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 Dr. Harmathy András református lelkész
 Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész 

 Antal László baptista presbiter
 Dr. Mosolygó Péter görögkatolikus esperes, parókus
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 Erkel Ferenc: Bánk bán bordal
 – Cseh Antal előadásában
 Szent István király intelmei Imre herceghez részlet 1. 
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Eltelt egy év és a város ismét lázasan készülődik 

az újabb, immár tizenhatodik, Szentendre Éjjel-

Nappal Nyitva Fesztiválra. Kétségkívül ez a három 

nap az egyik legkülönlegesebb alkalma az évünknek, 

hiszen a nyitott kapukról, az egymás felé fordulás 

lehetőségéről szól. Augusztus utolsó hétvégéjén 

felpezsdül a város, hogy együtt búcsúzzon a nyártól, 

és nem csupán programok passzív résztvevői lehetünk, 

hanem házigazdák és vendégek is. Akik figyelnek 

egymásra, meghallgatják a másikat, együtt nevetnek, 

borozgatnak, és kimondatlanul is ünneplik a barátságot, 

a közösséget, valamint azt, hogy mindezt hazánk egyik 

legszebb városában, Szentendrén élhetik meg.

Ebben a lapszámunkban számtalan programajánlót 

találnak, de ebben a rendelkezésemre álló pár sorban 

– korántsem szentként – magunk felé hajlítom a kezem, 

és hívom önt, augusztus 27-én, pénteken látogasson 

el a Szentendre és Vidéke szerkesztőségébe! A tavalyi 

programunkhoz híven, idén is kiállítással készülünk, 

méghozzá az elmúlt egy évben készült harmadik oldali 

grafikákból, melyet minden esetben fiatal, szentendrei 

művészek készítenek. De pénteken este 18 órától egy 

beszélgetésnek is részese lehet, melyen velünk, a SzeVi 

újságíróival, alkotóival, munkatársaival találkozhat.

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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Szeretet nélkül minden ház üres, 
Minden városka lakatlan, 

Minden zseni ügyetlen, 
Félős nyuszi csak a kalapban.

Quimby

3
—

f
ő

s
z

e
r

k
e

s
z

t
ő

i 
l

e
v

é
l

2021. AUGUSZTUS 20. 17:00 SZENTENDRE, MŰVÉSZETMALOM

 Szentendrei Kulturális Központwww.szentendreprogram.hu

 PROGRAM 

FŐ TÉR
16.30 Térzene az MHHA katonazenekarának előadásában
16.45 Katonazenekari vonulás a Bogdányi úton át
 a MűvészetMalomig

MŰVÉSZETMALOM
17:00 – 18:30  
 Himnusz
 Köszöntőt mond: Fülöp Zsolt polgármester 
 Ünnepi beszédet mond: 
 Török Katalin Pro Urbe díjas helytörténész
 DÍJÁTADÁSOK:
 Szentendre Város Díszpolgára cím adományozása,
 a Pro Urbe Emlékérmek átadása.
 A díjakat átadja: Fülöp Zsolt polgármester
 ÖKUMENIKUS ÚJKENYÉR SZENTELÉS 
 Lakatos Bence katolikus káplán
 Dr. Harmathy András református lelkész
 Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész 

 Antal László baptista presbiter
 Dr. Mosolygó Péter görögkatolikus esperes, parókus
 ÜNNEPI MŰSOR: 
 Erkel Ferenc: Bánk bán bordal
 – Cseh Antal előadásában
 Szent István király intelmei Imre herceghez részlet 1. 
 – Mertz Tibor előadásában
 Erkel Ferenc: Hunyadi László – Gara Mária áriája 
 – Kolonits Klára Kossuth-díjas opera-énekesnő előadásában
 Szent István király intelmei Imre herceghez részlet 2 
 – Mertz Tibor előadásában
 Erkel Ferenc: Bánk bán – Hazám, hazám
 – Cseh Antal előadásában
 Szózat

A részvétel regisztrációhoz kötött! Regisztrálni augusztus 16-ig a 
protokoll@szentendre.hu e-mail címen lehet. 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 



4
—

A
 k

Ö
z

Ö
s

s
é

G
 H

A
N

G
JA

Mit jelent nekem a SZÉN?
kivételesen nem az utcán járókat, hanem a résztvevőket kérdeztük arról, mit jelent nekik városunk legnagyobb nyári fesztiválja, a 

szentendre éjjel-Nappal Nyitva fesztivál.

Az Éjjel-Nappal számomra egy hatalmas baráti összejövetel. 

 (Leel-Őssy Enikő)

Az Éjjel-Nappal a kezdetektől meghatározó nyári esemény szá-

momra, hiszen a Házak-Udvarok-Házigazdák program éppen 

azokat az embereket szólítja meg, akik szeretnek benézni titkos 

helyekre, akik bekukucskálnak az udvarokba, felmennek a hátsó 

lépcsőkön, vágynak arra, hogy rejtett csodákat, féltett műhelytit-

kokat fedezzenek fel – szóval várom mindazokat, akik a látogatóim 

immár tizenhat éve, ez évtől már az új stúdióban. (Jermakov Katalin)

Összeállította: Zimre Zsuzsa

Fotók: Bellai László

Nekem az Éjjel-Nappal évek óta egy nagyon jó esemény. Szövőmű-

hely bemutatót tartunk, beszélgetünk, megmutatom az ékszerdoboz 

műhelyem, sütök sósat, édeset, van limonádé és borozgatás, hiszen 

házigazda vagyok, aki kinyitja kapuját mindenki előtt. Minden évben 

inspiráló emberekkel találkozom. (Bicskei Brigitta)

Nekem az Éjjel-Nappal a találkozások ideje, dúskálunk a változatos 

programokban, mint egy jó fesztiválon – izgalom, öröm, barátok, 

élmények, vacsorák. (Ur Eleonóra)

Immáron negyedik alkalommal lépünk fel a Daru-piac téren a 

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvény keretében. Hogy mit 

jelent ez nekem, mint házigazdának?

Mivel nagyon régóta ismerjük egymást, egy kórusban éneklünk 

már „ősidők óta”, kialakult egy olyan baráti kapcsolat közöttünk, 

hogy minden alkalmat megragadunk, ha együtt lehetünk. Ritka 

jó érzés, hogy nálam találkozunk, készülünk a fellépésre. Mindig 

olyan műsort állítunk össze, amit saját örömünkre éneklünk, re-

mélve azt, hogy a minket választó közönségnek is tetszeni fog. 

(Mákó Kata)

Hat éve kapcsolódtam be a Házak-Udvarok-Házigazdák program-

ba. Akkor még a Czóbel parkban szerveztünk ingyenes koncerteket: 

Tátrai Tibor, Török Ádám, Karácsony János fellépésével. Nekem 

az ilyen koncertek szervezését jelenti az Éjjel-Nappal, és ebben 

szívesen segítem a várost. (Kanyó Erika)
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Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva – anno

A tizenhatodik Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztiválra készülve 
lapunk arra vállalkozott, hogy visszatekint, és régi cikkekre, 
visszaemlékezésekre támaszkodva bemutatja városunk legszínesebb 
három napjának a rövid történetét.

Az utolsó augusztusi hétvégén – immár ti-

zenhat éve – Szentendre még egyszer fel-

pezsdül, három napra kitárulkozik, hogy 

megmutassa igazi arcát, sajátos értékeit 

a kultúra, a művészet és a vendéglátás te-

rületén. A város minden zegzugát éjszaká-

ba nyúló, mediterrán hangulatú pezsgés 

árasztja el ilyenkor, megnyílnak az ódon 

polgárházak kapui, a művészek műtermei, 

a galériák, a múzeumok. A vendéglátóhe-

lyek sem zárnak be a szokott időben, sőt, 

ellenkezőleg, éjszakába nyúlóan várják 

változatos programok sokaságával a helyi 

és a távolabbról érkező vendégeket. Ez a 

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál, 

a SZÉN, a 2006-ban civil összefogással 

elindított, jelenleg pedig Szentendre leg-

nagyobb, legkedveltebb rendezvénye. S 

jóllehet már évek óta intézményes kere-

tek között jön létre a háromnapos fiesta, 

újra álmodásában továbbra is részt vesz-

nek a város kulturális intézményei, civil 

szervezetei, művészeti egyesületei, üz-

leti vállalkozásai, szóval mindenki együtt 

szervez és tüsténkedik egy igazán jó cél 

érdekében.

Annak idején már hosszú évek óta téma 

volt, mit kéne tenni, hogy az üzletek, ét-

termek ne zárjanak be nyáron is 6-8 óra 

körül, hogy legyen pezsgés a városban 

az esti órákban is. Korábban például mi-

után vége lett a teátrumi előadásoknak, 

voltak, akik szívesen beültek volna egy 

kerthelyiségbe még beszélgetni, vacso-

rázni, de ezt nemigen tehették meg, mert 

egy-két kivételtől eltekintve már minden 

zárva volt. Az éttermek is és az üzletek is 

a napközbeni turistacsoportokkal bősé-

gesen biztosítani tudták azt a bevételt, 

amire szükségük volt. Már nem érte meg 

nekik estére is nyitva maradni, mondván: 

úgyse jön senki, nincs forgalom. Na, ezen 

változtatott a SZÉN!

Óriási volt az ötlet támogatottsága. A Vá-

rosháza díszterme tele volt az együttgon-

dolkodásra meghívott helyiekkel. Záporoz-

tak az ötletek és az önkéntes felajánlások, 

munkában és anyagiakban egyaránt. Rövid 

idő alatt hétszázezer forint gyűlt össze. 

Érdemes emlékezetbe idézni, hogy ez a 

páratlan sikerű program-együttes pályá-

zatok nyújtotta milliók nélkül valósult meg, 

helyi támogatottság mellett. Ez az egyik 

oka annak, hogy a szentendreiek olyany-

nyira sajátjuknak érezték, és érzik mind a 

mai napig. Nem felülről és kívülről jött az 

ötlet, hanem mi találtuk ki, és mi valósítot-

tuk meg. A SZÉN valóban új színt, áttörést 

hozott Szentendre életébe. Az igazán jó 

dolgok pedig – lakossági támogatottság, 

elfogadás mellett – hosszú ideig életké-

pesek maradnak.

Időnként lapunk olyan helyzetbe kerül, 

hogy egy-egy téma megírásához, fel-

dolgozásához korábbi önmagát hasz-

nálja forrásul. Most is ez történt, az élő 

visszaemlékezések mellett fellapoztuk 

korabeli lapszámainkat is. A 2006 au-

gusztusában megjelent 29. lapszám 

egybeesett az első SZÉN első napjával, 

így nem meglepő, hogy két teljes oldalon 

foglalkozott annak hírül adásával, kedv-

csi ná lás sal, figyelemfelkeltéssel. Az 

előzetesen megtartott sajtótájékoztatón 

többek között elhangzott, hogy a város 

három napra módosítja a csendrendele-

tét, soron kívül ingyenes kitelepülést biz-

tosít a boltosoknak és vendéglősöknek. 

A MAHART-tal született megállapodás 

értelmében, a pesti Dráva utcától külön-

járatú sétahajók hozták ki és vitték éjjel 

vissza a fővárosból érkezőket. A HÉV is 

meghosszabbította éjszakai járatidejét, a 

Volán pedig az ún. hajnali bagolyjáratai-

val segítette a környékbeliek hazajutását. 

A fáklyákkal, mécsesekkel megvilágított 

„városkapukat” átlépve, mindenki ingyen 

vehetett részt a negyven helyszínen zaj-

ló nyolcvan programon. „Ezen a három 

Hosszú évek óta téma volt, mit kéne tenni, 
hogy az üzletek, éttermek ne zárjanak be nyáron 
is 6-8 óra körül.

Záporoztak az ötletek és az önkéntes felajánlások,
munkában és anyagiakban egyaránt.

Neon Fő tér | A kép forrása: Szentendrei Kulturális Központ



6
—

A
 T

É
M

A

nyárvégi esten újra megtelik a 

város… Megnyílik a ‘Művésze-

tek utcája’ és festőállványokat 

láthatunk az utcákon, hiszen a 

festők a várost örökítik majd 

meg, éppúgy, mint egykoron. 

Alkotásaikból a tervek szerint 

árverést rendeznek a fesztivál 

végén… Hírneves költők, írók 

publicisták kapnak péntek 

délután 6 órától vasárnap este 

6 óráig behajózási engedélyt, 

háromnapos útlevelet a vá-

rosba, ahol elfoglalnak egy-

egy törzsasztalt valamelyik 

kedves helyi étteremben vagy 

kávézóban és írnak verset, tár-

cát, novellát Szentendréről.” A 

költők és az írók – mint a régi 

világban – teljes ellátást kap-

tak vendéglátójuktól, akiket a 

főtéri Képtárban sorsoltak ki 

számukra. A teljesség igénye 

nélkül, csak néhány nevet em-

lítünk annak érzékeltetésére, 

hogy milyen színvonalat is 

ütött meg ez az irodalmi prog-

ram. Az első SZÉN alkalmából 

Szentendrén írt Szentendré-

ről többek között: Abody Rita, 

Andrassew Iván, Babarczy Eszter, Balas-

kó Jenő, Bächer Iván, Bódis Kriszta, Deák 

László, Garaczy László, Gerlóczy Márton, 

Gyurkovics Tibor, Karafiáth Orsolya, Kuko-

relly Endre, Petőcz András, Szakonyi Ká-

roly, Szkárosi Endre, Turczi István. S hogy 

mennyire átgondolt volt már a legelső 

SZÉN is, arra jó példa, hogy a főtéri köny-

vesbolt beszerezte, és ez a három nap 

alatt árusította a helyi törzsasztaloknál 

alkotó írók, költők korábban megjelent 

műveit. A figyelmességnek, az előre gon-

dolkodásnak másik szép példája, hogy a 

szervezők és önkéntesek felkeresték az 

óváros lakóit, kérve türelmüket, megérté-

süket erre a három napra az esti-éjszakai 

zajosságért, egyben invitálták őket a vá-

lasztékos programokra.

Az ötlet megszületésétől az első SZÉN 

nyitónapjáig mindössze két és fél hónap 

telt el. Beharangozó írásában lapunk 

nyolcvan nevet sorol fel az előkészüle-

tekben résztvevők közül. A névsor végén 

„és még sokan mások” kitétel ebben az 

esetben semmiképpen nem üres, udva-

riassági gesztus.

Karinthy Ferenc Szentendrét 

„Duna-menti békés kis Bá-

bel”-nek nevezte, ahol „min-

den megvan”. E gondolat je-

gyében érdemes egy rövid 

visszapillantást tenni az első 

SZÉN programkínálatára is. 

„…egymástól százötven méter-

re zenélt egy indián zenekar, 

a Kecskés Együttes és a Steve 

Black trió, valamint egy idő-

ben volt látogatható a Metszet 

Galéria ‘Konzervatív művészet’ 

című tárlata, az Artéria Galéria 

húsz évre visszatekintő kiállí-

tása, valamint az idén megren-

dezett XIX. Szerb Művésztelep 

ikonjaiból rendezett bemutató 

is… emlékezzünk meg a kézmű-

ves foglalkozásokról, ékszer-

készítésről, ötletfalról, borkós-

tolóról, illetve a szombat este 

fénnyel bevont Fő térről, az itt 

zajló filmvetítésekről, a rádió-

történeti kiállításokról, valamint 

a gyertyás-zseblámpás Dene-

vér-sétáról.” Az akkori nyolcvan 

programból vett ötletszerű ki-

emelés is jól rávilágít az ese-

mények sokszínűségére.

Idén közel kétszáz programmal tart nyit-

va Szentendre augusztus utolsó hétvégé-

jén. A járványhelyzet miatt a rendezvény 

már tavaly is visszatért a gyökereihez, 

ami idén sem lesz másképp – tájékoztat-

ta lapunkat Lakatos Judit, a Szentendrei 

Kulturális Központ ügyvezetője. Kisebb, 

családiasabb, meghittebb rendezvénnyel 

készül a város, de idén is meg fogja találni 

mindenki a számára érdekes eseményt, 

hiszen kiállításokkal, szabadtéri tárlatok-

kal, koncertekkel, színházi előadásokkal, 

gyermekprogramokkal, fényfestéssel, 

filmvetítésekkel, zenés látványfestéssel, 

képzőművészeti, iparművészeti vásárok-

kal, városismereti sétákkal találkozhatnak 

a látogatók. A közkedvelt Házak-Udva-

rok-Házigazdák programsorozaton belül 

is számos érdekes és izgalmas esemény 

várja az érdeklődőket. Olyan lelkes lokál-

patrióták nyitják meg házuk kapuját, mű-

helyük, galériájuk, üzletük ajtaját, akiknek 

fontos, hogy a város kulturális életében is 

részt vegyenek. Idén, ahogy tavalyi is, a 

korábban megszokott gasztronómiai vásár 

helyett a városi éttermek várják a vendé-

geket. A szervezőknek az a célja, hogy a 

rendezvénynek megmaradjon kisvárosias 

jellege.

Vízer Helga -Török Katalin

www.szentendreprogram.hu Borutca

Fényfőtér

Elevenkert

Gasztro Art

Gyereksziget

Dumtsa Korzó

Kacsaúsztatás

Tematikus séták

Házak és házigazdák

 2016.08.26-
2016.08.28 .        

XI. SZENTENDREI
ÉJJEL-NAPPAL NYITVA FESZTIVÁL

Olyan lelkes lokálpatrióták nyitják meg házuk 
kapuját, akiknek fontos, hogy a város kulturális 
életében is részt vegyenek.

Gyerek Fő tér | Fotó: Szentendrei Kulturális Központ

Plakát 2016-ból
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RÖVID HÍREK

vAsvÁri Úti tAGÓvODA tetőCseréJe 

Az időjárástól függ a Vasvári úti tagóvoda 

tetőcseréje befejezésének az időpontja, 

a gyakori esőzések ugyanis hátráltatják 

a befejezést. Jelenleg az acélszerkezet 

tűzgátló festésének előkészítésénél tart 

a kivitelezés. A régi tetőborítást, az az-

beszttartalmú hullámpalát eltávolítot-

ták, az utolsó táblákat is elszállították a 

veszélyeshulladék-lerakóba. A kivitelező 

a bontás során levegő-szennyezettségi 

vizsgálatot is végeztetett. A laboratóri-

um jegyzőkönyve szerint kimutatható 

azbeszttartalom nem volt a bontáskor 

vett levegőmintákban. A munkaterület 

átadás-átvétele előtt még egy leve-

gő-szennyezettségi vizsgálatra kerül sor, 

ami a beltéri levegő mérésére irányul 

majd. A munkákat a műszaki el len őr rend-

szeresen ellenőrzi.

leHet fÜrDeNi A POstÁs-strANDON. 

Augusztus 13-án megérkezett a második 

vízmintavizsgálat eredménye és a Bu-

dapest Főváros Kormányhivatal (BFKH) 

Népegészségügyi Főosztály határozata. 

A Duna a Postás strandnál fürdésre meg-

felelő. A fürdés engedélyezéséhez néhány 

nap különbséggel levett két vízmintának 

kell „fürdésre megfelelő” eredményt el-

érni. Az augusztus 10-én levett, második 

vízminta eredménye is megérkezett. Ennek 

alapján a BFKH Népegészségügyi Főosz-

tálya határozatban megszüntette a fürdési 

tilalmat és augusztus 13-ától engedélyezte 

a fürdést a Postás strandon.

HAtÁriDő-MÓDOsítÁs A POstÁs 

strAND feJlesztéséBeN. A Kisfaludy 

Turisztikai Fejlesztési Program kereté-

ben a Szentendrei Postás Szabadstrand 

fejlesztésére az önkormányzat 2020 de-

cemberében közel 29,8 millió forint vissza 

nem térítendő támogatást nyert. A pro-

jekt több eleme a strand engedélyezett 

nyitása előtt megvalósult, a további ele-

mek befejezésére az önkormányzat hatá-

ridő-hosszabbítási kérelmet nyújtott be. 

