érdekelt a vizualitás, de so-

sem éreztem magam olyan jónak rajzban 

vagy illusztrációban, hogy abba az irányba 

menjek. Jövőre pont egy kultúrmenedzs-

ment képzésre szeretnék jelentkezni, ami 

inkább a képzőművészetre fókuszál – mú-

zeummenedzsment, ilyesmik. Szerintem 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz a kü-

lönböző művészeti ágak, és sokszor rá is 

szorulnak egymásra.

Mi inspirál?

Szeretek olyan dolgokból töltekezni, ami 

nem feltétlenül a zenével kapcsolatos. Ki-

csit visszásan is tud hatni, ha túlságosan 

sokat nézeget az ember más zenészeket, 

hogy ki mit csinál jobban, mint te. Az na-

gyon le tud nyomni.

tehát zenészként van az emberben egy 

szorongás az állandó versenyhelyzettől.

Nagyon telített a piac, elképesztően sok 

jó előadó van. Ez a része időnként nehe-

zen érint, hogy a zenélés mellett – ami-

hez értek – mennyi minden más dologgal 

kell foglalkozni, amihez meg nem értek, 

hogy észrevehetővé váljak. És mégis, ha 

azokat nem csinálom, akkor nem jut el az 

emberekhez a zeném. Szerintem ez min-

den zenészben benne van. Van, aki ebben 

eredendően jobb – én is viszonylag jól 

„marketingelem” magam – de van, akitől 

ez nagyon idegen. És hiába nagyon jó ze-

nész, így nem tud érvényesülni. Ez kicsit 

szorongat néha – mondjuk, amikor sok időt 

kell töltenem ezzel, és eszembe jut, hogy 

mennyivel szívesebben foglalkoznék más, 

fontosabb dolgokkal.

Ha vége a járványnak, zenészként mi lesz 

az első dolgod?

Pomázon elkezdtünk együttműködni egy 

Igazioliva nevű hellyel – ez egy olívaolaj 

szaküzlet, szuper jófej tulajokkal. Van egy 

nagy kertjük, és oda szerveztünk már több 

Jazzpikniket, ami egyben koncert és kö-

zösségépítő esemény is. Nagyon várom, 

hogy egy ilyet újra tudjunk szervezni a 

pomázi zenekarommal, az Olive Live-val.

szentendrével kapcsolatban is vannak 

hasonló terveid?

Nagyon örülnék, ha egyszer valamelyik 

formációmmal a nagyszínpadon játsz-

hatnánk egy helyi fesztiválon. Nekem 

nagyon különlegesek ezek a környékbeli 

koncertek, mert rengeteg ismerősöm el-

jön. Számomra egyfajta „közösségi érzés”, 

ha itt játszom. A Kacsakőben is zenéltem 

párszor, az ottani hangulatot is nagyon sze-

retem. A szentendrei nyár már önmagában 

a legjobb dolog.

Vas Julianna

Húsvéti fészekrablás szentendrén
kedves szentendreiek!

A tavaly decemberi Világító adventi 

kalendárium sikerén felbuzdulva, ta-

vasszal megszervezzük Szentendrén a 

Húsvéti fészekrablás játékot.

A „Húsvéti fészekrablás”-t Solymár szer-

vezte meg először, és tette országos 

méretű mozgalommá.

A játék lényege, hogy húsvéti fészek-

rakónak bárki jelentkezhet, aki vállalja, 

hogy húsvét vasárnap egy húsvéti fész-

ket épít kerítésére vagy kapuja elé, ami-

ben apró ajándékok várják a fészekrab-

lókat. A Szentendrei Kulturális Központ 

húsvét hétvégéjére elkészíti a térképet, 

amin a nálunk jelentkezett összes fé-

szekrakó helyszíne meg lesz jelölve. Ez-

zel a térképpel aztán húsvét vasárnap a 

fészekrablók nekivághatnak a sétának. 

Fészekrabló bárki lehet, aki szeretne 

részt venni a játékban. A fészekrablók 

a megtalált fészkekből kivehetnek egy 

ajándékot, de cserébe bele kell tenniük 

egy köszönő ajándékot is. A részletek 

alább, a játék menetében olvashatók.

A játék menete:

•  A városlakók közül bárki jelentkezhet a 

játékra! Aki szeretne fészekrakó lenni: 

2021. március 31-ig írja meg jelentkezé-

sét – lakcíme megjelölésével! – a ren-

dezveny@szentendre.hu email címre.

