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2021. OKTÓBER 23. 10:00
Városháza díszterem (Szentendre, Városház tér 1-3.)

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC EMLÉKNAPJA

 PROGRAM 

• Himnusz 
• Köszöntő beszéd: Fülöp Zsolt polgármester
• Ünnepi beszéd
• Díjak, kitüntetések átadása, laudációk: Szentendre Város

Szolgálatáért Díj, Szentendre Város Közművelődési Díj,
Szentendre Város Közegészségügyi Díj, Szentendre Város
Testnevelési és Sportdíj, Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj,
Szentendre Város Közbiztonságáért Díj,
Szentendre Város Civil szervezete Díj

• Monarchia Vonósnégyes ünnepi műsora
• Szózat

• Az ünnepség előtt mécses gyújtás a Városháza előterében,
az ’56-os emlékfalnál
Narrátor: Kollár Pál

Az ünnepségre szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
A részvétel regisztrációhoz kötött, kérjük a protokoll@
szentendre.hu email címen jelentkezzenek.

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
A megemlékezést az aktuális biztonsági előírásokat 
figyelembe véve rendezik meg.
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1931 óta minden év október 4-én ünnepeljük 

az állatok világnapját Assisi Szent Ferencre, az állatok 

védőszentjére emlékezve. A ferences rend megalapítója 

már a XIII. században is azt hirdette, minden élőlényt 

szeretnünk és tisztelnünk kell. Számtalan legenda 

terjedt el cselekedeteiről, így például a „húgocskáinak”, 

a madaraknak szóló prédikációjáról, vagy a gubbiói 

farkas megszelídítéséről, akinek a sírja mind a mai 

napig zarándokhelye a szerzetes követőinek.

Ez a nap tehát tisztelgés Assisi Szent Ferenc 

előtt, valamint figyelemfelhívás, hogy miként 

viszonyuljunk humánusan a bennünket 

körülvevő és velünk élő állatokhoz.

Nem árulok el titkot, ha ezen sorok közt mondom el, 

érte már szeretetteli és éles kritika is a Szentendre és 

Vidékét azért, mert „túl sok helyet szán” a gazdára váró 

kutyáknak, elvéve ezzel más, „fontosabb” témáktól 

a betűkaraktereket. Ugyanakkor ez az a bírálat, amelyet 

bár meghallgatunk, de nem fogadunk el, mert szívünkön 

viseljük, és töretlenül képviselni szándékozzuk azoknak 

az érdekeit, akik más módon nem tudják a hangjukat 

hallatni. Ilyenek az állatok (is) – városunk valamennyi 

szenvedő, avagy örökbefogadásra váró élőlénye.

Jelen lapszámunkban azért mutatjuk be a gyepmesteri 

telep életét és küzdelmeit (5. oldal), és mesélünk 

a háziállatokkal való együttélés örömeiről 

(19. oldal), mert nem lehet elégszer elmondani 

azt, hogy felelősek vagyunk azokért, akiket 

megszelídítettünk, ám ez a felelősség nem csupán 

teher vagy kényelmetlenség, hanem a feltétel nélküli 

szeretet megtapasztalásának a lehetősége is.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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Az állatok nem azért vannak itt nekünk, 
hogy azt tegyünk velük, amit csak akarunk. 

Nem vagyunk felsőbbrendűek náluk. Egyenlők vagyunk. 
A családjuk vagyunk. Légy kedves velük!

Ricky Gervais
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„Nálatok laknak-e állatok?”
…tettük fel a kérdést a városban sétálóknak. Arra is kíváncsiak voltunk, milyen a megkérdezettek viszonya a velük és körülöttük élő 

két- és négylábúakkal.

Nagyon szeretem az állatokat, de most Magyarországon dolgozom 

és élek, nem a hazámban, Horvátországban. Egész nap itt vagyok 

a fagyizómban, így nem tudok állatot tartani. (Delal)

Vannak haszonállataink, közöttük egy talált fekete kacsa is. Ku-

tyánk jelenleg nincs. Ideiglenesen volt nálunk egy, akihez nagyon 

közel kerültem. Amikor hazamentem rögtön örömmel üdvözölt, ha 

vita volt a családon belül, azonnal odajött hozzám, hogy megnyu-

godjak. Januárban el kellett altatni, majd megszakadt a szívem. 

Nem szeretnék ezen még egyszer keresztülmenni. (László)

Kutyákkal és macskákkal élünk együtt, bár a Belvárosban nem 

szeretik, ha úgy sétáltatjuk őket, hogy nincsenek pórázon. Nem 

szaladnak el, de túl „lelkesek”, így néhány gazda neheztel emiatt. 

Nem tudnám elképzelni az életemet állatok nélkül. (Anna)

Van hét lovunk, két kutyánk, macskánk is. A lovak gondozásában 

részt veszek, de kutyák nélkül nem tudom elképzelni az életemet. 

(Sólyom)

Gyerekkoromban mindig volt állatom: kutya, macska, tengerimalac. 

Boldog vagyok, hogy lakásból házba költözve néhány éve a gyere-

keink is megtapasztalhatják, milyen az állatokkal való együttélés. 

A másik iránti figyelem és kötődés példáját adják, vagy a közös 

játék és mozgás örömét. De jelentős közösségteremtő ereje is van 

az állatszeretetnek, az első szentendrei barátainkat is a kutyánknak 

köszönhettük. (Luca)

Gyerekkoromban nem voltak háziállataink, de később egy olyan 

alapítványnál kezdtem el dolgozni, amelyik kóbor állatok men-

tésével foglalkozik. Nem kérdés, hogy nagyon szeretem őket. 

(Vedika)
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A sajátunkként szeretjük őket

A közterületen talált kutyák összegyűjtése és elhelyezése önkormányzati 
feladat, melyet a gyepmesteri telepek látnak el. Országszerte sok telep 
túlzsúfolt, a kutyák további mentésre szorulnak, a szentendrei gyepmesteri 
telepen azonban nem ez a helyzet. Helyszíni riport.

Izgatott ugatás, farokcsóválás, szomorú 

kutyaszemek: noha tisztaság és rend fo-

gad a szentendrei gyepmesteri telepen, 

a lakók tekintetéből csak úgy süt a szere-

tetvágy. Az első kennel-lakó a soron egy 

rottweiler, aki bánatosan pislog rám. Állító-

lag megharapta gazdáját, ezért került ide: 

a hatályos jogszabályok szerint el kellene 

altatni, azonban a környéken nem találni 

olyan állatorvost, aki vállalná egy egész-

séges hároméves kutya eutanáziáját. Most 

a telepen dolgozó önkéntes csapat próbál 

számára fajtához értő befogadót keresni. 

Ő erről mit sem tud: búslakodik, mert nem 

érti, miért került hirtelen egykori gazdája 

ágyából egy betonkennelbe.

A legtöbb kutya utcáról, bejelentés alapján 

érkezik, magyarázza Tolnai József gyep-

mester. A közterületen talált kutyák elhe-

lyezése törvényileg szabályozott, kötelező 

feladat, amit minden önkormányzatnak el 

kell végeznie. Ebből kifolyólag a gyepmes-

ter csak közterületen jogosult eljárni. „Ha 

valaki felhív minket, hogy talált egy kutyát, 

akkor megkérjük, várja meg ott, ameddig 

odaérünk. Ha hazaviszi, mi már nem hoz-

hatjuk el.”

A gyepmesteri telepre bekerülő kutyák két 

hét elteltével örökbefogadhatóvá válnak, 

itt helyben azonban kevés örökbefogadás 

történik. Szinte csak fiatal felnőtt, vagy 

öregedő kutyák állnak a kennelekben, a 

legtöbben pitbull- vagy staffordshire-ke-

verékek. „A kiskutyáknak nagyobb az esé-

lye, az idősebbeknek viszont nehezebb 

gazdát találni. Van, hogy elvisznek egy-

más után hármat-ötöt, és van, hogy hóna-

Gyepmesteri szolgálat
Az állatok védelméről és kíméletéről szó-

ló 1998. évi XXVIII. törvény alapján önkor-

mányzati feladat a település belterületén 

kóborló állatok befogása. Ezt a feladatot 

az önkormányzatok jellemzően gyepmes-

terrel kötött feladatellátási szerződés út-

ján oldják meg. Szentendrén e szolgáltatás 

ellátásának felelőse a Városi Szolgáltató 

nZrt. (VSZ nZrt.), ahol a Hulladékgazdál-

kodási Divízió keretében működik a gyep-

mesteri szolgálat.

A gyepmesteri szolgáltatások: A gyepmes-

ter feladata a gazdátlan vagy gazda nélkül 

kóborló ebek és macskák befogása és el-

helyezése legfeljebb 14 napig, valamint az 

elhullott tetemek begyűjtése. A gyepmes-

teri telepre csak a gyepmester által befo-

gott állat kerülhet. Miután a gyepmester 

átadja a befogott állatot a telepvezetőnek, 

a továbbiakban ő intézkedik az állat sza-

bályzat szerinti tartásáról és dönt a további 

sorsáról (kiadás tulajdonosnak, átadás ál-

latvédő egyesületnek stb.). A beteg álla-

tokat minden esetben a gyógyulásukig, 

illetve maximum 14 napra elkülönítik.

A befogott állatot tulajdonosa akár a 14 

napon túl is kiválthatja, ha kiegyenlíti a 

felmerült költségeket (befogási, állator-

vosi és tartási díj) valamint a beültetett 

és regisztrált mikrochip árát. Harapott 

kutyát csak 14 nap után lehet kiváltani.

A kiváltás menete: a kutyát állatorvosi 

igazolás ellenében a telepvezető adja ki 

a tulajdonosnak, és az állat nyilvántartási 

lapjára felvezeti a kiadás okát és idejét. 

A nyilvántartási lap másolatát kérésre a 

tulajdonos is megkaphatja. Minden állat 

kizárólag oltási könyvvel és chippel ellát-

va kerülhet ki a telepről. (Azaz a chippel 

korábban nem rendelkező állatok esetén 

meg kell fizetni a chip behelyezést és re-

gisztrációs költségét, valamint az oltás 

állatorvos által számlával igazolt díját és 

az oltási könyv árát is.)

Örökbefogadás a helyszínen kitöltött 

örökbefogadási nyilatkozattal lehetsé-

ges. A díja: az örökbefogadás költsége, 

valamint a chip és a regisztráció díjának 

összege (amennyiben az állat nem ren-

delkezett ilyennel).

A szentendrei gyepmesteri telep nem 

altatja el a befogott állatokat (kivéve 

súlyos sérülés esetén), hanem igyekszik 

civil szervezetek bevonásával új gazdát 

találni nekik. A telep nemcsak hazai ál-

latmentőkkel, hanem nemzetközi szerve-

zetekkel is tartja a kapcsolatot.

A GYePMester elérHetőséGe:

tolnai József

Tel.: +36 20 931 6948 (8:00 – 18:00-ig)

A gyepmesteri telep címe: szentendre, 

külterület 0272/3 hrsz. (a szentlászlói 

út felől közelíthető meg)

Ügyfélfogadási rend: hétfőtől péntekig 

9:00 – 13:00-ig (hétvégén egyeztetés 

alapján)
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pokon keresztül nem jön senki”, mondja a 

gyepmester. Az önkéntesek kapcsolatban 

állnak külföldi állatmentő szervezetekkel 

is, de ez sem old meg minden problémát: 

„Németországba rottweilert, staffordot, 

pitbullt nem vihetünk ki: ők azok, akik 

hosszú időre itt ragadnak, mert rossz hírük 

van.” Ennek ellenére a telep nem túltelített, 

vannak üres kennelek. Altatáshoz is csak 

akkor folyamodnak, ha sérült, menthetet-

len kutya kerül hozzájuk. „Ha olyan sérülé-

se van balesetből – mert sajnos kerülnek 

ide elütött kutyák is – akkor állatorvosi 

tanács szerint döntünk. Persze az orvosok 

mindent megtesznek, hogy ez elkerülhető 

legyen.”

A telepre került kutyák jólétéről önkéntes 

csapat gondoskodik. „Itt minden nap sé-

tálnak a kutyák. Nagyon komoly önkéntes 

csapatunk van, beosztják egymás között 

a napokat, mindig van itt valaki. Ők gon-

doskodnak a kutyák jó életminőségéről, 

hirdetik is őket.” A bentlakókon látszik is a 

foglalkozás eredménye: csóváló farokkal, 

bizalommal közelítenek a látogatók felé, 

csak néhányan védik a területüket.

Az önkéntes munka részleteiről a csapat 

egyik tagját is megkérdeztük. A név nél-

kül nyilatkozó önkéntes 14 éve dolgozik a 

telepen, hetente 2-3 napon át. „Gyerekko-

rom óta érzékenyen érint minden árva állat 

sorsa. Amikor szentendrei lakosok lettünk, 

nagyon megörültem, hogy a közelünkben 

van menhely és gyepmesteri telep is. Nem 

sokkal a költözésünk után találtam egy kis-

kutyát, de mivel akkor már két kutyánk volt, 

bevitettem a telepre a gyepmesterrel. Az-

tán mindennap kijártam a kutyushoz, ad-

dig-addig, amíg a férjemmel megbeszél-

tük, hogy befogadjuk. De közben annyira 

megszerettem az akkori kutyaállományt, 

hogy amikor csak tehettem, kimentem 

hozzájuk. Szépen-lassan kialakult, hogy 

heti két napom az övéké lett. Imádom ezt 

a munkát. Ha anyagi helyzetem engedné, 

csak ezt csinálnám.”

Tizenkét társsal dolgozik, minden korosz-

tályból. „Igyekszünk mindenkivel játszani, 

mozogni, figyelünk az egészségi állapo-

tukra. Ha kell, takarítunk és etetünk, amit 

tudunk, megteszünk. Igyekszünk meg-

találni nekik a tökéletes gazdát is, ami a 

legnehezebb feladat.”

A bekerülő kutyák gazdához kerülési 

esélye változó és kiszámíthatatlan. „Saj-

nos általában a legrosszabb korban ke-

rülnek be a kutyák: 10-11 hónaposan már 

nem olyan cukik, mint babakorukban, és 

ilyenkor a legtöbb gazda nem tudja kie-

légíteni a mozgásigényüket. A követke-

zetes neveléshez sem értenek. Ezeket a 

fiatal kutyákat nagyon meg szokta viselni 

a rácsok mögötti élet. A másik nehezen 

örökbeadható réteg az öregebb, nagytestű 

kutyák. Nekik általában sok egészségügyi 

problémájuk is van, amikor bekerülnek.”

A nehézségek ellenére sikertörténetek-

kel is büszkélkedhet a csapat. „A legutóbb 

egy nagyon aranyos staffordshire terrier 

keverék szukának sikerült 2 és fél év után 

igazi „álomgazdit” találni. Már búskomor 

volt, mire betévedt a telepre egy hölgy, és 

a közel 25 kutya közül őt választotta. Pe-

dig évekig kerestük a gazdit. Sajnos most 

is van olyan kutya, aki már 4 éve bent él, 

szintén staffordshire keverék. Túlnyomó 

részt ilyen kutyák végzik a telepen: a fe-

lelőtlen gazdák megveszik őket, mert „jól 

néznek ki”, de fajtaismeret hiányában a 

fejükre nőnek.”

Mi az, ami az örömök és csalódások ke-

reszttüzében fizetetlen munkára inspirálja 

a csapattagokat, kérdezem. „Mindannyi-

unk nevében mondhatom, hogy a munka 

minden részét szeretjük”, magyarázza. „Jó 

érzés segíteni nekik. A sajátunkként szeret-

jük az összes bent élő kutyát, tényleg nincs 

kivétel. A legnagyobb örömöt és töltést az 

adja, amikor bekerül a telepre egy zavart, 

ijedt kutya, aki az ólból sem mer előbújni, 

majd pár nap múlva már vidáman sétál, 

és a kezünkből eszik… Látni, ahogy elkezd 

bízni az emberekben, nagyon jó érzés.”

Vas Julianna

GAzDikereső
Tappancs

Közel négy éve a telep lakója, nagy tes-

tű, ivartalanított kan, aki nagyon szeret 

játszani, imádja a labdát és az emberek 

társaságát. Energikus, nagy mozgá-

sigényű. Egy másik kutyával került be 

a telepre, aki azóta gazdára talált. Sze-

rető családot keresünk neki, ahol bizto-

sítják számára a napi mozgást, cserébe 

Tappancs sok-sok szeretetet és vidám 

perceket fog adni. A gyerekeket nagyon 

szereti, szuka kutyákkal is jól kijön, el-

lenben macska mellé nem ajánljuk. A 

telepen való évei alatt két műtéten is 

átesett, szerencsére azokból teljesen 

felépült. Körülbelül öt éves.

Tappancs és társai minden lelkes gazdi-

keresőt nagy szeretettel várnak a gyep-

mesteri telep nyitvatartási idejében!

A gyepmesteri telepre bekerülő kutyák két hét 
elteltével örökbefogadhatóvá válnak, itt helyben 
azonban kevés örökbefogadás történik.