A beruházás keretében a Postás strand 

engedélyezett megnyitása előtt elkészült 

a babakocsival érkezők, a mozgássérül-

tek, illetve a kajakos-kenusok számára 

az akadálymentes lejutást biztosító zig-

zag palló kiépítése. Megtörtént a kültéri, 

4 állásos zuhanyzó felújítása is. A projekt 

további elemeinek – a közmosdó család-

barát mosdóvá alakításának, a térfigyelő 

kamerák telepítésének – befejezésére 

az önkormányzat határidő-hosszabbí-

tási kérelmet nyújtott be. A kérelmet a 

Budapest Főváros Kormányhivatala Né-

pegészségügyi Főosztálya (BFKH) által 

2020. december 9-én indított és 2021. 

március végéig tartó vizsgálati eljárá-

sa indokolta. A BFKH vizsgálati eljárása 

alapjaiban kérdőjelezte meg a strand, 

mint fürdőhely továbbműködtetéséhez 

szükséges engedélyezést, és így a pro-

jekt önerő nélküli, pályázati forrásból tör-

ténő finanszírozhatóságát is. A kérelem 

elbírálása folyamatban van.

iNDUl A kOMPOsztÁlÁsi PrOGrAM. 

Az évek óta nagy érdeklődés mellett zaj-

ló komposztálási programot a város idén 

is megszervezi – immár 13. alkalommal. 

A programot a város állandó lakosai, 

valamint helyi intézményei számára hir-

detik meg. A résztvevők – akik vállalják 

a használati megállapodásban foglalta-

kat – 1 db komposztáló ládát vehetnek 

át ingyenesen. A program célja, hogy a 

háztartásokban, a kertekben keletkező 

komposztálható szerves anyagok – zöld 

javak – visszakerüljenek a természet kör-

forgásába, helyben hasznosuljanak és 

csökkenjen a megtermelt hulladék meny-

nyisége. A részvételhez a jelentkezési lap 

és a használati megállapodás kitöltése, és 

az Ügyfélszolgálati Irodára (2000 Szent-

endre, Duna korzó 25.) történő visszakül-

dése szükséges 2021. szeptember 15-ig. 

Az Ügyfélszolgálati Irodán a jelentkezési 

lap személyesen is kitölthető, illetve le-

adható.

A programban maximum 100 jelentkező 

vehet részt, akik a jelentkezés sorrendjé-

ben kerülnek kiválasztásra. Amennyiben 

a jelentkezők száma a megjelölt határidő 

előtt betelik, úgy a program korábban ke-

rül lezárásra. A résztvevőknek vállalni kell, 

hogy az átadott komposztáló eszközöket 

rendeltetésszerűen használják minimum 

3 évig. A 4. évtől a résztvevők tulajdoná-

ba kerülnek a használatra átadott kom-

posztálási eszközök. Az önkormányzat és 

a résztvevők között használati megálla-

podás születik. Egy szentendrei ingatlan 

és állandó lakosa, családja csak egyszer 

vehet részt a programban. A ládák kéz-

besítése a jelentkezők megadott címére 

történik, előre egyeztetett időpontban. A 

jelentkezési lapok visszaküldésének határ-

ideje: 2021. szeptember 15. További infor-

máció: Ügyfélszolgálati Iroda: 26/300-407, 

ugyfelszolgalat@szentendre.hu

PANAszOk A kOrMÁNYABlAk MŰkÖ-

Désére. Több szentendrei polgár tett 

bejelentést a polgármesternél a Szent-

endrei Járási Hivatalban tapasztalt áldat-

lan állapotok miatt. A hosszú várakozást, 

a várakozás minősíthetetlen körülményeit 

kifogásolták, ezért Fülöp Zsolt polgár-

mester tájékoztatást és intézkedést kért 

a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjé-

től, dr. Tarnai Richárd kormánymegbízot-

tól. A megnövekedett ügyfélforgalom 

okát a kormánymegbízott részben abban 

látja, hogy május végétől ismét előzetes 

időpontfoglalás nélkül fogadhatnak ügy-

feleket a kormányablakok, másrészt Bu-

dapest közelségében. Mivel (ügytípustól 

függően) földrajzilag bármely kormányab-

lakban intézhetők a közigazgatási ügyek, 

így nemcsak a járás területén élők keresik 

fel a szentendrei kormányablakot, hanem 

a budapesti közeli kerületek, illetve más 

települések lakosai is. A kormánymegbízott 

felhívta a figyelmet az elektronikus ügy-

intézésre, amit már egyre több ügytípus 

esetén vehetnek igénybe az állampol-

gárok. Levelében kitért a kormányablak 

alkalmazás használatának előnyeire is. A 

levelezés teljes terjedelmében elérhető a 

szentendre.hu weboldalon.

veGYszeres GYOMirtÁs A Hév vONAlÁN. 

Augusztus 23-án és 25-én vegyszeres gyo-

mirtást végez a MÁV-HÉV Zrt. a H5-ös HÉV 

szentendrei vonalán. Az alkalmazott gyo-

mirtó a Zrt. tájékoztatása szerint a méhekre 

nem ártalmas, a gyomirtás során a kötelező 

és szokásos óvintézkedéseket megteszik. 

A gyomirtás a sínpályákat, a HÉV üzemi te-

rületeit, az állomásokat, megállóhelyeket, 

valamint ezek közvetlen környezetét érinti. 

Az alkalmazott anyag munkaegészségügyi 

várakozási ideje 0 nap, ami azt jelenti, hogy 

a szer felszáradása után szabad a kezelt te-

rületen védőfelszerelés nélkül tartózkodni.

Fotó: szentendre.hu

Fotó: szentendre.hu
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MeNetreNDvÁltOzÁs vOlÁNBUsz JÁ-

rAtAiNÁl. Szeptember 1-jétől változik a 

Volánbusz járatainak a menetrendje. A vál-

toztatást a Közlekedéstudományi Intézet 

Közszolgáltatási Központja által szerve-

zett menetrend-egyeztetésen elhangzott 

észrevételekkel indokolták. A Szentendrét 

érintő menetrendváltozásokról innen tud 

tájékozódni: www.szentendre.hu/menet-

rendvaltozas-szeptember-1-tol-a-volan-

busz-jaratainal

veNDéGséGBeN Az ÚrNÁl címmel pá-

lyázati felhívást tett közzé a Nemzeti Kul-

turális Alap támogatásával a MANK Non-

profit Kft. és együttműködő partnereként a 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Múzeum. A kezdeményezést az indokol-

ja, hogy 83 év után ismét Magyarország 

ad otthont a Nemzetközi Euchariszti-

kus Kongresszusnak, amely történelmi 

pillanathoz csatlakozott a fent említett 

két szervezet a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával. Az esemény részeként 

képzőművészeti program indul, és egy 

kiállítást is megvalósítanak. A pályázók 

festménnyel, grafikával, kültéri szoborral, 

kisplasztikával, domborművel, installá-

cióval, videómunkával és fotóművésze-

ti alkotással pályázhatnak a felhívásra, 

amelynek eredményeként megvalósuló 

kiállításon a festmények, grafikák és fo-

tómunkák molinókiállításon keresztül, a 

szobrok, kisplasztikák, domborművek, 

installációk és videómunkák eredetiben 

kerülnek kiállításra. A legjobb pályamű-

veket kiállítás keretén belül mutatják be 

2021 szeptemberében. Bővebb információ 

a kiírásról itt található: www.alkotomuve-

szet.hu/eucharisztia-palyazat

fOtÓPÁlYÁzAt A Civil kÖzÖsséGi élet 

ÚJrAiNDUlÁsÁrÓl „Együtt. Újra.” szlog-

ennel a Nemzeti Ifjúsági Tanács – a Minisz-

terelnökség támogatásával és együttmű-

ködésével – fotópályázatot indít. Céljuk a 

civil szervezetek programjainak és a kö-

zösségi élet vírushelyzet utáni újraéledé-

sének bemutatása a fiatalság szemével. A 

pályázaton olyan 18 és 35 év közötti sze-

mélyek vehetnek részt, akik valamely civil 

szervezethez kapcsolódnak. A jelentke-

zők magánszemélyként, csak és kizárólag 

egyetlen fotóval jelentkezhetnek. A NIT az 

első három helyezettet pénzjutalommal 

díjazza, 200.000, 250.000 és 300.000 Ft 

értékben. A legjobb húsz pályaműből vár-

hatóan országos vándorkiállítás indul az 

ősz folyamán, melyek közönségszavazáson 

is részt vesznek. A közönségdíjas alkotás 

készítője 100.000 Ft jutalomban részesül. 

A fotópályázatra 2021. szeptember 19. éj-

félig lehet jelentkezni egyetlen egy fotó 

benyújtásával, mely a pályázó szerint a leg-

inkább tükrözi a hazai civil közösségi élet 

újraindulását. További információ: www.

egyuttujra.hu

HOsszABBítÁs: NAGYítÁs A Haász Ist-

ván Munkácsy-díjas festőművész Na-

gyítás című kiállítása meghosszabbított 

nyitvatartással, szeptember 30-ig várja a 

látogatókat az IKON kiállítótérben. A Vajda 

Lajos Múzeumban, júliusban nyílt tárlaton 

mutatták be a Ferenczy Múzeumi Centrum 

mappasorozatának első darabját. Haász 

István 10 grafikát magába foglaló Karan-

tén című szériája és az egyedi lapok limi-

tált számban megvásárolhatók. A kiállítás 

csütörtök – vasárnap 14:00–17:00 között 

látogatható.

Csápos kút kontra Pap-szigeti strand
Siratják a nyolc éve bezárt egykori 

Pap-szigeti strandot mindazok, akik nem 

akarnak a Dunában fürödni és nem akar-

nak átmenni Leányfalura úszni, csobban-

ni egyet a nagy melegben.

A szentendreiek kedvelt strandját már 

hosszú ideje a kemping tulajdonosa, Mé-

száros János üzemeltette, amikor 2010-

ben úgy tűnt, itt a Kánaán, 55 fokos termál-

vizet találtak a területen. Igaz, a 2007-ben 

elkezdett feltáró munkák során 1835 mé-

ter mélyre kellett fúrni, de a 800 l/perces 

kitermelés elég biztatónak tűnt. Mészáros 

és a város akkor közösen finanszírozta a 

89 M forintba kerülő munkát. A vállalkozó 

azt kérte, hogy a feltörő víz tíz százalékát 

ő használhassa, és kerüljön be a szerző-

désbe, hogy a víz csak a Pap-szigeten 

hasznosítható. A város akkori polgármes-

tere, Dietz Ferenc nagy lehetőséget látott 

a dologban, ötcsillagos szállodakomp-

lexum szerepelt a tervekben. Ám ebből 

nem lett semmi, 2013-ban a strand már 

nem nyitott ki, a termálvíz hasznosítása 

is elmaradt, aminek részben az lehet az 

oka, hogy egy szakértő szerint az itteni 

vízkészlet összefügg a budai karsztrend-

szerrel, egy víztestet alkot vele. És, hogy 

miért nem kapott működési engedélyt az 

akkor már több évtizede üzemelő strand? 

Egy csápos kút miatt, ami a sziget dél-ke-

leti részén helyezkedik el, és védőterülete 

lefedi a strandot. A DMRV Zrt. webolda-

lán ez olvasható: „Potenciális szennyező 

forrásként kell tekinteni a vízbázis szem-

pontjából a Pap-szigeti strand, camping 

üzemeltetésére, valamint a 11. sz. közútról 

szerves szennyezőanyagok (üzemanyag, 

kenőanyag), toxikus fémek, széndioxid, 

szénmonoxid, por, korom kerülhetnek az 

úttestre és az útszéli növényzetre, melyek a 

csapadékkal az út menti csapadékelveze-

tő árkon keresztül a Kis-Dunaág medrébe 

kerülhetnek.”

A kút 1988-ban létesült, az érvényes 

engedély alapján évi másfél millió 

köbméter ivóvizet szolgáltat Szent-

endre városának és további nyolc te-

lepülésnek. Persze felmerül a kérdés, 

ha 1988 óta ott volt a kút is és a strand 

is, miért nem zavart huszonnégy éven 

át senkit a szennyeződés? A DMRV Zrt. 

tájékoztatása szerint ennek az az oka, 

hogy: „A Pap-szigeti csápos kút vízbá-

zis védőidomának és védőterületének 

lehatárolása és kijelölése, a vonatkozó 

jogszabályi előírások alapján, 2012. év-

ben történt meg.” Azt is szerettük volna 

megtudni, hogy át lehetne-e helyezni 

a kutat más helyre, de kérdésünkre el-

utasító választ kaptunk. „A Pap-szigeti 

csápos kút áthelyezése műszakilag nem 

értelmezhető, helyette új víztermelő kút 

létesítése lenne szükséges a kieső víz-

mennyiség pótlására, de erre megfelelő 

adottságú szabad terület jelenleg nincs 

a térségben.” A kör ezzel bezárult. Úgy 

tűnik, a Pap-szigeten belátható időn be-

lül nem lesz strand.

Pap-szigeti kemping | Fotó: Medveczki Tamás
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Szentendrei szennyvizek

2021. július 16-án megtörtént a műszaki átadás-átvétele 
a 2021. február 15-én megkezdett belvárosi csapadékvízelvezetés kivitelezési 
munkálatainak. A projekt tapasztalatairól, valamint a jövőbeni tervekről 
Pilis Dániel alpolgármestert kérdeztük.

előzmények:

A belvárosi csapadékvíz-elvezetés régi, 

súlyos problémája volt Szentendrének. 

Az egyesített szennyvíz- és csapadék-

víz-elvezető rendszer annyira elavult, 

hogy egy nagyobb esőzésnél a csatorna 

tartalma elöntötte az utcákat, az épülete-

ket, ami nem csak egészségügyileg volt 

kockázatos, de turisztikai szempontból is 

hátrányosan érintette a várost.

A projekt támogatására Szentendre ön-

kormányzata 2018-ban 300 millió forintos 

támogatást kapott a Pest Megyei Önkor-

mányzat pályázatán, amely összeg csök-

kentette a város önrészét a projektben. A 

tervezett beruházás által érintett terület: 

Belváros – Bogdányi utca – Szamárhegy – 

Művész-telep, melyen keresztül összesen 

14 hektárnyi terület csapadékvize kerül 

elszállításra. Ugyanakkor, a 2017-es pá-

lyázat tervezői költségbecslése csupán 

470 millió Ft volt, amely összeg, mint a 

későbbi közbeszerzési eljárásokban ki-

derült (2020 januárjában a legolcsóbb 

ajánlat is bruttó 890 millió forint volt), 

messze alatta állt a realitásoknak, így 

az önkormányzatnak végül nagyobb ön-

részt kellett vállalnia a tervezettnél. Két 

eredménytelen pályáztatás után az ön-

kormányzat 2020 szeptemberében újra 

kiírta a közbeszerzési eljárást, melyen a 

legkedvezőbb árajánlatot a Colas Alterra 

Építőipari Zrt. adta, bruttó 681 639 698 Ft 

összegben. A kivitelezési szerződés alá-

írására 2020. december 8-án került sor.

Forrás: szentendre.hu

végül mekkora összeg lett az önkor-

mányzat által vállalt önrész?

Tekintettel arra, hogy a kivitelezési szer-

ződésben rögzített 2%-os tartalékkeretet 

is kimerítettük, sőt, pótmunkák elvégzése 

is szükségessé vált, illetve önkormány-

zati feladatként az elektromos áramel-

látás kiépítése, a fakivágás, kerítésépítés, 

műszaki ellenőrzés is a projekt egészét 

képezte, így a teljes beruházás végül kb. 

bruttó 720 millió forintba került, amelyből 

300 millió forint volt a támogatás, tehát az 

önkormányzat mintegy 420 millió forintot 

tett hozzá. Mindezt a saját költségveté-

sünk terhére, így elkerülhetetlen volt az 

ingatlaneladás is.

Hogyan alakult a munkálatok műszaki 

tartalma a kivitelezés során?

Összesen 15 módosítás vált szükségessé, 

melyek többsége kisebb volumenű volt, 

így például közművezeték kiváltás vált 

szükségessé az átemelő mellett, beton 

akna helyett műanyagaknát kellett be-

építeni a Bogdányi és Dézsma utcákban a 

helyszűke miatt, a Rév utcában felhagyott 

vasbeton aknát kellett elbontatni.

Jelentősebb eltérés a tervektől a Teát-

rum melletti nyomvonal változása a BGE 

hőszivattyú rendszere miatt, ami többlet 

burkolatbontást és helyreállítást okozott, 

illetve a záportározó helyének megvál-

toztatása, melyre előre nem látható mű-

szaki szükségesség okán kellett sort ke-

ríteni. Továbbá elmaradt egy tétel, a házi 

bekötések kialakítása.

A jövőben akkor nem is várható, hogy az 

érintett háztartások csatlakozni tudja-

nak a csapadékvízelvezető rendszerhez?

Ezt mindenképp meg szeretnénk valósí-

tani, hiszen műszakilag megnyílt erre a le-

hetőség, bízom benne, hogy jövő tavasszal 

egy projekt keretében sikerülni fog.

Mennyit csúszott a kivitelezés befeje-

zése?

A vállalkozó 15 nappal lépte túl a szerző-

désben vállalt határidőt. Ez a már említett 

műszaki módosítások miatt volt elkerül-

hetetlen. Azt kell mondjam, a tervek sok 

esetben nem voltak megfelelőek, így pél-

dául nyomvonalat is kellett módosítani a 

Budapesti Gazdasági Egyetem Rév utcai 

ingatlanának területén. A legnagyobb vál-

toztatás pedig az volt, hogy az Ady Endre 

utcába tervezett 100 m3-es záportározó 

áthelyezése vált szükségessé, ugyanis a 

kivitelezés során szembesültünk azzal, 

hogy az előzetes feltárással szemben 

már 2 méter körül márgás homokkő és 

szinte talajszinttel egyező rétegvizek ke-

rültek elő. A talajszerkezet változása 10 

milliós nagyságrendű többletköltséget, 

(illetve esetleges környezeti károsodást) 

okozott volna, emiatt a katasztrófavédel-

mi és a környezetvédelmi hatóságokkal is 

egyeztetve új helyszínen, az átemelő előtt 

került megépítésre a tározó. A tározóban 

Záportározó építés közben | Fotó: szentendre.hu
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felgyülemlett csapadékvíz locsolásra 

való használatát a típusterv csak részben 

oldotta meg, ezért több műszaki változ-

tatással tettük locsolóvíz kiemelésére is 

használhatóvá. Összességében azt kell 

mondjam, hogy nagy szerencsénk volt, 

amiért a nyertes kivitelező nagy tapasz-

talattal rendelkezett, és nem jött zavarba 

a felmerült akadályoktól. De nagyon jó 

műszaki ellenőre is volt a projektnek, és 

sokat köszönhetünk a Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa-

inak is abban, hogy a felmerült vis maior 

helyzeteket gördülékenyen kezelték és 

oldották meg.

A belvárosi csapadékvízelvezetés prob-

lémája tehát megoldódni látszik, ugyan-

akkor tudomásom szerint a szentendrei 

szenny- és csapadékvízelvezető rend-

szer számos helyszínen továbbra is egye-

sítve működik, s ez a körülmény is hozzá-

járul a szennyvíz Dunába ömléséhez. Mik 

a tervek ennek megoldására?

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel 

(DMRV) megkezdtük az egyeztetéseket, 

tájékozódtunk az elképzeléseikről és mű-

szaki javaslataikról. Tudomásunk szerint 

a DMRV folyamatosan dolgozik a szüksé-

ges fejlesztések tervezésének előkészí-

tésével és rendelkezik konkrét megoldási 

javaslatokkal is, melyet reményeink sze-

rint hamarosan a nagyobb nyilvánosság 

is megismerhet majd.

Hogyan alakulnak ebben a kérdésben a 

feladat- és hatáskörök?

