TÉMA: EURÓPA Főzelék, hálapénz és szorgalom. Külföldiek Szentendrén —5 Városrészi
költségvetés Szentendrén és külföldön —9 Minőségi antisznobizmus. Interjú Lőrinczy Györggyel —10
Fontos, hogy megismerjük egymást —12 Mindenki meg tud tanulni egy nyelvet —14 Dumtsa Jenő, az
„európai polgár” —15 Az Európai Iskola dialógusa. Bodonyi Emőke írása —18 Lefogyva bár, de törve nem.
Fitos József a Covidról, a SZEFI-ről és a Szuperligáról —22

XXXV. évfolyam
7. lapszám
2021. május 5.

www.szevi.hu

Európa

SZENTENDREPROGRAM.HU

SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT

IHLETŐDJ KULTSZEREPLŐKKEL!
Motiváció, lendület, inspiráció, feltöltődés?!...Ihlet! Miből építkezik, töltekezik, miből merít egy művész? Miféle érzés, gondolat,
érzet az Ihlet?
KultOnline csatornánkon hétről-hétre, minden csütörtökön bemutatunk egy-egy kis videót olyan művészekről, emberekről, akik
valamilyen módon kapcsolatban állnak velünk, a Szentendrei
Kulturális Központtal. Szentendreiek vagy szentendrei kötődésük
van, rendezvényeinken, programjainkon fellépnek, szerepelnek,
vagy munkakapcsolatban vagyunk velük. Magukról, világukról
mesélnek, de legfőképpen arról, ők miből merítenek ihletet?

JÁTSSZ VELÜNK HETI KULTKIHÍVÁST!
Minden hétfőn más témában adunk feladatot és hozzá kulturális
ajánlót: például nézz meg egy filmet, hallgass meg egy lemezt,
vagy koncertet, olvass el egy könyvet és hasonlók.

hamvas béla

SZENTENDRE ÉS VIDÉKE
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.

Az első hivatalos lépést, ami a mai Európai Unió
megszületéséhez vezetett Robert Schuman, francia
külügyminiszter tette meg 1950. május 9-én, amikor is
egy olyan politikai és gazdasági együttműködésre tett
javaslatot, melynek alapvető célja a kontinens országai
közötti háború jövőbeni elkerülése volt. 1985-ben, a
kormányfők milánói találkozóján nevezték ki május 9-ét
Európa napjává, az európai béke és egység ünnepévé.
Ugyanakkor az európaiság sokkal mélyebb és
elvontabb jelenség, mint pusztán egy államok közti
szerződés. Az európaiság bennünk él, zsigerileg
hat, hisz a területi és jogi kereteken túl olyan
évezredekre visszanyúló gyökerei vannak, mint a
görög filozófia, a római jog vagy a keresztény erkölcs.
S bár nem jártam az utcán, amikor Zimre Zsuzsa
épp arról faggatta a járókelőket, hogy mit adott
számukra Európa, de kihasználom ezt a pár sort,
és bevallom, számomra a legkedvesebb európai
értékek azok, amelyeket a reneszánsz hívott életre.
Ennek az Itáliából indult, nyitottságra és megismerni
vágyásra épülő „forradalomnak” köszönhetjük a
könyvnyomtatást, a nagy földrajzi felfedezéseket, a
reformációt, a humanizmust és nem utolsósorban
a felvilágosodás eszméit is. Micsoda gazdagság!
Az európai béke és egység ünnepének közelgő
évfordulója alkalmából lett tehát a lapszámunk témája
a vén kontinens, és a munkánk során ezúttal kicsit
kiléptünk a városunkból, sőt, az országunkból, és
egy nagyobb képre néztünk rá: létünkre Európában,
viszonyunkra az itt élő külföldi állampolgárokkal,
testvérvárosainkra, és néhány kapcsolódási
pontra, melyek összetartanak bennünket.

szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120
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„Felemelő pillanat lesz, amikor az egész országban
egymásra nézünk, és mindenki arra gondol,
hogy ezt most már hagyjuk abba. [...] Én akkor
úgy fogom érezni, hogy végre megérkeztünk Európába.”
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Tisztelt Olvasó!

Nekem Európa
Az európaiság témájához kapcsolódó lapszámunkban azt kérdeztük a szentendreiektől, hogy mit jelent számukra európainak lenni,
mit adott az országnak és nekik Európa?

A szakmámban jelentős szerepe van az európai formatervezésnek.
Európa talán elsősorban ezt jelenti a számomra, a művészi kreativitást és sokszínűséget. (Sándor)

Kinyílt számunkra és amit az ember jobban értékel, a gyerekei
számára is világ. Nagyra értékelem a tanulási és nyelvgyakorlási
lehetőségeket. Amikor gyerek voltam, el se tudtuk képzelni, hogy
karácsonykor paradicsomot és paprikát eszünk, talán ezt is Európától kaptuk. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg pénzt kapunk
az EU-tól, látványos dolgok készültek ebből, és örülök, hogy épülszépül az ország. (Magdi)

Nekem egyfajta biztonságot adott Európa arra, hogy az oroszok
többet nem jönnek vissza. Ezt el is hittem, aztán most a spájzban
vannak. A csatlakozásnak azért örültem, mert a kötelező orosz
mellett a szüleim fizették a német tanulásomat, mondván, abból
fogok megélni egyszer. Ez így is lett, 28 éve egy német cégnél dolgozom. (István)

Európa a fiataloknak adott sokat, az egyetemistáknak, akik az
utazás révén más országokat ismerhetnek meg, más kultúrákba

A gyerekeim élnek azzal a lehetőséggel, hogy szabadon lehet utazni. Megismerhetünk olyan kiváló európai színészeket a kiterjedt

pillanthatnak be. A lányom gimnazista, és most tájékozódunk a
külföldi lehetőségekről. Könnyebben tanulhatnak nyelvet, ez fontos,
mert a mai világban legfontosabb a nyelvtudás. (Erzsébet)

online filmnézési lehetőségeknek köszönhetően, akiket korábban
nem ismerhettünk volna meg ilyen egyszerűen. (Ágnes)

4 —A KÖZÖSSÉG HANGJA

Az online lehetőségek jutnak az eszembe, a szabad hozzáférés lehetősége az oktatáshoz és bármi máshoz. Versek, irodalmi alkotások,
múzeumok, mindenhez hozzájut az ember. (Edit)

Főzelék, hálapénz és szorgalom
Hogyan látnak minket a más országban felnőtt helyiek? Mit tartanak
rokonszenvesnek és mit furcsállnak a magyar mentalitásban, ízlenek-e
az ételeink? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgettünk három
Szentendrén élő külföldivel.

log, ha az ember erre kényszerül. Hála a kormány intézkedésének ez most megváltozhat,
ez mindkét félnek sokkal jobb.” Megítélése
szerint ugyanakkor a külföldieket szívesen
fogadjuk, vendégszerető nemzetnek tart
minket. „Mindig mindenhol a legnagyobb
szeretettel fogadtak. A nyelv nagyon nehéz,

Milyennek lát minket? „Minden nemzetnek
megvannak a maga jellemzői. Mi franciák
mindenbe tejszínt és vajat rakunk, szeretjük
a békát, a csigát és sok témában keringenek még a sztereotípiák: francia autók, borok, nők, divat. A magyarok pedig nagyon
barátságos emberek, engem mindig is a

Ton Willemse

Ton Willemse holland állampolgár, aki harminchárom év ázsiai és afrikai munka után
nyugdíjba vonult. Magyar feleségével nem
tudták eldönteni, hol éljenek. „Próbáltunk
olyan helyet keresni, ahol legalább az egyikünk itthon van. Így esett a választás Szentendrére. Én egyébként is ott vagyok boldog,
ahol a feleségem boldog. Megépítettük a
házunkat Pismányban, s azóta itt élünk.”
Ton úgy véli, a magyarok elég sokat panaszkodnak, de ez nem feltétlenül rossz dolog,
hiszen ez azt is jelenti, hogy nagyon inten-

de még az sem jelent problémát, hogy a
magyar nyelvtudásom némi hiányosságot
hagy maga után, de a fiatalok már szinte
mind beszélnek angolul, így ez sem jelent
hátrányt.” Ha külföldivel beszélgetek, biztosan szóba hozom a magyar gasztronómiát. Nem történt máshogy ez Ton esetében
sem, aki nagy gulyásleves, csirkepörkölt és
szilvás gombóc rajongó, nem is beszélve a
pogácsáról és a jó magyar borokról. „Amit
furcsának találok, az az, hogy minden főzeléket berántanak. A rántás nekem nem a kedvencem. Mi a zöldségeket párolva szeretjük.”
Nem jelentett nehézséget a beilleszkedés
a város életébe, ehhez hozzájárult felesége, Jolanda is, aki a város civil életében
vállal szerepet. „Ha pedig rám tör a hon-

család részének tekintettek. Bárhová mentem, tárt karokkal és pálinkával fogadtak. A
magyarok nagyon segítőkészek, szeretnek
enni és inni, büszke nép, ami teljesen érthető, hisz Magyarország történelme nem
mindennapi, és a természeti adottságok is
lenyűgözőek.” Romain azt is pozitívan értékeli, hogy a nyelv sosem jelentett akadályt,
mindig megértette magát, míg fordítva ez

…ott vagyok boldog, ahol a feleségem boldog.
Megépítettük a házunkat Pismányban,
s azóta itt élünk.
zíven élik meg az érzéseiket. Szorgalmasak, törekednek arra, hogy mindent megteremtsenek a családjuknak. Rendkívül erős
a nemzeti érzésük, ezt bizonyítja számára
az is, hogy nagy mértékben támogatják
a határon túli magyarokat. Sportszerető
nemzet, amely sok területen kiváló nemzetközi összehasonlításban is. „A feleségem
sok mindenben segített nekem, hogy jobban
tudjak alkalmazkodni az itteni kultúrához,
szokásokhoz, amely negyvenkét év házasság
után már nem is tűnik olyan másnak.”
Na, de mi a legfurcsább számára? Hát, a
borravaló. „A legrosszabb talán az volt, hogy
még az orvosnál is ezt tették. Borzalmas do-

vágy, beülök az autómba és elmegyek meglátogatni a testvéreimet. Ma már ez nem
probléma, csak most a pandémia miatt.”
Tonhoz hasonlóan Romain, a St. André
Bistro séfje is egy magyar lánynak köszönhetően ismerte meg jobban Magyarországot. Hét éve Bordeaux-ban találkozott
Szilvivel, és egy óbudai kitérő után négy
éve költöztek a városba. „Nagyon pozitív
meglepetés volt Párizs után. Teljesen elbűvölt minket ez a kisváros, és úgy gondoltuk,
hogy a családalapításra ez legmegfelelőbb
hely. Nagyon megszerettük és nem is tudjuk
elképzelni az életünket máshol.”

Rouger Romain

nem minden esetben működik. „Próbálom
elsajátítani a magyar nyelvet, nagyon kacifántos, de a lányaim kitartóan tanítanak.”
És mit talált igazán furcsának? Nem találnák ki: a hegyes erős paprikát. „Ártalmatlannak tűnik, nem is gondolná az ember,
hogy lángra lobban a lelke is tőle.” Ami még
meglepő volt számára, az a tejszínhabos
gyümölcsleves. „Egy-egy csárdában a tá-
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A magyarok nagyon
barátságos emberek, engem mindig is a
család részének tekintettek.

nyérokon található étel csillagászati men�nyiségétől is elkerekedett néha a szemem.
Az első disznóvágásról is sokat tudnék mesélni.” Romain először a termálfürdőkre is
rácsodálkozott, de hamar megszokta, sőt
megszerette őket. „Nagyon várom már,
hogy újra mehessünk Bogácsra és estig
áztassuk magunkat a lábunkat lógatva.”
Megnyugtató volt hallani, hogy a francia
chef tapasztalatai szerint szívélyesek vagyunk az idegenekkel. „Az egészségügyben, az adminisztrációs teendőkben, a közbiztonságban eddig nem találtam semmi
kivetnivalót, holott mindenki riogatott. Bárkivel is találkoztam, mindig érdeklődve hallgatták, amikor elmeséltem a történetemet.”
Na, de miért rajong egy francia szakács?
Egy igazán magyaros ételért. „A kedvenc
ételem a töltött káposzta tejföllel, imádom. A
gulyásleves a másik favorit. Természetesen
Erős Pistával. Egy jó fokhagymás lángosnak
sosem tudok ellenállni. Nagyon sok külön-

hír, hogy Romain könnyen beilleszkedett,
a gyerekeik révén megismertek más családokat. Aztán megnyitott az étterem, és
ez is hozott barátságokat. „Az ember már
nem gondolja ennyi idősen, hogy család és
munka mellett új barátokra tehet szert, főleg ebben a mai világban, de mégis sikerült
jó kapcsolatokat kiépítenünk a helyiekkel.”
Sebastian Selymes 20 éve él Magyarországon. Bár édesanyja magyar, Sebastian
szüleivel Franciaországban élt. Tanulni
érkezett az országba., felvételizett és úgy
gondolta, ha felveszik, marad, ha nem, akkor megy vissza Párizsba. „Kicsit sajnáltam,
mert imádtam Párizst, de aztán megszerettem Budapestet. Ismertem korábban a várost, mert gyerekként sokat megfordultam
ott, és ha nem is jól, a nyelvet is beszéltem
valamennyire.”
Neki is feltettem a kérdést, hogy men�nyire vagyunk befogadóak és nyitottak a

Igazából befogadóak a
magyarok, vendégszerető nép, de van egy
belső félelem és aggodalom is bennük.
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leges alapanyag van a magyar konyhában,
amiket mi ritkán használunk, ezért ezekkel
kifejezetten szeretek dolgozni. Ilyen a túró, a
mák, a bodza, a libamáj és a tokaji bor.” Jó

külföldiek iránt. „Igazából befogadóak a
magyarok, vendégszerető nép, de van egy
belső félelem és aggodalom is bennük. Mindenki jól fogadott, még úgy is, hogy még

Sebastian Selymes

most is rosszul beszélek magyarul. Minden
nap rá lehet valamire csodálkozni, többnyire
jó dolgokra, kevés rossz történetem van.”
Sebastian mindent szeret, ami fűszeres,
de nem csípős. Szereti a klasszikusokat,
a pörköltöt, a gulyást, az ismert és híres
magyar ételeket. De számára nem okozott
gondot, hogy megesszük a belsőségeket,
a velőt, mert sok helyen élt. „Sok rántott
húst esznek a magyarok, az biztos.”
Sebastian szerint, ha belépsz egy kávézóba, már otthon vagy a városban. Végül
hozzáteszi: „Szentendréből nincs több Magyarországon, nincs még egy ilyen város.”
Zimre Zsuzsa

Európai Örökség címet nyert Szentendre
Mint ismeretes 2020. március 31-én Európai Örökség címet nyert Szentendre,
melyet olyan történelmi helyszíneknek
ítélt oda az Európai Bizottság, melyek
az európai eszményekért és értékekért
folytatott küzdelem, illetve az európai
történelem és integráció kiemelkedő
emlékei, jelképei. Az elismerést jelképező táblák május folyamán városunkban minden kulturális és turisztikai intézmény falára kihelyezésre kerülnek,

továbbá egy molinó is hirdetni fogja a
cím elnyerését.
Az Európai Örökség címet nyert helyszínek folyamatosan lehetőséget kapnak
arra, hogy az Európai Bizottság által kiírt
pályázatokra pályamunkákat nyújtsanak
be, lehetőséget teremtve ezzel a sikerre.
Ennek köszönhetően jött létre a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Dohány
utcai Zsinagóga Komplexum és Szentendre városa együttműködésével a FEDEZD

Az Európai Örökség cím új uniós kezdeményezés,
melynek alapja egy 2006-ban indult kormányközi
megállapodás. A cím az európai integrációt, eszméket és történelmet idéző és szimbolizáló helyszínekre
kívánja felhívni a figyelmet.
Az Európai Örökség cím általános célkitűzése, hogy
az európai polgárokban, különösen a fiatalokban, az
európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva megerősítse az Európai
Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a nemzeti és regionális sokszínűség
elismerését és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet. Ennek érdekében a cím
azon helyszínek szimbolikus értékének hangsúlyozására és ismertségének növelésére törekszik, amelyek jelentős szerepet töltöttek be Európa történelmében és
kultúrájában és/vagy az Európai Unió építésében. Szentendre Város Önkormányzata 2019. augusztusában nyújtotta be a megtisztelő címre a pályázatot, mellyel
végül el is nyerték az Európa Örökség címet Szentendre városának.
Forrás: az Emberi Erőforrások Minisztériuma ügyfélszolgálati portál

FEL AZ ÖRÖKSÉGED! – vetélkedő elindítása, melyre pest-megyei és budapesti
általános iskolák felső tagozatos tanulói
jelentkezhettek.
„A vetélkedő célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az Európai Kulturális Örökségi Címet elnyert magyarországi helyszínek történetének megismerésére,
és ráirányítsuk a figyelmet hazai- és Európa történeti jelentőségükre” – mondta Magyar Zsuzsanna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nemzetközi és kulturális
menedzsere, a projekt vezetője.
A háromfordulós vetélkedő első etapja már lezárult, melyre Szentendréről a
Barcsay Jenő Általános Iskolából is jelentkeztek tanulók.
„Az eredeti terv szerint a nyertes csoportok
egy háromnapos programon vettek volna
részt, most májusban, de sajnos a járvány
keresztülhúzta a számításainkat, ezért júniusra toltuk ezt a programelemet, ha a járványügyi szabályozások akkor már lehetővé
teszik ezt” – tette hozzá Zsuzsanna, akitől
még azt is megtudtuk, hogy a gyermekek
a három helyszínen tartott Európai Örökség koncerteken is részt vehetnek majd,
melyek tematikájának alapjául a legfontosabb európai zeneszerzők darabjai fognak
szolgálni.

