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ARADI VÉRTANÚK
EMLÉKNAPJA

2021. OKTÓBER 6. 17:00
Kálvária domb, Szentendre

 PROGRAM 

• Himnusz 
• Köszöntőt mond: Fülöp Zsolt polgármester
• Magyaros Dallamok –  a Magyar Honvédség Szentendrei

Helyőrségtámogató Parancsnokság (MHSZHTP) 
Katonazenekarának előadásában

• Ünnepi beszédet mond – Frigyer László vezérőrnagy,
mb. parancsnok Magyar Honvédség Transzformációs
Parancsnokság

• Koszorúzás az emlékműnél az önkormányzat, a pártok,
egyesületek, városi intézmények, iskolák képviseletében.
Közreműködnek a MHSZHTP zászlóvivői, díszőrei 

• Mécsesgyújtás az emlékműnél – a Móricz Zsigmond
Gimnázium diákjaival és az ünneplőkkel

• Szózat

Narrátor: Kollár Pál – MH Transzformációs Parancsnokság

Az ünnepségre szeretettel várnak minden érdeklődőt!
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
A megemlékezést az aktuális biztonsági előírásokat 
figyelembe véve rendezik meg.
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Szeptember 21-e a hála világnapja, és lapszámunk 

témája egészen addig – szó szerint is – hálásnak 

bizonyult, míg végig nem kellett gondolnom, 

hogy mit is írjak majd róla a harmadik oldalon. 

Hogy a hála-érzet pozitív hatással van 

a mindennapjainkra, tudjuk. Pszichológusok, 

coach-ok és tanítók elmondták, megírták sokszor 

és sokféleképpen, hogy a helyes hozzáállás az, 

amikor félig teli (és nem félig üres) poharakat 

látunk magunk előtt. És azt is megtanultuk 

a szüleinktől – majd elmondtuk gyerekeinknek –, 

hogy a másnapos kiflit bizony megenné az etióp 

gyerek, tehát értékeljük jobban, amink van... 

Vagyis az eszünkkel mindent tudunk a háláról. 

De hogyan lehet azt valójában megélni? 

Biztos vagyok benne, hogy számtalan pszichológus, 

coach és tanító adna e tekintetben elgondolkodtató 

és hasznos tanácsokat, de mi úgy döntöttünk, 

elsősorban két személyes történet útján (ld. az 5. és a 

28. oldal interjúit), eltérő aspektusokból dolgozzuk fel 

az aktuális témánkat. A hála ugyanis sokkal több mint 

egy szavakkal megragadható fogalom, a hála létforma.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„Semmiért se aggódjatok, 
hanem imádságban és könyörgésben 

mindenkor hálaadással 
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.”

Filippi 4,6
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Miért hálás az életben…?
…szegeztük a kérdést egyes járókelőknek. ők pedig hol azonnal rávágták a választ, hol percekig elgondolkodtak. A kérdés egysze-

rűnek tűnik, de mégsem az. és bár azt gondoltuk, hasonló válaszok születnek – így volt ez, amikor arról kérdeztük az embereket, mit 

jelent számukra a boldogság –, de legnagyobb meglepetésünkre nem így történt.

Hálás vagyok, hogy magyarnak születtem. (Gyula)

Hálás vagyok a sorsnak, hogy zenei tehetséget kaptam, mert kül-

földön élek, és a zene nyelve nemzetközi, taníthatok nyelvi nehézség 

nélkül, a magyar kultúrát és a hangszeremet népszerűsíthetem. 

(Bernadett)

Hálás vagyok, mert van egy szuper feleségem, és október végén 

megszületik a gyermekem. (Péter)

Hálás vagyok a családért és az egészségért. (Csilla)

Sok mindenért érzek hálát, elsősorban az univerzumnak, hogy 

mindent meg tudunk teremteni, amit szeretnénk, kellő hittel és 

kitartással. Ezért minden reggel és minden este hálát adok. (Erika)

Hálás vagyok, hogy sok olyan ember vesz körül, akik inspirálnak, 

és akiktől sokat tanulhatok. (Dóri)
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Igazgyöngyök egy bársonytasakban

Manapság sokat hallani: légy hálás a mindennapokért, hogy van mit enned, 
hogy hallod reggel a madarak csiripelését, hogy látod este a naplementét. 
De tudunk-e igazán hálásak lenni ezekért a dolgokért? Vagy csak az élheti meg 
az igazi valóságában a hála érzését, akit már meglegyintett a halál szele?

Harmath Beáta nyolc éve szembesült elő-

ször a lélegzetfojtó diagnózissal: a fiatal 

családanyának olyan betegséggel kellett 

szembenéznie, ami alapjaiban megváltoz-

tatta az életét. Minden felértékelődött, a 

fókusz teljesen másra helyeződött, az élet 

egy egészen különleges perspektíváját 

kezdte megélni. Vele beszélgettünk arról, 

hogy vajon mitől és miért változhat meg 

egy ember élete akkor, amikor a múlan-

dóság érzése olyan kerül hozzá, hogy az 

szinte tapintható.

Mindig is érdekelt a fotózás, az első gépet, 

az első gyermeked születésekor vásárol-

tad. De akkor teljesen másként kaptad el 

a pillanatot. Akkor más élményt adott 

a fotózás. Most mit ad neked, túl ennyi 

megpróbáltatáson?

Nem telik el úgy nap, hogy ne azt érez-

ném, úristen, de jó, hogy itt vagyok. Minden 

nap hálát adok, hogy élek, hogy láthatom a 

gyerekeimet, a naplementét, a napfelkel-

tét. Mindent felfokozottabban élek meg. 

Akik kedvelik a képeimet, valószínűleg ezt 

az életigenlést és hálát látják bennük. Az 

én fotóim nem hibátlanok, de én nem is 

arra törekszem, hogy azok legyenek. Ez 

másról szól. Első az élmény, a hála, hogy 

igen, itt vagyok, megélhetem, láthatom, 

és megörökíthetem, „csapdába ejthetem” 

a pillanatokat.

Mi kell ahhoz, hogy ilyen csodás képeket 

tudjon az ember készíteni?

A gépem mindig úgy van beállítva, hogy 

gyorsan tudjak reagálni. Én nem lesben 

vagyok, hanem folyamatos mozgásban. Ez 

a fajta figyelem, rácsodálkozás a világra 

jön át a képeimen, szerintem. Mert igaziak. 

Valós pillanatok, amiket mások is átélhet-

nek, ha nyitott szemmel járnak. Én nem 

vagyok fotós. Attól fényévekre vagyok. 

Én inkább mesélek a képeimmel. A hála 

a mindennapjaimban van benne. Amiken 

keresztülmentem, nem is tudom, ép ésszel 

hogyan lehet felfogni, feldolgozni. A tavaly 

nyári kezelésnél a doktornő megkérdezte, 

hogy maga még hogy képes mosolyogni? 

Nem tudtam megmondani, honnan merí-

tek még erőt. A gyerekeimből biztosan, és 

az is sokat segít, hogy találtam egy olyan 

hobbit, amiből őket nem kell kizárnom. 

Tudod, mi a furcsa? Többször megkap-

tam már azt, hogy bezzeg neked milyen 

jó, bezzeg neked milyen könnyű, és csak 

a „csillivillit”, meg a szépet mutatod a vi-

lághálón. Nem értem ezt… tudnék olyat is 

mutatni, ami nagyon nem az… Akkor elfo-

gadhatóbb lennék?

Mikor jött a nagy fordulat az életedben?

2013-ban. Kórház, kemoterápiák, transzp-

lantáció, majd amikor kikerültem a kór-

házból, jött a nagy fordulat. Elzártság a 

világtól, nem mehettem emberek közé. 

Aztán kimerészkedtem a kertünkbe. Ak-

kor vettem először úgy a kezembe a gé-

pemet, ahogy most. Ősz volt. A természet 

gyönyörű színekben pompázott. A vad-

Minden nap hálát adok, hogy élek, hogy láthatom 
a gyerekeimet, a naplementét, a napfelkeltét.

Harmath Beáta

Fotó: Harmath Beáta
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szőlő leveleit fotóztam először. Kertivirá-

gokat. Bogarakat. A macskát, aki beosont 

a kertbe. Eltelt pár hét, s lementem a pa-

takig. Majd amikor már 70 napos transzp-

lantált voltam, elmerészkedtem Visegrá-

dig, aztán a szigetre, ahol kevés ember 

fordul meg. Csak a gépem volt, meg én, 

meg a természet. Ez volt a kapaszkodó: 

élek, itt vagyok, látom, s lefotózom. Ha 

ezeket az első fotóimat visszanézem, lá-

tom, hogy nagyon nyersek, viszont hihe-

tetlen sokat adtak nekem. Kapaszkodót, 

hogy túléljem a mindennapi lelki megráz-

kódtatásaimat. A legjobb az volt, hogy a 

fiaimmal élhettem meg mindezt. Ez egy 

olyan hobbi, amiből nem kellett kizárnom 

a gyerekeimet, hanem együtt élhettük, 

élhetjük át.

Mi történt később?

Sajnos nem úsztam meg egy transzplantá-

cióval, hanem utána még többször kiújult a 

betegség: kemo, sugár, és mindig és min-

dig a fotózás és a természet adott erőt. A 

mai napig kapom a kezeléseket.

vannak még félelmeid? vagy már telje-

sen a mának élsz?

Félelmeim voltak, és a helyzetemből 

adódóan mindig is lesznek. Igyekszem 

a mának élni, nem tervezgetni, hanem 

megélni az adott napot a maga tökéletes-

ségében vagy épp tökéletlenségében. 

Minden este elalvás előtt, gondolatban 

beteszek egy igazgyöngyöt egy bársony-

tasakba… Az igazgyöngy jelképezi az el-

múlt napot, amit megértem/megéltem…

Nem tudom, hogy a gyöngyökből fülbe-

való készülhet-e csak, vagy karkötő, akár 

többsoros, vagy nyaklánc, szép, hosszú 

nyaklánc... De minden este beteszem az 

igazgyöngyöt a bársonytasakba, végte-

len hálával.

van olyan dolog, amire nagyon vágysz?

Egyetlen vágyam van: lássam egész-

ségben felnőni a gyerekeimet, mert ez a 

kívánságom azt jelenti, hogy ők is jól van-

nak, és az is benne van, hogy én is. Nekem 

az idővel is más a viszonyom, mint azok-

nak, akik azt gondolják, „számolatlanul” áll 

a rendelkezésükre. Én MOST szeretném 

megélni a pillanatot, és ebben is sokat 

segít a fotózás.

Vízer Helga

A „főépítészek Anyja”
Életmű Különdíjat kapott Zábránszkyné Pap Klára

Huszonkettedik alkalommal került át-

adásra augusztus 26-án Budapesten az 

Országos Főépítészi Konferencián Az év 

főépítésze-díj. Az elismerést évente két 

kategóriában adományozzák: Az év főépí-

tésze díjat aktív főépítész, míg a Főépíté-

szi Életműdíjat a szakmáját hosszú ideje 

gyakorló, illetve nyugdíjba vonuló/vonult 

kiváló főépítész kapja.

Városunk egykori főépítésze, az 1982 óta 

Szentendrén élő Zábránszkyné Pap Klára 

okl. építészmérnök Főépítészekért Élet-

mű Különdíjat kapott az alábbi laudáció 

szerint:

„Szentendre és a járás tizenhárom te-

lepülésének volt főépítésze Szabó Le-

venténé néven, az Országos Főépítészi 

Kollégium volt titkára, elnökségének 

tiszteletbeli örökös tagja, a Magyar 

Főépítészek Egyesület elnöki tanács-

adója.

Szentendre és a járás tizenhárom tele-

pülésének főépítészeként megismerte 

e tevékenység minden fontos részét. A 

főépítészekért dolgozott az építésügyért 

felelős minisztériumokban, részt vett a 

területi főépítészség megalapításában 

és jelenleg is feladatokat vállal a főépí-

tészi kollégium munkájában. Szakmai 

tevékenységében elkötelezetten dolgo-

zott a főépítészek elismeréséért, érde-

keik képviseletéért, képzésükért, többek 

közt a Magyar Urbanisztikai Társaságban 

és a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 

munkájában. Jelentős részt vállalt a Ma-

gyar Főépítészek Egyesület tevékenysé-

gében, a konferenciák szervezésében, a 

jogszabályok véleményezésében. Meg-

szervezte az Állami/Területi Főépítészi 

rendszer 25 éves történetét bemutató 

jubileumi rendezvényt és szerkesztette 

a történetét és dokumentumait bemu-

tató kötetet.

Több mint negyven éve tartó fáradhatat-

lan tevékenysége alapján méltán nevez-

zük őt a Főépítészek Anyjának.”

- TK -

Fotó: Harmath Beáta

Zábránszkyné Pap Klára | Fotó: foepiteszek.hu
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tíz vÁrOsrészi feJlesztésről DÖN-

tÖtt A lAkOssÁG. Szentendrén először 

került sor arra, hogy a város polgárai ja-

vaslatot tehettek a városrészükben fon-

tosnak tartott fejlesztésekre. Több mint 

700 ötlet érkezett; a városrészenként 

szavazásra bocsátott öt-öt javaslatot 

társadalmi testületek választották ki. A 

beérkezett 748 javaslatra augusztus el-

sejéig lehetett szavazni. A Városfejlesztési 

Iroda munkatársai a választókerületi kép-

viselőkkel együttműködve már dolgoznak 

a kiválasztott projektek előkészítésén, a 

költségek pontos meghatározásán és a 

fejlesztések tervezésén. Szándék szerint 

a kivitelezési munkák az ősszel meg-

kezdődnek. Az úttörő kezdeményezés 

megvalósítására idei költségvetésében 

50 millió forintot különített el a város. A 

nyertes projekteket itt lehet megtekin-

teni: https://varosreszi.szentendre.hu/

nyertes-fejlesztesi-otletek

D4 szAkMAi NAP A skANzeNBeN 

Szeptem ber 16-án Szentendrén, a Skan-

zenben tartották a dunakanyari négyek 

– Szentendre, Esztergom, Vác és Viseg-

rád, azaz a D4 városok – első turisztikai 

szakmai napját. A D4 együttműködés 

keretében a résztvevők közös dunaka-

nyari turisztikai koncepciót terveznek, 

melynek része lesz Szentendre készülő 

turisztikai stratégiája is. Ez utóbbit Puczkó 

László, a Xellum Kft. kutatója mutatta be. 

Hangsúlyozva, hogy az nem a nagykö-

zönség számára készült, hanem kifeje-

zetten szakmai anyag. Átfogó stratégia, 

mely a kulturális vonatkozásoktól a szál-

láshelyeken át a vendéglátásig felöleli a 

téma összes vetületét. Kereteket, alap-

elveket határoz meg, döntéselőkészítő 

jellegű anyag, amely még elfogadásra 

vár – mondta. A Szentendréhez hasonló 

helyzetű, adottságú kisvárosok a kreati-

vitásban találhatják meg az útjukat, tu-

risztikai koncepciójuk rugalmas, lokális 

és márkaképző legyen – fogalmazott. 

Ennek megvalósításához együttműkö-

dő partnerekre van szükség, a városon 

belül ilyenek lehetnek a szállásadók, a 

vendéglátók, a művészek, térségi kere-

tek között pedig a Dunakanyar városai. 

(forrás: szentendre.hu)

Dr. DrAGON PÁl tér szeNteNDréN 

2021. szeptember 17-én került sor a névadó 

ünnepségre a régi pismányi buszforduló – 

Barackos út, Tátika utca és Kömény utca 

találkozása – helyszínén, mely ezentúl a 

Dr. Dragon Pál tér nevet viseli. A 2010-ben 

elhunyt országgyűlési és önkormányza-

ti képviselő közismert és közszeretetnek 

örvendő ember volt, akit pártállástól füg-

getlenül sokan elfogadtak és kedveltek. A 

szentendrei városvezetés 2020-ban kezde-

ményezte, hogy a politikus nevét köztér vi-

selje Szentendrén. A teret ezentúl Stefanek 

János kopjafája is díszíti.

HelYreiGAzítÁs: PilisszeNtlÁszlÓ 

CsAPADékvíz-elvezetés feJlesztés 

Az augusztus 4-i számban tévesen jelent 

meg a pilisszentlászlói csapadékvíz elve-

zetéssel kapcsolatban a támogatási ösz-

szegről szóló hírünk. Pilisszentlászló Köz-

ség Önkormányzata a „Települések felszíni 

csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 

fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest me-

gye területén” című pályázati kiírás kereté-

ben 97.589.160 forint támogatási összeget 

nyert, melyhez az önkormányzat 9.410.841 

forint saját forrást biztosított. A támogatás 

révén megújult az Apátkúti patak, Árnyas, 

Galagonya, Kökény, Honvéd, Rózsahegy, 

Kossuth, Vadrózsa utcák csapadékvíz el-

vezetése. Összességében 1617 folyóméter 

nyílt, és 673 folyóméter zárt rendszerű csa-

padékvízelvezető árok épült a településen. 

A kivitelezés 2020. október 8-án kezdődött, 

a műszaki átadás-átvételre 2021. június 28-

án került sor.

fél sÁvrA szŰkÜlt A fOrGAlOM 

a  Bükkös part Kör és Kucsera utca közötti 

szakaszán. Az ideiglenes forgalomeltere-

lésre, mely szeptember 21-én lépett élet-

be, azért van szükség, mert beszakadt 

egy víznyelő, melynek cseréje elkerülhe-

tetlen. A Városi Szolgáltató nZrt. várható-

an október második hetében fejezi be a 

karbantartási munkákat. Az útszűkítés és 

forgalomelterelés nem érint garázsbeállós 

ingatlant. A gyalogosok a Kör és a Kucsera 

Ferenc utcai oldalon lévő járdán közleked-

hetnek. A munkavégzés várható befejezé-

se: 2021. október 8.

kieMelt ÁllAMi BerUHÁzÁst JAvA-

sOl Fülöp Zsolt polgármester. Óriási 

problémát okoz a belvárosban élőknek, 

hogy hol vásároljanak be, amióta leégett 

a HÉV állomásnál található központi bolt. 

Fülöp Zsolt polgármester szorgalmazza 

az illetékes kormányszerveknél, hogy 

nyilvánítsák nemzetgazdasági szem-

pontból kiemelt beruházássá a HÉV-ál-

lomással és VOLÁN-buszpályaudvarral 

szomszédos környezet átfogó fejlesz-

tését. Annál is inkább indokolt a terü-

let rendezésének egységes koncepció 

szerinti kezelése, mert közben folyik a 

H5 HÉV korszerűsítésének tervezése a 

Budapest Fejlesztési Központ irányítá-

sával. A nagyszabású urbanisztikai fej-

lesztéssel évtizedekre meghatározó, új 

városközpont születhetne Szentendrén. 

A leégett bevásárlóközpont helyén a mi-

előbbi tereprendezést szeretné a város 

elérni, ezért Fülöp Zsolt tájékoztatást kért 

a várható fejleményekről. A Spar illetéke-

seinek tájékoztatása szerint még mindig 

nem fejeződött be a tűzvizsgálat, és nem 

zárultak le a jogi viták a biztosítóval, vala-

mint az épület tulajdonosával, a Pikk-Terc 

Kft.-vel.

fő téri kArÁCsONYfA felAJÁNlÁ-

sOkAt vÁr A vÁrOs Az előző évekhez 

hasonlóan idén is lakossági felajánlásból 

biztosítaná a város a Fő téri karácsony-

fát. Az önkormányzat arányos felépítésű, 

szép, 8-12 méter magas, minden oldalról 

esztétikus, tömött, dús ágazatú és levelű 

fenyőfát keres, amely szentendrei kertben 

áll, és amelyet a tulajdonosa szívesen látna 

a város közös karácsonyfájaként. A fa kivá-

lasztásánál felmérik a kiemelés és a szállí-

tás lehetőségeit, hogy biztosítani tudják-e 

a sérülésmentes szállítást a helyszínről a 

város Fő terére.

A felajánlásokat Városi Ügyfélszolgálaton 

várják. Cím: 2000 Szentendre, Duna kor-

zó 25. „Fehér Ház” Tel.: +36-26/300-407 

E- mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu 

Postai levél: 2000 Szentendre, Duna korzó 

25. vagy 2000 Szentendre, Városház tér 3.

ÖNÁllÓ GÖrÖGkAtOlikUs szervező-

lelkészséG. Kocsis Fülöp hajdúdorogi 

érsek-metropolita kezdeményezésével 

megalakult az önálló Szentendrei Gö-

rögkatolikus Szervezőlelkészség, mely-

Fotó: Boldog Ati

Fotó: Bellai László

Fotó: Bellai László
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nek lelkipásztori ellátásával, az eddig is 

szolgálatot teljesítő Dr. Mosolygó Péter 

pomázi esperes, parókust bízta meg. Az 

alapítás ünnepélyes bejelentésére és a 

hívek buzdítására a főpásztor augusztus 

28-án este a görögkatolikus istentisztele-

tek helyszínéül szolgáló, Keresztelő Szent 

János római katolikus plébániatemplom-

ba érkezett, ahol alkonyati istentisztele-

tet, vecsernyét végzett. A szertartás előtt 

a templom házigazdája, Blanckenstein 

György plébános köszöntötte az ér-

sek-metropolitát. A közös imádság vé-

gén a jelenlévők szeretetlakomán vettek 

részt, ahol lehetőség nyílt a főpásztorral 

való kötetlen beszélgetésre is. A várdombi 

plébániatemplomban vasárnaponként 11 

órakor van görögkatolikus szent liturgia, 

melyre a szervezőlelkészség teljes terüle-

téről – Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, 

Pilisszentlászló és a Szentendrei-sziget – 

várják a görögkatolikusokat.

NYUGDíJAs HelYtÖrtéNeti vetélke-

Dő A város nyugdíjas klubjainak körében 

meghirdetett versenyen négy csapat 

indult, számot adva városuk értékeinek 

ismeretéről. Az előzőleg megküldött 

háttéranyag alapján felkészült csapatok 

a helyszínen nagy lelkesedéssel kezdtek a 

feladatok megoldásához. 81 megszerzett 

ponttal első helyezett lett a Kossuth La-

jos Nyugdíjas Klub, mögöttük egy ponttal 

elmaradva második a Szentendre Gyöke-

rei, a harmadik helyezést 78,5 ponttal a 

Gondozási Központ csapata nyerte el, a 

negyedik helyen – kétfős csapatként de-

rekasan helytállva a túlerővel szemben 

– a Szentendrei Nyugdíjas Polgári Egye-

leállították a kisoroszi-szigetspicc fejlesztését
Utolsó pillanatban állította le a kormány 

a Kisoroszi-szigetspicc fejlesztését ad-

minisztrációs hibákra hivatkozva.