A regionális rendszert DMRV üzemelte-

ti, ő tud és neki lehet fejleszteni – akár 

állami, akár uniós forrásból. Vagyis a 

szennyvízelvezetés DMRV, a csapadékví-

zelvezetés pedig önkormányzati feladat- 

és hatáskör. Mivel azonban sok esetben 

egyesített rendszerről beszélünk – amit a 

csapadék túlterhel – elsődleges feladat, 

hogy az kettéváljon. Ahogy ezt megtörté-

nik, ezek a hatáskörök is meg fognak osz-

lani. A leválasztás tehát önkormányzati 

feladat, amit önkormányzati forrásból kell 

megvalósítani. Sőt, ha ez minden érintett 

településen megtörténne, a DMRV-nek 

is nagyságrendekkel kisebb fejlesztést 

kellene végrehajtania – hiszen nem kell 

kihúzni a dugót egy olyan kádból, ami 

soha nem telik meg.

Minek van realitása, mi történik meg 

hamarabb: a csapadékvíz leválasztása, 

vagy a regionális rendszer csövének a 

bővítése?

Bízom benne, hogy az említett egyezte-

tés után jobban látszanak majd a realitá-

sok. A DMRV korábban arról tájékoztatott, 

hogy rendelkezésükre áll egy koncep-

cióterv, egy ún. pilot-program, és ők 

Szentendrét választanák a megvalósítás 

helyszíneként, amelynek eredményeként 

a regionális szennyvízről Szentendre le-

választható lenne. Persze ettől még nem 

biztos, hogy megoldódna a legnagyobb 

probléma, a szennyvíz Dunába ömlése, 

hiszen előfordulhat, hogy a többi érin-

tett település szennyvize is változatlanul 

nagy terhelést jelent majd ennek a nyo-

mott – vagyis nem átemelővel működő 

– csőszakasznak.

Jelen pillanatban hány százalékban 

megoldott a csapadékvízelválasztás 

szentendrén?

Az esővízgyűjtés sokkal nagyobb terü-

leteket érint, mint a most átadott hely-

szín. Ezzel a jelenlegi beruházással a 

problémáknak csak egy része került 

megoldásra, úgyhogy van még dolga 

Szentendrének, a DMRV-nek pedig egy 

nagyságrenddel még nagyobb feladata. 

És minden jövőbeni tervünk erősen függ 

attól, hogy a DMRV milyen támogatást 

kap majd a saját projektjére. Arra sajnos 

nem látok esélyt, hogy idén egy hasonló 

méretű projektet meg tudjunk valósítani, 

hiszen a most lezártat is ingatlaneladás-

ból tudtuk végül befejezni.

Ami miatt érte is kritika a városvezetést.

Sajnos hiába kaptuk vissza az IPA 460 

milliónyi összegét a kormánytól, a CO-

VID miatti kiesések, bevételcsökkené-

sek, valamint az elvesztett gépjárműadó 

összege akkora hiányt jelentettek, hogy 

nem tudtunk eltekinteni az ingatlanel-

adásoktól. Hozzá kell tennem, a kérdé-

ses ingatlanok kijelölése során tekintettel 

voltunk arra, hogy azokon a helyi építési 

szabályzat nem teszi lehetővé a funkció-

váltást, vagy lakóparkok építését, amire 

korábban volt példa, elég csak az önkor-

mányzati Mentálhigiénés Központ épüle-

tének 2016-os, előző városvezetés idején 

történt eladására gondolnunk, mely terü-

leten ma már egy 15 lakásos lakópark áll, 

parkolási gondokat generálva a szomszé-

dos gyermekrendelő környékén.

Ha már a szennyvízről beszélgettünk, 

júniusi hír, hogy a nem közművel gyűj-

tött háztartások szennyvizét, idén július 

1-jétől egy kijelölt közszolgáltató szál-

líthatja el. sokan úgy vélik, hogy ezáltal 

lényeges drágult ez a szolgáltatás.

Először is fontos hangsúlyozni, hogy 2013 

óta fennálló kötelezettsége volt a város-

nak, hogy gondoskodjon ezen szenny-

vizek begyűjtéséről és elszállításáról. A 

szolgáltatót kizárólag közbeszerzési el-

járás keretében választhattuk ki, és azt 

gondolom, hogy végeredményben elő-

nyös szerződést sikerült kötni. Valóban, 

Budakalászon olcsóbban végzik ezt a 

szolgáltatást (jelenleg Szentendrén a díja 

fordulónként 19.000 ft + ÁFA – a szerk.), 

de ez annak köszönhető, hogy a 2013-as 

rezsicsökkentés idején azt a díjat befa-

gyasztották, és a vállalkozót a Magyar 

Államkincstár kompenzálja. Abban bíz-

hatunk, hogy ha minél többen igénybe 

veszik majd ezt a szolgáltatást, akkor 

jövőre kedvezőbb árat tudunk kialkud-

ni. Illetve tervbe van véve a vonatkozó 

rendelet módosítása is akként, hogy ha 

egy háztartás – tipikusan az üdülők – 

vízfogyasztása nem éri el az évi 5 m3-t, 

akkor mentesülhet az az évi elszállítási 

kötelezettség alól. Fontosnak tartom ki-

hangsúlyozni, a jogszabályból eredő – az 

előző városvezetések által folyamatosan 

elmulasztott – kötelezettség lényegét: a 

talaj- és a felszín alatti vizek folyamatos 

szennyezésének felszámolását, minima-

lizálását. A környezetszennyezés ezen 

formája manapság komoly és aktuális 

problémát jelent Szentendre sok terüle-

tén, amire az egyetlen megoldás az, hogy 

a jogalkotó 2013-as szándéka szerint a 

szennyvizek kontrollált és igazolható mó-

don kerülnek ártalmatlanításra.

-gs-

Lapunk a regionális szennyvízelvezető rendszer megújulása, korszerűsítése kér-

désében megkereste Balogh Zsoltot, a DMRV Zrt. műszaki igazgatóját, aki az 

alábbi választ adta.

„A regionális szennyvízelvezető rendszer 9 település szennyvizeit vezeti el és 

juttatja a szentendrei szennyvíztisztító telepre. Szentendre belvárosában egye-

sített csatornahálózat működik, mely egyszerre szolgál a szennyvizek és csapa-

dékvizek fogadására. Szentendre többi részén, valamint a másik 8 településen a 

szennyvízhálózat elkülönülten üzemel a csapadékvíz rendszertől. Sajnos ennek 

ellenére csapadékos időben innen is érkeznek csapadékvizek, melyek Szentendre 

egyesített csatornáját terhelik.

Társaságunk elkészítette azt a koncepciótervet, mely az egyesített rendszer szét-

választását és a regionális szennyvizek leválasztását irányozza elő Szentendrén. 

Az Önkormányzattal évek óta folyamatos az együttműködés annak érdekében, 

hogy szakmailag alátámasztott koncepció szerint valósuljanak meg mind az 

önkormányzati, mind a DMRV Zrt. felelősségi körében megvalósítandó feladatok.

Jelenleg a Vízjogi Létesítési Engedély megszerzésének előkészítése zajlik, ami 

az egyik legfontosabb előfeltétele a források megszerzésének.

Társaságunknál a szükséges forrás nem áll rendelkezésre, így nem áll módunkban 

a kivitelezési munkálatok megkezdéséről tájékoztatást adni.

Fentiekkel együtt a DMRV Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a projekt 

mielőbb elindulhasson.”



11
—

v
Á

r
O

s

Valahová tartoznunk kell…
Hárman tettek állampolgársági esküt szentendrén 2021. augusztus 3-án. közülük 

egy vállalta, hogy elmeséli, hogyan került Magyarországra, és miért szeretett volna 

államunk polgára lenni.

Nem tudtam, hogy néz ki interjúalanyom, 

de amint megjelent a Christine kávézó te-

raszán, rögtön tudtam, hogy őt keresem. 

Lakatos Elena magyar neve ellenére egy-

általán nem rendelkezik magyar felme-

nőkkel, mégis úgy döntött, hogy magyar 

lesz. Huszonhárom évesen, 1991-ben érke-

zett Magyarországra, hogy egy keresztény 

misszió keretében angolt tanítson.

– Harminc éve vagyok itt, már ideje volt 

megkérni az állampolgárságot. Kínai va-

gyok, Hongkongban születtem. A szüle-

immel és három testvéremmel kilencéves 

koromban az Egyesült Államokba költöz-

tünk. Főleg a jobb oktatási lehetőségek 

miatt döntöttek úgy a szüleim, hogy föld-

részt váltanak, mi voltunk az első generá-

ció, aki egyetemre járt.

Ide Magyarországra hatvanan érkeztünk, 

az egész országban tanítani, kicsiket és na-

gyokat. Én Budapestre kerültem. Kaptunk 

lakást, fizették a rezsit, és kaptunk mellé 

tizennyolcezer forintot. Ez bőven elég volt 

akkor a megélhetéshez. A IX. kerületben 

dolgoztam egy közgazdagsági szakközép-

iskolában. Miután lejárt a szerződésem, 

úgy éreztem, hogy még egy évet marad-

nom kell.

Abban az időben nagyon könnyű volt an-

gol tanárként elhelyezkedni, így nem volt 

bonyolult munkát találni. Elena tehát itt 

maradt, és tanított tovább. Három év eltel-

tével úgy döntött, hogy jobban elmélyed a 

magyar nyelvben. Addig sem lustaságból 

nem tanulta meg, hanem nem volt rá szük-

sége. Egy nemzetközi keresztény gyüleke-

zetbe járt, később egy magyar gyülekezet 

tagja lett, ahol az istentisztelet alig húsz 

százalékát értette, így ez is motiváló erő 

volt számára. Mára gyakorlatilag tökéle-

tesen beszél magyarul.

Aztán rátalált a szerelem. Férjével három 

esküvőt tartottak, egy polgárit és egy 

templomit itt Magyarországon, míg kint 

egy templomit és egy kínai bankettet. 

Azért lett három esküvő, hogy csak nekik 

kelljen utazni, a családoknak ne. És, hogy 

mennyire volt a kínai hagyományoknak 

megfelelő a lagzi? A vacsora mindenképp, 

kerek asztalok, tizenkét fogás, egyébként 

meg inkább amerikai volt.

Itthon akkoriban még furcsán néztek 

Elenára és férjére, amikor pedig meg-

születtek a gyerekek ez még fokozódott. 

Tolták a babakocsit, volt, aki megállt, visz-

szajött és belebámult a kocsiba, hogy hogy 

néz ki a gyerek. Az USA-ban senkit nem 

érdekeltek. Negatív élmények nem érték 

Magyarországon, csak sokszor érezte a fi-

gyelmet a tömegközlekedési eszközökön.

– Nem úgy viselkedem, mint a kínaiak, 

talán azért, mert az USA-ban nőttem fel. 

Hangosabb vagyok, megmondom a véle-

ményem, gesztikulálok, mint az olaszok. 

Ha valaki elkezd rólam beszélni, szólok 

neki, hogy értem. Van, aki bocsánatot is 

kér miatta. De személyesen nem nagyon 

találkoztam negatív megnyilvánulásokkal.

A budapesti éveket Szentendre követte, ti-

zenöt éve itt él férjével és két gyermekével.

A családban túlnyomórészt angolul be-

szélnek egymással. Nevetve meséli, hogy 

a gyerekekkel – ha kell – magyarul kiabál, 

úgy jobban tudja magát kifejezni.

Hivatalosan hat évet dolgozott tanárként, 

azóta missziós munkában vesz részt.

– Öt éve kedd reggelenként az Offline 

Centerben egy felnőtt csoporttal be-

szélgetek. Nem tanítok nyelvtant, csak 

beszélgetünk, mert ez hiányzik mindenki-

nek. A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű 

Baptista Gimnáziumban Szülői Angol Klub 

keretében tartjuk az órákat más amerikai 

misszionáriusokkal, emellett pedig a csa-

ládi vállalkozásunkban dolgozom.

Azt hinnénk, hogy a kínaiak és a hongkon-

giak ugyanazt a nyelvet beszélik, de ez 

tévedés. Elena bármennyire is szeretné, 

a mandarint beszélő kínaiakat nem érti, ő 

ugyanis kantonit beszél, a két nyelv tel-

jesen eltér egymástól. Ha találkozik egy 

kínaival, magyarul vagy angolul beszélnek 

egymással.

A magyar állampolgárságot harminc év 

után kérte meg, s mivel családja van és 

régóta itt él, egyszerűsített eljárásra volt 

csak szükség. Tavaly augusztusban kezdte 

intézni a papírokat. A járási hivatalban csak 

tíz egyszerű kérdést tettek fel neki. Az al-

kotmányról és a himnuszról szó sem esett.

Arra a kérdésre, hogy miért akart magyar 

lenni, így válaszolt:

– Mindig azt gondolom, hogy bárhol tu-

dok élni, ha ott vannak, akiket szeretek, és 

szeretnek engem, és ahol van értelmes 

munkám és szolgálatom. Persze a legfon-

tosabb, hogy Isten terve, keze is benne van. 

A többi, részletkérdés. Nagy áldás a szá-

momra, hogy mindig hazamegyek, amikor 

a szüleimhez megyünk látogatóba, és ha-

zajövök, amikor Magyarországra érkezem! 

Az egy dolog, hogy valaki itt született, és 

ezért állampolgár. Én meg ezt választot-

tam, és én ezért hálás vagyok. A hongkongi 

és az amerikai állampolgárság nem az én 

döntésem volt, de a magyar igen. Itt van az 

állampolgári eskü szövege, amit elmond-

tam. „Én,… esküszöm, hogy Magyarországot 

hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaság-

nak hű állampolgára leszek, Alkotmányát és 

törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. 

Hazámat erőmhöz mérten megvédem, ké-

pességeimnek megfelelően szolgálom. Isten 

engem úgy segéljen.” Az embernek kétszer 

is meg kell gondolnia, hogy az elmondot-

takat vállalja-e. Ez olyan, mint a házasság, 

nagyon komoly dolgokat mondunk ki ezzel 

a szöveggel tanúk előtt. Amikor kimondtam 

az esküt, éreztem, hogy annak súlya van. 

Nekem ez fontos volt. Nem nagyon írok a 

facebookra, de kiírtam, hogy állampolgár-

ságot kaptam. Mindenki azt kérdezte, miért 

tartott ennyi ideig. Sokan azt mondják, nem 

fontos a papír. Dehogynem. A házasságban 

is, meg az állampolgárságban is. Valahová 

kell tartoznunk, és jó, hogy hivatalosan is 

tartozom valahova. Mert az eskü, a szöveg, 

amit kimondunk, jelent valamit. Felelős-

séggel jár, és védelmet is jelent. Akár férj és 

feleségként, akár állampolgárként.

Zimre Zsuzsa

Lakatos Elena | Fotó: Bellai László
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istók Bernadett – Panificio il Basilico

Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy a 

Bazsalikom pékséggel fogok együtt dol-

gozni. A festészetben és a konyhaművé-

szetben is nagyon fontos az optikai szép-

ség, és mindketten törekszünk erre. Itt élek 

nem messze a pékségtől a patakparton, 

és Szabolccsal (Szabadfi Szabolcs, a Pa-

nificio tulajdonosa – a szerk.) az is összeköt 

minket, hogy nagyon fontosak számunkra 

a növények. Ő maga termelő, melyeket 

a reggeli szendvicsekben használ fel. Én 

is szeretek kertészkedni. Elküldtem pár 

képem a szakácsnak, ami inspirálhatja, ő 

kiválasztott egyet, és az alapján készített 

egy ételt. Úgy gondolom, hogy Szentend-

re, szabadság, patakpart, növények na-

gyon passzolnak, és azzal, hogy a patak 

egyik felén ott van a pékség, a másik vé-

gén pedig a MűvészPikniken mutathatom 

be az alkotásaimat, szintén összekötődik 

a két dolog.

ef zámbó szonja – Pótkulcs

Csilla (Árva Csilla, a tulajdonos – a szerk.) 

megkeresett, hogy van-e kedvem részt 

venni ebben az együttműködésben, mert 

meghallotta, hogy a pultban lévő kis lép-

csőt Szonja lépcsőnek hívják. Ennek az 

az oka, hogy régen ott dolgoztam, és 

azért vették nekem, hogy elérjem a ká-

végépet. Innen jött a lépcső motívum, és 

a szakáccsal, Jánossal együtt dolgozva 

kerestük meg, hogyan lehetne a mun-

káim hangulatát átvinni a süteménybe. 

Nem egy munkából indultunk ki, hanem 

a szürreális hangulatot szerettük volna 

megteremteni.

krizbai Gergely „krizbo” – Dorothea 

Bistro & Café

Az utóbbi néhány hónapban a „Széthul-

ló világok között” című sorozaton dolgo-

zom – a cím direkt utalás a 2019-es Vajda 

Lajos kiállításra. A képekkel az egymásra 

halmozott motívumok közötti reláció vál-

tozásával kísérletezem. A festmények jel-

lemzően monoton, limitált színpalettával 

rendelkeznek. Ludányi Joe-val (a tulaj-

donos – a szerk.) közösen úgy döntöttük, 

hogy az GastroArt-ra készített tál is eze-

ket a képeket fogja megidézni, mind ízben, 

mind formában. Olyan elemeket válogat-

tunk össze, amik valamilyen módon jelen 

vannak a képekben is. Jellemző például a 

csontok jelenléte a képeimen, így a tálon 

egy malac-oldalas található, jól látható 

bordával. Minden tálra, kézzel rajzolok 1-2 

jelet, azzal a fantasztikusan finom, sárga 

curry-s szósszal, amit Joe kísérletezett ki 

– bízunk benne, hogy a látogatóknak úgy 

ízlik majd, mint nekünk!

verebélyi Diána – Christine Café

Viharos nyugalom a festményem címe, 

amiből kiindultunk. A nyugalmat árasztó 

képen, mint két viharmadár jelenik meg két 

fecske. A türkizes színvilágot csirkemelles 

lilahagymás ételkompozícióba álmodtuk 

meg. Én már többször is részt vettem ezen 

az eseményen, más-más helyeken, és mivel 

nagyon sikeres volt mindig, ezért örömmel 

mondtam igent. Az alkotás kiválasztása kö-

zösen történik, megmutatom néhány képe-

met, és azokból kiindulva keresgélünk. Itt 

a türkiz szín előidézése lesz a feladat, ezt 

kell visszahozni, a zöldes-fehéres mártás 

színvilága jól asszociál a képemmel.

Összeállította: Zimre Zsuzsa

Fotók: Boldog Ati

Étel és művészet – GastroArt

Végy néhány kreatív szakácsot, izgalmas képzőművészt, és engedd, hogy 
kibontakozzanak. Valahogy így kezdődhetett a GastroArt, melynek 
keretében művészek egy-egy alkotásából inspirálódva készítenek ételt a 
gasztroszakemberek. Közülük mutatunk be néhányat.

Dorothea Bistro & Café

Panificio Il Basilico
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Szokol Judit és a Csend-etűdök
Milyen körülmények között született a da-

rab? Mi inspirálta a történetet?

Az első karantén rettenetesen hatott rám. 

Fél éve végeztem az egyetemen, és hirtelen 

céltalanná vált minden: úgy tűnt, a szakmám 

megszűnt és nem tudtam mivel kitölteni az 

űrt. Nem sikerült lekötni az energiáim. Új 

szokásaim lettek: minden nap kitakarítottam 

a lakást, lett egy konyhakertem – de ezekkel 

is csak a fél nap telt el. Régóta foglalkozta-

tott az írás gondolata, és ki kellett magam 

rángatni ebből a furcsa mocsárból. Úgy 

döntöttem, ezt az évet arra szánom, hogy 

írok egy saját darabot és talán mire elké-

szülünk, a vírusból is kikászálódunk. Sajnos 

a víruskérdés még eldöntetlen. De az alap-

löketet a munkához ez a leállás adta. Ez az 

időszak arra is jó volt, hogy sokat tudtam 

gondolkodni, újraértékelni a dolgokat. Arra 

jutottam, hogy olyan témával akarok foglal-

kozni, ami személyesen is érint.