Fotó: Bellai László
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RÖVID HÍREK

ArADi vértANÚk eMlékNAPJA, 2021 

Szentendre Város Önkormányzata 2021. 

október 6-án, 17 órakor tartja az aradi vér-

tanúk emléknapja alkalmából rendezett 

városi megemlékezést és koszorúzást. A 

Kálvária dombi ünnepségen köszöntőt 

mond Fülöp Zsolt polgármester. Az ünnep-

ségre szeretettel várnak minden érdeklő-

dőt. Szervezőként a Szentendrei Kulturális 

Központ a programváltozás jogát fenntart-

ja. A megemlékezést az aktuális biztonsági 

előírásokat figyelembe véve rendezik meg.

kiNYitOtt A vAsvÁri ÓvODA Október 

4-én újra kinyitott a Vasvári Óvoda. Szep-

tember 24-én kezdődtek meg az óvoda 

tetőcseréjének építési munkálatai, melyen 

túl az épület azbesztmentesítésen is át-

esett, és a konyhák is felújításra kerültek. A 

szülői és dolgozói közösség segítségével 

a termek falait is kifestették. Az új tető jobb 

hőszigetelést biztosít az épületnek, mely 

az üzemeltetési költségekre és a komfort-

érzetre is kedvező hatással lesz. Az építési 

munkálatok korábban a kedvezőtlen idő-

járás és a beszerzési árak változása miatt 

csúsztak. Az emiatt zárva tartó óvoda – 

ügyeletet kérő – gyermekeit az Egres úti 

és a Hold utcai óvodában helyezték el. 

Hajnal Szilvia intézményvezető köszönetét 

fejezte ki a szülők türelméért, együttmű-

ködéséért és az önkéntesek munkájáért.

éPítési MUNkÁk A sztArAvODAi ÚtON 

Figyelem! Forgalomkorlátozás várható a 

következő hónapokban a Sztaravodai út 

Skanzen bejáró melletti részén. 2022 ta-

vaszán nyílik meg a Skanzen Erdély épü-

letegyüttesének első kiállítási egysége, 

amelynek megvalósulásával a Skanzen 

hatvan hektáros területe tizenöt hektárral 

növekszik. Az új épületegyütteshez a Szta-

ravodai út alatt átvezető alagúton keresz-

tül juthatnak majd el a látogatók. Az alagút 

és az oda vezető út építésének munkálatai 

szeptemberben elkezdődtek. A következő 

hónapokban a Sztaravodai út egyes sza-

kaszain forgalomkorlátozás, munkagépek 

és útépítés várható. A múzeum előre is kö-

szöni a szentendrei lakosok türelmét és 

megértését, valamint kéri, hogy óvatosan 

vezessenek az érintett útszakaszon!

MeGNYílt Az eUrOvelO 6 lezÁrt szA-

kAszA Október 2-án megnyílt az Eurovelo 

6 kerékpárút lezárt szakasza a szentendrei 

Duna mentén. Az utat július közepén kel-

lett lezárni az alatta húzódó szennyvízve-

zeték meghibásodása miatt. Az eredetileg 

néhány hetesre tervezett munkálatok az 

aknák befedéséhez szükséges, egyedi 

gyártású vasbeton lapokra kötelező jel-

leggel kiírandó közbeszerzési eljárás miatt 

húzódtak el. Az ügy az elmúlt hetekben 

országos nyilvánosságot is kapott, mivel a 

lezárásról tájékoztató táblák ellenére több 

kerékpáros is tovább közlekedett az úton. 

Többen beleestek a lezáratlan aknákba, és 

sérüléseket szenvedtek.

elővÁlAsztÁsi ereDMéNYek 3313 sza-

vazattal, az összes szavazat 37,44%-ával 

Buzinkay György nyerte a képviselőjelöl-

tek ellenzéki előválasztását a Momentum 

színeiben a szentendrei választókörzet-

ben. Másodikként Pál Gábor, a Jobbik 

jelöltje futott be 3012 szavazattal, a sza-

vazatok 34,03%-ával. A harmadik legtöbb 

szavazat (1698, 19,19%) Kóder Györgyre, 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

jelöltjére érkezett. A legkevesebb szava-

zatot Katona Andrea, a Civil Bázis jelöltje 

kapta (827, 9,34%).

A miniszterelnök-jelöltek közül választó-

körzetünkben Karácsony Gergely kapta a 

legtöbb szavazatot (3095). Őt követi Dob-

rev Klára (2584), Márki-Zay Péter (2419), 

Jakab Péter (656) és Fekete-Győr András 

(371). Az előválasztáson körzetünkben ösz-

szesen 9153-an vettek részt. Az érvényes 

szavazatok száma 8850, ebből 6759-et 

személyesen, 2394-et online adtak le.

Mivel országos szinten az ellenzéki mi-

niszterelnök-jelöltek egyike sem szerezte 

meg a szavazatok 50%-át, október 10. és 

16. között megrendezik az előválasztás 

második fordulóját, melyen a legjobban 

teljesítő miniszterelnök-jelöltek közül le-

het választani.

zAkAr kAtAliN A NeMzeti PeDAGÓ-

GUs kAr AlAPfOkÚ MŰvészetOktA-

tÁs szAkMAi tAGOzAtÁNAk elNÖke. A 

Nemzeti Pedagógus Kar 2021. szeptember 

22-23-án Egerben tartotta Országos Kül-

döttgyűlését. A rendezvényen az aktuális 

oktatáspolitikai kérdések témaköreiben 

hangzottak el előadások az oktatás veze-

tői részéről. Vendég volt dr. Maruzsa Zoltán 

államtitkár az Emberi Erőforrások Minisz-

tériumából, Pölöskei Gáborné helyettes 

államtitkár az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumból, Hajnal Gabriella a Kle-

belsberg Központ elnöke és Brassói Sándor 

megbízott elnök az Oktatási Hivataltól. Az 

aktuális oktatáspolitikai kérdések megbe-

szélésén túl személyi kérdésekről is döntött 

az Országos Küldöttgyűlés, melynek során 

a Pest megyei küldöttgyűlés elnökhelyette-

sét, Zakar Katalint, a szentendrei Vujicsics 

Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intéz-

ményvezetőjét választotta meg a Nemzeti 

Pedagógus Kar Alapfokú Művészetoktatás 

Szakmai Tagozatának elnökévé.

vízvezeték-rekONstrUkCiÓ A sÁskA 

UtCÁBAN A DMRV Zrt. megbízásából 2021. 

szeptember 30-án megkezdődött a Sáska 

utcai vízvezeték részleges cseréje. A kivi-

telezés az Egres és Vargánya utca közötti 

szakaszt érinti. A munkaterület szeptem-

ber 27-én került átvételre, szeptember 

30-án, csütörtökön, aszfaltmarással kez-

dődött, majd gödörásással folytatták a 

munkálatokat. A gerincvezeték fektetése 

után a végleges helyreállítási munkák el-

végzése október 27-re várható. A három 

ütemben zajló Sáska utcai vízvezetékcsere 

tíz háztartást érint, a lakosságot szórólapo-

kon értesítette a kivitelező. A munkálatok 

idején szakaszos útlezárás és forgalomel-

terelés várható.

fOlYtAtÓDik A PePe’s BAr BelvÁrOsi 

fOrGAtÁsA A TV2 szentendrei helyszíne-

ken forgatja a Pepe’s Bar sorozat magyar 

adaptációjának több részletét. A két hó-

napon át tartó, Szentendre belvárosában 

zajló forgatás október 27-én fejeződik be. A 

forgatási helyszínekről, a forgalomkorláto-

zással kapcsolatos tudnivalókról, a pontos 

időpontokról a forgatócsoport szórólapon 

értesíti a környéken lakókat, mely informá-

ciókról az önkormányzat online felületein 

is hírt ad.

ereDMéNYes ÖsszefOGÁs lillÁért 

Szeptember 30-án csütörtökön 19 órakor 

került megrendezésre a Szentendrei Kul-

turális Központ közreműködésével a „Szív-

hang” koncert a Városháza dísztermében. 

A Liszt Ferenc Kamarazenekar jótékonysá-

gi eseményén több mint félmillió forintot 

sikerült összegyűjteni a 11 éves Haszmann 

Fotó: pexels.com

Fotó: szentendre.hu

Fotó: Magyar Kerékpárosklub - Szentendre
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Lilla és családja támogatására. Lilla ta-

vasszal szívátültetésen esett át, édesanyja 

egyedül neveli, ápolja. Történetükről júni-

us 2-i számunkban olvashattak.

kerékPÁrOs kertvÁrOs – felHívÁs 

kérDőív kitÖltésére A Budapest Fej-

lesztési Központ (BFK) regionális kerék-

páros stratégia tervezését kezdte meg. A 

törekvés célja a kerékpározás feltételeinek 

javítása az agglomerációban. A Kerékpáros 

Kertváros projekt a fővárosi agglomeráció 

lakosaival és az ingázók bevonásával ké-

szül. A BFK célja, hogy az agglomerációs 

településen élők kerékpárral biztonságo-

san meg tudják közelíteni a legközelebbi 

vasút-, hév- vagy buszállomást. A szom-

szédos települések, illetve a Budapesttel 

közvetlenül határos települések és a fővá-

ros között reális alternatíva a végig biciklin 

megtett utazás, ezért a stratégiának fontos 

feladata, hogy a kerékpárúthálózat össze-

függő rendszert alkosson, és szervesen 

kapcsolódjon a fővárosi hálózathoz. A kér-

dőívek a www.bfk.hu weboldaláról érhe-

tőek el. Kitöltési határidő: 2021. október 15.

filMes tAlÁlkOzÁsOk A MŰvészetMA-

lOMBAN A legendás Inforg Stúdió átfogó, 

filmtörténeti kiállítása látható szeptember 

26-tól a MűvészetMalomban. A kísérlete-

zés szabadsága című, rendhagyó tárlat a 

stúdió egy évtizede alatt készült, több mint 

250 rövid-, dokumentum-, animációs- és 

játékfilmjéből nyújt válogatást. A filmkiál-

lítást Enyedi Ildikó filmrendező és Forgács 

Péter médiaművész nyitotta meg. A kiál-

lítást kísérő weblapon, a www.inforgfilm.

org oldalon elérhető a stúdió filmjeiből 

összeállított válogatás. A Ferenczy Múzeu-

mi Centrum a kiállításhoz 12 tanulmányból 

álló képes katalógust is megjelentetett, 

amely elsőként ad alapos áttekintést az 

Inforg stúdióról és a 2000-es évtized vizu-

ális kultúrájáról. A kiállítás 2022. január 9-ig 

csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között 

tekinthető meg. A tárlathoz a P’Art Mozi 

is kapcsolódik: a kiállított mozgóképeket 

szeptember végétől január elejéig filmve-

títések egészítik ki a szentendrei moziban, 

valamint a debreceni Apolló Moziban.

vÁNDOrtANÖsvéNYek BeMUtAtÓJA 

A jövőre 30 éves fennállását ünneplő Ma-

gyar Környezeti Nevelési Egyesület (htt-

ps://mkne.hu/) idén Szentendrén tartotta 

országos találkozóját 2021. szeptember 17. 

és 19. között. A találkozónak szombaton 

különleges szakmai programja volt, a VSZC 

Petzelt József Technikum és Szakközépis-

kola nyújtott helyszínt három vándortan-

ösvény bemutatójának. A már több éve 

készült, és azóta is népszerű Herman Ottó 

vándortanösvény után most újabb két kü-

lönleges környezeti nevelési oktatási se-

gédanyagot fejlesztettek ki az egyesület 

szakemberei. A klíma-vándortanösvényt a 

Ha szembejön a vad
Mit csináljunk, ha vaddal ütköztünk? Ki 

viseli a károkat? Haza lehet-e vinni a sé-

rült vagy elhunyt állatot?

Megdöbbentő vagy sem, az Országos 

Vadgazdálkodási Adattár 2020-as sta-

tisztikai adatai szerint (http://www.ova.

info.hu/vg_stat/VA-2020-2021.pdf) 

17564 vad vesztette életét gépjármű-

vel ütközés miatt, beleértve a nyulakat, 

foglyokat és fácánokat is. A tavalyi év fo-

lyamán csak őzből 5021 egyed pusztult 

el karambol következtében. A meghök-

kentő adatok, a közelgő szarvasbőgés 

és az ősz hozza magával a kérdést: mi a 

helyzet egy vaddal történő ütközés után? 

Fizet-e a biztosító? Volt-e kint figyelmez-

tető tábla? Mi van akkor, ha az autópályán 

történik a vadbaleset? És ha a városban?

Leszögezhetjük, hogy bárhol is történjen 

az ütközés, egyik fél sem jár jól. Súlyos, 

sőt halálos balesetet is okozhatnak az 

útra kirohanó vadállatok, elég egy  rossz 

pillanatban elrántott kormány, és már 

meg is van a baj. „Jó” esetben csak a ko-

csi sérül, rossz esetben a benne ülők is. 

De kinek a felelőssége megakadályozni, 

hogy a vadak az útra tévedjenek? A va-

dásztársaságé, a terület tulajdonosáé, a 

magyar államé? A Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései szerint a vadütközéssel 

kapcsolatos károk megtérítése szem-

pontjából a veszélyes üzemekre vonat-

kozó részt veszik alapul. Ebben az szere-

pel, hogy bár minden érintett fél megtett 

mindent a baleset elkerülése érdekében, 

és az mégis bekövetkezett, akkor sen-

ki nem vonható felelőségre, mindenki 

a maga kárát nyeli le, a gépkocsi tulaj-

donosa az autóét, a területileg illetékes 

vadásztársaság pedig a vadkárt.

Ha bekövetkezik a baj

A vaddal történt gázolásos balesetet 

ugyanúgy kell kezelni, mint bármilyen 

más közlekedési balesetet, azaz hívni 

kell a rendőrséget, akik értesítik a helyi-

leg illetékes vadásztársaságot. Nem jó 

ötlet a vadat bedobni a csomagtartóba 

és hazavinni – most már úgyis mindegy 

alapon –, mert a vadállomány az államé 

illetve a vadásztársaságé, így eltulajdo-

nítása lopásnak számít. Kevesen tudják, 

de az erdőből mentett állatokra ugyanez 

vonatkozik.

Ha mindenki jól van és nem sérült meg 

senki, akkor a cascóban lehet csak bízni, 

már ha volt ilyen biztosítása a tulajdo-

nosnak. A MABISZ felmérése szerint Ma-

gyarországon a gépjárművek mindössze 

húsz százaléka rendelkezik cascóval. Egy 

esetben reklamálhat az autós a vadász-

társaságnál, mégpedig akkor, ha a vad 

az autópályán van. Az autópályák mel-

lett ugyanis vadkerítést kell felállítani, 

így elvileg csak valami anomália miatt 

kerülhetnek az útra a vadak, ami nem az 

autópályát használó felelőssége.

Megoldás?

A pár száztól sok ezer forintig terjedő 

árban kapható vadriasztók főleg ősszel 

fogynak. Kérdés, megéri-e egy fillért is 

költeni rájuk? A Vezess.hu megkérdez-

te dr. Farkas Jánost, az ELTE Állatrend-

szertani és Ökológiai Tanszékének ad-

junktusát, aki elkeserítő hírrel szolgált: 

az ultrahanggal működő kütyük semmit 

nem érnek a vadak ellen, ugyanis a hang 

egyszerűen nem jut el hozzájuk, köszön-

hetően a hangmagasságnak, az utat öve-

ző növényeknek és annak, hogy az ott élő 

vadak hozzászoktak a furcsa zajokhoz, 

meg sem kottyan nekik egy kis sípolás. 

A legjobb, amit tehetünk, hogy ahol tábla 

jelzi a fokozott vadveszélyt, ott nagyon 

lassan hajtunk, és ha választani kell a 

vad elütése vagy egy fának csapódás kö-

zött, bármilyen fájó is, válasszuk a vadat, 

mert így több esélyünk marad ép bőrrel 

megúszni a nem kívánatos találkozást.

Fotó: bfk.hu

A találkozó résztvevői
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fővárosi IX. kerület klímaprogramja kereté-

ben, ami a globális klímaváltozás minden-

napi életünkre kifejtett hatását helyezi a 

középpontba, valamint gyakorlati példák-

kal cselekvésre késztet, alkalmazkodás-

ra ösztönöz. Az igencsak aktuális témájú 

beporzók-vándortanösvény révén az éle-

tünkben olyannyira fontos szerepet betöltő 

beporzók tevékenységét és hasznosságát, 

nélkülözhetetlenségét ismerhetjük fel.

A három tanösvényt dr. Vásárhelyi Tamás 

felvezető előadását követően az össze-

állításban részt vevő környezeti nevelők 

lelkesen és szeretettel mutatták be a kö-

zönségnek. A tanösvények nevelési-ok-

tatási intézmények számára – adott fel-

tételekkel – hamarosan kölcsönözhetők 

lesznek az Egyesülettől. A bemutatón részt 

vett Hernádi Krisztina Nóra, önkormányzati 

képviselő, illetve az óbudai Than Károly 

Ökoiskola, Gimnázium és Szakiskola ok-

tatója, Tarnóczy Mariann, a helyi Ökopar-

ty csoport szervezője, Pintérné Herczeg 

Andrea, a Skanzen múzeumpedagógu-

sa, valamint városunk és a környék több 

ökoiskolájának pedagógusa is, aminek 

köszönhetően ezeknek a különleges ván-

dortanösvényeknek a híre helyben is ter-

jed, és többen élhetnek majd a kölcsönzés 

lehetőségével.

A bemutató utáni ebédet követően a kör-

nyezeti nevelők, az iskola diákjainak a 

segítségével egy városi sétára indultak 

kisebb csapatokban, hogy felfedezzék 

Szentendre különleges helyeit és törté-

nelmét.

„Városrészi költségvetést vezetünk be, mely-

nek alapja a helyben befizetett építmény-

adó. A városrészekben lakó polgárok döntik 

el, hogy a városrészi költségvetést mire és 

milyen ütemezéssel költjük el.” Így szólt az 

Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és 

városfejlesztő program első pontja, mely 

idén a megvalósulás útjára lépett. A ta-

pasztalatokról a projekt koordinátorát, Kiss 

Barnát kérdeztük.