ÚJRAINDULT A DUNAKANYAR-NAPIJEGYEK ÁRUSÍTÁSA A MÁV Zrt. közleménye szerint a napijegy április 24. és
október 24. között, a MAHART járatok
közlekedési napjaira váltható meg. A napijegy ára tavaly óta nem emelkedett, a
felnőttek 1999 forintért, a 26 éven aluliak 1499 forintért vásárolhatják meg
MÁV-Start jegypénztáraiban, valamint a
MÁV applikáció segítségével. Egy napijegy megváltása az adott napon korlátlan utazásra jogosít egyebek mellett a
MÁV-START 2-es (Budapest-Esztergom)
vonalszakaszán, a Volánbusz 300-399,
800-898 és 8503-8512 számcsoportba
eső vonalain, a MÁV-HÉV Békásmegyer
és Szentendre közötti szakaszán, valamint a MAHART PassNAVE egy, az utas
által választott dunakanyari körjáratán:
a Vác-Visegrád, Esztergom-Zebegény,
Szentendre-Visegrád, Visegrád-Nagymaros-Zebegény-Dömös útvonalakon.
„Egyelőre három hajóval vesznek fel utasokat, a három hajó befogadó képessége
1300 fő, és a vírushelyzetre tekintettel a
hajókat 70 százalékos telítettséggel közlekedtetik. Ha nagyobb utazási igény jelentkezik, akkor sűrítik a járatokat, 12 órakor,
16 órakor és 18 órakor is tudnának hajót
indítani” – nyilatkozta Spányik Gábor. A

Fotó: www.mahartpassnave.hu

Mahart PassNave Kft. ügyvezetője kiemelte, nagyon odafigyelnek arra, hogy
ne alakuljon ki tumultus a beszálláskor,
ezért már az indulás előtt egy órával korábban elkezdik felengedni az utasokat a
hajóra. A vízijármű egész területén kötelező a maszkviselés, még a felső, nyitott
térben is, illetve kézfertőtlenítésre is van
lehetőség, a kikötőnél beszálláskor, és
a hajón több helyen is. Büfék nem üzemelnek a hajókon, a parti állomásokon
működnek majd az éttermek teraszai.
1000 forintba kerül a dunakanyari napi
hajójegy, aki viszont vasúttal, közúttal és
hajóval akar utazni, annak érdemes kombinált napijegyet vásárolni.
IDÉN IS FOLYTATÓDIK A KOMPOSZTÁLÁSI
PROGRAM Szentendrén 2009 óta évente
100-200 család vett részt a programban,
amelyhez szinte az összes szentendrei

detése előtti napon volt. Ezen túlmenően
a jogszabály úgy rendelkezik, hogy 2021.
december 31-ig új díjat nem állapíthatnak
meg, a meglévő díjat új kötelezetti körre
nem terjeszthetik ki. Mivel a kormányrendelet egyes pontjai többféle értelmezést
tesznek lehetővé, ezért Fülöp Zsolt polgármester szakmai segítséget kért a Pest
Megyei Kormányhivataltól, de a válasz
egyelőre nem érkezett meg. A szigorított
súlykorlátozás bevezetésére – ezzel ellentétes központi szabályozás hiányában
– legkorábban 2022. január 1-jén kerülhet
sor, amennyiben a képviselő-testület vagy
– a veszélyhelyzet fennállása esetén – a
Polgármester erre vonatkozóan új rendeletmódosítást fogad el.

CSATLAKOZÁS A PILISI BIOSZFÉRA
REZERVÁTUMHOZ Szentendre a Pilisi
Bioszféra Rezervátum fenntartása érdekében együttműködést kezdeményez a
Pilisi Parkerdő Zrt-vel és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatósággal. Az 1981ben létrehozott, a Pilis és Visegrádi-hegység teljes területét magában foglaló Pilisi
Bioszféra Rezervátumhoz (PBR) a környék
több települése korábban csatlakozott.
A bioszféra-rezervátumok olyan területek, amelyek a természeti és kulturális
értékek megőrzésére törekednek. Létrehozásuk célja a fajok, ökoszisztémák és
tájak védelme, a fenntartható gazdasági
és társadalmi fejlődés, a biológiai sokféleség megóvása és az oktatási, kutatási
tevékenység támogatása. A felmérések
szerint szép idő esetén hétvégenként
több mint 17 ezer kiránduló keresi fel a
Pilis és a Dunakanyar vonzó vidékét. A természeti értékek megőrzése érdekében
fontos volna új túraútvonalak, látogatópontok kialakítása és azok népszerűsítése. Közös cél a természetjárók szemléletformálása is, mert sokan nem óvják a
természeti értékeket, bolygatják a védett
élőhelyeket, kárt tesznek védett növényekben, rovarokban, a népszerű túraútvonalak környékén tetemes mennyiségű
a szemét. A csatlakozás a város számára
új lehetőségeket kínál a zöld turizmus
fejlesztésére.

KÖRÖZÖTT AUTÓT FÜLELTEK LE A
SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG MUNKATÁRSAI A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság munkatársai a szokásos
járőrözést tartották, amikor a Duna korzó
és a Batthyány utca sarkán, egy forgalom
elől elzárt területen egy szürke Mercedes
típusú autóra lettek figyelmesek. A rendszámát lekérdezve kiderült: az autó éppen körözés alatt áll. Pár hónappal ezelőtt
rendőri felszólításra nem állt meg az autó
Budapesten, emiatt kereste a rendőrség.
Az autó rendszámát azóta lecserélte valaki, de az alvázszámból kiderült: egyértelműen a keresett járműről van szó. Pár
perc eltelte után előkerült egy hölgy, aki az
autóval parkolt a fent említett helyszínen.
Őt tanúként hallgatták ki a rendőrök.
LEVETTE MASZKJÁT A KERESKEDŐHÁZ
Április 27-én Fülöp Zsolt polgármester, Pilis Dániel alpolgármester, Wagner András
faanyagvédelmi szakértő, Okrutay Miklós,
a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztályának vezetője, Prosek Zoltán,
a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója,

EGYELŐRE NEM VÁLTOZIK A SÚLYKORLÁTOZÁS A szentendrei közutak és az úthálózat alatt elhelyezkedő közművek védelme
érdekében tavaly novemberben született
rendeletmódosítás szigorúbb súlykorlátozást és díjemelést kívánt bevezetni a
város védett és korlátozott forgalmú övezeteiben, a majd ezt idén januárban Pannóniatelepre is kiterjesztették. A hatályba
lépés dátuma 2021. május 1. lett volna. A
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről
szóló 603/2020. (XII.18.) kormányrendelet
azonban a helyi önkormányzatok, illetve
az általuk fenntartott szervek, szervezetek, gazdasági társaságok számára tiltja
a díjemelés minden formáját. A rendelet
leszögezi, hogy a díj mértéke nem lehet
magasabb, mint a kormányrendelet kihir-

Kiss Gabriella főépítész és Stefán Tekla,
a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa bejárást tartott a
Kereskedőház tetőterében. A helyszíni
egyeztetésen döntés született arról, hogy
a vakolathullás, a balesetveszély elkerülése érdekében az étterem fölötti részen
meglévő védőhálóval megegyező folytatás készül végig a homlokzaton. A molinó
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oktatási intézmény és egyházközösség
csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy
a háztartásokban, a kertekben keletkező
komposztálható szerves anyagok – zöld
javak – visszakerüljenek a természet körforgásába, helyben hasznosuljanak és
csökkenjen a megtermelt hulladék men�nyisége. Az idén 13. alkalommal meghirdetett program keretében 100 szentendrei
család kaphat ingyen egy-egy komposztládát.

tartószerkezetét is eltávolítják. A védőháló
kivitelezését a Fő téren játékfilmet forgató
VR Films Kft.-vel kötött szerződés bevétele
fedezi. (További részletek: szentendre.hu)
„BALOLDALI” OLTÁSI KAMPÁNY Már április 27-én is, a megelőző héten érkezőnél
30 százalékkal több, 355 ezer adag Pfizer-BioNTech vakcina érkezett Magyarországra, és – a cég tájékoztatása szerint – májusban további 1,3 millió dózisra
számíthatunk – adta hírül a portfolio.hu.
További előrelépés az oltások gyorsítása
terén, hogy április 28-ától a regisztráltak
online is foglalhatnak időpontot bármely,
számukra megfelelő kórházi oltópontra a
www.eeszt.gov.hu weboldalon.
A mielőbbi átoltottságot segítendő
Szentendre város önkormányzati képviselői is úgy döntöttek, oltási kampányt
indítanak helyben, és ennek keretében
egy-egy rövid videóüzenetben mondják
el, miért tartják fontosnak, hogy városunk lakói is regisztráljanak az oltásra,
hogy mielőbb megkaphassák az életet
jelentő vakcinát. A kezdeményezéshez
példaértékű módon, pártállástól függet-
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lenül minden képviselő csatlakozott, ám
a forgatások alatt a Fidesz frakció mégis
kihátrált a részvételből. Laárné Szaniszló
Éva a Polgármesteri Hivatal kommunikációs vezetőjének, a polgármesternek
és a képviselőknek címzett levelében a
Szentendrei Fidesz Csoport döntését így
indokolta: „Az elmúlt több mint egy évben
pontosan látszódott a baloldal hozzáállása a világjárványhoz, a pandémia magyarországi kezeléséhez és a vakcinákhoz.
A baloldal az egész magyar társadalmat
folyamatosan dezinformálja, elbizonytalanítja, félrevezeti és kétségek között tartja.
A közösségi oldalakon, a Facebook-on, az
Interneten, az újságjaikban, a médiában, a
parlamenti felszólalásaikban és a nyilatkozataikban mindenhol csak hátráltatják
a védekezést. Miközben a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy az
Európai Unióból későn vagy nem a megfelelő mennyiségben érkező védőoltásokat
keletről pótolják, Gyurcsány Ferenccel az
élen az egész baloldal, a DK, a Momentum,
a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP
folyamatosan azon dolgozott, hogy elriasszák az embereket az orosz és kínai vak-

cinák felvételétől. A baloldal kártékony,
megtévesztő és felelőtlen tömegkommunikációs propagandájának is köszönhető,
hogy olyan sokan megbetegedtek és haltak bele a koronavírus fertőzésbe Magyarországon.” Végezetül arra kérte a városvezetést, hogy az oltási kampány helyett
inkább Gyurcsány Ferencet próbálja meg
lebeszélni az oltásellenes kampányáról.
A Szentendre és Vidéke a levél nyomán,
megkereste a levél címzettjét, Varga Katalin kommunikációs vezetőt, aki lapunknak
elmondta, sajnálja, hogy a Fidesz frakció
hirtelen visszavonta gesztusát és mégsem
partner ebben a politika felett álló, kiemelten fontos ügyben. A kampány videóinak
felvételeit folytatják a TESZ-es képviselőkkel, Laárné Szaniszló Éva kérésének pedig
két okból nem áll módjukban eleget tenni:
egyrészt a szentendrei városvezetés nem
áll kapcsolatban az ex-miniszterelnökkel,
másrészt a Facebook tanúsága szerint
Gyurcsány Ferenc április elsején megkapta az első oltását, s ennek apropóján
mindenkit megkért, „Oltassák be magukat!
Regisztráljanak! Vigyázzanak magukra, vigyázzanak a többiekre!”.
A képviselőkkel készült rövid videók
megtekinthetők a szentendre.hu oldalon
és a „Szentendre Hivatalos Oldala” Facebook-oldalon.
TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN A TURISZTIKAI KONCEPCIÓ 2021. május 3-ától elérhető Szentendre Város Turisztikai Koncepciójának tervezete a város hivatalos
honlapján. A koncepció egészen május
31-ig véleményezhető, a városvezetés az
alábbi e-mail-címen várja a lakosság észrevételeit: tdm@szentendre.hu A tervezetet a helyi szolgáltatók, valamint turisztikai
szakemberek közvetlenül is megkapták
véleményezésre.
Az összegyűjtött észrevételeket az anyagot előkészítő Szentendre és Térsége TDM
nKft. és a Városkutatás Kft. fogja kiértékelni, és figyelembe venni a végleges koncepció elkészítésénél, amelyet várhatóan júniusban terjesztenek majd a döntéshozók
elé. További részletek: www.szentendre.
hu, www.iranyszentendre.hu
NYIT A V8 Öt és fél hónap zárvatartás után,
2021. május 3-án kinyitott az Aquapalace
V8 uszoda a védettségi igazolvánnyal
rendelkezők számára. Május 8-áig osztott
nyitvatartási idővel működik az uszoda.
A lakosság számára az úszómedencetér
nyitvatartási ideje: délelőtt 06.00–14.00
óráig, este 19.00-21.30 óráig. Nyolc sáv
áll rendelkezésre a lakosság számára,
uszodajeggyel vehető igénybe. Az esti
időszakban minden belépő –40% kedvezménnyel vásárolható meg: uszodazárójegy 1.000 Ft, uszoda és wellness zárójegy
1.600 Ft. A Wellness tér nyitvatartási ide-

je: 10.00–14.00 óráig – élménymedence,
szauna – wellness-uszodajeggyel vehető
igénybe. A jegypénztárnál ellenőrzik a védettségi igazolványt, amit személyazonosító fényképes igazolvánnyal együtt kell
bemutatni. Május 9-től a szokásos nyitvatartási időben lesz látogatható az uszoda.
Maszkviselés, kézfertőtlenítés és másfél
méter távolságtartása kötelező az Aquapalace területén (kivéve medencetér). A
tervek szerint a V8-Fitness június 1-jén nyit
majd. (További részletek: www.v-8.hu)
MÉGSEM LESZ IDÉN CÉGÁTSZERVEZÉS
Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, 2021. április 14-én polgármesteri
határozat született a Szentendrei Kulturális
Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és
Térsége TDM Nonprofit Kft. átszervezéséről, valamint a Szentendrei Teátrum Nonprofit Kft. megalakulásáról. Április 28-án
Fülöp Zsolt polgármester hatályon kívül
helyezte ezt a döntést azzal, hogy azt a
2021-es pénzügyi év és a TDM nKft. fennálló pályázati kötelezettségének lezárását
követően, 2022. január elsejei hatállyal célszerű meghozni. Határozat született arról
is, hogy az ehhez szükséges, részletes
intézkedésekről az ősz folyamán előterjesztés készül. A cégátszervezés elhalasztása mellett szólt az a körülmény is, hogy
a bizottságok kérésére az önkormányzat a
Kormányhivataltól szakmai állásfoglalást
kért, és ennek tartalma is befolyásolhatja
a végső döntést. „A cél továbbra is az – olvasható a város honlapján az indoklás –,
hogy a kötelező és önként vállalt feladatellátási struktúra hatékonyabb és gazdaságosabb legyen, és a későbbi átszervezés
után a közművelődési és turisztikai feladatok ellátására a Szentendre és Térsége TDM
és Kulturális Nonprofit Kft. (rövidítve Szentendrei KultTour NKft.) működjön tovább, az
előadó-művészettel pedig a továbbiakban
a Szentendrei Teátrum Nonprofit Kft. (rövidítve Szentendrei Teátrum) foglalkozzon.”
HELYREIGAZÍTÁS 2021. április 21-i lapszámunk „Átalakulnak a város kulturális és turisztikai feladatokat ellátó cégei”
című írásunkban tévesen állítottuk azt,
hogy Vasvári Csaba, a Szentendrei Kulturális Központ nKft. előadóművészeti
ügyvezetője a Facebookon adott hírt az
átszervezéssel kapcsolatos véleményéről.
Vasvári Csaba nem a Facebook oldalán
adott hangot az ellenvetéseinek, hanem
a Fülöp Zsolt polgármesternek és Lang
Andrásnak, a Kulturális, Oktatási és Civil
Bizottság elnökének címzett levelében,
melyet egyidőben, másolatban 28 további városi dolgozónak, többek között valamennyi képviselőnek, valamint cég- és
intézményvezetőknek is megküldött. A levél részleteiről elsőként a FIDESZ SZENTENDRE Facebook oldal adott hírt.

