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NYITVATArTáS:

ADVENTI HÜTTE

PéNTEKTől VASárNAPIG: 10:00-21:00

Egri Korona Borház minőségi boraiból készített aszalt
gyümölcsös forralt borok, Krampampuli és Grog,
a Karikás és a Palotás Pálinkaház párlatai, valamint
gondolva a sörrajongókra is, a cseh Holba sörfőzde
minőségi üveges sörei is megtalálhatóak a kínálatban.

DEcEmBEr 24. 12:00-Től DEcEmBEr 26-IG zárVA

PálmA NEmEz

2021. NoVEmBEr 27. - 2022. JANuár 10.
HéTfőTől cSÜTÖrTÖKIG: 12:00-20:00

Nemez kézműves termékek, angyalok, Mikulás és
karácsonyi manók, játékok, nemez ékszerek.
TEKErGő éKSzEr

VEIlDIGYÖNGY

Egyedi réz és nemesacél ékszerek, a régmúlt idők hangulatában,
Dunabogdányból. Ásványok, gyöngyök díszítik az ékszereket.

Gyöngyékszerek, a mai kor ízlésének megfelelően,
a hagyományok ápolását szem előtt tartva. Az ékszerekben
ötvöződik a régi és az új stílus. Megtalálható egyszerű,
letisztultabb és díszesebb is, minden korosztály részére.

SzÜrKEHArcSA HAlBár
Finomabbnál finomabb tradicionális magyar halak, mint
például szürkeharcsa és ponty, mindez gluténmentesen.
Harcsa Fish & Chips és pontytepertő sült burgonyával,
illetve sült édesburgonyával, házi szószokkal.
SzAmoS mArcIPáN
Forró italkülönlegességek, forralt bor, belga
forrócsoki, bejglik és szaloncukrok széles
választéka.
VITéz KÜrTőS
A kürtőskalács, mely szívvel-lélekkel készül. Avagy a pattogó
faszénparázs varázsa, az illatos kürtőskalács hangulata és
különleges, ünnepi ízesítésű, málnás és kókuszos variációk.
cuVéE SzENTENDrE
Hagyományos forralt borok és különlegességek.
Alkoholmentes lélekmelegítő italok, puncsok.
Díjnyertes magyar pálinkák és borok.
SzENTENDrEI DíSzÜVEGEK, ÜVEGKéPEK

SzENTENDrEI KEmENcéS láNGoS
Kemencében készült házi kenyérlángos, többféle ízesítésben.
SzAKácS éVA rézéKSzErEK
Rézékszerek, amiknek különlegessége, hogy szépségük mellett
nagyon jótékony hatással vannak viselőjük egészségére is!
GrEGorIAN PINcE BADAcSoNY
Különleges, gondos kézimunkával (családi recept
alapján) készült badacsonyi tájegységből való
egyedi borkülönlegességek és forralt borok.
SAJTVIláG
Minőségi sajtkülönlegességek.
EPErmESTEr
100% kiváló minőségú, tahitótfalui földieperből készült eperbor.
KézműVES fINomSáGoK

Egyedi üvegékszerek, lámpák, üvegképek
és egyéb apró ajándéktárgyak.

A gyönyörű Folly Arborétum termékei. Prémium
minőségű díszdobozos borok, teák és szörpök, és
diétás, szénhidrátcsökkentett termékek.

HAPPY cHurroS

KIrSTArTworKS

A spanyol édesség tradicionális alap verziója
található meg a vásárban, mely ráadásul vegán (tej és
tojásmentes). Választható nutellával, eredeti spanyol
krémekkel, ezenkívül epres és a karácsonyi hangulatot
idéző fahéjas-almás és narancsos öntettel.

Szentendrei iparművészeti termékek, egyedi horgolt
ékszerek, aquarell képek, nyomatok, képeslapok,
hűtőmágnesek, táskák és pénztárcák.

SzENTENDrEI SzAPPAN mANufAKTúrA
Mindenki örömére szolgáló természetes alapanyagú
ajándék ötletek: szappanok, krémek, illatosítók,
fürdősók, és az elmaradhatatlan fürdőbomba!

záGoN-ÜVEGéKSzEr
Lángban készült üvegékszerek.
lEVENDulA PorTA
Levendulás szappanok, levendulazsákok,
lakásparfüm, kozmetikumok, ajándéktárgyak.

Ha az ünnepről kell bármit is szavakba önteni, borzasztó
nehéz elkerülni az unásig ismételt közhelyeket.
Mégis megtesszük, mert tudjuk, a közhelyek
mögött mindig valamiféle megtapasztalt igazság
lapul, és ha igazán elkezdjük ízlelgetni őket, akkor
újabb és újabb tanulságokat fedezhetünk fel.
Így van ez a rituálékkal is. Időről időre ismétlődnek,
formailag nem is nagyon különböztethetők meg
egymástól, de mi mégis várjuk az eljövetelüket, mert
ha szerencsénk van, alkalmunk nyílik megtapasztalni
a nem mindennapit, a misztikusat, a szentséget.
Nem mellesleg az ünnepek ciklikussága egyfajta
biztonságérzetet is ad, azt a megélést, hogy mégiscsak
otthonra lehet lelni ebben a világban. A gyerek jut
eszembe, aki minden nap, egymás után többször
is kéri, hogy olvassuk el a kedvenc meséjét.
A karácsony ünnepe az egyik legkedvesebb mesénk –
a várakozás izgalmáról, szívünk ünneplőbe öltöztetéséről
és a megszületett gyermek felett érzett örömről szól.
Az ünnep témájában született írásainkkal a tudatosan
megélt (Lassulással a békés ünnepért, 5. oldal;
A karácsonyfa lábnyoma, 17. oldal), és élményekben
gazdag (Meghívó a karácsonyt-varázsló díva koncertjére,
14. oldal; Eredeti helyszínen a Szamárhegyi Betlehemes,
19. oldal) várakozáshoz szeretnénk hozzájárulni.
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Tisztelt Olvasó!

Hogyan készülünk az ünnepekre?
Sokan ábrándoznak nyugodt karácsonyról, de végül az ünnep gyakran csak a végeláthatatlan munkával és idegeskedéssel jár. Az
adventi időszakban arról kérdeztük a járókelőket, hogy mennyire tudják megélni az ünnep varázsát.