A Kisoroszi-szigetspicc évtizedek óta 

a vadkempingezők kedvelt helye. A 

Duna közelsége, a nyugalom és a béke 

az utóbbi években egyre több embert 

vonzott, így a nyári hétvégéken már sok-

szor tömegek zötyögtek be a földúton a 

spiccig. Az önkormányzat tulajdonában 

álló, részben Natura 2000-es területen 

sok éve működik egy kemping, aminek 

a koncesszióját pályázat útján lehet 

elnyerni. Legutóbb 2018-ban három 

évre a helyi Rácz fogadót is üzemeltető 

RF-JBM Kft. lett a győztes. Új pályázat 

kiírása nélkül 2021-ben meghosszabbí-

tották a koncessziót tíz évre, évi 4 millió 

forintért.

kiemelt turisztikai térség

A kormány 2017-ben úgy döntött, hogy 

a Dunakanyar kiemelt turisztikai térség 

legyen, és ennek keretében strand-

fejlesztésre egy nagyobb összeget 

különítettek el, mely forrásból azóta 

több strand is megújult a térségben. 

Kisoroszi polgármestere, Molnár Csaba 

elkészítette a település fejlesztési kon-

cepcióját, 2019-ben pedig egy pályázat 

keretében (Kisfaludy 2030) 300 millió 

forintot nyertek, háromszor annyit, mint 

a környező települések. Végül ezt az 

összeget is megfejelték még 73 millió 

forinttal.

épül-szépül a spicc

A fejlesztési tervekben WC- és zuhanyzó 

konténerek, egy aszfaltozott út, büfé-

épület, szennyvízelvezetés is szerepelt, 

ami mind komfortosabbá tenné a kem-

pingezést, de nem oldaná meg a falun 

keresztülhaladó több ezer turista alkotta 

problémát. A polgármester elmondása 

szerint minőségre törekszenek, és nem 

a látogatók növelése a cél.

kétszeri közbeszerzés, 

egy kitartó pályázó

A közbeszerzést kétszer kellett kiírni, 

először 2020 májusában. A meghívásos 

pályázatra öt céget hívtak meg, de végül 

eredménytelennek nyilvánították. Így a 

tendert újra kiírták, a nyertes az egyedüli 

pályázó G-Híd Kft. lett, akik kis híján nettó 

háromszáz millió forintért vállalták a kivi-

telezési munkálatokat, több alvállalkozó 

bevonásával. Az A-Híd Zrt. tulajdonolta 

cég gyakran nyer közbeszerzéseket, és 

bár Pócsmegyeren a helyiek legnagyobb 

bosszúságára nem sikerült megfelelő mó-

don kialakítaniuk vízelvezető árkokat, ők 

fognak dolgozni a Lánchíd felújításán is, 

de a Kőröshegyi-völgyhíd építésében is 

szerepet kaptak.

vannak, akiknek nem tetszik

Bár régóta ismert volt a beruházás terve, 

a civil hangok felerősödése lassan jutott 

el a sajtóhoz. A Kisoroszi Szigetvédők on-

line petíció formájában próbálták elérni a 

beruházás leállítását, Tarnai Richárdhoz, 

a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjé-

hez fordulva. Bár úgy tűnt, a civil tiltako-

zás semmit nem ér, a spiccet augusztus 

végén lezárták, és szeptember 8-án már 

érkeztek volna munkagépek, ám Vitályos 

Eszter, Pest megye 3. számú választóke-

rületének elnöke, az Emberi Erőforrások 

Minisztérium Európai Uniós Fejlesztése-

kért Felelős Államtitkárság államtitkára, 

és a PM3-as választókerület országgyűlé-

si-képviselő jelöltje, szeptember 7-én este 

a facebookon bejelentette, javasolni fogja 

a kormánynak, hogy ne kezdődjön meg 

a beruházás. Mint fogalmazott: „Fejlesz-

téspolitikai államtitkárként tudom, hogy a 

fejlesztések csakis a lakosság messzemenő 

belátásával és jóérzésével, támogatásá-

val tudnak zökkenőmentesen végigfutni. A 

rendezett körülmények kialakítása mind-

annyiunk érdeke, ahogyan az is, hogy a 

végeredmény mindnyájunk megelégedé-

sére szolgáljon!”

A beavatkozás gyors volt, Nagy István ag-

rárminiszter szeptember 8-án 0:20 perc-

kor szintén a közösségi médiában osztotta 

meg: „Leállításra kerül a kisoroszi sziget-

csúcsra tervezett beruházás. Az 1997-ben 

elkövetett adminisztrációs hibák miatt nem 

valósulhattak meg a természetvédelmi 

követelmények a Kisoroszi-szigetcsúcsra 

tervezett fejlesztés kapcsán. Ezt nem lehet 

elfogadni! Utasítást adtam a rendelet mó-

dosítására. Az építkezés pedig leállításra 

kerül. A rendelet módosításának hatályba 

lépésével a szigetcsúcs természetvédelmi 

státusza jogilag egyértelműen megalapo-

zottá válik.”

Ezzel úgy tűnik, egy időre biztosan nem 

vonulnak fel a munkagépek. Kisoroszi pol-

gármestere, aki korábban a sajtónak nem 

kívánt reagálni, a 24.hu-nak adott nyilat-

kozatában kifejtette: „Abban biztos vagyok, 

hogy békés lezárása lesz ennek a dolognak, 

de arról is meg vagyok győződve, hogy ez 

a projekt már nem fog megvalósulni. Min-

den marad úgy, ahogy most van: borzasztó 

körülmények lesznek, a vendégek továbbra 

is pottyantós WC-be végzik a dolgukat, me-

lyek tartalma árvíz esetén elárasztja majd 

a környéket. És marad a borzalmas álla-

potú út, ahová csak autóval lehet bejutni.” 

Molnár hozzátette, hogy a szerződésük a 

Magyar Turisztikai Ügynökséggel érvé-

nyes, és azt csak az MTÜ bonthatja fel. 

Valamint jelezte, hogy nem tartja elkép-

zelhetetlennek, hogy a strandot a felújítás 

nélkül lezárják, mert a szabad-strand nem 

rendelkezik engedélyekkel.

- zzs -

Alkonyati istentisztelet a plébániatemplomban
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sület végzett. A feladatokat összeállító 

Komáromi Raisz Borbála szerint a részt-

vevők lelkesedése őt, a helyismerettel 

rendelkező, tapasztalt idegenvezetőt is 

magával ragadta. „Ismerem a műemlé-

keket, ismerem a történeteket, a helye-

ket, de ahogy ők meséltek a házakról, a 

hozzájuk kötődő emlékeikről, attól élővé 

vált mindaz, amit eddig tudtam a város-

ról” – mondta. A megmérettetés után az 

önkormányzat egy közös bográcsozásra 

hívta a klub tajgait.

szOBrÁsz BieNNÁlé szeNteNDréN A 

Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti 

Szövetség és Szentendre város együttmű-

ködésében közel hetven művész mintegy 

száz művét állítják ki a MűvészetMalom-

ban. Az V. Szobrász Biennálé Kontaktusok 

címmel nyílt meg szeptember 17-én, pén-

teken 18 órakor. Az idei tárlat címe nem 

véletlenül Kontaktusok. A mögöttünk lévő 

időszak és a jelen nagyobb szabadságának 

kapcsolatait állítja középpontba. A kiállí-

táshoz katalógust jelentetnek meg a most 

látható művekről a szervezők. A szobortár-

lat november 14-ig tekinthető meg a Mű-

vészetMalom régi és középső szárnyában.

DíJAt kAPOtt A „A NAGY kÖNYvlOPÁs” 

Szép Magyar Könyv díjat kapott az Ünnepi 

Könyvhéten „A nagy könyvlopás. Francia 

könyvkiállítás a vasfüggöny mögött” című 

kötet. A kötetet szeptember 15-én, az Írók 

Boltjában mutatta be Gréczi Emőke művé-

szetszociológus, Révész Emese művészet-

történész, valamint a szerzők, Árvai Mária, 

Véri Dániel művészettörténészek és Erdé-

lyi Sarolta Ágnes, a könyv grafikusa. A kötet 

a Ferenczy Múzeumban, 2019–2020 között 

bemutatott tárlathoz kapcsolódik, amely a 

magyar kultúrtörténet egy lappangó epi-

zódját tárta fel, megidézve a könyvkultúra 

és a képzőművészet társadalmi-politikai 

kontextusát az ötvenes években.

kik, miért, hogyan?
Tudnivalók az előválasztásról

Jövő tavasszal országgyűlési választások lesznek Magyar-

országon. A Fidesszel szemben induló pártok közül hat (DK, 

Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) úgy döntött, hogy 

közösen indulnak a választásokon, közösen állítanak minisz-

terelnök-jelöltet és listát. A legesélyesebb jelölt felmérésére 

előválasztási rendszert alakítottak ki: aki a legtöbb szavazatot 

kapja, az indulhat el a kormánypárti jelölttel szemben. Az elő-

választás nem a hivatalos választás része, nem az állam és nem 

a Nemzeti Választási Iroda felügyeli.

Az előválasztás az egyéni választókerületekben egyfordulós 

lesz, akire a legtöbben szavaznak, az indulhat majd a válasz-

táson. A miniszterelnök-jelöltekre két fordulóban lehet majd 

voksolni. A második fordulóba a három legtöbb szavazatot elért 

jelölt kerül be.

kik indulhatnak?

Bárki, aki megfelel a követelményeknek, azaz regisztráltatta 

magát, és aki egyéni országgyűlési képviselők esetén négyszáz, 

miniszterelnök-jelöltek esetén húszezer aláírást összegyűjtött 

szeptember 6-ig. Tehát nemcsak a hat párt jelöltjei, hanem 

bárki indulhat, aki jelezte szándékát, és vállalja, hogy győzelme 

esetén csatlakozik valamelyik párt frakciójához.

ki szavazhat?

Azok szavazhatnak, akik magyar állampolgárok, rendelkeznek 

állandó magyarországi lakcímmel és választójoggal.

kik szervezik az előválasztást?

A hat párt által létrehozott testület, az Országos Előválasztási 

Bizottság, melybe a hat párt delegáltjai kerültek be. A százhat 

választókerületben megalakultak a Helyi Előválasztási Bizott-

ságok. A választást segíti a Civil Választási Bizottság (CVB), 

melynek elnöke Magyar György ügyvéd.

A szavazás menete

Személyesen, vagy választási pontokon, illetve interneten lehet 

voksolni a szimpatikus jelöltre. A visszaélések elkerülése miatt 

csak ügyfélkapus azonosítást követően lehet szavazni.

Mikor lesz az előválasztás?

Szeptember 18 – 26 között tartják az első fordulót, október 

4 – 10 között a második fordulót.

kik indulnak ebben a körzetben?

Szentendre és környéke Pest megye 03-as választókörzete, 

ahol az alábbi jelöltek indulnak:

Buzinkay György (Momentum–Párbeszéd–MSZP–Új Kezdet)

Katona Andrea, dr. (független, befogadó frakció: LMP)

Kóder György (Mindenki Magyarországa Mozgalom)

Pál Gábor (Jobbik)

kik nem indulnak?

Bár a DK-nak Király Miklós volt egy darabig a jelöltje, őt visz-

szaléptették, és helyette Pál Gábort támogatja a Demokratikus 

Koalíció. Béres András, az MSZP-Párbeszéd jelöltje visszalépett 

a momentumos Buzinkay György javára.

2021. szeptember 8-án a Tabumentes Ország és a Jövő TV 

előválasztási vitát szervezett a jelöltek számára. Az online is 

követhető, a szentendrei városháza dísztermében megtartott 

vitán bemutatkoztak a jelöltek. A moderátor Juhász Bence volt. 

A jelölti vitán Katona Andrea céljai között szerepeltette az ál-

latrendőrség felállítását, Buzinkay György a kórházi ellátások 

térségbeli javítását, az egészséges környezetet, az ingázók 

számának csökkentését, a helyi munkalehetőségek növelését, 

a közlekedés fejlesztését és a HÉV felújításának szükséges-

ségét hangsúlyozta. Pál Gábor az elszámoltatást emelte ki, a 

lakópark stoppot, illetve az M0-ás körgyűrű folytatását. Kóder 

György pedig szintén szót emelt a lakóparkok ellen, illetve a 

közösségi közlekedés fejlesztését szorgalmazta az autóforga-

lom csökkentésének érdekében.

Miniszterelnök-jelöltek

Dobrev Klára, dr. (DK)

Fekete-Győr András (Momentum)

Jakab Péter (Jobbik)

Karácsony Gergely (MSZP–Párbeszéd–LMP)

Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom)

Fotó: szentendre.hu

Fotó: Deim Balázs
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TESTÜLETI HÍREK RÖVIDEN

2021. szeptember 16-án közel harminc napirendi pontot tárgyaltak meg a város 

képviselői. A képviselő-testület egyebek mellett lakossági észrevételek alapján 

módosította a szennyvíz-elszállíttatására vonatkozó közszolgáltatási rendeletét, 

és elindította a településkép védelméről szóló rendelet módosításának folyama-

tát, a városban működő egyházakkal, civil és gazdálkodó szervezetekkel történő 

egyeztetését.

A testület ülésének kezdetén egyper-

ces néma felállással emlékezett a város 

díszpolgárára, a közelmúltban elhunyt 

Csíkszentmihályi Róbert Kossuth-díjas 

szobrászművészre, a nemzet művészé-

re, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 

tagjára.

Új városi sportkoncepció készül

Laárné Szaniszló Éva, képviselő kérdésére, 

miszerint támogatja-e továbbra is a város a 

Nagy Sportágválasztó és Pilisi Tekerő ren-

dezvényeket, a polgármester elmondta, 

hogy az egyesületekkel történt egyezte-

tés során egyértelművé vált, hogy a városi 

sportrendezvényeket újra kell gondolni. 

Az új városi sportkoncepciót az egyesü-

letekkel, civil szervezetekkel egyeztetve 

tervezi elkészíteni a városvezetés, amelyet 

rövidesen a testület elé terjesztenek

kiegészült a szennyvíz-

közszolgáltatási rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos közszolgálta-

tásról szóló 4/2021. (II. 15.) önkormány-

zati rendelet kiegészült az üdülőingatla-

nokra, az időlegesen használt és a nem 

használt ingatlanokra vonatkozó sajátos 

szabályokkal. E szerint, ahol igazolhatóan 

nincs vízfogyasztás, illetve egy évben a 

vízfogyasztás nem éri el az 5m3-t, azok 

mentesülnek a közszolgáltatás éven-

kénti kötelező igénybevétele alól. Az 

elszámolási időszak tárgyév július 1-től 

a következő év június 30-ig tart. Öt évig 

lehet halmozottan igazolni, hogy a vízfo-

gyasztás összességében nem érte el az 

5 m3-t. Amennyiben öt év alatt sem érte 

el ezt a mennyiséget, a tulajdonos akkor 

is köteles egy alkalommal igénybe venni 

a közszolgáltatást. A mentességet igazo-

ló ivóvízszolgáltatói-számlát minden év 

június 30-ig kell a Hivatalnak benyújtani.

távfűtőmű korszerűsítése

A távfűtőművek korszerűsítését célzó 

beruházási tervek elkészítésének támo-

gatására az European City Facility („Vá-

rosokkal a városokért”) európai uniós 

programra benyújtott pályázat kedvező 

elbírálásban részesült. Hamarosan meg-

kezdődnek a tárgyalások a támogatási 

megállapodás részleteiről.

A városi informatikai szolgáltatások 

átszervezése

A képviselő-testület egyhangú jóváha-

gyásával az informatikai szolgáltatások 

a Polgármesteri Hivatalból átkerülnek a 

VSZ nZrt-hez, így a szolgáltatást nyújtó 

informatika szolgáltatói profillal rendel-

kező környezetbe kerül, és könnyebbé 

válik tevékenységük piaci értékesítése is.

kutyával is lehet vásárolni a piacon

Többen kérték a piac üzemeltetőjét, hogy 

kezdeményezze az önkormányzat állattar-

tásra vonatkozó rendeletének módosítá-

sát, annak érdekében, hogy kutyával is le-

hessen vásárolni a piacon. Az állattartásról 

szóló 12/2010. (IV.15.) önkormányzati ren-

delet 2010-es rendelet ugyanis tiltotta ezt. 

Kiss Károly Andrásné képviselő asszony 

hozzászólásában az árusok véleményét 

tolmácsolva elmondta, hogy nem tartja 

szerencsésnek a módosítási javaslatot. 

A piac házirendjében részletesen szabá-

lyozzák, hogy milyen feltételek betartása 

mellett lehet kutyát bevinni a piacra.

Módosult a költségvetésről szóló 

rendelet

Az elmúlt néhány hónap gazdálkodásának, 

döntéseinek (állami támogatások átveze-

tése, képviselő-testületi, polgármesteri 

döntések átvezetése, intézményi kez-

deményezésű előirányzat-módosítások) 

költségvetési kihatásait vezették át a 2021. 

évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása során. 

Magyar Judit alpolgármester a napirend 

bevezetőjében elmondta, hogy az Adóiro-

da pontosan tervezte az iparűzési adó 1%-a 

miatti kiesést, az első féléves adatok sze-

rint ez 431 M Ft volt, úgy, hogy kb. 200 adó-

zó eddig nem nyújtotta be a bevallását. Azt 

is kiemelte az alpolgármester, hogy a 600,1 

milliós forintos, a központi költségvetésből 

átengedett forrás, az ún. állami támogatás 

– ami magába foglalja az önkormányzat 

saját IPA adójának visszaosztását, a 460 

M Ft kompenzációt – változatlanul nem 

finanszírozza teljes egészében az önkor-

mányzatokra rótt kötelező feladatokat. Az 

eredeti előirányzathoz képest az iparűzési 

adóból 254 M Ft, a parkolási díjakból 100 

M Ft, a bérleti díjakból 100 M Ft bevételki-

esést szenved el a város.

Módosul a településképi rendelet

A településtervezéssel összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló, idén elfo-

gadott törvény szerint a jövőben az önkor-

mányzatoknak egy településfejlesztési 

tervet és egy településrendezési tervet kell 

készítenie. Ezek megalkotására viszonylag 

hosszú időt biztosít a jogszabály, de egyes 

rendelkezései a törvény hatálybalépésé-

től, július 1-től kezdve alkalmazandók. Ilyen 

rendelkezés, hogy a polgármester helyett 

a képviselő-testület hatáskörébe kerültek 

a településképi véleményezések, bejelen-

tések, településkép-védelmi eljárások, de 

a testület ezt a hatáskört átruházhatja a 

polgármesterre – úgy, ahogy ez eddig is 

volt. A hatáskör átruházását a településkép 

védelméről szóló rendeletben kell rögzí-

teni október 31-ig.

A településkép-védelmi rendeletet mó-

dosítását egy másik jogszabályváltozás 

is indokolja, e rendelkezés szerint min-

den egyes rendeltetésmódosítás tele-

pülésképi bejelentési eljáráshoz kötött. 

Kiss Gabriella főépítész bevezetőjében 

hozzátette, ha már hozzá kell nyúlni a 

rendelethez, akkor az alkalmazás során 

tapasztalt ellentmondásokat is célszerű 

kiküszöbölni a módosítás során. A kép-

viselő-testület a határozati javaslatot el-

fogadta, ezzel megindul a településkép 

védelméről szóló rendelet módosításá-

val kapcsolatos eljárás, a tervezet part-

nerségi egyeztetése, az államigazgatási 

szervekkel történő véleményeztetés.

A partnerségi egyeztetés keretében az 

egyházakkal, civil és gazdálkodó szer-

vezetekkel is egyeztetésre kerül sor a 

településképi rendelet módosítási terve-

zetéről. A rendeletmódosításról munka-

közi tájékoztató lakossági fórumot is tart 

a városvezetés szeptember 30-án 17:00 

órakor a Dunaparti Művelődési Házban, a 

Barlangban, ahol lehetőség lesz szemé-

lyesen is észrevételeket tenni.

elbontják a Duna korzón álló 

konténer illemhelyet

A „rózsaszín ház” (Bercsényi utca 2-4. 

szám alatti ingatlanok) tulajdonosa kér-

te, hogy a felújítási munkák megkezdése 

miatt az önkormányzat járuljon hozzá az 

ideiglenes illemhely elbontásához. Az 

épületegyüttest szállodává, vendéglá-

tóhellyé alakítják át. A tervek szerint a 

belvárosi illemhely kialakítására jövőre a 

Bogdányi u. 11-ben, egy 46 m2-es önkor-

mányzati ingatlanban kerül sor. Az illem-

hely üzemeltetőjével kötött szerződést 

október 31-ével felmondják. A képvise-

lő-testület hozzájárult az elbontáshoz.
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Sávkiosztás, úszásoktatás, belépődíjak
A nyár folyamán több alkalommal is írtunk 

az Aquapalace V8 Uszoda és Szabadidő-

központ új sávkiosztási feltételeiről, a 

nyári nyitvatartásról. Erről Pál Gábor ön-

kormányzati képviselő, a Jóléti Bizottság 

elnöke is beszélt a vele készült interjúban. 

Most dr. Juhász László, a V8 igazgatója vá-

laszolt azokra a kérdésekre, amelyek so-

kakat foglalkoztatnak.

Mi a helyzet a sávkiosztással, hány bérlő-

vel sikerült megállapodni?

Az önkormányzat 2020 szeptemberében 

és októberében tartott nyílt megbeszélést 

az uszodát használók, a testületi tagok és 

az uszodavezetés részvételével, az elmúlt 

tíz év alatt kialakult helyzet rendezésére. A 

konfliktus alapja a 17-19 óra között rendel-

kezésre álló hat sáv (heti 60 nagymedencei 

és 40 tanmedencei órasáv) használata, az 

egyesületek időn túli bérleti és a belépő-

díjak fizetése, valamint a pályák használa-

ta bérlés nélkül. A határozat szerint 2020 

novemberére kellett kialakítani az egysé-

ges kritériumrendszert, ami elmaradt. Az 

új határidő 2021. január közepe volt. A V8 

vezetése a megbeszélés résztvevőivel, az 

egyesületek elnökeivel és a munkatársak-

kal történt egyeztetések alapján kialakítot-

ta a sport és oktatás célú vízfelület-bér-

lés egységes kritériumrendszerét, amit a 

bizottságok jóváhagytak. A szerződések 

aláírásra kerültek, de a COVID helyzet mi-

att a hatálybalépésről az érintettek úgy 

egyeztek meg, hogy az 2021. október eleje 

legyen. Az egyesületek elfogadták az októ-

ber és február közötti időszakra vonatkozó 

csúcsidőbeli sávkiosztást, így az első félév-

re tervezni tudnak az egyesületek.

A kritériumrendszer lényege, hogy az 

egyesületek között tizenkilenc megfo-

galmazott pont alapján kialakult egy-

fajta rangsor. Amelyik egyesületeknek 

nagyobb a pontszáma, az jogosult több 

időpontot, napot és sávot igényelni. Az 

egyesületek az igényelt sávok nagy több-

ségét megkapták, a legtöbb heti minimum 

hét, maximum tíz sávot, de vannak, akik 

csak kettő-négy sávot igényeltek és kap-

tak meg.

Hány korábbi bérlő döntött úgy, hogy más 

helyet keres?