Rólunk velünk – városrészi költségvetés
Május 2-ig tehettek javaslatokat a város lakói arra, hogy lakókörnyezetük mire
költse az idei költségvetésből városrészenként biztosított 5-5 millió forintot. A
megvalósítható ötletekre június 1. és 20. között szavazhatunk.

KITEKINTŐ

Lapzártánkig (április 29-ig) mintegy 210
online és 170 papír alapú javaslat érkezett. A beérkezett ötleteket folyamatosan dolgozzák fel a hivatal munkatársai
és a képviselők. Az információk összesítése után az ötleteket a város honlapján
mindenki megismerheti.
„Sokan érdeklődtek a piacon felállított
standnál is, ahol minden piaci napon a
képviselőkkel és a polgármesterrel lehetett beszélgetni a programról. A beszélgetésekből kiderült, hogy a városiak többsé-

kérdései foglalkoztatják. Jöttek általánosabb javaslatok is, például belvárosi
házak renoválására, vagy a pismányi
elfeledett gyalogösvények rendbetételére.
Minden javaslat hasznos – még ha esetleg most nem is kerül szavazásra –, mert
hozzájárulhat az egész városra kiterjedő
problématérkép megrajzolásához. A javaslatok tehát nem vesznek el, hanem
bekerülnek a megoldandó feladatok
közé.

Minden javaslat hasznos, mert
hozzájárulhat az egész városra kiterjedő
problématérkép megrajzolásához
ge tud az új lehetőségről és hasznosnak,
előremutatónak találja” – értékelte a
szemléletformáló kezdeményezés bevezetésének időszakát Kiss Barna, a
projekt koordinátora.
Számos javaslat érkezett közösségi terek fejlesztésére, padok elhelyezésére,
játszóterek korszerűsítésére, parkosításra, fásításra, közvilágítás javítására,
akadálymentesítésre.
A város polgárait ugyanakkor leginkább
az utak állapota, a járdák minősége, a
közlekedés és a forgalom biztonságának

A program következő fázisa június elsejétől indul, ekkortól szavazhatunk majd
a kiválasztott ötletekről. Ebben az évben városrészenként öt javaslat kerül
szavazásra. A javaslatok tömegéből tehát ki kell választani városrészenként
azt az öt javaslatot, amely megjelenik a
szavazólapon. A kiválasztást és szavazásra bocsájtást egy társadalmi testület végzi, amelybe várják a szentendrei
polgárok jelentkezését: jelentkezni a
városrész képviselőjének küldött e-mailben lehet.

A részvételi költségvetés intézményét
először a katonai diktatúrát követő 1989es rendszerváltás után vezették be a brazíliai Porto Alegrében. A lakosság nagy
arányú részvételének köszönhetően
megnégyszereződött a város iskoláinak
száma, valamint jelentősen nőtt a vezetékes vízzel rendelkező ingatlanok száma.
A kísérlet pozitív eredményeinek hatására
a részvételi költségvetést a 2010-es évek
közepére nagyjából 1500 brazil városban
vezették be.
2013-ban a kolozsvári városháza is hasonló kezdeményezést indított: a legnagyobb és legsűrűbben lakott Manastur
városrész lakóinak javaslatai közül 57
kisebb, 1 közepes és 3 nagyobb projekt
megvalósítását egy 4,3 millió eurós alapból finanszírozták. A támogatott ötletek
között szerepelt egy pusztulófélben lévő
épület közösségi házzá alakítása, parkok
és játszóterek felújítása, valamint a közlekedés és a közbiztonság javítása (közlekedési lámpák cseréje, útjelek és táblák
felújítása, megnövelt rendőri jelenlét a
városrész bizonyos helyszínein). A nagy
sikerre tekintettel 2015-ben és 2016-ban
megismételték a programot, majd 2017ben Kolozsvár egész területére kiterjesztették.
Észak-Amerika nagyvárosaiban is bevett
szokás a részvételi költségvetés, noha
itt legtöbbször fiatalok ötleteit veszik
számításba. Többek között Boston, Chicago, New York és Phoenix városokban
pályázhatnak 12-25 évesek, hogy a közösség javát szolgáló projektjük a lakóhelyük
finanszírozásában megvalósulhasson. A
forrásokat legtöbbször iskolaépületek
fejlesztésére fordítják.
A részvételi költségvetés egyik előnye,
hogy átláthatóbbá, transzparensebbé
teszi az önkormányzatok működését, mivel a lakók a projekt által megismerhetik,
mire költ pénzt a város. Továbbá közvetlen
lehetőségük nyílik arra, hogy beleszóljanak politikai, városfejlesztési kérdésekbe,
mely a demokrácia egyik alaptétele. Az
önkormányzat számára is hasznos segítséget jelentenek a fejlesztési javaslatok,
mivel a döntéshozók így értesülhetnek a
lakosság mindennapi problémáiról.
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Magyarországon viszonylag kevés példát
találni a Szentendrén most bevezetett
városrészi költségvetésre, külföldön
azonban már évtizedek óta, több helyen
is sikerrel próbálkoznak a részvételi demokráciának ezzel a formájával.

Minőségi antisznobizmus
A Szentendrei Teátrum új vezetője a népszínháztól az alternatív
kezdeményezésekig minden minőségi produkcióra nyitott. A művészeti
ágak közötti átjárást biztosító, izgalmas, új helyszíneket felfedező,
országosan vonzó programok megvalósítására készül.
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Mi szeretett volna lenni gyerekkorában?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert édesapám
színházban dolgozott, és édesanyám addig
tiltott minket a színháztól, míg a bátyámból
drámaíró, belőlem meg egy Magyarországon még sokaknak nehezen besorolható
színházi ember lett. Egyébként művészi
pályára készültem – koreográfus vagy
színházi rendező szerettem volna lenni.
Éveken keresztül néptáncoltam, mesterem
Novák Ferenc volt, aki egy nap azt mondta,
szerinte nekem a szervezési feladatokhoz
annyira jó érzékem van, hogy akár nagyobb
sikereket is elérhetek bennük, mint művészként.
Nehéz volt ezt elfogadni?
Azért nem, mert az volt a fantasztikus Tatában, hogy amikor valakinek ilyesfajta tanácsot adott, akkor egyből rendelt mellé
feladatot is, amelynek elvégzése rendszerint sikerélményt hozott, vagyis igazolta
a megérzéseit. És azt kell mondjam, hamar felismertem, hogy ebben a produceri
világban legalább annyi kreativitásra és
művészi hajlamra van szükség, mint az
előadó- és alkotóművészetben.
Mikor találkozott először a színházzal?
Az egyik meghatározó gyerekkori élményem a Budapesti Gyermekszínház Óz, a
csodák csodája előadása volt. Apukám itt
volt műszaki vezető, többek közt ezért is
láthattam legalább tizenötször a darabot.
Az egyik jelenetben 15-20 gyereket hívtak
fel a nézőtérről, hogy ők vonszolják ki a
gyáva oroszlánt a pipacsmezőről, én pedig
pár alkalom után már egészen pontosan
tudtam, hová kell ülni, hogy jó eséllyel bekerüljek a csapatba.
Aztán a Bihari János Táncegyüttesben
töltött éveimet is megemlíteném, mert a
Novák-iskola a néptáncot nagyon erősen
színházi nyelvként is használta. Ezt az új
formanyelvet éppen az aktív táncos éveimben fedezte fel a színházi elit, így abba
a szerencsés generációba tartozom, aki az
István, a király előadás bemutatóján léphetett fel, külföldön pedig a Kőműves Kelemenben és a Passióban is táncolhattam.
De végül művészeti menedzser és kreatív
producer lett. Hogyan lehet ezt a hivatást
definiálni?

Egyszer egy interjúban azt a választ adtam,
hogy én vagyok a „hivatásos néző”. Ez a
kijelentés akkor elég nagy port kavart, de
azóta is úgy gondolom, hogy a művészeti
menedzser az, aki az előadás minden pillanatában jelen van – egészen a darab kiválasztásától, a színpadi látványvilág meghatározásán át, a büfé kínálatáig. Ott ülök
a nézőtéren, és ebből az aspektusból keresem a megoldásokat, hogy miként lesz
az élmény a néző számára vonzóbb, kom-

pedig a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Mindez egy speciális látásmód, de
ha megnézzük a nyugat-európai példákat,
azt látjuk, hogy fesztiválok, színházak, operaházak igazgatói rendszerint nem művészek, sokkal inkább művészeti kérdésekben is kompetens menedzserek.
Mi motiválta a Szentendrei Teátrum ügyvezetői pályázatának a benyújtásában?
Sokan furcsállották, hogy pályáztam, mert
korábban jóval nagyobb volumenű felada-

Fotó: Bellai László

Lőrinczy György
Érettségi óta, harmincöt éve foglalkozik művészeti menedzsmenttel. Diplomáit a Pécsi
Tudományegyetem művelődésszervezői szakán, illetve a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem teatralógia szakán szerezte. Elmondása szerint családilag és zsigerileg is
kötődik a Dunakanyarhoz: apai nagybátyja a Klebelsberg-féle kultuszminisztérium főtanácsosa, dr. Lőrinczy Szabolcs Kisorosziban élt, s egyik kezdeményezője és létrehozója
volt a szentendrei régi művésztelepnek. Anyai nagyszülei leányfalui lakosok voltak, így
aztán a hétvégéket, szüneteket és az ünnepeket is a Dunakanyarban tölthette gyermekés kamaszkorában. 1991 és 1995 között projektmenedzserként dolgozott a Szentendre
Teátrumban. Eddigi munkái többek között az Operaházhoz, a Pentaton Művész- és
Koncertügynökséghez, a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz, a Mesterségek Ünnepéhez,
a Millenárishoz, a Budapesti Operettszínházhoz és a Nemzeti Kulturális Alaphoz kötik.

fortosabb, ha pedig lehetséges, tökéletes.
Másképpen szólva a művészi, a pénzügyi
és a kommunikációs döntések komplex
egységében hiszek. Erre egyébként kidolgoztam egy kurzust is, amit a közelmúltig
tanítottam hat éven át a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, jelen pillanatban

tok fűződtek a nevemhez. Én viszont úgy
éreztem, hogy elég volt – bizonyítottam
eleget a szakmában, most valami más
karakterű, speciális, finom dologgal szeretnék foglalkozni. Nem mellesleg ezer
szállal kötődöm a Dunakanyarhoz, egy
éve Szigetmonostoron élek az immár té-

pénzt hozni, hogy pályázunk, hanem meg
lehet keresni azokat, akiknek bár van forrása egy-egy programra, de ahhoz igényes
helyszínt keresnek. Jelen pillanatban is zajlanak már ilyen jellegű egyeztetések.
Mindennek ellenére természetesen rengeteg pályázati forrást ismerek, és talán azt is
tudom, hogyan kell sikeres pályázatot írni,
ugyanakkor kizárólag a pénzért szakmai
kompromisszumot még nem kötöttem, és
most, 53 évesen ezt már nem is akarom
elkezdeni…

A mi munkánk eredménye
– tetszik vagy nem –, abban mérhető,
hogy megveszik-e a jegyeket az előadásokra.
Miben lesz más az ön Teátruma az elmúlt
évek Teátrumához képest?
Remélem, hogy senkit sem keserítek el,
de hosszútávon „a csak itt és csak most
látható”- elv szerint szeretném tervezni az
előadásokat, és nem szeretnék kihozni Budapesten játszott darabokat, mert annak
nem sok értelmét látom.
Pedig eljutni esténként, munka után Budapestre, parkolás miatt idegeskedni és
nem meginni egy pohár bort az előadás
szünetében, elég nagy macera ahhoz,
hogy értékelni tudjunk egy-egy helyben
elérhető darabot.
Rendben, érzem, hogy ez már a szentendreiek hangja. Kössünk kompromisszumot
és ne vessük el teljesen az ötletet: az
őszi-téli színházi évadban a PMK színháztermébe lehet olyan előadásokat hozni,
ami miatt az itt élőknek nem kell Budapestre utazniuk, de nyáron mindenképp
szeretnék olyan előadásokat csinálni, amiért a művészetszerető, különlegességet
kereső közönség, akár Budapestről, akár
Kecskemétről felkerekedik, és Szentendrére jön. Az a célom, hogy Szentendre
felkerüljön az ország kulturális térképé-

A művészi, a pénzügyi
és a kommunikációs döntések komplex
egységében hiszek.
tős többségű támogatását elnyertem, amit
ezúton is köszönök.
Másrészt nem minden a pénz! A kis költségvetésből való értékteremtésre ott a
szigetmonostori Piros Lábos Fesztivál példája, ami alapvetően a lakosok összefogására támaszkodva hív életre immár évről
évre egy csodálatos, igényes, melegszívű
rendezvényt.
De számítok a környéken élő művészek
segítségére is, sőt, szeretném, ha megtalálnának engem, mert kíváncsi vagyok
az ötleteikre, véleményükre. Fentieken
túl pedig nagyon hiszek a koprodukciós
rendszerben – vagyis nemcsak úgy lehet

amelyek összművészeti jellegüknél fogva
egyediek – például műtermi felolvasóestek, kiállításhoz kötődő koncertek vagy
műalkotásokhoz kapcsolódó performanszok. Másrészt a város mint helyszín is az
egyediség lehetőségét hordozza magában, és olyan helyeket keresek, amelyek
páratlan vizuális élményt és hangulatot
tudnak teremteni. Az egyik ilyen például
a MűvészetMalom lesz, ahol reményeim
szerint nem csupán nyáron tudunk majd
előadásokat tartani, hanem téli játszó-

re, ahogyan annak idején a Dundo Maroje
premierje, vagy Cimarosa Titkos házasság című operájának bemutatója országos jelentőségű művészeti eseménynek
számítottak, amiért muszáj volt ideutazni.
Ez pedig csak úgy lehetséges, ha egyedi, vonzó programokat kínálunk, izgalmas
helyszíneken.
Például?
Amiben nagy fantáziát látok, és egyben a
jelenkor nagyon erős elvárása is, hogy legyen átjárás a művészeti ágak között. Akár
tetszik, akár nem, Szentendre elsősorban
a képző- és iparművészetéről híres, így
aztán olyan projektekben gondolkodom,