Az elmagányosodás, a társas magány 

problémája régóta foglalkoztat. Néha az az 

érzésem, az ember számára az egyik leg-

nagyobb kihívás, hogy utat találjon a másik-

hoz, mégsem fordítunk elég időt és energiát 

erre. Folyamatosan az élet különböző terü-

letein kell megfelelnünk, rengeteg terhet 

raknak ránk a hétköznapok, és ebben a mó-

kuskerékben igazán könnyű elhanyagolni 

az emberi kapcsolatainkat. Ezért könnyen 

érezhetjük magunkat magányosnak. Vala-

hogy a világ is azt sulykolja belénk, hogy 

ha sikeres akarsz lenni, akkor erősnek kell 

lenned, aki minden nehézségből egyedül 

áll fel és bármilyen akadályon áttöri magát, 

aki második bőrt növeszt, amin semmi nem 

hatol át. Miközben szerintem ez leginkább 

ahhoz vezet, hogy érzéketlenek leszünk és 

elveszítjük az empátiánkat egymás felé. Azt 

gondolom, a megosztás képessége nagyon 

fontos, amit nem szabad elveszíteni. Sokkal 

nagyobb erő, ha az ember meg tudja fo-

galmazni a félelmeit és meg tudja osztani 

olyanokkal, akikben bízik, mert akkor lehet 

kezdeni vele valamit. A magány viszont 

közönyhöz vezethet, ami társadalmilag is 

nagyon veszélyes. Ezeken gondolkodtunk 

Fabacsovics Lili dramaturggal, akivel együtt 

írtuk a szöveget.

fiatal alkotóként célod, hogy a saját kor-

osztályodat szólítsd meg? A te generációd 

jelenségeire/problémáira (is) reflektál a 

darab?

Szerintem nem is tudnék mást, mint a sa-

ját generációmat képviselni. Valószínűleg 

akaratlanul is behozom azokat a témákat, 

amelyek foglalkoztatnak, amelyek a kor-

osztályomat érintik, mivel ezekben élek. 

Fontosnak tartom, hogy a fiatalokat meg-

szólítsuk. Azt gondolom, nekünk mások az 

igényeink nézőként. Elvárjuk, hogy legyen 

közünk az előadáshoz. Számomra különö-

sen fontos a személyesség, mert ha egy 

anyaghoz nem tudok kapcsolódni, nem 

érdekel. A Csend-etűdök a magányosság 

jelenségével foglalkozik. Sokféle magány 

létezik, és természetesen a mai fiatalok kö-

zött is jelen van. A darab fiatal szereplői is 

küzdenek vele.

Milyen érzés szentendrén játszani? van 

különbség a kőszínházhoz képest?

Szentendrén dolgozni számomra mindig 

inspiráló és felszabadító érzés. Nagyon él-

vezem, hogy egy hét erejéig szinte beköl-

tözünk a városba és a próbák mellett kicsit 

felszívunk a hely hangulatából. Egyébként 

is Szentendre és Dunakanyar-fan vagyok: 

van, hogy csak úgy kijövök egyedül vagy 

néhány barátommal HÉV-vel vagy bicikli-

vel, és sétálunk, kiülünk a Duna-partra. A 

Teátrum ideje alatt különösen vibráló ez 

a hely, ami a munkára is jó hatással van. 

Könnyedebbnek érzem magam, kevésbé 

stresszelek, és ez mindenre kihat. Nagyon 

jó hangulatban lehet itt próbálni. Igazából ez 

a legnagyobb különbség, nagyon jó, kreatív 

energiák tudnak megmozdulni attól, hogy 

ebben a közegben vagyunk. Persze az idő-

járás miatt folyton aggódom, de remélem, 

szerencsénk lesz.

Vas Julianna

tanulságos mese az életről - Csend-etűdök
A MűvészetMalom udvarán, az augusztusi 

csillageső alatt került sor a Csend-etűdök 

című darab ősbemutatójára. Hullócsillagot 

azonban a nézők közül senki sem láthatott 

mert a Szokol Judit által rendezett külön-

leges színdarab minden szemet magára 

vont mind a 90 percén keresztül.

A mű címe már önmagában elég érdekes, 

hisz két ellentétes dolgot köt össze. Egy 

etűd lejátszásakor egy hangszert szólal-

tatsz meg gyakorlásképp és ez általában 

a csendet elűzi. De ez az elnevezés felveti 

annak a lehetőségét, hogy a magányban a 

csendet ugyanúgy lehet gyakorolni mint-

ha az egy hangszer volna.

A várakozó hallgatás, ami a lámpák ki-

hunyása után telepszik a közönségre a 

hétköznapok, fülnek ismerős zajai törték 

meg. Az öt szereplő öt különböző törté-

netet hozott magával, ezek közül csak egy 

volt az, ami kitört a mindennapok silány 

környezetéből, a cselekmények azonban 

mind ugyanannyira szórakoztatóak vol-

tak. Ahogy az ember kívülről látta azokat 

a tipikus eseményeket amik vele, vagy is-

merősével már milliószor megtörténtek, 

jóízűen tudott nevetni rajtuk. Ezen kívül a 

karakterek olyan gondolatokat vetettek fel 

és olyan problémákat próbáltak átvészel-

ni, amelyek a mai világban a legsűrűbben 

fordulnak elő. Ám az egyik szereplő által 

feltárt fantáziavilág rendszeresen kirán-

totta a nézőket hétköznapokból, egy har-

cosokkal teli száz tavú ország csodáiba. 

A színész elbeszélése vízből visszatükrö-

ződő felhős, kék eget és minden embert 

boldoggá tevő utópisztikus társadalmat 

vetített a szemek elé. A nézők figyelme 

csakis akkor terelődött el a színpadról, ha 

épp mellettük suhant el egy bicikli hátán 

a színésszel, aki nagylelkűen osztogatott 

pizzásdobozokat az első sorban ülőknek.

A darab során többször is előfordult, hogy 

a színészek egymással párhuzamosan 

játszottak, a nézőre bízva saját figyelme 

elosztását. A történet előrehaladtakor 

azonban a mű csak a haladás előidézőjé-

re fókuszált, így senki sem zavarodhatott 

össze. A díszlet tökéletesen visszaadta a 

hétköznapiságot és csak ritkán került bele 

valami különleges, mint például sok szé-

pen hajtogatott papír sótartó, vagy a szín-

padot elterítő köd és a színüket változtató 

lámpák. A modern technikát is bevonták 

egy ötletes módszerrel. Nagy kivetítő se-

gítségével videóhívásokban és a karakte-

rek élő adásaiban találta magát az ember. 

Ez tökéletes megoldás volt egyes jele-

netek bemutatására, amiket más módon 

nemigen lehetett volna véghez vinni. A mű 

tehát sikeresen úgy mutatta be az életet, 

amit sokan élünk és a magány szoronga-

tását, hogy az szórakoztató legyen a kö-

zönség számára, és még meg is fűszerezte 

azt egy fantasztikus tanulságos mesével.

Töreky Emma

A darab rendezője, Szokol Judit
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tizedik rotary Gumikacsa verseny
A Rotary Club Szentendre ala-

pítására létrejött „asztaltársa-

ság” 1998. június 27-i charter 

ünnepségen huszonöt taggal 

megalapította az önálló Ro-

tary Clubot. A klub huszon-

három éves története során 

számos jótékonysági akció 

szervezésével járult hozzá 

szűkebb és tágabb környeze-

tében a nehézségekkel küz-

dők támogatásához, de részt 

vett országos és nemzetközi 

adománygyűjtő akciókban is.

A klub tízedik alkalommal 

rendezi meg a Szentendre 

Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál 

részeként a jótékonysági gu-

mikacsa versenyét. Az idei 

évben, a megvásárolt kacsák 

árából befolyt összeggel a 

Bárczi Gusztáv Általános Is-

kolát és a helyi Rotary Tehet-

ség Programot támogatják a 

szervezők.

Amit a versenyről tudni kell

Ezernél is több kacsa ver-

seng a kétszázötven mé-

teres versenytávon a Bük-

kös-patakban, a Kanonok 

utcai hídtól a Dumtsa Jenő 

utca elejéig, az Apor hídnál 

lévő célig. A szurkolók a pa-

tak két oldalán követhetik a 

versenyt. Minden kacsa rajt-

számot visel, és tombolaje-

gyeken lehet rájuk fogadást 

kötni. Az első tizenöt kacsa 

sorszámával azonos számú 

tombolajegy tulajdonosai 

szponzorok által felajánlott 

tárgyakat és élményeket 

nyernek. A tombolajegyekért 

adományt várnak.

Kacsákat 15 órától lehet örök-

befogadni az Apor hídnál lévő 

standon, illetve a verseny 

előtti két hétben a TOURIN-

FORM irodában (Szentendre, 

Dumtsa Jenő u. 22.). Az örök-

befogadott versenykacsa 

ikertesóját haza is lehet vinni. 

Fogadj örökbe gumikacsát, és 

versenyezz te is a Rotary Club 

Szentendre jelentős sportese-

ményén!

rotary tehetség Program

Az immár huszonhárom éves 

szentendrei Rotary Club a 

Rotary Tehetség Program 

keretében nemzetközi cse-

rediák programot szervez, 

tanulmányi (Bízz Magadban 

Tanulói Ösztöndíj) és művé-

szeti (RotArt Fiatal Művészek 

Ösztöndíja) ösztöndíjat alapít, 

iskolákat támogat informati-

kai fejlesztésekkel, hang-

szerekkel és egyéb adomá-

nyokkal.

Tudjon meg többet róluk, és 

eddigi projektjeikről a www.

rotaryszentendre.hu oldalon 

és kövesse a klubot a Face-

bookon: www.facebook.com/

rotary.club.szentendre

közös festés jazz zenével a templomdombon
két nagy vászon, festék és ecset várja a templomdombon spontán közös festésre a 

kíváncsiakat, a bátrakat, a játékos kedvűeket. tavaly a téma szentendre volt, idén az 

éjjel és a Nappal lesz. A szervezővel, zarubay Bencével beszélgettünk.

Milyen eszközökkel, technikákkal alkot-

hatnak a közös festés résztvevői?

A Templomdombon két nagy, kifeszített 

molinóvászon várja az érdeklődő, alkotni 

vágyó látogatókat. Akrilfestéket, ecsetet, 

keverőtálakat biztosítunk. A technikát rá-

bízzuk az alkotókra, lehet kézzel-lábbal, 

ecsettel, ronggyal, evőpálcikával, fada-

rabbal, bármivel dolgozni a témán. A lé-

nyeg, hogy egy nagy közös mű szülessen, 

inspirálódva egymás festményeiből, ki-

egészítve, folytatva, egymásba olvasztva 

sok-sok ember gondolatait a nappalról és 

az éjszakáról.

Miért éppen az Éjjel-Nappal rendezvény 

témájára esett a választás?

A tavalyi téma Szentendre volt, most a ren-

dezvény másik jellegzetessége – miszerint 

a város jórészt minden része három napig 

éjjel és nappal nyitva lesz az érdeklődők 

előtt – adja a témát.

Miből nyerhetnek inspirációt a résztve-

vők?

A fő irány az Éjjel és a Nappal, de Szent-

endre maga is eléggé inspiráló közeg, nem 

is beszélve az „alkotók” vászonra festett 

felvetéseiről. Elképzelések, gondolatok 

fogalmazódnak meg mindenféle színben 

és stílusban a vásznakon, amiket alkotás 

közben szemlélve újabb és újabb ötletek 

születhetnek.

Mivel biztatnák a részvételre azt, aki nem 

szokott festeni?

„…Elnézek az egek felé, / Legyen a szép min-

denkié” – szoktam idézni FeLugossy Laca 

sorait, amikor felmerül a kérdés, hogy ki 

tud festeni, és ki nem. Természetesen fes-

teni mindenki tud. Meg tudja fogni az ecse-

tet, bele tudja mártani a festékbe és fel 

tudja keni, ahova akarja. Az emberek egy 

része már talán kisgyermekkortól kishitű 

a saját alkotói képességeit illetően, és úgy 

gondolja, hogy tehetség, sok-sok tanulás, 

eszköz- és anyagismeret kell ahhoz, hogy 

bátran kifejezze a saját érzéseit rajzban 

vagy festve. Nem kell megijedni, nem csak 

művészeket várunk, sőt. Mindenki jöhet, és 

kénye-kedve szerint odafestheti a Nappalt 

és az Éjszakát, ahogyan látja, ahogyan tud-

ja. Természetesen mindenkinek segítünk, 

aki kicsit is bizonytalan az eszközök, vagy 

a festékek használatában.

tavaly mekkora érdeklődés kísérte a 

programot?

Két nagy vászon született, az első napon 

nagyjából hetven érdeklődő festette meg 

a gondolatait Szentendréről. A második 

napon is nagyon sokan jöttek, akadt, aki 

visszajött folytatni az előző napi munkáját. 

Megközelítőleg száz-százharminc ember 

készítette el a tavalyi két nagy vásznat.

Sok gyerekes család érkezett, ahol először 

a gyerekek estek neki a vásznaknak, majd 

a szülők is bekapcsolódtak, végül ebéd 

után a nagyszülők is megjelentek. Voltak 

magányos alkotók is minden korosztályból. 

Fontos része lesz idén is az alkotásnak az 

élőzene, a jazz. Ezt szombaton délelőtt és 

vasárnap délután a Szása Trió (Саша трио) 

biztosítja, Petrovity Sándor gitáron, Bara-

konyi Brúnó nagybőgőn és Szigeti Mátyás 

dobon fog közreműködni és fokozni az al-

kotói kedvet.

idén hány résztvevővel számolnak?

Nem tudhatjuk előre, hogy milyen idő lesz, 

ez eléggé befolyásolhatja az érdeklődést, 

de ha marad a nyár azon a hétvégén, gon-

dolom most is sokan eljönnek. Az elkészült 

hatalmas festményeket terveink szerint a 

Dunaparti Művelődési Ház falain láthatjuk 

majd viszont, a tavalyi művekkel együtt.

Vas Julianna

Kacsaúsztatás | Fotó: Tourinform Szentendre
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 HÁZAK, UDVAROK, HÁZIGAZDÁK 
A Házak, Udvarok, Házigazdák néven ismert és kedvelt 
programsorozaton belül szentendrei házigazdák tárják 
szélesre kapuikat: üzlettulajdonosok, művészek, civil szer-
vezetek és lokálpatrióták szerveznek programot, és enged-
nek betekintést udvaraikba a látogatóknak. Az egyediség, 
a lokalitás nemcsak a programokban, hanem a fesztivál 
helyszínkínálatában is megjelenik: Szentendre magán- és 
középületinek termeiben, udvarán, kiállítási tereiben…
 
 PADEL KLUB  kalászi út 3.
 FERENCZY MÚZEUM  kossUtH l. U. 5.
 KACSAKŐ BISZTRÓ  Belvárosi dUna-part
 KERÁMIA-UDVAR  Bükköspart 40. 
 FOLT KÁVÉZÓ  kUcsera Ferenc U. 11.
 TOURINFORM-UDVAR  dUmtsa Jenő U. 22.
 SZEVI-UDVAR  dUmtsa Jenő U. 22.
 UR ELEONÓRA BATIK GALÉRIA  dUmtsa Jenő U. 15.
 BARCSAY UDVAR  dUmtsa Jenő U. 10.
 MŰVÉSZ ÉTTEREM TERASZ  dUmtsa Jenő U.7.
 P’ART MOZI  dUnakorzó 25.
 ST. AND ART CAFÉ  péter pál Utca 3.
 VAJDA LAJOS STÚDIÓ PINCEMŰHELY  péter pál U.6.
 TÁRSASJÁTÉKOS KLUB  dmH, dUna korzó 18.
 BARLANG-UDVAR  dUna korzó 18.
 PARTI MEDVE  városHáz tér 4.
 VÁROSHÁZ-UDVAR  városHáz tér 1-3.
 VÁROSI VENDÉGHÁZ  Fő tér 12.
 TEMPLOMDOMB 
 PÓTKULCS  Fő tér 11.
 MANK-ÚJ MŰHELY GALÉRIA  Fő tér 20.
 FESTŐ STÚDIÓ  Fő tér (dUmtsa Jenő U.1.)
 GÖRÖG UTCA- FŐ TÉR SAROK 
 MANA ÉKSZERSTÚDIÓ  görög U.4.
 NEWSEE.STORE GALÉRIA KÁVÉZÓ-TEÁZÓ  alkotmány U.3.
 SZÁNTÓ EMLÉK ÉS ZSIDÓ IMAHÁZ 
 SZENTENDRE  alkotmány U. 3.
 FESS-VELEM ÉLMÉNYFESTŐ STÚDIÓ  alkotmány U. 14.
 ERDÉSZ GALÉRIA  Bercsényi U. 4.
 BARRIQUE BORBOLT  Bogdányi U. 4.
 RAKU KERÁMIA  Bogdányi út 8.
 POTERRY STÚDIÓ  gőzHaJó Utca 1.
 RUSTICA BORMŰHELY  gőzHaJó U. 2.
 DARU PIAC  Bartók Béla U. – dézsma U. találkozásánál 
 FROM SEA  Bogdányi út 15.
 SKANZEN HÁZ  malom U. 2
 SZENTENDRE BARÁTAI 
 EGYESÜLET  kerényi park, ady endre Utca

 VÁROSHÁZA UDVARI KONCERTEK 
VÁROSHÁZ TÉR 1-3. 
BELÉPŐJEGY: 1000 FT 
A belépőjegy elővételben a szentendrei Tourinform Irodában 

(Dumtsa Jenő u. 22.), online a szentendre.jegy.hu oldalon, illetve 

a programok helyszínén, az előadás előtt vásárolható meg.

A szabadtéri koncerten kizárólag védettségi igazolvány és 

személyazonosító igazolvány bemutatásával lehet részt venni.

 Augusztus 27. péntek 

21:00 BARABÁS LŐRINC QUARTET FEAT.
 FEKETE-KOVÁCS KORNÉL

 Augusztus 28. szombat  
18:00 DUMASZÍNHÁZ: NAGYÁRPI - RÁSKÓ ESZTER
 ÖNÁLLÓ ESTJE Vendég: Ács Fruzsina

Belépőjegy: 3990 Ft

Jegyek elővételben: dumaszinhaz.jegy.hu oldalon

 Augusztus 28. szombat 

21:00 LGT EMLÉKZENEKAR KARÁCSONY JÁNOSSAL

 Augusztus 29. vasárnap  
20:00 APÁRÓL FIÚRA - VUJICSICS, SÖNDÖRGŐ, VIGAD

 GYEREKPROGRAMOK ÉS  
 FÉNYFESTÉS A FŐ TÉREN 
A Fő tér napközben a gyermekeké: bábszínház, játszótér, 
kézműveskedés. Esténként fény borítja be a Fő tér 
épületeinek homlokzatait. 

SZÍNEZD KI A FŐTERET: KRÉTÁZD BE A MACSKAKÖVET!

 Augusztus 28. péntek  
16:00–18:00 „MACSKÁK, BAGLYOK ÉS MACSAGOLYOK”, 
 AVAGY: JÖNNEK AZ ÉJJELI ÁLLATOK

 Augusztus 28. szombat  
10:00 MACSKA BÚJT A BŐGŐBE, AVAGY BUKFENC
 MESE SOK ZENÉVEL, VIDÁMSÁGGAL,
 BÁBOKKAL

Augusztus 28. szombat  
12:00–18:00 KISMESTEREK KREATÍV FOGLALKOZÁSA 

 Augusztus 29. vasárnap 

10.00–18.00 REPLACC JÁTSZÓTÉR 

 Augusztus 27., 28., 29. 

19:00–24:00 FÉNYFESTÉS
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10.00–18.00 REPLACC JÁTSZÓTÉR 

 Augusztus 27., 28., 29. 