4 —A KÖZÖSSÉG HANGJA

Zűrös a karácsony, mert a nagyszülők vidéken élnek. Próbálunk
mindenkinek megfelelni, itt is lenni, ott is lenni, de a végén mindig
az utolsó pillanatra marad, hogy kitaláljuk, hogyan legyen. Minden
évben elhatározzuk, hogy változtatunk ezen, de nem tudom, ez az
elhatározás a nehezebb vagy az újévi fogadalom. Mindenesetre az
eredmény általában ugyanaz lesz. (Viki)

Mindig egy nagy rohanás a karácsony, de igyekszem időben megvenni az ajándékokat, és a három nap a nyugalomról és a szűk
családról szól, és persze megyünk a rokonokhoz is. Idén annyit
változtattunk a dolgokon, hogy 25-én kettesben vagyunk otthon,
és én kipihenhetem magam. (Zsófi)

Nálunk bensőséges a hangulat karácsonykor, az előkészületek
jóval korábban elkezdődnek, egyeztetjük, hányan leszünk, kiket
hívunk, mit főzünk, mindenki igyekszik meghitt hangulatot teremteni
ezekben a napokban. (Vilmos)

Az egész év szalad, különösen az ünnepek. A karácsony előtti héten
igyekszünk lelassulni. Nálunk csapatmunka van, teljes munkamegosztás, így élvezet mindenkinek az ünnep. (Attila)

Szeretem a karácsonyi szezont, a nyüzsgést. Januárban viszont nem
foglalkozom munkával, és kipihenem magam. (Balu)

A családon belül egy helyen tartjuk a karácsonyt. Nincs rohanás,
a legtöbb feladatot a lányomra bízom, aki négygyerekes anyuka
és otthon van. (Éva)

Lassulással a békés ünnepért
Gyors tempóban telnek a mindennapok, és ezt sokszor karácsony tájékán
érezzük meg igazán, amikor a tél beköszöntével testileg és szellemileg is
vágynánk a nyugalomra és az elcsendesedésre. Krajcsó Nellit, a Slow Budapest
mozgalom alapítóját arról kérdeztük, miként valósítható meg ez a vágyunk.

szembesülünk, amiket nem szeretnénk
meglátni, meghallani. A karácsony során

sebbel is, és talán bölcsebben tudunk
dönteni azzal kapcsolatban, hogy men�-

ni az erdőben. A lelassulás alapvetően
feszültséget hoz a felszínre, hiszen, ha
nem töltjük ki tevékenységgel az életünket, akkor a gondolatainkkal, érzéseinkkel, a bennünk lévő feszültséggel

akarva-akaratlanul feljöhetnek bennünk
konfliktusok, vagy emlékek, lehet, hogy
érzékenyebbek is vagyunk. Amikor viszont egy lelassult állapotban vagyunk,
rájöhetünk, hogy megelégszünk keve-

nyit vállalunk, és mi az, ami elengedhető.
Továbbá érdemes elgondolkodni azon,
hogy hogyan tudnánk az örömöt behozni
a készülődésbe. Mi az, ami örömet okoz?
A te karácsonyi készülődésedben mindez
hogyan valósul meg?
Én meditációt tanítok, ami a tudatos jelenlétről szól. Úgyhogy nem feltétlenül
az ünnepi készülődést változtattam meg,
hanem azt, ahogyan benne vagyok az életben, pillanatokban. Azt szoktam mondani,
hogy én azt nézem, hogy mi az, ami örömet
okozna ebben a helyzetben, és mi az, amit
a jelen pillanat megkíván. Nagyon sokszor
ilyenkor előre tervezünk, be vagyunk táblázva. Ez jó és fontos dolog, de sokszor túl
szűk kereteket ad. Ezért érdemes megnézni, hogy ezek a tervek szolgálnak, vagy
nehezítik a dolgokat. Lehet, hogy két hete
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A legtöbb embernek annyira zsúfoltak a
napjai, hogy szinte képtelen elkapni és
megélni az ünnep hangulatát. Hogyan
lehet ezen változtatni?
Egy változtatásnál valamiről lemondunk,
és valamire igent mondunk. Valamit el kell
engednünk, ami viszont feszültséggel jár.
Gondolatokat és elvárásokat elengedni
nem is olyan egyszerű. Az elvárás megjelenhet például abban, hogy milyennek
kell lennie egy jó karácsonynak, és bennünk van az is, hogy jó lenne a varázslatot visszahozni, amit gyerekként átéltünk.
A mindennapok taposómalmában ezért
áldozatot kell hozni, tudatosabbnak kell
lennünk.
A karácsonyt megelőzi az adventi időszak,
ami vallásos kötődés nélkül is lehetőséget ad arra, hogy befelé figyeljünk.
Az, hogy egyre kevesebb a fény, ránk is
hatással van. Segítheti a befelé figyelést,
a lelassulást. Jó megérezni a természetnek ezt a természetes lelassultságát azzal, hogy kimegyünk egy sétára az erdőbe vagy egy parkba. Mindenféle kütyü,
mindenféle zavaró zaj nélkül, hogy végre
megérezzük a csendet, amiről az advent
is szól. De ha csak otthon a mesterséges
fények helyett gyertyát gyújtunk, már
tettünk valamint a természetesség megteremtéséért. Ugyanakkor, ha állandó
zajban vagyunk, nehéz csendben sétál-

Fotó: Kacper Szczechla/unsplash.com

LASSULJ OLVASÁSSAL!
Kevesen tudják, hogy Pirk Jánosné Remsey Ágnes nem csupán iparművészként ért
el sikereket, hanem íróként is kiemelkedőt alkotott. A Kilenc asszony karácsonya
című művének hősei az ‘50-es években Szentendrére menekült asszonyok és családjaik. Van köztük szegény, gazdag, magyar és külföldi, egy azonban mindannyiukban közös: eszközeikhez mérten, terheik alatt görnyedve próbálják széppé tenni
szeretteik számára a Szentestét. Sorsaik összefonódnak a nélkülözésben, a hitben
és a közösség megtartó erejében. Karácsonyi hagyományok mentén építenek maguk köré hálót a régi, összetartó falusi társadalom tagjaiból, hogy az ünnepeket a
nehézségek ellenére boldogságban és meghittségben tölthessék. (Remsey Ágnes:
Kilenc asszony karácsonya, avagy A felhők játéka, Kairosz Kiadó, 2004.)