•  Április 2-án közzétesszük a Szentendrei 

Fészekrabló Térképet.

•  Április 4-én, húsvét vasárnapján reg-

gel a Fészekrakók kiteszik ajándékok-

kal teli húsvéti fészküket a kapujuk 

elé. (Javaslatok fészekrakók számára: 

a fészek jól látható legyen; esetleg fi-

gyelemfelkető háttér is lehet mögöt-

te; a fészek lehet bármilyen egyszerű 

kosár, doboz, de lehet akár saját ké-

szítésű; a fészekbe apróság kerüljön 

ajándékként.)

•  Ezen a napon a térkép segítségével 

a fészekrablók megkeresik a fészke-

ket, és egy-egy ajándékot vesznek el 

a fészkekből, illetve raknak bele va-

lamilyen köszönő ajándékot (ez akár 

lehet egy rajz, vers, jókívánság).

•  Mind a fészekrakóktól, mind a fészek-

rablóktól várjuk az ajándékokról, fész-

kekről, vagy bármilyen megörökített 

pillanatról a képeket!

További részletek:

Web: szentendreprogram.hu

Facebook: Szentendrei Kulturális 

Központ oldala, 

Húsvéti fészekrablás Szentendrén 

esemény
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Példaképekből nincs hiány.

Hosszú Katinka jó ideje itt él Szentendrén, 

Egerszegi Krisztináról megannyi felvétel 

látható, mámorító, lelkesítő képek az olim-

piákról, ahol „Egérke” mindenkit lehagyott. 

S ott van még Cseh Laci, a nagy küzdő, 

az elnyűhetetlen versenyző. Talán épp ő 

volt a legnagyobb hatással Abonyi-Tóth 

Glendára – a fogcsikorgató küzdelme, az 

elementáris bizonyítási vágy, a 

„soha fel nem adom” filozófia. 

S a 2006-ban született ifjú le-

ányzó talán ebből is erőt merít, 

mert bizony erőre, irtózatosan 

sok erőre van szükség ahhoz, 

hogy valakiből sikeres, ered-

ményes úszó váljék…

„Természetesen csodálom 

Hosszú Katinkát, az eredmé-

nyei, a szorgalma, a tehetsége 

miatt. Különleges egyéniség, 

és már volt szerencsém vele 

találkozni. Időnként felbukkan 

a V8-as uszodában. Apu és 

anyu többször is figyelmezte-

tett, amikor Egerszegi Krisztiná-

ról vetítettek valamilyen műsort 

a televízióban, és láthattam, ahogy szinte 

gyerekfejjel legyőz mindenkit. S persze 

olvastam Hosszú Katinka és Egerszegi 

Kriszta könyvét, ám mégis azt mondom, 

ha példaképet kellene választanom, talán 

Cseh Laci lenne az. Imponáló és inspiráló 

számomra az ő pályafutása. Négy éves 

korom óta úszom, és bevallom, volt olyan 

pillanat, amikor azt gondoltam, kész, fel-

adom, nem bírom tovább. De ilyenkor volt 

jó, hogy ott állt mögöttem a család, és lát-

tam, olvastam, mennyi kitartás és munka 

van a nagy bajnokok mögött. Enélkül nem 

megy. Ezt be kellett látnom. És azóta már 

pontosan tudom, hogy bajnok szeretnék 

lenni. Nagy bajnok, aki eljut az olimpiára 

és ott…”

A Kópé sportegyesület egyik különleges 

tehetsége.

Így emlegetik Abonyi-Tóth Glendát, s nem 

véletlenül. Gelencsér András tanítványa 

immár tizenegy magyar bajnoki címmel 

büszkélkedhet. Megszámlálhatatlan ver-

senyt nyert, korosztályában kiemelkedő 

eredményeket ért el, és már többször 

megmérettette magát a felnőttek között is.

Persze egy tizennégy esztendős ifjú hölgy-

nek lenne más dolga is, mint úszni.