Mikor és hogyan indult a tervezés?

2020. október elején kaptam ezt a felada-

tot. Megkerestünk olyan önkormányzato-

kat, amelyeknek már volt tapasztalatuk 

ilyen program létrehozásában, közben 

elolvastunk számos olyan anyagot, amik 

a jó példákról szóltak. A legtöbb átadott 

tapasztalatot az óbudai önkormányzat 

munkatársaitól kaptuk, akik idén már má-

sodik alkalommal vitték végig a részvételi 

költségvetés programjukat. Úgy tervez-

tük, hogy Szentendre költségvetésének 

elfogadásával indulásra készen álljon a 

projekt, és tavasszal bele is vágtunk.

Mik voltak a legnagyobb kihívások, eset-

leg akadályok?

Legelőször át kellett gondolnunk, hogy mi-

lyen erőforrások állnak rendelkezésünkre. 

Ezek nyilvánvalóan szűkösek, mind anyagi, 

mind személyi értelemben. Megpróbáltuk 

a lehető legalacsonyabban tartani a pro-

jekt költségeit. Ezért az a döntés született, 

hogy nem egy újonnan fejlesztett digitális 

eszközt vásárolunk meg a javaslatok gyűj-

tésére és a szavazásra, hanem ingyenesen 

elérhető eszközökkel oldjuk meg a fela-

datot. Ez utóbbiakat úgy alakítottuk, hogy 

alkalmasak legyenek a lebonyolításra, és 

emellett természetesen a hagyományos, 

személyes részvétel lehetőségét is meg-

teremtettük, így papíron is tudtak a pol-

gárok javaslatot tenni és szavazni. Minden 

házba dobtunk be javaslat- és szavazóla-

pokat, a javaslatokat és a szavazatokat a 

város 12 pontján adhatta le a lakosság.

Megbecsültük a köztes munkafolyamatok 

időigényét. Sajnos ebben a becslésünk té-

vedett, az ötletek ugyanis várakozásunkon 

felüli számban érkeztek. A 341 online és 

221 papíralapú javaslattevő lapot ösz-

szesítettünk, minden ötletet egyenként 

digitalizáltunk. Volt olyan lap, amelyen 

három-négy javaslat is érkezett. Ebben a 

munkában segítségünkre voltak a Móricz 

Gimnázium diákjai is, akik közösségi szol-

gálatuk során ismerkedtek meg a „részvé-

tel” intézményével. Ezután 715 javaslatot 

kellett egyenként áttekinteni, felelősen vé-

leményezni számos szempontból, majd a 

városrész képviselőjével is ötletről ötletre 

átbeszélni. Megszerveztük továbbá azt a 

tíz ülést, amelyeken az önként jelentke-

ző városrészi polgárok kiválasztották azt 

az öt-öt javaslatot, amelyeket szavazásra 

bocsájtottunk. Ezek a fázisok az előzetesen 

becsültnél több időt vettek igénybe.

Hogyan értékelik a lakosság aktivitását 

mind a bizottságok, mind a szavazás 

szempontjából?

A lakossághoz viszonyított 2,5%-os javaslati- 

és 2,6%-os szavazási arány igen jó mutató 

az országban most indult hasonló projektek 

között. Ez azt mutatja, hogy az önkormány-

zat részvételre, bevonásra irányuló kezde-

ményezése elért a polgárokhoz, és a lehető-

séggel nagy számban éltek is. A szavazásra 

bocsátó testületekbe 51 polgár jelentkezett, 

a 10 testületi ülés 3-7 fős csoportokban való-

sult meg. A szavazás egy hónapon át tartott, 

és 748 szavazólap kitöltését eredményezte. 

Egy-egy városrészben 400 és 500 közötti 

szavazatot regisztráltunk. Szentendre aktív 

polgárai összesen 4454 szavazatott adtak 

le. Városunk lakói így választották ki azt a 

tíz fejlesztést, amelyek megvalósulásához 

rendelkezésükre áll a programra elkülöní-

tett 50 millió forint.

A részvétel szÁMOkBAN

Javaslatok:

562 darab kitöltött lapon összesen 715 

darab javaslat érkezett.

Online módon (a honlapon) leadottak 

száma: 341 darab

Offline módon (papíralapon) érkezettek: 

221 darab

Városrészenként 55-80 darab javaslat 

érkezett.

szavazatok:

748 darab kitöltött szavazólap érkezett.

Online módon leadott szavazatok: 347 

darab

Papíralapon érkezett szavazatok: 401 

darab, melyek közül 381 darab volt ér-

vényes, 20 darab érvénytelen

Összesen: 728 darab érvényes, 20 darab 

érvénytelen szavazat érkezett

Összesítve 4454 szavazat érkezett.

Melyek a legfőbb tapasztalatok, tanul-

ságok?

Az 2020. évi program egy pilot-projekt 

volt városunkban, mondhatjuk azt, hogy 

tanulóév. A lebonyolítás tapasztalatait 

mindenképpen beépítjük az elkövetkező 

A mi városunk, a mi döntésünk

A címadó szlogennel hirdették meg idén tavasszal a Városrészi 
Költségvetés projektet, melynek célja a részvételi demokrácia erősítése, 
a lakosság közvetlen bevonása a befizetett adójuk elköltéséről való 
döntéshozatalba.
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évek programjainak szervezésébe. Célunk, 

hogy minél szélesebb körnek teremtsünk 

platformot és lehetőséget a város közös 

ügyeihez való közvetlen csatlakozásra. 

Azt látjuk, hogy a szentendreiek ezt jól 

fogadták, megerősítve a városvezetés el-

kötelezettségét a részvételi demokrácia 

szélesítése mellett.

Jövőre miben lesz könnyebb, illetve más 

a lebonyolítás?

Az idei tapasztalatok birtokában már 

látunk néhány buktatót, mindeneset-

re jobban fogunk gazdálkodni az idővel. 

Szeretnénk, ha a jövő évi program a nyár 

elejéig-közepéig meg tudna valósulni. 

Feszesebbre kell vennünk a javaslatok 

felvitelét és elbírálását, a szakági és kép-

viselői döntések meghozatalát, a kreatív és 

nyomdai anyagok gyártását, a szavazásra 

bocsátást. Reményeink szerint jövőre a vá-

ros pénzügyi helyzete is jobb lesz, ezért 

átgondoljuk, és a lehetőségekhez mérten 

javítunk a platformon és a módszertanon. 

Megfontolandó a szavazás regisztrációhoz 

kötése; meg kell vizsgálni ennek kivitelez-

hetőségét városrészekre bontva, termé-

szetesen a költségek figyelembevétele 

mellett. A közös gondolkodásban számí-

tunk majd azokra az önkéntes felajánlá-

sokra is, amelyek az idei program során 

már elértek hozzánk.

Két olyan vád is érte a projektet, amely azt 

nehezményezi, hogy a megvalósítás nem 

felelt meg az Ábrányi emil Programban 

ígérteknek. Az egyik az, hogy a szavazás 

technikai rendje nem zárta ki, hogy akár 

nem szentendreiek is szavazhassanak.

Én úgy látom, hogy bizonyosan lehetnek 

olyan emberek, akik Budapesten, Nyír-

egyházán, vagy akár Szegeden élnek, de 

van kötődésük a városunkhoz. Az is meg-

történhet, hogy rendelkeznek ingatlannal 

Szentendrén, mondjuk van nyaralójuk, és 

nyáron itt élnek. Őket nem szerettük volna 

kizárni, mivel építményadót ők is fizetnek. 

Mindemellett nem tartjuk életszerűnek 

azt, hogy egy olyan budapesti, nyíregyházi, 

vagy akár szegedi polgár tenne javaslatot, 

vagy szavazna, akinek semmit nem mond 

a Csicserkó, Derecske vagy a Püspökmajor 

név. Mi bízunk abban, hogy a polgárok jó 

szándékkal és felelősséggel használják ezt 

a programot.

A másik kritika pedig az volt, hogy nem 

a teljes befolyt építményadó összegét 

fordították végül a projektre.

Az Ábrányi Emil Program azt mondja, hogy 

a városrészi költségvetés alapja a befize-

tett építményadó. Az idei évben ennek 

mértéke az építményadó több mint tíz 

százaléka, 50 millió forint volt. Ezt a mér-

téket azonban a város teherbíró képessé-

ge határozza meg. Különösen szem előtt 

kellett tartani ezt egy olyan évben, mikor 

a város forrásai jelentősen csökkentek, és 

költségvetését egyensúlyban kellett tar-

tani. Felelős városvezetés ennek mérleg-

elésétől nem tekinthet el. Mindazonáltal a 

cél az, hogy a program pénzügyi fedezetét 

évről évre bővítsük.

Mi történik vis maior esetén, ha például 

valamelyik nyertes ötlet előre nem látha-

tó ok miatt nem valósítható meg?

A beruházások megvalósítása a hivatali 

szabályok szerint már elindult; a nyertes 

javaslatok tervezése, engedélyeztetése 

folyik, ahol szükséges ajánlatokat kérnek 

be. Ha valamelyik ötlet kivitelezése valami-

lyen akadályba ütközne, akkor a kialakult 

sorrend szerinti további ötletek megvalósí-

tásával folytatódhat a munka. Ha a nyertes 

ötlet megvalósítása kevesebb költséggel 

jár, mint a városrészi keret, akkor a fenn-

maradó költségvetési forrást a további öt-

letek megvalósítására fordítjuk. Hozzá kell 

tennem, minden javaslat hasznos – még 

ha nem is került szavazásra –, mert így az 

egész városra kiterjedő problématérkép 

alakul ki, amelyet a városrész képviselői 

nyomon követnek, annak megoldását pe-

dig kezdeményezik és ellenőrzik. A javas-

latok nem vesznek el, hanem bekerülnek a 

megoldandó feladatok közé. Szándékunk, 

hogy a program évről évre megvalósuljon, 

így ez a térkép folyamatosan frissüljön, az 

ügyek szem előtt maradjanak.

Az elsődleges cél a nyertes ötlet megva-

lósítása, de legalább ennyire fontos az, 

hogy a részvétel eszközével új szemlélet 

alakuljon ki a városban, és minél széle-

sebb körben tudatosodjék, hogy számít a 

polgárok véleménye, és van beleszólásuk 

Szentendre ügyeinek alakításába.

A nyertes ötletek előkészítéséről és üte-

mezeséről Hámornyikné Csemeczki zitát, 

a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

iroda vezetőjét kérdeztük, aki az alábbi 

választ küldte meg lapunknak.

A városrészi költségvetési projekt kere-

tében a nyertes tíz mellett a második és 

harmadik helyezettek közül további 10-12 

projektet is szem előtt tartunk, és előké-

szítjük a megvalósításukat, ugyanis ha bár-

melyik, egyéb keret terhére kivitelezhető 

lenne, azokat is megvalósítjuk. Van, ahol 

tervezés és építési engedélyezés előzi meg 

az árajánlatokat a kivitelezés előtt, van, ahol 

csak tervezésre van szükség, ezeket az iro-

da megrendelte. A tervek elkészülte után 

tudunk kivitelezésre árajánlatokat bekérni, 

így előfordulhat, hogy a téli időszak előtt 

nem tud a beruházás elkezdődni. Ez viszont 

nem jelenti azt, hogy tavasszal ne lehetne 

megvalósítani azokat. Ilyen például a járda-

építés, a parkolótervezés, a forgalomtech-

nikai terv készítése, vagy a zöldítés meg-

tervezése, amelyek mind szakági mérnöki 

feladat elvégzését feltételezik.

Természetesen az időjárás függvényében 

igyekszünk mielőbb kivitelezni, amit lehet.

A fitness-park, illetve játszótéri elemek 

kiválasztása még folyik kisebb lakossági 

körben a képviselők segítségével, hiszen 

fontos számunkra, hogy az eszközöket 

használók is megkérdezésre kerüljenek. 

Ahol pontosításra volt szükség, és a ja-

vaslattevő megadta az elérhetőségét, 

azzal felvette a kapcsolatot a hivatal, így 

első kézből ismerhettük meg a fejlesz-

tési ötletet. A kollégák a képviselőkkel 

együtt a helyszíneket bejárják, felmérik a 

javaslatokat, és ahol a beszerzési eljárás 

tervezés nélkül megoldható, ott az már 

el is indult. Ennek első lépése a hivatal 

beszerzési szabályzata szerint (egy- és 

ötmillió forint között) a feladatmeghatá-

rozás után az indikatív árajánlatok beké-

rése. Ezután legalább három cég részére 

ajánlatadásra való felkérést kell külde-

nünk, melyek közül kiválasztásra kerül 

a nyertes vállalkozó, akivel szerződünk. 

Mivel az indikatív ár és a három ajánlat 

bekérése is időigényes, ezért a megren-

delések, illetve szerződéskötések még 

nem zárultak le szeptember végén. Vár-

hatóan novemberben lesz több projekt-

nek látható eredménye, ezért mindenki 

szíves türelmét kéri a hivatal.

-gs-

Fotó: Bellai László
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Hogyan indult a pályán?

Nekem nem is merült fel más. Már gyer-

mekkoromban is állatorvos akartam lenni. 

Szüleim is állatorvosok: Édesapám körzeti 

állatorvos, Édesanyám pedig élelmiszer 

higiénikus állatorvos. Emlékszem, gyer-

mekkoromban gyakran tartottam Édes-

apámmal, akit nagy állatokhoz is hívtak, 

pl. tehénelléshez. Már akkor tudtam, hogy 

én is állatorvos leszek. Miután elvégeztem 

a Szentendrei Ferences Gimnáziumot, 

jelentkeztem az Állatorvostudományi 

Egyetemre. Elvégzése után három évet 

praktizáltam, majd született három cso-

dás lányom, akikkel nyolc évet töltöttem 

otthon, és utána kezdtem el újra dolgozni.

ebben a rendelőben dolgozott az édes-

apja is.

Igen, 1967-ben rendelték ki körzeti állat-

orvosnak, azóta a családhoz kötődik ez a 

hely. Igaz, elég retro (melegséget, szere-

tetet, családias jelleget tükröz – a szerző), 

de én érzelmileg is kötődöm hozzá.

Bármilyen kisállattal lehet jönni önhöz?

Elsősorban kutyákat, macskákat gyógyí-

tok, de előfordul, hogy nyuszikat, néha tek-

nőst is. Alapvetően úgy működöm, mint 

egy háziorvos. Ha úgy látom, hogy spe-

ciális ellátásra van szüksége az állatnak, 

tovább küldöm szakrendelőbe.

Mi volt eddig a legszívszorítóbb élménye?

Egyszer egy szentendrei illető vidéken 

sétáltatta a kutyusát, aki elég durva ösz-

szetűzésbe került egy másik kutyával. A 

szentendrei kutya húzta a rövidebbet, a 

fél oldaláról lejött a bőr. Gazdája még ott 

helyben elrohant egy ügyeleti rendelőbe. 

Összevarrták a sebet, ami a továbbiakban 

nemigen akart gyógyult. Így kerültek hoz-

zám. A gazda segítő együttműködésével 

pár hónap alatt nemhogy a bőr, de még a 

szőr is visszanőtt megsebzett kedvencén. 

Ez például egy fantasztikus gyógyulás 

volt. Hozzáteszem, ehhez nagyon kellett 

a gazda együttműködése is. Fontos volt, 

hogy betartsa a kéréseimet otthon is.

A saját praxisán kívül vállal önkéntes se-

gítségnyújtást is?

Igen. A szentendrei gyepmesteri telepen 

vagyok az egyik ellátó orvos, illetve ivar-

talanítási akcióban is részt szoktam venni. 

Hála a szponzoroknak, ma már sokkal jobb 

körülmények között élnek itt is az állatok, 

mint például édesapám idejében.

ez egy nagyon szép, de egyben nehéz 

szakma. Megbánta valaha, hogy állator-

vos lett?

Soha, egy pillanatig sem. Sokszor nagyon 

nehéz, valóban, de nem tudom magam 

másnak elképzelni, csak állatorvosnak.

Vízer Helga

Bármilyen nehéz is, egy percét sem bánom

Dr. Erdélyi Zita, a Bükkösparti Állatorvosi Rendelő vezető állatorvosa el sem 
tudta volna képzelni az életét másként. A doktornő, aki több mint ezerötszáz 
‘páciens’ gondját viseli, már anyatejjel szívta magába az állatok szeretetét, 
gondozását, hiszen édesanyja és édesapja is állatorvos.

Állatorvosok szentendrén és a környező településeken
  Dr. Bándli József

Szentendre, Cseresznyés út 25, 2000

Telefon: 06 26 311 946

  Blasius Állatorvosi rendelő

Szentendre, Római Temető u. 5.

Honlap: www.blasiusrendelo.hu

(Belgyógyászat, sebészet, ultrahang 

diagnosztika, szemészeti szakrendelés)

  Bükkös-parti Állatorvosi rendelő

Szentendre, Bükkös part 34.

Telefon: 06 30 237 4758

Hegyvidéki kisállatklinika Bt.

0-24 órában hívható

Szentendre, Római sánc u. 2/b.

Honlap: www.drszolnokiallatkorhazak.hu

  Dr. Makay lászló

Szentendre, Sztaravodai út 42.

Telefon: 06 26 316 791

  Mestervet Állatorvosi rendelő

Szentendre, Dózsa György út 28.