LASSULJ A BARÁTOKKAL!
Szívmelengető közösségi élmény a közel harmincéves Szamárhegyi Betlehemes
Játék megtekintése. Tavaly sajnos elmaradt, de idén az eredeti helyszínen, a Rab
Ráby téren ismét megrendezésre kerül a közkedvelt előadás. Az új szereplőkkel is
kibővült csapat erdélyi betlehemes szöveget ad elő.
Az eseménnyel kapcsolatban további információkat a szervezők folyamatosan
megosztják a Dalmát Pince, Dalmát Kávézó Facebook oldalon. A játék helye és
időpontja: Rab Ráby tér, december 23. 18 óra. Az előadás után forró tea és zsíros
kenyér várja a közönséget. A Szamárhegyi Betlehemes Játékról a 19. oldalon olvashatnak további részleteket.

valami jó ötletnek tűnt, de érdemes ránézni, hogy most miként jelenik meg bennem,
milyen érzéseket kelt? És nyilván vannak
helyzetek, amikor mondhatom azt, hogy
valamit nem teszek meg, hiszen együtt
élünk másokkal, akiket szeretünk, akikre
tekintettel vagyunk, de mindig érdemes
megnézni azt, hogy adott pillanatban
mekkora az én mozgásterem, mert sokszor csak a korábbi terveim szűkítik be azt.
Mit tapasztalsz, az embereknek mennyire
jelent gondot a tudatos lelassulás?
Nem is tudom, hogy gondot jelent-e. Inkább
azt mondanám, hogy kihívást. Én legalábbis
ezt látom saját magammal kapcsolatban is.
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RÖV I D HÍR E K
EGYÜTTMŰKÖDÉST KÉRNEK A GYER
MEKINTÉZMÉNYEK A szentendrei óvodák és bölcsődék, valamint a gyerekorvosok december másodikán Magyar
Judit alpolgármester kezdeményezésére
egyeztettek a felső légúti panaszok formájában gyermekeket is elérő koronavírus-járvánnyal kapcsolatos feladatokról.
A tapasztalatokat értékelve a gyermekek védelmében egyebek mellett úgy
döntöttek, hogy minden intézményben
kifüggesztik, milyen tünetek esetén nem
tudják fogadni a kicsiket az intézmények.

Fotó: Bellai László

Kérik a szülőket, hogy a gyermekorvost
már az első napon értesítsék az intézménytől való távolmaradásról. Bevezetik
a szülői nyilatkozatot, ezt az orvosi igazolás mellett akkor kell mellékelni, amikor

Szerintem mindenki küzd a felgyorsulással és a túlhajszoltsággal, hiszen az elménk
úgy van összerakva, hogy nem segíti a lassulást, és az életmódunk is a gyorsulás felé
visz. Én arra tanítom az embereket, hogy kis

lépésekben kell elindulni, és az örömöt kell
keresni a folyamatban, illetve megengedőnek kell lenni magunkkal szemben.
És abban is tudtok segíteni, hogy az
ember ne élje meg kudarcként, hogyha
mondjuk ez nem sikerül valami miatt?
Az egész Slow Budapest kommunikáció
erről szól, hogy ne éljük meg kudarcként
a lassulást. Ez a legfontosabb hozzáállás,
amivel dolgozunk és amit tanítunk. Gyors
a világ, gyors a tempó, és ez hozta azt is,
hogy gyorsan várunk eredményt. Türelmetlenek vagyunk magunkkal és másokkal szemben, és ezt nagyon lehet érezni a
lassítás kapcsán is. Őszintén szólva nem
úgy vagyunk összerakva, hogy gyorsan
tudnánk változni, meg változtatni. Ennek
is megvan a maga folyamata.
Zimre Zsuzsa

LASSULJ KIRÁNDULÁSSAL!
Akár lesz hó, akár nem, egy séta Dobogókőre a téli hónapokban is mindenkit feltölt.
A könnyű sétaútvonalaknak köszönhetően nem gyakorlott túrázóknak is ajánlott, sőt
nekik igazán. A kilátóból lenézve az egész Dunakanyar a szemünk elé tárul, egy rövid
sétával pedig máris ott lehetünk az erdőben, a fák között. A túra végén érdemes egy
forró teát vagy bort inni a közeli turistaházban, vagy a Zsindelyes étteremben, ahol
szusszanhatunk egyet a cserépkályha melege mellett.

újból intézménybe kezd járni a gyermek.
A gyanús eredetű orvosi igazolás esetén
az intézménynek fel kell venni a kapcsolatot a gyermekorvossal.

eszközeinek összeállításánál az volt a cél,
hogy egy minden testrészt megmozgató
új kültéri edzőhely valósuljon meg Szentendrén.

TÁRSADALMI VITÁN A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ A képviselő-testület
2021. november 17-én a városi vagyongazdálkodási koncepciót társadalmi
vitára bocsátotta. A dokumentumot a
lakosság visszajelzéseit beépítve a tervek szerint 2022 januárjában fogadhatja el a testület. A Vagyongazdálkodási
Koncepció hivatalos anyagai, valamint
a kapcsolódó online kérdőív elérhető
a szentendre.hu témában született november 19-i bejegyzéséből. A kérdőív
kitöltésének határideje 2021. december
31. A beérkezett vélemények összefoglalása a Vagyonkoncepció II. fordulós
előterjesztésében szerepel majd, támo-

MEGKEZDŐDÖTT A MŰSZAKI ÁTADÁS
Pilis Dániel alpolgármester és a Városfejlesztési Iroda munkatársainak részvételével megkezdődött az Izbégi Általános Is-

gatva a megalapozott képviselő-testületi
döntést.