Ott van például a tanulás, és akkor még 

nem beszéltünk a „felhőtlen gyerekkorról”, 

a bulizásról, a barátokkal való csavargás-

ról, a nagy nevetésekről, a hétköznapok 

csodáiról, a hétvégék lazaságáról. Csak 

hát akinek ilyen álmai vannak, mint Glen-

dának, aki ötkarikás versenyre vágyik, aki 

maga mögött szeretné hagyni a riválisokat, 

annak bizony súlyos, már-már felnőtteket 

megszégyenítő döntéseket kell hoznia…

„A Barcsay iskolába járok, és felvételiztem a 

Móricz Zsigmond Gimnáziumba, kedvencem 

a biológia és a kémia. Ha most azt kérdezné 

tőlem valaki, mi leszek, ha nagy leszek, hát 

azt válaszolnám: biológus vagy kémikus, 

vagy mindkettő. De inkább azt mondom 

most, hogy úszó leszek. Sikeres úszó. Ettől 

függetlenül komolyan veszem az iskolát, 

bár a medencében jobban szeretek »vizs-

gázni«, mint az osztályteremben. Szerintem 

felvesznek a Móriczba, a szóbelim egész jól 

sikerült és a szüleim azt tanácsolták, hogy 

legyek magántanuló. Rendeljünk mindent 

alá a sportnak. Nem rossz ötlet. Ha valóban 

felvesznek, akkor magántanulóként sokkal 

több időm és energiám maradna – persze 

a tanulás mellett – az edzésekre. Nem pa-

naszképpen mondom, de nagyjából úgy néz 

ki a programom, hogy hétfőn, kedden, csü-

törtökön és pénteken napi két edzés, me-

dencében és konditeremben, szerdán egy, 

hétvégén pedig általában versenyek. Most a 

járvány miatt kissé nehezebb a helyzet, az is 

előfordult, hogy a leányfalui sátorba kellett 

kimennünk edzeni, de szerencsére most már 

újra tréningezhetünk itt, a V8-ban. Folyama-

tosak a gyakorlások, a munka, a felkészülés 

nem állhat meg. Persze mindenki óvatos, 

vigyázunk egymásra. Legköze-

lebb felnőtt országos bajnok-

ságon veszek majd részt. Gyors 

és pillangó a kedvenc úszásne-

mem, különböző távokon nyer-

tem már ilyen-olyan címeket, ez 

áll hozzám a legközelebb…”

Csak fanatikusként van esély 

olimpiára jutni.

Ez nem is vitás. Lemondások, 

hajnali kelések, embert pró-

báló edzésmennyiség – ez az 

alapja a sikernek.

Igen ám, csak ahhoz, hogy ti-

zennégy évesen kizárólag a 

medencére összpontosítson 

valaki, a másodpercekkel, a 

stopperórával harcoljon folya-

matosan, ahhoz megfelelő háttér kell és 

olykor a lazítás.

„A szüleim mindenben támogatnak és ez a 

legfontosabb a számomra. Természetesen 

azért van valamiféle magánéletem az úszás 

mellett, imádom Szentendrét, aprócska 

gyermekkorom óta itt élünk. Nekem a kikap-

csolódás azt jelenti, hogy például alszom. 

Jó sokat. Rám fér a rengeteg edzés mellett. 

De rendszeresen kirándulok, például a Kő-

hegyre a barátnőimmel, vagy csak sétálunk 

a belvárosban, a Fő téren, a Duna-parton, 

fagyizunk, beszélgetünk, és persze otthon 

is lazítok, zenét hallgatok, olvasok, tévé-

zek, úgy ahogy a velem egykorúak teszik. 

De belül mindig ott van, hogy holnap vagy 

holnapután megint rajtkőre kell állnom, és 

megmutatnom, hogy a szüleim, az edzőim 

nem hiába bíznak bennem…”

Abonyi-Tóth Glenda a Kópé nagy remény-

sége.

S előbb-utóbb Szentendre büszkesége 

lehet belőle.

Sinkovits Gábor

„Olykor valóban úszom a boldogságban”

Abonyi-Tóth Glenda, a KÓPÉ Úszó-, és Vízilabda Sportegyesület 
reménysége tizenöt éves és immár tizenegyszeres magyar 
bajnok. A szentendrei úszótehetség szülei és edzői támogatásával 
elszántan dolgozik versenyzői álmainak eléréséért.

Abonyi-Tóth Glenda | Fotó: Bellai László
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CÍMLAPSZTORI

Zsibongó gyerekek, óvatos léptekre készte-

tő macskakő, lángosillat – Templomdomb 

„békeidőkben”. Címlapunk fotója azonban 

hívebben tükrözi a mostani állapotokat, a 

járvány és a tér egyes részeinek lezárása 

miatti ürességet – de legyünk pozitívak –, 

más megközelítésben: a nyugalmat.