A szerződést annyi egyesülettel írtuk alá, 

ahánnyal korábban is szerződésünk volt, 

mert ezek az egyesületek a csúcsidőbeli 

sávok száz százalékát lefedték és lefedik 

ezután is. Konkrétan egy vízilabda és úszó, 

két úszó, két szinkronúszó és két úszások-

tató egyesület.

többen attól féltek, hogy az Iron Swim 

(Hosszú Katinka úszóiskolája – a szerk.) 

el fogja foglalni az összes sávot. Hogyan 

alakult, mennyi helyet kaptak és hány 

gyerekkel számolnak?

– Az Iron Swim SE már a sávegyeztető 

tavalyi megbeszélésen is részt vett. Töb-

ben féltik, dicsérik, szeretik, kihasználják 

az uszodát, de látni kell, hogy ez egy vá-

rosi uszoda, nem sport- és tanuszoda, 

nem gyógyfürdő és nem strandfürdő. Az 

olimpiai szintű úszóedzések és a FIFA igé-

nyeit nem elégíti ki. A Iron Swim SE, mint a 

többi egyesület is, a szentendrei óvodás 

és iskolás gyerekek úszásoktatásában 

vesz részt. Tehát nem kell félni, nem vesz 

el több sávot, mint a másik két magyar 

úszószövetségi tagsággal rendelkező 

egyesület. Az Iron Swim SE szentend-

rei székhelyen bejegyzett egyesület, és 

szeretne részt venni a szentendrei gyerek 

úszásoktatásában.

Hány órában és milyen lehetősége van 

a lakosságnak igénybe venni a sávokat?

Lakosság részére elérhető készségfej-

lesztő úszás (Vízipók Egyesület). Bevezet-

jük a reggeli úszójegyet nyitástól másfél 

óra (6:00-7:30) hosszan 1.000 Ft-os áron, 

és szintén reggeli úszójegyet lehet vál-

tani finn szauna használattal 1.300 Ft-os 

áron. Megmarad a záró jegy is, amit a 

zárás előtti másfél órában lehet szintén 

kedvezményes áron igénybe venni. La-

kossági úszók számára a nyitvatartási 

időben reggel és délelőtt (6:00-15:00) 

három sáv áll rendelkezésre, délután és 

este (17:00-21:00) két sáv.

Hogyan változott a sávkiosztás a lakos-

ság szempontjából? Nőtt vagy csökkent 

az igénybe vehető sávok száma?

– Hétvégén a nyolc sávból legalább hét 

mindig a lakosság rendelkezésére áll, azaz 

kis mértékben nőtt a lakossági sávok szá-

ma. A wellness rész 14 és 21 óra között van 

nyitva. Hétvégén és ünnepnapokon a Csa-

ládi Wellnessben a gyerekek és a felnőttek 

10-től 16 óráig élvezhetik a víz rekreációs 

hatását. Kedd, péntek és szombati napo-

kon szauna foglalkozásokat tartunk.

A lakosság egy része kifejezte nemtetszé-

sét a nyári reggel 6 órás nyitás helyetti 8 

órai nyitás miatt. ezzel mi a tapasztalat?

A reggeli nyitás a sportolók miatt van, 

hogy tudjanak iskolába menni. A tanítá-

si szünetben és hétvégeken a nyolcórás 

nyitás bevált és megtartjuk. Az összesen 

napi három-négy fő, mintegy tíz-tizenöt 

lakos volt, akik nehezményezték a nyitási 

idő megváltoztatását, de elfogadták, hogy 

négy fő részére nem éri meg nyitva tartani. 

Ebben az időszakban nincsenek sportolók, 

a köztulajdon hatékony üzemeltetése ér-

dekében a későbbi nyitás a hosszútávú 

fenntartást biztosítja. Az elért munkaerő 

és bérmegtakarítás, valamint a hatékony 

költséggazdálkodásnak köszönhetően 

a V8 uszoda a korábbi évek nyarán elért 

havi több tíz milliós vesztesége után idén 

pozitív eredményt ért el, az első nyolc 

hónapban tizenegy millió forintot. A V8 

uszoda vezetése szeretné elérni, hogy ne 

Szentendre harmincezer lakosa fizesse a 

szolgáltatásokat igénybe vevők helyett a 

költségeket. A legnagyobb adható ked-

vezmény ötven százalék, ennél nagyobb 

kedvezmények nem lesznek a jövőben. Az 

uszodalátogatók, a gyerekek úszásoktatá-

sát tartó egyesületek és az önkormányzat 

támogatása biztosítja a létesítmény ver-

senyképes, fenntartható üzemeltetését.

– zzs –

dr. Juhász László | Fotó: Bellai László
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Dr. Bodonyi valéria

Iskolái elvégzése után a városi tanács-

nál kapott állást. Itt ismerkedett meg a 

létrehozandó Szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum tervével. Hátrahagy-

ta tanácselnökhelyettesi munkakörét 

és váltott, hogy a Skanzen beindításával 

foglalkozhasson. „Egyre jobban érdekelt, 

hogy mi lesz ott, elmélyedtem a témá-

ban, a néprajzról és a népművészetről 

sokat olvastam. Úgy éreztem, hogy ez 

egy mese, egy csodálatos dolog, ami ott 

készül” – mesélte lapunknak. 1976-tól 

egészen 1990-ig volt a Skanzen főigazga-

tó-helyettese. Bár volt, hogy a főigazgató 

hosszas betegsége alatt, majdnem egy 

évig vezette az intézményt, mégsem vá-

gyott az igazgatói posztra. „Sosem akar-

tam olyat elvállalni, amiben nem tudok 

100 százalékot nyújtani.”

Arra a kérdésre, hogy milyennek látja a 

várost, elmondta, hogy Szentendre fő-

terének különleges, egyedi hangulatát 

a mai napig sikerült megőrizni. A mű-

emléki felügyelet működésének meg-

változásával most sokkal lazábbak a 

szabályok, ezért nehezebb megtartani 

a város korábbi arculatát, amiért pedig 

sokat harcoltak anno a tanács dolgozói. 

„A kereskedőházban a Dietz család tex-

tilüzlete volt, gyógyszertár, kis üzletek 

álltak mellette – élet volt a Fő téren. És 

azt se felejtsük el, hogy Szentendre a mú-

zeumok városa. Ez rengeteg problémával 

is járt, a város sosem kapott elég pénzt 

a kismúzeumok rendben tartására, pedig 

szükség lett volna rá. Az életemben egy 

nagy szerencsém volt, hogy Szentendré-

re születtem, mert csak ki kellett lépnem 

az ajtón, és az utcán járva szívhattam ma-

gamban azt a hangulatot, amit a művé-

szeknek köszönhetünk.”

lakatosné szvoboda zsóka

Az egykori pedagógus, tanítónő a gyere-

kekkel végzett munkáját tartja a legtöbbre, 

pedig sok mást is tett a városért. Részt vett 

többek között a szentendrei Babamúzeum 

létrehozásában, az Árvácska állatmenhely 

megszervezésében. Kezdeményezésére 

kaptak emléktáblát Alsó-Izbég egykori 

nevezetes lakói, illetve azok a helyek, me-

lyeknek fontos szerepe volt a városrész 

életében. „Mindig találtam valamit, amit 

meg kell oldani. Mi úgy nőttünk fel, hogy 

mindenben segítettük egymást. Idén pél-

dául tizenegyedik alkalommal tartjuk meg 

az Alsó-Izbégi Hársfa ünnepet, amiért na-

gyon hálásak az emberek, hiszen megis-

meri egymást a szomszédság.”

Milyennek látja a várost?

– Az őseim évszázadok óta itt élnek, így 

biztosan elfogult vagyok. Nem háborgok 

azon, ha egy épület kissé romosabb, a világ 

számos pontján találkoztam hasonlóval. 

Nekem ez egy gyönyörű város.

Mit jelent Önnek, hogy Pro Urbe díjat kapott?

– Örültem a díjnak, de az volt bennem, 

hogy más biztosan jobban megérdemelte 

volna. Miért pont én? – tettem fel magam-

nak a kérdést. Az apukámra gondoltam, aki 

kisiparosként annyi mindent tett a városért. 

Úgy éreztem, mintha ő kapta volna ezt az 

elismerést. Mellette azokat a tanár kollégá-

imat szeretném kiemelni, akik nélkül nem 

jöhetett volna létre a Templomdombi Iskola. 

S a Hársfa ünnepünk előkészítésén, meg-

honosításán szorgoskodó alsó-izbégieket 

is szívesen említem, akik ahhoz is hozzájá-

rulnak, egy ennek a városrésznek a neve, 

múltja örökidőkre megmaradjon.

Platthy iván

Bár nem tősgyökeres szentendrei, család-

jával 45 éve élnek a településen. Az egy-

házi tulajdonrendezésről szóló törvény 

végrehajtásának felelőseként részt vállalt 

a Szent András Katolikus Iskola elindulásá-

ban, és tornacsarnokkal való bővítésében. 

Segítette a Református Gimnázium létesí-

téséhez szükséges épület csereingatlan-

nal való indulását, valamint a Budai Szerb 

Ortodox Egyházmegye volt ingatlanjának 

természetben való tulajdonba adását, illet-

Pro Urbe díjazottak 2021.

Az augusztus 20-i városi ünnepség részeként adták át a városi díjakat a 
MűvészetMalomban. A város új díszpolgára Vincze László papírmerítő mester 
lett, Pro Urbe emlékérmet dr. Bodonyi Valéria, Lakatosné Szvoboda Zsóka és 
Platthy Iván kapott a városért végzett több évtizedes munkájuk elismeréseként.

Dr. Bodonyi valéria Szentendrén 

született. Iskolái elvégzése után jogi 

diplomával a városi tanácsnál dolgo-

zott, ahol 1972-ben a város tanácsel-

nök-helyettese lett. Ezt követően, tizen-

négy éven keresztül, 1976-tól 1990-ig, 

nyugdíjba vonulásáig a Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigaz-

gató-helyettese volt.

lakatosné szvoboda zsóka szent-

endrei születésű pedagógus, Szvobo-

da Ferenc országos hírű géplakatos 

mester lánya. Díjai: Miniszteri Dicséret 

(1980), Kiváló Pedagógus. A szentend-

rei Templomdombi Általános Iskola és 

az AGY Tanoda egyik alapítója (1989), 

önkormányzati képviselő (1998-2006).

Lakatosné Szvoboda Zsóka, Platthy Iván, Dr. Bodonyi Valéria | Fotó: Bellai László
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Aki újraélesztett egy elfeledett szakmát

Egy apró terecske kis kúttal fogadja a Vincze papírmalomhoz érkezőket 
Izbégen. A cseppet sem hivalkodó fehér ház udvarán szobrok állnak. 
A műhelyben példás rend. Vincze László papírmerítő mesternél, városunk 
új díszpolgáránál jártunk.

ve a Ferenczy Múzeum elhelyezését. Tagja 

a Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány 

Kuratóriumának. Televíziós és rádiós be-

szélgető sorozatában rendszeresen mutat 

be jeles szentendrei személyiségeket. És 

hogy mire a legbüszkébb a munkásság-

ból? „Arra vagyok büszke, hogy 32 évvel 

ezelőtt, az Isten kegyelméből olyan kihívás 

ért, hogy részt vehettem felelős beosz-

tásban az egyházak közel fél évszázados 

karanténban való bezártsága felszámolá-

sában, az egyházak teljes szabadságának 

biztosításával a társadalomban betöltött 

szerepük újraindulásának jogi és gyakor-

lati megvalósításában, a Németh, az Antal, 

a Boros és a Horn kormányok alatt.”

A nyugalmazott egyházügyi címzetes ál-

lamtitkárnak határozott véleménye van a 

városról. „Ebben a városban sokkal több 

van, mint amit mutat. Egy kis Magyaror-

szág van itt a sok nemzetiség és vegyes 

felekezet miatt. Bár nem mindenki előtt 

ismert tény, de nagyon különleges, hogy 

8 felekezet tagjai élnek együtt a városban. 

Nem mellesleg Szentendre jelentős nem-

zetközi kapcsolatokkal rendelkezik, hiszen 

több mint tíz testvérvárosa van. Be lehetne 

mutatni a testvérvárosokat, például a Duna 

korzón elhelyezett kandelábereken, meg-

jelenítve a partner városok címereit szem-

magasságban, és feljebb az illető ország 

zászlajának elhelyezésével.

A gépkocsival Szentendrére látogatók az út 

szélén elhelyezett táblán a város igazi arcát 

kellene, hogy lássák. Például az egyes mű-

vészeti ágak jelképeivel, a barokkos hangu-

lattal egy a várost szimbolizáló kép elhe-

lyezésével, amelyet az itt élő művészeknek 

kiírt pályázattal lehetne megvalósítani.”

Zimre Zsuzsa

Vincze László egy kis mátraaljai faluból, 

Fedémesről származik. A háromszáz lel-

kes településen végezte általános iskolá-

ját, majd Kazincbarcikára ment a vegyipari 

szakközépiskolába. Érettségi után a Mű-

egyetem vegyészmérnöki karára jelentke-

zett, ahova nem jutott be, de átirányították 

a Könnyűipari Műszaki Főiskola papíripari 

szakára. „Elvégeztem különösebb ambí-

ciók nélkül, mert édesanyámnak örömet 

szereztem a diplomámmal.” A szentendrei 

papírgyárban kapott munkát, folyamatos 

műszakban dolgozott, és albérletben élt. 

„Nem fizettek jól, az albérlet és a létszük-

séghez fontos dolgok levonása után párszáz 

forint maradt a fizetésemből. Vasútépítésen 

krampácsoltam hétvégéken, több volt a fize-

tésem nyolc nap után, mint a papírgyárban 

egész hónapban. Ezt csináltam másfél évig, 

ezalatt annyi pénzt gyűjtöttem össze, hogy a 

Szamárhegyen egy öreg ház felét meg tud-

tam venni, némi hitel segítségével.”

A kezdetek

Egyszer látott egy filmet a bázeli papír-

múzeumról. „Annyiban különbözök Steve 

Jobstól, hogy én nem vittem annyira, mint 

ő” – mondja nevetve. Kibérelt egy garázst, 

és elkezdett papírmerítéssel foglalkozni. 

Az elfelejtett mesterségbe új életet lehelt, 

majd, amikor a szentendrei Skanzenben 

hétvégenként bemutatókat tartott, „felfe-

dezték, hogy van egy csodabogár, aki új-

raélesztette a szakmát. Eljutottam odáig, 

hogy már ki mertem ajánlani papírjaimat 

olyan helyekre, ahol tudják használni, mint 

az Országgyűlés Hivatala, az Országos Szé-

chényi Könyvtár, nyomdák, galériák.” Ne-

hezen indult, de az az elgondolás, hogy 

a megrendelők nemcsak papírt akarnak, 

hanem nyomdai kivitelezést is, bevált. 

Kereste a nyomdákkal a lehetőségeket az 

együttműködésre, de a sok bizonytalansá-

gi faktor miatt inkább önmaga vágott bele. 

A szükséges informatikai ismereteket au-

todidakta módon sajátította el. Így jutott el 

odáig, hogy nemcsak papírt, hanem már 

kész terméket állított elő. A munka meny-

nyisége nőtt, a cég fejlődött, Szentendrén 

és szülőfalujában Födémesen is nyitott 

egy műhelyt.

Családban marad

„Attól féltem néha, hogy ha velem valami 

történik, az addigi munkám kárba vész, így 

‘enyhe’ késztetéssel tizenkét éves koruk-

ban befogtam a fiaimat dolgozni mindkét 

műhelyben. Patriarchális rendszer lévén a 

családon belül, egy akarat volt: az enyém. 

Szerintem nem okoztam lelki törést egyikük-

ben sem. Három fiam van, a legkisebb Bos-

tonban járt egyetemre, közgazdász lett, a 

MOL-nál dolgozik. A középső könyvkötő, az 

Országos Széchényi Könyvtárba ment érett-

ségi után. Úgy tanult, mint a középkorban 

az inasok, két éven át huszonhét kollégá-

ja között dolgozott, akik tanárai is voltak. 

Megszerettették vele a szakmát. Néhány 

éve egyéni vállalkozó, de együtt pallérozó-

dunk. A legidősebb fiam a Műegyetemen 

közgazdásznak tanult, egy multinál lábtörlő 

státuszt szerzett, majd fél évig Izlandon egy 

paradicsomfarmon tökéletesítette angol tu-

dását. Tavaly karácsonyi ajándékul mun-

kaszerződést kapott tőlem. Immár Szent-

endrén hárman dolgozunk, két fiam és én, 

a Damoklész kardja. Igyekszem átörökíteni 

nekik a tudományomat, rutinomat.”

Vincze László szerint a családi cégeknél 

a továbbadás a legnagyobb nehézség. 

Gyakori, hogy eladják a céget, vagy vá-

Platthy iván

Rövid tanári és népművelői pálya után 

a hetvenes években került a Művelődé-

si Minisztériumhoz. A Németh-kormány 

egyházakért felelős művelődési mi-

nisztériumi főosztályvezetője, később 

egyházügyi államtitkár. A rendszer-

váltás után ő egyeztetett az egyházak 

vezetőivel az ingatlanrendezésről és 

az egyház-finanszírozás szabályairól, 

ötletei beépültek az egyház és az állam 

kapcsolatát szabályozó törvényekbe.

Vincze László | Fotó: Bellai László
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Magas állami kitüntetést kapott dr. Pázmány Annamária főorvos
Dr. Pázmány Annamária, a Szentendrei 

Egészségügyi Intézmények (SZEI) ta-

valy leköszönt igazgatója a Köztársasági 

Érdemrend Tiszti Keresztjét vehette át 

augusztus 20-án. Évtizedek kitartó, ma-

gas színvonalú munkájának eredményét 

díjazta a kormány ezzel a magas kitün-

tetéssel.

Régen örültem ennyire kitüntetésnek. 

Olyan valaki kapta, akinek több évtizedes 

tevékenységét ismerem és elismerem. 

És nemcsak én, hanem a Szentendrei Já-

rás – ideiglenes lakosokkal, turistákkal 

együtt – közel százezer lakosa is.

Sokak emlékében él még a régi szent-

endrei rendelőintézet leromlott állapota, 

a modern műszerek hiánya, a szakrende-

lések elégtelen volta. A méltatlankodó 

hangok nyomán a 2000-es évek elején 

e lap hasábjain heteken át tartó cikkso-

rozatban jártam utána, hogyan is néz ki 

a szentendrei egészségügy. Bizony, gyó-

gyításra szorult. A sikeres kezelés dr. Páz-

mány Annamáriának köszönhető. A pszi-

chiáter, neurológus szakorvos 1983 óta 

dolgozott a SZEI-ben, 2004 és 2006 kö-

zött orvos igazgatóként, 2006-tól 2020-ig 

az intézmény vezetőjeként. Aktivitása új 

korszakot hozott az intézménybe, aminek 

mindenre figyelő gazdája volt.

Komoly lobbizással és helyi szponzorok 

bevonásával sikerült a SZEI anyagi hely-

zetét megerősíteni. Intézményvezető-

ként mindig az volt a célja, hogy ne az 

önkormányzattól kérjen pénzt, hanem 

maga próbálja előteremteni. Különböző 

adományokból hatvan millió forintot si-

került szereznie az induláshoz. Az épület 

leromlott állapota, az intézmény forráshi-

ánya miatt vállalkozóknak biztosított he-

lyet, akik kisebb átépítéseket fedeztek. 

Így lett helye például a kardiológiának. 

Számítógépes hálózat hiányában a kar-

tonokat állandóan át kellett vinni egyik 

szakrendelésről a másikra. Miután sike-

rült megszerveznie az egységes számí-

tógépes hálózatot, megszűnt a karton-

rendszer.

Egy sikeres városi EU-s pályázat révén 

2011-ben megkezdődhetett a rendelő 

felújítása. A XXI. századi követelmények-

nek megfelelő intézmény 2012 tavaszán 

került átadásra. A növényekkel, képek-

kel díszített kellemes környezet nem is 

emlékeztetett egy hagyományos orvosi 

rendelőre. Modern műszerpark is léte-

sült. A szakrendelések számát az addigi 

tizenhatról harminchatra sikerült emelni, 

aminek következtében már nem kellett 

a térség betegeinek máshová utazni-

uk különféle egészségi problémáikkal. 

Lett egynapos sebészet is, ahol a kisebb 

műtéteket már helyben végzik, lett gyer-

mekpszichiátria, diétás szakrendelés 

és andrológia is. Megnyílt a régóta várt 

mammográfiás szűrőállomás. A megelő-

zést szolgáló járási Egészségfejlesztési 

Iroda és a város két fitness parkjának 

létrejötte is Pázmány főorvosnő érdeme.

Az intézet emeleti részén Vincze László 

papírmerítő mester közreműködésével 

jött létre a művészetterápiás, gyógyító 

célzatú SZEI Galéria, ahol neves szent-

endrei művészek alkotásai között vára-

kozhatnak a betegek. A könyvmegálló, a 

free WI-FI és a tájékoztató TV hálózat is 

a stresszmentes várakozást szolgálják.

Sajnálatos, hogy a doktornő nyugdíjba 

vonulása után se szakorvosként, se az 

Egészségfejlesztési Iroda vezetőjeként 

nem folytathatta munkáját. A szentend-

reiek szeretete és elismerése mellett 

most ez a rangos állami kitüntetés is 

igazolja másfél évtizedes munkájának 

eredményességét.

Rappai Zsuzsa

lasztanak egy cégvezetőt. „Én azzal pró-

bálkozom, hogy amíg tudom, építem, a 

fiaim meg majd azt csinálnak vele, amire 

tehetségük futja. Például nagyobbá teszik. 

Életem legnagyobb élményének élem meg, 

ha túlszárnyalnak engem.”

Bár megérintette a gyarapodás kihívása, 

a gyerekek tízéves kora körül úgy döntött, 

a szombat-vasárnapok ne a munkával tel-

jenek. Volt, hogy tizenketten dolgoztak 

a vállalkozásban, innen sikerült lesor-

vasztania néhány főre. „Azóta van éle-

tem” – mondja. Visszavásárolta az anyai 

nagyapja szülőházát, és a munka nagy 

része Fedémesen zajlik, munkát adva ez-

zel földijeinek. „A legnehezebb az, hogy 

átengedjek dolgokat, mert természetem-

nél fogva akarnok vagyok. Zsarnoknak is 

lehetne mondani, de igyekszem leszokni 

erről. Nem könnyű, de dolgozom rajta. Ha 

van valami összezördülés, azt kibeszéljük, 

és figyelek arra, hogy egymással se vitat-

kozzanak. Az üzleti világban, a kereskede-

lemben, ügyfelekkel való bánásmódban, 

a marketingben sokkal jobbak a fiúk, mint 

én.” Úgy érzi, sosem voltak elvetemült vá-

gyai. Ha átadja a stafétabotot, akkor az 

innovációval szeretne foglalkozni, mert 

mint mondja, erre az utóbbi tíz évben nem 

volt ideje.

külföldön is ismerik

Tizenkét egyetemnek készít diplomát, 

1989-óta a Parlamentnek sok mindent, 

nélküle azóta egyetlen kormány sem tu-

dott megalakulni. Az ő papírjaira nyomják 

például a Kossuth- és Széchenyi díjakat. Az 

elmúlt húsz évben a Vatikán, a tokiói papír-

múzeum, az Egyesült Államok elnöki hiva-

talának könyvtára, a spanyol és az angol 

uralkodó is találkozott már munkáival. „Ká-

roly herceg meg is köszönte” – jegyzi meg 

szerényen. Bár furcsának tűnhet, hogy egy 

kis magyar vállalkozás látja el saját készí-

tésű kézműves, merített papír termékeivel 

a neves megrendelőket, de hamar kiderül, 

Európában mindössze három olyan cég 

van, akik hasonló minőségben dolgoznak.