átadása. Az iskola bővítési munkái 2020 augusztusában kezdődtek. A több mint 400
millió forint értékű beruházással négy új
tanteremmel, fejlesztőtermekkel és kiszolgáló helyiségekkel bővült az intézmény.
Az új helyiségek egy új épületszárnyban
kaptak helyet, amely zöldtetővel kapcsolódik a régi épülethez.
A beruházás megvalósítása a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., a Váci
Tankerületi Központ és Szentendre Város Önkormányzata részvételével kötött

KÖZÖSSÉGI EDZŐPARK ÉPÜL IZBÉGEN
A Városrészi Költségvetés izbégi első helyezettje egy, a sportpályák mellett létesítendő szabadtéri edzőpark lett. A kivitelezés november 22-én megkezdődött,
és várhatóan december elején birtokba
lesz vehető. Az új edzőpark egy sajátsúlyos eszközelemekből álló (street workout)
rendszerből, valamint egy fekvenyomó és
egy guggoló padból áll majd. Az edzőpark

Fotó: Bellai László

kola bővítésének, fejlesztésének műszaki

KÉPVISELŐKERESŐ – A VÁROSI HONLAPON
Az új tájékozódási lehetőség indult a város hivatalos honlapjának nyitóoldalán,
melynek segítségével bárki könnyen,
gyorsan megnézheti, hogy egy adott
utca vagy városrész melyik önkormányzati képviselőhöz tartozik. A Képviselőkereső a szentendre.hu nyitólapján, a
jobb hasábban található programnaptár
alatt egy kék gombra kattintva érhető el.
Két módszerrel is megkereshető, hogy
ki, mely választókerülethez tartozik: az
utcanév beírásával, illetve térkép használatával.
FOLYTATÓDIK A LAKCÍMFELÜLVIZSGÁLAT
A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 2014-es kormányrendelet célja,

hogy létrehozza a központi címregisztert
(KCR), a különböző nyilvántartásokban
párhuzamosan szereplő címadatokat
egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és
így a címadatok a különböző dokumentumokban azonosak legyenek. Az ennek
való megfelelés érdekében városunkban
2015 óta folyik a címrendszer felülvizsgálata, de nem túl nagy hatékonysággal,
ami részben annak tudható be, hogy nem
volt megfelelő a központi módszertani
útmutatás. Idén februárban a Hatósági
Iroda megújult feltételek mellett folytatja a munkát, melynek eredményeként
ezúttal a Szentlászlói úton fejeződött be
a felülvizsgálat, és mintegy 330 címből
26 ingatlan esetében határoztak meg új
címet. Rövidesen megkezdődik az Ady
Endre utca lakcímfelülvizsgálata is, így
a Hatósági Iroda munkatársai kérik az
ott lakókat, hogy a térképek kitöltésével és visszaküldésével segítsék a lakcímek rendezését. További részletek:
www.szentendre.hu/lakossagi-tajekoztato-a-kozponti-cimregiszter-kcr-miatti-lakcim-valtozasokrol
EGYEZTETÉSEK A 11-ES FELÚJÍTÁSÁRÓL
A Magyar Közút Zrt. október végén értesítette hivatalosan Szentendre városvezetését, hogy minden Budapest felőli balra
kanyarodást letilt a Pannónia-telepnél,
és kérte az önkormányzatot, vizsgálja
felül a városrész forgalmi szabályozását
és tegyen javaslatokat ennek ismereté-

ben - derül ki Fülöp Zsolt, polgármester
Vitályos Eszternek, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma európai fejlesztésekért felelős államtitkárának címzett leveléből. A
kérésnek megfelelően az önkormányzat
szakemberek bevonásával megvizsgálta
a forgalmi helyzeteket, és javaslatokat
fogalmaztak meg. A témában Vitályos
Eszter Facebook-bejegyzést tett közzé,
melyben arra utal, hogy „rengeteg dühös,
negatív komment” érkezett hozzá, miszerint a szentendrei önkormányzat határidőn
túli módosítási javaslatokat nyújtott be a
11-es út felújításával kapcsolatban, és ez
megakaszthatja a kormány projektjét. A
félreértések elkerülése végett, államtitkár asszony kezdeményezésére az érintett felek Magyari László, a Magyar Közút Pest megyei igazgatója bevonásával
december 3-án egyeztetést folytatott le,
melynek eredményeként a Magyar Közút
elfogadta a Telep utcánál a balra kanyarodással kapcsolatosan tett önkormányzati módosítási javaslatot. Szentendre
szorgalmazta a kivitelezés ideje alatti
forgalomterelésről szóló további egyeztetéseket, melyek a Magyar Közút ígérete
szerint januárban folytatódhatnak. A város
kérésére az illetékes minisztérium megvizsgálja a 11-essel párhuzamos tehermentesítő út ipartelepig vezető szakaszának kiépítési lehetőségeit is. Jelen tervek
szerint a felújítás jövő tavasszal kezdődik
meg, s erre a magyar kormány 4,45 milliárd forintot fordít.

Megújul a MűvészetMalom középső szárnya
2022-ben konferenciateremmel, múzeumpedagógiai foglalkoztatóval bővül a
MűvészetMalom. A Ferenczy Múzeumi
Centrum közel 224 millió forintot kapott
az Emberi Erőforrások Minisztériumától
a fenti tervek megvalósítására. A kivitelezés hamarosan, a közbeszerzési eljárás
után elkezdődik.
A beruházás terveit B. Szabó Veronika
építész és az XYZ Design Labor építésziroda készítette. A felújítás során
megszüntetik az épület vizesedését, és
kialakítják a többfunkciós földszinti részt.
A középső szárny megújulása azért is jelentős, mert a Ferenczy Múzeumi Centrum 2023-ra nagy kiállítást tervez az Európai Iskola művészcsoportról.
Az egykori szentendrei fűrészmalom 19.
század végi épülete Magyarország egyik
legérdekesebb, legkülönlegesebb kiállítóhelye. Korniss Dezső és Deim Pál festőművészek ötlete alapján a Szentendre
Művészetéért Alapítvány kezdeményezésére és a Szentendrei Építész Egylet
együttműködésével jött létre, és 1999
júniusában nyílt meg a nagyközönség
számára a ma északi szárnynak neve-

zett felújított rész, illetve megtörtént a
középső egység tetőfedésének cseréje
is. 2011-re újraépült az 1980-as évek elején lebontott déli szárny. Az alapítók célja

telés készül, illetve zárttá és védetté válnak a középső rész eddig nyitott terei. A
földszinten olyan többcélú terem jön létre, ahol minikonferenciák, kiállítások ren-