S lám, itt áll a maga pompájában városunk 

szinte egyedüli középkori építészeti em-

léke, a római katolikus plébániatemplom. 

A Szent András királyunk tiszteletére fel-

szentelt templom a XII. század végén és a 

XIII. század elején épült, de az évszázadok 

alatt számos újjáépítést élt meg: 1294-ben 

az esztergomi János-lovagok dúlták fel, 

majd a török hódoltságot is megsínylette. 

Mai formáját a Csemegi József és Cs. Tom-

pos Erzsébet építészettörténészek által 

vezetett műemléki falkutatás és helyre-

állítás után nyerte el 1954-ben. A temp-

lomnak négy oltára van, a főoltár Keresz-

telő Szent Jánosnak, az egyik mellékoltár 

pedig a plébánia védőszentjének, Szent 

Andrásnak lett felszentelve.

A templom szentélyét az 1930-as évek 

elején szentendrei művészek, így Bánáti 

Sverák József, Heintz Henrik, Pándy Lajos 

és Onódi Béla festették ki Szentendre vá-

rosképébe illesztett bibliai jelenetekkel.

A térre kilépve az 1977-1978-al kezdődő 

időszakot érdemes felidézni, amikor a 

Teátrum – a Kerényi Imre rendezte Temp-

lom-téri játékokkal kezdve – egy kis időre 

a Templomdombra költözött. Ezekkel az 

előadásokkal a szentendrei színház törté-

netének egyik legnépszerűbb program-

sorozata valósult meg. Fiatal helyi képző- 

és iparművészek munkái színesítették a 

rendezvényt, ők ugyanis standsoron mu-

tatták be és árulták az alkotásaikat. Ez a 

vásár végül Templomdombi Sokadalom 

néven híresült el, szervezője 1981 és 1983 

között Krizbainé Szabó Éva volt.

Hogy milyen lesz a szebb napokat látott 

tér jövője? Erre a kérdésre megnyugta-

tó válasz ma még nem adható. A több 

milliárdot igénylő felújítására korábban 

megítélt állami támogatást ugyanis még-

sem kapta meg a város. Bízzunk benne, 

hogy Szentendre új Vagyongazdálkodási 

és Turisztikai Koncepcióját a Magyar Tu-

risztikai Ügynökség méltányolja majd és 

minél hamarabb pozitív döntés születik a 

Templomdomb ügyében is.

(A cikk elkészítéséhez felhasználtuk Tóth 

Antal „A római katolikus plébániatemp-

lom” című cikkét, mely 1979 februárjában 

a Szentendrei Műsorban jelent meg.)

Bartha Álmos
SONGOKU 

MESTERÉNEK 
JELZŐJE

ÖZÖNVÍZ 
KEZDETE!

BIBLIAI 
SZEMÉLY

500
MUTATÓ 
NÉVMÁS

ILYEN IS 
LEHET A 

CSAVARKULCS
D, DVD IS EZ

IRÁNYÁBA NÉZ 
RÉGIESEN

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS
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NYELVI KIFE-

JEZÉS 

DEMOKRATIKUS 
KONGÓI KÖZTÁR-

SASÁG ELŐDJE 
GYAKORI FÉRFI 

NÉV

AZ ANGOL 
NYELV 

LEGGYAKORIBB 
BETŰJE


T/2 


LOP 

ENERGIA UGYANAZ

TILTÓSZÓ 


KÖTELEZŐ 



EGYETLEN 
HÁROMSZOROS 

USA ELNÖK

APPLE 
TERMÉKEK 

ELŐTT 
GYAKRAN EZ A 

BETŰ VAN


SVÁJCI 

PÉNZNEM


 MÁSODIK 

BETŰNK 
ROSSZ KEDV 

RÉGIESEN
KATONAI 

SZÖVETSÉG

DEVISZONT 


EGY  NAPIBÉR 

HATÁRAI!




EBBŐL VESZEL 
KI PÉNZT

OROSZ AUTÓ

SHAKESPEARE 
KIRÁLYA 

FONETIKUSAN


BOGÁNCS 
MÁSIK NEVE






NEM IGAZI

DETTÓ 

AKI EZT MONDJA 
MONDJON 

BÉT IS!