helyként egy 80-100 fős stúdiótermet is
kialakítunk. Erről már megindult a közös
gondolkodás Prosek Zoltánnal, a Ferenczy
Múzeumi Centrum igazgatójával.
Fentieken túl pedig fontos hangsúlyoznom, hogy alapvetően a vegyes profilú
színházban hiszek, amelynek a kínálata a
népszínháztól a zenés szórakoztató darabokon át elér az alternatív kezdeményezésekig is. Persze ennek az a hátránya, hogy
nem lesz majd olyan ember, aki azt mondaná, hogy mindent szeret a Szentendrei
Teátrumban, de reményeim szerint olyan
sem, aki semmit.
Mire számíthatunk a közeljövőben? Mivel
indul a Teátrum?
A konkrét tervekkel azért vagyok zavarban,
mert egyrészt csak a következő hetekben
dől majd el, hogy pályázati pénzekből
mennyi lesz az, ami programokra fordítható, másrészt pedig a várt újranyitás sok
mindent fel fog rúgni, és feltehetően az
elmaradt produkciók pótlása és az új előadások megvalósítása számos logisztikai
problémát vet majd fel.
Az biztos, hogy a júniust még kihagyjuk,
legfeljebb a hónap végén tartunk egy
nyitógálát, és igazából július-augusztusra
tervezzük az indulást. Nem titok, hogy sok
előadást örököltem Vasvári Csabától, aki
egyébként nagyon jó kollégám, és civilben
is baráti kapcsolatot ápolunk. Vagyis először a járvány miatt elmaradt előadásokat
próbáljuk bepótolni.
Ami talán érdekesség, hogy a színházon
kívül szeretném még a komolyzenét és az
operát visszacsempészni – például Göttinger Pál rendező és Dinyés Dániel karmester Operabeavató című sorozatával, ami
kicsit hasonlít a tévében is játszott Beugróra, tehát az énekesek helyben improvizálják a Carmen és a Don Giovanni legnépszerűbb részleteit, miközben a művekről
is sok érdekességet megtudhatunk. Terveim szerint Szentendrén köszönthetjük
majd a Cziffra György emlékév keretében
a Cziffra Café produkciót is, amelyet Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész
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liesített nyaralónkban. Amikor tudomást
szereztem a pályázatról, arra gondoltam,
ez a sors keze, miért ne próbálhatnám
meg a saját „Lőrinczy Gyuri–brand”-emet
a Szentendrei Teátrum keretein belül is
továbbvinni. Így legalább a Pásztor révvel
járhatok dolgozni.
Mit takar ez a „Lőrinczy Gyuri-brand”?
Egyfajta antisznobizmust – nyitottságot
mindenre, az operettől az alternatív színházig. Meggyőződésem, hogy bár a művészeti alkotásoknak törvényszerűen van
egy nagyon erős ízlésbeli, szubjektív megítélése, de létezik egy objektív is, vagyis
egy festményről, vagy egy táncprodukcióról akkor is meg lehet mondani, hogy
minőségi-e, ha az neked történetesen nem
tetszik, vagy nincs rád hatással. Én ezt a
színvonalat próbálom képviselni. Bármilyen műfajban szívesen dolgozom, sőt,
arra törekszem, hogy a nézőnek legyen
lehetősége választani, de nem engedhetünk a minőségből. A nyitottság mellett
pedig a kommunikációs szempontok erős
érvényesítése, az őszinteség és az anyagi megbízhatóság, amelyek reményeim
szerint jellemzik a munkámat. Azt hiszem,
mindig tisztában vagyok azzal, hogy men�nyit költhetek, és az álmaim nem szokták
ellehetetleníteni a büdzsét.
Ha már itt tartunk, muszáj szólni arról is,
hogy 2021-re a Teátrum költségvetése
mindössze 20 millió forint.
Igen, ez a működési- és a bérköltségünk,
a szakmai programra pályázati forrást kell
találnunk. Itt jegyzem meg, hogy a városvezetés véleményem szerint jól döntött,
amikor a Teátrum vezetésére a kultúráért
felelős minisztériummal közös pályázatot
hirdetett, mert felmérte azt, hogy elsősorban a kormányzati oldalról lesz várható
anyagi forrás. A pályámnak ebben a szakaszában számomra fontos megerősítés
volt, hogy erre a feladatra mind a szakmai
bizottság, mind a képviselő-testület jelen-

és Tompos Kátya színésznő jegyeznek. A
Surányban élő világhírű művészházaspárral, Mester Viktóriával és Molnár Leventével pedig Bartók: A kékszakállú herceg
vára zongorás változatával készülünk a
MűvészetMalom ódon falainak hét ajtajában. Az őszi szezon bemutató darabjára
is megszületett a terv, ez pedig Karinthy
Ferenc Dunakanyar című egyfelvonásosa, Szinetár Miklós rendezésében, Szinetár
Dóra és Makranczi Zalán főszereplésével.
A darab helyszínéül pedig a Szamos Cukrászda Klimt terme szolgál majd. A premier érdekessége, hogy közel ötven éve
a Tanár úr rendezte a mű televíziós változatát, főszerepben Dóri édesanyjával,
Hámori Ildikóval. Az már csak egy nagyon
személyes szál, hogy gyerekkoromban

még láthattam Cini bácsit Leányfalun a
bátyáimmal együtt futballozni.
De van még számtalan ötletem, amelyek
nemcsak a művészetről szólnak, hanem
a szabadidő eltöltéséhez – biciklizés, kajakozás, lovaglás, kirándulás – kötődnek.
Ilyen lesz az Írók fürdőgatyában, a Dívák a
nyeregben és a Zenés túra apával.
Másképp gondol-e a helyiekre, amikor a
közönség megszólításán dolgozik?
Alapvetően nem. A szentendreiek esetében is a minőséget látom kulcsnak, és ha
azt tapasztalják, hogy jó dolgok zajlanak,
akkor jönni fognak. És bár manapság sokat
beszélünk a kommunikáció kapcsán például a közösségi média fontosságáról, én
mégis azt gondolom, annál hatékonyabb
hírverés nem létezik, ha az óvodai cipő-

csere alatt az egyik anyuka azt mondja
a másiknak, „Ezt látnotok kell!… Másrészt
azokról, akik Szentendrét és környékét választják lakóhelyükül, egyfajta igényességet feltételezek, és én egyébként is ezt a
fajta igényességet szeretném kiszolgálni.
Mi kell ahhoz, hogy négy-öt év múlva azt
mondhassa, a Szentendrei Teátrumot sikerre vitte?
Sokan mondják azt, amikor nincs közönségük, hogy ez a néző vagy a kommunikációs stratégia hibája, vagy például azt, hogy
ők szakmai, politikai üldöztetés áldozatai.
Én ezekben nem hiszek. A mi munkánk
eredménye – tetszik vagy nem –, abban
mérhető, hogy megveszik-e a jegyeket az
előadásokra.
Gálfi Sarolta

Fontos, hogy megismerjük egymást
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A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete húsz éve
vállal jelentős szerepet a város nemzetközi kapcsolatainak
ápolásában. Az önkormányzatok is keresik a kapcsolódási pontokat.
Cikkünk a testvérvárosi együttműködéseket mutatja be.

„Vannak élő, frekventált kapcsolatok, spontán működőek és tetszhalott állapotban
lévők, nehezebben és könnyebben ápolható együttműködések egyaránt” – mondja
Helyes Imre, aki külkapcsolati tanácsnokként másfél évvel ezelőtt kapcsolódott a testvérvárosok közös munkájába.
Négy településsel különösen intenzív
a kapcsolat. Ennek az ötös csoportnak
a tagjai Szentendrén kívül: Huntingdon
/ Godmanchester, Salon-de Provence,
Wertheim és Gubbio. Velük évről évre más
helyszínen – sport és kulturális témákban
– ifjúsági fesztiválokat rendezünk közösen. 2020-ban Wertheimben lett volna
sportfesztivál, de a járvány miatt ezt egy
évvel elhalasztották és a minap érkezett
a hír, hogy elővigyázatosságból az idén
szeptember végére tervezett találkozót
is lefújták.
2022-ben Szentendre lesz a soros – remélhetően akkor már nem lesz akadálya
a fesztivál megszervezésének. Egy ilyen
rendezvényen egy-egy testvérvárosból
10-15 fős ifjúsági csapat vesz részt. Ezzel
egyidőben szokott lenni egyegyeztető
fórum, ahol az öt testvérváros képviselői
egyeztetik az elkövetkező időszak közös
programjait. Ilyen konzultáció az idén is
lesz, igaz, online keretekben.
A testvérvárosi kapcsolatokban nagyon
fontos szerepet játszanak a civil kapcsolatok. Kiemelhető például az olyan

Uusikaupunki, Finnország

Szentendre testvérvárosai
Wertheim (Németország), Kézdivásárhely (Románia), Zilah (Románia),
Uusikaupunki (Finnország), Krusevac
(Szerbia), Huntingdon / Godmanchester
(Anglia), Salon de Provance (Franciaország), Stari Grad (Horvátország), Barbizon (Franciaország), Hoi An(Vietnám),
Gubbio (Olaszország

iskolák közötti jó viszony, mint például a
szentendrei ferences gimnáziumé a gubbiói középiskolával. „Fontos az is, hogy az
önkormányzati intézmények – ahol ez lehet-

séges – keressék a kapcsolatokat a testvérvárosok hasonló intézményeivel. Hogy
szakmai alapon induljon el a kommunikáció, és alakuljon ki tartalmi együttműködés.
Az FMC már jelezte, hogy érdekelt ilyen
irányban lépni. A helyi tűzoltóknak pedig a
wertheimi kollégákkal alakult ki szakmai
együttműködése.”
Helyes Imre úgy tapasztalja, hogy példának okáért Németországban sokkal többet beszélnek arról, hogy mennyire fontos
eleme a testvérvárosi kapcsolatrendszer
az összeurópai gondolkodásnak és a közös értékek alapján megvalósuló európai
integrációnak. „A testvérvárosi kapcso-

Gubbio, Olaszország

megyünk, az pedig a fiataloknak utazási lehetőség” – meséli.
Jártak testvérvárosokban szervezett vásárokon, ahol lehetőségük volt bemutatni

a szentendrei termékeket. Többször voltak Kézdivásárhelyen, ahol részt vettek
a Gábor Áron szobránál tartott március
15-ei koszorúzáson. Munkájukat pályáza-
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latrendszer egyúttal ennek a missziónak
az egyik civil összetevője. Fontos, hogy a
szentendreiek a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül is kitekintést kapjanak a
világ más részeire, közös vagy akár más
értékeket megtapasztalva, személyes kapcsolatokat kialakítva ismerjenek meg más
országokat.”
Jolanda Willemse évek óta ápolja a testvérvárosi kapcsolatokat a Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatai Egyesület tagjaként. A hosszú ideje külföldön élő Jolanda 15 éve költözött a városba, és azóta
igyekszik aktívan résztvenni a város életében. Komoly szerepe van abban, hogy
Szentendre híre eljusson a nagyvilágba.
Az egyesület feladata a testvérvárosi
kapcsolatok felkarolása, a gasztronómiai
és kulturális ismeretterjesztés. Az általuk
szervezett utakon sokszor életre szóló barátságok alakulnak ki. „Utazás helyett most
online videó konferenciákat szerveztünk, mi
a húsvéti locsolkodásról meséltünk, ők a
saját helyi szokásaikról. Az angolok évente egyszer ellátogatnak ide, programokat
szervezünk nekik, elszállásoljuk őket, belelátnak a magyar családok életébe. Ha mi

ti pénzből és tagdíjakból finanszírozzák,
tevékenységüket társadalmi munkában
látják el. A húszéves egyesületnek fontos szerep jut, mert tapasztalataik szerint, ahol nincs hasonló civil szervezet,
ott nem nagyon működik a testvérvárosi
program, az önkormányzatoknak erre
nincs elegendő idejük. Jolanda és a többiek gyakran fogadnak vendégeket, főznek a látogatóknak, elszállásolják őket
és igyekeznek minél többet megmutatni
városunkból.
„Bár kevesen tudják, minden évben megrendezik az Európai Népek Fesztiválját, ahol
15 ország városa szerepel és Magyarországot Szentendre képviseli. Ennek keretében
35-40 fiatal utazik ki az évről évre máshol
megrendezett fesztiválra. 2011-ben Szentendre volt a házigazda, összesen 500 fiatal
érkezett hozzánk.” A szentendrei egyesület
reményei szerint az idősebbek munkáját a
fiatalok folytatni fogják, mert „fontos, hogy
megismerjék egymást az emberek”.
- zzs -

Wertheim, Németország

A Szentendrei Kulturális Központ április utolsó heti Kultkihívásának központi témája
a testvérvárosaink bemutatása volt. Az online program követői minden nap megismerhettek egy-egy várost, sőt, néhánynak a beszámolóját is arról, hogy miként
vészelték át eddig a járványt, hogyan teltek a mindennapjaik.
További részletek: www.szentendreprogram.hu • facebook.com/szentendreikult

Címlapsztori
Kerényi Jenő „Lopják Európát” című műve Szentendrén, az Ady
Endre út 6. szám alatt látható. Kerényi Jenő szobrai a 70-es évek
második felében jelentek meg városunkban, „idegen testként”
a tősgyökeres helyi művészek alkotásai között. Az Európa elrablását ábrázoló szobor eredeti, bronz változata 1974-ben készült,
ezt a Magyar Nemzeti Galériában őrzik; Szentendrén egy kőből
faragott másolat látható.
Az alkotást Európé hercegnő története ihlette. A görög mitológia szerint a hűtlen Zeusz szerelemre gyulladt a szépséges
lány iránt, és feleségét, Hérát kicselezve bika képében rabolta
el. A lányt főníciai szülővárosából Kréta szigetére vitte, ahol

frigyükből három fiúgyermek született. Zeusz azonban nem
maradt hűséges Európéhoz sem: a hercegnőt végül a krétai
király vette feleségül.
Valószínű azonban, hogy földrészünk nem közvetlenül Európé
hercegnő történetével összefüggésben kapta nevét. Az ókori
főníciai nyelvben az „erebu” szó a sötétséget, napnyugtát jelölte.
A sokat utazó, kiváló hajósok hírében álló főníciaiak a tőlük nyugatabbra található területeket Erebnek, míg a keleti térségeket
Aszunak, azaz napkeltének nevezték. Nyelvészek, ókor-kutatók
valószínűsítik, hogy Európa és Ázsia kontinensek nevei tehát a
főníciai hajósok nyelvhasználatából eredeztethetők.

Mindenki meg tud tanulni egy nyelvet
Minket még oroszul tanítottak, ma már angolul tanul kicsi és nagy.
Az English Centerben 24 éve tanítják a városban és a környéken
élőket. Balogh Zsuzsa tulajdonos mesélte el, hogy látja a nyelvtanítás
helyzetét, milyen tapasztalatokat szerzett az elmúlt években.
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Véleménye szerint az angol egyre fontosabb, egyre többen érzik úgy, hogy
az alapműveltség része, hogy legalább
alapszinten megértessék magukat egy
idegen nyelven beszélővel. A legtöbben
kellemetlennek érzik, ha nem tudnak angolul. Ugyanakkor a felnőtt nyelvtanulók
között sokan vannak olyanok is, akik „alul
értékelik angoltudásukat”. Úgy érzik, hogy
egyáltalán nem tudnak angolul, és emiatt
nem mernek beszélni – ami részben magyarázza az Eurostat által mért alacsony
számokat.
Egy jó nyelviskolai csoport egyébként ebben is sokat segít, mert oldja a hallgatók
gátlásait és növeli magabiztosságukat „A
fiatalabbak nyelvtanulását ugyanakkor
nagyban segíti az, hogy napi szinten használják az angolt az interneten – a videójátékok, a zenehallgatás, a chatelés segíti őket
ebben. Számukra már sokkal természetesebb az angol használata. Ugyanakkor a
streaming szolgáltatók (Netflix, HBO Go) elterjedésével a középkorú emberek számára
is egyre népszerűbb az angol nyelv, sokan
angol nyelven, magyar vagy angol felirattal
nézik a filmeket” – mondja Zsuzsa.
Meglepő vagy sem, a külföldi webshopok
használatához is fontos az angol nyelv ismerete, a félreértések, kellemetlen csalódások elkerülése végett jobb, ha az ember
érti a részleteket.
Az English Center elsősorban a felnőttek
angol oktatására specializálódott, az ott
tanulók saját elhatározásuk alapján szeretnének tanulni. E mellett diákokat is vállalnak, akik főleg az érettségi és a nyelvvizsga miatt keresnek nyelvtanfolyamot. Miért
van erre szükség? „Azt tapasztaljuk, hogy
nyelviskolák azért kellenek, mert támogató

erővel segítik a nyelvtanulást. Ilyen motiváció a cél elérésében a közösség – azaz a
csoporttársak és a tanárok támogató ereje – és fontos az is, hogy legyenek tanulási
keretek.”
Persze nem mindenkinek megy könnyen a
nyelvtanulás, de Zsuzsa szerint mindenki
meg tud tanulni egy nyelvet. Fontos, hogy
jó tanárnál tanuljunk és megfelelő csoport-

ezekkel tesszük színesebbé, változatosabbá
a nyelvoktatást.”
Valljuk be, sokunknak volt már rossz tapasztalata a tanárokkal, amikor hiába a lendület,
az elhatározás, nem érezzük, hogy a megfelelő emberrel találkoztunk. Kiválasztani
persze nem egyszerű a számunkra tökéletes oktatót. Zsuzsa szerint egy jó tanárnak
a szakmai tudása, nyelvtudása mellett a