19:00–24:00 FÉNYFESTÉS

 TEMPLOMDOMBI FESTÉS 
 Augusztus 28.  
10:00–14:00 FESTÉS ÉS ZENE A TEMPLOMDOMBON 

 Augusztus 29. 

16:00–19:00 FESTÉS ÉS ZENE A TEMPLOMDOMBON

 FERENCZY MúZEUMI CENTRUM 
 
KOSSUTH LAJOS UTCA 5. 
WWW.FEMUZ.HU 

 Augusztus 27. péntek 

19:00 SZENTENDRE UNDERGROUND SÉTA 
Augusztus utolsó hétvégéjén újra lesz Szentendre under-
ground séta. A séta a Ferenczy Múzeumtól (Kossuth Lajos 

utca 5.) indul, érkezés a hűs VLS Pinceműhelybe.

 Augusztus 28. szombat 

17:00 RÉGÉSZETI ELŐADÁS 

 Augusztus 28. szombat 

18:30 HELYTÖRTÉNETI TÁRLATVEZETÉS  

 Augusztus 28. szombat 

19:00 IRODALMI BESZÉLGETÉS 

 Augusztus 28. szombat 

20:00 INTERAKTÍV ZSEBLÁMPÁS CSALÁDI SÉTA
 A BELVÁROSBAN 
A program regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicent-

rum.hu. Indulás: Ferenczy Múzeum, Kossuth Lajos utca 5.

 Augusztus 29. vasárnap 

10.00–12.00 CSALÁDI NAP A KMETTY MÚZEUMBAN 
(Kmetty Múzeum, Szentendre, Fő tér 21.)

 Augusztus 29. vasárnap 

16.00–17.00 VITÉZ LÁSZLÓ ÉS AZ ÖRDÖGÖK
 - BÁBELŐADÁS 
Helyszín: Kmetty Múzeum udvara, Fő tér 21., 

 Augusztus 29. vasárnap 

18:00 KÚTAVATÁS ÉS TÁRLATVEZETÉS 
(Kovács Margit Kerámiamúzeum, Vastagh Gy. u. 1. - bejárat 

a Görög u. felől)

 MANK GALÉRIA 
BOGDÁNYI UTCA 51.

 Augusztus 27-29. 

ARTKERT ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL
Idén immár negyedik alkalommal nyitja meg kapuit a MANK 

saját szervezésű összművészeti fesztiválja, az ArtKert. 2021. 

augusztus 27. és 29. között koncertekkel, képzőművészeti 

foglalkozásokkal, művészeti sétákkal, táncos performanszok-

kal, zenés tárlatvezetéssel, filmklubbal és sok-sok zenével 

vár mindenkit a Szentendrei Régi Művésztelep, valamint a 

MANK Galéria és az ÚjMűhely Galéria.

Részletek: www.alkotomuveszet.hu

 HAMVAS BÉLA 
 PEST MEGYEI KöNYVTÁR 
PÁTRIÁRKA UTCA 7.
WWW.HBPMK.HU

 Augusztus 27. péntek   
17:00 RIBIZLI BOHÓC 
Interaktív természettudományos műsor óvodásoknak 

és kisiskolásoknak.

 Augusztus 27. péntek   
18:00 MESE A SÖTÉTBEN 
Játékos program diavetítéssel.

 P’ART MOZI 
DUNAKORZÓ 25.
WWW.PARTMOZI.HU

 Augusztus 27. péntek   

18:00 ÜRES LOVAK  
Vetítés és közönségtalálkozó Lichter Péterrel, a film 

rendezőjével.

 Augusztus 28–29. szombat–vasárnap    

15:00 KUFLI-PARTY   
A Kufli és az Akármi című animációs film vetítése az alkotók 

jelenlétében + Kufli játéksarok.

 Augusztus 29. vasárnap    

11:00 A P’ART MOZI KISTERMÉNEK NÉVADÓ ÜNNEPSÉGE   
Meglepetés filmvetítéssel.

A helyszín- és programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A Barlangban is éjjel-Nappal

Az idei éjjel-Nappal alatt is izgalmas programokkal készül a Barlang. A kultikus 

szórakozóhely két munkatársát lindenberger Dórit és révész tímeát kérdeztük, 

nem csak a széN programokról.

Mióta dolgoztok a Barlangban? Mennyi-

ben változott a hely ez idő alatt?

A Barlang három éve működik jelenlegi 

formájában. A korábbi években a Szent-

endrei Kulturális Központ támogatásával 

és önerőből a helyi fiatalokat tömörítő For-

gács Társaság szervezett koncerteket a 

pincébe, illetve az udvarra a nagy népsze-

rűségnek örvendő Elevenkert elnevezés 

alatt, ebben az időben is részt vettünk 

a kert életében. Visszatérve a Barlang 

névhez már nemcsak koncerteknek ad 

otthont a kert és a pince, hanem minden 

korosztály igényeit kielégítő változatos 

szabadidős és közösségi tevékenységek-

nek a rendszeresen nyitva tartó büfével, 

zenés- és irodalmi estekkel, táncházzal, 

gyermekprogramokkal. A hely természe-

tesen folyamatosan formálódik, de mindig 

szem előtt tartjuk az alapkoncepciót, az 

igényes és változatos kikapcsolódási le-

hetőségek kínálatát. A koronavírus okozta 

világjárvány természetesen minket is sú-

lyosan érintett, de azóta is azon vagyunk, 

hogy visszatérjünk a vírus előtti állapotra.

A Barlang mióta és milyen programok-

kal vesz részt az Éjjel-Nappalon?

A Dunaparti Művelődési Ház kertje és a 

Barlang már az Elevenkert időszakban 

is fontos szereplője volt a Szentendre Éj-

jel-Nappal Nyitva Fesztiválnak. Minden 

évben számos koncerttel és egyéb prog-

rammal csatlakoztunk a programsorozat-

hoz. Különböző stílusokon átívelő napo-

kat tartottunk, két-három koncerttel az 

elektronikus zenétől a SKA-n keresztül az 

undergroundig, de tartottunk fesztivált a 

fesztiválban, illetve építészeti előadást a 

fesztivál előestjén, szóval alkalmazkod-

tunk a fesztivál szellemiségéhez. Öröm-

mel tölt el minket, hogy többek között 

olyan fellépők voltak vendégeink ezek 

alatt a napok alatt, mint a BEKVART, a 

Kettő Kettő Tánczenekar, a Puszi, a Kont-

roll Csoport, a Korai Trancemission, Sza-

lai András Kis Magyar Snassz és Neociki 

előadása, Ricsárdgír ArtFartFeszt, illetve 

a Tudósok.

idén mivel készültök?

Idén is stílusokon átívelő lesz a felhozatal, 

pénteken a Be Massive Horizon Daytime 

Party-nak adunk otthont, ami stílusának 

legelismertebb képviselője, és alapvető-

en olyan helyekre juttatja el az elektroni-

kus zenét, ahol nem várnánk.

Szombaton a Jammal & The Groovetroop 

lép színpadra, műfajuk a BrassBeat; azaz 

a hip-hop, pop, R’n’B, illetve rap zene 

keveredése a fúvós zenével. A felállás 

rendkívül exkluzív: trombitából, szaxo-

fonból, harsonából, tubából és dobból 

áll, amiket olykor ritmusos rap szövegek 

és pörgős beatbox (szájdobolás) fűsze-

rez. Igazi kuriózum zenekar, akik kivéte-

les hangulatot teremtenek koncertjeik 

alatt.

Vasárnap pedig egy ízig-vérig szentend-

rei, a Szentendrei Kulturális Központhoz 

köthető produkció uralja majd a szín-

padot, a Kortárs&Balett Tánccsoport 

Szentendre kortárs tánc performance-a, 

a Lélekatlasz. A 2018-ban alapított Kor-

társ&Balett Tánccsoport jelenleg egye-

dülállóként képviseli a modern és kortárs 

táncművészetet Szentendrén. Próbáikat 

és a táboraikat a Dunaparti Művelődési 

Ház balett termében tartják, ezért is áll-

nak olyan közel hozzánk. Darabjuk egy 

tér-specifikus munkabemutató a tánc-

cso port táncosainak legújabb munkái-

ból. Környezetünk inspirál vagy lehangol, 

megmozdít vagy megdermeszt. Minden 

esetben befolyásol, hatással van ránk. 

Hol a határ az egyén és a társadalom 

között? Hol találunk útmutatást lelkünk 

rejtett titkaihoz?

Azt gondoljuk, hogy idén is bárki meg-

találhatja a számára érdekes programot, 

így hát nyugodt szívvel mondhatjuk: min-

denkit szeretettel várunk!

Vas Julianna
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KONCERT

MŰvészetMAlOM
Bogdányi utca 32.
www.szentendreiteatrum.hu

augusztus 20. péntek 20:00
OPERABEAVATÓ – ERKEL: BÁNK 
BÁN
Dinyés Dániel zongoramű-
vész-karmester népszerű, 
Operabeavató című, beszélge-
tős koncertsorozatából hármat 
hozunk Szentendrére. Az estek 
aktuális kérdésekre reflektálnak 
és a fiatalabb korosztályok-
hoz hozzák közelebb az opera 
műfaját.

augusztus 21. szombat 20:00
OPERABEAVATÓ – MOZART: 
DON GIOVANNI

augusztus 22. vasárnap 20:00
OPERABEAVATÓ – BIZET: 
CARMEN

SZÍNHÁZ

szeNteNDrei teÁtrUM
MűvészetMalom
Bogdányi utca 32.

augusztus 25-26. szerda-
csütörtök 20:30
MISIMA JUKIO: AZ ÉGŐ HÁZ
A Forte Társulat, a Szkéné Szín-
ház és a Szentendrei Teátrum 
közös bemutatója. Egy szerel-
mespár legyezőt cserél. / Egy fiú 
szerelmes lesz mostohaanyjába. 
/ Két bolti eladó átveri főnökét. / 
Egy apa nem látja, hogy családja 
szétesőben. A bemutató Misima 
Jukio négy egyfelvonásos 
darabjából készül: Az elcserélt 
legyezők, A világítótorony, Ízes 
méreg és Az égő ház.

augusztus 28. szombat 20:30
HAT TÁNC
Reflexió Bartók Béla Román 
népi táncok című művére. Az 
1915-ben zongorára íródott mű 
dob, bőgő és zongora adaptáci-
ója. Népi életképek. Az előadás 
a mindennapjainkról szól. Egy 
közösség egymáshoz való viszo-
nyulását követhetjük nyomon 
különböző életérzések és tételek 
által. A darabban az emberi 
egzisztencia határait kutató exp-
resszionizmus és az irónia, vala-
mint a szándékos egyszerűség 
és a kontrapunktikus, a zeneileg 
ellenpontos összetettség jól 
megférnek egymás mellett.

BArlANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu

augusztus 16-21. 18:00
NYÍLT FÓRUM
Felolvasószínházi bemutatók, 
kortárs magyar drámaírók művei 
a Dramaturg Céh szervezésében. 
A fiatal drámaírók darabjaiban, 
bár egészen különböző megfo-
galmazásban, de megjelenik a 
sorsszerűség, az elveszettség 

és megkerülés, a megváltás és 
megbékélés kérdése csakúgy, 
mint az egyén és a közösség 
felelőssége. Szívből ajánljuk 
önöknek a hat különböző, 
egyedi hangvételű művet, és 
az alkotóikkal való találkozást. 
A felolvasószínházi bemutatók 
után színházi szakemberekkel 
beszélgetünk a művekről.
A belépés ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött.

KIÁLLÍTÁS

MANk GAlériA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu

július 28 – augusztus 29.
MÁTRAI ERIK ÖNÁLLÓ 
KIÁLLÍTÁSA
Helyspecifikus színreflextér-
installáció.

augusztus 27 – 29.
ARTKERT ÖSSZMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL a Szentendrei Régi 
Művésztelep kertjében
Kortárs művészeti élményre hív 
az immár negyedik alkalom-
mal megrendezésre kerülő 
szentendrei ArtKert összművé-
szeti fesztivál, ahol koncertek 
képzőművészeti foglalkozások, 
művészeti séták, táncos perfor-
manszok, zenés tárlatvezetés, 
filmklub és sok-sok zene várja a 
kicsiket és nagyokat.

augusztus 6 – augusztus 29.
INKTOBER – Csoportos grafikai 
kiállítás

Az Inktober című csoportos 
grafikai kiállítás egy világmé-
retű művészeti mozgalomhoz 
kapcsolódó alkotásokat tár a 
közönség elé. A kihívás lényege, 
hogy minden nap elkészüljön 
egy rajz. A hazai grafikai szakma 
aktív részese a projektnek. Az 
inktoberben itthon leginkább a 
fiatal művészgeneráció tagjai 
vesznek részt, a színes felhoza-
tal sokféle grafikust és grafikát 
vonultat fel – izgalmas merítés 
a művészek legújabb nemzedé-
kének munkásságából.

augusztus 6 – szeptember 27.
SZOBROK A KERTBEN – Szabad-
téri kortárs szobor kiállítás
A Szobrok a kertben című 
kiállítás 2021-ben harma-
dik alkalommal varázsolja a 
Szentendrei Régi Művésztelep 
kertjét köztéri szoborkiállítássá. 
A tárlatra válogatott műal-
kotások két megközelítésből 
kötődnek a művésztelep 
kertjéhez. Egyrészt a lokális 
kötődés kihangsúlyozása miatt 
és az aktív művésztelepi életre 
reflektálva a Monostori Művész-
telep szobrászai kaptak kiállítási 
lehetőséget, akik az előző négy 
évben készült betonalkotása-
ikból válogattak. Másrészt, a 
tárlat további meghívott alkotói 
a kert természeti elemeihez, 
organikusságához csatlakoznak 
kiállított műveikkel.

ÚJMŰHelY GAlériA
Fő tér 20.

július 30 – augusztus 29.
MÁTRAI ERIK: COLOR VACUI

Helyspecifikus színreflextér 
installáció

2021. augusztus 4 – 29.
CELLUX – PROBLEM SOLVED
Kortársékszer- és képzőművé-
szeti kiállítás

szeptember 8 – október 2.
GERGYE KRISZTIÁN EGYÉNI 
KIÁLLÍTÁSA

fereNCzY MÚzeUMi CeNtrUM
Kossuth Lajos utca 5.
www.muzeumicentrum.hu

2021. június 20 – 2022. január 31.
KINCSKERESÉS, KALAND, TU-
DOMÁNY – Közösségi régészeti 
projektek Pest megyében
A kiállítás a Ferenczy Múzeumi 
Centrum közösségi régészeti 
programját: az utóbbi 12 év 
tervásatásait, leletmentéseit, a 
műszeres lelőhelyfelderítések 
szakmai eredményeit, a projek-
tek során talált leleteket mutatja 
be, kiemelkedő jelentőségű új 
szerzeményekkel.

2021. június 20 – 2021.december 
31.
SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁ-
ROS – A Castrumtól a Kereske-
dőházig
Szöveg: Fábián Laura, Ottományi 
Katalin, Sz. Tóth Judit.
Tudástár: Krizbainé Szabó Éva

ikON kiÁllítÓtér / 
vAJDA lAJOs MÚzeUM
Hunyadi utca 1.

július 15 – augusztus 22.
HAÁSZ ISTVÁN: NAGYÍTÁS
Haász István műveiben, soroza-
taiban egyazon idom, szín, felü-
let, térforma egymásra hatásait, 
végtelen változatait modellezi le, 
különböző anyagok felhaszná-
lásával, reagálva a művészet 
gyakorlatát mindig is befolyásoló 
társadalmi folyamatokra.

MŰvészetMAlOM
Bogdányi utca 32.

kMettY MÚzeUM
Fő tér 21.

július 2 – október 3.
BRÓDY VERA ÉS BARÁTAI – Ado-
mányok két párizsi magángyűj-
teményből
A most ajándékba kapott, több 
mint ötven alkotásból álló kol-
lekcióhoz fotók, olajfestmények, 
monotípiák és grafikai jellegű 
művek tartoznak, amelyekből 
többet Bródy Verának dedi-
káltak. Az ajándékozott anyag 
utolsó adagját 2020-ban sikerült 
Szentendrére szállítani, így most 
már bemutathatóvá válik a teljes 
műtárgy-együttes. Ebben szá-
mos olyan kompozíció szerepel, 
amelyet most először láthat a 
hazai közönség.

kOvÁCs MArGit 
kerÁMiAMÚzeUM
Vastagh György utca 1.

június 17.-től
KOVÁCS MARGIT, A DUNA 
KIRÁLYNŐJE

 A konszolidált 
nyolcvanas évek

2021. SZEPTEMBER 1. 18:00
P’Art Mozi, Szentendre, Duna-korzó 25.

Török Katalin

szentendre 
a századfordulótól 
az ezredfordulóig

társadalom / közélet / kultúra

A tízrészes sorozat 7. előadásának címe és ideje:
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A hét minden napján (hétfőtől – 
vasárnapig), 10:00 és 18:00 óra 
között látogatható.

Pirk JÁNOs MÚzeUM
Bogdányi utca 34.

június 17.-től
PIRK JÁNOS ÉLETMŰKIÁLLÍTÁS
„Pirk János páratlan életművet 
hagyott maga után. Ez a drámai 
életmű csak a legnagyobbakhoz 
mérhető: Mednyánszky, Egry, 
Tornyay-Németh Lajos, a közel-
múlt legkiválóbb művészettörté-
nésze azt mondta: Pirk akvarell-
ben verhetetlen.” (Deim Pál)
Megtekinthető péntek, szombat, 
vasárnap 12–18 óráig, a teátrumi 
előadások napjain 18–21 óráig.

vAJDA lAJOs stÚDiÓ
Péter Pál utca 6.

augusztus 14. – szeptember 12.
A HELYBENJÁRÁS METAFIZIKÁ-
JA – csoportos kiállítás
Megtekinthető: péntek, szom-
bat, vasárnap 16:00 – 20:00. 
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva 
Fesztivál ideje alatt: péntek, 
szombat: 16:00-23:00, vasárnap: 
16:00-20:00.

MOZI

P’Art MOzi
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu

augusztus 19. csütörtök
16:00 CROODÉK: EGY ÚJ KOR 
[95’] (12)
18:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKI-
NEK [115’] (16)
20:00 DZSUNGELTÚRA [127’] (12)
19:00 TUNÉZIAI TERÁPIA [87’] 
(12)

augusztus 20. péntek
16:00 FLAMIK [84’] (6)
18:00 IDŐ [108’] (16)
20:00 FREE GUY [115’] (12)
19:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKI-
NEK [115’] (16)

augusztus 21. szombat
15:00 FLAMIK [84’] (6)
16:30 KUFLIK ÉS AZ AKÁRMI 
[86’] (6)
18:00 IDŐ [108’] (16)
20:00 FREE GUY [115’] (12)
19:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKI-
NEK [115’] (16)

augusztus 22. vasárnap
15:00 FLAMIK [84’] (6)
16:30 KUFLIK ÉS AZ AKÁRMI 
[72’] (6)
18:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKI-
NEK [115’] (16)
20:00 FREE GUY [115’] (12)
19:00 KÖVEK [84’] (12)

augusztus 25. szerda
16:00 KUFLIK ÉS AZ AKÁRMI 
[72’] (6)
18:00 ÖKOPARTY FILMKLUB: 
FÖLD [115’]
20:00 BÁRÁNY [106’] (16)
19:00 HAB [89’] (12)

augusztus 26. csütörtök
16:00 CROODÉK: EGY ÚJ KOR 
[95’] (12)
18:00 A JÖNSSON BANDA [116’] (12)
20:00 FREE GUY [115’] (12)
19:00 NOTTHING HILL-I CUK-
RÁSZDA [97’] (12)

augusztus 27. péntek
16:00 FLAMIK [84’] (6)
19:00 A NOTTHING HILL-I CUK-
RÁSZDA [97’] (12)
20:00 DZSUNGELTÚRA [127’] (12)

augusztus 28. szombat
18:00 A JÖNSSON BANDA [116’] (12)
20:00 THE SUICIDE SQUAD – AZ 
ÖNGYILKOS OSZTAG [133’] (16E)
19:00 A NOTTHING HILL-I CUK-
RÁSZDA [97’] (12)

augusztus 29. vasárnap
18:00 A JÖNSSON BANDA [116’] (12)
20:00 THE SUICIDE SQUAD – AZ 
ÖNGYILKOS OSZTAG [133’] (16E)

szeptember 1. szerda
16:00 FLAMIK [84’] (6)
18:00 BÁRÁNY [106’] (16)
20:00 DZSUNGELTÚRA [127’] (12)
19:00 RAFFAELLO, A CSODAGYE-
REK [90’] (12)

SKANZEN

Sztaravodai út 75.
www.skanzen.hu

augusztus 20-22.
HATÁRTALAN TERMÉSZET
A három napos hétvégén bringa-
túrán és természetjáró túrákon 
fedezhetik fel az érdeklődők a 
szabadtéri múzeum területét és 
rejtett kincseit, kézműves foglal-
kozásokon és játszó udvarokon 
a természetes alapanyagok és 
játékok kerülnek középpontba. 
Növényi festés mellett bibliai 
kémiai kísérletek, kőzetbemuta-
tó, nemezelés, ékszer-, távcső, 
terméskép készítés, mesék és 
koncertek színesítik a programot. 
Augusztus 21-én 15 órakor a Ka-
láka Együttes Nálatok laknak-e 
állatok? című albumát hallgat-
hatják kicsik és nagyok.