 OLASZORSZÁG 

NOB KÓDJA 
ÉKEZETES 

BETŰ
NÉVELŐ

DON QUIXOTE 
ESKÜDT 

ELLENSÉGEI!


 

A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. március 29-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy 

a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Kisgömböc Hentes 

Kft. által felajánlott 5000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki, mely felhasználható 

2021 augusztusáig.

A szerencsés nyertes nevét április 7-i lapszámunkban tesszük közzé.

A március 3-i rejtvényünk helyes megfejtése „nemzetközi nőnap” volt.

A nyertes: Havadtői Zselyke

Nyereménye az Innocent Design, valamint Panyi Zsuzsi által készített egy-egy rend-

hagyó kokárda a szentendrei Tourinform Iroda felajánlásából.

Az első nyertes fülkeszobor
Amikor sétálsz a városban, 

észreveszed-e a részleteket? 

A lábad elé nézel, vagy a ház-

tetőket figyeled? Szűz Mária? 

Áprily Lajos? Kereskedőjelvény? 

Összegyűjtöttünk néhány fül-

keszobrot a szentendrei belvá-

rosból.

És van esetleg üres fülke is…?

Így kezdődött néhány hete a 

szentendrei Ferenczy Múzeu-

mi Centrum által meghirdetett 

fülkeszobor pályázat felhívása, 

ami nem várt élénk sajtóvissz-

hangot váltott ki.

Üres szoborfülkébe kerestünk 

szobrot, és a Kossuth utcai 

szoborfülke már nem is áll üresen. A Ferenczy Múzeum udvarán, pénteken avattuk fel 

az első nyertes, Komáromi Villő szobrát.

Villő a szentendrei Szent András Katolikus Iskola 6. osztályos tanulója, egy éve jár szob-

rászszakkörbe, ahol felkészítő tanára Pokorny Attila szobrászművész.

A Menyasszony című szobor agyagból formázott, mázas kerámia, alkotója az alak ru-

hájával és a fátylával foglalkozott a legtöbbet – így lett a mű címe is Menyasszony…

Ha te is szeretnéd, hogy a szobrod, installációd a szoborfülkébe, jelentkezz, mert Ko-

máromi Villő szobrát újabb nyertes alkotások válthatják majd fel.

A pályázat részletei: www.muzeumicentrum.hu//ures-szoborfulke-kiado
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A szentendrei Agy Tanoda 

Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola 

a leendő első osztályba 

főállású tanítót keres 2021. 

szeptember 1-től.

Angol műveltségi terület 

előnyt jelent.

Az önéletrajzokat az alábbi 

email címre várjuk: 

titkarsag@agytanoda.hu.

Telefonos érdeklődés: 

26/311-387 számon.

Szentendre

korona étterem

munkatársakat 
keres

szakács, 
felszolgáló, 

futár

munkakörbe.

+36 70 373-5011

TÖKÉLETES AJÁNLAT
 TÖKÉLETLEN UTAKRA.

A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása: 5,0-6,9 l/100km, CO2 kibocsátása: 131-167 g/km

A ŠKODA KODIAQ Perfect modell indulóára: 9 155 330 Ft (motorizáltság: 1.5 TSI 150LE). A feltüntetett 8 856 000 Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent megnevezett KODIAQ Perfect 
modellre vonatkozik és kizárólag Porsche Bónusz finanszírozással érvényes. A további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! Elérhető visszavonásig, vagy a készlet erejéig. Az 
akció érvényessége 2021.03.31-ig tart, az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, 
és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására 
szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai 
jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció.

ŠKODA KODIAQ Perfect
magasabb felszereltséggel,
alacsonyabb áron.

Duna Autó Zrt.
Budapest, Szőlőkert u. 12.
dunaauto.hu/skoda

Családias lakóközösség
Festői környezet
Közel a városhoz

 
PILISJÁSZFALU

VÁR RÁD!

karnaiingatlan.hu

eladó lakóparki 
ingatlanok 60 nm-től

0670-364-57-83

f e l H í v Á s
SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ

JAVASLATTÉTELÉRE

szeNteNDre vÁrOs PeDAGÓGiAi DíJ adományozható azoknak a sze-

mélyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el az 

óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás 

területén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen 

járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és 

alkalmazásában.

Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a Polgármester a 

városi Pedagógus napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó 

100.000 Ft támogatással, emlékplakettel vagy emléktárggyal és oklevéllel 

jár. Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétsze-

res összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester, a jegyző,

b) a képviselők, a bizottsági tagok,

c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények,

d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2021. március 31.