Az English Center nyelviskola csapata

társakkal, akikhez mind korban, mind érdeklődési körben lehet kapcsolódni. Segítséget
nyújt, ha a hallgatók tisztában vannak a tanulás folyamatával, ezért ebben a nyelviskolában igyekeznek tanulásmódszertani
segítséget is adni a hallgatóknak. „A tanulási
görbe egy spirál és nem lineárisan halad felfelé. Fontos, hogy a hallgatók ezzel tisztában
legyenek, és időről időre emlékeztetjük is őket
erre. Sokat segít a nyelvtanulásban a változatosság. Mi ösztönözzük a filmnézést, krimiket
építünk be a tananyagba, vagy anyanyelvi
tanárokat vonunk be a tanfolyam során,

Az Eurostat 2016-os felmérése szerint a lista végén kullognak a magyarok az idegennyelv tudásukat tekintve. Az Egyesült Királyságban a lakosság 64,5, Romániában 64,2, Magyarországon 57,2 százaléka beszéli kizárólag a saját anyanyelvét.
A magyarok 28,6 százaléka egy idegen nyelvet ismer, és mindössze 11,1 százalék
képes kettőn is megértetni magát. Magyarországon a középiskolások mindössze
6,2 százaléka tanul két idegen nyelvet, ezzel utolsó helyen állunk az uniós országok
közt. Egy 2018-as uniós felmérés alapján a magyarok 38 százaléka nem is szeretne
idegen nyelven tanulni. Az EU tagállamaiban tanuló diákok 96,2 százaléka az angolt,
26,1 százaléka a franciát, 16,8 százaléka pedig a németet választja idegen nyelvként.

legfőbb ismérve a jó, pozitív személyiség.
„Fontos, hogy szeressék a hallgatók, legyen
empatikus, ugyanakkor következetes és céltudatos, akár egy kicsit szigorú is, és lássa
mindig a hallgató célját maga előtt. Onnan
lehet tudni, hogy jó egy tanár, hogy a diákok
ragaszkodnak hozzá.”
A tanárok szakmai tudását folyamatos belső
képzéssel biztosítják, a nyelviskola tanárai
egymástól is nagyon sokat tanulnak. Havonta vannak módszertani megbeszélések,
és van minden évben egy több napos, saját
szervezésű, közösségépítéssel egybekötött
tréning is. Persze a nyelvtanulás nem olcsó,
de mennyire tekinthető luxusnak nyelvet tanulni? – tettem fel a kérdést. „Az angoltudás
manapság nem luxus, hanem egy befektetés, ami által kinyílik a világ. Ha nyelvet, vagy
nyelveket beszélünk – hangsúlyozza Zsuzsa
–, jobb állást lehet kapni, tájékozottabbak
leszünk a nagyvilág történéseivel kapcsolatban, külföldi emberek jelenlétében magabiztosabbak lehetünk”
-zzs-

Dumtsa Jenő, az „európai polgár”
mert ő is gyűjtő volt. Több más hölggyel is váltott lapokat, pedig
abban az időben a nőknek nem illett idegen férfiakkal levelezni.
Cserepartnerei között különböző foglalkozásúak voltak – így például banki alkalmazott, grafikus, tanár, fodrász, orvos, karmester
és szállodás. Gyakran húsz-harminc lapot kézbesített neki egyszerre a postás, és legalább ugyanannyit kellett mindig visszaküldenie. A kollekciója meghaladhatta a százezer darabot. Felesége
Dumtsa Petronella is részt vett a gyűjtésben, ilyen néven kapta
a képeslapokat.
Telente gyógykezelés céljából egy hónapra a Riviérára utaztak.
Ezalatt folytatni tudta a cserélést, mert a szentendrei postahivatalba érkezett lapokat továbbították a részére a nizzai Pension
Gross-ba vagy a Hotel Cotta-ba, a sanremoi Hotel Swisse-be, és
más szállodákba, ahol pihentek. Innen olasz és francia kártyákat
postázott vissza, nagy örömet okozva a címzetteknek, hogy kibővült a választék. A szerb egyházi kongresszus idején – amely
esetenként hetekig eltartott – is kapott képeslapokat Karlócán.
Dumtsának köszönhetően az előző századfordulós Szentendre
nevét sokezerszer leírták szerte a világon. Halála után sajnos ez a
hatalmas anyag szétszóródott. Még manapság is egy-egy darabja felbukkan árveréseken, antikváriumokban és ócskapiacokon,
emlékeztetve az embereket és a gyűjtőket Dumtsa Jenőre, aki
hozzájárult a határokon átnyúló emberi kapcsolatok fejlődéséhez.
Ürmös Lóránt

Képeslap Bécsből

Képeslap Grazból

Képeslap Berlinből

Képeslap Párizsból

Dumtsának Karlócára küldött lap

A szentendrei postáról Nizzába továbbküldött lap
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Dumtsa Jenő (Eugen) szentendrei polgármesterről sokan hallottak a maga korában hazánkban, Európában és más földrészeken.
A Karlócán tartott szerb egyházi és nemzeti kongresszusokon
1881-től vett részt mint szentendrei küldött, és 1890-ben három
évre alelnökké választották. A pátriárka után második tisztségviselőként mindenki ismerte őt.
Amikor 1897 körül a képes levelezőlapok gyűjtése kezdett elterjedni nálunk, Dumtsát szintén elkapta ez a szenvedély, amely
húsz éven keresztül, egészen a haláláig tartott. Ennek nyomán
rengeteg ismerősre tett szert, elsősorban Európában.
Kezdetben Szentendrét ábrázoló, bemutatkozó képeslapot küldött
magyarországi, európai és amerikai városok vezetőinek. Viszonzásul hasonlót kért tőlük saját lakóhelyükről. Dumtsa maga is készíttetett szentendrei lapokat. Amikor ezek elfogytak, akkor budapesti
és más magyar településekről adott postára képes kártyákat.
Több külföldi képeslapgyűjtő egyesületbe lépett be, ezáltal hozzájutott a tagok címéhez. Németül, franciául és szerbül jól beszélt,
így kapcsolatot tudott tartani a levelezőtársaival. Bemutatta nekik
Szentendrét, és ő is megtudott sok mindent idegen országokról
és emberekről. A képeslapok a szobájába vitték a világot és az
eseményeket.
Az egyik francia kisváros Paris vezetéknevű polgármesterével
személyesen találkozott, és – a megmaradt képeslapok tanúsága
szerint – a nejével, a polgármesternével folytatta a cserélgetést,

K I ÁLLÍTÁS
MANK GALÉRIA
www.alkotomuveszet.hu
Facebook: MANK – Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
jelenleg elérhető
REART – Kortárs környezet
A tárlaton olyan alkotásokkal találkozhatnak az érdeklődők, melyek a környezettudatosságra, a klímavédelemre és a
fenntarthatóságra reflektálnak.
KARANTÉN-NAPLÓK
A kortárs művészek személyes tapasztalatain keresztül mutatja be a MANK
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. az elmúlt egy évet. Nyolc
alkotóművész naplószerűen fogalmazza meg, milyen élményeket adott
a karantén, és hogyan hatott a vírus a
művészetükre.
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FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
www.muzeumicentrum.hu
Facebook: Ferenczy Múzeumi Centrum
A Ferenczy Múzeumi Centrum virtuális
kiállításaiban körpanorámás felvétellel kerültek rögzítésre a 2020-as – a
vírushelyzet miatt rövid ideig látogatható- kiemelt tárlataink. A virtuális térben
kedvünkre sétálhatunk a termek, művek,
sőt akár a kiállítóterek különböző szintjei
között.
jelenleg elérhető
SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁROS –
A Castrumtól a Kereskedőházig
Szöveg: Fábián Laura, Ottományi Katalin, Sz. Tóth Judit.
Tudástár: Krizbainé Szabó Éva
A virtuális tárlat az NKA támogatásával
valósult meg.
CSÁKÁNY ISTVÁN: A KALAPÁCS ÁLMA
A kalapács álma című kiállítás az
alkotó korábbi témaköréhez, a munkához illeszkedik. Csákány István sokat
foglalkozott a közép-kelet-európai
térségben érzékelhető jelenségekkel, a
szocializmus által közvetített ideológiákkal, az emlékművekkel, 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
BARCSAY 120
Barcsay közel 200 darabos életmű-válogatását 1977-ben hagyományozta
a Ferenczy Múzeumi Centrumra.
2020-ban, a művész születésének 120.
évfordulója alkalmából 56 műtárgyat

magába foglaló válogatást láthatott a
közönség, mely immár online, virtuális
tárlatként megtekinthető.

a Ferenczy Múzeum tulajdonában lévő
művekből válogat, a korai festményektől az utolsó művekig, átfogó képet
tárva a nagyközönség elé Ámos Imre
töredékes, de kimagasló jelentőségű
életművéről. Az oeuvre befejezetlen,
hiszen alig 37 éves volt, amikor meghalt
a türingiai Ohrdruf Nord lágerében.

VAJDA LAJOS – A ZSENIALITÁS
ROBBANÁSA
Az FMC gyűjteményéből válogató
kiállítás 50 alkotáson keresztül mutatja
be Vajda Lajos munkásságát, számos
leírással, kibővített képanyaggal és
kortársak visszaemlékezéseinek felidézésével segítve azt, hogy a szélesebb
nézőközönség jobban megismerje e
különleges életművet.

Szöveg: Kopin Katalin (koncepció,
műelemzések, leírások), Sütő Tünde
(múzeumpedagógia)
Közreműködő munkatársak: Szebeni-Tóth Anett

TEREMTÉS – Ferenczy Noémi művei

MOZI

Szöveg: Bodonyi Emőke (műelemzések), György Gabriella (múzeumpedagógia)

P’ART MOZI

Közreműködő munkatársak: Herr Ágnes, Torma Tamás

www.partmozi.hu

KMETTY JÁNOS – AZ ÖRÖK KERESŐ

KAMERA ÁLTAL SZÍNRŐL SZÍNRE – VÁLOGATÁS BERGMAN ÉLETMŰVÉBŐL

Facebook: P’Art Mozi

Kurátor: Bodonyi Emőke

Szarka Judit filmesztéta online filmelemző sorozata

május 9. vasárnap 15:00
HAJNALVÁRÁS – Válogatás Ámos Imre
műveiből

május 8. szombat 16:00
FANNY ÉS ALEXANDER

A Hajnalvárás című kiállítás virtuális tárlat formájában is elérhetővé válik az érdeklődők számára. A kiállítás kizárólag

Bartha Álmos
rejtvénye
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. május 10-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy
a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között Árvai Mária és Véri
Dániel „A nagy könyvlopás – Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött” című kötetét
sorsoljuk ki a Ferenczy Múzeumi Centrum felajánlásából.
A szerencsés nyertes nevét május 19-i lapszámunkban tesszük közzé.
Az április 21-i rejtvényünk helyes megfejtése „egész nap fagyizok” volt.
A nyertes: Kertészné Benkóczy Laura.
Nyereménye egy alkalmas részvétel egy táncterápiás foglalkozáson Zám Mária táncterapeuta felajánlásával.

Megjelent A nagy könyvlopás
Megjelent a Ferenczy Múzeumi Centrum „A nagy könyvlopás. Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött” című – a Szentendrei
Képtárban 2019–2020-ban rendezett – kiállításához kapcsolódó – magyar-angol nyelvű kötet. Szerkesztők: Árvai Mária és Véri
Dániel. Grafikus: Erdélyi Sarolta Ágnes.
A kiállítás egy másik példáját is felvillantja annak, ahogyan a
korszakban a könyveket kulturális hadviselés céljára használták: a CIA különböző fedőszervezeteken keresztül szervezett
és finanszírozott egy olyan programot, amelynek során 1956
és 1991 között tízmillió kötetet juttattak a vasfüggöny mögé,
így Magyarországra is.

A könyv a múzeumok nyitása után kapható lesz a Ferenczy Múzeumban és a Ludwig Múzeumban, valamint megvásárolható
az Írók Boltjában és az ISBN könyvesboltban.
A kiállításról bővebben:
www.muzeumicentrum.hu/a-nagy-konyvlopas

Ingmar Bergman: Fanny és Alexander
(svéd-francia-NSZK filmdráma, 1982., 197 perc., szinkronizált)
Filmünk a hetvenhárom éves mester nagyszabású búcsúja a
mozifilmek forgatásától. A 2007. július 30-án bekövetkezett
haláláig tartó negyed évszázadban televíziófilmeket forgatott, színházban rendezett és regényeket,
elbeszéléseket írt, vagyis kiteljesítette
azokat az alkotói tevékenységeit, amelyek a filmrendezés mellett addig élete
„mellékszólamait” jelentették.
A Fanny és Alexander káprázatos látványvilága, epikusan hömpölygő elbeszélésmódja, mágia és nagyrealizmus
határán lebegő poétikája derűs búcsú
mindattól, ami a filmes oeuvre számára
létfontosságú volt. Életrajzi emlékek és
élethossziglani roncsolást okozó traumák, a színházcsinálás és filmkészítés
varázsa, az idősíkok, látomások és indulatok, víziók és mélylélektani elemzések
művészi tapasztalatai csapódnak le a tíz
éves Alexander szemszögéből elmesélt
történetben. A huszadik század fordulóján, a nagypolgári és művészi világ

érzéki gazdagságában a kamaszfiú lassanként formálódó
alkotó tehetségének és alakuló személyes integritásának
kell kiállnia a szeretett apa elveszítésének, és egy gonosz
és hipokrita püspök-mostoha testi-lelki szadizmusának próbatételeit. Harcát
szerettei, fantáziája és titokzatos, mágikus erők segítségével vívja meg. A
szabadság és a boldogság visszanyerésével együtt pedig az emberi lélek
és a világrend sötét oldalának tapasztalatával gazdagodva lép a művésszé
válás küszöbére.
A „Kamera által színről színre” című filmklub záróbeszélgetésére szeretettel hívja
és várja a kedves filmbarátokat mozink
csapata!
A filmelemző beszélgetésre 2021., május
8-án, 16h-kor kerül sor, a belépést lehetővé tevő Zoom-link a P’Art Mozi honlapján lesz feltüntetve.
Szarka Judit filmesztéta
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A kötetben három tanulmány vizsgálja az 1950-es–1960-as
évek vizuális kultúráját, a francia–magyar kapcsolatokat, valamint a francia és amerikai kulturális diplomácia működését a
keleti blokkban. A könyvben interjúk olvashatók a következő
művészekkel és művészettörténészekkel: Gábor Eszter, Gyémánt László, Jovánovics György, Klimó Károly, Kovalovszky
Márta & Kovács Péter, Lakner László, Marosi Ernő, Passuth
Krisztina, Perneczky Géza, Tót Endre.
1959-ben a budapesti Műcsarnokban francia könyvkiállítást
rendeztek: a kéthetes nyitvatartási idő végére a könyvek nagy
részét ellopták a látogatók. A tárlat a magyar kultúrtörténetnek
ezt a lappangó epizódját tárta fel, megidézve a könyvkultúra és
a képzőművészet társadalmi-politikai kontextusát az ötvenes
években, bemutatta a korabeli magyarországi vizuális kultúra
szürkeségét, valamint az elzártságot: a könyvhöz, információhoz és képzőművészeti reprodukciókhoz jutás nehézségeit.
A könyvkiállítás háttereként a tárlat bemutatta a francia-magyar kapcsolatok alakulását is, amely az ötvenes években a
Francia Intézet alkalmazottainak letartóztatásával mélypontot
ért el. Az 1956-os forradalom leverése után hatalomra kerülő Kádár-rezsim saját elszigeteltségét nemzetközi kulturális
projektekkel kívánta oldani: ezek között az egyik első a francia
könyvkiállítás volt.
A budapesti francia és az ezt követően a Sorbonne-on megrendezett magyar könyvkiállítás a későbbiekben egyre intenzívebbé váló francia-magyar kulturális kapcsolatok első epizódjának
tekinthető. A könyvkiállítások a hidegháború kontextusában
jöttek létre. Nem egyszerűen a kulturális diplomácia epizódjai
voltak, hanem a rivalizáló nagyhatalmak konfliktusa által meghatározott összefüggésrendszerben a „puha” hatalom eszközei.

Az Európai Iskola dialógusa
Közel három év, alig két tucat művész és író, harmincnyolc kiállítás, nemzetközi
kapcsolatépítés, számos kiadvány, előadás, publikáció és nem utolsósorban európai
látókör jellemezte az 1945 és 1948 között Budapesten működő Európai Iskola rendkívül
intenzív tevékenységét. Programjában mind a mai napig érvényes alapelveket rögzített.