Honlap: www.mestervet.hu

(Ultrahang, röntgen, laporoszkópos 

ivartalanítás. Egzotikus állatokat is 

vállalnak)

  Dr. schumicky Gábor

Szentendre, Szentlászlói út 77.

Honlap: www.allatorvosszentendre.hu

  Dr. kovács zoltán

Leányfalu, Móricz Zsigmond út 22.

Telefon: 06 30 954 3192

  Dr. szörényi zoltán

Pomáz, Árpád fejedelem út 10.

Honlap: www.deltakisallatrendelo.hu

  Bánsági Állatorvosi szakrendelő és 

sebészeti központ

Tahitótfalu Visegrádi Út 6

Honlap: www.drbansagi.hu

  Dunakanyarvet

Tahitótfalu, Elekfy Jenő utca 4.

Honlap: www.dunakanyarvet.hu

(digitális röntgen, ultrahang, 

endoszkópia, lágylézer vizsgálat, 

labordiagnosztika, bentlakásos kórház, 

homeopátia, kutyamasszázs)

  Dr. talpag Bálint

Pilisvörösvár, Fő út 55.

Honlap: www.vethome.hu

(Madarak gyógyítása)

  dr. schütz éva,

(Szentendrei Kisállatkert, illetve a 

budapesti Exopet rendelő)

1078 Budapest, Hernád utca 40.

Honlap: www.exopet.hu

(Vadállatok gyógyítása)

  Dr. reményi Blanka

Honlap: www.allatorvosazotthonaban.hu

Otthon gyógyítás Szentendre, 

Leányfalu, Tahitótfalu, 

Szentendrei-sziget, Pomáz, 

Budakalász, Fót és Dunakeszi 

településeken.

(Egzotikus állatok, emlősök, madarak, 

hüllők, halak, kétéltűek)

Dr. Erdélyi Zita | Fotó: Bellai László
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A dicső múlt nehéz terhe
szentendrei „kismúzeumok” az idő mérlegén

Ezzel a címmel tartotta meg dr. Török Ka-

talin társadalomtörténész, művészeti író a 

„Szentendre új megvilágításban” címet vi-

selő, tizenegy részes előadássorozatának 

első előadását szeptember 22-én a Ham-

vas Béla Pest Megyei Könyvtár olvasóter-

mében. A városnak immár három évtizede, 

a rendszerváltás óta komoly fejtörést oko-

zó témát választott a Pro Urbe díjas előadó, 

amikor a „kismúzeumok” történetét és je-

len állapotát mutatta be közel két órán 

keresztül, százötven vetített kép kíséreté-

ben. Mint bevezetőjében elmondta, nem 

titkolt célja, hogy előadásaival hozzájárul-

jon a város minél jobb megismeréséhez, 

múltjának és jelenének értéséhez, hiszen 

csak azért tudunk küzdeni, csak azt tudjuk 

félteni és megbecsülni, amit ismerünk és 

szeretünk.

De miről is beszélünk, amikor „kismúzeu-

mokat” emlegetünk?

Az 1960-as évek második felében legfel-

sőbb párt- és kultúrpolitikai szinten szüle-

tett meg az a döntés, hogy ennek a régió-

nak, azaz Pest megyének Szentendre lesz 

a kulturális központja. Ennek jegyében itt 

nyert elhelyezést a Szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum, a Skanzen, a Pest Me-

gyei Múzeumok Igazgatósága (1972), a Pest 

Megyei Művelődési Központ és Könyvtár 

(1975). Köszönhetően az aczéli kultúrpoli-

tikának, Szentendre másfél évtized alatt, a 

hetvenes évek elejétől a nyolcvanas évek 

közepéig a múzeumok városává vált: hét, 

egy-egy művész életművét önálló épü-

letben, állandó jelleggel bemutató kiállí-

tóhely, ún. „kismúzeum” létesült. Az elne-

vezést nem véletlenül tesszük idézőjelbe, 

hiszen a kérdéses helyszínek korábban is 

és jelenleg is a Ferenczy Múzeum által 

működtetett állandó kiállítások.

„kismúzeumok”:

Kovács Margit Múzeum (1973)

Czóbel Múzeum (1975)

Népművészetek Háza (1977)

Barcsay Múzeum (1978)

Kerényi Jenő Múzeum (1978)

Kmetty Múzeum (1981)

Ámos Imre – Anna Margit Múzeum (1984)

Vajda Lajos Múzeum (1986)

Török Katalin kihangsúlyozta, hogy hat 

helyszín olyan szentendrei festők hagya-

tékának bemutatására létesült, akik a XX. 

századi magyar festészet legnagyobbjai, 

európai mértékkel mérve is a legjobbak 

között van a helyük, erkölcsi és morális 

szempontból pedig valamennyien pél-

daképül szolgálnak az utókor számára. 

És mégis, a rendszerváltás óta újra és újra 

előkerül az a megközelítés, hogy fenn-

tartásuk ráfizetéses, nincs pénz, vizesek 

a falak, károsodhatnak a művek, meg kell 

válni tőlük, be kell zárni őket, stb. A törté-

nész hisz abban, hogy ez a fajta, lemon-

dás motiválta hozzáállás oka többnyire 

ismerethiányból fakad, és megfordítható, 

ha megismerjük és megszeretjük azt, ami 

a miénk.

Előadására készülve végigjárta a kérdé-

ses helyszíneket, tapasztalatait fotókkal 

dokumentálta, melyeket be is mutatott 

az este során. Vagyis a hallgatóság nem 

csupán a „kismúzeumok”, mint épületek, 

illetve a nevüket viselő festők rövid tör-

ténetét, munkásságát ismerhette meg, 

hanem pillanatképet is kapott a mai álla-

potokról. Török Katalin azzal szembesült, 

hogy jelenleg Szentendrén egyetlen egy 

mű sem tekinthető meg a várost híressé 

tevő festőóriásaitól, sem a művésztelepet 

alapító festőktől. Véleménye szerint ez az 

állapot hosszútávon nem fenntartható és 

nem méltó Szentendréhez. Az előadó bízik 

abban, hogy mindez csupán a pár évvel 

korábban elkezdett helytelen gyakorlat 

továbbélése. Az elmúlt évtizedek tapasz-

talata alapvetően az, hogy sohasem rossz 

szándékból kerültek veszélybe a „kismú-

zeumok” és az általuk bemutatott hagya-

tékok, sokkal inkább az időnként vitatható, 

kellően nem átgondolt szemléletmódok 

miatt.

A teljes előadás megtekinthető a HBPMK 

weboldalán, illetve YouTube csatornáján. 

A soron következő alkalom témája és ideje:

Szentendre új megvilágításban

Két nemzetközi híresség egy fedél alatt

stéger Xavér ferenc és Barcsay Jenő

2021. október 13. szerda 17 óra

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

Szentendre, Pátriárka utca 7.

- gs -

Tekintettel arra, hogy az előadásban job-

bító szándékkal, de kritikai észrevételek is 

elhangzottak, lapunk felajánlotta a Feren-

czy Múzeumi Centrumnak az előadásra való 

reagálás lehetőségét. A múzeum nem kívánt 

nyilatkozni a témában.

Múzeumi térkép képeslapon, 1978.
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KONCERT

BArlANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu

október 8. péntek 20:00
A KUTYA VACSORÁJA
A Kutya Vacsorája a magyar 
undergound muzsika egyik 
fényezetlen sarokköve, egy 
exkluzív zenei labor. Varga Livius 
helyenként filozofikus máskor 
ironikus szövegei mellett a hazai 
alternatív muzsikusok superg-
roupja húzza a zenei stílusokon 
átívelő talpalávalót.

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

október 15. péntek 20:00
ZSÉKA – IAN SIEGAL
Zsombok Réka (Zséka) vagyok, 
dalszerző, énekesnő. Ukulelén 
kísérem magam, és egy looper 
pedál segítségével építem fel a 
zenei aláfestésemet. Repertoá-
romban saját dalok, és feldolgo-
zások, magyar és külföldi dalok 
is megszólalnak.

október 16. szombat 20:00
MANAKY
A Budapestről származó 
Krecsmáry Zsolt dobos-énekes, 
Kálmán András billentyűs és 
Koroknay András basszusgitáros 
még a gimnázium alatt rajongtak 
a jamaikai zene iránt. Nagyon 
fiatalon, még mielőtt elkezdték 
zenei partnerségüket, olyan reg-

gae sztárokkal léptek fel, mint 
Lutan Fyah és Empress Ayeola. 
Ezt követően megalakították 
a Manaky csoportot, amelyen 
keresztül kompromisszumok 
nélkül csatornázhatták művészi 
szabadságukat, miközben a 
valódi és hiteles reggae zenét a 
kompozícióik magjává tették.

október 22. péntek 20:00
RIPOFF RASKOLNIKOV BAND
Ripoff Raskolnikov minden 
bizonnyal azon kortárs alkotók 
egyike, akik miatt a kelet-európai 
blues nemcsak egy hagyo-
mányos zenei műfaj, hanem a 
művészi önkifejezés mindannyi-
unkat megsebezni vagy éppen 
felemelni képes, eleven formája 
is.

SZÍNHÁZ

szAMOs MArCiPÁN MÚzeUM, 
kliMt-tereM
Dumtsa Jenő utca 14.
www.szentendreiteatrum.hu

október 22-23-24. péntek-szom-
bat-vasárnap 18:00
KARINTHY: DUNAKANYAR
Karinthy Ferenc figuráit a ma-
gány űzi, akik bátortalan, vagy 
éppen meghökkentő lépéseket 
tesznek egy vadidegen felé. 
1971-ben Szinetár Miklós rende-
zésében forgattak tévéjátékot 
Karinthy egyfelvonásosából Há-
mori Ildikóval és Sztankay István-
nal, 1981-ben pedig Szentendrén 
láthatta a közönség a legendás 
előadást a Nosztalgia Kávéház-

ban. A Szentendrei Teátrum idén 
szintén a városhoz és a Duna-
kanyarhoz sok szállal kötődő 
Szinetár Miklóst kérte fel, hogy 
állítsa színre a népszerű művet, 
Szinetár Dóra és Makranczi 
Zalán alakításában. Az előadást 
különleges helyszínen, a Szamos 
Marcipán Múzeum Cukrászda 
Klimt-termében tekintheti meg a 
közönség.

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

október 6., szerda 18:00
KERTÉSZ MÁSKÉNT: MEGNYITÓ

Köszöntőt mond Szabó Tamás, 
a Kertész Imre Intézet prog-
ramigazgatója. Kísérőprogram: 
Szabó Sebestyén színművész 
felolvas Kertész Imre hagya-
tékából / Zajnal: Hangfoglaló 
program induló zenekarának 
koncertje

október 6. – október 30.
KERTÉSZ MÁSKÉNT – csoportos 
kiállítás
A Kertész Másként kiállítás a 
pályázatra beérkezett sokszínű 
és változatos pályamunkákból 
válogat. A tárlaton megtekint-
hető festmények, grafikák, 
kisplasztikák, fotó- és iparmű-
vészeti alkotások mindegyiké-
ben közös, hogy Kertész Imre 
életművére reflektálnak: vagy 
egy-egy idézetből inspirálódtak, 
vagy feldolgozzák azt kortárs 
értelmezésben.

ÚJMŰHelY GAlériA
Fő tér 20.

szeptember 29 – október 24.
BÁRKA: Baksai József egyéni 
kiállítása
A tárlaton olyan alkotások 
kerülnek bemutatásra, melyek 
a Baksai-életmű koherens egy-
ségébe rendezhetők: a művész 
számára meghatározó olvas-
mányélményekből inspirálódó 
képek között gyakorta lelhetők 
fel mitológiai hivatkozások, vala-
mint Ó- és Újszövetségi utalások 
– amelyre a tárlat címe is utal. 
A Baksai József művészetére 
olyannyira jellemző kettősség 
jelen kiállításon is tetten érhető 
a profán és a szakrális együttes 
jelenlétében, valamint a képek 
technikáit tekintve is: a kiállítá-
son egymás mellett szerepelnek 
finom, visszafogott rajzok és 
akvarellek a testes, taktilis, nyers 
olajképekkel.

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 26. – 2022. január 9.
A KÍSÉRLETEZÉS SZABADSÁGA: 
INFORG STÚDIÓ 2000-2010 – 
megnyitó
Az Inforg Stúdió Magyarország 
egyik legfontosabb filmkészítő 
műhelye volt 2010-ig, ahol több 

GYik Műhely a MűvészetMalomban!
A GYIK Műhely 1975 óta az 

alkotó gyerekek műterme, 

kísérleti művészetpeda-

gógiai műhely, ahol kép-

zőművészek és más alkotók 

vezetésével tapasztalhatják 

meg a valódi alkotás moti-

vációit, szellemiségét úgy, 

hogy az lehetőleg életre 

szóló útravalóként szolgál-

jon nekik, segítse a harmo-

nikus felnőtt személyiség 

kialakulását.

Nem rajzolni és festeni taní-

tunk, az eszköztárunk és cél-

jaink annál tágabbak, a gyer-

meki kreativitás táplálása és 

megőrzése az elsődleges 

cél. A GYIK egy képzőművé-

szeti játszótér, ahol rendre 

megjelennek más tudomá-

nyos és művészeti ágak ele-

mei is, a művészettel nevelés 

jegyében.

Alkotunk síkban és térben, 

kis és nagy méretekben, 

egyedül és közösen, besző-

jük a teret pókként vagy be-

csomagoljuk, ha éppen úgy 

adódik. Használjuk a régi 

írásvetítőt vagy zöld hátte-

res filmes és fotós trükköket, 

tapétaragasztót kenünk és 

gipszet keverünk, kincseket 

rejtünk és keresünk. Megis-

merhetik nálunk az agyagok 

és eszközök bátor és kísér-

letező használatát, a kortárs 

és a 20. századi művészet iz-

galmas szereplőit, munkáik 

motivációit.

A GYIK Műhely Alapítvány 45 

éve Budapesten, a Magyar 

Nemzeti Galéria épületében 

működik, ez az első alka-

lom, hogy elindul máshol is. 

Eddig is nagyon sok gyerek 

járt hozzánk, a Budai Várba 

Szentendréről és környéké-

ről, nagyon várjuk, hogy ve-

lük is újra találkozhassunk!

Gyertek és lakjuk be együtt 

az új, szentendrei GYIK mű-

termet!

Szerdán és pénteken indul-

nak az első foglalkozások, 

15:00-16:30-ig a 6-8 éves 

korosztályt, 17:00-18:30-ig a 

9-12 éveseket várjuk.

Csoportvezetőink:

Kovács Réka Gyöngyvér 

festőművész és rajztanár, 

keramikus • Menyhért Juci 

grafikus, képzőművészeti 

elemző • Tettamanti Ádám 

grafikusművész, festőművész 

• Varga Virág festőművész és 

képzőművészet tanár

Foglakozásaink 2021 októbe-

rétől indulnak a MűvészetMa-

lomban (Bogdányi u. 32.)!

A részletes programokat ha-

marosan meghirdetjük, addig 

is várjuk az érdeklődő kérdé-

seket, előzetes jelentkezése-

ket a gyikmuhely.ferenczy@

gmail.com címen!

A GYIK Műhelyről:

www.gyikmuhely.hu

www.facebook.com/

GYIK-Műhely

A GYIK Műhely szentendrei 

csapata
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mint 250 művészfilmet készí-
tettek. Kiemelkedő minőségű 
filmjei időkapszulaként őrzik az 
ezredforduló különleges ma-
gyarországi atmoszféráját.

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.

ikON, vAJDA MÚzeUM
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu

október 6. szerda, 18:00 óra
SZABADON: KIÁLLÍTÁSMEG-
NYITÓ
Közreműködik: Mészáros Dániel, 
klarinét
Elhangzik Csalog Gábor: Prel-
udium

október 7. – 2022. január 9.
SZABADON: Nádler István 
kiállítása
„A közép a harmónia, ami az 
ellentétes erőket egyesítő szán-
dékkal oldja. A  közép nem más, 
mint a lélek harmóniája, az a 
ritka pillanat, mikor az ego nem 
figyel , nem akar. Mindig ennek 
a középnek valamelyik ellenté-
tes oldalán áll az ember. Egész 
pályám e két oldal ismeretéről, 

feldolgozásáról szól.” (Nádler 
István)
Kurátor: Muladi Brigitta
A kiállítás csütörtöktől vasárna-
pig 14 és 17 óra között tekinthető 
meg.

CzÓBel MÚzeUM
Templom tér 1.
www.muzeumicentrum.hu

október 30. – 2022. október 30.
KÉT PALETTA: Czóbel Béla – 
Modok Mária
Kurátor: Muladi Brigitta
A kiállítás csütörtöktől vasárna-
pig 10 és 18 óra között tekinthető 
meg.