A javaslatok benyújtásának helye: 

szentendrei közös Önkormányzati Hivatal

(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban 

fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról 

letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben 

is el lehet küldeni a fent megadott határidőig a jegyzo@szentendre.hu 

e-mail címre.

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján a Köz-

nevelési és közművelődési referenstől, a 26/785-034-es telefonszámon.
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Hévízen, a centrumban apartman garázzsal 2 fő 
részére (7000 Ft/apartman/éj) kiadó. 
Tel.: +36 20 494-2550.

ADÁ S -VÉTE L

Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv, bélyeg, 
fotó, képeslap, levelek stb.) vétele, díjtalan 
kiszállással. 
Pál István, tel.: +36 20 947-3928

SZOLG ÁLTATÁ S

Kőművesmunkák, térkövezés, kerítések, járdák, 
vízóra-aknák készítése, javítása. 
Tel.: +36 30 341-3423

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohul-
lámsütő javítása sugárzásméréssel. 
Tel.: +36 26 788-367, +36 30 950-4187, Mezei 
Sándor

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és 
ácsmunkát vállalunk. Tel.: +36 70 578-1468

Szentendre belvárosában kiadó garázs. 
Tel.: +36 70 201-5171

Professzionális metszés Szentendrén: 
metszesszentendre.hu. Sándor Gergő +36 30 
493-5328, info@metszesszentendre.hu

Kiadó szoba igényesnek. Tel.: +36 30 949-6456

EG É SZS ÉG
Gyógypedikűr, körömgomba. +36 30 340-1392

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását 
vállalom garanciával. Védőoltást megkaptam. 
Hívjon bizalommal! Tel.: +36 20 980-3957

Püspökmajor lakótelepen kiadó első emeleti 
kétszobás lakás, csendes szomszédok, busz-
megálló, iskolák, patika a közelben. 
Tel.: +36 20 980-7643

Lakaskarbantartas
, ,

lakaskarbantartas112@gmail.com facebook: @lakaskarbantartas112

BBllzz
-mindenféle kisjavítások
-lakáskiegészítők le-fel szerelése
-bútor karbantartás
-burkolatok javítása
-háztartási eszközök beüzemelése
-kerti kiegészítők karbantartása
-térkő tisztítás-térkő tisztítás 
-egyéb kérések ....... 

06/70/720-0771

..

-ha nincs kihez fordulni,
de segítségre van

szüksége

Szép Napot Kívánok !

2
5

—
H

ir
D

e
t

é
s

e
k

Hétvégén, jó időben, Szentendre belvárosában 
rengetegen sétálnak, végre kiszabadulva 
a bezártságból. A COVID-19 harmadik hulláma 
elérte hazánkat és városunkat is. 

A maszkviseléssel védhetjük
magunkat és egymást is. 

Vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra!

SZABAD 
TERÜLETEN
IS VISELJÜNK
MASZKOT! 

lakossági összeírói állás 
szentendrén és Pomázon

Magánszemélyek felkeresésére 
alap informatikai ismeretekkel 

rendelkező munkatársakat keresünk, 
akiknek a feladata 

kérdőív felvétele tableten.
Amit kínálunk: 

kötetlen munkaidő, 
költségtámogatás, 

teljesítménybérezés.

Jelentkezés: hr@statek.hu

statek 
statisztikai elemző központ kft.

Tel: 0630-019-0081



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
· Foglalkoztatási osztály: 500-031,/-032
Dunakanyar körút 1.
szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu

· Népegészségügyi osztály: 310-149
Városház tér 1.
antsz.szentendre@pest.gov.hu

elMŰ-éMÁsz
+36/1-238-3838

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

ÖNkOrMÁNYzAti ÜGYfélszOlGÁlAti irODA
Duna korzó 25.
• távhő és hulladékgazdálkodás
• parkolás
• helyi adó ügyek
• egyéb önkormányzati ügyek
• rendészeti ügyek
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

GYÓGYszertÁri NYitvAtArtÁs

Az OGYÉI határozata alapján
2020. október 1-től az éjszakai ügyelet és készenlét 
megszűnik.
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
HUSZÁR GYÓGYSZERTÁR, POMÁZ
Cím:2013 POMÁZ, HUSZÁR UTCA 2.
Telefon:06-26-999-425