Néhány hónapja felkérték, hogy legyen a 

Magyar Örökség-díj Bizottság egyik alel-

nöke.

Elvállalta. Hisz a gondviselésben, amit 

mindenki magában hordoz. A szentendrei 

Rotary Klub egyik alapítója. Kötődik a vá-

roshoz, de szülőfalujához is. „Szentendre a 

lakóhelyem, negyvenkét éve itthon vagyok 

benne, Fedémes meg a szülőfalum, ott 

ugyanúgy otthon vagyok. Fedémesen létre-

hoztunk egy faluszépítő egyesületet, igyek-

szünk megismertetni a világgal, szebbé ten-

ni, az öreg épületekre olyan vevőket találni, 

akik felújítják a házakat. Ipolyfödémessel, 

a határ túl felén fekvő, magyar ajkú szlovák 

faluval tizenöt éve jó viszonyt ápolunk.”

izbég is szépül

Az izbégi házhoz közeli terecskét, a kutat 

rendbe hozatta, a parkolót leburkoltatta 

és növényeket ültetett ki. „A szomszédság 

kiváló. Izbég régi főterét is szeretném fel-

újítani. Csináltam már rá költségvetést is. 

A menyem készíti a látványtervet. Egy he-

lyi vállalkozót javaslok kivitelezőnek. Fel-

ajánlom a fiaim és a magam nevében az 

összköltség negyedét, mert úgy hatékony, 

ha nem csak beszélünk valamiről. Díszpol-

gárként ez az első rövidtávú elképzelésem.”

Miközben kikísér, megcsodálom a szobro-

kat, amiket néhány éve kezdett el gyűjteni. 

Mára már számos alkotás áll a mester ud-

varán. Arra gondolok, ha mindenki ennyire 

jól látná magát és az őt körülvevő világot, 

milyen egyszerű is lenne az élet.

Zimre Zsuzsa

Dr. Pázmány Annamária
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Egy régi díszközgyűlés
Szentendre tanácsa 95 évvel 

ezelőtt úgy határozott, hogy 

négy politikusnak díszpolgári 

címet adományoz a városnak 

nyújtott támogatásokért és 

hitelfelvételi lehetőségek biz-

tosításáért. Ezekből fizették ki 

az árvízkárok helyreállítását, a 

közalkalmazottak lakásköltsé-

geit, több hivatal és intézmény 

új épületbe költöztetését. Ki-

tüntették dr. Vass József mi-

niszterelnök-helyettes népjó-

léti- és munkaügyi minisztert, 

dr. Almásy László kerületi or-

szággyűlési képviselőt, Pest 

megye főispánját dr. Preszly 

Elemért és Agorasztó Tiva-

dar alispánt. Az ünnepélyes 

átadást 1926. november 14-

én vasárnap délután öt órára 

tervezték a két éve épült új vá-

rosháza közgyűlési termében, 

összekötve a nemrég alakult 

művésztelep alkotói második 

kiállításának megnyitójával.

Az eseményre HÉV különvonat 

indult a fővárosból, a küldött-

séget Ripka Ferenc főpolgár-

mester vezette. A kitüntetet-

teken kívül a társadalmi élet 

néhány kiválósága is felszállt 

a szerelvényre, így tábornokok, 

államtitkárok, miniszteri taná-

csosok, a Pestvidéki rendőr-

kapitány, festőművészek (Ivá-

nyi-Grünwald Béla), újságírók 

és érdeklődő civilek utaztak 

együtt. Úgy tervezték, hogy a 

vonat húsz perc alatt teszi meg 

az utat, mert nem áll meg más-

hol, de ezt az időt nem sikerült 

tartani, így minden program 

csúszott. Szentendrén a felvirá-

gozott állomáson köszöntötték 

az érkezőket, és díszes fogato-

kon, több diadalkapun keresz-

tül, mozsárágyúk durrogása és 

a rendőrzenekar pattogó dalla-

mai követte vitték őket végig a 

városon a Városházára.

A díszközgyűlést végül hat 

órakor dr. Starzsinszky Lász-

ló szentendrei polgármester 

nyitotta meg, átadta az okle-

veleket, majd az ünnepeltek 

emelkedtek szólásra. Vass 

József megköszönte a kitün-

tető címet, és többek között 

elmondta, hogy a kormány a 

vidék kulturális színvonalának 

emelésén dolgozott, ami el-

sősorban kötelesség, nem ér-

dem. Azoknak, akik a nemzet 

élére állnak, fáradhatatlannak 

és bizakodónak kell lenniük, 

mert ha ingadozók, ingadozóvá 

teszik a nemzetet is.

Almásy László beteg lett, ne-

vében Pekár Gyula képviselő 

és író vette át a kitüntetést. Le-

ányfalun volt villája, atlétikus, 

magas termete miatt Strobl 

Alajos róla mintázta meg Tol-

di Miklós alakját Arany János 

szobránál.

Agorasztó Tivadar a város tör-

ténelméről beszélt, Preszly 

Elemér – több irodalmi mű 

szerzője – a művésztelep lét-

rejöttét ismertette és meg-

nyitotta a nyolc fiatal művész 

kiállítását. A jelenlévő pestiek 

és helyiek megtekintették a 

főképp szentendrei tájakat áb-

rázoló képeket. Előkerült egy 

régi fénykép, amelyen jól lát-

szik a díszpolgárok csoportja, 

hátuk mögött a falon kiállított 

festmények egy része, előttük 

az asztalon fekvő albumban 

az oklevelek, melyeket Jeges 

Ernő tervezett és rajzolt egy 

másik szentendrei festővel 

együtt.

Ezután a városháza új szárnyá-

ba költöztetett járásbíróság, 

csendőrség, rendőrség, a pos-

ta és a többi hivatal átadására 

került sor.

Este társasvacsorát adtak a 

kitüntetettek tiszteletére. Ezen 

pohárköszöntőt mondtak a már 

megnevezetteken kívül Német 

László katolikus plébános és 

Vajda István református lelkész 

is. Glatz Oszkár a Képzőművé-

szeti Főiskola rektora a modern 

festőművészet nevében vette 

át a telep vezetését azzal, hogy 

a nagybányai festészet Szent-

endrén folytatódik, és megkö-

szönte a támogatást.

A különvonat éjjel egy óra kö-

rül indult vissza Budapestre. A 

fővárosi lapok részletesen be-

számoltak az eseményről.

Ürmös LórántDr. Vass József díszpolgári oklevele

A díszteremben balról jobbra: Pekár Gyula, Vass József, Starzsinszky László, Preszly Elemér, Agorasztó Tivadar, egy 
nem azonosított személy (Pobuda Alfréd felvétele, Budapest)

Azoknak, akik a nemzet élére állnak, fáradhatatlannak 
és bizakodónak kell lenniük, mert ha ingadozók, 
ingadozóvá teszik a nemzetet is.
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A Főtéren álló Kalmárkereszt vagy más 

nevén Pestiskereszt Szentendre egyik 

leglátogatottabb műemléke. A név a ke-

resztet állító szerb kereskedőkre utal, akik 

a helyi legendárium szerint hálájukat kí-

vánták kifejezni, amiért a pestis elkerülte 

a várost. Ugyan a városban több, gazdag 

szerb kalmárok által állított kereszt áll, a 

rokokó stílusú Kalmárkereszt kétségte-

lenül a legdíszesebb és legaprólékosabb 

kidolgozású.

A szerb nyelvű feliratok szerint a keresztet 

1763-ban állították, 1863-ban és 1901-ben 

pedig felújítási munkákat végeztek rajta. A 

téren ma álló kereszt egy része már csak 

hiteles másolata az eredetinek.

A legutolsó felújítás során, 1990-ben 

Nagy-Megyeri Nagy Pál ikonfestő átvizs-

gálta az emlékművet. Elemzése szerint a 

kereszten függő Krisztus Nyugat felé néz, 

hogy a világ sötétségével szembefordul-

va védelmezze híveit a rontásoktól, jár-

ványoktól. Nyitott karjaival az egymástól 

elkülönítetteket hivatott összezárni.

A pestisjárvány megakadályozásának 

érdekében országszerte emeltek pestis-

kereszteket. Pomáz főterét is a szerbek 

által hálából állított szakrális emlék díszíti.
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Gondolatok a háláról
A hála témájában született lapszámunk idézetét az Újszövetségből választottuk, ezért 

felkértük városunk nagyobb gyülekezeteinek vezetőit, mondják el gondolataikat Pál 

apostol szavairól. A szentendrei református Gyülekezet lelkésze az alábbi sorokat 

juttatta el szerkesztőségünknek.

„Semmiért se aggódjatok, hanem imád-

ságban és könyörgésben mindenkor hála-

adással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; 

és Isten békessége, mely minden értelmet 

meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 

gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 

4,6-7

Ez a bibliai mondat olyan, mint egy mi-

ni-erőmű: tele van feszítő energiával. 

Olyan élmények sűrűsödnek ebben az 

egy mondatban egymás mellé szorítva, 

amik alapvetően ellentétesek egymással. 

Ilyen az aggodalom és a hála, és a hála 

– mint megelégedés, túlcsordulás – és 

a kívánság. Ha ebből a mondatból kiin-

dulva keressük, „mit is értsünk hálán?”, 

akkor rögtön érezzük, hogy a bibliában 

a hála nem egy statikus állapotot takar. 

Nem valamiféle állandó harmónia, bel-

ső béke vagy megelégedettség, amit az 

élet sodrása nem képes megzavarni. Épp 

ellenkezőleg, a hála egy aktív fogalom: 

válasz, reakció arra, amit Isten cselekszik 

értünk, körülöttünk és bennünk. Válasz 

a közvetlen előtte álló mondatra: „Az Úr 

közel!” (5.v.).

Ki az, aki megengedheti magának azt a 

luxust, hogy amikor a körülmények ag-

gasztók, akkor ő ne vészhelyzeti forgató-

könyveket gyártson lázas kétségbeesé-

sében? Egy nagyvállalatnál dolgozott az 

a barátom, aki, amikor az átszervezések 

és leépítések miatt sorban rúgták ki mel-

lette kollégáit, azt találta mondani, „ha 

nem lesz kenyerem, Isten ad majd kalá-

csot”. Persze ő mondhatta ezt, hiszen ate-

istaként úgy találkozott az Úr közel-való-

ságával, hogy teljes megdöbbenésére, 

Jézus megszabadította több évtizedes 

függőségéből. Aki mellé állt szégyené-

ben, a halállal való viaskodásában, arra 

számíthat akkor is, amikor „csak” a mun-

kahelye kerül veszélybe. Hálás volt, hogy 

már tudott imádkozni. Hálás volt, hogy 

már felismerte, Isten nem olyan, amilyen-

nek ő gondolta, hanem olyan, aki mellé áll 

érdemtelenül is, és nem hagyja magára 

akkor sem, amikor pedig ő már lemondott 

saját magáról. Aki már megtapasztalta 

az Úr Jézusnak a közelségét, annak sza-

bad aggodalmaskodás helyett hálával 

kapaszkodni belé. Annak az életében a 

hála nem a kívánság ellentéte lesz, in-

kább a forrása! Mert az a békesség, amit 

Istennél találunk, „minden értemet felül 

halad”, azaz felfoghatatlan, kiérdemelhe-

tetlen, páratlan. Ajándék, ami nem belő-

lünk fakad. Aki megízlelte, az hálás érte, 

az ebben szeretne élni: ezt keresi, ezt kéri, 

ehhez igazítja életét. A hála felelet Isten 

tetteire, közelségére.

Harmathy András

református lelkipásztorFotó: Tourinform Szentendre

Fotó: Megan Allen/unsplash.com
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Filmkocka Fliegauf Benedek 
Tejút című játékfilmjéből, 2008

A MAGYAR FILMTÖRTÉNET KIEMELKEDŐ KORSZAKA 
ELEVENEDIK MEG A SZENTENDREI TÁRLATON

A rendszerváltás utáni évtizedek egyik legjelentősebb 
hazai filmgyártójává vált, a Muhi András által alapított és 
vezetett Inforg Stúdióról, alkotásairól szóló nagyszabású 
kiállítás nyílik szeptember 25-én, Szentendrén a Ferenczy 
Múzeumi Centrum szervezésében. A kísérletezés szabad-
sága – Inforg Stúdió 2000–2010 címmel a MűvészetMalom-
ban megtekinthető tárlat a tíz éven át működő produceri 
iroda 270 rövid-, dokumentum-, animációs-, és játékfilmjé-
ről, a készítésük körülményeiről, az alkotóiról, erről a pezsgő 
filmes korszakról ad komplex áttekintést, valamint a kiállí-
tás részeként a szentendrei P’Art moziban és a debreceni 
Apolló Moziban az Inforg Stúdió számos filmjét levetítik.

„„Ezzel a kiállítással visszatekinthettem, rendszerezhettem 
a produceri pályafutásom legjelentősebb időszakát. Azt 
gondolom, hogy a Balázs Béla Stúdió és a Duna Műhely 
után, az új évezredben az Inforg Stúdió volt az a hely, ahol 
igazán figyelmet és lehetőséget kapott a következő, te-
hetséges fiatalokat felvonultató filmes generáció.  Akad-
tak olyan esztendők, hogy 25 filmet készítettünk a kísérleti 
filmektől kezdve, a dokumentumfilmeken, az animáción át 
a játékfilmekig, a lehető legszélesebb palettán, amelyek 
között az évek során ott volt a Fliegauf Bence által rende-
zett Rengeteg és a Dealer, amelyeket a Berlini Nemzetközi  

Filmfesztiválon is díjaztak, valamint Nemes Jeles László 
Velencében bemutatott Türelem című alkotása, Kenyeres  
Bálint Cannes-ban is vetített, majd Európa díjat nyert  
Before Dawn-ja, Buvári Tamás Posztkatonája, Iványi Marcell 
Balladája, vagy Politzer Péter Gránátok című, szép sikereket 
hozó filmje” – emelte ki az egykori Inforg Stúdió vezetője, 
Muhi András, aki hozzátette, hogy A kísérletezés szabad-
sága elnevezéssel nyíló tárlat a 2000 és 2010 közti korszak 
szellemi, gazdasági, társadalmi változásainak, folyamatai-
nak a tágabb értelmezhetőségét is lehetővé teszi.

A szentendrei MűvészetMalomban szeptember 26-tól lá-
togatható tárlat az Inforg Stúdió portfóliójának csak egy 
részét reprezentálja, amelyet kiegészítenek a szentend-
rei P’Art Mozi és a debreceni  Apolló Mozi vetítésein teljes 
hosszában látható játékfilmek és dokumentumfilmek. Köz-
tük olyan, hazai és nemzetközi sikert elérő alkotások, mint a 
Dealer, a Madárszabadító, felhő, szél, a Fekete kefe, a Bab’ 
Aziz, a Barthalo, A világ nagy..., a Pánik, és A fény ösvényei. 

A kiállítást kísérő weblapon, a www.inforgfilm.org olda-
lon, szeptember 25-től szintén elérhetővé válik a stúdió 
filmjeiből összeállított válogatás, illetve az esemény alkal-
mából a Ferenczy Múzeumi Centrum katalógust jelentet 
meg, amelyben többek közt Báron György, Barkóczi Janka,  
Gelencsér Gábor, Kovács András Bálint és Lichter Péter  
esszéi olvashatók.
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Megnyitó időpontja: szeptember 25. szombat, 18:00
A kiállítást megnyitja: Enyedi Ildikó filmrendező, forgatókönyvíró 
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iroda 270 rövid-, dokumentum-, animációs-, és játékfilmjé-
ről, a készítésük körülményeiről, az alkotóiról, erről a pezsgő 
filmes korszakról ad komplex áttekintést, valamint a kiállí-
tás részeként a szentendrei P’Art moziban és a debreceni 
Apolló Moziban az Inforg Stúdió számos filmjét levetítik.

„„Ezzel a kiállítással visszatekinthettem, rendszerezhettem 
a produceri pályafutásom legjelentősebb időszakát. Azt 
gondolom, hogy a Balázs Béla Stúdió és a Duna Műhely 
után, az új évezredben az Inforg Stúdió volt az a hely, ahol 
igazán figyelmet és lehetőséget kapott a következő, te-
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tak olyan esztendők, hogy 25 filmet készítettünk a kísérleti 
filmektől kezdve, a dokumentumfilmeken, az animáción át 
a játékfilmekig, a lehető legszélesebb palettán, amelyek 
között az évek során ott volt a Fliegauf Bence által rende-
zett Rengeteg és a Dealer, amelyeket a Berlini Nemzetközi  
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sága elnevezéssel nyíló tárlat a 2000 és 2010 közti korszak 
szellemi, gazdasági, társadalmi változásainak, folyamatai-
nak a tágabb értelmezhetőségét is lehetővé teszi.

A szentendrei MűvészetMalomban szeptember 26-tól lá-
togatható tárlat az Inforg Stúdió portfóliójának csak egy 
részét reprezentálja, amelyet kiegészítenek a szentend-
rei P’Art Mozi és a debreceni  Apolló Mozi vetítésein teljes 
hosszában látható játékfilmek és dokumentumfilmek. Köz-
tük olyan, hazai és nemzetközi sikert elérő alkotások, mint a 
Dealer, a Madárszabadító, felhő, szél, a Fekete kefe, a Bab’ 
Aziz, a Barthalo, A világ nagy..., a Pánik, és A fény ösvényei. 
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A KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
PROGRAMOK A MŰVÉSZETMALOMBAN

Helyszín: MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
A programok belépőjeggyel látogathatóak.

SZEPTEMBER 25. SZOMBAT, 18:00

 A kiállítás hivatalos megnyitója.
 Ingyenes

SZEPTEMBER 26. VASÁRNAP, 16:00 

 Tárlatvezetés Muhi Andrással, 
 az Inforg Stúdió producerével.

OKTÓBER 15. PÉNTEK, 17:00

 Tárlatvezetés Muhi Andrással, 
 az Inforg Stúdió producerével.

 
OKTÓBER 30. SZOMBAT, 15:00

 MuhiDoktor rendel!
 Piccselj és kérdezz Muhi Andrástól 
 az Inforg Stúdió producerétől – azaz mutasd meg
 a forgatókönyved vagy csak kérdezz a filmes világról 
 vagy akár a kiállításról magáról.

NOVEMBER 19. PÉNTEK, 17:00

 Tárlatvezetés Muhi Andrással, 
 az Inforg Stúdió producerével.

NOVEMBER 21. VASÁRNAP, 10:00 – 12:00 

 Családi nap és tárlatvezetés 
 A kísérletezés szabadsága. 
 INFORG Stúdió 2000-2010  kiállításon. 
 A foglalkozás ideje alatt a felnőtteknek 
 tárlatvezetés Muhi Andrással, 
 az Inforg Stúdió producerével.
 Belépőjegy: 500 Ft (7 év alatti gyerek 
 1 kísérőjének ingyenes) 
 A tárlatvezetés belépőjeggyel látogatható.

NOVEMBER 27. SZOMBAT, 15:00

 MuhiDoktor rendel!
 Piccselj és kérdezz Muhi Andrástól, 
 az Inforg Stúdió producerétől – azaz mutasd meg
 a forgatókönyved vagy csak kérdezz a filmes világról, 
 vagy akár a kiállításról magáról.

DECEMBER 10. PÉNTEK, 17:00

 Tárlatvezetés Muhi Andrással, 
 az Inforg Stúdió producerével.

2022. JANUÁR 9. VASÁRNAP

 Finisszázs 
 Részletek később…

INFORG FILMKLUB A P’ART MOZIBAN
FILMVETÍTÉS ÉS PÓDIUMBESZÉLGETÉS AZ ALKOTÓKKAL

Helyszín: P’Art Mozi, Duna korzó 25.
Jegyár: 1200 Ft

SZEPTEMBER 30. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 Dealer - magyar filmdráma (2004)
 Rendező: Fliegauf Bence

OKTÓBER 14. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 Madárszabadító, felhő, szél - játékfilm (2006)
 Rendező: Szaladják István

OKTÓBER 28. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 Bahrtalo! - játékfilm (2008)
 Rendező: Lakatos Róbert

NOVEMBER 11. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 Fekete kefe – játékfilm (2005)
 Rendező: Vranik Roland

NOVEMBER 25. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 Pánik - magyar filmdráma (2008)
 Rendező: Till Attila

DECEMBER 9. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 A világ nagy és a megváltás a sarkon ólálkodik
 bolgár-német-szlovén-magyar filmdráma (2008) 
 Rendező: Stephan Komandarev

DECEMBER 16. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 A fény ösvényei – magyar filmdráma (2005)
 Rendező: Mispál Attila

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

www.muzeumicentrum.hu 
    /ferenczymuzeumicentrum

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A kiállítás és a programok a hatályos 
járványügyi szabályok betartásával látogathatók.

A kiállításon látható teljes filmanyag megtalálható 
a kiállításhoz készült honlapon: www.inforgfilm.org.
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Szentendre egészen az 1887-es filoxéra 

járványig az ország egyik legnagyobb 

bortermelő városa volt, s nem csak hogy 

messze földön híresek voltak a helyi borok, 

de a város is – az ipar és a kereskedelem 

mellett – nagyrészt az innen származó jö-

vedelemből épült fel. A bortermelés és a 

vele való kereskedés biztos bevételt jelen-

tett a szőlősgazdáknak. Szőlőültetvények 

terültek el a mai Hév végállomás, a 11-es 

út és a Hold utca vonalán kívül mindenhol: 

Pismányban, Püspökmajorban, Tófenéken, 

Szamárhegyen. A filoxéravész után azon-

ban a helyiek – ellentétben például a to-

kaji gazdákkal – Budapest közelsége miatt 

nem kényszerültek rá az újratelepítésre, 

hanem munkát vállaltak a fővárosban.

Az 1980-as években a helyi vezetők ugyan 

tettek egy próbát a TÉESZ keretében törté-

nő szőlőtelepítésre, de a sok szempontból 

elhibázott kísérlet végül nem hozott látvá-

nyos eredményeket.