MOZI

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

október 6. szerda
15:00
007: NINCS IDŐ MEGHALNI
színes, szinkronizált amerikai-brit 
akció-krimi, 163 perc, 2020 (16)
18:00
TERMÉSZETES FÉNY
színes magyar-lett-francia-né-
met filmdráma, 103 perc, 2021 
(12)
19:00
A BESZÉD
színes, feliratos francia vígjáték, 
87 perc, 2020 (12)
20:00
KÜLÖN FALKA
színes magyar-szlovák filmdrá-
ma, 98 perc, 2020 (12)

október 7. csütörtök
17:00
A FELESÉGEM TÖRTÉNETE
színes, feliratos magyar-né-
met-olasz filmdráma, romantikus 
film, 169 perc, 2021 (16)
19:00
CUKORSÓLYOM
színes, feliratos amerikai vígjá-
ték, kalandfilm, 97 perc, 2019 (12)
20:00
TOXIKÓMA

színes magyar dráma, 124 perc, 
2021 (18)
INFORG FILMKLUB

október 14. csütörtök 18:00
MADÁRSZABADÍTÓ, FELHŐ, 
SZÉL – játékfilm (2006)
Rendező: Szaladják István

október 28. csütörtök 18:00
BAHRTALO! – játékfilm (2008)
Rendező: Lakatos Róbert

ELŐADÁS

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

október 8. péntek 17:00
AZ ARADI VÉRTANÚK
Hermann Róbert történész 
előadása – Országos Könyvtári 
Napok

október 9. szombat 10 óra
KIRÁNDULÁS HAMVAS BÉLA 
KŐHEGYI HÁZÁBA ÉS KERTJÉBE 
Weiner Sennyey Tibor költő, író 
vezetésével – Országos Könyv-
tári Napok

Találkozás Szentendrén, a Rad-
nóti sétány és Kálvária út sarkán, 
ahonnan felmegyünk a Kőhegyre 
(kb. 1 óra 30 perces könnyű 
sétával), ahol a résztvevők egy 
előadást hallgathatnak meg 
Hamvas Béla szentendrei éveiről 
és a meditációs objektumokról 
Weiner Sennyey Tibor költőtől, 
a ‘Hamvas Béla ezerarcú és 
egyszerű élete és műve’ című 
esszékötet szerzőjétől.

fereNCzY MÚzeUMi CeNtrUM
Kossuth Lajos utca 5.

október 9. szombat 17:00
MEGANNYI MÉSZÖLY – irodalmi 
beszélgetéssorozat 4.
Szilágyi Júlia irodalomtörténész 
beszélgetéssorozata megannyi 
nézőpontból Mészöly Miklós 
születésének centenáriuma 
tiszteletére. A sorozat zárásaként 
Bazsányi Sándor irodalomtör-
ténésszel, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának docensével 
beszélget Mészöly Miklós kímé-
letlen, pontosságelvű prózájának 
jelentőségéről, folytathatósá-
gáról, a személye köré alakult 
kultusz elmozdulásairól.

MŰvészetMAlOM
Bogdányi utca 32.

október 15. péntek 17:00
TÁRLATVEZETÉS MUHI ANDRÁS 
PRODUCERREL : A kísérletezés 
szabadsága – Inforg Stúdió 
2000-2010
Tárlatvezetés Muhi Andrással, 
az Inforg Stúdió producerével A 
kísérletezés szabadsága – Inforg 
Stúdió 2000-2010 kiállításon.

Petőfi HAGYOMÁNYőrző kÖr
Stéger köz 3.

október 8. péntek 18:00
SKÓCIAI SZENT MARGIT ÉS A 
MAGYAR SZENTEK
Dr. Somos Zsuzsanna MTA pro-
fesszor előadása

október 14. csütörtök 18:00
NYUGAT-EURÓPAI SZABADKŐ-
MŰVESEK BUDAPESTI LÁTOGA-
TÁSAI 1914 ELŐTT
Raffay Ernő történész könyvbe-
mutató előadása

október 22. péntek 18:00
ANDALÚZIA, A MÓROK HAGYA-
TÉKA I. RÉSZ
Dr. Kovács Zoltán utazó előadása

szABADON – Nádler istván kiállítása
A vajda Múzeum ikON kiállítóterében nyílik meg október 

6-án, szerdán, 18:00 órakor Nádler istván szabadon című 

kiállítása. A tárlat 2022. január 9-ig látogatható csütörtök-va-

sárnap, 14:00-17:00 óra között.

„A közép a harmónia, ami 

az ellentétes erőket egyesítő 

szándékkal oldja. A  közép 

nem más, mint a lélek har-

móniája, az a ritka pillanat, 

mikor az ego nem figyel, nem 

akar. Mindig ennek a középnek 

valamelyik ellentétes oldalán 

áll az ember. Egész pályám 

e két oldal ismeretéről, fel-

dolgozásáról szól.” (Nádler 

István) A Szabadon című 

kiállításon bemutatott lapo-

kon a művész a fent és a lent 

birodalmát egyesíti. Ecset-

jének mozgását követve, a 

különbözőképpen viselkedő 

matéria sűrűn felfelé törek-

szik, spirálszerűen örvénylik, 

kereszt alakban fröccsen, 

majd eltűnik. A meditációt kö-

vető munka közben, a fekete 

energianyalábként szabadon 

áramló gesztus jelöli ki a ha-

ladás irányát, a szellemi utat 

a végtelen felé.

A szentendrei IKON tárlata a 

művész 2020/21-es új grafikai 

műveit mutatja be, amelyek 

közül 10 lap a Ferenczy Mú-

zeumi Centrum kiadványaként 

megvásárolható mappát alkot.

szABADON

Nádler istván kiállítása

ikON, vajda Múzeum

Hunyadi u. 1.

2021. október 6. – 2022. ja-

nuár 9.

A kiállítás megnyitója: 2021. 

október 6. szerda, 18:00 óra

Közreműködik:

Mészáros Dániel, klarinét

Elhangzik Csalog Gábor:

Preludium

2021. október 9. szombat 11:00
szigetmonostor, faluház

KERÉKPÁROS NAP A SZENTENDREI-SZIGETEN A KÖRNYEZŐ ROTARY 
KLUBOK SZERVEZÉSÉBEN

A túra körtúra, az A kör kb. 30 km. Lehetőség van több ponton is 
csatlakozni. A túra Szigetmonostor településről indul, és ott is zárul. 
A túra útvonala részben műúton, részben szilárd burkolatú töltésen, 
részben földes/salakos úton halad. A túra végén meleg étellel várnak 
minden résztvevőt.
Egy hosszabb, kb. 50 km-es variánsra is lehetőség van (B kör), mely 
kitérőt tartalmaz Tahitótfalutól Kisoroszig és vissza.
A túrán 10 éves kortól bárki részt vehet. 10-14 éves kor között csak 
szülői felügyelettel.
Fontos! A kerékpározás utáni rendezvényre csak védettséget igazoló 
okmánnyal lehet majd belépni.
Nevezési díjak: Felnőtteknek 3000 Ft • 14-18 év között: 2000 Ft • 10-14 
év között: díjtalan
A túra eredményét 100%-ban a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.) céljaira ajánlják fel.
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Európában az első helyen állunk elhízás 

tekintetében, 2018-ban pedig az OECD je-

lentése szerint világviszonylatban lettünk 

bronzérmesek. A Covid okozta mozgáshi-

ány pedig még növelte is a túlsúllyal élők 

számát szerte a világon. A magyar felnőt-

tek 65%-a túlsúlyos vagy elhízott, a gyere-

kek esetében ez a szám 20-25%-ra tehe-

tő. Az elhízottak száma huszonöt év alatt 

megduplázódott, a cukorbetegek száma 

pedig tizenöt év alatt 70%-kal nőtt. Jelen-

leg 1,5 millió magyar él cukorbetegséggel 

vagy azt megelőző állapotban. Ehhez az 

is hozzájárul, hogy a felnőttek négyötö-

de naponta hétezer lépésnél kevesebbet 

tesz meg, és maximum tíz percet sportol, 

viszont több mint öt órát tölt ülve – derült 

ki azon a sajtóbeszélgetésen, melyet töb-

bek közt Szűcs Zsuzsanna MSc dietetikus, 

a Magyar Dietetikusok Országos Szövet-

ségének elnöke, az egészségtudományok 

doktorjelöltje, a hazai Ketogén konszenzus 

társszerzője tartott.

Őszintén, ember legyen a talpán, aki ki-

igazodik a tudományosnak tűnő teóriák és 

étrendek között, és bár mindenki kívülről 

fújja, hogy a cukor, a fehér liszt és a túlzott 

szénhidrát fogyasztás egészségtelen, va-

lahogy mégsem sikerül étkezési szokása-

inkon változni.

Helyes állattartás, minőségi hús

A boltokban jó ideje lehet kapni olyan 

hústermékeket, melyek ún. boldog ál-

latoktól származnak. A boldog jelzőt a 

kereskedelemben a szabadon tartott, 

nem táppal, hanem gabonával etetett 

állatok esetében használják, szemben 

az intenzíven hízlalt állatokkal. Persze 

a boldogságnak ára van: drágább az 

előállítás, nagyobb terület és hosszabb 

nevelési idő szükséges hozzá. A mérleg 

serpenyőjének másik felén viszont jobb 

izomrost szerkezet és alacsonyabb víztar-

talom van. Egy brojler csirke negyvenkét 

nap után kerül levágásra, akkorra éri el a 

2,3 – 2,4 kilós testsúlyt. A szabadon tar-

tott állatok esetében a tartási idő majd-

nem megduplázódik és az állatok súlya 

is néhány tíz dekával kevesebb. Iparági 

becslések szerint a boldog csirkék tar-

tása dupla annyiba kerül, mint az intenzív 

tartásban nevelt társaiké.

Legyen hát minden csirke boldog! – kiálta-

na fel az ember, de kiderül, hogy a magas 

ár mellett van más gátja is a hagyományos 

tenyésztési mód alkalmazásának. Éder 

Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetsé-

gének elnöke arról beszélt a 24.hu-nak, 

hogy a szabadtartásban előállított húsok 

az ökológiai lábnyomra is kedvezőtlen 

hatással vannak. Ráadásul, ha mindenki 

hirtelen átállna a szabadtartású baromfik 

nevelésére, nem lenne elegendő húsfé-

le, amire áremelkedéssel reagálna a piac, 

ettől visszaesne a kereslet, és a gazdák 

egy ördögi spirálban találnák magukat. 

Ha több hely és élelem kell a baromfinak, 

akkor több földre és vízre lenne szükség, 

ezt pedig nem lehet máshogy elérni, mint 

a természetes élőhelyek csökkentésével.

A húsfogyasztásról és a szabadtartású 

állatok beltartalmi értékeiről kérdeztük 

Moharos Melindát, a Magyar Dietetikusok 

Országos Szövetsége Kommunikációs Bi-

zottságának elnökét.

felnőtt, egészséges emberek esetében 

mennyi és milyen típusú hús fogyasztása 

ajánlott, van-e erre szabály?

A hazai táplálkozási ajánlás, az idén meg-

újuló, fenntarthatóbb Okostányér javaslata, 

hogy az állati eredetű fehérjeforrásokat vál-

tozatosan fogyasszuk (tej, tejtermék, tojás, 

húsok, halak). Azaz nincs „előírva” a min-

dennapi húsfogyasztás. Alapvetően inkább 

a sovány húsokat javasoljuk, de ez nem je-

lenti azt, hogy alkalomadtán egy zsírosabb 

fajta tiltott lenne. Itt mindenképp megje-

gyezném, hogy az elkészítési mód is fon-

tos, például hiába él valaki csirkemellen, ha 

azt rántva, bő zsiradékban sütve fogyasztja. 

Adagonként egy tenyérnyivel, azaz kb. 10 

dekagrammal érdemes számolni.

sokszor halljuk, hogy az antibiotikum 

mentes boldog húsok fogyasztása lenne 

Nincs tiltott húsfajta, a kulcs, a mérték

Nem könnyű manapság eligazodni az étrendek között. Vannak, akik a 
vegán életmód mellett teszik le a voksukat, és számos kutatási eredménnyel 
bizonyítják, ez a hosszú élet titka. Mások viszont a ketogén diéta mellett 
érvelnek, hasonlóan széles kutatói palettával igazolva döntésüket.

Iparági becslések szerint a boldog csirkék tartása 
dupla annyiba kerül, mint az intenzív tartásban 
nevelt társaiké.

Fotó: Nighthawk Shoots/unsplash.com
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igazán megfelelő. kutatásokkal igazolha-

tó, hogy eltérnek a beltartalmi értékek a 

hagyományos körülmények között előál-

lított és az ipari húsok esetében?

A beltartalmi értékeket elsősorban a tápok 

befolyásolják. Jelenleg olyan átfogó hiva-

talos kutatásról nem tudok, ami igazolná, 

hogy a beltartalmi értékek eltérnek a bol-

dog és az ipari húsok esetében. Napjaink 

fogyasztási szokásait figyelembe véve 

csak boldog húsokkal, nagyüzemi terme-

lés nélkül nem lehetne fedezni a vásárlók 

húsigényét. Hogy ez mennyire fog változni 

a jövőben, az még kérdés.

Kell-e félni a nagyüzemi állattartásból 

származó húsoktól, kimutathatóak-e 

bennük szermaradványok, főleg a sok-

szor emlegetett hormonok és antibioti-

kumok?

Ezt a NÉBIH, mint hatóság ellenőrzi rend-

szeresen. Az antibiotikumok adása nagyon 

szigorúan szabályozott, nagyüzemi kere-

tek között is. Szintén előírás, hogy mennyi 

időnek kell eltelnie az állat utolsó kezelé-

sétől a vágásig, hogy ne maradjanak szer-

vezetében szermaradványok.

sokszor felmerül, hogy a felvágottak, 

füstölt áruk túlzott fogyasztása egész-

ségtelen. Mit jelent a túlzott, mennyit 

tekinthetünk optimálisnak?

A lényeg a mérték, azaz egy adag há-

rom-négy szeletnyi húst, nagyságrendileg 

5 dkg-ot jelent. Sehol nem található olyan 

táplálkozási ajánlás, hogy mindennap kell 

felvágottat enni, mégis valamiért a lakos-

ság nagy részénél ez így van. Egy szend-

vics re például lehet tenni zöld ség kré-

me ket, tojást, sajtokat, májkrémet, halat, 

vagy épp házi készítésű húspástétomot is. 

A népszerű csirkemellsonka mellett alka-

lomszerűen terítékre kerülhet a kolbász, a 

szalámi is. Azt itt is szeretném hangsúlyoz-

ni, hogy nem egyetlen élelmiszercsoport 

tehető felelőssé az egészségi állapotun-

kért. Nem mindegy, hogy pl. a felvágotthoz 

mennyi zöldséget eszünk, vagy egyáltalán 

fogyasztunk-e, milyen pékáruval kombi-

náljuk, és esetleg mennyi plusz zsiradékot, 

pl. vajat kenünk alá.

Milyen betegségek esetén kell redukálni 

a húsfogyasztást, illetve milyen betegsé-

gek esetén kell esetlegesen növelni azt?

Első helyen a köszvény jut eszembe, de 

olyankor is oda kell figyelni a húsfogyasz-

tásra, amikor pl. bizonyos vesebetegségek 

dieto-terápiájában nem javasolt a magas 

fehérjefogyasztás. Szív és érrendszeri 

megbetegedésekben figyelni kell az össz-

zsír bevitelre, ilyenkor a zsírosabb húsfaj-

tákat nem javasoljuk.

A vegánok szerint nincs szükség állati 

eredetű élelmiszerekre. van-e olyan 

mikroelem, vitamin, amit csak állati 

eredetű táplálékokkal lehet bevinni a 

szervezetbe? Aki mindenképp vegán 

életmódot akar folytatni, hogyan pótol-

hatja ezeket?

A makrotápanyagok közül a fehérjét 

szokták először említeni. Amire figyelni-

ük kell a vegán életmódot folytatóknak, 

hogy minden esszenciális aminosavat a 

megfelelő mennyiségben és arányban 

fogyasszanak. Ez úgy oldható meg, ha 

megfelelően párosítják össze a növényi 

alapú élelmiszereket, és ezáltal komp-

lettálják az aminosavakat. Csak állati 

eredetű élelmiszerekben található pl. 

a B-12 vitamin, ezért vagy dúsított élel-

miszerekkel, vagy étrend kiegészítőkkel 

javasolt a pótlása.

A vas, a cink, az omega-3, a kalcium bevi-

telére is érdemes figyelniük. Ezek szükség-

lete nagyban függ az aktuális egészségi 

állapottól (pl. terhesség, betegség, a szer-

vezet vas ellátottsága, stb.) és az étrend 

összetételétől. Rendszeres laborvizsgá-

lattal ezek jól monitorozhatóak.

Milyen húsfajtákat érdemes előtérbe 

helyezni, és mi a helyzet a nem megszo-

kott, de egyre több helyen elérhető nyúl, 

strucc, kenguru, vadhúsok fogyasztá-

sával?

Alapvetően sok tényezőtől függ: elő-

ször is az egyén egészségi állapotától, 

és szerencsére egyre inkább szempont 

a fenntarthatóbb táplálkozás kérdése is. 

Utóbbi miatt szokták a vörös húsokat (pl. 

marha) ritkább fogyasztásra javasolni. A 

változatosságot nagyon szeretem hang-

súlyozni, ez itt is igaz: ha az egészségi 

állapot megengedi, nincs tiltott húsfajta, 

itt is a mérték és a gyakoriság, valamint 

az elkészítési mód a lényeg. A nyúlhús 

például kiváló összetételű húsfajta (ma-

gas fehérje-, alacsony koleszterin- és 

zsírtartalom, kedvező zsírsavösszetétel 

jellemzi), de valamiért napjainkban nem 

elterjedt a magyar konyhákban. A vad-

húsok szintén alkalmi szereplői lehetnek 

a menünek, értékes fehérjeforrások, ál-

talában alacsonyabb zsírtartalommal. A 

strucc és a kenguru hús széleskörű el-

terjedését nálunk nem tartom valószínű-

nek, inkább kulináris különlegességként 

tartjuk számon.

Van-e bármi különbség beltartalmi érték-

ben az egyes marhafajták húsai között, 

vagy csak ízlés kérdése, hogy angust, wa-

gyut, kobét eszünk, ha egyáltalán meg 

tudjuk fizetni?