Látványterv a MűvészetMalom középső szárnyáról – X YZ Design Labor építésziroda

egy modern művészeti központ létrehozása volt; a múzeum jelenleg időszakos
kiállításoknak ad helyet.
A hamarosan kezdődő felújítás részeként
a falak vizesedését gátló, utólagos szige-

dezhetők, az emelt galériaszinten pedig
üvegezett felületek mögött különleges
terek adnak helyet múzeumpedagógiai
programoknak.
- FMC -
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együttműködési megállapodás szerint halad. A kivitelező a HC Építő Kft. és a MEC
Kft. konzorciuma.
Szentendre Város Önkormányzata az
együttműködési megállapodásban azt
vállalta, hogy gondoskodik a felső iskolaés óvodaépület felől érkező csapadékvíz
elvezetéséről, szükség esetén a befogadó
közművek bővítéséről, valamint az iskolaudvaron lévő kültéri játékok áthelyezéséről és felújításáról. A kivitelezés során
több, előre nem látható megoldandó
feladat merült fel. A város több mint 22
millió forintot fordított a megállapodásban
vállalt és az utólag felmerült költségek
fedezésére.
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HÁROMSZÁZ SZÁZALÉKOS ÁREMELKEDÉS
Háromszáz százalékos áremelkedést jelent a közfeladatokat ellátó Városi Szolgáltató NZrt. (VSZ nZrt.) számára, hogy szabadpiaci áron kell beszereznie a jövő évi
villamosenergia-szükségletét. A villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
értelmében jövőre sem a VSZ nZrt., sem az
Aquapalace Kft. nem jogosult arra, hogy az
egyetemes szolgáltatás keretében szerezze be a villamos energiát.
A VSZ nZrt. az októberi közbeszerzési eljárása során az eddigi 20,1 Ft/kWh ár helyett 61,- Ft/kWh végső ajánlatot kapott,
a pályázat ennek megfelelően eredménytelennek minősült. Az ismételten kiírandó
pályázaton is hasonló ajánlatokra lehet
számítani a szabadpiaci árak emelkedése
miatt. Ez a 300%-os áremelkedés a VSZ
nZrt. számára több mint 30 millió Ft éves
költségnövekedést jelent.
Ez azért okoz különösen nagy problémát,
mert a VSZ szolgáltatásainak többsége a
„rezsicsökkentés” hatálya alá esik, így a piaci áraknak megfelelő áremelést nem áll
módjában a díjszabásában érvényesíteni.
A távhőszolgáltatás esetében az aktuális
gázévre már megállapították a rezsicsökkentést kompenzáló támogatási keretet,
de ez a villamosenergia árának emelkedését nem vette figyelembe. E támogatási
keret emelése nélkül a VSZ nZrt. nem tudja
kigazdálkodni a 300%-os villamosenergia-árnövekedést.
Fülöp Zsolt polgármester Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszternek
írt levélben felhívta a figyelmet a jelenleg érvényben lévő szabályozás okozta
problémára. Azt kérte, hogy a kormányzat
módosítsa oly módon a jogszabályokat,
hogy minden 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég élhessen az egyetemes
villamosenergia-beszerzés lehetőségével. Javasolta továbbá, hogy vezessék
be a távfűtést biztosító cégek esetében a
maximalizált hatósági villamosenergia és
gázárat, és egészítsék ki a közszolgáltatás
folyamatos biztosításához szükséges távhőszolgáltatási támogatást.
KORSZERŰ JÁRMŰVET KAPOTT A PMKMSZ
Novemberben hazánk legmodernebb
speciális kutató-mentő terepjárójával
gazdagodott a Pest Megyei Kutató-Mentő
Szolgálat. A szolgálat Magyarország egyik
legismertebb mentőcsapataként évente
mintegy 150 esetben vesz részt speciális
felszereléssel, szakemberekkel és mentőkutyákkal emberek felkutatásában és
mentésében, káresetek felszámolásában,
nemcsak Magyarországon, hanem világszerte. A szolgálat eddig használt terepjáró
mentőautója kiöregedett, a szigorú jogszabályi követelmények miatt már nem volt
használható, ezért pótolni kellett. A Mészáros Csoporttal együttműködve a Taka-

Fotó: MTI

rékbank 25 millió forintos támogatást nyújtott a szolgálatot fenntartó alapítványnak
a Magyarországon egyedülálló, új jármű
beszerzésére és felszerelésére.
ÁTADTÁK A BÖLCSŐ-HEGYI KILÁTÓT
A Pilisi Parkerdő turisztikai infrastruktúrája
új kilátóval gyarapodott: a természetjárók
immár az 587 méter magas Bölcső-hegyen
a november 25-én átadott, a Lajos-forrás
felől már két körtúrával is megközelíthető,
borovifenyő-gerendákból készült kilátóból
élvezhetik az innen nyíló körpanorámát.
Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára az ünnepélyes
átadón többek közt elmondta, a kormány
2010 óta 27 milliárd forintot fordított az állami erdőgazdaságokon keresztül ökoturisztikai beruházások megvalósítására, és
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csak a Pilisi Parkerdő területén az elmúlt
tíz évben 35 nagyobb ökoturisztikai fejlesztés valósult meg, közöttük olyanok, mint
a Naplás-tavi kilátó, a Hármashatárhegyi
kilátó, a Rotter Lajos turistaház vagy a most
átadott Bölcső-hegyi kilátó.

szerződés felbontása miatt vált szükségessé. Az antikvárium december közepén
a Holdas udvarban, a Kossuth Lajos utca 17.
szám alatt nyit újra. Bochnert Tibor tulajdonos szeretné az új helyen is a megszokott formában továbbvinni az üzletet, de
helyhiány miatt több ezer kötettől kellett
megválnia: ezeket elajándékozta, eladományozta. Ő maga a ‘80-as évek közepe
óta dolgozik antikváriusként, a könyvek
szeretete vonzotta a pályára. Az új antikvárium várhatóan december közepén nyílik
meg az irodalomkedvelő vásárlók előtt.
HARMADIK HELY A BOLYAI VERSENYEN
Az idei tanév Bolyai Matematika Csapatverseny októberi megyei/körzeti fordulóján az Agytanoda Magyar-Angol Két Ta-

A nyertes csapat és felkészítőtanára

nítási Nyelvű Általános Iskola 7. osztályos
versenyzői első helyen győzedelmeskedtek. Ezt követte az országos döntő, ahol III.
helyen végeztek az iskola tanulói. A csapat
tagjai: Kollár Barnabás, Szurmai Emma,
Tenger Olivér és Bonifert Álmos. Felkészítő
tanáruk: Golaritsné Fixek Andrea.