2014-ben azonban Hidegkuti Gergelynek 

köszönhetően a szentendrei borászat 

éledezni kezdett Csipkerózsa-álmából, 

és ma már a szentendrei bor egyet jelent 

a Kőhegyborral. De a történet itt nem ér 

véget, hiszen az eredmények annyira inspi-

rálóak voltak, hogy 2020-ban megalakult a 

Rustica Borműhely is Tóth János és Madar 

Ágnes vezetésével.

kőHeGYBOr

A Ferences Gimnázium diákjaként Hi-

degkuti Gergely már tizenhét évesen 

borkóstolót tartott az osztálytársainak, 

elmondása szerint inkább kevesebb, mint 

több sikerrel. Mindez azonban nem vetette 

vissza abban, hogy évekkel később Tokaj-

ban szőlőt vásároljon, hogy a nyomdaipari 

munkája mellett szabadidejében borász-

kodhasson, ami végül több lett, mint hobbi, 

mert felnőtt fejjel úgy döntött, hazai és kül-

földi egyetemeken szerzi meg a szüksé-

ges szaktudást ahhoz, hogy mindezt minél 

magasabb szinten tudja művelni.

A Kőhegyen sétálva arra lett figyelmes 

2014-ben, hogy egy telken szőlőket vág-

nak ki. A tulajdonos azt mondta, nem te-

rem, mire Gergő: mindez csak a művelésen 

múlik. A két ismeretlen megállapodott: ha 

a borász vállalja, hogy foglalkozik a szőlő-

vel, a tulajdonosa nem vágja ki. Így történt, 

hogy 2014-ben szüret volt Szentendrén, 

majd az első Kőhegybor három évvel ké-

sőbb, 2017-ben került forgalomba.

Jelen pillanatban a Kőhegyen három boruk 

szőlője terem: a Tömjéneshez a muskotá-

lyos, a Vulkánhoz a pinot blanc, illetve a 

chardonnay, ami idén újfajta technoló-

giával készül és új formát is kap. Mára a 

borászat központja a Kőhegy, a boroknak 

több mint a fele innen származik, és hosz-

szútávon is arra koncentrálnak, hogy ezt a 

jelenlétet erősítsék.

Hidegkuti Gergely önmagára leginkább út-

törőként tekint. Túl azon, hogy lokálpatrió-

ta, hisz a szentendrei borban. Az országos 

szőlőkataszterben a Kőhegy 325 ponttal 

szerepel, ami a megszerezhető maximum 

400 ponthoz képest azt jelenti, ez a termő-

hely benne van a hazai top tízben. Mégis az 

látszik, a terület a szőlészet szempontjából 

egyáltalán nincs kihasználva. „Nagy sok 

minden kell ahhoz, hogy a szentendrei bo-

rászkodás lendületet vegyen” – vallja Ger-

gő. „Úri hobbi ez most, hiszen a művelésre 

alkalmas termőföld lakóingatlan árban van 

mérve, nem mellesleg sok az erdős, Natura 

2000-es védettség alá eső terület. Ugyan-

akkor nem gondolom, hogy ezt a helyzetet 

egyedül nekem kellene megoldanom, én 

csupán egy mozaikja vagyok a történetnek.” 

Osztrák, spanyol, német és olasz példákat 

hoz fel a szőlőtermesztés sikeres újrain-

dításaira, s a kérdésre, hogy milyen érvek 

szólnak egy esetleges szentendrei újrate-

lepítés mellett, a következőket sorolja fel: 

„Elsőként a borturizmust említeném, ugyan-

is akik eziránt érdeklődnek, valódi élményt 

keresnek, és nem csupán egy félórás sétára 

érkeznének ide. Aztán ott vannak a környe-

zetvédelmi szempontok – nem épül lakó-

park, autóút és ipari létesítmény oda, ahol 

szőlő van. A harmadik érv a biodiverzitás, 

egy szőlő nagy M-mel számít méhlegelőnek. 

Azt látom, hogy a teljes három hektárnyi 

szőlőnkben akkora a »forgalom«, hogy a 

teljes piacot képes ellátni kőhegyi mézzel. 

És végül, de nem utolsósorban a látványt is 

megemlíteném, hiszen egy szőlővel betele-

pített hegyoldal lenyűgözően szép.”

A Kőhegybor évente átlagosan 10-15 ezer 

palack bort hoz forgalomba, melyek a há-

rom említett szentendrei fajta mellett, még 

további hármat foglalnak magukban, és 

ez utóbbiak az ürömi Kőhegyről származ-

nak. A választékot folyamatosan alakítják, 

méghozzá a vásárlók visszajelzései alap-

ján – ennek következménye, hogy idén egy 

új chardonnay-val ismerkedhetünk majd 

meg.

A borokkal és Gergővel szombatonként 

a Bükkös-parti piacon találkozhatnak az 

érdeklődők, ahol a borász mindig szemé-

lyesen van jelen, mert azt vallja, a piacról 

kapja azokat a visszajelzéseket, amelyek 

alapján aztán évről évre hangolni tudja 

a borait. Mivel a mennyiség és a fajták is 

Az újraéledő szentendrei bor

A közelgő Jazz- és Borfesztiválra készülve, lapunk felkereste városunk két 
borászatát, hogy utánajárjon, hol tart ma és milyen kihívásokkal néz szembe 
a szentendrei borászkodás. Hidegkuti Gergellyel, Tóth Jánossal és Madar 
Ágnessel beszélgettünk.

Az én vízióm az, hogy tíz év múlva
Szentendrén lesz egy borverseny, ahol harmadik
helyezést érek el a borommal.

A KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
PROGRAMOK A MŰVÉSZETMALOMBAN

Helyszín: MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
A programok belépőjeggyel látogathatóak.

SZEPTEMBER 25. SZOMBAT, 18:00

 A kiállítás hivatalos megnyitója.
 Ingyenes

SZEPTEMBER 26. VASÁRNAP, 16:00 

 Tárlatvezetés Muhi Andrással, 
 az Inforg Stúdió producerével.

OKTÓBER 15. PÉNTEK, 17:00

 Tárlatvezetés Muhi Andrással, 
 az Inforg Stúdió producerével.

 
OKTÓBER 30. SZOMBAT, 15:00

 MuhiDoktor rendel!
 Piccselj és kérdezz Muhi Andrástól 
 az Inforg Stúdió producerétől – azaz mutasd meg
 a forgatókönyved vagy csak kérdezz a filmes világról 
 vagy akár a kiállításról magáról.

NOVEMBER 19. PÉNTEK, 17:00

 Tárlatvezetés Muhi Andrással, 
 az Inforg Stúdió producerével.

NOVEMBER 21. VASÁRNAP, 10:00 – 12:00 

 Családi nap és tárlatvezetés 
 A kísérletezés szabadsága. 
 INFORG Stúdió 2000-2010  kiállításon. 
 A foglalkozás ideje alatt a felnőtteknek 
 tárlatvezetés Muhi Andrással, 
 az Inforg Stúdió producerével.
 Belépőjegy: 500 Ft (7 év alatti gyerek 
 1 kísérőjének ingyenes) 
 A tárlatvezetés belépőjeggyel látogatható.

NOVEMBER 27. SZOMBAT, 15:00

 MuhiDoktor rendel!
 Piccselj és kérdezz Muhi Andrástól, 
 az Inforg Stúdió producerétől – azaz mutasd meg
 a forgatókönyved vagy csak kérdezz a filmes világról, 
 vagy akár a kiállításról magáról.

DECEMBER 10. PÉNTEK, 17:00

 Tárlatvezetés Muhi Andrással, 
 az Inforg Stúdió producerével.

2022. JANUÁR 9. VASÁRNAP

 Finisszázs 
 Részletek később…

INFORG FILMKLUB A P’ART MOZIBAN
FILMVETÍTÉS ÉS PÓDIUMBESZÉLGETÉS AZ ALKOTÓKKAL

Helyszín: P’Art Mozi, Duna korzó 25.
Jegyár: 1200 Ft

SZEPTEMBER 30. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 Dealer - magyar filmdráma (2004)
 Rendező: Fliegauf Bence

OKTÓBER 14. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 Madárszabadító, felhő, szél - játékfilm (2006)
 Rendező: Szaladják István

OKTÓBER 28. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 Bahrtalo! - játékfilm (2008)
 Rendező: Lakatos Róbert

NOVEMBER 11. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 Fekete kefe – játékfilm (2005)
 Rendező: Vranik Roland

NOVEMBER 25. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 Pánik - magyar filmdráma (2008)
 Rendező: Till Attila

DECEMBER 9. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 A világ nagy és a megváltás a sarkon ólálkodik
 bolgár-német-szlovén-magyar filmdráma (2008) 
 Rendező: Stephan Komandarev

DECEMBER 16. CSÜTÖRTÖK, 18:00

 A fény ösvényei – magyar filmdráma (2005)
 Rendező: Mispál Attila

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

www.muzeumicentrum.hu 
    /ferenczymuzeumicentrum

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A kiállítás és a programok a hatályos 
járványügyi szabályok betartásával látogathatók.

A kiállításon látható teljes filmanyag megtalálható 
a kiállításhoz készült honlapon: www.inforgfilm.org.

Hidegkuti Gergely, Kőhegybor
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rendszeresen elfogynak a következő szü-

retre, szupermarketekben nem érdemes 

keresni a Kőhegybort, annál inkább helyi 

kereskedésekben, mint például a Borháló 

üzleteiben, a Cuvée Borbárban, a Nemes 

Nedűk borszaküzletben vagy a nemrég 

nyílt Harmat Bisztróban. Ezen kívül Gergő 

időről időre borkóstolással egybekötött 

sétákat tart a városban, illetve különböző 

helyi éttermekben kóstolókat is rendez. Az 

idei Jazz- és Borfesztiválon saját standdal 

lesz jelen, ahol péntek este jazzkoncert is 

várja az érdeklődőket, illetve pénteken a 

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban 

egy Hamvas-est keretében borkóstolót 

tart, majd szombaton az általa szervezett, 

Dunakanyar borai című workshop-on 

vesz részt a Városháza dísztermében, 

ahol a környék borászai közösen mutatják 

be boraikat. Elmondása szerint ez utóbbi 

rendezvény az ő „saját gyermeke”, mert 

hisz a dunakanyari borászok összefogá-

sában. „Az én vízióm az, hogy tíz év múlva 

Szentendrén lesz egy borverseny, ahol har-

madik helyezést érek el a borommal. Ami 

azt jelenti, hogy nem lesz olyan rossz, hogy 

kizárjanak, és azt is, hogy már legalább két 

másik borászat működik itt helyben. Nem 

titok, hogy számomra nem a bor jelenti a 

megélhetést, és ha öregkoromra esetleg 

biztosítani tudja, jó lesz, de ha nem, azt is el 

tudom majd fogadni” – teszi hozzá. Számá-

ra tehát a Kőhegybornál is fontosabb az az 

úttörő szerep, amit az eddig megszerzett 

tapasztalatainak és tudásának átadásával 

betölthet annak érdekében, hogy a szent-

endrei borvidék egy nap felírhassa magát 

Magyarország bortérképére.

rUstiCA BOrMŰHelY

„Kézzel, lábbal, lélekkel” – szól a mottója a 

Rustica Borműhelynek, mellyel a tulajdo-

nosok, Tóth János és Madar Ágnes a sző-

lőmunka és a szüret munkálataira utalnak, 

illetve arra, hogy a szőlőt maguk művelik a 

saját kezükkel, és mivel ezt a távoli jövőben 

is így képzelik el, a Rustica Borműhely kéz-

műves borászatként definiálja önmagát. 

Vallják, a jó bor 80%-ban a szőlőmunkától 

és a szőlő kondíciójától függ, ezért mindezt 

személyes jelenlétükkel kísérik végig – té-

len, jeges esőben és tűző napsütésben is…

János és Ági tizennégy éve élnek Szent-

endrén. Két gyermeket nevelnek együtt, 

és mindketten főállású alkalmazottai 

egy multinacionális vállalatnak. A borral 

baráti borkóstolók során kerültek egyre 

szorosabb kapcsolatba, ugyanis ezek az 

alkalmak ösztönözték őket arra, hogy ta-

nuljanak a bor természetéről, majd annak 

készítéséről. Tanulmányaik megkoroná-

zásaként tavaly borbírálói végzettséget is 

szereztek a Szent István Egyetemen.

No de vissza a kezdetekhez! Hogyan adja 

a fejét egy közgazdász a borászkodásra? 

„Bortanácsadóként szembesültem azzal, 

hogy hiába fejlesztem magam, van egy ha-

tár, amit nem tudok átlépni, és a nők sokkal 

jobbak ebben” – meséli János. „Ági ösztö-

nösen vett észre olyan dolgokat a borban, 

amit én nem. Ekkor döntöttem el, hogy ha 

nem lehetek a master of sommelier a csa-

ládban, akkor az energiáimat abba fekte-

tem, hogy elkészítsem a legjobb bort, és erre 

húsz évet adtam magamnak.” Így történt, 

hogy János beiratkozott egy borász iskolá-

ba, majd elkezdett szőlőt és pincét keres-

ni. Elkeseredtek, amikor azt látták, eredeti 

terveikkel szemben nem lesznek képesek 

mindezt saját tulajdonként megszerezni, 

de azt mondják, az élet végül mindig nyi-

tott egy másik ajtót. A borászok összetar-

tásának ékes példája, hogy nagyon sokat 

köszönhetnek Hidegkuti Gergelynek, aki 

soha nem tekintett rájuk versenytársként, 

hanem segítette a Rustica indulását azzal, 

hogy megálmodói megfelelő szőlőt és pin-

cét találjanak.

A Rustica Borműhely végül 2020-ban 

kezdte meg működését. A közel 100 mé-

ter hosszú pincéjük Szentendrén, a Gőz-

hajó utcában található, szőlőiket pedig 

Pilisborosjenőn és Ürömön művelik. Je-

len pillanatban ötféle szőlővel dolgoznak: 

irsaiból, ezerfürtűből, chardonnay-ből, 

kékfrankosból és merlot-ból készítik a 

boraikat. 2020-ban 4000 palack bor ké-

szült, idén már 5000-el számolnak. S hogy 

melyikre a legbüszkébb a borász? „Mindről 

el tudnám mondani, hogy miért szeretem” 

– válaszolja János. „Azt gondolom, hogy 

a merlot lesz a legjobb, de az még nagyon 

fiatal, várni kell rá. Kiemelném a pilisszántói 

borversenyen aranyérmet nyert borainkat is: 

a Chardonnay-t és az Ezerfürtűt, melyek kö-

zül a Chardonnay megkapta a borverseny 

legjobb fehérbora címet is. És nagy sikere 

van a szűretlen Kékfrankos sillerünknek is.”

A Rustica Borműhely borai szombaton-

ként a Bükkös parti piacon, illetve pén-

teken és szombaton délután négy órától, 

avagy bejelentkezés alapján egyeztetett 

időpontban a Gőzhajó utca 2. szám alatti 

pincéjükben érhetőek el, ahol lehetőség 

van pincetúrával egybekötött borkós-

tolón is részt venni. Eltökélt szándékuk, 

hogy mindkét helyen, valamint minden 

rendezvényen, ahol megjelennek, a tulaj-

donosok személyesen fogadják a hozzá-

juk érkezőket, mert tapasztalatból tudják, 

hogy egészen más hangulata van egy 

borkóstolónak, ha azon a borász fogadja 

a vendégeket.

Terveik közt szerepel egy Rustica Sajtmű-

hely létrehozása is, továbbá nem titkolt 

céljuk, hogy tevékenységük apropóján 

közösséget építsenek Szentendrén. „Azt 

vettük észre – mesél tapasztalatairól Ági 

–, hogy Szentendre lakossága különböző 

indokok mentén széthúz, de hiszünk abban, 

hogy a bor iránti szeretet el tudja simítani 

a mindennapjainkat átszövő feszültsége-

ket.” Mindeközben pedig János azon fog 

munkálkodni, hogy egy összefogás útján 

öt éven belül újra meg lehessen kóstolni 

a szentendrei kadarkát.

Jánossal és Ágival természetesen az idei 

Jazz- és Bornapokon is találkozhatnak az 

érdeklődők, ugyanis a hétvége során saját 

standjukon árulják majd a boraikat, illetve 

a Tourinform Iroda által szervezett szom-

bati séta egyik állomása lesz a pincéjük. 

Jánossal pedig a Városháza dísztermé-

ben megrendezésre kerülő workshop-on 

is megismerkedhetnek a bor szerelmesei.

Gálfi Sarolta

Vallják, a jó bor 80%-ban a szőlőmunkától
és a szőlő kondíciójától függ, ezért mindezt
személyes jelenlétükkel kísérik végig.

Tóth János és Madar Ágnes, Rustica Borműhely



2
3

—
M

Ú
lt

U
N

k

istván király, dalmátok és a filoxéra
szentendre bortörténelme

Szentendrét a föld alatt máig behálózzák a 

XVIII-XIX. században épített borospincék, 

de számos más, a várost egykor gazdaggá 

tevő, a szőlőművelést idéző emlék is fel-

lelhető még. Ezek közül való a szerb sző-

lősgazdák XVIII. századi ortodox keresztje 

és a katolikus hitű borászok védőszentje, 

Szent Orbán tiszteletére 1913-ban, a régi 

helyébe felállított kereszt.

Számos arra utaló jel van, hogy Szentend-

re területén már a rómaiak is termesztet-

tek szőlőt, de mégis Szent István királyig 

kellett várni, míg a szőlőtermesztés kitel-

jesedett. 1009-ben ugyanis István a várost 

a veszprémi püspökségnek adományozta, 

s ettől kezdve szerzetesek oktatták a la-

kosságot a szőlőművelésre.

idegenektől új tudás

A török hódoltság alatt a szőlőművelés 

ezen a vidéken is visszaesett, majd a XVII. 

század végén szerbek és dalmátok érkez-

tek a településre, akik vörösbor készítési 

tudásukat is magukkal hozták. A Szamár-

hegyen mindent beborítottak a szőlőindák 

és tért hódítottak az új borkészítési eljá-

rások. A szentendreiek gróf Zichy Péter, 

a terület földesura részére évi 200 budai 

mérő bort szolgáltattak be évente.

A szőlőtermesztésre alkalmas földeknek 

és az adókedvezménynek köszönhetően 

nagy lendületet vett a szőlőtelepítés és 

művelés. Petyinától Orlovácig mindenhol 

szőlőtőkék álltak. Az 1700-as évek köze-

pére 600-700 hektáron termett a szőlő, a 

település pedig hamarosan a Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vármegye legtöbb borát adta. 

A borok egy részét exportálták, mert jó 

áron lehetett értékesíteni. Ám a sok szőlő 

sem indokolja, miért volt negyvenkilenc 

kádárműhely a településen, vagy mégis? 

A megoldás a technológiában rejlik: a bort 

szalmán töppesztett szőlőre öntött óborral 

készítették. Ehhez sok hordóra volt szük-

ség, de megérte, a szentendrei bor méltán 

lett híres országhatáron kívül is.

Pusztító járvány

A jóllétnek a Tahitótfaluban 1880 júniu-

sában felfedezett filoxéra járvány vetett 

véget, ami a szőlő teljes pusztulásához 

vezetett. Bár tettek rá kísérletet, de nem 

sikerült újra betelepíteni szőlővel a járvány 

sújtotta régiót.

A szőlőtőkéket felváltotta a barack, a pisz-

ke és a cseresznye. A piszke, vagy úribb 

nevén az egres termelése több mint ezer 

holdon folyt, a hazai piac 75%-t a telepü-

lés adta. Németország a benne lévő ma-

gas pektintartalom miatt vásárolta fel, a 

magyar háziasszonyok pedig lekvártól a 

szószig hasznosították.

Idővel a piszkének is majdnem ugyanolyan 

sanyarú sorsa lett, mint a szőlőnek. Az ame-

rikai lisztharmat támadta meg a növénye-

ket, hatalmas összeget áldoztak arra, hogy 

a bokrok megmeneküljenek. „Egyik legkép-

letesebb emlékem a szentendrei Daru-piac 

volt, körülbelül tizenöt évvel ezelőtt. Ma is 

magam előtt látom; felbolygatott méhkas-

hoz volt hasonló, kisebbfajta zendülés ment 

itten végbe a piszke miatt. Ez az alacsony, kis 

tüskés bokrokon termő, szinte jelentéktelen 

gyümölcs akkoriban helyi jellegű népfel-

kelést okozott Szentendrén. A lakosság a szó 

szoros értelmében megfutamította a felvá-

sárló kereskedőket és a konzervgyárak ügy-

nökeit, akik különböző furfanggal és trükkel 

ki akarták csalni kezükből a kenyerüket: a 

piszkét, vagy más néven az egrest” – olvas-

hatjuk a Látóhatár 1963-as évfolyamában.

szűcs József, a szőlőnemesítő

A pomázi születésű és sajátos gondolko-

dású Szűcs József egy 540 négyszögö-

les telket vásárolt Szentendre határában, 

hogy ott piszkét termeljen. A keletkező 

bevételből új területet vásárolt, és meg-

tanulta a zöldoltást. Így kezdett el cse-

megeszőlő nemesítéssel foglalkozni. Az 

autodidakta módon kitanult szakmát jól 

elsajátította. Az államosítás során a sző-

lőjét elvették, munkát a távoli Tarcalon és 

Villányban kínáltak neki. Később a Sző-

lészeti Kutató Intézet állományába he-

lyezték, így a nemesítést folytathatta. Az 

általa nemesített fajták között található a 

kettős hasznosítású Izbégi muskotály és 

Piroska, a Mócsai Mariska, a Kőhegyi láng, 

a Kőhegyi zamatos, a Kőhegy gyöngye, de 

mára már egyik sem szerepel a Nemzeti 

Fajtalistán. Szűcs József emlékét és ne-

vét egy utca őrzi Izbégen, de a szőlőinek 

mára nyoma sincs.

A „második aranykor” 1966-ban kezdődött, 

amikor a Mathiász TSZ 32,8 hektáron tele-

pített szőlőt, ami ugyan nem lett frenetikus 

siker, a Kőhegyi hárs nevű borszőlő hibridet 

számos állami gazdaságban szaporították. 

A remek éveket a lecsengés fázisa követ-

te, a szőlőket a rendszerváltás környékén 

kivágták.

Zimre Zsuzsa

Szüret a Huzsvik család szérűskertjében, 1920 körül

Szűcs József és felesége, 1954.
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KONCERT

BArlANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu

szeptember 25. szombat 20:00
CABARET MEDRANO 20
Ez a jellegzetesen budapesti 
zenekar zenéjében és szövege-
iben is ötvözi a város sokszínű-
ségét. Dalaikban keverednek a 
különböző stílusok, a magyar és 
a balkáni népzene, a klezmer, a 
jazz és a sanzonok világa.

október 1. péntek 20:00
LONGSTORYSHORT!
A LongStoryShort! napsütötte 
pop-punk zenéjét hallgatva 
megelevenednek a legvadabb 
nyári élmények a hajnalig tartó 
bulikkal, haverokkal, csajokkal 
töltött estékkel és a folyamatos 
kalandkeresés, ami a tinédzser 
korból a szabadságba kiszakadt 
egyetemisták világát is jellemzi. 
Dalaikban is ott van mindez: a 
szerelem, az elmúlás, a düh, az 
elbukás, majd az újból felállás, 
egyszóval amik a srácok minden-
napjait is áthatja.

október 5. kedd 19:30
BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB – 
JUHÁSZ GÁBOR
Októberi vendégünk Juhász Gá-
bor Gramofon- és Artisjus-díjas, 

Jónás Tamással Aegon-társdíjas 
jazzgitáros és zeneszerző. 1990 
óta tanít, jelenleg a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola 
jazz gitár szakán, valamint a 
Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz 
tanszékén.

október 9. szombat 18:00-20:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Görög táncház az Akropolis 
Compania zenekarral.

HAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka utca 7.
www.szentendreiteatrum.hu

október 2. szombat 18:00 – 20:00
PÁR-ÉNEK (Bartók-est) – Hercz-
ku Ágnes és zenésztársai
Népzene faluról és zongora a 
városból: látszólag két átjárha-
tatlan világ, Bartóknál és az est 
előadóinál azonban két egymást 
erősítő energia.

SZÍNHÁZ

HAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka utca 7.
www.szentendreiteatrum.hu

október 30. szombat 18:00 – 
19:30
METAMORFÓZIS – Philip Glass & 
Feledi Project

A Metamorfózis Kafka novelláján 
alapul. Egy valóságos világot áb-
rázol, hogy hová tart. Drámaian 
érdekes abszurd világ. Groteszk 
látásmód és parabolikus szerke-
zet. Az előadás a társadalom és 
annak elkorcsosulása, torzulása, 
átalakulásának konfliktusára 
épül. Lázadásnak is vehetjük, 
amely a sors ellen irányul. Az 
átváltozása végeredményben 
teljes elidegenedés a világtól.

KIÁLLÍTÁS

MANk GAlériA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu

augusztus 6 – szeptember 27.
SZOBROK A KERTBEN – Szabad-
téri kortárs szobor kiállítás
A Szobrok a kertben című 
kiállítás 2021-ben harmadik 
alkalommal varázsolja a Szent-
endrei Régi Művésztelep kertjét 
köztéri szoborkiállítássá. A 
tárlatra válogatott műalkotások 
két megközelítésből kötődnek a 
művésztelep kertjéhez. Egyrészt 
a lokális kötődés kihangsúlyozá-
sa miatt és az aktív művésztelepi 
életre reflektálva a Monostori 
Művésztelep szobrászai kaptak 
kiállítási lehetőséget, akik az elő-
ző négy évben készült betonal-
kotásaikból válogattak. Másrészt, 

a tárlat további meghívott alkotói 
a kert természeti elemeihez, 
organikusságához csatlakoznak 
kiállított műveikkel.

szeptember 25. szombat, 10:00-
20:00
GERGYE KRISZTIÁN: A TÉR ME-
TAMORFÓZISA – Transzformatív 
performansz tíz órában

október 6. – október 30.
KERTÉSZ MÁSKÉNT – csoportos 
kiállítás

ÚJMŰHelY GAlériA
Fő tér 20.

szeptember 29 – október 24.
BAKSAI JÓZSEF EGYÉNI KIÁL-
LÍTÁSA

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

MŰvészetMAlOM
Bogdányi utca 32.
www.muzeumicentrum.hu

szeptember 25. szombat 18:00-
19:00
A KÍSÉRLETEZÉS SZABADSÁGA: 
INFORG STÚDIÓ 2000-2010 – 
megnyitó
Az Inforg Stúdió Magyarország 
egyik legfontosabb filmkészítő 
műhelye volt 2010-ig, ahol több 
mint 250 művészfilmet készí-
tettek. Kiemelkedő minőségű 
filmjei időkapszulaként őrzik az 
ezredforduló különleges ma-
gyarországi atmoszféráját.

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-

A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. szeptember 27-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy 

a szevi@szentendre.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között két P'Art Mozi belépőjegyet 

sorsolunk ki. A szerencsés nyertes nevét október 6-i lapszámunkban tesszük közzé.

Az augusztus 18-i rejtvényünk helyes megfejtése „Éjjel-Nappal idén is” volt.

A nyertes: Albert Márta.

Nyereménye 2 db belépőjegy a Barlang egy szabadon választott programjára.

Bartha Álmos

B

DERÉK KÖRÜL 
HORDJUK

LEGNAGYOBB 
MENNYI-
SÉG-BEN 
LOPOTT 

TEJTERMÉK

ZORRO JELE
KÖRNYEZET-

BARÁT ELŐTAG
ELNÖKBEN 

VAN!
TEHÁT 

LATINUL

ILYEN 
SZERETETET 

JELENT A 
FILADELFIA 

SZÓ

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS





       

... MAX ÉNE-
KESNŐ 

HÚS MELLÉ 
ESSZÜK 

PATÁS ÁLLAT 
ÁPOLÓESZ-

KÖZE

SUGÁR 
MEGINT BEN 
AFFLECKKEL 

KAVAR 


MOBIL TECH-
NOLÓGIA 

UTÓIRAT
TÓRIUM 

VEGYJELE

SZEMÉLY-
GÉPJÁRMŰ 


DOROTHY 
KUTYÁJA




TELEPÜLÉS 
A CSORNAI 
JÁRÁSBAN

LÍTIUM 
VEGYJELE 

KÖZPONTI 
STATISZTIKAI 

HIVATAL 


VIETNÁM 
DOMAIN JELE 

JAMES BOND 
FŐNÖKE

NEM SZELÍD

AKI EZT
MONDJA, 

MONDJON 
B-T IS!


SPORTRU-

HÁZAT




JÓ KAPUS 
EZT SZEMMEL 

TESZI!




NEM IGAZI
GRÓFNŐ 
HATÁRAI!

IDŐS ÚR 
TRÉFÁSAN 

 MOZART OPERÁT 
ÍRT A HÁZASSÁ-

GÁRÓL
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kOrtársalgó Ott Annával
Jó hangulatú beszélgetéssel indult el a kOrtársalgó új 

sorozata szentendrén. A ferenczy Múzeumi Centrum iro-

dalmi sorozatának szeptemberi alkalmán szécsi Noémivel 

és szűcs Péterrel beszélgetett a sorozat háziasszonya, Ott 

Anna. A havonta jelentkező beszélgetések októberi vendé-

ge Grecsó krisztián lesz.

A szeptemberi beszélgetés alaptémája a családregények 

műfaja volt, de szó esett ihletről, családról, utazásról, sze-

mélyes inspirációról, valamint arról is, milyen a regényírás 

vagy a kenyérsütés pandémia idején.

„Októberben Grecsó Krisztiánnal beszélgetek líra és próza, 

gyermekirodalom és felnőtteknek szóló irodalom hasonló-

ságáról és különbségéről, és arról, milyen alkotói folyamat 

egy szerzőnek a legbensőbbjéből dolgozni, majd az olvasók 

és kritikusok elé tárni mindezt.

Sokan régóta temetik az olvasást, először a televízió, majd 

az internet, manapság pedig a social media a legnagyobb 

ellensége, azonban az irodalom örök és állandó. A Nemaka-

rokbeleszólni Instagram oldal egy év alatt széleskörű ismert-

séget hozott a szerzők, Bányainé Nagy Judit, Fancsikai Eszter 

és Tapasztó Orsi számára, azonban ők nem elégedtek meg 

ezzel, ősszel érkezik az első általuk írt regény, amiről elsők 

között novemberben, a Ferenczy Múzeumban beszélnek 

majd” – ígéri Ott Anna.

Ott Anna és az FMC KORtársalgó irodalmi beszélgetéssoroza-

tának további alkalmai:

október 2. szombat 17:00

Vendég: Grecsó krisztián író

november 6. szombat 17:00

Vendég: Bányainé Nagy Judit, fancsikai eszter és tapasztó 

Orsi, a Nem akarok beleszólni – Innen szép nyerni! című, októ-

berben megjelenő kötet szerzői.

A beszélgetések helyszíne: a Ferenczy Múzeum (Szentendre, 

Kossuth Lajos u. 5.)

További információk:

www.muzeumicentrum.hu

facebook.com/ferenczymuzeumicentrum

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 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 legnagyobbak-
hoz mérhető: Mednyánszky, 
Egry, Tornyay-Németh Lajos, a 
közelmúlt legkiválóbb művé-
szettörténésze azt mondta: Pirk 
akvarellben verhetetlen.” (Deim 
Pál)
Megtekinthető péntek, szombat, 
vasárnap 12–18 óráig, a teátrumi 
előadások napjain 18–21 óráig.

HAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu

szeptember 29. szerda 17:00
DUKAY BARNA: TEMPLOMOK – 
záróünnepség
Templomok Lengyelországban 
és Szentendrén. A kiállítás zárá-
saként levetítjük Halper Dávid 
Orawka című filmjét.

MOZI

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

szeptember 29. szerda 18:00
AMÍG TART A NYÁR – Lélekmozi 
filmklub

szeptember 30. csütörtök 18:00
DEALER – Inforg Stúdió filmjei

október 6. szerda 18:00
TERMÉSZETES FÉNY – Cinebook 
filmklub

skANzeN
Sztaravodai út 75.
www.skanzen.hu

ELŐADÁS

HAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu

szeptember 22. szerda 17:00
A DICSŐ MŰLT NEHÉZ TERHE – 
Szentendrei kismúzeumok az idő 
mérlegén
A „Szentendre új megvilágí-
tásban” című előadássorozat 1. 
része.
Előadó: Török Katalin

szeptember 24. péntek 18:00
SZENTENDREI JAZZ- ÉS BOR-
FESZTIVÁL
Hidegkuti Gergely szentend-
rei borász és Pethő Gergely 
színművész közös estjén Hamvas 

Béla: A bor filozófiája című műve 
áll a középpontban. Részlete-
ket hallhatunk az esszéből és 
megkóstolhatjuk a Hamvas által 
ajánlott borokat.

Petőfi HAGYOMÁNYőrző kÖr
Stéger köz 3.

szeptember 24. péntek 18:00
A HAZUGSÁG ATYJÁNAK TRÓN-
FOGLALÁSA
Miklósvölgyi János előadása

október 1. péntek 18:00

SZILAJ CSIKÓ – A TÁRSADALMI 

ÖNSZERVEZŐDÉS JÖVŐJE

Varga Domonkos György író, 

újságíró, szerkesztő előadása

október 8. péntek 18:00

SKÓCIAI SZENT MARGIT ÉS A 

MAGYAR SZENTEK

Dr. Somos Zsuzsanna MTA pro-

fesszor előadása

Fotó: Hargitai Lajos
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Június 2-i lapszámunkban olvashatták 

Haszmann Lilla tizenegy éves szentendrei 

kislány történetét, aki idén tavasszal szí-

vátültetésen esett át. Édesanyja egyedül 

neveli Lillát, a lábadozás ideje alatt nem 

tud dolgozni, így a család anyagi tartalé-

kai elapadtak. Lapunk Másik Zsófi grafikus 

közreműködésével jótékonysági felhívást 

tett közzé: a Szívvirág című grafika megvá-

sárlásával lehetőség nyílt támogatni Lilla 

felépülését. A kezdeményezésre reagálva 

a Liszt Ferenc Kamarazenekar is segítsé-

get ajánlott: szeptember 30-án a Városhá-

za Dísztermében jótékonysági koncertet 

adnak Lilla tiszteletére, a bevétel teljes 

összegét pedig a családhoz juttatják el.

Tfirst Péter koncertmester elmondta, hogy 

a műsor összeállításakor – bár tudták, 

hogy Lilla még nem lehet ott személye-

sen a koncerten – elsősorban rá gondol-

tak. „Lehet, kicsit romantikusan hangzik, mi 

tényleg egy szerenáddal készülünk, egy fia-

tal lánynak szóló, hosszabb-rövidebb klasz-

szikus ‘slágerekből’ összeállított üzenetet 

küldünk. Belecsempésztük a programba 

persze azokat a műveket is, amelyek éppen 

most a mi kedvenceink, és bízunk abban, 

hogy ezek az érzelmeink magukkal ragad-

ják a közönséget is.” A hangverseny utol-

só darabjához fűzött még magyarázatot: 

a 180 Beats per Minute egy kortárs német 

szerző darabja, modern, pezsgő, fiatalos 

hangzásvilággal, melynek középpontjá-

ban, ahogy a cím is sugallja, a ritmus áll. 

„Mindez vonóshangszereken előadva, talán 

nem szerénytelen állítás, igazi bravúr zené-

szeinktől”, tette hozzá.

Németh-Izsák Ilona brácsa-szólamvezető 

szerint az alaphangulatot az eljátszott mű-

vek adják meg, de a koncert nemes célja 

is hatással van előadóra és közönségre 

egyaránt: „Egy jótékonysági koncertnek a 

zenén túl van más mondanivalója is. Mi ze-

nészek így tudunk segíteni és segítenünk is 

kell.” A zenekar néhány tagja meglátogatta 

Lillát egy kerti szerenád erejéig, így a kon-

cert előtt személyesen is megismerhették 

pártfogoltjukat. „Örülök annak, hogy együt-

tesünkkel ilyen sűrű koncertidőszak mellett 

is tudunk időt szakítani erre az alkalomra. 

Reméljük, Lilla mihamarabb felépül!”

„Egy jótékonysági koncerten ugyanúgy 

meg kell születnie a flow-érzésnek, de 

a tudat, hogy ezzel az üggyel egy jó célt 

szolgálunk, mindenkiből több, személyes 

érzelmet vált ki, előadóból és hallgatóból 

egyaránt” – felelte Horváth Bence nagy-

bőgős arra a kérdésre, miben különbözik 

egy jótékonysági koncert az általánostól. 

Szentendreiként már nagyon várja a fellé-

pést, mert muzsikusként ugyan többször 

állhatott a helyi közönség előtt, a Liszt 

Ferenc Kamarazenekarral az utóbbi hu-

szonegy évben erre nem volt lehetősé-

ge. „Nagyon örülök, hogy egy jótékonysági 

koncerttel debütálhatok a városban a ze-

nekarommal” – mondta. „Ez azért is fontos 

számomra, mert annak idején a családom-

ban történt súlyos betegség kapcsán na-

gyon sok támogatást kaptunk a szentend-

rei lakosoktól, ismeretlenektől is. Szerintem 

a város nagyon büszke lehet lakóira, mert 

összetartók, és ahol baj van, oda biztosan 

érkezik valami kis segítség. Bízom benne, 

hogy a koncerttel mi is tudunk támogatni 

egy rászoruló családot.”

A jótékonysági hangversenyre szeptem-

ber 30-án, csütörtökön 19 órakor kerül 

sor a Városháza Dísztermében. A nézők 

támogatói jegyet vásárolva 3000 forinttal 

segíthetik Lilla felépülését. A 8000 forin-

tos extra támogatói jegy teljes összege 

szintén a családhoz kerül, az ár magá-

ban foglalja Másik Zsófi Szívvirág című 

grafikájának limitált számban kiadott 

grafikáját is.

Vas Julianna

Szívhang – jótékonysági koncert

Júniusban számoltunk be Haszmann Lilla szívátültetett kislány történetéről. 
Felépülésének támogatására jótékonysági akciót szerveztünk. Most a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar is csatlakozott a kezdeményezéshez: szeptember 30-i 
koncertjük teljes bevétele Lilla családjához kerül.

Németh-Izsák Ilona | Fotó: LFKZ/Kőhidai Szabolcs Tfirst Péter | Fotó: LFKZ/Felvégi Andrea Horváth Bence Dániel | Fotó: LFKZ/Kőhidai Szabolcs
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Szentendrén a Tómelletti szőlőhegynek 

nevezett dombon kezdett saját ház építé-

sébe feleségével, Sághy Évával 1964-ben. 

A kukoricacsutkákkal teli szántásra csak 

földút vezetett, víz, villany pedig több száz 

méterre volt. A kalákában épülő házhoz 

vödörben cipelték a vizet az utolsó utcai 

nyomóskútról. Mire elvégezte a főiskolát, 

állt a ház.

Felesége elhagyta ígéretesnek induló 

szobrászi pályáját, hogy férjét segítse és a 

családnak éljen. Négy gyerekük született: 

Berta, Réka, Sára és Márton. A Pomázi úti, 

időközben kibővített ház igazi otthonként 

és alkotóhelyül szolgált a művész számára 

élete végéig.

Szentendre is egyre inkább otthonuk-

ká vált. „Belecsöppentünk ebbe a világ-

ba, de nem ismertünk szinte senkit. Deim 

Pál, Barcsay Jenő, Farkas Ádám és a régi 

művésztelepiek, Kántorék, Göllner Miklós 

kedvesen befogadtak. Mikor az-

tán felépült az Új Művésztelep, 

idekerült Asszonyi Tamás, aki 

osztálytársam volt a főiskolán, s 

nagyon sok korombeli ismerős. 

Kialakult egy baráti kör. Rend-

szeresen találkoztunk, kerestük 

egymás társaságát, hiszen még 

kevesen voltunk” – mesélte az 

egyik vele készült interjúban. 

Barátságunk évtizedei alatt 

mindig élmény volt a vele való 

találkozás, beszélgetés. Nála 

természetesebb, jobb humo-

rú embert keveset ismertem. 

Szerénységére jellemző, hogy 

bár valamennyi jelentős szak-

mai és állami díj birtokosa volt, 

„vidéki szobrászként” titulálta 

magát.

„Elgondolkodtató, hogy a szob-

rász mesterség eszköztára a 

szoborkészítés több ezer éves 

története során szinte semmit 

sem változott. Ebben az ósdi szellemi »mű-

helyben« érzem jól magam”– fogalmazta 

meg ars poeticáját. Ám a műfaji sokszínű-

ség, az anyagok változatossága, a remek 

formaérzék, a hatalmas technikai tudás, 

de legfőképpen műveinek gondolatisága, 

groteszk humora és iróniája emeli azokat 

egyedi, senkiéhez sem hasonlítható kor-

társ alkotásokká.

Csíkszentmihályi Róbert munkásságában 

meghatározó helyet foglal el az éremmű-

vészet. „Rátaláltam a kisplasztikára. Míg a 

köztéri szobrot mindenkinek látnia kell, ha 

tetszik, ha nem, a kisplasztika nem erőszak” 

– mondta. Mindezek ellenére az országban 

és a határokon túl több, mint ötven köztéri 

szobra, emlékműve látható, csak Szent-

endrén közel tíz.

A család meghatározó szerepet töltött be 

Csíkszentmihályi Róbert életében. Fiumei 

származású édesanyja révén kötődött az 

olasz, mediterrán kultúrához, amit plasz-

tikáinak formavilága is tükröz. Édesapja 

minden hétvégén kirándulni vitte az öt 

gyereket, s ennek köszönhette a természet 

iránti szeretetét, amely műveinek témavá-

lasztásában is megnyilvánul.

A művészi hajlam gyakori a népes Csík-

szentmihályi családban: test-

vérei közül Csíkszentmihályi 

Péter belsőépítész, Csíkszent-

mihályi Károly népi iparmű-

vész. Négy gyermeke is alko-

tóművész lett: Berta grafikus, 

Réka és Sára textilművészek, 

Márton fotográfus. A tizenegy 

unokából eddig két zenész, 

egy díszlettervező, egy tájépí-

tész, egy fotós és egy néptán-

cos sorolható a művészutódok 

közé.

Csíkszentmihályi Róbert halá-

lával Szentendre és az ország 

egy nagyszerű emberrel és 

jelentős művésszel lett sze-

gényebb, bár művei tovább-

ra is velünk élnek. A művész 

régi kívánsága teljesülne, ha 

a kertjükben álló szobrok va-

lamelyike Szentendrét díszít-

hetné.

Rappai Zsuzsa

Töredezett emlékek

Életének nyolcvankettedik évében augusztus 26-án 
szentendrei otthonában elhunyt Csíkszentmihályi Róbert 
Kossuth-díjas szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja, a Nemzet Művésze, Szentendre Díszpolgára.

A szoborkészítés több ezer éves története során 
szinte semmit sem változott. Ebben az ósdi 
szellemi »műhelyben« érzem jól magam.

Műterme ajtajában

Csíkszentmihályi Róbert és felesége, Éva gyermekeikkel: Rékával, Bertával, 
Sárával és Marcival ültek a fényképezőgép elé a Templomdombi Játékokon



Pontosan mivel foglalkozol?

Én vagyok a CommonVibe Egyesület elnöke 

és alapítója. Én vezetem az egyesületet, va-

lamint működtetem azt a mentorrendszert, 

amit kitaláltam a gyerekeknek.

Mi a Commonvibe célja?

Ózd környéki gyerekeknek szeretnénk le-

hetőségeket és alternatívákat biztosítani. A 

zenét használjuk oktatási eszközként. Apró 

csapatokat hozunk létre, ami azért jó, mert 

a gyerekek közösségben lehetnek, illetve 

mindenkinek egy a célja: hogy profi ze-

nész legyen. Csak olyan gyerek lehet ben-

ne a programban, aki hajlandó ezért tenni. 

Létrehozunk egy kis csapatot, ami elkezd 

dolgozni, és amikor azt érezzük, hogy már 

tudnak együtt zenélni, akkor elmegyünk 

velük koncertekre. Ez egy akkora löketet ad 

nekik, hogy onnantól kezdve csak ezt akarják 

csinálni.

Hány ilyen csoportotok van?

Jelenleg kettővel dolgozunk, egy-másfél 

éve rotálódik a második csapat. Pont tegnap 

jöttünk haza Szlovákiából, Pozsonyban volt 

egy fellépésünk. Szeptemberben tervezünk 

egy harmadikat indítani.

Hány gyerek van a csoportokban?

A Várkonyi Csibészekben öten, a Kifia zene-

karban szintén, azaz tíz gyerekkel foglalko-

zunk. Ez nem egy alacsony küszöbű prog-

ram: nem arról szól, hogy beesik a gyerek, 

és csak úgy elbeszélgetünk vele. Teljes fi-

gyelmet fordítunk rájuk, illetve a családjaikra 

is. Tehát egy mély mentorrendszer épül ki 

minden gyerek köré: itt mindenkivel feladat 

van, reflektálunk a munkavégzésre, a csa-

ládi problémákat megpróbáljuk megoldani, 

tartjuk a kapcsolatot az iskolával, szülőkkel, 

barátokkal. Szerves részei vagyunk az éle-

tüknek.

Hogy talált meg ez a feladat?

A Van Helyed Alapítványnál voltam önkén-

tes, ott három évig dolgoztam, aztán saját 

szervezetet alapítottam. A zenére alapoztam 

az ötletet, és ez olyan jól működött, hogy 

az évek alatt kiforrott belőle egy módszer.

Az önkéntes munkához mi adta meg a kez-

dő löketet?