Tápanyagtartalom szempontjából nincs 

szignifikáns különbség köztük, legalábbis az 

USDA (United States Department of Agricul-

ture) adatai alapján. A hús erezettsége, már-

ványossága, a zsírrétegek elhelyezkedése – 

és jelentős részben emiatt az élvezeti érték 

is – valóban lehet eltérő. Figyelembe véve 

a fentiekben már érintett környezetvédelmi 

szempontokat, remélhetőleg ezek a húsok 

náluk csak alkalmi vendégként kerülnek az 

igazi ínyencek asztalára.

Zimre Zsuzsa

Napjaink fogyasztási szokásait figyelembe véve 
csak boldog húsokkal, nagyüzemi termelés nélkül 
nem lehetne fedezni a vásárlók húsigényét.

Ha az egészségi állapot megengedi, nincs tiltott 
húsfajta, itt is a mérték és a gyakoriság, valamint 
az elkészítési mód a lényeg.

Fotó: Maria Orlova/pexels.com



Lovak, kígyók és emberarcú bogarak

Lapunk témája apropóján Bodonyi Emőke, 
a Ferenczy Múzeumi Centrum művészettörténésze a látás törvényei 
és a személyes jellegű élmények alapján változó állatábrázolásokat 
mutatja be a szentendrei festészetben.
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Az állatábrázolások évszázadokon ke-

resztül elsősorban szimbolikus jelentést 

hordoztak, amelynek hagyománya antik 

és bibliai forrásokra támaszkodott. A tu-

dományos rendszerezések idejében, a 18. 

századtól kezdve azonban jobban előtér-

be kerültek az egzaktabb leírások és ez a 

vizuális feldolgozásokra is hatással volt. 

Ez a kettősség, a szimbolikus és realista 

megközelítés mind a mai napig megfi-

gyelhető a képzőművészetben, ugyan-

akkor tágabb lehetőség nyílt a szubjek-

tív felfogások és az egyéni értelmezések 

számára.

Az állatok ábrázolása mindig összefüg-

gött az adott korszak és a valóság közötti 

kapcsolattal. Az élővilág szereplőinek 

élethű, részletes megjelenítésére a re-

neszánsz korában azoknál a festőknél ta-

lálunk példákat, akik kedvüket lelték az 

állatok és növények tanulmányozásában, 

gondoljunk Dürer 1502-ből származó me-

zei nyulat ábrázoló híres akvarelljére vagy 

Botticellinek a szépséges nőalakjait körü-

lölelő pompázatos virágpázsitjaira. Ami-

kor a 19. század végétől programszerűvé 

vált a természetben való közvetlen alko-

tás, akkor a valóság megfigyelése újabb 

lendületet vett. A természet alaposabb 

tanulmányozása azonban különös módon 

együtt járt a látomásszerű jelenetek meg-

születésével. Ferenczy Károly (1862–1917) 

a Három királyok (1898) megfestésekor 

hosszú időt töltött a Nagybányát övező 

erdőkben, hogy megfigyelje a fák levelei 

közé beeső napsugarakat, és ha szükség 

volt rá, néha csak egy adott időszakban 

kereste fel a hegyvidéknek azt a pontját, 

ahol az elképzelésének megfelelő szín-

hatást vélte felfedezni. Amikor azonban 

zöldre festette az erdő sejtelmes homá-

lyában vonuló lovakat, akkor festményét 

maró gúnnyal illették a valóságtól idegen 

megjelenítésük miatt.

A szentendrei művésztelep legegyénibb 

hangú alapító tagja, Paizs Goebel Jenő 

(1896–1944) élete végéig vallotta mes-

tere, Réti István művészeti elveinek szel-

lemében, hogy a természet megfigyelé-

sekor hallgatni kell a festőben kialakuló 

érzésekre, pontosabban a látottak keltet-

te benyomásra. Ezért is keverednek nála 

a valósághű részletek és a valóságtól el-

szakadó, látomásszerű költői képek. Gyer-

mekkori betegsége következtében nem-

csak nagyothallástól szenvedett, hanem 

akadozva beszélt, egyes feltételezések 

szerint ez is hozzájárult a festészetét jel-

lemző különös álomvilág kialakulásához. 

Festményei arról tanúskodnak, hogy kez-

detektől fogva meghitt közelségbe került 

a természettel, legyen az a nagybányai, a 

barbizoni vagy a szentendrei táj. A szent-

endrei művésztelep ősfás, buja környeze-

te a sűrű barbizoni erdő emlékét idézte fel 

benne, és felszínre hozta azt a nagybányai 

élményét, amikor leereszkedve a hegy-

oldalon a holdvilág fényében ezüstösen 

csillogó, tekergőző kígyók, a valóságban 

erdei siklók között kellett áthaladnia. 

Munkásságában a szentendrei táj az 

1930-as évek legelején változott át trópusi 

dzsungellé. Paizs Goebel Jenő ekkortól 

kezdte használni a szárazabb, keményebb 

hatású temperát, amellyel dekoratív jel-

legű, síkban tartott, élénk színű, állat- és 

Szántó Piroska: Lámpás, 1975Paizs Goebel Jenő: Őserdőben II .

Ferenczy Noémi: Ádám és Éva, 1917
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növénymotívumokkal zsúfolt kompozí-

ciókat festett. A színpompás virágok és 

tarka lepkék között gyíkok, kígyók, párdu-

cok tűnnek fel, együtt szerepeltetésük a 

világ teljességét jelképező paradicsom-

kert-ábrázolásokhoz rokonítható. A hazai 

művészettörténetben Ferenczy Noémi 

(1890–1957) korai munkásságában talál-

juk erre a legszebb példákat. Az Ádám és 

Éva (1917) című kárpittervén a bűnbeesés 

előtti paradicsomi állapot egyetlen nagy 

jelenetbe sűrűsödik, a háttérben húzódó 

domboldalon pedig a valóságban egymás 

ellenségeinek tekinthető állatok pihen-

nek békésen.

A híres zoológusnak, Alfred Brehmnek Ma-

gyarországon az 1929-ban megjelent Az 

állatok világa című kötete, amely érzék-

letes leírásokat és illusztrációkat közölt 

az egyes élőlényekről, minden bizonnyal 

hatással lehetett Paizs Goebel festésze-

tére, emellett a budapesti Állatkertben 

készített vázlatrajzok is elősegítették az 

anatómiailag pontosabb ábrázolásokat. 

Az állatokkal és színpompás virágokkal 

zsúfolt trópusi erdőképei egyes értelme-

zések szerint jelképesen a lélek áthatol-

hatatlan dzsungeleként is felfoghatóak, 

ugyanakkor a francia mester, a vámos 

Rousseau dzsungelképeivel is rokonítha-

tók, amelyeket Paizs Goebel még a pári-

zsi útja során ismert meg és különösen 

kedvelt.

Szántó Piroska (1913–1998) művészetében 

ugyancsak visszatérő motívum a lepke, 

valamint a környezetében élő különféle 

macskák, mellettük azonban a lovaknak 

jutott kiemelt figyelem. A festészetének 

életrajzi vonatkozásaiba betekintő írá-

sos visszaemlékezéséből megtudhatjuk, 

hogy a lovak gyakori és karakteres áb-

rázolását az irántuk érzett szeretete és a 

sorsukat átélő, beleérző képessége ár-

nyalta. Leginkább a tarka maskarádéba 

öltöztetett korfui lovakat sajnálta, mivel 

a méltóságuktól megfosztva cifra látvá-

nyossággá váltak, miközben a turistákkal 

teli kocsikat húzták a napfénytől szikrázó 

utakon. De ugyanígy megfigyelte a szán-

tóföldek igavonó vagy a fővárosi utcák kö-

vezetét patáikkal koptató lovakat. Mátrai 

utazása során pedig háborúban elpusz-

tult lovak csontvázaira, a harctéri fegy-

verek golyóitól átlyuggatott koponyákra 

lelt, amelyeket beemelt festészetének 

motívumtárába. Nemcsak a lovak élete 

és sorsa fogta meg, hanem megfestésük 

során a nézőre szegeződő tekintetükbe 

egy-egy ismerőse arcát, néha saját önarc-

képét rejtette. Barátai mindig felismerték 

egy-egy ló tekintetében azt az embert, 

aki – talán nem is tudva róla – modellül 

szolgált.

A ló és az ember közötti szoros kapcsolat 

sorskérdések jelképévé vált a galántai 

mezítlábas parasztok között született, 

majd a szatmárnémeti tanyavilágában 

felnőtt Pirk János (1903–1989) festésze-

tében. A rajongásig szeretett természet 

és a földön dolgozó emberek maradtak 

mindvégig festményeinek témái. Gondol-

kodásában az élet, a halál és a küzdelmek 

szorosan összefonódtak, de szakadatlanul 

az életbe vetett hit, az örök optimizmus ra-

gyogott ki ebből a körforgásból. Az életét 

kísérő súlyosabb terhek is értelmet nyer-

tek és a művész ezért is hasonlította sor-

sát a szatmári fekete földeken az eke elé 

fogott sovány gebéjéhez, a húzó lóéhoz.

A rámért nehézségek alakították az öt év-

vel fiatalabb Korniss Dezső (1908–1984) 

munkásságát is, amelyet alapvetően 

megváltoztatott a háború, a lövészárok 

élménye, a katonai szolgálat. A hadifog-

ságból csontsoványra lefogyva tért haza, 

de amint lehetett újra festeni kezdett. Az 

1945 utáni festészetében felerősödött az 

ambivalencia, megjelentek az irracionális 

elemek és a megszemélyesített tárgyak, 

emberarcú házak és kapuk, felhőkben 

úszó sárkányok lepték be vásznait, és 

új optikán keresztül megnövekedtek a 

mikrovilág lényei. Korniss háborús visz-

szaemlékezése egy ütközet utáni képhez 

kötődik: napsütötte mezőre érve először a 

virágról-virágra szálló bogarakat, lepké-

ket észlelte és csak később eszmélt rá, 

hogy mindenhol holttestek fekszenek. 

A földhöz simulva megfigyelte a boga-

rak, rovarok mikrokozmikus világát, és 

nemcsak az apró lények különös, immár 

nagynak tűnő mikrovilága, hanem egy 

felfordult univerzum átélése is megma-

radt emlékezetében. Piktúrájában meg-

fordította a világ addigi megszokott be-

rendezését és a megnövekedett méretű, 

emberarcú bogarak és rovarok lettek a 

főszereplői alkotásainak, köztük a korszak 

főművének, a Tücsöklakodalomnak (1948).

E néhány példa betekintést nyújtott abba 

a jelenségbe, hogyan változott meg a lá-

tás törvényei vagy személyes jellegű él-

mények és felfogások alapján az állatok 

ábrázolása. Legnagyobb részükben még 

így is fellelhető az ikonográfiai előkép, de 

az értelmezésüket már bevonja a szubjek-

tív megközelítések többrétegű olvasata.

Bodonyi Emőke

Az állatok ábrázolása mindig 
összefüggött az adott korszak és a valóság 
közötti kapcsolattal.

Pirk János: Nehéz sorsok I . , 1970–1980

Korniss Dezső: Tücsöklakodalom (részlet), 1948
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Nélkülük üres lenne a ház

Szinte minden szülő ismeri a helyzetet: kiskamasz gyermeke 
mindenáron háziállatot akar. Míg a felnőttek ellenérvek után 
kutatnak, mi megkérdeztük a fiatalokat, miért is fontosak nekik 
kis kedvenceik.

Majdnem minden családban elkezdődik 

egyszer a huzavona, mely során a gyermek 

kérleli szüleit, hogy vegyenek háziállatot. 

Ilyenkor a szülőknek kell átgondolni, meny-

nyi pénzt kell az állatra fordítani, ki fog vele 

foglalkozni, mi a teendő vele, ha nem lesz-

nek otthon. Ritkábban merül fel a kérdés: 

Miért szeretnének a fiata-

lok háziállatot? A gyermek 

gondolhat többre annál, 

hogy jó lenne egy kutya, 

mert aranyos, vagy mert 

másoknak is van. Vannak 

mélyebb indokok, ami-

ket pár szerencsés fiatal 

szülei ismernek, és ezért 

könnyebben mondanak 

igent az állattartásra. Arra, 

hogy mik lehetnek ezek 

az indokok, a Szentendrei 

Móricz Zsigmond Gimná-

zium pár diákja fog választ 

adni.

Zsófi könnyedén meg-

fogalmazta azt, amire 

mindannyian várunk, mi-

kor veszünk egy háziálla-

tot. „Már a tudat boldogít, 

hogy valaki mindig vár 

otthon, és mindenképp 

szeretve vagyok általa. 

Bármi történjék is, ha ha-

zamegyek, a kutyáim ott 

lesznek és örülnek nekem, 

ami különösen jól esik egy 

nehéz nap után, vagy ha 

letört vagyok.” Zsófi azt is 

kiemelte, hogy egy kutya 

nem csak érzelmi tám-

pont tud lenni, de még az 

egészségre is vigyáz. „Mikor rossz kedvem 

van, akkor sokat segít egy nyugis séta ve-

lük. Például múltkor, mikor ideges voltam, 

elvittem a kutyámat futni, amivel le tudtam 

vezetni a feszültséget.”

Virág és Detti egész családja nagy állat-

kedvelő: tartanak otthon halakat, tyúko-

kat, egy nyulat, egy macskát és még egy 

kutyát is. Persze ezt nem minden család 

engedhetné meg magának, mert ne-

héz úgy megosztani a feladatokat, hogy 

az mindenkinek jó legyen, és az állatok 

is megkapják az általuk igényelt időt és 

törődést. A gyerekek azonban rengeteg 

feladatot elvégeznek az állatok körül. Ez 

már most felelősségteljesebbé teszi őket, 

és a későbbiekben is sokat fog jelenteni, 

hogy ebben a korban megtanultak ellátni 

egy másik élőlényt. Nem csak ők nyújtanak 

odaadó szeretetet az állataiknak, de azok 

is ott vannak nekik, ha szükségük van rá. 

„Fügi macskánk mindig ott van velünk, ha 

betegek vagyunk. Követ mindenhová.” Az 

állatoknak természetesen gyakorlati hasz-

na is van, de a gyerekeknek sokkal többet 

jelentenek ennél. „Nagy állatbarátok va-

gyunk, így nem volt kérdés, hogy szeretnék 

háziállatot. Nyilván minden állatnak meg-

van a maga haszna, a kutya a házat őrzi, a 

macska megfogja az egereket és a tyúkok 

tojást adnak. De számomra sokkal inkább 

érzelmileg fontosak. Nélkülük üres lenne a 

ház. Amikor jövünk haza akár suliból, akár 

csak a boltból, hatalmas örömmel és sze-

retettel fogadnak minket, amit nem adnék 

semmiért.” Virág azt is megemlítette, hogy 

az elmúlt évek nehezebb 

időszakaiban létfontossá-

gú volt a házikedvencek 

jelenléte. „Azt hiszem, a 

karanténba beleőrültem 

volna, ha nincsenek a há-

ziállatainak.”

Minden állat különféle 

bánásmódot igényel. Míg 

a kutya akkor boldog, ha 

sok törődést kap, egy 

macska legtöbbször már 

azzal is elégedett, ha enni 

kap. Aliz macskatulajdo-

nosként a következőről 

számol be: „Két macskánk 

van, a húgom szerette vol-

na őket, én annyira nem 

kedveltem a macskákat. 

Azóta viszont hozzám nőt-

tek. Nem kell különösen 

sok időt tölteni velük, enni 

jönnek oda, és mi csak 

simogatjuk őket. Sokan 

mondják, hogy a macskák 

hálátlanok, de én ezt nem 

így gondolom. Szerintem 

örülnek, ha kapnak tőlünk 

szeretet, és természetesen 

az ételt sem vetik meg. Ne-

kem mindenképpen sokat 

segít, ha csak simogatha-

tom valamelyiküket.”

A fiatalok szerint a háziállat egy olyan 

barátot jelent, aki soha nem fog hazudni, 

átverni, vagy elhagyni téged. Sosem fog 

szándékosan bántani, és szeretni fog, amíg 

csak teheti. A házikedvenc egy olyan biztos 

pont és lelki támasz, ami néha elenged-

hetetlen, ezért nem is csoda, hogy szinte 

minden tinédzser vágyik egyre.

Töreky Emma

A Móricz Zsigmond Gimnázium 

10. osztályos diákja

Szentesi Lili - Nagy Barbara tanítványa, Vujicsics Tihamér AMI



„Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent 

nem tehetünk is!”

Esterházy Miklós nádor szavai ezek, aki a 

XVII. század első felének szorító és ellent-

mondásos nagyhatalmi viszonyai között is 

igyekezett tenni valamit a török előrenyo-

mulása ellenében és az ország lakosságá-

nak védelmében. Politikai kényszerpályák 

között vergődött akkor is és a XX. század 

közepén is ez az ország.

Az egykori nádor szavait a magukénak 

érezhették 1944-ben az egykori Pest vár-

megye járásainak jobb erkölcsi érzékkel 

rendelkező főszolgabírói is. Az egymást 

követő zsidótörvények, a háborúba való 

belépés, a szélsőjobboldali mozgalmak 

folyamatos térnyerése, majd a német 

megszállás, az ország frontországgá vá-

lása, legvégül pedig a nyilas terror állítot-

ta ezeket a köztisztviselőket emberség-

ből és erkölcsi tartásból egyre nagyobb 

próba elé. Komoly hatalommal bírtak a 

járásukhoz tartozó községek tisztviselői 

és lakói felett, ami a mindennapi élet szin-

te minden részére kiterjedt. Ebből követ-

kezőleg egy főszolgabíró személyisége 

nagyban nehezíthette, vagy éppen köny-

nyíthette járása lakóinak életét.