KÖLTÖZIK A VÖLGYZUGOLY ANTIKVÁRIUM
Elköltözik Fulco Deák utcai üzletéből a
sokak által látogatott Völgyzugoly antik-

SZABADTÉRI TÁRLAT A DUNAKORZÓN
Az idén 70 éves Ferenczy Múzeum szabadtéri tárlata látható az adventi időszaktól
Szentendrén, a Dunakorzón, a mobilgát
pillérein. A kiállítás az 1951-ben alapított
múzeum évtizedeinek színes plakátjaiból
válogat. A változó kultúrpolitikai és szakmai korszakok lenyomatai, a letűnt évek
vagy a közelmúlt ismerős plakátjai hívják
a városban sétálókat visszaemlékezésre,

várium. A költözés húsz év után, a bérleti

rácsodálkozásra.
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NOVEMBERI TESTÜLETI HÍREK

MÓDOSULT A VÁLTOZTATÁSI
TILALOMRÓL SZÓLÓ RENDELET
Sürgősségi indítványként tárgyalta a képviselő-testület a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet
módosítását. A módosítást az tette szükségessé, hogy néhány esetben a változtatási
tilalom fenntartása okafogyottá vált – mert
az építtetők készek megállapodást kötni az
önkormányzattal –, ezért a tilalmat ezen ingatlanok esetében a képviselő-testület feloldhatja. A képviselő-testület egyhangúlag
jóváhagyta a két megállapodás aláírását, és
a rendelet módosításával feloldotta a kérdéses az ingatlanokon a változtatási tilalmat.
RENDÉSZETI FELADAT LESZ A PARKOLÁS
ÜZEMELTETÉSE
2022. április 1-jétől a város parkolási rendszerének üzemeltetése a Városi Szolgáltató
nZrt.-től átkerül a Szentendrei Rendészeti Igazgatósághoz. A döntés indoka, hogy
a Rendészet közterület-felügyelői széles
rendészeti hatáskörénél fogva – különös
tekintettel arra, hogy a szabálytalanul
parkolókkal, vagy egyéb szabálysértőkkel
szemben azonnal, helyszíni közigazgatási és
szabálysértési intézkedést kezdeményezhetnek – hatékonyabban tudja majd ellátni
ezt a feladatot.

Ft-tal nőtt az elmúlt hónapokban beérkezett
állami támogatások, a képviselő-testületi
és polgármesteri döntések, az intézményi
kezdeményezésű döntések hatásai miatt.
ÚJ FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉS
Mivel 2021. december 31-én lejár a város
folyószámlahitel szerződése, új folyószámlahitel szerződés megkötéséről határozott
a testület. A döntés indoka: a várható szezonalitásból adódó likviditás biztosításához szükséges a hitelkeret igénybevétele.
Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester a szavazás előtt hangsúlyozta: a
folyószámla-hitelkeret használata az egész
országban elfogadott megoldás, sok más
önkormányzat is alkalmazza a működés
folyamatosságának, a feladatok finanszírozásának biztosítására.
INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATOT ÍRTAK KI
Döntött a testület a Gondozási Központ
Szentendre intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Kecskésné Sipos Andrea intézményvezetői megbízatása 2022. február
28. napjával lejár. A munkakör legkorábban
2022. március 1. napjától tölthető be, egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján.
A magasabb vezetői megbízás határozatlan
időre szól.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL:
NEM SZEDHETŐ BEHAJTÁSI DÍJ
Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásában megállapította, hogy az önkormányzat 2/2019 (I. 22.) határozatában a felsőbb jogszabályokban foglaltakkal ellentételesen rendelkezett. Az önkormányzatnak
nincs és nem is volt törvényi felhatalmazása
úthasználati díj, vagy behajtási díj megálla-

TAGI KÖLCSÖN A TDM NKFT.-NEK
8.045.768 Ft összegű tagi kölcsönt nyújt a
város a TDM nKft. részére – döntöttek egyhangúlag a képviselők. A testület korábbi
határozatában támogatta, hogy Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. részt
vegyen a „Turisztikai fejlesztési térségek
pozícionálása” című VEKOP pályázaton. A
pályázat előfinanszírozású konstrukcióban

pítására – indokolta döntését a Pest Megyei
Kormányhivatal. A módosítás értelmében
változatlanul igényelni kell a behajtási hozzájárulást, de a behajtásért díjat nem kell
fizetni. A pótdíj azonban megmarad, amen�nyiben az engedély igénylésére kötelezett
elmulasztja az engedély megkérését.
A kormányhivatali előírására történt rendeletmódosítás jövőre mintegy 30 millió Ft
bevételkiesést okoz Szentendrén. A rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadták.

működik, a projekt során felmerült kiadásokat a társaságnak kell előfinanszíroznia.
Ehhez a TDM tagi kölcsön nyújtását kérte. Az
önkormányzat 2021. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére, 2022. május 31.
napi visszafizetési határidővel, a jegybanki
alapkamatnak megfelelő mértékű ügyleti
kamattal biztosítja a kölcsönt.