18 — kultúra

A főváros ostromának utolsó napjait követően, de még hónapokkal a háború vége
előtt, 1945 februárjában vetődött fel egy
új, európai értékrendet és eszmeiséget
képviselő művészeti csoportosulás megalapításának a gondolata. Az akkori állapotok végtelenül egyszerű összegzésével kezdődik az a fogalmazvány, amely az
1945. október 13-án létrejött Európai Iskola
manifesztuma lett: „Európa s a régi európai
eszmény: romokban hever.” A tényszerű
helyzet rögzítése után, pár sorral lejjebb,
már az alapcélt olvashatjuk: „Meg kell teremtenünk az élő európai iskolát, amely
megfogalmazza élet, ember, közösség új
kapcsolatát.”
A csoporthoz megalakulása után azonnal
festők és szobrászművészek, valamint
írók és költők csatlakoztak. Első kiállításukat 1946 márciusában nyitották meg,
az Anna Margit műveit bemutató utolsó
tárlatukra 1948 novemberében került sor.
Bár munkásságuk többféle stílusorientációt követett, mégis egymáshoz hasonló
elképzelést vallottak a művészetről, az
alkotómunkáról, a művészet és a világ
kapcsolatáról. Megnyílt annak a lehetősége, hogy a két világháború között háttérbe szorított progresszív művészet újra
legitim legyen és ezzel együtt az európai

Anna Margit: Fej, 1946

művészet új tendenciái is kellő figyelmet
kaphassanak. A különböző irányzatok, a
fauvizmus, kubizmus, expresszionizmus,
szürrealizmus és az absztrakció célkitűzéseit felvállaló Európai Iskola karakterét a
nyitottság és a szabadság határozta meg,
nem voltak előírások, sem szabályrendszerek, sem politikailag deklarált elvárások. Azt is támogatták, hogy a nonfiguratív művészek, Kállai Ernő vezetésével,
1946-ban önállósuljanak és létrehozzák

Korniss Dezső: Bölcső III., 1947

az Elvont művészek magyarországi csoportját. Az Európai Iskolának a személyes
ismeretséggel vagy meghívással is gyarapodó tagságához tartozott, néhány nevet
említve, Anna Margit, Barcsay Jenő, Bálint
Endre, Bán Béla, Barta Lajos, Bokros Birman Dezső, Forgács-Hann Erzsébet, Gadányi Jenő, Jakovits József, Korniss Dezső,
Lossonczy Tamás, Martyn Ferenc, Rozsda Endre, Schubert Ernő, Szántó Piroska,
Vajda Júlia, Vilt Tibor. Törekvéseikkel írók,
költők – köztük Hamvas Béla, Határ Győző, Szentkuthy Miklós, Weöres Sándor – is
rokonszenveztek.
Az alapító dokumentumot Pán Imre, Mezei
Árpád, Gegesi Kiss Pál, Kállai Ernő és Kassák Lajos látták el a kézjegyükkel. Közülük
elsősorban a céltudatos önneveléssel filozófussá, pszichológussá, esztétává vált,
rendkívül szerteágazó tudással felvértezett Mezei Árpád és testvére, Pán Imre
történetíró, költő, valamint Gegesi Kiss Pál
orvosprofesszor, műgyűjtő nézetei és írásai
alakították a csoport működésének szellemi karakterét. Elképzelésükben első helyen szerepelt a dialógus eszméje. Minden
országban olyan európai iskolát képzeltek
el, amely egyre szélesebb közönséget tud
megszólítani és egymás között is párbeszédet folytatnak.
Magyarországon a világháborút követő
időszak, a koalíciós évek bizakodással
teli légköre felszabadítólag hatott a művészekre, munkásságukat azonban beárnyékolta a háborús élmények feldolgozása.
Elhunyt vagy eltűnt művésztársak, a haláltáborok, a katonáskodás, a lövészárkok,
a hadifogság, az elpusztult műtermek és
leégett otthonok – alapélményük volt. De
nemcsak a nyomor, az átélt szenvedés és
félelem fizikai ténye, hanem az európai
látókörű gondolkodás torzulása is számvetésre kényszerítette őket. Számot kellett
vetniük az öldöklő emberrel, az emberi
természet kiszámíthatatlan, pusztításra
hajlamos oldalával. Metaforikusan erre
utal a Pán Imre gondolatkörének középpontjában szereplő Minótaurosz, a félig
ember-, félig állatlény, akivel Theseus
sem tudott megbirkózni. „A Minotauros
itt van közöttünk. Két világháború igazol-

Bálint Endre: Lámpás csendélet, 1948

kapcsolatba, így rendezték meg 1947 tavaszán a Bonnard, Léger, Braque, Lhote,

get kötöttek a francia szürrealizmus egyik
legnagyobb hatású képviselőjével, André
Bretonnal, akinek meghívására részt vehettek a szürrealista világkiállításon. A
nemzetközi kapcsolatrendszer továbbépítését a román szürrealistáknak szervezett
tárlat megrendezése jelenthette volna, de
erre már nem került sor.
A kiállítások megvalósításán kívül az
Európai Iskola tagjai hasonló figyelmet
fordítottak arra, hogy teret adjanak a
párbeszéd különböző formáinak. A kiállításokhoz tárlatvezetések és viták, valamint képzőművészeti, pszichológiai,
irodalomtörténeti, filozófiai témájú előadások kapcsolódtak, amelyeken – a vis�szaemlékezések alapján – két-háromszáz
fős közönség vett részt. Különböző tanulmányokat és saját írásaikat pedig katalógusokban, valamint két, új sorozatukban,
az Európai Iskola Könyvtára, valamint az
Index Röpirat és Vitairat Könyvtár kiadvá-

Matisse, Picasso eredeti grafikái mellett a
párizsi magyar csoport munkáit bemutató
tárlatot. Pár hónappal később nyílt meg
a holland festő, Corneille, majd a francia
művész Jacques Doucet kiállítása. Magyarországi jelenlétük jelentőségét az is
nyomatékosította, hogy egy évvel később,
Hollandiába visszatérte után Corneille
részt vett a második világháború utáni
legjelentősebb avantgárd szellemiségű
nemzetközi művészcsoport, a CoBrA megalapításában, amelyhez Doucet is csatlakozott. Az Európai Iskola szervezésében
a két fiatal művész tárlata után a Skupina
Ra cseh szürrealista művészcsoport, majd
Paul Klee, végül Arp, Bill, Chirico, Kandinszkij, Matisse, Miró munkáit bemutató
kiállítás következett. Bálint Endre és Bán
Béla pedig párizsi útjuk során ismeretsé-

nyaiban adták közzé.
Az Európai Iskola nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai művészeti életben is
igyekezett a helyét meghatározni. Egyértelműen jelezni kívánták, hogy a magyar
művészettörténet örököseinek tartják magukat. Az Elődeink című kiállításon például
Ferenczy Károly, Mednyánszky, Csontváry,
Gulácsy, Derkovits művei reprezentálták
a meghatározó sarokpontokat. Emellett
különösen fontosnak tartották, hogy kifejezzék annak a szellemi örökségnek a
továbbvitelét, amelyet a fiatalon elhunyt
Vajda Lajos és Ámos Imre munkássága
képviselt. A kortárs művészetben is kijelölték a vállalható hagyomány határait, és
a generációk közötti kontinuitást kiépítésére is hangsúlyt fektettek. Így hívták meg
tagjaik közé az akkorra már nagy szakmai

Barcsay Jenő: Függőlegesek, vízszintesek, 1947

elismeréssel rendelkező Czóbel Bélát,
Egry Józsefet és Márffy Ödönt, valamint
biztosították a fiatalabb művészeknek a
bemutatkozási lehetőségeket.
Egy rövid időre úgy tűnt, szinkronba hozható az európai és a magyar művészet, de
az Európai Iskola tagjai már 1947-től támadások kereszttüzében érezhették magukat és végül 1948-ban úgy határoztak,
hogy beszüntetik működésüket. Nem hódoltak be az új, dogmatikus, a szocialista
realizmust zászlójára tűző kultúrpolitikának és inkább vállalták a belső emigrációt.

Szántó Piroska: Hegy és napraforgó, 1946

A célkitűzéseiket félremagyarázó kritika,
majd az absztrakció-vita újra a hazai progresszív művészet ellehetetlenítéséhez
vezetett. Több évtizedes hallgatás után
1973-ban, a székesfehérvári Csók István
Képtárban, majd 1984-ben a Budapest
Galériában rendezett kiállítás mutatta be
az Európai Iskola és művészeinek a tevékenységét.
Bodonyi Emőke
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ja szörnyű jelenlétét. Sem Theseus, sem
Szent György, sem a hellénizmus nem
tudta megölni: kiszabadult a roppant erőfeszítés bilincséből. Eljutottunk a döntő
küzdelemhez. Az ember újra szemben áll
önmagával: el kell döntenie, hogy egyáltalán megmaradjon-e és ember legyen-e
az ember.”
A világháborút túlélőkben a fájdalmas
traumákkal való szembenézés mellett
egyre erősebbé vált a jövő alakításának
felelőssége mind hazai, mind európai
viszonylatban. Ennek munkálataiban kiemelt szerepet tulajdonítottak a művészetnek. Felfogásuk szerint a megbomlott
világkép a művészet, közösség, ember
egységével hozható helyre, amihez nélkülözhetetlen a különböző emberek,
nemzetek, Európa nyugati és keleti régiója közötti dialógus. Az Európai Iskola
ezt saját területén és saját eszközeivel
nemzetközi kapcsolatépítéssel, intenzív
ismeretterjesztéssel és a párbeszédnek
lehetőséget nyújtó fórumok biztosításával
igyekezett elérni. Kiemelt fontosságú volt
az a kiállításszervezési munka, amelyet az
Európai Iskola tagjai magukra vállaltak. A
személyes ismeretség révén elsősorban
a francia művészekkel kerültek szorosabb

Mindannyiunknak fontos a szabadság
Az utóbbi években egyre több fiatal próbál szerencsét külföldön,
közülük sokan sikeres karriert futnak be választott országukban.
Lissák Domonkos Szentendréről indult az Egyesült Királyságba tanulni,
ma egy brit parlamenti képviselő irodáját vezeti Londonban.
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Mi vonzott a politikához?
Alapvetően az vonzott benne, hogy ha
az ember jól dolgozik politikusként vagy
politikai tanácsadóként egy olyan rendszerben, ahol erre van lehetőség, akkor
rengeteg ember életét teheti jobbá. Csak
hogy egy példát említsek: a briteknél minden képviselő területi alapon választható,
így mindenki tisztában van vele, hogy kicsoda a képviselője. Ha valakinek jelentős
problémája van, például nem kapja meg
azt a kezelést a kórházban, amire szüksége
van, akkor – utolsó mentőövként – fordulhat a képviselőjéhez, aki ezt a problémát
megpróbálja orvosolni- kapcsolatba lép az
illetékesekkel, képviseli a választópolgár
érdekeit. Nagyon sok olyan esettel találkoztam már azon rövid idő alatt is, amit
a Parlamentben eddig eltöltöttem, hogy
borzasztó helyzetekben tudtunk segíteni embereken. Ilyenkor az lett a történet
vége, hogy megkapták a kezelést, amire
rászorultak, vissza tudtak jönni országokból, ahol ott ragadtak, vagy kisgyerekes
anyukák, akik az utcán éltek, kaptak lakhatást. Tehát tényleges segítséget tudunk
nyújtani, és ez nagyon fontos.
Hogy kerültél külföldre?
Öt évvel ezelőtt kimentem Nagy-Britanniába tanulni, mert politológiát szerettem
volna hallgatni, és úgy gondoltam, hogy
ezt ott egyszerűbb, hiszen ott hosszabb
ideje működik a demokrácia, mint nálunk
– idestova vagy 700 éve. Tehát kimentem,
és egy idő után bekapcsolódtam a helyi
politikába. Ezt csináltam az egyetem alatt,
majd csatlakoztam a Konzervatív Párthoz.
David Cameron volt, Kelet- és Közép-Európáért felelős tanácsadója – aki parlamenti képviselő is – parlamenti asszisztenst
keresett. Mivel közép-európai vagyok, és
értem a térség politikai környezetét, nagy
volt az előnyöm.
Szóval szerinted létezik ilyen, hogy „Közép-Európa”?
Hogyne! Nem vagyunk sem keletiek, sem
nyugatiak. Keletről indulunk és nyugatra
tartunk.
Lesz olyan ezek szerint, hogy Magyarország inkább Nyugat-Európához fog tartozni?

Lissák Domonkos

Ez kérdéses, és nem is feltétlenül az elnyugatosodás a cél. Itt inkább arról van
szó, hogy milyen országban szeretnénk
élni, milyen politikai berendezkedést szeretnénk magunknak, és melyik szövetségi
rendszerhez szeretnénk tartozni… Szerintem mindannyiunknak fontos a szabadság: az, hogy le tudjuk írni a gondolatainkat, vagy meg tudjuk vitatni a nézeteinket
anélkül, hogy elveszítenénk az állásunkat.
Alapjában véve erről szól a demokrácia,
az ember saját életéről, személyes szabadságáról.
Mi vonzott Angliába?
Mindenképpen Nyugatra szerettem volna
menni tanulni. Eredetileg a Közel-Keletre
specializálódtam, és két lehetőségem volt,
vagy Londonba megyek, vagy az Egyesült
Államokba, de az utóbbi nagyon messze
van. Így végül Londonra esett a választás
– onnan könnyebben haza is tudok jönni
majd.
Mik a legnagyobb társadalmi-kulturális
különbségek Anglia és Magyarország
között?
Az angolok sokkal zárkózottabbak, mint
mi. Ha valaki őszintén, egyenesen válaszol
egy kérdésre, az adott esetben modortalanságnak tűnhet náluk. Ez nálunk nem jellemző, mi sokkal közvetlenebbek vagyunk
egymással: ha valaki mond valamit, akkor

általában tudom, hogy azt úgy is gondolja.
Kulturális okokból az angoloknál ez máshogy alakult. Ezen különbség egyébként
megszokható; kifejezetten szeretem a
briteket. Udvariasak, fontos nekik, hogy
széleskörű műveltségre tegyenek szert,
és általában rendkívül szabálykövetőek.
Mennyire vagy kapcsolatban a helyi magyar közösséggel?
Hellyel-közzel. Eljárogattam több magyar körbe, az én egyetemem magyar
diák egyesületét is vezettem egy ideig.
Az egyetemi magyar társaságok nagyon
közel állnak egymáshoz, folyamatos a kapcsolattartás; mi is csináltunk programokat
egyetemi hallgatóknak közösen. Dolgoztam e mellett a Magyarok Angliai Országos
Szövetsége névre hallgató ernyőszervezettel is, amelyben a diákokat képviseltem.
Benne vagyok tehát a kitelepült magyarok
közösségében.
Milyen a hangulat ebben a közösségben?
Mindig más, attól függ, hogy milyen ös�szetételű a társaság éppen. Sokaknál
nagy kérdés, hogy miért vannak ott: mert
egyébként is ki akartak menni egy időre
– mint például én – vagy azért, mert nem
láttak Magyarországon lehetőséget és úgy
érezték, itthon nincs jövőjük. Az utóbbi
csoportnál állandóan érezhető a szomorúság és a honvágy, nem véletlenül járnak
magyar közösségbe. Ők nem akartak elmenni itthonról, de úgy érezték, nincsenek
lehetőségek vagy a szakmájukban vagy a
településen, ahol éltek.
Mint Angliában élő külföldi polgár, hogy
láttad a Brexitet?
Maga az eredmény először rosszul érintett: úgy éreztem, hogy nyilván arról szól
az egész, hogy az EU-ból, főleg Magyarországról és Romániából érkező betelepülőket „kidobhassák” az országból,
illetve, hogy ezekből az országokból ne
érkezzenek többen. Aztán, ahogy elkezdtem konzervatív körökben mozogni, ahol
a párttagok többsége Brexit-párti volt, rájöttem, hogy voltak legitim érvek is a Brexit mellett. Például az, hogy az Egyesült
Királyság a világ ötödik legnagyobb gazdaságaként nem kapott olyan beleszólást
az európai ügyekbe, ami megillette volna –