Általános nyitvatartás

Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u.33.
Telefon:787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00
Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon:319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00

Pismány Gyógyszertár: Szentendre, Fiastyúk u.11.
Telefon: 505-779/505-780
Hétfőtől Péntekig: 8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.
Telefon:310-868/310-487
Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek:8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

Ulcisia Gyógyszertár: Szentendre, Dózsa Gy u.1.
Telefon:500-248
Hétfőtől Péntekig: 7:30-20:00
Szombaton: 8:00-14:00
Vasvári Patika: Szentendre, Sas u.10.
Telefon:312-825/303-825
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-13:00

GYÓGYszertÁri ÜGYelet:
Április 2. péntek
Kálvária Gyógyszertár, Kálvária u.33.
08:00 – 13:00
Április 3. szombat
Kálvária Gyógyszertár, Kálvária u.33.
07:00 – 20:00
Napvirág-csepp Gyógyszertár Dózsa Gy.u.20.
08:00 – 15:00
Pismány Gyógyszertár Fiastyúk u.11.
08:00 – 13:00
Szent Endre Gyógyszertár Kanonok u.4.
08:00 – 13:00
Ulcisia Gyógyszertár Dózsa Gy. u.1.
08:00 – 14:00
Vasvári Patika Sas u.10.
08:00 – 13:00
Április 4. vasárnap
Napvirág-csepp Gyógyszertár Dózsa Gy.u.20.
08:00 – 13:00
Április 5. hétfő
Pismány Gyógyszertár Fiastyúk u.11.
08:00 – 13:00

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
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ÁltAlÁNOs iskOlAi BeirAtkOzÁs
A Váci Tankerületi Központ hirdetményben tette közzé a 2021/2022. 

tanévre történő általános iskolai beiratkozásra vonatkozó tudni-

valókat. Az Emberi Erőforrás Minisztériumának (EMMI) határozata 

szerint az iskolai beiratkozásra 2021. április 15-én, csütörtökön és 

2021. április 16-án, pénteken kerül sor. A járványhelyzetre való 

tekintettel a beiratkozás elektronikusan is történhet.

A „GYÖNGYSZEM” IZBÉGI ÓVODA „2002” ALAPÍTVÁNY köszöne-

tet mond mindazoknak, akik adományikkal, az 1% felajánlásával 

támogatták Alapítványunkat.

2020-ban befolyt összeg: 186.138 Ft. Kérünk mindenkit, hogy ado-

mányaikkal, az 1% felajánlásával a továbbiakban is támogassák 

munkánkat.

Adószámunk: 18695539-1-13

Köszönettel: a kuratórium, az óvoda dolgozói és a gyerekek

tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

bankszámlaszáma megváltozott. Az új bankszámlaszám: OTP 

Kereskedelmi Banki Centrum 11784009-22234364. Kérjük, hogy 

a jövőben ezt a számlaszámot használják.

Köszönettel: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

ÓvODAi BeirAtkOzÁs
A szentendre városi Óvodák és tagóvodái várják azon szülők jelentke-
zését, akik a 2021/2022. nevelési évtől gyermekük óvodai elhelyezését 
kérik.
Óvodai nyílt napok: 2021. március 29-31., 800-1100 óráig
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2021. április 20-23., 800-1200 óráig, a 
következő beosztás szerint:
– 2021. április 20. (kedd): Vasvári Pál úti Tagóvoda és Bimbó utcai Ta-
góvoda
– 2021. április 21. (szerda): Püspökmajor ltp-i Tagóvoda és Egres úti 
Tagóvoda
– 2021. április 22. (csütörtök): Szivárvány Tagóvoda és Óvoda Központ
– 2021. április 23. (péntek): Hold utcai Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda
Az óvodai beiratkozás helyszíne: 2000 szentendre, Pannónia u. 5.
felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a fenti időpon-
tokban a veszélyhelyzet továbbra is fennáll, úgy az óvodai nyílt napok 
elmaradnak, továbbá a személyes beiratkozás helyett elektronikus és 
telefonos beiratkozásra lesz csak lehetőség az alábbi elérhetőségeken 
és a következő módon:
– e-mail cím: ovodajelentkezes@gmail.com;
– telefonszám: 06-26/816-637, valamint 06-26/785-149
A jelentkezési lap a weboldalról letölthető, melyet
– kérjük, szíveskedjenek kitöltve magukkal vinni az óvodai beiratko-
záskor, avagy
– a veszélyhelyzet fennállása esetén a jelentkezési lapot aláírva és 
szkennelve vagy fényképként elektronikusan megküldeni szívesked-
jenek a fenti e-mail címre.
További részletek: www.szentendreiovodak.hu