Az egykori Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-

gye közigazgatásával foglalkozó kutatás 

csak néhány olyan járási tisztviselőt tart 

számon, akik el tudták nyerni járásuk 

lakóinak szimpátiáját. Nem meglepő 

módon ezek az emberek merték csak 

vállalni annak veszélyét, hogy a német 

megszállást követően, az egyre em-

bertelenebbé és kaotikussá váló állam-

igazgatással és az egyre nagyobb teret 

nyerő nyilas és egyéb más szélsőjobb-

oldali mozgalmakkal szembeszállva, 

bürokráciai eszközökkel, de ha a helyzet 

úgy hozta, akár nyílt összeütközést is fel-

vállalva igyekeztek megkímélni járásuk 

lakóinak életét és vagyonát. Lassították 

például a zsidóságot sújtó törvények 

végrehajtását, embereket mentettek 

meg a deportálásoktól, a gettóba köl-

tözéstől, vagy tették elviselhetőbbé az 

életet a gettókba kényszerítettek szá-

mára, esetleg segítettek nekik kijutni az 

országból. Kockára téve ezzel nem csak 

a maguk, de egész családjuk életét és 

megélhetését is.

Ezen járási főtisztviselők egyike volt dr. 

Keserű Kálmán főszolgabíró is, akit 1941-

ben választottak meg a Szentendrei já-

rásba, ahol 1941. december 31-től 1945. 

május 8-ig vezette a helyi közigazgatást.

Az 1938-as esztendő vízválasztónak ne-

vezhető a Pest megyei közigazgatás életé-

ben, mivel ebben az esztendőben válasz-

tották alispánná a szélsőséges fajvédő, 

nacionalista és antiszemita nézeteiről híres 

Endre Lászlót, aki addig a Gödöllői járás 

főszolgabírója volt. Endre megválasztását 

követően a saját embereit kezdte bejuttat-

ni az olyan fontos, komoly hatalommal bíró 

pozíciókba, mint például egy járás vezeté-

se. Ez egyben politikájának kiterjesztését 

is jelentette a közigazgatásra nézve. A me-

gye tisztikara innentől kezdve gyakorlati-

lag kettévált, az Endre-féle tisztviselőkre 

– akik főleg fiatalok és tapasztalatlanok, 

s így Endre számára befolyásolhatók vol-

tak –, valamint az idősebbekre, akik nem 

szimpatizáltak Endrével és jobbára a kor-

mánypárthoz húztak. Ekkor kezdődött el az 

a küzdelem, amelyben Keserű Kálmán és a 

hozzá hasonló gondolkodású tisztviselők 

egyre inkább szembekerültek a megyei 

közigazgatás vezetésével.

A Keserű Kálmán ellen 1945-1948 között 

lefolytatott igazolási, majd népbírósági 

anyagokban található tanúvallomásokból 

kitűnik, hogy a főszolgabíró, ha kellett – 

pestiesen szólva – „elment a falig”, járása 

lakóinak védelmében.

Emberséges magatartását és járása la-

kóival – akiknek többsége gyári munkás, 

s így leginkább baloldali érzelmű volt – 

kialakított jó kapcsolatát bizonyítja már 

az is, hogy az 1944. december közepén 

megtartott utolsó tisztiértekezleten is-

mertette a nyilas kormányzat kiürítési pa-

rancsát, majd közölte, hogy ő ennek saját 

személyére nézve nem tesz eleget, de ezt 

nem teszi kötelezővé a községi jegyzők 

és tisztviselők számára. Példamutató vi-

selkedése hatására mind a 16 elöljáróság 

a helyén maradt, így a legválságosabb 

időkben is a lakosság és a bevonuló orosz 

csapatoknak szolgálatára tudtak állni. 

„Keserű Kálmán ezzel az elhatározásával 

a németek és az akkori felsőbb hatóság 

részéről való legsúlyosabb felelősségre 

vonásnak tette ki magát.” (Arany János 

Pomáz községi jegyzőjének nyilatkozata 

1945-ből) Fentieken túl Keserű Kálmán 

nem hajtotta végre a járás anyagi/gaz-

dasági kiürítését sem, dacára a kiürítési 

kormánybiztosság fenyegetőzéseinek. 

Így az addig megmaradt állatállomány 

továbbra is a lakosság birtokában ma-

radhatott, biztosítva annak megélhetését. 

Keserűnek tehát nem kellett attól tartania 

Parancsmegtagadók

Az alábbi írással lapunk méltó emléket kíván állítani dr. Keserű 
Kálmán, Szentendrei járási főszolgabírónak és tisztviselő 
társainak, akik embermentő tevékenységéről a vészkorszakban 
eddig keveset tudtunk.
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keserű kálmán 1899. szeptember 

13-án született Dunaszentbenedeken. 

Államtudományokból szerzett diplo-

mát, majd 1923-tól állt Pest várme-

gye közigazgatásának szolgálatába. 

A következő kicsivel több mint húsz 

évben, a Pest megyei külső közigaz-

gatás tisztviselőinek tipikus karrierjét 

futotta be. Már 1926-ban szolgabíró-

vá választották a Kiskunfélegyházi 

járásba, majd 1941 decemberéig még 

további öt járásban – köztük a komoly 

szakmai presztízsnek számító Központi 

járásban – töltött be szolgabírói, 1935-

től pedig már tiszteletbeli szolgabírói 

tisztségeket – ez utóbbi a főszolgabíró 

helyettesének felelt meg.



2
1—

M
Ú

lt
U

N
k

– szemben sok más kollégájával –, hogy a 

Vörös Hadsereg bevonultával a népharag 

bosszút fog rajta állni.

A holokauszt elől sikerült megmentenie 

azokat a családokat, akik a bombázások 

elől Budapestről költöztek ki, a Szentend-

rei járás településeibe. A kiköltözött zsidó 

családokat – mintegy 100 főt – a csend-

őrség folyamatosan összeírta, majd azok 

internálására tett javaslatot. Keserű Kál-

mán ezt embertelennek tartotta és el-

szabotálta úgy, hogy engedélyezte ezen 

családok visszaköltözését Budapestre, 

akik így megmenekültek a deportálástól. 

Endre László ennek hallatán személyesen 

utazott ki a járásba és súlyosan megfedd-

te, sőt felfüggesztéssel fenyegette meg 

Keserűt. „Nem voltam sem antiszemita, 

sem németbarát és ezeket az ízlésem ellen 

való rendelkezéseket, ahol csak a törvény 

engedte enyhítettem, nem hogy súlyosbí-

tottam volna” – nyilatkozta Keserű Kálmán 

népbírósági pere során. Embermentő tet-

tét a pomázi zsidó közösség vezetője is 

személyes vallomásával tanúsította Ke-

serű tárgyalásán.

Ugyancsak ő tette lehetővé, hogy a járásá-

ban elhelyezett mintegy 240 főnyi lengyel 

menekült még a német megszállás előtt 

elhagyhassa az országot. Keserű ugyanis 

olyan igazolással látta el őket, mellyel sza-

badon mozoghattak az országban. A hábo-

rú után ezért a tettéért a lengyel államtól 

megkapta a „A Lengyel Népköztársaság 

érdemrendje arany fokozatát”.

Személyes fellépésének köszönhető, hogy 

az oroszok elől visszavonuló német csa-

patok vezetőit rábírta, hogy azok ne rob-

bantsák fel az automata telefonközpontot, 

illetve a Bükkös patak hídját.

Fentieken túl internálási rendelkezéseket 

is – a járás lakosságszámához és társa-

dalmi/politikai összetételéhez viszonyít-

va – kevés esetben hozott, a vezetése alatt 

álló járási hivatal. Saját kezdeményezés-

re internálásról soha nem rendelkezett 

senki ellen. Az internálási javaslatokat a 

csendőrség vagy a községi elöljáróság 

tette meg, csoportos internálás esetére 

BM utasításuk volt. Keserű Kálmán igye-

kezett kiemelni embereket az internáltak 

csoportjából például egészségügyi okokra 

hivatkozva, illetve a meghozott internálási 

határozatokat igyekezett minél hamarabb 

megszüntetni. Szociáldemokrata párti 

tanúk vallottak mellette, miszerint sem a 

más vallásúakat, sem a baloldali gondol-

kodásúakat nem üldözte sohasem.

Idézet a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 

Nemzeti Bizottsága által kiadott Igazol-

ványból: „(…) Keserű Kálmán volt főszolga-

bíró Pest vármegyénél eltöltött szolgálati 

ideje alatt demokratikus meggyőződésének 

adott kifejezést, ez idő szerint is éppen ezen 

magatartása folytán a nép előtt tiszteletnek 

örvend, s így politikai szempontból ellene 

kifogás nem merült fel. Budapest, 1947. évi 

június 24.”

Mindezek ellenére Keserű Kálmán nem 

maradhatott meg hivatalában. Az 1945-

ben lefolytatott igazolási eljárás során 

azzal vádolták meg, hogy népellenes 

bűntetteket követett el, így személyét 

nem igazolták. Aláírásgyűjtési akciót is 

indítottak ellene, de jellemző az egész 

kampányra, hogy – amint az a későbbi bí-

rósági eljárás során kiderült – sokan, akik 

soha nem is találkoztak Keserűvel, csak 

azért írtak alá, mert úgy gondolták, hogy 

egy főszolgabíró a múlt rendszerben nem 

lehetett rendes ember és nem szolgál-

hatja az új demokratikus állam épülését. 

1946. augusztus 12-i hatállyal „B” listázták 

azzal a kitétellel, hogy „mindennemű el-

látási vagy a szolgálat alatt támasztható 

egyéb igény kizárásával”, ami nyugdíjának 

megvonását jelentette.

Keserű nem fogadta el az ítéletet és fel-

lebbezett, ami letartóztatást és féléves 

fogságot hozott neki. A Budapesti Népbí-

róság előtt lefolytatott többfordulós, majd 

három évig tartó bűnvádi eljárás során, a 

népügyészség mindössze öt tanút tudott 

összeszedni a Szentendrei járás 16 köz-

ségéből, azok is többnyire kommunista 

magatartás miatti internálással vádolták 

Keserűt. Ebből feltételezhető, hogy a kom-

munista párt akarta őt eltenni az útból. Ez 

sikerült is, mert végül hiába mentette fel 

1948. április 28-i ítéletében minden vád-

pont alól a népbíróság Keserűt – akit ta-

núk sora támogatott meg vallomásával –, 

rehabilitációjára nem került sor, hivatalát 

nem kapta vissza. És hogy ki lett az utód-

ja? Egy bizonyos Horváth Levente az MKP 

tagja, akiről a saját pártja sem volt túl nagy 

véleménnyel.

Keserű Kálmán és családja elvesztette 

otthonát, szükséglakásba kényszerült. A 

kiépülő Rákosi-féle rendszerben egy volt 

főszolgabíró nem kaphatott végzettsé-

gének és szakmai tapasztalatának meg-

felelő állást. Ennek megfelelően Keserű 

dolgozott, mint kőfejtő, éjszakai fűtő, de 

még biztosítási ügynök is volt. Mindezek 

ellenére sem hagyta el szeretett városát 

és hazáját. Keserű Kálmán 1981-ben halt 

meg, 82 éves korában.

Keserű Kálmánon kívül – a kutatás jelen-

legi állása szerint – csak két olyan főszol-

gabíróról vannak ismereteink – Benedek 

János a Kiskőrösi járás és Paál István a 

Kunszentmiklósi járás főszolgabírója – 

akik szembe mertek menni a korabeli 

hatalommal.

Mindkét tisztviselő internáltatott olyan a 

szélsőjobboldali pártokhoz, mozgalmak-

hoz tartozó egyéneket, akik feljelentették 

a belügynél vagy a Gestaponál őket, a 

zsidókat vagy zsidókat támogató sze-

mélyeket védelmező magatartásukért. 

Ezen tettükben komoly segítségükre 

volt Mérey László nyugalmazott altá-

bornagy, aki Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-

megye főispánja volt ekkoriban. Mérey 

híres volt „kurucos”, vagyis a németekkel 

nem szimpatizáló kijelentéseiről, amiért is 

1940-ben nyugdíjazták. 1944 áprilisában 

kinevezték főispánnak – a német meg-

szállás miatt lemondott Viczián István 

pótlására –, amit Mérey csak olyan kor-

mányzói és belügyminiszteri garanciá-

A holokauszt elől sikerült megmentenie azokat 
a családokat, akik a bombázások elől Budapestről 
költöztek ki, a Szentendrei járás településeibe.

A Központi járás tisztikara 1930-as években
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val fogadott el, miszerint a kormányzat 

nem kerül teljesen német irányítás alá. 

Főispáni működése alatt szinte állandó-

ak voltak az összetűzései Endre László 

alispánnal. Lehetőségeihez képest igye-

kezett csökkenteni a szélsőjobboldal be-

folyását a vármegyei közigazgatásban, és 

a különböző szélsőjobboldali mozgalmak 

és pártok által kikezdett köztisztviselő-

ket védelmébe vette. Mérey hozzáállá-

sát a német megszállás után kialakult 

helyzethez jól szemlélteti, hogy amikor 

1944. május 15-én a németek elkezdték 

összeszedni Kiskőrös zsidó lakosságá-

nak férfi tagjait – ezt Benedek jelentette 

neki – azon a főispán állítólag annyira 

feldühödött, hogy a csendőrökkel akart 

a németek közé lövetni.

Keserű Kálmán, Benedek János, Paál Ist-

ván, Mérey László személye a bizonyíték 

arra, hogy 1944. március 19-ét követő-

en a magyar közigazgatás nem „feküdt 

le” teljes egészében a német megszálló 

hatalomnak és az azt kiszolgáló Sztójay 

kormánynak. Voltak olyan emberek a já-

rási tisztikarban, akik jobb erkölcsi meg-

győződésük által vezérelve – vagy csak az 

állásukat féltve, és gondolva a hamarosan 

véget érő háborúra és azt biztosan követő 

elszámoltatásra –, embereket mentettek a 

vészkorszakban.

Történetünk minden résztvevője fejében 

megfordult a gondolat, hogy az egyre vál-

lalhatatlanabb körülmények között inkább 

lemondanak hivatalukról, de ahogy Keserű 

Kálmán dr. Koronkai Gábor tisztiorvos előtt 

megfogalmazta ezt a dilemmát:

„(…) inkább otthagyná hivatalát, de attól tart, 

hogy más erélyesen hajtaná végre a kiadott 

és kiadandó rendeleteket”

Főbb források

· Keserű Kálmán népbírósági pere, Bu-

dapest Főváros Levéltára XXV-1-a-1 

4089/1945

· Schleininger Tamás: Memento, Kesserü 

Kálmán a Szentendrei járás volt főszol-

gabírája, in.: Szentendrei Múzeumi Füze-

tek, Ikvainé Sándor Ildikó szerk.: Néprajzi, 

történeti és múzeumszociológiai tanul-

mányok a Ferenczy Múzeumból (Szent-

endrei Múzeumi Füzetek 1. Szentendre, 

1996)

· Fuchs György: A Dolesch-Velich ügy, Nyi-

las tisztviselők internálása Pest megye 

Kiskőrösi járásában 1944 nyarán, Törté-

nelmi Szemle 2020. 3. szám

Fuchs György

történész-levéltáros

BM referens

Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltára,

1945 utáni Politikai Kormányszervek és 

Pártiratok Főosztálya

„(…) inkább otthagyná hivatalát, de attól tart, 
hogy más erélyesen hajtaná végre a kiadott 
és kiadandó rendeleteket”

A főszolgabíró
A főszolgabírói hivatal tevékenységi körét 

többek között az az 1886. XXI. és a 1929. 

XXX. tc. szabályozta. Főnökei a vármegye 

alispánja – mint a közigazgatás irányító-

ja –, illetve a főispán voltak. Közvetlenül 

irányította a községi önkormányzatok 

működését, kitűzte a képviselő-testület 

választását, jelölte az elöljárók nagyobb 

részét, elnökölt a képviselő-testület és 

az elöljárók megválasztásán. Megbírsá-

golhatta, fegyelmi eljárás elé állíthatta, 

s fel is függeszthette őket. A községi 

jegyzőket a főszolgabíró időnként érte-

kezletre – tisztiszéki ülésre – hívta össze, 

amelyeken megbeszélték a megjelent 

rendeletek végrehajtását. A főszolgabíró 

járása községeit sűrűn látogatta, azokkal 

állandó összeköttetésben állt, az elöl-

járókat és a lakosság prominens tagjait 

személyesen is ismerte – ez utóbbi egy-

ben kötelessége is volt.

A főszolgabíró és a községek hatásköre 

annyira kiegészítette egymást, hogy va-

lójában együtt töltötték be az elsőfokú 

közigazgatás szerepét. A főszolgabírói 

– és a szolgabírói – pozícióra pályázni 

kellett és a jelöltekből a megyegyűlésen 

választással döntötték el, hogy ki töltheti 

be az adott járás vezetői állását. Ezek a 

választások ugyanolyan forró hangulat-

ban zajlottak le a XX. század első felében, 

mint az országgyűlési követválasztások 

a reformkorban.