SÉTÁK

tOUriNfOrM
Dumtsa Jenő utca 22.
Helyfoglalás: +3626/317-965, 
+3626/317-966 vagy a tdm@szent-
endre.hu e-mail címen.

augusztus 27. péntek 17.00 óra
VÁROSHÁZA A PINCÉTŐL A 
PADLÁSIG
A Szentendrei Városháza tör-
ténete

augusztus 28. szombat 10.00 és 
16.00 óra
AZ ALKOTÁS FOLYAMATA
A mesterség és a művészet 
határán…

augusztus 29. vasárnap 17.00 
óra
A MŰVÉSZET EGY MÁSIK SZE-
LETE
Bepillantás kisebb galériákba, 
magángyűjteményekbe

2021. AUGUSZTUS 19.

10:00 Ünnepi Istentisztelet
Preobrazsenkszka templom

15:30 Vecsernye és kalács szentelés
Preobrazsenkszka templom

Borozgatás a szentendrei szerbekkel

20:00-tól Utcabál Lázár Cár téren
Az Utcabál védettségi igazolvány

bemutatásával látogatható!

Megjelent a 2019-es Szentendrei Könnyűzenei Tehetségku-

tató I. helyezett fellépője, a 30fok árnyékban zenekar első 

nagylemeze, „Úton” címmel.

A kreatív, művészetért rajongó fiatalokból álló zenekar tag-

jait különböző zenei stílusok mozgatják meg, amit a dalaik 

is tükröznek: hangzásuk hol pop-rockos, hol jazz-es vagy 

alternatív folk-os. Szerves részét képezi zenéjüknek az 

improvizáció is, ami hol kötöttebb, hol teljesen szabad mó-

don tölti ki a dalaikat. A szövegeiket magyar nyelven írják, 

élethelyzeteket, érzéseket és tapasztalatokat dolgoznak 

fel bennük, s remélik, ezzel elindíthatnak valamit azokban, 

akik meghallgatják őket.

Az album és a hozzá készült animációs videoklip a YouTu-

be-on érhető el.
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Csányi Rajmund felesége, Or-

bán Erika kézilabdázott, ké-

sőbb testnevelő tanár lett. A 

család ugyan csak a nyolcva-

nas években költözött Szent-

endrére, de már a hetvenes 

évektől itt nyaraltak.

Csányi Rajmund Bukarestben 

született 1936-ban, de isko-

láit már Budapesten járta ki. 

Apja székely volt, anyja szász. 

1940-ben toloncolták ki őket 

a románok, nincstelenül, egy 

menedékszálláson éltek, míg 

szülei munkához nem jutottak. 

A tornával egy sportversenyen 

találkozott első ízben, és rög-

tön megtetszett neki. Innen 

egyenes út vezetett a Test-

nevelési Gimnáziumba, majd 

utána a Testnevelési Főisko-

lára. Huszonegy éves korában 

Párizsban második helyen 

végzett lóugrásban az Európa 

Bajnokságon, majd négy év 

múlva a nyújtón Luxembur-

gban ismét ezüstérmes lett. 

Az 1964-es tokiói olimpián 

hetedik helyezést ért el egyé-

niben. A versenyzés befejezése után sem 

fordított hátat a tornasportnak – és mi-

lyen jól tette –, edző lett. Az Angyalföldi 

Sportiskola után tizennyolc évet töltött el 

a Központi Sportiskolában (KSI), majd a 

Budapest Honvédban fejezte be pálya-

futását. Közben egyetemi docens lett a 

Testnevelési Főiskolán. Míg az aktív spor-

tolóknál az érmek számítanak, az edzők 

esetében a tanítványok. Az EB 2. helye-

zett Takács Gyula, a többszörös bajnok 

Bánrévi Imre, Tihanyi Endre is nála edzett, 

de az 1972-es müncheni olimpián a bron-

zérmes női válogatottban Kéry Anikó és 

Kelemen Márta edzője is ő volt, akárcsak 

saját lányának, Csányi Erikának. „Mindig 

késztetést éreztem magamban, hogy ta-

nítsak. Már a főiskolán is segítettem a tor-

násztársaknak.” – mesélte Vitray Tamás 

műsorában. „Erika olyan élményt nyújtott 

nekem, amit soha nem tudok eléggé meg-

köszönni, sem elfelejteni. Olyan volt benne 

a mozgás kifejező ereje, amit rajtam kívül 

mindenki más is élvezett” – tette hozzá.

A most nyolcvanöt éves Csányi Rajmund 

az alábbi díjakat, illetve címeket nyerte 

el: Év magyar tornásza (1964), Kemény 

Ferenc-díj, Magyar Torna Sport Halhatat-

lanja (2009), MOB fair play trófea, életmű 

kategória (2019).

Az egykori tornász, mesteredző sportkar-

rierjét lánya, Csányi Erika folytatta. A KSI-

ben, ahova édesapja gyakran magával 

vitte, elkezdte utánozni a tornászokat. A 

Golyó becenévre hallgató Erikát gyorsan 

be is tették egy induló tornacsoportba. 

Tizenegy évesen lett válogatott, tizenhét 

éves korára már négy műtéten esett át. 

Bár évekkel később édesap-

ja úgy nyilatkozott, hogy már 

távol tartaná őt a tornától, de 

akkor nem tette. Inkább azt 

mondta: „addig tornázzál, amíg 

kedved tartja, amíg bírod cér-

nával. Ha nem megy, ha nincs 

kedved hozzá, nyugodtan ab-

bahagyhatod, én nem fogom 

azt mondani: Hát Golyókám, 

csak ennyire futotta az erőd-

ből?” Erika tehetsége mellett 

csak a szorgalma, akarata volt 

nagyobb, így hamar ért el si-

kereket. A játszótér helyett a 

tornateremben és az edzőtá-

borban élte meg a gyerekko-

rát, a tornatermet tekintette 

otthonának. „Jól éreztem ma-

gamat a lányok között, s ami 

a legfontosabb, a tornát meg-

szerettem és ma is mindennél 

jobban szeretem” – nyilatkozta 

korábban. A moszkvai olimpi-

án, 1980-ban összetettben az 

ötödik helyet szerezte meg. 

A sérülések azonban köz-

beszóltak. De Erika nem tört 

meg, egyetlen vágya az ma-

radt, hogy végigcsinálhassa a gyakorlatát. 

Végül 1983-ban édesapja készítette fel a 

Magyarországon megrendezett világbaj-

nokságra, ahol a műtétek utáni kihagyá-

sok ellenére a legjobb magyarként zárta 

a versenyt.

A versenyzést Csányi Erikánál is az edzői 

pályafutás követte, de emellett már hosszú 

idő óta a tornasport szakkommentátora és 

a hazai versenyek állandó közreműködője.

Csányi Erikával nem állt meg a család tor-

nakarrierje, Divéky Luca következett a sor-

ban, aki szintén válogatott lett, megnyerte 

a tornászok Matolay Elek női nemzetközi 

emlékversenyének egyéni összetett ver-

senyét, de magyar versenyek győztese 

A tornasport szerelmesei

Három generáció, s ami összeköti őket, az a sport szeretete 
és magas fokú művelése. Csányi Rajmund, lánya Csányi Erika 
és unokája, Divéky Luca a tornasport szerelmesei. Az 1980'-as évek 
óta Szentendrén élnek.

Addig tornázzál, amíg kedved tartja, amíg 
bírod cérnával. Ha nem megy, nyugodtan 
abbahagyhatod.

Csányi Rajmund
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is, több alkalommal volt magyar csapat 

tagja világbajnokságokon és európai baj-

nokságokon. Nem meglepő módon, ő is 

a részben a nagyapja által lapított KSI SE 

színeiben versenyzett, majd a tornasport 

felhagyásával egyetemre ment, és azóta 

tervező grafikusként dolgozik.

És itt be kell mutatnom a család egy közeli 

barátját, Németh Ivánt, aki a Móricz Zsig-

mond Gimnázium testnevelés tanára volt 

nyugdíjazásáig, aki – véletlen vagy sem 

– Csányi Rajmund első tanítványai közé 

tartozott a KSI-ben. Energiát nem sajnál-

va mutatta be a tornászok világát azoknak, 

akik érdeklődést mutattak iránta. Németh 

tanár úr unokái például a ritmikus gimnasz-

tikában érnek el sikereket.

Zimre Zsuzsa

A rejtvény helyes megfejtését 2021. szeptember 13-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

vagy a szevi@szentendre.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között 2 db belépő-

jegyet sorsolunk ki a Barlang egy szabadon választott idei programjára.

A szerencsés nyertes nevét a szeptember 22-i lapszámunkban tesszük közzé.

Az augusztus 4-i rejtvényünk helyes megfejtése „Fotót vagy nem igaz” volt.

A nyertes: Pápai Gergő. Nyereménye egy szentendrei grafikával ellátott bögre és 

balkáni fűszerkeverék a Szentendrei Tourinform Iroda felajánlásából.

Bartha Álmos
ZOMBI

CSODÁLKOZÓ 
SZÓ

KÉP-
FORMÁTUM

NŐI NÉV
NYÁRI 

KÉNYELMES 
ANYAG

HOLLANDIA 
AUTÓ JELZÉSE

NÉVELŐ

PICASSO 
LEGISMER -

TEBB 
KERESZTNEVE

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS





       

JÁRKÁL 
ELEM MÉRET 
ÉVFORDULÓT 

BETÖLT

E/3 
BORÓKÁS

ITAL  HANGSZÓRÓ 
GYÁRTÓ




AZ ILLETŐRE
CERUZA-
JELZÉS

MELEG 


TANULÓ-
VEZETŐ 

KISGRÓFÓ 
ENNEK A 
BÁRÓJA




VAN ILYEN 
SZALONNA

ELFED

PAPAGÁJ
ÉS NŐ IS VAN 

ILYEN



HUSZÁR-

LÉPÉS!


 ... PÉTER ÁKOS 

KÖZGAZDÁSZ 
MÁSODIK 

OPCIÓ ÁLTA-
LÁBAN

NAGY RUHA 
MÉRET

CIPŐ 

 
ÉKEZETES 

BETŰ 
NEM FÖLÉ

ORIGO 
MÁSODIK 
BETŰNK  PARKOLÓ  HÁLÓZATI 

SZAKSZÓ 


OPERETT ZENE 
ELEJE ÉS VÉGE!

SZOLMIZÁCIÓS 
HANG

KÍGYÓ
KIPLINGNÉL

HOZZÁTESZ 

 
MEDENCE A 

BALATONNÁL
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ÜNNEPI KONCERT

2021. augusztus 21-én oratóriumhangver-

seny hangzik fel a Péter-Pál templomban 

az esti misét követően. A Savaria Barokk 

Zenekar Antonio Caldara olasz zeneszer-

ző Szent István, Magyarország első királya 

című darabját adja elő.

A Savaria Barokk Zenekar az alapító fuvo-

laművész-karmester, Németh Pál vezeté-

sével működik, 1999 óta. A zenekar célja 

17-18. századi zenei ritkaságok újrafelfe-

dezése, bemutatása korhű hangszereken A 

kor fő zenei irányzatai (olasz, francia, német, 

angol) mellett fontos feladatának tekinti a 

magyar zenei múlt értékeinek bemutatá-

sát. Repertoárján a legkülönbözőbb műfajú 

és összeállítású zeneművek szerepelnek, 

szóló-, kamara-, zenekari művek, operák, 

oratóriumok egyaránt, a kora barokktól a 

klasszikusokig, Monteverditől Mozartig. A 

zenekarnak 12 állandó tagja van.

Antonio Caldara saját korának egyik lege-

lismertebb zeneszerzője volt, Rómában 

és Bécsben egyaránt népszerűségnek 

örvendett. Az oratórium a magyar törté-

nelem egyik nagyfontosságú pillanatát, a 

pogányság után a keresztény hit felvéte-

lét, a nyugati keresztény országokhoz való 

csatlakozást, a Vatikán jóindulatának el-

nyerését dolgozza fel, államalapító nagy 

királyunk, Szent István belső vívódásainak 

tükrében. Caldara 1712-ben Bécsben tar-

tózkodott, amikor III. Károly magyar király-

tól (VI. Károly néven német-római császár) 

felkérést kapott a zenemű megírására.

A hangversenyen a zenekar mellett négy 

énekes szólista lép fel, a magyar szöveg 

kivetítőn lesz követhető. Az előadás idő-

tartama kb. 1 óra.

2021. augusztus 21. szombat este fél 8 

Antonio Caldara – Szent István, Ma-

gyarország első királya – oratórium 

Közreműködők: Szent István király – Jekl 

László • Gizella királyné – Jónás Kriszti-

na • Anastasio (Asztrik) főpap – Kéringer 

László • Erasto, alattvaló – Fülep Máté

Vezényel: Németh Pál

Támogató: EMMI 

Divéky Luca és Csányi Erika

Savaria Barokk Zenekar
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Nem csak a nevükben hagyják el szentendrét az asztaliteniszezők
rövid hír jelent meg az eUrOkAPU se közösségi oldalán: „Az eUrOkAPU szentendre 

csapata ezentúl eurokapu se néven szerepel a nemzeti bajnokságban. A „hazai” mér-

kőzéseinket Gödöllőn játsszuk!” Nagy róbert ügyvezetőt kérdezem a hír hátteréről.

Mi a döntés oka?

A név- és helycsere fő oka nagyjából 

ugyanaz. Elfogyott a levegő, ezért Gö-

döllőn folytatjuk a versenyzést. Egykori 

riválisunk dobott mentőövet, mert itthon 

már nem tudunk annyit fizetni a verseny-

napokért, amennyit a Váci Tankerület kér 

az Izbégi csarnokért. Nagyon sokszor pró-

báltuk elérni Szentendre városvezetését is 

a problémáinkkal, választ nem kaptunk, és 

itt a szezonkezdet, és reméljük végre teljes 

lesz. De már nincs értelme minden meccs-

lapra odaírni a várost, ha rég semmi köze a 

munkánkhoz. Ma nagyjából hat Szentendre 

és környéki pingpongoson múlik, meg tud-

juk-e őrizni azt a szintet, amit eddig elér-

tünk, avagy visszalépünk egy lépcsőfokot 

oda, ahol 1978-ban elkezdtük…

Mi az a szint, amit szerinted meg kéne 

őrizni?

Négy éve még négy csapatunk volt, dedi-

kált utánpótlás-csapattal. De még a Covid 

előtt is volt esély magasabb szintre. Ná-

lunk rég nem volt fizetett játékos, míg az 

ellenfeleinknél bőven akadt, mégis neki-

futottunk az NB II-nek. Idén szeptembertől 

pedig mindössze egyetlen csapat maradt, 

a nemzeti bajnokság III. osztályában. A leg-

erősebb technikai tudással bíró csapatun-

kat tudjuk már csak „üzemben tartani”.

Az osztály-besorolás mellé esetleg segít, 

ha mondok közérthetőbb példát is. Egye-

sületünk amatőr versenyzői egy pingpon-

got szerető hobbi-játékost akár 6-7 pont 

hátrányból is képesek legyőzni egy 11 

pontig tartó játszmában. Ám ugyanekko-

ra előnnyel már kikapnának egy-egy él-

sportoló magyar válogatottól. Ez az a szint, 

amit meg kéne őrizni. Sokat kell gyako-

rolni, nem könnyű ide érni, de ez még a 

Adolf Balázs kiváló szereplése a tokiói olimpián
Élete első olimpiáján evezett Adolf Balázs, 

akire kimondhatatlanul büszkék vagyunk. 

Bizton állíthatjuk, hogy az összes induló-

nak lesz félnivalója a következő olimpián.

A huszonegy éves fiatal kenusunk, Péter-

vári Pál tanítványa, élete első olimpiáján 

a középdöntőig evezett, ahol mindössze 

38 ezred másodperccel maradt le a kenu 

1000 méter A döntőjéről. A B döntőben a 

hetedikként ért célba, így összetettben a 

15. helyen végzett. Fejes Dániellel közösen 

C2 1000 méteren úgyszintén a B döntőben 

szerepelt, ahol a 3. helyen zárták a ver-

senyt. Az olimpia előtt valószínű látatlan-

ban elfogadta volna ezeket az eredménye-

ket, ám annak tükrében, hogy egy hajszál 

választotta el a legjobb nyolc mezőnyétől, 

azt hinnénk maradt benne hiányérzet. A 

verseny utáni nyilatkozata vélhetően végig 

kíséri majd a pályafutását. Felnőttek nyu-

galmával, a tapasztaltak rutinjával és a fi-

atalok humorával értékelte teljesítményét.

Reszkess Párizs! – mondta, majd hozzá-

tette, erőre van még szüksége: „Két éve 

pálcika voltam, idén már szerintem ropi va-

gyok, ha piszkafa szintet el tudok érni egy 

év múlva, akkor már ott leszek!”

Tiszta szívből kívánjuk, hogy a 2024-es 

párizsi olimpián „felpiszkálja” a mezőnyt 

és elérje kitűzött céljait.

(Következő lapszámban interjút olvashat-

nak, ahol az olimpia élményeiről fogom 

kérdezni.)

Gergi Erna

tájékozódási futóverseny szentendrén
Szeptember 12-én tájfutók hada fogja 

elönteni Szentendre belvárosát, hogy 

itt mérjék össze magukat korosztályuk 

sportolóival a legkisebbektől az idősekig.

De mi is az a tájfutás és kik ezek a szent 

őrültek, akik a lakók és a turisták között 

cikázva igyekeznek majd a lehető legy-

gyorsabban teljesíteni a számukra kijelölt 

pályát?

A tájfutás, hivatalos nevén tájékozódási 

futás, egy összetett, szellemi és fizikai 

erőfeszítést is igénylő sport, mely a ter-

mészetben, erdőkben, mezőkön alakult 

ki. Az elmúlt 15 évben a sportág széles 

körben való megismertetése céljából 

létrejött egy, a városokban űzhető for-

ma is, ami egyre nagyobb népszerűség-

nek örvend. A sportoló feladata, hogy az 

induláskor kapott térkép és egy iránytű 

segítségével a számára korábban isme-

retlen pályán – a térképen jelölt ellenőr-

zőpontokat meghatározott sorrendben 

érintve – minél rövidebb idő alatt végig 

érjen.

A tájékozódási futás szlogenje nem vé-

letlenül az, hogy „a családi zöld sport”. 