#muzeumicentrum

Ferenczy Noémi   
Harangvirágok   Bellflowers   1920
Lappang   Whereabouts unknown

Húsvét alkalmából Ferenczy Noémi egyik falikárpitja alapján készült kifestővel kedveskednek a gyerekeknek a Ferenczy Múzeumi 

Centrum múzeumpedagógusai. Az ehhez kapcsolódó, A Teremtés – Ferenczy Noémi művészete című tárlat már virtuálisan is megte-

kinthető, a www.muzeumicentrum.hu/virtualis-kiallitasok oldalon, ahol további kiállításokkal, illetve gyerekeknek és felnőtteknek 

szóló tartalmakkal várjuk az érdeklődőket!

A harangvirágok már a tavaszt idézik!

#muzeumicentrum

Ferenczy Noémi   
Harangvirágok   Bellflowers   1920
Lappang   Whereabouts unknown



ZÖLDHULLADÉK
= ZÖLD KINCS
 Mit tegyünk a kertünkben lehullott 
 falevelekkel, ágakkal? 
Komposztáljunk, ami a leginkább környezetbarát megoldás! 
A komposztálás gyorsabb, mint gondolnánk: egy un. csirke-
hálóból ácsolt lombkomposztálóban, némi forgatás mellett, 
3-6 hónap alatt tizedére csökken a lomb térfogata. Az így 
keletkező komposztot szétteríthetjük, ami a legjobb tápanyaga 
lesz kertünknek. A kert örülni fog a saját magából keletkezett 
anyagnak, ezért is nevezik a komposztot „Zöld kincs”-nek!

Ha nem komposztálunk, vigyük be zöldhulladékunkat 
a Hulladék udvarba! Információ a nyitvatartásról: vszzrt.hu

Bízzunk meg egy kertészeti céget zöldhulladékunk szakszerű 
elszállításával!

Mindezeken túl élhetünk a VSz Nzrt. szolgáltatásával is: az 
átlátszó-lebomló zsákban, szabályosan kihelyezett zöldhulla-
dékunkat, tavasztól-őszig, a szelektív gyűjtés napján, havonta 
egyszer elszállítják. Információ az időpontokról, utcakeresővel: 
vszzrt.hu

 Mit ne tegyünk a lehullott 
 falevelekkel, levágott ágakkal? 
Ne vigyük közterületre, erdőbe! Zsákokban kidobva ott 
is csak szemét, ami pusztítja  környezetünket!

Ne helyezzük ki szabálytalanul az ingatlanunk elé! Csak 
az elszállítás előtti estén tegyük ki, átlátszó-lebomló zsákban.

Kihelyezésnél ne használjunk mást, csak átlátszó-lebomló 
zsákot! Kapható a Hulladékudvarban, és a VSZ Nzrt. ügyfél-
szolgálatán. Információ a nyitvatartásról: vszzrt.hu
Ne égessünk semmilyen hulladékot, mert rongálja egész-
ségünket, rendkívül környezetromboló, valamint az egész 
országban tilos és büntetést von maga után!

 hasznos cíMek: 
Hulladékudvar, ahová elvihetjük zöldhulladékunkat, és ahol 
átlátszó-lebomló zsákot is vásárolhatunk: Szentendre, 
Szabadkai u. 9. Információ a nyitvatartásról: vszzrt.hu

VSz Nzrt. Ügyfélszolgálat, ahol átlátszó-lebomló zsákot 
vá sá rol hatunk: Szentendre, Dunakorzó 25., Fehérház 
(a P’art Mozi épülete). Információ a nyitvatartásról: vszzrt.hu

Kertünknek a komposztált zöldhulladék, a Zöld kincs a leg-
jobb megoldás! Viszont ha továbbra is ingatlanunk elé tesz-
szük ki zöldhulladékunkat, ne feledjük: 2021-ben is csak 
átlátszó-lebomló zsákban viszik el! Köszönjük, hogy Ön 
is hasznára van kertjének, városának, és környezetbarát 
módon, felelősen kezeli zöldhulladékát!