A kis- és nagyközségekben a főszolga-

bíró volt az elsőfokú rendőrhatóság. E 

munkájához a karhatalmat a csendőr-

ség biztosította. A főszolgabíró rendelte 

el a „nem kívánatos elemek” internálá-

sát, vagy rendőri felügyelet alá helyezé-

sét, kitoloncolását. A főszolgabíró adott 

igazolványt a sajtótermékeket terjesztő 

személyeknek, illetve engedélyt a mozik 

számára.

Hozzátartozott még a közlekedés ren-

dészet, az építési-, és iparengedélyek 

kiadása/bevonása, a közegészségügy 

és igen kiterjedt hatáskörrel a mezőgaz-

dasági felügyelet (erdők, vadászterüle-

tek, vizek).

A főszolgabíró ügyelt a tankötelesek 

összeírására és az iskolai mulasztások 

megbüntetésére.

Katonai közigazgatás terén minden 

évben előkészítette a sorozásokat és 

gondoskodott arról, hogy a sorozás alá 

kerülők megjelenjenek. A meg nem je-

lentek után nyomozást folytatott le, akár 

az országhatáron túl is.

Ezt az igencsak széleskörű feladatkört 

az alábbi személyekkel látta el: he-

lyettese a szolgabíró volt, aki mindig a 

főszolgabíró helyett intézkedett, de az 

elintézett ügyeket a főszolgabíró írta 

alá. Nagyobb járásokban több szolga-

bíró is lehetett a hivatalban, ilyen ese-

tekben egy tiszteletbeli főszolgabíró is 

segített összefogni a munkát. Mint szak-

közeg a főszolgabíró rendelkezésére állt 

a járási tisztiorvos, a járási állatorvos, a 

gazdasági felügyelő, a járási tűzrendé-

szeti felügyelő, a szociális népgondozó 

és a testnevelési felügyelő.

Fentiekből jól kitűnik, hogy a főszolgabí-

ró hatalma az élet minden színterére és 

szinte mindenkire kiterjedt az adott járás-

ban, így személye – pl.: hatalommániás, 

vagy karriervadász dzsentri – nagyon 

megkeseríthette vagy éppen megköny-

nyíthette járása lakóinak élettét. Mint 

egy kapitány a hajó személyzetének és 

utasainak élén, majdhogynem – és 1944-

ben aztán gyakorlatilag ténylegesen is 

– élet-halál ura volt.

Forrás: Dr. Borossy András, fond leírás a 

járási iratanyagokhoz:

h t t p s : //m n l . g o v . h u /m n l /p m l /

iv_401_449_fondok_raktarjegyzekei_0

Benedek János 1942-ben
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sikeres utánpótlás-nevelést hagytál ma-

gad után Budán. Mi az apropója a váltás-

nak?

Molnár Zsolttal karöltve dolgoztunk Bu-

dán egy privát teniszklubban, ahol a közös 

munka hozott össze bennünket üzlettárs-

nak. Azonos célok és értékrendek mentén 

szerettünk volna saját klubot üzemeltetni 

és megvalósítani azokat a terveket, célo-

kat, melyeket kitűztünk magunk elé. Így 

jött ez a lehetőség. Az előző vezetőség 12 

év után szerette volna átadni az üzemel-

tetéssel járó tejes feladatkört, melyre mi 

boldogan mondtunk igent.

Milyen első benyomások vannak benned 

szentendrét illetően?

Gyönyörű hely, és azt látom, hogy itt na-

gyon sok sportolni szerető ember él. Nagy 

várakozással vágunk bele az új feladatunk-

ba, és már vannak is tervek a jövőt illetően.

Mesélsz ezekről a tervekről?

Hiányterület a gyerektenisz. Szeretnénk 

mind amatőr, mind versenyzői szinten 

elindítani egészen kicsi korosztálytól a 

gyerekeket. Ebbe 100%-os munkát szeret-

nénk beletenni, amit már el is kezdtünk. 

Szeptembertől közel 45 gyerek jelentke-

zett hozzánk, ami a jól sikerült nyári tábo-

rainknak is köszönhető. Természetesen 

folyamatosan várjuk a teniszezni szerető 

gyerekeket. A kis korosztályon felül szeret-

nénk a senior teniszt is fellendíteni, mivel 

igen nagy számban sportolnak ebben a 

kategóriában nálunk.

A fentieken felül van egy saját küldeté-

sem, ami elsősorban a szellemileg sérült, 

sajátos nevelési igényű gyermekek foglal-

koztatása, támogatása és sportoltatása a 

tenisz által. Ebben feltétel nélküli támoga-

tást szeretnénk kérni akár az önkormány-

zattól, akár a velük foglalkozó szakszol-

gálattól. A társadalmi felelősségvállalás 

fontos üzenet számunkra.

Meglévő sportegyesületet vettetek át, 

vagy saját egyesülettel rendelkeztek, és 

ide igazolnak már a gyerekek?

Saját sportegyesülettel rendelkezünk 

Török SE néven, ami átkerül ide Szent-

endrére, ennek a papírmunkái jelenleg is 

folyamatban vannak. Ennek megfelelően 

a jövőben a mi sportegyesületünk égisze 

alatt fognak versenyezni a hozzánk igazolt 

sportolók.

Mennyire volt zökkenőmentes az átállás?

November 6-án már Decathlon Kupa Or-

szágos versenyt rendezünk, így mondha-

tom, jól sikerült az átállás. Ez elsősorban 

azoknak a gyerekeknek szól, aki még nem 

érik el a szakszövetségi szintet, de már 

nem is teljesen kezdők. 50-60 gyermek 

lesz jelen az egész napos rendezvényen.

Hány tagotok van, aki versenyszerűen 

vagy hobbi-szinten teniszezik nálatok?

60 gyerek jár hozzánk 7-18 éves korig be-

zárólag, ebből körülbelül 10-15 fő az, aki a 

versenyzés felé orientálódik. A felmérés 

folyamatban van. A hobbi szintű teniszezők 

száma is hasonló.

Mennyire telítettek most a pályák? Van-

nak infrastrukturális fejlesztések a ter-

veitek között?

A fő idősávokban 7-11-ig illetve 15-18-ig 

eléggé telítettek. A tenisziskola is sokat 

elvesz a szabad idősávokból. Előtte, utána 

amatőr bérlők vannak, de ennek ellenére 

van szabad kapacitás. A szabad idősávok 

megtekinthetők és egyben foglalhatók 

a www.hella.lidotenisz.hu oldalon. Bér-

letvásárlás és alkalmi bérlések is lehet-

ségesek.

Szeretnénk az önkormányzattal együtt-

működve plusz pályát vagy pályákat lét-

rehozni. A terület adott, a gyerekanyag fo-

lyamatosan bővül, így azt gondolom, van 

relevanciája ennek a tervünknek.

Meglévő edzői gárdával dolgoztok, vagy 

új edzőket hoztatok?

Rita megmaradt nekünk a „régi” csapatból. 

Ezen felül Zsolt és jómagam edzői minő-

sítésben is dolgozunk. Rajtunk kívül még 

egy fiatal, de nagyon lelkes kolléga is az 

edzői team tagja.

Tudtok valamit ajánlani az iskoláknak?

A Magyar Tenisz Szövetség kidolgozott 

egy iskolatenisz programot, melyben mi 

is szeretnénk aktívan részt venni. Ennek 

célja, hogy iskolai testnevelésórák kere-

tén belül jöhessenek hozzánk az osztályok, 

akikkel elsajátíttatjuk a tenisz alapjait. Ez 

tavaszi és őszi turnusokban lehetséges. 

Hamarosan megkeressük az iskolákat, de 

szívesen várjuk már most az érdeklődőket 

a program iránt. És bár közeleg a téli sze-

zon, a következő héttől feláll a sátor, így a 

legnagyobb hidegben is várjuk az érdek-

lődőket sok szeretettel.

Gergi Erna

Új alapokon a helyi teniszélet

Idén április óta új üzemeltetője van a Postás strand mellett 
fekvő teniszpályának. A Lido Teniszcentrumban történt 
változásokról, a jövőbeni tervekről, valamint a lehetséges 
együttműködésekről Török Ákos számolt be.

Török Ákos | Fotó: Bellai László
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Két kiállítás margójára
szentendrei művészek magángyűjteményekben

Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Ki-

állítóhelye ad otthont annak az október 

1-jén megnyílt és a hónap végéig láto-

gatható Aknay János kiállításnak, amely 

a művész szinte teljes életművének ke-

resztmetszetét őrző Völgyi-Skonda kor-

társ gyűjteményből vett válogatás. A mér-

nök-közgazdász házaspár, Völgyi Miklós és 

Skonda Mária immár négy évtizede folyta-

tott gyűjtő és mecénási tevékenysége az 

ország egyik legnagyobb, legérdekesebb 

és legeredetibb összetételű kortárs gyűj-

teményét hozta létre. Hitvallásuk szerint 

a műgyűjtő kötelessége, hogy az általa 

birtokolt műveket ne zárja be saját falai 

közé. Ennek szellemében, amikor csak te-

hetik, megjelenési lehetőséget adnak az 

általuk felvállalt művészeknek kiállítások, 

saját kiadványok révén.

A Völgyi-Skonda gyűjteményben előkelő 

helyet foglalnak el Aknay János alkotá-

sai, a korai pasztell Szentendre-képektől 

kezdve a legújabbakig. A leányfalui kiál-

lításon bemutatott válogatás ezt az idő-

ívet mutatja be. A megnyitó beszédet a 

jó barát, a művész pályáját évtizedek óta 

értőn követő Novotny Tihamér művészeti 

író nyitotta meg. Az önmagát soha nem 

ismétlő, minden alkalomra alaposan fel-

készülő szakember ezúttal is aprólékos 

elemzés alá vette a kiállított műveket, 

helyüket kijelölve az életmű egészének 

viszonylatában.

A kiállítási eseményt gazdagította, hogy 

a sok barát és a képeket kölcsönző gyűj-

tő házaspár mellett személyesen jelen 

lehetett a „nagy kaszást” negyedszer is 

térdre kényszerítő művész.

Érdekes egybeesés, hogy ugyanazon a 

napon, ugyanabban az órában nyílt meg 

egy másik Szentendrével összeforrt mű-

vész, Barcsay Jenő kiállítása egy másik 

híres gyűjtő, Vass László anyagából. Az 

Hommàge a Barcsay című kiállítás meg-

hívójára – bizonyára nem véletlenül – az 

egykori szentendrei tanítvány, Balogh 

László festőművész azonos című alko-

tását választották. A megnyitó beszédet 

a Barcsay-tanítványok nevében Klimó 

Károly képzőművész mondta. A kiállítás 

megtekinthető 2022. január 31-ig Veszp-

rémben, a Modern Képtár – Vass László 

Gyűjtemény Galériájában.

Török K.

SPORTHÍREK

A kézilabda felnőtt női bajnokság 

NBII északi csoport első két for-

dulóját a Szentendrei NKE Sporte-

gyesület játékosai nyerték. Az első 

fordulóban az ÓKSI KKFT-t győzték 

le 25:29-re, a másodikban pedig a 

Dorogi SE ellen arattak győzelmet 

24:32-re. A következő két meccsen 

a Tatabányai SC és a Budakalászi SC 

ellen arathatnak újabb sikereket. A 

Budakalász elleni mérkőzés október 

17-én, a Móricz Gimnázium tornater-

mében kerül megrendezésre.

Aranyérmet nyert Adolf Balázs szent-

endrei kenus a koppenhágai kajak-ke-

nu világbajnokságon a kenu egyesek 

5000 méteres versenyén, a vasárnapi 

zárónapon.  A korábbi olimpiai dobo-

gós szombaton is remekelt: bronzér-

met szerzett a kenu egyesek 1000 mé-

teres versenyén. „Az volt a tervem, hogy 

a német sráccal tartom a lépést, és csak 

a célban néztem ki, akkor láttam, hogy 

ez elég jól sikerült. Idén és jövőre is még 

az a célom, hogy tapasztalatot gyűjtsek 

ebben a kemény mezőnyben”, nyilatkoz-

ta a Nemzeti Sportnak.

A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. október 11-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

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

sorsolunk ki a Ferenczy Múzeum egy szabadon választott kiállítására.

A szerencsés nyertes nevét október 20-i lapszámunkban tesszük közzé.

A szeptember 22-i rejtvényünk helyes megfejtése „Köszönetet mondok” volt.

A nyertes: Bán Józsefné. Nyereménye 2 belépőjegy a P’Art Mozi vetítésére.

Aknay János: Őrangyal, 2003. (részlet)

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

Elajándékoznám működőképes Optima (Elite 3) 
táska írógépemet. Telefon + 36 20 344-8403

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

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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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 ke-
resünk munkatársat gondnoki, karbantartói 
feladatokra. Érdeklődni: +3620/944-1493 
TÓNUSSAL

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

Hirdessen a
Szentendre és Vidékében! 

www.szevi.hu
szevi@szentendre.hu

+36/26-505-120
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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

felHívÁs 
szeNteNDre vÁrOs MeCéNÁsA DíJ 

JAvAslAttételére

szeNteNDre vÁrOs MeCéNÁsA DíJ adományozható azoknak a szemé-

lyeknek, közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi hozzájárulással ki-

emelkedő módon támogatják Szentendre Város jó hírnevének öregbítését, 

értékeinek növelését, megőrzését.

Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a Polgármester az 

Újévi Koncert keretében adja át.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester, a jegyző;

b) a képviselők, a bizottsági tagok;

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

d) legalább 10, állandó szentendrei lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2021. október 31.

A javaslat beadásának helye: szentendrei közös Önkormányzati Hivatal 

iktatója

(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

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

fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról 

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

szkennelve, aláírással ellátva is meg lehet küldeni a fent megadott hatá-

ridőre a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

További felvilágosítás kérhető a Hivatal jegyzői titkárságán a 26/785-033 

telefonszámon.

szentendreprogram.hu   AdventSzentendrén

szentendreprogram.hu   AdventSzentendrén

FELHÍVÁS KÉZMŰVESEK, ÁRUSOK,
VÁSÁROSOK RÉSZÉRE

ADVENTI VÁSÁRON VALÓ ÁRUSÍTÁSRA

2021. NOVEMBER 27 – 2022. JANUÁR 10.

 A SZENTENDREI KULTURÁLIS 
 KÖZPONT NONPROFIT KFT. 
szervezésében 2021. november 27 –
2022. január 10. között,  Szentendrén, a 
Dumtsa Jenő utcában megrendezésre 
kerül az  ADVENT SZENTENDRÉN  
nevű programsorozat,  kulturális-, 
gasztronómiai- és kézműves
rendezvény. 
 VÁRJUK    –     elsősorban szentendrei 
vagy szentendrei kötődésű –
kézművesek, népművészek, 
iparművészek, dizájnerek, 
innovatív kézműves alkotók és
kézműves élelmiszert készítők,
valamint a magyar gasztronómia 
-alkalomhoz illő vendéglátóipari 
tevékenység ellátására szakosodott 
résztvevőinek jelentkezését.

 JELENTKEZNI  elektronikus úton lehet 
– rövid bemutatkozó anyaggal,
fényképekkel az alkotásokról, 
korábbi kitelepülésekről.
A jelentkezéseket 2021. október 15. 17:00 
óráig várjuk, az alábbi e-mail címen:
rendezveny@szentendre.hu 
A jelentkezés nem egyenlő az 
automatikus bekerüléssel.

A részvétel a Szentendrei Kulturális 
Központ Nkft. által biztosított (3x2-es) 
faházban lehetséges. A pavilonok 6 
nm nagyságúak, amennyiben csak a 
felét kívánja használni, kérjük jelezze.
A pontos árajánlatról  a jelentkezés 
után adunk tájékoztatást.





2021. OKTÓBER
01. Péntek 20:00  koncert  LongStoryShort!

Magyarország leglongabb
poppunk bandája
belépő: 1000 Ft 

02. Szombat 20:00  koncert  Kellene Kis Kert
funky, gipsy, népzenei, acid jazz   
talpalávaló, a 2020-as Veszprémi   
Utcazene Fesztivál győztesei
belépő: 1000 Ft

05. Kedd 19:30  jazzklub  Borbély Műhely
jazzklub
vendég: Juhász Gábor - gitár
belépő: 1200 Ft / 1500 Ft

08. Péntek 20:00  koncert  A Kutya Vacsorája
Varga Livius nagymamája szerint a 
zenélés „a kutya vacsorája”.
A zenekar ennek ellenére időről 
időre feltálalja magát.
belépő elővételben 2000 Ft, 
a koncert napján 2500 Ft

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

15. Péntek 20:00  koncert  Zséka / Ian Siegal
A 2020-as Veszprémi Utcazene 
Fesztivál győztese és a világ egyik 
legkitűnőbb soul-blues énekese
belépő: 2000 Ft 

16. Szombat 20:00  koncert  Manaky
Vegyük alapul a nyers, autentkus 
reggae zenét, tegyünk hozzá 
egy kis soult, funk-ot és némi 
elektronikát. Amit kapunk,
azt úgy hívják: MANAKY
belépő: 1000 Ft

22. Péntek 20:00  koncert  Ripo�  Raskolnikov 
Band
Ripo�  dalszövegei sokszor a 
költészet közeléből szólalnak meg, 
muzsikája a nagy példaképek 
spirituális erejéből táplálkozik. 
belépő elővételben 2000 Ft,
a koncert napján 2500 Ft

29. Péntek 20:00  koncert  Slow Village
Emberi és művészi realitásból 
érkezés, realitásba tartás, rapZENE 
belépő elővételben 1500 Ft,
a koncert napján 2000 Ft

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

 barlang  barlangklub
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!