Kinn éltem Angliában, és nagy volt bennem 

a honvágy. Nem azért mentem ki, mert any-

nyira szerettem volna, hanem mert nem 

volt se munkám, se szakképzettségem, és 

arra sodort az élet. Itthon 400-500 forintos 

órabérekért dolgoztam, ezért gondoltam 

azt, hogy kimegyek. Ott aztán elkezdtem 

népzenét hallgatni, és az segített a hon-

vágyamon. A népzenével együtt jött a ci-

gányzene, ezek kéz a kézben járnak együtt. 

A hétköznapjaimhoz annyi erőt és romanti-

kát adtak, amitől tudtam „működni”. Emiatt 

elkezdett érdekelni a cigányság. Elég sok 

hasonlóságot véltem felfedezni az életem és 

az övék között. Főleg a cigány gyerekekkel 

éreztem közösséget: ahogy egyre jobban 

belemélyedtem, azt láttam, hogy nem tud-

nak mit kezdeni velük a tanárok, nincs alter-

natívájuk, nem látják a jövőjüket. Nekem is 

hasonló volt az életem, és kitaláltam, hogy 

ha hazajövök, akkor elmegyek Ózdra. Mikor 

ezt megtettem, szerelem volt első látásra: 

azt éreztem, hogy ez az, amit jól tudok csi-

nálni. A gyerekek figyelnek rám, és olyan 

gyerekeket tudok tanítani, akiket más nem. 

Nem volt bennem semmilyen elvárás. Csak 

sodródtam az árral. Rengeteg elfojtott érze-

lem gyülemlett fel bennem Angliában, de 

aztán hazatértem, önkénteskedtem, utaz-

tam, végre magyarokkal beszéltem, itthon 

voltam. Úgy éreztem, megérkeztem, ez kell 

nekem, és még inkább én kellek nekik. Sok-

kal jobban működött a kémia köztem és a 

gyerekek között, mint a többi önkéntessel. 

Rajongtak értem, és onnantól kezdve én is 

csak velük akartam dolgozni. Hiába jöttek 

jobban fizető munkák, csak ezt csináltam. 

Már a pénz se érdekelt: volt olyan, hogy ci-

pőm se volt, de akkor is inkább maradtam 

önkéntes. Azt éreztem, hogy végre van ér-

telme az egésznek. Nemcsak arról szólt az 

életem, hogy pénzt keressek, hanem valami 

többről.

Mesélsz a várkonyi Csibészek tagjairól?

A kezdetek kezdetén hét tag volt, de ez for-

málódott, ahogy telt-múlt az idő. Van, aki 

leválik, akit ki kell tenni, akivel nem lehet 

együtt dolgozni. Az énekesünk Ruszó Domi-

nik, ő egy nagyon okos, érzékeny srác. Jól 

lehet vele együtt dolgozni. Tizenegy évesen 

került be hozzánk, nagyon jó hangja volt. Ő 

most már jazz-énekes szakon tanul a Bartók 

Béla Konzervatóriumban, nagyon szép jövő 

előtt áll. Aztán itt van Boros Patrik, aki szin-

tén a konziba jár, klasszikus gitár szakra, de 

most a basszusgitárt próbálgatja, és kide-

rült, hogy van hozzá tehetsége. Itt van még 

Kotta Patrik, aki most megbukott, de nem 

baj. Fontos a bukás is: minden jó mesternek 

el kell bukni ezerszer ahhoz, hogy mester 

lehessen. Kapott az élettől egy pofont, ez-

zel meg kell küzdenie. Most az lesz a dolga, 

hogy minél többet tanuljon. Ez nagyon fon-

tos elv nálunk: önmagában a tehetség csak 

húsz százalék, a maradék nyolcvan munka 

és gyakorlás. Negyedik tagunk Sanyika, 

aki három éven át küzdött, hogy bekerül-

hessen. Ő benne van a Liszt Ferenc Aka-

démia Különleges Tehetség programjában 

is, most Spanyolországba megy egy hétre 

tanulmányi útra. Nagy példa a többieknek 

is. Örülök, hogy bekerült, mert egy újfajta 

energiát hozott magával. Láthatják a gyere-

kek, hogy munkával és szorgalommal mire 

tudnak menni.

Mi alapján találod meg a gyerekeket?

Erre nincs kiforrott módszertan, minden 

gyereket különböző úton-módon találunk 

meg. A Kifia zenekarnál például azt találtuk 

ki, hogy nem lesz feltétel, hogy a gyerek 

tudjon gitározni. Ennek ellenére persze 

nagyon kemény elvárások vannak velük 

szemben, amiknek „megfelelgetnek”. A 

módszertanunk lényege az, hogy a gye-

rekek is tanítják egymást. Nyilván vannak 

koordinátorai ezeknek az óráknak, gitárta-

nárok és szociális munkások is besegíte-

nek, de az, hogy egymást tanítják, a lehető 

leghitelesebb. Egymásnak jobban elhiszik 

a dolgokat.

Ha valaki adni akar, az nem vár érte hálát

A Tahitótfaluban élő Miklósi Ákos, a CommonVibe projekt megálmodója a zene 
segítségével segít kitörni a mélyszegénységből a szegregátumokban élő roma 
fiataloknak. Önkéntes munkáról, a mentor és a mentorált közötti kapcsolatról, 
valamint a kétoldali háláról beszélgettünk.
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 „A Common Vibe egy foglalkozás, 

amelyben a periférián élő roma fi-

atalok és képzett zenészek együtt 

alkotnak, együtt zenélnek. A közös 

zenélés a program eszköze, a közös 

alkotás, a közös élmény pedig hozzá-

járul a kapcsolatteremtési készségek, 

a másik és a másság tiszteletéhez és 

megbecsüléséhez, illetve a magatar-

tási, önértékelési, önbecsülési prob-

lémákkal küzdő fiatalok pozitív irányú 

személyiségfejlődéséhez.

(www.commonvibe.hu)”



Mennyire határozza meg a munka eredmé-

nyességét a családi háttér?

A Várkonyi Csibészek családjaival rendkívül 

szoros a kapcsolatunk. Nélkülük nem tudunk 

működni. Ha rossz a szülővel a kapcsolat, 

akkor valószínű, hogy a gyerek ki fog esni. 

Nekünk mindent meg kell tenni, hogy jóban 

legyünk velük, segíthessük őket, lássák ér-

telmét a munkának, részesei legyenek és 

higgyenek benne. Nélkülük ez nem megy. 

Az egyik anyuka varrja a kézzel hímzett pó-

lóinkat, hatalmas a bizalom mindkét fél ré-

széről. Egész nyáron a gyerekekkel vagyunk, 

a családnak addig ránk kell bíznia őket. Napi 

szinten beszélünk, ők is az életem része, én 

is az övéké. Ezeknek a gyerekeknek nincse-

nek például drogproblémáik. Olyan kör-

nyezetből jönnek, ahol minden nap szívják 

körülöttük a füvet, de ők hozzá sem nyúlnak. 

Ez a művész-identitás, ami a kultúrájukban 

gyökeredzik, hatalmas kapaszkodót jelent. 

Ők mások, mint a többiek, ők nem ihatnak, 

nem drogozhatnak.

Mit tartasz a legnagyobb eredményednek?

Látom a gyerekeken például, hogy a szókin-

csük bővült, és segítenek egymásnak. Ér-

zékenyebbek, és fontosnak tartják a közös 

munkát. Más gyerekeket tanítanak, sikerül a 

felvételijük. De az is nagy élmény, hogy meg 

tudok venni egy gitárt, és oda tudom adni 

nekik. Vagy amikor meg tudom jutalmazni 

őket, ha jól csináltak valamit. Annál nagyobb 

öröm nincs, mint amikor valaki úgy cselek-

szik, ahogy elvárom tőle, és ezért megdi-

csérhetem.

Hálával mennyire találkozol részükről?

Nincs kimondva. Egyszer volt egy szülina-

pom, amiben a szülők is részt vettek, az 

jól esett. Sok esetben az önkéntesek azt 

hiszik, hogy hálával kéne tartoznom, amiért 

besegítenek. Én úgy gondolom, hogy az 

embernek azt kell csinálnia, amit szeret, 

és nem várni el semmit cserébe. Ha valaki 

adni akar, az nem vár érte hálát. Nem sze-

retem, amikor az emberek elvárják, hogy 

én hálálkodjak bármiért is. Vannak támo-

gatóink, sok pénzt adnak, de egyszer sem 

vártak hálálkodást. Én sem érzem úgy, 

hogy nekem hálával kéne tartoznom fe-

léjük. Ez mindenkinek a maga döntése: ha 

ő ezt akarja támogatni, ebben látja a le-

hetőséget és a jövőt, akkor csinálja. De ne 

kelljen hálálkodnom senkinek, nekem se 

hálálkodnak. Sőt, azt se szeretem, mikor azt 

mondja valaki, hogy mennyire nagyszerű 

az, amit csinálok. Akkor csinálja ő is, mert 

van erre lehetőség, és kell is. Ez egy közös 

felelősségvállalás.

A szegénység problémájával mennyire ta-

lálkozol a munkád során?

Szerintem a szegénység nem feltétlenül 

anyagi kérdés. A szegénység sok esetben a 

szeretet hiányát is jelenti. Nyilván attól nem 

lakik jól a gyerek, ha szereti az anyja. De ha 

egy anya tényleg szereti a gyerekét, akkor 

mindent meg fog tenni, hogy az ne szen-

vedjen hiányt. Van nálunk olyan család, ahol 

nincs vezetékes víz, fürdő, vécé. De olyan 

szeretet van náluk, ami miatt nem gondolom, 

hogy ők szegények. Ez attól függ, hogy az 

ember hogyan tekint a szegénységre. Van-

nak nálunk mélyszegénységben élők is, akik 

azzal hívnak fel, hogy két napja nem ettek. 

Ilyenkor gyorsan segítséget kell találni. De 

ennek a programnak pont az a célja, hogy a 

gyerek ebből a közegből teljesen ki tudjon 

szakadni. A tanulás az egyetlen dolog, ami 

ki tudja innen emelni, vagy a szerencse, de 

arra várni elég értelmetlen.

egy ilyen nehéz helyzetet hogy kezelsz?

Veszek ennivalót. Szólok valakinek, aki ott 

lakik Ózdon, hogy vásároljon be. Nyilván az 

lenne a legjobb, ha munkát találnánk nekik, 

de vannak olyan helyzetek, amikor a szülők 

egyszerűen nem tudnak dolgozni, egész-

ségügyi okok miatt. Ezeket a problémákat 

másfél évig próbáltam orvosolni, de rájöt-

tem, hogy nem tudok mit tenni, nekem a 

gyerekekkel kell foglalkoznom. Nekik kell 

megmutatnom, hogy hogyan tudnak leválni 

erről, elkezdeni dolgozni, és segíteni a szü-

leiket.

Hogyan viseled, amikor egy problémát nem 

sikerül megoldanod?

Ez is egy út. Nekem ilyen a mentalitásom, 

hogy ha valamit elképzelek, akkor mindent 

megteszek, hogy az úgy is legyen. Így tud-

tam felépíteni ezt a programot. De amikor 

egy éven keresztül próbálkozok, és mégse 

tudok megoldani egy problémát, akkor fel 

kell adni, és azt mondani, hogy kitalálok va-

lami mást. Sok esetben nem gondolkodom, 

csak megveszem nekik az ételt, mert nem 

tudhatom, milyen lehet az, amikor valaki két 

napig nem eszik. Amikor azt mondja nekem 

a gyerek, hogy inkább lefeküdt aludni ko-

rábban, mert éhes volt, akkor nyilván csak 

lyukakat tudok befoltozni a segítségemmel. 

De hogyha ezt nem tenném, akkor lehet va-

lami olyasmit kéne csinálnia, amit később 

ő maga is megbánna. Szóval vannak ilyen 

helyzetek ebben a munkában. De fontos, 

hogy a gyerekeket tudatosságra neveljük: 

arra, hogy lássák az ok és az okozat közötti 

összefüggést, azt, hogy a munka és a tanu-

lás milyen hasznos, és ezekkel tud ebből a 

közegből kiszakadni.

Önkéntesként az a tapasztalatom, hogy a 

belefektetett munkánk mellett mi is ren-

geteget kapunk cserébe. ezt te is így érzed?

Ez érdekes felvetés. Ők nem „adnak”, mi 

csak úgy kapunk tőlük. Olyan jellemfej-

lődésen mentem keresztül, ami enélkül 

nem történhetett volna meg: nem lennék 

önmagam, ha nem ezt csinálnám. Gondol-

kodtam, hogy én hálával tartozom-e a gye-

rekeknek, és úgy érzem, igen. Rengeteget 

tanítottak nekem magamról, a világról, a 

kultúrákról – arról, hogy mihez hogyan kell 

hozzáállni. Voltak problémák, amiket meg 

akartam oldani, és megtanultam, hogyan 

lehetséges, hogyan nem. Ezeket aztán a 

saját életembe is átültettem. Rugalmas-

ságot, megoldási készséget, empátiát ta-

nultam tőlük, és persze rengeteg türelmet. 

Szerintem mindenki próbálja ki az önkéntes 

munkát, rengeteg mindent ad. De ne azért 

kezdjünk bele, mert várunk valamit cseré-

be, hanem mert tenni akarunk valamit. Ha 

az ember így áll hozzá, nagyon jó dolgok 

sülnek ki belőle.

Vas Julianna

Miklósi Ákos kamaszkora él Tahitótfaluban. Elmondása szerint olyan gyerek volt, aki-

vel a tanárok soha nem tudtak mit kezdeni. Iskoláról iskolára járt, a 10-iket többévnyi 

próbálkozás után sem sikerült befejeznie, így dolgozni kezdett. Hogy pénzt keressen 

Angliában vállalt takarítói munkát, ahol honvágyában rengeteg népzenét és folklór 

cigány zenét hallgatott. Ahogy dokumentumfilmekből és könyvekből megismerte a 

cigányságot, egyre inkább azt érezte, nincs egyedül a világban. Hazajött és önkén-

tes munkát vállalt Ózdon, a Hétes-telepen. A Common Vibe 2016-ban alapult Ákos 

vezetésével.
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Miklósi Ákos (a képen balról a harmadik) | Fotó: commonvibe.hu



Hajójával a hóna alatt érkezik meg Balázs. 

Helyére tette, szárazra törölte. Ez egy olyan 

protokoll, amit egy interjú sem tud meg-

zavarni.

Mesélj, hogyan vártak itthon az olimpia 

után?

Nem volt olyan hű de nagy ünnepség. A 

családdal találkoztam, de igazából tart 

még a szezon és annyira pörögnek az ese-

mények, hogy nem is akartam ünnepelni. 

Folyamatosan fontos versenyek vannak. 

Az idei szezonban még két világbajnokság 

van előttem, most erre kell fókuszálnom. 

Talán a szezon végén…

Nézzünk egy picit vissza az olimpiára, hi-

szen itt ismert meg igazán a közönség. el 

tudtad különíteni, hogy ez olimpia és nem 

egy átlagos verseny? érzel a versenyek 

között különbséget? Miben volt más?

Sajnos a Covid miatt olyan szigorú sza-

bályoknak kellett megfelelnünk, aminek 

köszönhetően nem volt érzékelhető, hogy 

ez olimpia. Nem engedtek ki a városba, 

nem mehettünk felügyelet nélkül seho-

vá, a versenyeken nincs közönség. Csak mi 

voltunk ott, és azok az ellenfelek, akikkel 

más világverseny is találkozok. Igazából 

nem jött át, hogy ez most az olimpia. Ez 

inkább volt jó, mint rossz, mert így nem volt 

rajtam nyomás.

van olyan momentuma, élménye az olim-

piának, amit szívesen fogsz mesélni majd 

az unokáidnak?

Talán egy dolog, amire szívesen fogok 

visszaemlékezni. Első nap volt a páros, az 

nem ment jól, mert a párom tüszős man-

dulagyulladással küzdött, és úgy eveztük 

végig a távot. Az egyesre nem készültem, 

nem is voltak elvárásaim. Egy célom volt, 

hogy jó pályákat menjek. Volt egy edzés, 

ahol pont egyszerre szálltam vízre azzal 

a kubai sráccal, aki előző nap párosban 

megnyerte az olimpiát, együtt mentünk 

fel, volt egy laza közös edzésünk. Sokat 

beszélgettünk és a végén még tanácsok-

kal is ellátott. Ez biztosan megmarad ne-

kem, mint élmény, már azért is, mert elké-

pesztően sok pluszt adott.

van olyan példakép, akikkel már együtt 

evezel és már nem csak példaképek, ha-

nem versenytársak?

Ha nem is példaképek, de vannak olya-

nok, akik négy-öt éve az élvonalban van-

nak, és sokáig csak a tévében láttam őket, 

most pedig egyenrangú felek vagyunk. 

Ha nevet kellene mondani, akkor talán 

Sebastian Brendel többszörös olimpiai 

bajnok.

van kedvenc távod?

Az 5000m áll hozzám legközelebb – világ-

bajnoki második vagyok –, de a jövőben 

muszáj lesz az olimpiai versenyszámok 

felé fókuszálnom. Ez a jövő, mivel így ka-

pok leginkább támogatottságot. 1000m 

egyes és 1500m páros. A szövetségnek is 

ez az elvárása velem szemben.

érzed, hogy fokozott figyelmet kapsz akár 

szakmai területen akár magánéletben? 

Megnőtt az érdeklődés irántad a lányok 

felől?

Szponzorok jöttek, aminek örülünk. A 

média kicsit felkapott, több a riport, de 

semmi extra. Azok a lányok, akik csak az 

eredmények kapcsán keresnek, azokkal 

nem foglalkozom, nem is szimpatikus.  Je-

lenleg nincs barátnőm, de egyelőre időm 

sem nagyon van erre.

Ha szembe jön álmaid nője, azért nyitott 

vagy?

Igen, mindenképp, a kettőnek meg kell 

férnie egymás mellett.
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Tokió után irány Párizs

Nincs pihenő az olimpia után. Adolf Balázzsal és edzőjével, 
Pétervári Pállal a szombat délelőtti edzés végén sikerült egy 
könnyed beszélgetésre leülni, ahol meséltek múltról, jelenről és 
egy kicsit a jövőről is.

Adolf Balázs és Fejes Dániel az olimpián



evezés mellett van idő a tanu-

lásra?

Az Óbudai Egyetem Villamos-

mérnöki Karán voltam levelezős 

hallgató. Most gondolkodom, 

hogyan tovább. Az online tanu-

lás alatt elveszítettem a motivá-

ciómat. Párizsig lehet, hogy csak 

a sportra koncentrálok, és ké-

sőbb befejezem az egyetemet.

Mikor vált az evezés igazán sze-

relemmé?

Nagyon régen. Úsztam, szertor-

náztam, karatéztam, de egyik 

sem jött be igazán. A terem nem 

az én világom. Talán tehetsé-

gem sem volt hozzá igazán. A 

vízen találtam meg azt, amit iga-

zán élvezek.  Az első pillanattól 

tudtam, hogy ez az én világom.

volt olyan, amikor úgy érezted, 

neked ez elég és abbahagyod?

Nem. Olyat soha nem érez-

tem. Inkább mélypontok vol-

tak, amikor nem jöttek úgy az 

eredmények, ahogy azt szerettem vagy 

várták volna tőlem. Főleg az elején. Gye-

rekkoromban a szüleimmel Szigetközben 

nyaraltunk, többször fordult elő, hogy a 

kemény edzések helyett a családdal pi-

hentem. Egy idő után persze nem tehet-

tem meg, hogy nem veszek részt a nyári 

edzéseken, aminek persze a szüleim nem 

örültek annyira. Bár a nyarakat becsülete-

sen végig áteveztem és edzettem, az ered-

mények mégsem jöttek. A versenytársaim 

erőben, testalkatban elhúztak mellőlem, 

így esélyem sem nagyon maradt. Volt két 

olyan év, amikor feltettem a kérdést ma-

gamnak, hogy miért is csinálom ezt. Nem 

a feladás lebegett a szemem előtt, hanem 

inkább átértékeltem a kenuzást. Könnye-

debben vettem és nem görcsöltem rá az 

eredményekre. Ezzel sikerült átbillente-

nem magam és jöttek az eredmények.

Milyen a kapcsolatod az edződdel? Mivel 

tudott többet adni neked, mint megtaní-

tani a helyes technikát?

Azt hiszem, nagyon jó. Ő volt az, aki megta-

nított gondolkodni. Megtanította, hogy ne 

csak katona legyek, aki követi a parancso-

kat. Önállóságra tanított, és engedte, hogy 

az én érzéseim, döntéseim is hangsúlyt 

kapjanak a felkészülésben. Megtanította, 

hogyan tudom megismerni önmagam és 

hogyan tudok figyelni magamra. Közös 

döntéseket hozunk.

tudjuk, hogy egyesületet váltottál, de az 

edző maradt. Miért volt rá szükség?

2018-ban elfogytak mellőlem az itteni 

edzőtársak. Azon kaptam magam, hogy 

egyedül evezek, ami az előre-

lépés szempontjából nem jó. 

Kell a húzóerő, amihez társakra 

volt szükségem, így muszáj volt 

olyan döntést hozni, hogy kell 

egy csapat. Az Óbudai Ganzba 

igazoltam. Pali bácsihoz viszont 

ragaszkodtam.

Azt már tudjuk, hogy Ön, Péter-

vári Pál, milyen edzője Balázs-

nak, de Önnek milyen verseny-

zője Balázs?

Tízéves kora óta dolgozunk 

együtt. Sikerült kiismernünk 

egymást. Azt látom, hogy a 

mai gyerekeknél az adottság 

nem minden esetben elég. A 

hozzáállás sokkal fontosabb, 

ami Balázsnál az első pilla-

nattól érezhető volt. Nagyon 

szerette ezt a sportot, és ké-

pes volt sokszor az első helyre 

tennie azt.

van Balázsnak gyenge pontja?

Szerencsés páros vagyunk, nem 

tudok ilyet mondani. Zökkenőmentes az 

együttműködés.

lehet azt mondani, hogy ő egy álomver-

senyző?

Igen, határozottan az.

van hiányérzet az olimpia kapcsán?

Elképesztően szigorú szabályoknak kel-

lett megfelelni, így a szállodán kívül szinte 

semmit nem láttam. A városnézés most 

kimaradt, így talán ez az egyetlen, ami hi-

ányérzet bennem.

Párizs a rövidtávú cél, de van hosszútá-

vú is? Balázs, meddig marad együtt ez a 

páros?

Amíg lehet, mi ketten együtt „evezünk”. 

És meddig? Evezni addig, amíg szeretem. 

Megélhetési kenus soha nem leszek.

Gergi Erna

SPORTHÍREK

lABDArÚGÁs

A DUNAkANYArBAN kezDték és MÁr 

PrOfik Három volt utánpótlás játékos is 

profi szerződést kapott 2021 nyarán.

kövesdi Péter (Kökő) hét szentendrei év 

után igazolt el a MOL Fehérvár FC-hez, 

majd idén nyáron az NBII-ben szereplő 

Pécsi MFC-hez. Márciusban már bemu-

tatkozott az U18 nemzeti csapatban és 

meghívót kapott az U19 válogatottba is.