Ebben a sportban egyszerre, egymás 

mellett versenyezhetnek a gyerekek, a 

szülők és akár a nagyszülők is, mindenki 

a képességeinek megfelelő pályán. És 

még futni sem kötelező!

Akinek felkeltette az érdeklődését a 

sportág, az a tajfutas.hu weboldalon ta-

lálhat róla bővebb információt.

A TIPO Tájfutó és Környezetvédő Egye-

sület, sportágunk egyik vezető egye-

sülete a szeptember 11-12-i hétvégén 

rendezi meg a három városi futamból 

álló versenyét. A szombati napon Bé-

kásmegyer lakótelepei biztosítják majd 

a helyszínt, míg vasárnap Fülöp Zsolt 

polgármester úr védnöksége alatt 

Szentendre belvárosában futhatnak a 

versenyzők.

A versenyről részletes információkat 

a https://bit.ly/37zTCJ4 webcímen el-

érhető versenykiírásban találhatnak. A 

rendezők minden érdeklődőt szeretet-

tel várnak, a városi környezet, pláne, ha 

ismerős, ideális a sportág kipróbálására.

Szöveg: Horváth Hanga

Képek: Máthé István és Pelle Tamás

Adolf Balázs és Pétervári Pál
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SPORTHÍREK

sze-fi lse Együttműködési megálla-

podást írt alá UDSE és a SZE-FI LSE. A 

Dortmund magyarországi partneregye-

sülete olyan lehetőséget biztosít, ami 

hazai szinten példa nélküli. A gyerekek 

akár minden évben megmutathatják tu-

dásukat Dortmundban.

Változások az egyesület életében: Az U7-

9-11-es korosztályok a Bozsik tornákon 

indulnak. A Dortmund magyarországi 

partner egyesületébe (UDSE) igazol át 

az U7-9-11-13-16-19 és a felnőtt csapat. 

A megnövekedett gyermeklétszám mi-

att, Bozsik tornákra egy-egy SZE-FI-s, és 

egy-egy UDSE-s csapattal is részt tud-

nak venni. Az U13, U16, U19 és a felnőtt 

UDSE-s csapatok a Pest Megyei bajnok-

ságban is nevezve lettek. Természetesen 

az ügyesen fejlődő játékosok számára le-

hetőséget biztosítanak, hogy nemcsak a 

Pest Megyei bajnokságokban szerepel-

jenek, hanem az MLSZ bajnokságokban 

is megmutathassák magukat. Szakmai 

garancia Theo Schneider a Dortmund 

volt utánpótlás igazgatója. Lisztes Krisz-

tián az FTC, és Stuttgart, Bréma játékosa. 

Kapusedző, rehabilitációs edző, minden 

korosztályhoz 2 licenszes edző, fizikote-

repauta edző és Fitos József vezetőedző 

szaktudása is hozzá tud tenni a játékosok 

fejlődéséhez. A jelenlegi együttműködés 

egy évre szól, de mindkét fél bízik a hosz-

szútávú kapcsolat kialakításában. A cél, 

hogy létrehozzanak egy olyan központo-

sított, az egész régiót lefedő egyesületet, 

ami nem csak Szentendre és környéke 

életében, de a magyar labdarúgás vér-

keringésében is meghatározó szereppel 

bír a jövőben. Jó hír, hogy új kisbusszal 

bővült az egyesület, így biztonságosan 

és kényelmesen utazhatnak a vidéki mér-

kőzésekre.

szeNteNDre Női kézilABDA se 

Elkezd ték felkészülésüket a női kézisek. 

Egy nagyon jól sikerült nyári strandkézi-

labda szezon után a fókusz az NB II-es te-

remkézilabda bajnokságon lesz. NBI/B-

ből történő kiesés után némi gyógyír volt 

a lányoknak a strandkézilabda sikerek.

A nyár szép eredményeket hozott a csa-

patnak, hiszen a Magyar Kupa mellett 

Magyar Bajnoki aranyat is magukénak 

tudhatják a lányok. Ezzel a győzelemmel 

kvalifikálták magukat – ha a körülmények 

engedik – az októberben megrendezés-

re kerülő Champions Cup-ra. Előtte van 

még egy megpróbáltatás, az augusztus 

végén megrendezett Jarun Cup Horvát-

országban, amin fontos EBT pontokat 

szerezhetnek. Cél, hogy a teremben is 

hozzák ezt a formájukat, amit egy alapos 

edzőtáborral készítenek elő. A lányok újra 

a Móricz Gimnázium Sportcsarnokában 

tudnak edzeni, és bíznak abban, hogy 

mérkőzéseiket újra a megszokott kör-

nyezetben tudják játszani. Az NB II északi 

csoportjában a bajnokság szeptember-

ben kezdődik, sorsolás még folyamat-

ban. Személyi változások: Birtalan Gidai 

Eszter befejezte a kézilabda pályafutását, 

míg Zámori Dorka, Bűcs Vivien és Pintér 

Klaudia eligazolt.

tArY BéNi A MAGYAr vÁlOGAtOttBAN 

Huszonkét magyar ökölvívó húzhat kesz-

tyűt az augusztus 12-én Bosznia-Herceg-

ovinában rajtoló serdülő Európa-bajnok-

ságon. Köztük szerepel a szentendrei 

színekben versenyző Tary Béni, aki 70 

kg-os súlycsoportban lép a ringbe. Sok 

sikert kívánunk a szerepléshez!

kAJAk-keNU MArAtON vÁltÓ Augusz-

tus 13-15. között kerül megrendezésre 

Ráckevén a felnőtt, U23 és ifjúsági Ma-

raton VB válogató. Városunkat képviseli 

Péli Zalán, László Ábel és Adolf Balázs 

is. Zalán a felnőtt kajak 3,4 km és 30 km-

es távon méretteti meg magát. Balázs 

felnőtt 26 km C1 kategóriában indul. A 

verseny eredményéről később beszá-

molunk.

közelében sincs az igazi versenysportnak, 

pláne nem élsport, pláne fényévekre van 

tőlünk az olimpián látott japán vagy kínai 

asztalitenisz.

értem. Mennyit időt kell ehhez „helyi jó 

játékos avagy NB iii”-szinthez gyakorolni?

Kezdésnek minimum négy-öt év képzés, 

heti 6-8 óra edzéssel. Szinten maradni 

könnyebb, továbblépni viszont 

nagyon nehéz. Mivel már ne-

gyedik éve elakadt a folyamat, 

csak heti 3 órában lehetett a 

helyi gyerekekkel foglalkoz-

ni, elveszni látjuk a fejlődési 

lehetőséget. Amit ma kínálni 

tudunk, az már csak a hob bi-

sport hoz elegendő. Ha pedig 

további 1-2 évig nem tudunk jó 

irányba menni, könnyen a fo-

lyamat végére is érünk. Hama-

rosan nem lesz már olyan helyi 

lakosunk, aki a továbblépéshez szükséges 

tudásszintet át tudja majd adni.

Hogyan tovább?

Nem látok tovább, csodára várunk. Azzal, 

hogy ide született pingpongosok máshol 

küzdenek, immár a saját szórakozásukra, 

vége egy hosszú folyamatnak. Negyvenhá-

rom éve a papírgyári dolgozók egy végtele-

nül egyszerű, és ezért kiválóan működő he-

lyi értéket teremtettek. Helyi gyerekeknek 

tanították meg a sportok és az asztalitenisz 

sportág szeretetét. Akkoriban senkinek sem 

kellett hosszasan magyarázgatnunk, miért 

óriási dolog, ha Szentendre nevét megje-

lölik a Magyar Asztalitenisz térképén. Még 

pár éve is rangot jelentett, hogy a város en-

gedélyezte, használhatjuk a nevét. Ma már 

mi nem akarjuk ezt. Hiába mondjuk akár 

hosszan, akár röviden, nincs előrelépés. A 

SZEVI 2019/XX. számában is elmondtunk 

már mindent, ennek is 2 éve volt.

Mi lesz a helyi-edzésekkel?

Semmi különös nem lesz, mi továbbra is 

várunk mindenkit szeretettel, jelenleg is 

átlag 25 hobbi-sportoló jelenik meg edzés-

ről edzésre. Sőt, a hobbi-játékosoknak ez 

a változás most kifejezetten előrelépést 

jelent. Sok szabad hely lett, nem kell kivár-

ni a gyerekedzés végét, lehet a munkából 

egyenesen hozzánk jönni kikapcsolódni. 

Jelenleg heti kétszer, 12 asztalon lehet 

pingpongozni, este hattól. Jöhet bárki, tu-

dásszinttől függetlenül. A pingpong 6-106 

éves korig játszható, edzéseinken a 40 fe-

lettiek vannak többségben, több aktív játé-

kosunk 70 felett jár, korelnökünk 83. Ennél 

többet talán nem is kell arról mondanom, 

mennyire jó móka ez.

A közösségi oldalunkon jelzett 

változás tehát nem arról szól, 

hogy bármit is feladtunk. Nem 

akarunk mi eltűnni, nagyon is 

Szentendrén szeretnénk mű-

ködni. De ez már rég nem raj-

tunk múlik. A versenyzőinknek 

nehezebb lett – vagy utazga-

tunk, vagy abbahagyjuk. Az 

utánpótlást igazán súlyosan 

érinti az idei döntés, bele is sza-

kad a szívünk, de már nem tu-

dunk jó szentendrei játékoso-

kat nevelni. Mégis tiszta a lelkiismeretünk, 

mert amennyiszer csak lehetett, elmond-

tuk, mennyire szeretnénk, ha Szentend-

re komolyan venné a feladatát. Mégsem 

látszik, hogyan lehet azt a nevelőmunkát 

visszaépíteni, amire minden gödöllői vagy 

dunakeszi gyereknek lehetősége van. Pe-

dig bárkivel akármekkora tétben fogadunk, 

hogy itt is ugyanolyan ügyes gyerekek lak-

nak, mint ott.

Gergi Erna

Fotó: pexels.com
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Olvasói levél
Kedves szerkesztőség, tisztelt illetékesek!

Szeptember óta dolgozom Szentendrén, egy belvárosi 

boltban. Üzletünkben nagy mennyiségű papír fogy. Mun-

kaviszonyom kezdetén megdöbbenéssel fogadtam, hogy 

a szelektív hulladékgyűjtésre tett kísérleteim feleslegesek, 

mivel nincs a közelben szelektív szemétlerakó-hely. Azóta is 

minden alkalommal fájó szívvel dobom a papírhulladékot a 

kommunális szemétbe, mivel tudom, hogy ez az anyag még 

további felhasználásra lenne alkalmas, így viszont egy sze-

métégető telepen fogja végezni, tovább szennyezve boly-

gónkat. Többször gondolkodtam, hogyan tudnám én magam 

helyben megoldani a problémát, a próbálkozásaim azonban 

nem sokat segítenek: néhány műanyag üveget haza tudok 

vinni, ahol a szelektív kukába tehetem, viszont autó nélkül a 

papírhulladékot nem tudom a legközelebbi szelektív gyűjtő-

höz szállítani. Arról nem is beszélve, hogy ez csak egy üzlet 

egy műszakában jelentene megoldást: vajon hányan élnek 

és dolgoznak Szentendre belvárosában, akiknek még nálam 

is kevesebb idejük és lehetőségük arra, hogy ezen tűnődje-

nek? Egyértelmű, hogy a problémát csak úgy lehetne végle-

gesen megoldani, ha Szentendre belvárosában is működne 

a szelektív szemétlerakó. Véleményem szerint sok hasonló 

gondolkodású ember örömmel válogatná a hulladékát, hogy 

legalább ennyivel hozzájáruljunk a generációnkat leginkább 

szorongató veszedelem elkerüléséhez. Ezért kérem az il-

letékeseket: fontolják meg, hogyan lehetne megvalósítani a 

szelektív hulladékgyűjtést Szentendre belvárosában! Nyilván 

nagy anyagi terhet róna a kezdeményezés a városra, azonban 

a klímaváltozás és a környezetszennyezés rövid- és hosz-

szútávú következményeire gondolva szerintem megérné a 

ráfordított pénz és energia.

(Emellett felvetném még a szelektív gyűjtés jutalmazásának 

és az elmulasztás megbüntetésének jogi szabályozását – ez 

azonban már egy másik levél témája, egy másik címre.)

Üdvözlettel,

egy fiatal szentendrei dolgozó

szabó imre emlékére

Szentendrén, az Alsó-Izbég téren, az aprócska dombra hat 

lépcsőfok vezet fel. A kövek még Mária Terézia korából szár-

maznak, egy lebontott lovaslaktanyából kerültek egykoron 

hozzánk. Szabó Imre, egyik barátjával közösen építette meg. 

Hogy az idősebbek könnyebben járhassanak a téren.

A fa „csoda, hogy él” állapotban van.

Hangyarajok masíroznak a törzs belsejében.

A lépcsőn haladok felfelé, a hársfáig.

A hársfa előtt kis asztalka, rajta egy fénykép, harminc-negyven 

évvel ezelőtt készült a Pap-szigeten, a Duna mellett. Imre lát-

ható rajta, kutyájával, egy kuvasszal. Ember és kutya, megbont-

hatatlan, igaz barátsága sugárzik a felvételről. Ezt a képet Imre 

pénztárcájában találták meg a hozzátartozók. Életében mindig 

magánál tartotta. Mert Imre már nem él. Suba kutya gazdája a 

napokban halt meg. 71. évében volt.

Ma tőle búcsúztunk a téren, a Krisztus keresztnél.

A hársfa tövében.

Sokan.

Mert sokan szerettük őt.

Alsó-Izbég nevében Lakatosné Szvoboda Zsóka köszönt el a 

baráttól.

Idézem őt: „Árván maradt itt a kerítés mellett ez a virágágyás. 

Gondozója örökre elment, a végtelenség virágágyásainak őriző-

jének szegődött. Milyen büszke volt ezekre a színkavalkádos 

virágokra, Imre! Hozzáértően mesélte a figyelmes szemlélőnek, 

hogy hányféle mag is létezik, s azok közül is melyik nyújtja a 

csak egy pillanatra idetekintőnek a legnagyobb, legszépsé-

gesebb élményt.

Hogy ennek a térnek neve lett, egy kicsit az ő érdeme is. Hogy 

a Krisztus keresztünket most már hosszú ideje elkerülik a rom-

boló kezek, azt neki is köszönhetjük. Magáénak érezte ezt az 

Alsó-Izbég teret.

A mi közös terünket.

S hogy itt a téren még mindig áll ez a 180 évnél is idősebb, 

árnyat adó hársfa, neki köszönhetjük. Látva a beteg fát, Imre 

nekiállt, két kezével, fáradságos munkával gyógyítani kezdett. 

S íme, itt áll a munkája eredménye. Az azóta védetté nyilvánított 

ősöreg természeti kincsünk.

A hársfánk.

Fiatalkorában a táncos lábú szentendreiek közé tartozott. A 

város büszkeségének, a Szentendre Táncegyüttesnek tagja 

volt. Anyanyelve lett a néptánc, a népdal. Őseink kultúrájának 

továbbvivője volt. Milyen érdekes, Imre, a maga csendes, néha 

zsörtölődő, de szeretettel óvó tekintetével, mindig az értékekre 

vigyázott. A kicsikre és nagyokra. Soha nem tett különbséget. 

Mert az érték, legyen az akármekkora is, nagyon fontos volt 

számára.

Imre élete is példázza, nem kell ahhoz a felfedezhetetlent is 

felfedezni, hogy szeressék az embert.

Alsó-Izbég volt az ő igazi világa. Ez a néhány nézetméternyi 

terület, itt a háza körül.

Ha majd alkalmanként megint összejövünk itt a hársfánk körül, 

a Krisztus keresztünk mellett, az ősök lábnyomait keresni, elő-

deinkre emlékezni, gondolatunkban most már örökre ott lesz 

Imre is. Mert halálával, az egyszerű mindennapjainkból most 

már őseink közé emelkedett ő is.

Nyugodj békében, Szabó Imre!

Alsó-Izbég népe megőrzi emlékedet.”

Lakatos Pál

(A képen, a padon Imre látható a cicájával.)
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Artkert összművészeti fesztivál a szentendrei régi Művésztelepen
2021. augusztus 27-29.

kortárs művészeti élményre hív az immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő 

szentendrei Artkert összművészeti fesztivál, ahol koncertek képzőművészeti foglalko-

zások, művészeti séták, táncos performanszok, zenés tárlatvezetés, filmklub és sok-sok 

zene várja a kicsiket és nagyokat egyaránt 2021. augusztus 27. és 29. között. A szentendrei 

régi Művésztelep kertjében rendezett háromnapos programon többek között fellép 

a Balkán fanatik és a kollár klemencz kamarazenekar, akik lackfi Jánost is vendégül 

látják. A fesztivál ideje alatt a művésztelep műtermeibe is bepillantást nyerhetünk, és 

találkozhatunk a művészekkel, miközben számtalan foglalkozás közül választhatnak 

azok a művészetek iránt érdeklődők, akik maguk is megtapasztalnák az alkotói világ 

csodáit. A festőműhelyen magunk is festőművészekké válhatunk, de lesz agyagozó 

workshop, tűzzománcozhatunk és ékszereket is készíthetünk a három helyszínen zajló 

program keretében. vár mindenkit a szentendrei régi Művésztelep mellett a MANk két 

galériája: a MANk Galéria és az ÚjMűhely Galéria.

Kiállítások sora várja a látogatókat a progra-

mon, összesen hat tárlat tart ugyanis nyitva 

a program idején a szervező MANK Magyar 

Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 

jóvoltából. Mátrai Erik helyspecifikus szín-

reflextér installációja Color vacui címmel a 

MANK Galéria terét alakítja át. Átsétálva a 

galérián, a Szentendrei Régi Művésztelep 

kertjébe jutva a nyár folyamán megnyíló 

Szobrok a kertben című kiállí-

tás szobraival találkozhatunk, 

illetve szabadtéri fotókiállításon 

ismerkedhetünk meg a Pécsi 

József fotóművészeti ösztöndí-

jasok munkáival is. A Művész-

telep Jeges Ernő műtermében 

Inktober címmel fiatal alkotók 

grafikai tárlata várja a látoga-

tókat, miközben Szentendre Fő 

terén, az ÚjMűhely Galériában 

CELLUX – Problem solvedcím-

mel tekinthetjük meg a kortár-

sékszer- és képzőművészeti 

kiállítást. Ezen túl Szentendre 

forgalmas terein sem kell nélkülöznünk a 

művészetet, a Kortárs köztér című prog-

ram keretében ugyanis kortárs installációk 

kapnak helyet a Czóbel parktól a Bizottság 

ligetig. A MANK jóvoltából a kortárs vizuá-

lis művészetek fiatal generációjának leg-

frissebb munkái láthatók a város ikonikus 

helyein, terein.

Két tárlatvezetés is segít az izgalmas kiál-

lítások megismerésében: Mátrai Erik tárla-

tán maga a művész kalauzol végig miket, 

rendhagyó módon pedig a kortársékszer- és 

képzőművészeti kiállításon Csorba Lóci, a 

Lóci játszik zenekar frontembere tart zenés 

tárlatvezetést.

Nem maradhat ki a programból a Szent-

endrét bejáró művészeti séta sem, az 

augusztus 28-29-én is megrendezendő 

szabadtéri program keretében a Fő té-

ren található ÚjMűhely Galériából indul-

va bemutatjuk Szentendre azon kultikus 

helyszíneit, amelyek híres festmények 

kompozícióit ihlették. A várostörténeti ér-

dekességek mellett az egykor itt élő és 

alkotó művészek alakjait is megidézzük. 