VÁLTOZÁSOK ÁTVEZETÉSE
A KÖLTSÉGVETÉSBEN
Szavaztak a képviselők az önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról.Ennek indoka az az előző
időszak változásainak átvezetése volt, a
költségvetés főösszege mintegy 90 millió

EREDMÉNYTELEN KÖZBESZERZÉS
A faápolási feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról is döntés született az ülésen. Az ajánlatok meghaladták a
rendelkezésre álló anyagi fedezetet, így új
eljárás kiírásáról döntött a testület.
INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Egy 115 nm-es terület SZÉSZ szerinti rendezéséről, Mandula utcai, önkormányzati

tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről határozott a testület egyhangúlag. A telekrészre a szomszédos ingatlan tulajdonosa
vételi szándékot nyújtott be, az eladással
az önkormányzat több mint 2,5 millió Ft bevételhez jut.
LEMONDÁS ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL
Elfogadta a testület a Szentendre, Dunakanyar krt. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó
elővásárlási joggal történő rendelkezésről
szóló előterjesztést. A döntés értelmében
a képviselő-testület az ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, az adásvételi ügylet
képviselője által benyújtott, 2021. november
4-én kelt adásvételi szerződésben szereplő
feltételek szerint élni nem kíván. Amennyiben az önkormányzat élne az elővásárlási jogával, a vételár: 150.000.000,- Ft+Áfa lenne, a
jogügylettel összefüggő költségek, az eljáró
ügyvédi díj és a földhivatali eljárás díján felül.
Ugyanakkor egy értékbecslő 2021. szeptember 12-én az ingatlan értékét 93.050.000,- forintban állapította meg. Az ingatlan stratégiailag fontos helyen, a HÉV állomás komplex
fejlesztési területének közepén helyezkedik
el, ezért annak megszerzése előnyös lenne
a város számára, azonban a Városfejlesztési
és Vagyongazdálkodási Iroda nem javasolta
az ingatlan megvételét, mert a szükséges
fedezet nem áll a város rendelkezésére.
SZENTENDRÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMI MEGBÍZÁSAI
A Szentendréért Közalapítvány kuratóriumi
tagjainak megbízatása lejárt, ezért a megbízatásukat meg kellett hosszabbítani és
ennek megfelelően módosítani az alapító
okiratot. A Kuratórium elnöke: Szentendre
város mindenkori polgármestere. A korábbi
kuratóriumi tagok – Willemse Jolán és Kívés
Zoltán – továbbra is vállalták a kuratóriumi
tagságot.
MÓDOSÍTOTTÁK DUNAKANYAR SE
BÉRLETI SZERZŐDÉSÉT
A Dunakanyar Sportegyesület a Magyar
Labdarúgó Szövetséggel kötendő TAO
(Társasági adó) szerződése miatt a Kőzúzó
utcai sporttelep térítésmentes használatát
kérte az önkormányzattól. Kérelmét azzal
indokolta, hogy a Kőzúzó utcai sportpálya
öltözőjének felújítására elnyert, ötmillió
forintot meghaladó TAO támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az
egyesület öt évig ingyenesen használhassa
a sporttelepet. (Jelenleg a sportegyesület
32.654 Ft + ÁFA/hó bérleti díjat fizet.) A pályázati forrás felhasználhatósága érdekében módosították a szerződést. E szerint az
önkormányzat sport és ifjúsági ügyekben
közfeladatok ellátásával bízta meg az egyesületet. Az egyesület a Jóléti Bizottságnak
évente kétszer írásos beszámolót készít.
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Novemberben Szentendre Város képviselő-testülete egy rendes (november 17.) és egy
rendkívüli (november 24.) ülést tartott. Az alábbiakban a legfontosabb döntésekről
szóló összefoglalót adjuk közre, további részleteket a szentendre.hu november 19-i és
november 25-i bejegyzéseiben olvashatnak.

Utak, kátyúk, suhanás
Aki egyszer kirándult már a Dunakanyarban, pontosan tudja, hogy a 11-es út micsoda
kihívásokat jelent. Az itt élők pedig pontosan tudják, mikor és merre érdemes
útnak indulniuk. Utánajártunk, hogy mely tényezők befolyásolják útjaink állapotát,
mit tehetünk, ha ezek miatt ér bennünket kár, és mire számíthatunk a jövőben.

S persze, ha utakról van szó, nem csak a
11-es nehezíti meg az életet. Szentendre
belterületét 159 kilométernyi út szeli át,
ebből 120 km burkolt. Ezer lakosra 320
autó jut (Budapesten ez a szám 315/1000
fő). 2020-ban naponta 12.530 autó haladt át
a városon, és 20.792 érkezett meg ide, vagy
indult el innen. A rengeteg autó megviseli a
közúthálózatot, nem véletlenül követelik a
lakók az utak karbantartását, aszfaltozását.
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Felújítások
Logikus, hogy az utak karbantartását mindig a főbb gyűjtőutak javításával kezdik,
majd a mellék- és egyéb kiszolgáló utak
következnek. Jelenleg a munkák során
a prioritás az övezeti besorolás, és nem
meglepő módon a forgalmi terhelés. Hasonló a helyzet az útpadkáknál, a Pomázi
út teljes hátsó szakasza, illetve a Cseresznyés út igényelne sürgős beavatkozást, de
ennek költsége ebben a pillanatban nem
áll rendelkezésre, derül ki a Városi Szolgáltató nZrt. beszámolójából.
A felújításhoz viszont pénz kell, így nem jó
hír, hogy a Város Szolgáltató nZrt. 2021-es
költségvetése az előző évekhez viszonyítva csökkent, így forráshiány miatt bizonyos
munkákat az Útfenntartási Divízió nem biztos, hogy el tud látni – áll az idei üzleti tervben. A költségvetés legnagyobb tétele – az
autósok leghőbb vágya – a kátyúzás, amire
a 153 151 056 forintos költségvetésből 75
845 000 forintot terveztek be. Jelentős
tétel a földutak javítása (24 200 000 Ft),
a hordalék és egyéb útszennyeződések
eltávolítása (12 500 000 Ft). A keretösszeg
csökkenése miatt viszont a preventív jellegű munkák elmaradnak idén. „Ilyen típusú, nagyobb burkolati hibák kialakulását
megelőző karbantartásra idén még a főbb
gyűjtőutakon sem lesz lehetőség” – írják
ugyanott. A rossz hír, hogy a nem aszfaltozott utak folyamatosan mennek tönkre,
melynek egyik generálója a vízelvezetés
hiánya.
Kátyúbiztosítás, kátyúgarancia:
mik a lehetőségek?
Kátyúba csattanni hatalmas bosszúság.
Azonban a Magyar Autóklub Jogi Kisoko-