Mi volt számodra újdonság, amikor a koronavírus miatt hosszú idő után először
tartósabban hazatértél?
Úgy látom, hogy Budapest egyre inkább
egy nemzetközi várossá válik. Szerintem
egyes kerületekben több külföldivel találkozok ma Budapesten, mint magyarral – ha
az utcán járkálok, vagy beülök valahova,
biztos, hogy valaki angolul fog beszélni
– ennek persze vannak pozitív és negatív
következményei is… Budapest egy fantasztikus hely lett, és könnyebb is itt élni, mint
egy akkora nagyvárosban, mint London.
Másrészt, ha az ember olyan nemzetközi
közeghez szokott, ahol mindenféle embertípust megtalál, ez most már Budapesten
is így van, nem kell ezért külföldre menni.
Még egy ok, hogy itt maradjunk vagy hazajöjjünk.
Mit „kaptál” Szentendre városától?
A Templomdombi Iskolába jártam, majd
átmentem a Református Gimnáziumba. Tizennyolc éves koromig éltem itt. Nagyon
szeretem Szentendrét: jót tett mindannyiunknak, hogy kis közösségben nőttünk fel,
így a baráti társaságok a mai napig összetartanak. Ezt kevésbé látom olyanoknál,
akik budapesti iskolába jártak. Illetve fantasztikus itt élni: szép hely, rendben van
tartva, közel van a város. Ha lesz családom,
még az is megeshet, hogy visszaköltözünk
ide, a nyugalomba.
Mik az angol demokráciának azok a tulajdonságai, amiket szerinted érdemes
lenne Magyarországra, vagy esetleg helyi
szinten Szentendrére áthozni?
Az angol demokrácia legnagyobb előnye,
hogy úgy van megalkotva a rendszer,

hogy rendkívüli stabilitást ad. Ehhez idő
kell. Magyarország nem tart ott, hogy
valóban stabil rendszere legyen – harminc éve volt az utolsó töréspont, így ez
nem is elvárható. Az angol rendszer úgy
van kitalálva, hogy ha veszít is valaki a
politikai küzdelemben, nem veszít túl nagyot. Tehát ha valaki ellenzékbe kerül,
könnyebben adja át a hatalmat mivel a
rendszer kárpótolja, és a karrierje nem
ér véget. Van árnyékkormány, árnyékminiszteri pozíciók, és így mindig van
befolyása az ellenzéki politikusoknak is.
Így nem kizárólag a választási győzelem
a cél, hanem a szakpolitikai vitáknak is
helye van.
Egy másik nagyon fontos aspektusa a brit
politikának, hogy az egymással szemben
álló felek nem „gyűlölik” egymást. Lehet
vitákat folytatni, és ezeknek van helye a
rendszeren belül. Ebből a szempontból
egyébként a Brexit óta a briteknél is ros�szabbodott a helyzet, kiéleződött a két
nagy párt támogatói közötti konfliktus.
Amerikában láthattuk, hogy ennek végzetes következményei is lehetnek, így ez
nem elhanyagolható változás. Az angol
rendszer viszont még mindig jó abban,
hogy vitára sarkallja az embereket. A vitaműsorokat sokan nézik – a BBC például
egy fantasztikus intézmény, mivel nagyrészt független, így a választópolgárok
tájékoztatása biztosítva van. Ez a demokrácia alapja, ahol ez nem valósul meg, ott
nincs lehetősége az állampolgároknak
autonóm döntést hozni, és így demokrácia sem lehet.
Vas Julianna

FI LMAJÁNLÓ
Julius Caesar halála, keresztes háborúk, török megszállás, Ferenc Ferdinánd
meggyilkolása, Lengyelország lerohanása, Sztálingrád – legtöbben úgy érezhetjük, tisztában vagyunk kontinensünk
történetével, fordulópontokat jelentő
eseményeivel. A múlt század technológiai fejlődése azonban újfajta hadviselést
tett lehetővé, melynek jelentőségéről az
erről szóló dokumentumok titkosítása
miatt a történészek is csak mostanában
kezdtek tájékozódni. A Kódjátszma (The
Imitation Game) című film a második világháború titkos csatáját mutatja be, ami
nem emberek, hanem gépek között folyt.
Főszereplőnk, a matematikus Alan Turing
hozzájárulása történészek szerint évekkel rövidítette le a háborút, több millió
emberéletet megkímélve.
Alan Turingot (Benedict Cumberbatch)
röviddel a háború kitörése után bízzák
meg kódfejtési feladatokkal a titkosszol
gálatok részére, akik a német Enigma

üzenetküldő rendszer dekódolásán dolgoznak. Az Enigma sokak szerint feltörhetetlen, az üzenetek megfejtésére csak
egyenkénti, alapos vizsgálat során van
esélyük. Turing azonban az elvárásokkal ellentétben egy komputer építésébe
kezd, ami minden üzenet dekódolására
képes. Munkatársai szkepticizmusa miatt egyedül Joan Clarke (Keira Knightley)
segítségére számíthat, aki a szülei parancsaival dacolva munkát vállal a férfiak
által uralt kódfejtő központban.
Morten Tyldum filmjét több Oscar-díjra
és Arany Pálmára jelölték, ezek közül végül a legjobban adaptált forgatókönyvért
járó Oscart ítélték neki. Ugyan a történelmi tények szabados, „hollywoodi”
ábrázolása miatt több kritika is érte a filmet, Turing életének legtöbb fordulatát
valósághűen mutatta be. Az elsöprően
„pozitív” végkifejlet ellenére (hiszen a
náci Németország elvesztette a háborút) a Kódjátszma nem kelt egyértelműen

felszabadult érzéseket a nézőben: Turing
elképesztő munkája és diadala mellett
ugyanúgy tanúivá válunk gyászának,
megszégyenítésének és értelmetlen
meghurcoltatásának is, mely végül tragikus véget ér. Emellett a film során olyan,
már-már filozófiai mélységű kérdések is
felmerülnek, amik Turing későbbi munkájára utalnak: tudnak-e a gépek gondolkodni? Ha egy gondolatmenet eltér
a megszokottól, az már nem is számít
gondolkodásnak? Ha egy gép ugyanúgy viselkedik, mint egy ember, mindenképp gépnek számít? Ezek a kérdések
keretezik a modern európai történelem
egyik legfontosabb eseménysorozatát
bemutató filmet, és adnak bepillantást
Alan Turing, a mesterséges intelligencia
atyjának munkásságába.
Film: Kódjátszma (The Imitation Game)
Rendező: Morten Tyldum
Év: 2014
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ezzel egyet tudok érteni. Ez főleg a katonai
és védelmi területeken mutatkozott meg.
E mellett úgy érezték, hogy hosszú távon
nem járható út, hogy EU-s szabályozások
miatt egész gazdasági szektorok mennek tönkre – ilyen volt a halászat például,
amely belpolitikai okokból érzékeny kérdés. Az is egy jogos érv – habár egy jobboldali érvrendszerre alapoz –, hogy egy
ország lakossága saját maga dönthessen
arról, hogy kik és hol írják a törvényeiket.
Sokan vélekedtek úgy, hogy a Brüsszelben,
mindenféle, a választók számára átláthatatlan rendszerekben, számonkérhetetlen
bürokraták által meghozott döntések nem
szabad, hogy elsőbbséget élvezzenek a
közvetlenül megválasztott brit képviselők
által alkotott törvényekkel szemben. Ezek
mind jogos érvek voltak.
Mi a megvalósult Brexit eredménye?
Sosem fogjuk megtudni. A koronavírus és a
Brexit okozta károk megkülönbözhetetlenek lettek egymástól. Mindenesetre a saját
bőrömön egyelőre semmit nem érzek belőle. Nagyon korrekten járnak el a britek, én
ugyanolyan jogokkal rendelkezem most is,
mint eddig. Kizárólag a szavazati jogom
nincs meg, minden másban ugyanazok a
jogok és kötelességek illetnek meg, mint a
brit állampolgárokat. Más országban nem
történhetne olyan, hogy nem vagyok állampolgár, de dolgozhatok egy parlamenti
képviselőnek, ami egy nagy felelősséggel
járó feladat. Nem ért hátrányos megkülönböztetés soha, sehol. Ráadásul a konzervatívoknak dolgozom, és ők azok, akik
rendszerint megkapják, hogy idegengyűlölők – ez persze nem igaz.

Lefogyva bár, de törve nem…
Erőre kapni. Talán ez járt egyfolytában Fitos József fejében.
Némileg elvonulva a világból, elszeparálódva a családtól
harcolt. Harcolt a vírussal, és sokszor érezhette azt,
hogy ez most kemény, nagyon is kemény ellenfél…
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„Soha nem voltam beteg. Úgy vágtatott el
hatvan esztendő az életemből, hogy elkerültek a kisebb-nagyobb nyavalyák, és gyakran
mondhattam magamban, egészséges vidéki
fiatalember vagyok. Aztán jött ez az átkozott vírus, és én úgy éreztem magam, mint aki
átúszta oda-vissza a La Manche csatornát.
Jártányi erőm nem volt. Folyamatos hányinger gyötört. Fogytam tizennégy
kilót és akadtak pillanatok, amikor azt gondoltam, ez most itt a
világ vége…”
A hatvanegy esztendős, korábbi
tizenkétszeres válogatott labdarúgó, aki a nyolcvanas években három bajnoki címet nyert
a Honvéddal, mindig is „kemény
legénynek” számított. A zöld
gyepen annak idején odacsapott, odavágott, odalépett bárkinek, férfias csatában küzdött
meg a labdáért, a jó pozícióért.
De nem csak nagy harcosként
emlegették – a teremtő remek
labdaérzékkel is megajándékozta. Fitos József különleges alakja volt a magyar labdarúgásnak. Nem csak Kispesten, később az
Újpestben is meghatározó labdarúgóvá vált,
és a két fővárosi nagycsapat között megmutathatta képességeit Görögországban,
előbb a Panathinaikoszban, majd a Panioniszban is. Aztán a pályafutása befejezését
követően sikeres üzletemberként is – a futballt választotta.
Újra és újra a futballt.
S azon belül a gyerekeket, az imádnivaló,
tehetséges, vagy épp csak lelkes lurkókat…
„Nagyjából három hétig nem tarthattam
edzést, a SZEFI gyerekeinek, és ez talán ros�szabb volt, mint a vírus okozta kínlódás. De
büszkén mondhatom, hogy a mi klubunk egy
igazi nagy család, ezt tökéletesen bizonyítja,
hogy helyettem három apuka szállt be és
vezette le a tréningeket. Hálás vagyok nekik,
mint ahogy a gyerekeimnek is, akik ugyanolyan lelkesedéssel végezték a gyakorlatokat, a tréningeket, mintha én tartottam volna
azokat. A koronavírust nagy valószínűséggel
valamelyik edzésen szedhettem össze egyik
növendékemtől, de ennek végül is nincs jelentősége. Megszenvedtem a magamét, de már

túl vagyok rajta. Tizennégy kilót fogytam, de
már tizenhatot híztam azóta. Sajnos nem múlt
el nyomtalanul a betegség, mert lelkileg már
erősnek érzem magam ugyan, ám folyamatosan fáj a vesém, és ez nem jó jel. Jó lenne teljesen tünetmentessé válni. Nézem, olvasom a
híreket, és szerencsére a családomat eddig
elkerülték a tragédiák, de sajnos több olyan

„Játsszuk a meccseket, egyiket a másik után,
megmérkőzünk a Váccal, a Solymárral, a
Budakalásszal, a Budakeszivel és még sorolhatnám. Száznegyvenhat gyerek tartozik
hozzánk, és én rengeteg örömet találok ebben a munkában, de nem is munka ez, sokkal inkább szenvedély, amelyet nem akarok,
soha nem akarok abbahagyni. A szentendrei
klubélet mellett a másik fontos
csapatot is segítem, természetesen a Honvédról van szó, arról a
kispesti klubról, amelyhez érzelmileg is kötődöm. Nos, úgynevezett kártyás játékos-megfigyelő
vagyok, bárkit bármikor beajánlhatok Kispestre…”
S ha már a futballról írunk, nem
kerülhető meg a kérdés, mit
vár az egykori tizenkétszeres
válogatott, a magyar csapattól,
a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. Nos, Fitos
József ezúttal is karrakteres
Fitos József és az utánpótlás | Fotó: Medveczki Tamás
véleményt adott, nem óvatosembert is elveszítettem, akivel remek kapcso- kodott, nem közhelyeket puffogtatott.
latban voltam. Egészen felkavar Isa Gábor „Ha nem magyar emberként nézném a mi
drámája. Hetekkel korábban játszottunk a válogatottunk mérkőzéseit, halálra unnám
Honvéd egyik utánpótlás csapatával, a pálya
magam közben. Nem túl látványos és szívszélén beszélgettem vele, ötvenöt éves volt,
derítő nemzeti csapatunk futballja, viszont
ereje teljében lévő férfi, kiváló szakember. Az- vitathatatlanul eredményes. És azon is
tán… jöttek a hírek róla. Rémisztő, aggasztó sokszor gondolkodom, hogy Marco Roshírek és egyszer csak azt olvastam, hogy
si szövetségi kapitány vagy hihetetlenül
elment, hogy meghalt. Lehetetlen felfogni
szerencsés ember, vagy nagyon érti ezt a
mindezt, ami történik velünk, körülöttünk…”
szakmát. Hajlok rá, hogy az utóbbi válasz
Fitos Józsefet arról is kérdeztem, hogy mi a az igaz. A Honvédból is bajnokot csinált, a
véleménye a közelmúlt futballbotrányáról,
válogatottat pedig kijuttatta az Eb-re, méga hamvába holt Szuperligáról.
hozzá közepes szintű futballistákkal. Ez nem
„A pénz diktál, és sajnos egyre őrültebb öt- valamiféle sértés, vagy kritika a részemről. A
letek látnak napvilágot, hogy a futballba mai magyar futballból hiányoznak az olyan
áramló, a játékosokért kifizetett irreálisan
egyéniségek, mint akikkel én magam játmagas pénzek valahogy előteremtődjenek. szottam annak idején, Détári Lajos, Kiprich
Kellene egy limit, egy fizetési plafon, mert ez Jóska, és a többiek. Egyébként szeretnék
így abszurd, mesebeli, horrorisztikus fizeté- kimenni a Puskás Ferenc Stadionba a mec�seket adnak labdarúgóknak, megölve ezzel csekre, talán tudok jegyet szerezni magammagát a futballt…”
nak. Hogy aztán jó ötlet-e tömegrendezvény
A SZEFI csapatai természetesen sorra játs�- tartani, kinyitni a világot, azt talán csak a
szák a meccseket.
Jóisten tudja, mert mi emberek egyelőre
Világjárvány ide, bezártság oda – a shownem. Mindenki csak tapogatózik és találnak folytatódnia kell.
gat, már ami ezt a vírust, ezt a világjárványt
És a szentendrei gyerekek bizony ügyesek, illeti…”
és dicséretesen szerepelnek.
Sinkovics Gábor

Olvasói levél
Köszönet a szentendrei egészségügyi dolgozóknak!
Március 20-ra kaptam időpontot a háziorvosomtól, mert 75 évesen
koronavírus elleni oltásra kerülök. Nagyon megörültem, mert az
influenza elleni oltásokat is minden évben igénybe vettem, és
köszönettel, de semmi bajom nem lett. Előzőleg hasonló korú
barátaim tájékoztattak, miszerint már részt vettek az oltáson a
körzeti háziorvosi rendelőkben, és nagyon meg voltak elégedve a szervezéssel és az oltásban részt vevők munkájával. Tehát
első alkalommal elmentem a Központi Orvosi Rendelőbe, ahol
4 oltópont működött. A rendelő előtt majdnem visszafordultam,
mert sok embert láttam várakozni. Egy kedves közlekedésrendészeti dolgozó útbaigazított, hogy azonnal mehetek az oltásra (a
sok várakozó az oltottak hozzátartozói voltak, hogy hazavigyék
az oltáson átesetteket), így azonnal bekerültem az oltási helyre,
ahol Polgármester Úr munkatársaival együtt nyújtott segítséget, hogy eljussak a 3-as oltópontra. Pár perc alatt végeztek az

adminisztrációval, és az oltás számomra és a többi oltóponton
várakozó számára is beadásra került. Mivel negyed órán keresztül
megfigyelés céljából maradnom kellett, körülnéztem, és megláttam egy kedves ismerősömet: Gombás Jenőt, aki egy nagy
kosárral az oltási munkákban résztvevőknek Túró Rudit osztott
szét. Elhatároztam, hogy köszönetképpen a legközelebbi oltásra
én is hozok ajándékot a lelkiismeretes munkájukért. Április 25-én
ismételten részt vettem az oltáson, és minden hasonlóképpen
történt. Várakozni nem kellett, Polgármester Úr irányításával
minden oltásban résztvevő dolgozó – útbaigazítók, rendészek,
adminisztrációs dolgozók, orvosok – udvariasan, lelkiismeretesen
végezték munkájukat. Hálás köszönetet mondok a szentendrei
lakosok nevében a magas színvonalon végzett munkájukért, és
további jó egészséget kívánok nekik!
Prohászka Tiborné, nyugdíjas