Szó lesz a Ferenczy család Szentendré-

hez fűződő viszonyáról és olyan művész-

házaspárokról, mint Vajda Lajos és Vajda 

Júlia vagy Anna Margit és Ámos Imre, akik 

együtt koptatták a macskaköves utcákat. A 

program csúcspontja pedig a Szentendrei 

Régi Művésztelep felkeresése, ahol mű-

teremlátogatás keretében személyesen is 

megismerhetjük az ott alkotó festőművé-

szeket. A Szentendrei Régi Művésztelepen 

magukkal az alkotókkal találkozhatunk, be-

szélgethetünk, akik nem mások, mint Ak-

nay János, Baksai József, Bánföldi Zoltán, 

Bereznai Péter, Buhály József, Csáki Róbert, 

Horváth Lóczi Judit, Knyihár Amarilla, Kriz-

bai Sándor és Martin Henrik.

Ahogy pedig minden évben, idén sem 

kell lemondanunk a hamisítatlan artkert 

életérzésről a Szentendrei Régi Művész-

telepen: a próbáló zenekarok ritmusára, 

a műtermek és a fák hűs árnyékában mi 

magunk is művészekké válhatunk. Meg-

tanulhatjuk a szitanyomás technikáját, és 

olyan edényeket készítünk, amelyeket a 

kert virágaival, apró kavicsokkal, gyöngy-

gyel, kagylókkal díszítünk. Elsajátíthatjuk 

a tűzzománckészítés technikáját, például 

medált is készthetünk magunknak, saját 

festővásznunkat a kezünkbe fogva vál-

hatunk festőművészekké Knyihár Ama-

rilla festőművész segítségével, és még 

a Kalandozás Pemzlivel című foglalkoz-

tató kiadvány és a hazai festőművészeti 

hagyományok megismerésén keresztül 

fedezhetjük fel Magyarország tájegysé-

geit. A természet játékos geometriáját fe-

dezhetjük fel Horváth Lóczi Judit, a Szent-

endrei Régi Művésztelep képzőművésze 

segítségével, de lesz még fotóművészeti 

workshop Eifert János fotóművésszel, 

készíthetünk lampiont, molinóból tárcát 

magunknak, lesz szitanyomás és grafikai 

workshop is.

A képzőművészet mellett számos más mű-

vészeti ág is bemutatkozik az ArtKert fesz-

tiválon, így például táncművészek sora ér-

kezik a fesztiválra: a Banquet for Bees című, 

augusztus 27-ei interaktív előadáson meg-

ismerhetjük a méhek életét tánccal, sétával 

és ehető virágokkal fűszerezve, a Willany 

Leó Improvizációs Táncszínház előadása 

augusztus 28-án, a Góbi Rita Társulat és 

a Nemzeti Táncszínház közös produkciója 

Tátikák címmel pedig augusztus 29-én mu-

tatkozik be a Szentendrei Régi Művészte-

lep kertjében. A Hangfoglaló Programnak 

köszönhetően induló zenekarok vezetik 

fel az esti nagyzenekari fellépőket, így au-

gusztus 28-án a Balkán Fanatik 

előtt fellép Szabó Anna Rózsi 

és a Gidnim’Rém, augusztus 

29-én pedig a Lackfi Jánossal 

kiegészült Kollár Klemencz 

Kamarazenekar előtt a Rafael 

Márió Trio és Mayer Fanni is 

színpadra áll.

A Szentendrei Teátrum jóvoltá-

ból számos programmal gazda-

godik a fesztivál: míg augusz-

tus 28-án a Fehér Elemér Trio 

koncertezik, augusztus 29-én 

Gergye Krisztián táncművész 

performansza zárja a progra-

mot az ÚjMűhely Galériában. Lesz továbbá 

kertmozi is, ahol A nagy szépség című filmet 

láthatja a közönség. Színes programkíná-

lattal készül a MANK a Szentendre Fő terén 

található ÚjMűhely Galériájában is: w. Hor-

váth Tibor performanszművész előadása 

és workshopja indítja a programot augusz-

tus 27-én, amelyet a Képmás-est követ, 

melynek köszönhetően a művésztelepek 

életébe nyerhetünk bepillantást, vendég-

ként Baksai József és Horváth Lóczi Judit, 

a Szentendrei Régi Művésztelep művészei 

lesznek segítségünkre. Workshopokban itt 

sem lesz hiány, a hétvége folyamán könyv-

kötészetre, ékszer- és kerámiakészítésre 

nyílik lehetőség.

Az ArtKert összművészeti fesztivál a Szent-

endre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál kereté-

ben, a Hangfoglaló Program és a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával, a Szentend-

rei Teátrummal együttműködésben valósul 

meg. A változtatás jogát a MANK fenntartja.

A programok ingyenesek, de regisztráció-

hoz kötöttek a kozonseg@alkotomuveszet.

hu címen keresztül.
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SZOLG ÁLTATÁ S

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

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

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

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

Építőipari állványrendszerek Szentendrén 
eladók. Tel.: +36 30 907 8971

Bútorasztalos. Méretre készített, beépített 
konyhák, szekrények. Tel.: +36/20/349-22-24

ÁLL Á S

3. kerületi és solymári telephelyünkre ke-
resünk munkatársat gondnoki, karbantartói 
feladatokra. Érdeklődni: +3620/944-1493

3. kerületi szervizünkbe autószerelőket és 
karosszérialakatosokat keresünk! Jelentkezni 
a www.dunaauto.hu/karrier oldalon, vagy 
telefonon, a 06-20-265-0494 telefonszámon 
lehet.

EG É SZS ÉG

Gyógypedikűr, körömgomba. +36 30 340-1392

víz-GÁz – fŰtésszerelés 
GÁzkAzÁN Csere, 
kéMéNYBélelés

vállaljuk:
–  egyszerűsített eljárásban, 

gázkazánok cseréjét
–  kondenzációs kazánok, 

kedvezményes beszerzését
–  kémények bélelését, átalakítását
–  víz-gáz – fűtési hálózatok 

kiépítését
–  tervezését, 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.

Rendelési idő:
csütörtökön 12 órától

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

www.binobruno.com

Váci SZC Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola
2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

INGYENES FELNŐTTKÉPZÉS
2021/2022. tanév

Szakma Képzési időtartam)
előképzettség Tájékoztató a szakma jellemzőiről

Szoftverfejlesztő és 
-tesztelő

2 év
előképzettség: 

érettségi

https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/szakmak/
szoftverfejleszto-es-tesztelo

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző

2 év
előképzettség:

érettségi

https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/szakmak/
penzugyi-szamviteli-ugyintezo

Turisztikai technikus
2 év

előképzettség:
érettségi

https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/szakmak/
turisztikai-technikus

Kereskedelmi értékesítő
2 év

előképzettség:
8 általános

https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/szakmak/
kereskedelmi-ertekesito

Cukrász
2 év

előképzettség:
8 általános

https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/szakmak/
cukrasz

Szakács
2 év

előképzettség:
8 általános

https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/szakmak/
szakacs

Érettségire felkészítő 
képzés

2 év
előképzettség:

nappali rendszerű képzésben szerzett szakmai végzettség
(szakmunkás bizonyítvány)

Jelentkezési felület
https://www.vszc.hu/jelentkezes-felnottkepzesre
vagy közvetlenül az iskolában: 2000 Szentendre, Római sánc köz 1., továbbá 
www.petzeltj.hu honlapon
Tájékoztatást nyújt:
Szekeres-Joó Eszter szakmai igazgatóhelyettes, Telefon: 06 26 312 
167, ighelyettes@petzeltj.hu
Molnárné Sztraka Katalin iskolatitkár, Telefon: 06 26 312 167,
titkar@petzeltj.hu

KIADÓ
Ferences Sportcsarnok Fitness terem

területe 80 nm (cca. 6 m x 13 m)

(nem szabályos téglalap)

hosszú oldalán teljes tükrös felülettel

Célközönség:

kisebb létszámú gyermek- és felnőtt csoportok 

részére sportfoglalkozásra (pl. RSG, fejlesztőtorna, 

kismamatorna, jóga, gyógytorna stb.)

Specifikus felszerelést nem biztosítunk.

bérleti díja:

bruttó 8000 ft / 60 perc

érdeklődni:

(további részletek, megtekintés miatt)

1. Golub eszter

e-mail: gazdasagi@ferencesgimnazium.hu

tel: +36 30 2699 699

2. kőrösi lászló

e-mail: gondnok@ferencesgimnazium.hu

tel.: +36 20 348 6481

Hirdessen a
Szentendre és Vidékében!

Médiaajánlatunkat megtalálja 
a weboldalunkon (www.szevi.hu), 

avagy keressen bennünket 
az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén:
szevi@szentendre.hu

+36/26-505-120

Mondja el véleményét és váljon a közösség hangjává!

A Szentendre és Vidéke egy nyitott és autonóm városi 

lap, amelyben az olvasó nem csupán passzív befogadó, 

de véleményalkotó és szerkesztő is egyben. 

Célunk, hogy odafigyeljünk egymásra, meghallgassuk 

a különböző véleményeket és együtt tegyük jobbá Szentendrét.

Várjuk olvasóink leveleit, véleményét az alábbi e-mail címen! Lehet 

kérdezni, kritizálni, témát felvetni, de akár cikket is írni. Beérkezett 

leveleinkből minden lapszámban válogatunk, 

a felvetett kérdéseiknek pedig utánajárunk. 

e-mail: szevi@szentendre.hu
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MeNtők: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

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

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

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

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

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

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

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: 501-920,/-921,/-923,/-924
• Hatósági ügyek: 501-905
• Gyámügy: 501-903,/-932,/-933,/-934
gyamugy.szentendre@pest.gov.hu

· Foglalkoztatási osztály: 500-031,/-032
Dunakanyar körút 1.
szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu
· Népegészségügyi osztály: 310-149
Városház tér 1.
antsz.szentendre@pest.gov.hu

elMŰ-éMÁsz
+36/1-238-3838

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

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

GYÓGYszertÁri NYitvAtArtÁs

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

Általános nyitvatartás

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

Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon:319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00

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

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

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

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

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

POstA

szentendre 1. Posta
Kossuth Lajos utca 23/25.
hétfő-péntek 8:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva
+36 26 311-322
szentendre 2. Posta
Fő tér 15.
hétfő, szerda 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
kedd, csütörtök, péntek 08:00 – 13:00
+36 26 505-362

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

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

GYePMester: +36/20-931-6948

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

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

felHívÁs
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé 

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím terület

ingatlannyil-
vántartási 
megneve-

zése 

Övezeti 
besorolás 

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre,
6723/1 hrsz.

4.121 m2 kivett beépí-
tetlen terület 

Üh/1 60.750.000 Ft 5.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. szeptember 8. 10 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési 
és Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

fülöp zsolt polgármester

felHívÁs
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé 

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím terület

ingatlannyil-
vántartási 
megneve-

zése 

Övezeti 
besorolás 

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre,
6757/2 hrsz.

(Tegez u.)
1.717 m2 kivett beépí-

tetlen terület 
Üh/1 26.930.000 Ft 1.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. szeptember 8. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési 
és Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

fülöp zsolt polgármester

felHívÁs
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé 

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím terület

ingatlannyil-
vántartási 
megneve-

zése 

Övezeti 
besorolás 

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre,
6790 hrsz.

2.757 m2

kivett 
beépítetlen 

terület 
Üh/1 48.610.000 Ft 2.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. szeptember 8. 11 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési 
és Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

fülöp zsolt polgármester

talentum
Szentendre Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási és Civil 

Bizottsága idén is pályázatot hirdet a város kiemelkedően tehet-

séges fiataljai anyagi támogatására. A „Talentum” Szentendre Jö-

vőjéért Ösztöndíj nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat 

folytató és nappali tagozaton első diplomájuk megszerzéséért 

tanuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható. A pályázat 

benyújtásának határideje 2021. szeptember 15. A pályázat be-

nyújtásának helye: szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, 

2000 szentendre városház tér 3. i. emeleti központi iktató (Bo-

rítékra kérjük ráírni: talentum) A „Talentum” Szentendre Jövőjéért 

Ösztöndíj további részleteiről a www.szentendre.hu honlapon, 

vagy a köznevelési és társadalmi kapcsolatok referenstől lehet 

információkat kapni a 26-785-015-es telefonon.
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Szeptember  

első hétvégéjén  

a Ferenczy Múzeumi 

Centrum főszervezésében, 

Szentendre új, összművészeti 

fesztiválján zenei, irodalmi, építé-

szeti, egyházművészeti, képzőművé-

szeti programok előtt nyílnak meg  

a szentendrei templomok kapui, udvarai.

A festők és templomok városának felekezetei  

és kulturális intézményei tartalmas és felemelő 

programokat kínálnak a hagyományteremtő céllal 

elindított eseménysorozat első évében.

SZENTENDREI
NYITOTT 
TEMPLOMOK 
HÉTVÉGÉJE

2021. SZEPTEMBER 3. PÉNTEK

16.00 A Keresztelő Szent János plébániatemp- 

  lom 20. századi freskóiról Bodonyi Emőke 

  művészettörténész tart előadást.

17.00 Hamvas Béla Sciencia Sacra című művé- 

  ből olvas fel Pájer Alma Virág színművész

17.30 Shabbat fogadás Radnóti Zoltán 

  országos főrabbival

18.00 Kiss Eszter színművész (Katona József 

  Színház) Pilinszky-estje

19.00 Golda János 

  építészeti  előadása 

20.00 Szotyori Nagy Gábor  

  orgonaművész koncertje 

21.00 Szent Efrém  

  Férfikar koncertje

2021. SZEPTEMBER 4. SZOMBAT

10.00 Kalandozás Pemzlivel – 

   kreatív délelőtt

P
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11.00 KÉK séták a templomok        között 

14.00 Szakrális műalkotások - 

  gyerekprogram 

15.00 Vukovits Koszta előadása 

  a Preobrazsenszka templom ikonosztázáról 

15.00 MANK festőudvar 

  a templomkertben

16.00 A Pozsarevacska-templom – Dr. Golub  

  Xénia művészettörténész előadása 

17.00 A reformáció irodalma

18.00 Szakrális művészet, kortárs 

  templomépítészet. Schneller István 

  építész előadása

18.00 A Hermons együttes koncertje. 

  Angolszász ébredési dallamok 

  Hammond orgonával

20.30 A Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje

2021. SZEPTEMBER 5. VASÁRNAP

13.30 KÉK séták a templomok között 

15.00 Az Énekek énekéből 

  Barna Zsombor színész olvas fel

15.45 A zsidó szertartás és hit megismertetése, 

  bemutatása Radnóti Zoltán országos 

  főrabbi előadásában

16.15 Holokauszt Múzeum bemutatása. 

  Fischer Anni idegenvezető előadása 

17.00 A vers szakralitása. 

  Előadó: Weiner Sennyey Tibor 

  költő, író, művésztanár

17.00 Barbalics Péter, a Szentendrei 

  Baptista Gyülekezet tagjának előadása 

  a baptista hitvallásról

18.00 Gerendás Péter koncert

19.00 Vujicsics Együttes koncertje 

A fesztivál programjai ingyenesek.

    Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje

www.muzeumicentrum.hu

Keresd programfüzetünket a részle-

tes programokkal, helyszínekkel.

HELYSZÍNEK:

Baptista Imaház udvara, Rákóczi Ferenc utca 27.

Evangélikus templom, Luther tér 1.

Keresztelő Szent János plébániatemplom,
Templom tér 1.

Pozsarevacska templom, Kossuth Lajos u. 1.

Preobrazsenszka templom, Bogdányi út 42.

Református templom kertje,
Rákóczi Ferenc u. 14.

Szántó Emlék- és Zsidó Imaház, Alkotmány u. 3.

Szent Péter-Pál templom, Kucsera Ferenc u. 1.



 ZENE 
MUSICA BEATA VEGYESKAR 
Kórusvezető: Bokorné Forró Ágnes
 +3670 977 5930 

www.musicabeata.hu 
 Musica Beata Kórus

FILIBILI NÉPDALKÖR 
népdalkör vezető: Soós Réka
 +3620 955 9577

 SZÍNJÁTSZÁS 
SZENTENDREI GYERMEKSZÍNHÁZ ÉS
KREATÍV SZÍNHÁZI STÚDIÓ – KANYAR-GO 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Vezeti: Kertész Kata
 +3620 324 8158 
 szentendrei GyerMeKszínház 

és Kreatív színházi stúdió

 BABA-MAMA 
IRON MAMI BABA-MAMA TORNA 
Foglalkozásvezető: Driszkuné Szilágyi Éva
 +3670 548 4461
 iron MaMi BaBa-MaMa torna

 TÁNC, MOZGÁS 
SZENTENDRE TÁNCEGYÜTTES 
Művészeti vezetők: Fitos Dezső
 +3630 644 5240 

és Kocsis Enikő
 +3630 979 1424 
 szentendre tánceGyüttes

DIÓTÖRŐ BALETTISKOLA 
Vezetők: Gyúróné Domján Andrea 
és Gyúró Tamás
 +3620 933 5468 

www.diotorobalett.hu 
 diótörő BalettisKola

NO COMMENT HIP HOP TÁNCISKOLA 
További információ: Klausz Nikolett
 +3620 219 7184 
 no coMMent hip hop official

GYÓGYTORNA 
Vezeti: Vajda Ágnes
 +3630 355 4164

MERIDIÁN TORNA 
Vezeti: dr.’ Kemenyeczky Edit
 +3620 430 9999

YOGA FLOW 
Foglalkozásvezető: Kender Kriszti
 +3620 421 9743

KORTÁRS BALETT FELNŐTTEKNEK 
Jelentkezés: Stefanovics Anna
 +3620 574 8852

KORTÁRS&BALETT
TÁNCCSOPORT SZENTENDRE 
Vezetők: Stefanovics Anna
 +3620 574 8852

és Kósa Zsófia
 +3630 732 5374

ARANYKOR KÖZPONT
SZENIOR ÖRÖMTÁNC ÉS EGYENSÚLY TRÉNING 
Vezetők: Csordás-Novák Mária
 +3630 692 4746

 HOBBI, KÖZÖSSÉG 
MESETERÁPIÁS CSOPORT 
Vezeti: dr. Szentes Annamária
 +3630 228 2659 

GYERMEKPSZICHODRÁMA CSOPORT 
Vezetik: dr. Szentes Annamária
 +3630 228 2659 

Jeney GaBriella
 +3630 210 9488

FJÚSÁGI PROGRAM 
Vezeti: Makay László
 +3630 500 8119

DUNAPARTI DUMAPARTY 
Vezeti: Makay László
 +3630 500 8119 

SAKK-KÖR TANFOLYAM 
Vezeti: Tusák József
 +3630 209 3302

FALIKÁRPITSZÖVŐ SZAKKÖR 
Vezeti: Czakó Margit iparművész
 +3670 619 9812

BÉLYEGGYŰJTŐ KÖR 
Vezeti: Sánta Hajnalka
 +3630 296 9379

FELNŐTTMEGŐRZŐ - TÁRSASJÁTÉKOS KLUB 
Klubvezető: Bese Károly  
www.felnottmegorzo.hu 
 felnőttMeGőrző - társasJátéKos 

KluB

SZENTENDRE GYÖKEREI BARÁTI TÁRSASÁG  
Vezeti: Boda Anikó
 +3630 678 3695 

KÉK DUNA NYUGDÍJAS KLUB  
Vezeti: Baróthy Lászlóné
 +3626 787 707 

TANFOLYAMOK, KLUBOK, 
SZAKKÖRÖK, MŰVÉSZETI 
CSOPORTOK 
a Szentendrei Kulturális Központban

2021-2022

A Barlang a Dunaparti Művelődési Ház pinceklubja és kerthelyisége.

Rendszeresen nyitva tartó büfé, 
koncertek, változatos szabadidős 
és közösségi tevékenységek, 
zenés- és irodalmi estek, 
táncházak, gyermekprogramok…
Részletes információ és folyama-
tosan bővülő programkínálatunk:

 BarlanG

A tanfolyamokról további fel-
világosítás kérhető a Dunaparti 
Művelődési Házban 
www.szentendreprogram.hu

 Duna korzó 18.
 +3626 312 657 | +3626 301 088
 lindenberger.dora@szentendre.hu