Bonifert Máté (Impi) és farkas Gábor 

(Gabó) a Vasas FC-vel kötötte meg a 

profi szerződést 2021. július végén. Előbbi 

négy, utóbbi három és fél év narancs-fe-

kete képzés után 2018 februárjában 

került a Vasas KLA-hoz, majd a Vasas 

FC-hez. Jelenleg Máté a Vasas FC NBII 

felnőtt keretének tagja, Gábor a szintén 

NBII-ben szereplő BFC Siófok csapatá-

hoz került kölcsönbe.

MeGkezDőDÖtt A BAJNOksÁG: U15 

Mlsz kieMelt BAJNOksÁG 09. 04. 

Dunakanyar SE – Grosics Akadémia 6:2. 

Góllövők: Egervári 4, Korvicska 1, Lőrinc 

1 09. 11. Balmazújváros – Dunakanyar SE 

0:4. Góllövők: Lőrinc 1, Pinke 1, Korvics-

ka 2. Következő hazai mérkőzések: 09.19. 

10 óra: a REAC csapatát fogadják a fiúk, 

majd 10.02-án a Gloriett SE látogat Szent-

endrére. Felnőtt II. osztály Északi csoport 

Szentendre – Bag 3:2. Góllövők: Egervári 

1, Szabó 1, Deák 1 • Pécel – Szentendre 

2:1 • Szentendre – Pomáz 1:0

kézilABDA

Kézis lányaink szeptember 18-án kezdték 

meg szereplésüket az NBII Északi cso-

portjában. Hazai mérkőzések (helyszín: 

Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázi-

um) 09.18.  11 óra: SZNKE  – OKSI • 10.02. 

13 óra: SZNKE – Tatabánya • 10:17. 16 óra: 

Budakalász – SZNKE • 10.24. 11 óra: SZN-

KE – Dunakeszi

sPOrtÁGvÁlAsztÓ NYílt NAP SZKH-

SE és a Piramis SE közösen tartotta 

meg első sportágválasztó nyílt napját. 

A rendezvényt Szentendre Város Önkor-

mányzata, a Magyar Öttusa Szövetség és 

a Szentendrei Helyőrség-támogató Pa-

rancsnokság támogatta. A rendezvényre 

176 fő regisztrált, a felnőtt érdeklődők 

védettségi igazolvány felmutatásával 

látogathatták meg az edzéseket. A részt-

vevők betekintést nyerhettek az atlétika, 

aerobik, birkózás, cross-fitt, karate, kenu, 

kerékpár, öttusa, triatlon, vívás sportágak 

szépségeibe, és megismerkedhettek az 

egyesületek sportobjektumával.
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Adolf Balázs és Pétervári Pál
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ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁS

2021. SZEPTEMBER 18 – 26.

SZAVAZZ
A MOMENTUM JELÖLTJEIRE

AZ ELŐVÁLASZTÁSON!

TOVÁBBI RÉSZLETEK: MOMENTUM.HU/ELOVALASZTAS

A MOMENTUM A GARANCIAA VÁLTOZÁSRA!

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

BUZINKAY
GYÖRGY
A MOMENTUM KÉPVISELŐJELÖLTJE

SZENTENDRÉN ÉS KÖRNYÉKÉN
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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

felHívÁs
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulaj-

donú ingatlan értékesítésére:

sor-
szám

Cím Terület
ingatlany-

nyilvántartási 
megnevezése 

Övezeti 
besoro-

lás 

Pályázati 
biztosíték 
(együttes)

Bruttó 
induló (licit) ár 

(együttes)

1.
Szentendre,

belterület 1041, 
Bükkös part 22.

3483 m2 udvar, orvosi 
rendelő 

Vt/6

20.000.000 Ft 384.683.000 Ft

2.
Szentendre 
belterület 

1041/A
159 m2 pince Vt/6

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. október 13. 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 és e-mailen: 26/785-057, gabay.anett@szentendre.hu

fülöp zsolt

Polgármester
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ADÁ S -VÉTE L
Szentendrén 55 négyzetméteres lakás eladó. 
Tel.: +36 20 823-2028

SZOLG ÁLTATÁ S
Kőművesmunkák, térkövezés, kerítések, járdák, 
vízóra-aknák készítése, javítása. T.: +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

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

Kiadó Szentendrén külön bejáratú szoba, férfi 
részére, állomás közelében. Tel.: +36 20 242 
0927

Matematikaoktatás felső tagozattól 
egyetemig Szentendrén vagy akár online is! 
Fontányi Andor, tel.: +36 30 47-32-190; www.
matekneked.hu

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
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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

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

fizikai munkakörökbe:
Ø �vízMŰGéPész _ Szentendre,�

Tahitótfalu�,�
Pilisvörösvár

Ø �villANYszerelő _Szentendre
Ø �NeHézGéPkezelő _Visegrád
Ø �HÁlÓzAt elleNőr _Szentendre

Ø �vízMérő leOlvAsÓ _Szentendre

Ø �CsAtOrNAMŰ GéPész _Piliscsaba

Ø �vízHÁlÓzAt kArBANtArtÓ 
_Szentendre, Pilisvörösvár

Ø �kÖzCsAtOrNA ÁtéPítő és JAvítÓ 
_Szentendre

Amit kínálunk: Cafetéria juttatás, Munkába járás költségtérítés, Kedvezményes 
üdülési lehetőség saját üdülőinkben, Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói 

hozzájárulás, Balesetbiztosítás, szociális, élethelyzethez kapcsolódó juttatások.

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

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

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a www.dmrvzrt.hu oldalon

Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása, cseré-
je, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, 
új tető cserepezése, kisebb javítások, SOS 
munkák: 30/622-5805, 20/492-4619

honlapkészítés.COM

Építőipari munkák: DRYVIT hőszigetelés, lakás-
felújítás, kültéri burkolatok, támfalak készítése 
Szentendrén és a Dunakanyarban, referenciák-
kal. Normentor-bau Kft. +36 20 341-4585

ÁLL Á S
3. kerületi és solymári telephelyünkre keresünk 
munkatársat gondnoki, karbantartói feladatok-
ra. Érdeklődni: +3620/944-1493 TÓNUSSAL

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

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



A fesztiválra a belépés ingyenes, de a borok fogyasztására csak a helyszínen vásárolt, a rendezvény logójával ellátott üvegpohárral van lehetőség, amit a 
Pohárponton lehet megvásárolni. A kóstolópoharakat nem váltjuk vissza. A rendezvény egészére a belépés a hatályos járványügyi szabályok szerint lehet-
séges, miszerint szabadon (védettségi igazolvány nélkül) látogatható. Kérünk mindenkit, hogy INDULÁS ELŐTT MINDENKÉPPEN TÁJÉKOZÓDJON  
A BELÉPÉS RÉSZLETEIRŐL, HISZEN A SZABÁLYOK VÁLTOZHATNAK AZ AKTUÁLIS KORMÁNYRENDELETEK FÜGGVÉNYÉBEN.

SZENTENDREI JAZZ-
ÉS BORFESZTIVÁL

2021. SZEPTEMBER 24-26.

Az idén kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Szentendrei Jazz- 
és Borfesztivál, ami igazi ínyencségekkel várja vendégeit. A belváros han-
gulatos sétálóutcáján, a Dumtsa Jenő utcán, az ország neves borrégióiból 
érkező hazai pincészetek várják majd az érdeklődőket, a Barcsay Múzeum 
udvara pedig Jazz udvarrá alakul erre a három napra, ahol a hazai jazzter-
més legjavát ízlelheti meg az idelátogató.

 kiállító borászatok 
 bárdos Pincészet Mátra   ePerMester  
 Pincészet   FrittMann borászat   Gere taMás  
 és zsolt Pincészet   Hetényi Pincészet  
 szekszárd   HilltoP borok & aneMona  
 Pálinkák   HoldvölGy Pince   kecze & Hady  
 kézMűves Pince   kőHeGybor - szentendre  
 bora   Márton és lányai Pálinka   Mészáros  
 Pál borHáz és Pince   Mokos Pincészet   
 neMes nedűk borszaküzlet   Pátzay 
 borbirtok   Petrény Winery eGer   recas 
 Pincészet   royal tokaji borászat 
 rUstica borMűHely - szentendre 
 streit-zaGonyi borászat   tHUMMerer 
 Pincészet   tokaj eXcellence 
 tűzkő birtok Pincészet   sajtviláG 

 koncertek 
 szePteMber 24. Péntek  
15:00 KAROSI JÚLIA QUARTET 
17:00 LANTOS ZOLTÁN OPENSOURCE 
19:00 ÁVÉD JÁNOS QUARTET 
21:00 GADÓ GÁBOR QUINTET 

 szePteMber 25. szoMbat 
15:00 BENDE ZSOLT TRIO FEAT. 

HODEK DÁVID
17:00 BOP CATS – A TRIBUTE TO THE 

CANNONBALL ADDERLEY QUINTET
19:00 VÖRÖS NIKI QUINTET FEAT. 

TÁBORSZKY BENCE
21:00 GYÉMÁNT BÁLINT TRIÓ

 szePteMber 26. vasárnaP 
15:00 TÓTH VIKTOR BIRD & FOOD MARKET
17:00 NAGY JÁNOS TRIÓ
19:00 LUKÁCS MIKLÓS CIMBIÓZIS
21:00 AJTAI PÉTER MINGUS! MINGUS! MINGUS! 
A koncertek a Szentendrei Kulturális Központ és a Ferenczy Múzeumi 
Centrum közös szervezésében valósulnak meg. A belépés ezekre is 
ingyenes, de előzetes e-mailes regisztrációhoz kötött. 
regisztracio@muzeumicentrum.hu

 kísérő ProGraMok 
Városismereti és gasztronómiai séták, pincetúra, boros workshopok várják a 
látogatókat, a helyi éttermek, termelők és szolgáltatók pedig borvacsorával 
vagy egyedi, borra hangolt menüsorokkal és programokkal készülnek.

 szePteMber 25. szoMbat 
11:00 GASZTRO-BOR SÉTA
Indulás a Tourinform iroda elől.

 szePteMber 26. vasárnaP 
15:00 BENKOVITS GYÖRGY PINCESÉTÁJA
Indulás a Tourinform iroda elől.

 WorksHoPok 
 szePteMber 25. szoMbat 
19:00 A DUNAKANYAR BORAI
Házigazda: Hidegkuti Gergely szőlész, borász

Szentendre és környékének a bortermelése a 19. század végén a filoxéra 
járványt követően összeomlott és feledésbe merült. A közelmúltban 
azonban több kezdeményezés is indult Dunabogdánytól egészen 
Budakalászig, hogy ismét jó borok készülhessenek a Dunakanyarban. 
Ez a kóstoló egy igazán különleges alkalom, ugyanis a környék borászai 
most először mutatják be közösen, egymást kiegészítve a boraikat egy 
workshop keretében. A 12 kóstolt bor mellett az úttörő vállalkozások 
történeteit, a borok mögötti kulisszatitkokat és a borászok vizióit is 
megismerhetik mindazok, akik ellátogatnak erre a kóstolóra.

 szePteMber 26. vasárnaP 
19:00 ŐSI SZENTENDREI BOROK NYOMÁBAN, 

A DÉLVIDÉKI BOROK TITKAI
Házigazda: Ercsey Dániel borszakíró

Szentendre borászatának meghatározó szereplői voltak a 17. század végén 
ide menekülő szerbek. Bár az ő munkásságuk és az általuk készített borok 
azóta már a feledés homályába merültek itt nálunk, de a délvidéken még 
napjainkban is sok izgalmas, számunkra egzotikus bor készül. Házigazdánk, 
Ercsey Dániel borszakíró, borblogger segítségével azt próbáljuk elképzelni, 
hogy milyen is lehetett az itt készült borok stílusa. A kortárs szerb 
borok kóstolása során izgalmas beszámolókat is hallhatunk a házigazda 
délvidéken szerzett tapasztalatairól.

Helyszín: Városháza díszterem. Jegyárusítás: Tourinform Iroda 
Jegyár: 5990Ft/fő, ami tartalmazza a borok árát.

Részletes információk a fesztivál facebook oldalán:  Szentendrei Jazz- és Borfesztival
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ÁltAlÁNOs seGélYHívÓ: 112

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

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

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

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

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

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

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

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: 501-920,/-921,/-923,/-924
• Hatósági ügyek: 501-905
• Gyámügy: 501-903,/-932,/-933,/-934

gyamugy.szentendre@pest.gov.hu
· 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

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

MeGHívÓ lAkOssÁGi fÓrUMrA
MÓDOsUl A telePÜléskéP véDelMéről szÓlÓ reNDelet

Tisztelt Szentendrei Polgárok!

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve a városban működő egyházakat, civil 

és gazdálkodó szervezeteket, hogy Szentendre Város Önkormányzata elkészítette a 

Településkép védelméről szóló rendelet módosításának tervezetét. A témában

2021. szeptember 30-án, csütörtökön 17.00 órakor a Dunaparti Művelődési Ház – 

Barlangban (szentendre, Dunakorzó 18.) munkaközi tájékoztató lakossági fórumot 

tartunk.

Felhívom a figyelmet, hogy a lakossági fórum témája kizárólag a településképi rendelet, 

így nem tudjuk figyelembe venni azokat a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, 

amelyek nem az adott egyeztetési eljárás tárgyával kapcsolatosak.

2021. október 8-ig írásban is benyújthatják javaslataikat, észrevételeiket a szentend-

rei közös Önkormányzati Hivatal címére:

2000 szentendre, városház tér 3., vAGY e-MAil CíMére: fopitesz@szentendre.hu

A rendeletmódosítás véleményezési anyaga megtalálható Szentendre város honlapján 

(www.szentendre.hu) 2021. szeptember 17-től október 8-ig.

fülöp zsolt

polgármester

JeleNtkezz tŰzOltÓNAk! 
segíteni akarsz a bajba jutott embertársaidon? Bátor és elhivatott vagy? Akkor nálunk 

a helyed! Jelentkezz tűzoltónak!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancs-

nokság felvételt hirdet gépjárművezető és beosztott tűzoltó munkakörre. Minden 

érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

előnyök:

• biztos munkahely

• hivatás

• változatos munkakör

• a kiképzést követően átlagosan havi 8 szolgálat

• sok szabadidő

• tanulási, továbbképzési lehetőség

• egyéb szakma megszerzésének lehetősége

• tervezhető életpálya

• előmeneteli lehetőség

• sportolási lehetőség

• béren kívüli juttatások

• felszereléssel, ruházattal történő ellátás

• kedvezményes üdültetés

• gyermektáboroztatás

A hivatásos állományba vétel feltétele:

• 18. életév betöltése

• büntetlen és kifogástalan életvitel

• cselekvőképesség

• magyar állampolgárság

• legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai végzettség)

• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés

• gépjárművezetői munkakörbe „C” kategóriás jogosítvány

A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150.000,- forint támoga-

tás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést 

térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.

Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakma iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni 

a 06-27/314-005 telefonszámon, vagy a human.vac@katved.gov.hu email címen lehet.

MeGHívÓ
Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2021. szeptember 25-én (szombat) 16.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart,

melyre tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye:

Szamos Marcipán Kiállítás és Látványműhely

(2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u.12. emeleti különterem)

Benkovits György

elnök



A fesztiválra a belépés ingyenes, de a borok fogyasztására csak a helyszínen vásárolt, a rendezvény logójával ellátott üvegpohárral van lehetőség, amit a 
Pohárponton lehet megvásárolni. A kóstolópoharakat nem váltjuk vissza. A rendezvény egészére a belépés a hatályos járványügyi szabályok szerint lehet-
séges, miszerint szabadon (védettségi igazolvány nélkül) látogatható. Kérünk mindenkit, hogy INDULÁS ELŐTT MINDENKÉPPEN TÁJÉKOZÓDJON  
A BELÉPÉS RÉSZLETEIRŐL, HISZEN A SZABÁLYOK VÁLTOZHATNAK AZ AKTUÁLIS KORMÁNYRENDELETEK FÜGGVÉNYÉBEN.

SZENTENDREI JAZZ-
ÉS BORFESZTIVÁL

2021. SZEPTEMBER 24-26.

Az idén kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Szentendrei Jazz- 
és Borfesztivál, ami igazi ínyencségekkel várja vendégeit. A belváros han-
gulatos sétálóutcáján, a Dumtsa Jenő utcán, az ország neves borrégióiból 
érkező hazai pincészetek várják majd az érdeklődőket, a Barcsay Múzeum 
udvara pedig Jazz udvarrá alakul erre a három napra, ahol a hazai jazzter-
més legjavát ízlelheti meg az idelátogató.

 kiállító borászatok 
 bárdos Pincészet Mátra   ePerMester  
 Pincészet   FrittMann borászat   Gere taMás  
 és zsolt Pincészet   Hetényi Pincészet  
 szekszárd   HilltoP borok & aneMona  
 Pálinkák   HoldvölGy Pince   kecze & Hady  
 kézMűves Pince   kőHeGybor - szentendre  
 bora   Márton és lányai Pálinka   Mészáros  
 Pál borHáz és Pince   Mokos Pincészet   
 neMes nedűk borszaküzlet   Pátzay 
 borbirtok   Petrény Winery eGer   recas 
 Pincészet   royal tokaji borászat 
 rUstica borMűHely - szentendre 
 streit-zaGonyi borászat   tHUMMerer 
 Pincészet   tokaj eXcellence 
 tűzkő birtok Pincészet   sajtviláG 

 koncertek 
 szePteMber 24. Péntek  
15:00 KAROSI JÚLIA QUARTET 
17:00 LANTOS ZOLTÁN OPENSOURCE 
19:00 ÁVÉD JÁNOS QUARTET 
21:00 GADÓ GÁBOR QUINTET 

 szePteMber 25. szoMbat 
15:00 BENDE ZSOLT TRIO FEAT. 

HODEK DÁVID
17:00 BOP CATS – A TRIBUTE TO THE 

CANNONBALL ADDERLEY QUINTET
19:00 VÖRÖS NIKI QUINTET FEAT. 

TÁBORSZKY BENCE
21:00 GYÉMÁNT BÁLINT TRIÓ

 szePteMber 26. vasárnaP 
15:00 TÓTH VIKTOR BIRD & FOOD MARKET
17:00 NAGY JÁNOS TRIÓ
19:00 LUKÁCS MIKLÓS CIMBIÓZIS
21:00 AJTAI PÉTER MINGUS! MINGUS! MINGUS! 
A koncertek a Szentendrei Kulturális Központ és a Ferenczy Múzeumi 
Centrum közös szervezésében valósulnak meg. A belépés ezekre is 
ingyenes, de előzetes e-mailes regisztrációhoz kötött. 
regisztracio@muzeumicentrum.hu

 kísérő ProGraMok 
Városismereti és gasztronómiai séták, pincetúra, boros workshopok várják a 
látogatókat, a helyi éttermek, termelők és szolgáltatók pedig borvacsorával 
vagy egyedi, borra hangolt menüsorokkal és programokkal készülnek.

 szePteMber 25. szoMbat 
11:00 GASZTRO-BOR SÉTA
Indulás a Tourinform iroda elől.

 szePteMber 26. vasárnaP 
15:00 BENKOVITS GYÖRGY PINCESÉTÁJA
Indulás a Tourinform iroda elől.

 WorksHoPok 
 szePteMber 25. szoMbat 
19:00 A DUNAKANYAR BORAI
Házigazda: Hidegkuti Gergely szőlész, borász

Szentendre és környékének a bortermelése a 19. század végén a filoxéra 
járványt követően összeomlott és feledésbe merült. A közelmúltban 
azonban több kezdeményezés is indult Dunabogdánytól egészen 
Budakalászig, hogy ismét jó borok készülhessenek a Dunakanyarban. 
Ez a kóstoló egy igazán különleges alkalom, ugyanis a környék borászai 
most először mutatják be közösen, egymást kiegészítve a boraikat egy 
workshop keretében. A 12 kóstolt bor mellett az úttörő vállalkozások 
történeteit, a borok mögötti kulisszatitkokat és a borászok vizióit is 
megismerhetik mindazok, akik ellátogatnak erre a kóstolóra.

 szePteMber 26. vasárnaP 
19:00 ŐSI SZENTENDREI BOROK NYOMÁBAN, 

A DÉLVIDÉKI BOROK TITKAI
Házigazda: Ercsey Dániel borszakíró

Szentendre borászatának meghatározó szereplői voltak a 17. század végén 
ide menekülő szerbek. Bár az ő munkásságuk és az általuk készített borok 
azóta már a feledés homályába merültek itt nálunk, de a délvidéken még 
napjainkban is sok izgalmas, számunkra egzotikus bor készül. Házigazdánk, 
Ercsey Dániel borszakíró, borblogger segítségével azt próbáljuk elképzelni, 
hogy milyen is lehetett az itt készült borok stílusa. A kortárs szerb 
borok kóstolása során izgalmas beszámolókat is hallhatunk a házigazda 
délvidéken szerzett tapasztalatairól.

Helyszín: Városháza díszterem. Jegyárusítás: Tourinform Iroda 
Jegyár: 5990Ft/fő, ami tartalmazza a borok árát.

Részletes információk a fesztivál facebook oldalán:  Szentendrei Jazz- és Borfesztival
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 10. tyúkosdűlő, petyina,  
 boldogtanya és papsziget 
 környéke 

Buszmegálló felújítása az Ady Endre úti 
Spar-nál.

 9. felsőpismány, sztaravoda 
 és szarvashegy 

Eszközváltó pont létesítése 
a Papszigeten (kerékpár-autó).

 1. belváros 

Járdaépítés a Duna-korzó 
nagyparkolótól a Belváros felé

 5. lászló telep és angol házak 

János utca forgalmának
biztonságossá tétele.

 4. püspökmajor lakótelep 

Szmolnyica és Hamvas játszótér 
ivókútjainak visszahelyezése, 
a Hamvas játszótér sövénnyel való 
lekerítése, a ping-pong asztal felújítása 
és a homokozók befedése.

 3. vasúti villasor és környéke 

Forgalmi rend újratervezése, 
forgalomcsillapítás a Vasúti villasor 
környékén.

 7. alsópismány és környéke 

Városi köztemető parkolójának 
rendezése.

 6. patakpart, füzespark, 
 vasvári lakótelep 

A Bükkös patak bal oldalán, a part 
11-es főútnál lévő részénél zöldfelület 
kialakítása, autó-parkolás elleni 
védeleme, fásítása, járda felújítása.

 8. izbég 

Szabadtéri fi tneszpark (streetworkout) 
telepítése az izbégi sportpályák mellé.

 2. pannónia telep 

A 11-es út fásítása az állomástól
a Lidl-ig.

SZENTENDRE

NYERTES
FEJLESZTÉSI

ÖTLETEK
www.varosreszi.szentendre.hu

A MI VÁROSUNK, A MI DÖNTÉSÜNK! Köszönjük, hogy aktív volt és részt vett a 
2021-es programban.