Április 16-án mikor kinéztem az ablakon, azt láttam, hogy a közeli üzlettulajdonos ugyanúgy biciklin érkezik, mint szokott, hogy az
utca végében lakó öreg néni ugyanolyan elszántsággal biceg a zöldséges felé, mint a tegnapi napon, s hogy a szemben lakó ifjú
leány ismét ásítozva tolja azt a babakocsit. Sőt! Az az öt galamb pontosan úgy rótta a köröket ott fent, mint már annyiszor, déltől
még kissé errefelé. Pedig, még ha ők nem is vették észre, bizony szürkébb lett a világ!
Törőcsik Mari a barátom volt! Talán ennek a tőmondatnak a jelentését tartom a legnagyobb ajándéknak, mi munkásságom
során rám talált, s mi a gyakorlatban is megtanított arra, hogy
nem a díjak és elismerések mérik azt a súlyt. Emlékszem, mikor sok-sok évvel ezelőtt először hívtam fel telefonon, remegett a hangom, s nagyot nyelve, idegesen kezdtem forgatni
számban a szavakat. Pedig addigra beszélgettem én már
„híresekkel” s „nagynevekkel”, mégis ez valamiért más volt,
hogy aztán egyszer majd ott üljünk a kanapémon, sörözzünk,
s arról ábrándozzunk, hogy miként tehetnénk jobbá a világot.
Azt hiszem egyébként, neki ez sikerült!
Nem szeretnék nekrológot írni, nyilván lesz majd, ki megteszi
ezt helyettem, s ki erre sokkal inkább hivatott, én csupán picit
mesélni akarok arról a Mariról, ki ott élt a nagy név mögött.
Ugyanis Törőcsik Mari nemcsak híresség volt, hanem egy
csodálatos ember is! Őszinte, megalkuvást nem tűrő, becsületes, az igazságot szomjazó, csupa szív ember, ki önzetlenül
nyújtott kezet akkor is, mikor azt senki sem láthatta! Ki nagyon
szeretett élni, a szó legnemesebb értelmében. S ha az előbb
ajándékot emlegettem, hát akkor ezt most legfőbb tanításaként tudnám jellemezni, mit pusztán azzal a mikénttel, nap
mint nap átadott.
Számos kaland és anekdota részese lehettem általa, s neki
köszönhetem azt is, hogy az Immánuel nevet, még a Köztársasági Elnöki Hivatalban is megismerték. Történt ugyanis
egyszer, hogy Mari meghívott a feleségemmel együtt, hogy
nézzük meg őt a Nemzeti Színház új darabjában, és hogy koccintsunk utána vele egyet az öltözőjében. Többször egyeztettünk ez ügyben, s én számtalanszor elmondtam neki, hogy
természetesen bármelyik előadásnap megfelel, örömmel
alkalmazkodunk. Két nappal később, hogy ráböktem az egyik
dátumra, csörögött a telefonom. Mari volt az, s elmesélte,
hogy régóta tervben van, hogy valamikor a köztársasági elnök úr és felesége is megnézné Őt, s most felhívták, hogy

csakis egyetlen időpont jöhetne számításba, pont az, amit
én is kiválasztottam. Néhány másodperc szünet következett
a beszélgetésünkben, mert hát vártam volna, hogy továbblépjünk ezen, gondolván biztos adódik majd másik alkalom.
Evidens volt nekem, hogy átadjuk a lehetőséget, de nem úgy
neki! Megdöbbenésemre arról kezdett kérdezgetni, hogy ne
maradjon-e mégis minden ugyanígy. Én újfent bizonygatni
kezdtem, hogy nekünk a váltás semmiféle problémát nem jelent, s bár nehezen, de sikerült megnyugtatnom. Aztán mielőtt
egymástól elköszöntünk volna, félve ugyan, de rákérdeztem,
hogy mégis miért nem mondta le csak úgy a meghívásunkat.
Erre hihetetlen természetességgel azt felelte, hogy Ő nekem
a szavát adta, s ameddig mi most egymással beszélünk, a
Sándor-palotában mindenki a döntésünkre vár, ugyanis nekik
annyit mondott csupán, hogy felhívja Immánuel barátját, de
többet nem ígért. Végül persze a köztársasági elnök úr ment
el a feleségével a szóban forgó napon, mi pedig egy héttel
később néztük meg Marit, akinek minden élethelyzetben számított a szava és a becsülete. No és nem mellesleg, mindig
csodálatos volt a színpadon!
Büszke vagyok rá, hogy ajánlást írt könyvemhez, hogy fellépett műsoraimban, hogy a Jóra Való Törekvés Alapítványt
vele hozhattam létre, de mégis a szívemnek legkedvesebb
dolgok azok, mikor igazán őszintén beszélgethettünk, mikor
korholt, ha véletlenül magázni kezdtem, vagy mikor a kisfiammal úgy huncutkodtak, mint két pajtás kisgyerek. Nagyon fog
hiányozni, de a szeretet, mit az első pillanattól fogva éreztem,
tudom, itt marad velem!
S bár ma talán kissé tényleg szürkébb lett a világ, s a pogácsa
– mi egész napi étkemet képezte – igencsak sótlan volt, de a
szín mit kaptam tőle, s mi ízét adja az életnek, nem fog ám beszáradni! Köszönök mindent Drága Mari! Jó utat, Isten veled!
A „szent őrült” Immánuel (két m-mel)
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Kellár F. János Immánuel: Jó utat Mari, Isten veled!

Álomesküvő Szentendrén
Figyelemreméltó kezdeményezés indult útjára
Szentendrén a házasulandók számára. Az önkormányzat
a Skanzennel együttműködve impozáns helyszíneket
biztosít az esküvők és lagzik megszervezéséhez.
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Mostantól a párok egybekelhetnek a Városi Vendégházban és
a Skanzenben is, de választható minden olyan Szentendre közigazgatási területén található hely, étterem, szálloda, magánház
is, ahol az anyakönyvvezetők biztosítva látják az ünnepélyes
rendezvény hivatalos megtartásához szükséges feltételeket. A
külső helyszínen rendezett házasságkötés díját az önkormányzat az eddigi 112 500 Ft helyett április közepétől 60 000 forintra
csökkentette.
A Városi Vendégház egy gyönyörű, mediterrán stílusú épület a
Fő téren, ideális helyszíne az esküvői előkészületeknek, a szertartásnak és a fotózásnak, valamint alkalmas kisebb létszámú
állófogadások, vacsorák megszervezésére. Négy kétszemélyes
(pótágyazható) szobájával ugyanakkor kényelmes szálláshely is.
Az emeleten egy kisebb tárgyaló, lent jól felszerelt konyha és 25
fő befogadására alkalmas helyiség található. A szertartást a ház
udvarán vagy a benti kisebb részben is meg lehet tartani. A szolgáltatás része továbbá, hogy a vendégházban tartott esküvőkre
nemcsak a helyszínt biztosítják a szervezők, de igény esetén az
enni- és innivalót, és ajánlani tudnak fodrászt, sminkest és a nagy
nap eseményeit megörökítő fotóst és videóst is.
A Skanzenben ugyancsak páratlan esküvői helyszín, ahol minden
egy helyen megtalálható és minden megvalósítható, ami egy
esküvőt emlékezetessé tehet, legyen szó zárt vagy szabad térben
megálmodott, kisebb létszámú vagy akár 300 fős esküvőről. A
múzeum több százéves épületei, felszentelt katolikus, református,

Fotó: Boldog Ati

A Városi Vendégház udvara | Fotó: Boldog Ati

Szent Anna kápolna | Fotó: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Kisbodaki pajta | Fotó: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

görög-katolikus templomai, vidéki hangulatot árasztó portái, pajtái, rózsalugasa és a csodálatos természeti környezete mind-mind
hozzájárulnak a romantikus hangulathoz. Különleges helyszín
lehet a múzeum területén a közlekedő Ganz motorkocsi, mely egy
1932-ben forgalomba helyezett, felújított, normál nyomtávú vasút.
Igazi, egyedi élmény, ha a szertartás vagy akár a lagzi helyszínére
ünnepi díszbe öltözött vonattal érkezik az ifjú pár és a násznép. A
Skanzenben a tradicionális mellett megfér a modern is, a Skanzen
Étterem Kocsiszínje ugyanis pár évvel ezelőtt teljesen megújult.
Itt található a Dunakanyar legnagyobb rendezvényhelyszíne: a
Skanzen Vigadó, mely akár 300 fő befogadására is alkalmas. A
vigadó éttermének tradicionális és szezonális kínálata minden
gasztronómiai igényt kielégít. Igény szerint több menüsor közül
választhat az ifjú pár.
A Skanzen romantikus kulisszáival az esküvői fotózások álomhelyszíne. A gyönyörű épületek, porták, terek, a természeti környezet igazi, egyedi hangulatot kölcsönöznek az itt készülő kreatív
fotóknak. Különlegesség, hogy az esküvők előtt hagyományos
legény- és leánybúcsú, férj- és asszonyfogó programokat is kínál
a múzeum csapata.
Végül, de nem utolsósorban: 2020 őszén megnyílt a Skanzen
Hotel, ahol 104 fő tud a legnagyobb kényelemben berendezkedni.
A hotel a Skanzen főbejáratával szemben található, franciaágyas,
kétágyas és négyágyas szobákkal várja vendégeit.

Szoborfülkénk ugyan már nem áll üresen, de izgatottan várja új
lakóját! Ha szeretnéd, hogy a te szobrod, installációd kerüljön a
fülkébe, jelentkezz! Alkotásodat bármilyen anyagból (fa, agyag,
rongy, papír, fém,
stb.),
tetszőleges
technikával elkészítheted. Egyedül a
kiadó fülke méretére figyelj (magasság:
70 cm, szélesség: 50
cm, mélység: 35 cm).
Pályázni egyéni és
csoportos alkotással
18 éves korig lehet.
Minden beérkezett
pályaművet kiállítunk, és minden alkalommal ünnepélyes szoboravatást
tartunk az online térben. Fülkeszobrodat
a Kossuth utcában sétáló járókelők a nap 24 órájában megcsodálhatják majd.

ADÁ S -V É TE L
Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv, bélyeg,
fotó, képeslap, levelek stb.) vétele, díjtalan
kiszállással. COVID elleni oltást megkaptam.
Pál István tel.: +36 20 947-3928

S ZO LG ÁLTATÁ S
Kőművesmunkák, térkövezés, kerítések, járdák,
vízóra-aknák készítése, javítása. T.: +36 30
341-3423
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel.: +36 26
788-367, +36 30 950-4187, Mezei Sándor
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és
ácsmunkát vállalunk. Tel.: +36 70 578-1468

VÍZ-GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKAZÁN CSERE,
KÉMÉNYBÉLELÉS
Vállaljuk:
– e
 gyszerűsített eljárásban,
gázkazánok cseréjét
– k ondenzációs kazánok,
kedvezményes beszerzését
– k émények bélelését, átalakítását
– v íz-gáz – fűtési hálózatok
kiépítését
– t ervezését, teljeskörű
ügyintézést
– ingyenes felmérés, és
ajánlatkészítés

06309-36-86-36
Kékesi Miklós ügyv Gázprojekt.hu kft
www.gázprojekt.hu
kekesi.gazprojekt@gmail.com

Nőgyógyászat
Castrum Center

2000 Szentendre,
Paprikabíró utca 21. I/25.

A pályázat időtartama:
2021. február 15. – június 15.

Rendelési idő:

csütörtökön 12 órától

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

Részvételi szándékodat a következő e-mail címre várjuk:
muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu

www.binobruno.com

REPÜLJÖN RÁ A KEDVEZMÉNYEKRE
ÉS MI ELREPÍTJÜK TOKIÓBA!

NISSAN MODELLEK AKÁR TÖBBMILLIÓS
KEDVEZMÉNNYEL MÁJUS 7-8-ÁN!

NYERJEN
REPÜLŐJEGYET!
Vásároljon május 7-én vagy 8-án készleten lévő Qashqai és egyéb Nissan modelljeink közül akár többmilliós kedvezménnyel és nyerje meg
fődíjunkat, egy 2 főre szóló repülőjegyet a Nissan hazájába, Japánba! Sőt! Az első éves kötelező szervizt ingyen kapja új Nissanjához ha a Tokió
készletakció keretein belül vásárol. Várjuk az Autóvárosban, Óbudán!
További részletekért látogasson el a dunaauto.hu/tokio-keszletakcio weboldalra!

Duna Autó Zrt. • Óbuda, Zay utca 24. • dunaauto.hu/nissan
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SZOBORFÜLKE KIADÓ

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon:319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00

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

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

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

ELMŰ-ÉMÁSZ
+36/1-238-3838

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

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

Ulcisia Gyógyszertár: Szentendre, Dózsa Gy u.1.
Telefon:500-248
Hétfőtől Péntekig: 7:30-20:00
Szombaton: 8:00-14:00

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

Vasvári Patika: Szentendre, Sas u.10.
Telefon:312-825/303-825
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-13:00

GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS

KÖZTERÜLET FELÜGYELET:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

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

RENDÉSZETI IRODA:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36/26-300-407
Telefon ügyeleti: +36/20-290-0190
Email: szeri@szentendre.hu
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SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu)
Tel: +36-26/501-900
jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

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

Általános nyitvatartás

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36/20-571-6502

Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u.33.
Telefon:787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00

GYEPMESTER: +36/20-931-6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: tel/fax: +36/26-310-442

FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására:

Cím (Szentendre)

Terület

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti besorolás

haszonbér/használati díj

Pályázati
biztosíték

9709 hrsz.
Kő-hegy,
zártkert

1557

szántó

Mk/3 kertes mezőgazdasági övezet,
Natura 2000

10.899,-Ft/hó +ÁFA *

10.000,-Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. május 27. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088
Fülöp Zsolt
polgármester

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

HIRDETÉSSZERVEZŐ
kollégát keres.
A szakember elsődleges feladata a Szentendre és Vidéke hirdetői bázisának
fejlesztése, amely alapvetően új partnerek keresését, kapcsolatok építését, új
potenciális üzleti lehetőségek felkutatását jelenti.

Köszönjük, ha támogatja adója 1%-val
az egészségnapokat, a lakosságot, a prevenciót,
az iskolai egészségnevelést, életmód formáló programokat és
egészségkommunikáció megvalósítását Szentendrén.

Elvárások:
számlaképesség
minimum középfokú végzettség (érettségi)
kiemelkedő kommunikációs képesség
Fizetés: jutalékos rendszerben.

Egészséges Városért Közalapítvány
2000 Szentendre, Városház tér 1
Adószám:18681574-1-13

A jelentkezéseket a szevi@szentendre.hu e-mail-címre várjuk, amelyben egy pár
soros bemutatkozás mellé, részletes önéletrajz csatolását is kérjük.
Szentendrei Kulturális Központ

ZÖLDHULLADÉK
= ZÖLD KINCS
Mit tegyünk a kertünkben lehullott
falevelekkel, ágakkal?
Komposztáljunk, ami a leginkább környezetbarát megoldás!
A komposztálás gyorsabb, mint gondolnánk: egy un. csirkehálóból 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 Hulladékudvarba! 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 zöldhulladékunkat, 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. ügyfélszolgálatán. Információ a nyitvatartásról: vszzrt.hu
Ne égessünk semmilyen hulladékot, mert rongálja egészségünket, 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 legjobb megoldás! Viszont ha továbbra is ingatlanunk elé teszszük 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!

A MI VÁROSUNK, A MI DÖNTÉSÜNK

JAVASLAT

SZAVAZÁS

EREDMÉNY

2021. ÁPRILIS 12.
- MÁJUS 2-IG

2021. JÚNIUS 1.
- JÚNIUS 20-IG

2021. JÚLIUS 1-TŐL

Küldjön fejlesztési javaslatot és szavazzon az ötletekről!
www.varosreszi.szentendre.hu