sa szerint lehetőségünk van rendőrt hívni,
hogy dokumentálva legyen a kár. A második lépés a fotózás. Milyen úton, mekkora
kátyú, hol helyezkedik el, milyen sérülése lett az autónak – ezt mind érdemes
és javasolt rögzíteni, ha azt akarjuk, hogy
az illetékes útkezelő (Magyar Közút nZrt.
vagy az önkormányzat) megtérítse a kárt.
Ha van tanúja a káreseménynek, akkor az
ő adatait is érdemes felvenni. A gépkocsi
kijavítása esetén a költségeket számlával
kell igazolni, a kiszerelt az alkatrészeket
pedig meg kell őrizni, hogy a kárszakértő

nak, másoknál viszont külön is megköthető. Ha rendelkezik CASCO-val, tisztázni
szükséges, hogy az fedezi-e ezt a fajta kárt
is. Létezik továbbá az ún. kátyúgarancia is,
ezt gumivásárlás esetén lehet érvényesíteni, megadott feltételek mellett. Ha új
gumit vásárol, érdemes rákérdezni, hogy
jár-e hozzá a szolgáltatás.
11-es út – nehezített játék
Felújítás. Halasztás. Felújítás. Nagyjából
ezt hallgatja minden Dunakanyarban élő
évek óta, ám most úgy tűnik, hogy lega-

Fotó: Bellai László

megtekinthesse. A kárt keletkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni a
káresemény helye szerinti útkezelőnél. A
bejelentés igazolható módon, tértivevényes levél útján történjen – figyelmeztet a
Magyar Autóklub. Főszabályként a Magyar
Közút nZrt. felelős a legtöbb autópályáért,
a két település közti fő- és mellékutakért,
illetve az átvezető utakért. Szentendrén az
önkormányzati kézben lévő utakat a Városi
Szolgáltató nZrt. tartja rendben, hozzájuk
tartoznak az utak mellett a járdák, lépcsők
is. A kárigénylő a kártérítési igényének elutasítása ellen polgári peres eljárás keretében élhet jogorvoslattal.
Ugyanakkor fontos tudni, hogy a biztosítók is fel vannak készülve a kátyú okozta
károkra. Létezik ugyanis kátyúbiztosítás,
amit egyes biztosítók a CASCO mellé ad-

lább részben megvalósulhat a felújítás.
Az MTI több mint egy éve közölte először,
hogy hét kilométernyi belterületi út újul
meg Szentendrén a volt orosz laktanyától
a Határcsárdáig. A nagy volumenű felújításba belefér a vízelvezetés kiépítése és az
útkereszteződések felújítása is. Ha elkészülnek a tervek, akkor az előzetes becslések szerint négy hónap alatt fognak lezajlani a munkálatok – nyilatkozta Hadházy
Sándor, országgyűlési képviselő. Aztán a
tervek változtak, a teljes rekonstrukcióra
szánt időt jelenleg tizenöt hónapra teszik,
és legkorábban 2022 tavaszán kezdődhet
el. A Magyar Közúttal egyeztetett az Önkormányzat munkacsoportja, és ennek
eredményeképp nem csak az útburkolat-felújítására kerül sor. A jelenlegi információnk szerint a belső sávszélesség 2,75

méterről 3 méterre nő, akadálymentesített
módon lehet majd a járdákat megközelíteni, sőt fel is újítják azokat a csatlakozó
szakaszokon. A gyalogosoknak lehet remek hír, hogy minden zebra jelzőlámpás
lesz. Az autósoknak meg az okozhat majd
örömöt – ha minden a tervek szerint alakul –, hogy a forgalomirányítási rendszert
korszerűsítik, így az autók gyorsabban át
tudnak haladni a városon, magyarul hos�szú évek után lehet, hogy megvalósul a
zöldhullám Szentendrén.
Vége a baleseteknek?
Reméljük igen, ugyanis a neuralgikus,
balra kanyarodós helyzeteknek vége, és

itt is jelzőlámpákat helyeznek majd el.
Így vége lesz a torlódásoknak is a Rózsa
utcánál, vagy éppen a sokat emlegetett nagyparkolónál, ahol szinte hetente
helyszínelnek a rendőrök. A felújítással
egyidőben az ivóvíz, áram és a hírközlési
szolgáltatók is felülvizsgálják a közművek
állapotát, a DMRV Zrt. pedig korszerűsíteni fogja a saját hálózatát az érintett
szakaszon.
Mire számíthatunk?
Dugóra. Vágja rá szinte mindenki. Ezt nehéz nem vélelmezni, de az ígéretek szerint
a Magyar Közút folyamatosan biztosítani
fog 2+1 sávot a felújítás ideje alatt. Persze

mindez csak akkor várható, ha tényleg elindul a felújítás, ugyanis Vitályos Eszter,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
európai fejlesztésekért felelős államtitkára november 26-án azt közölte Facebook
oldalán, hogy a „szentendrei önkormányzat határidőn túli módosítási javaslatokat
nyújtott be a 11-es út felújításával kapcsolatban, amely megakaszthatja a Kormány
projektjét.” Ezt Fülöp Zsolt, polgármester
cáfolta, a Magyar Közút azonban hallgat.
Az bizonyos, hogy az érintett felek december elején újra egyeztetnek, és remélhetőleg ezzel elhárulnak az akadályok a felújítás megkezdése elől.
Zimre Zsuzsa

Felelősségteremtő kötődések

Hezitált, amikor felkértem erre az interjúra. Mi volt az oka?
Sok minden megváltozott ebben a városban. Több mint ötven éve élek itt, ide köt
minden – a családom, a munkám, a temető… Szentendre a szerelmem volt, de ma
már nem az. Ez a szerelem elmúlt. A változások a ‘70-es években kezdődtek, amikor
felépítették a lakótelepeket, majd ‘79-ben
kettészelték a várost a 11-es úttal, ami egy
gyilkosság volt. A lakosság persze még
egy ideig tartotta magát, hiszen élt benne
a korábbi város emléke és tradíciói. A Fő tér
például agoraként működött mindaddig,
amíg az alapvető dolgokat meg lehetett
ott vásárolni, és a templomdombi szabadtéri kiállításokra is eljöttek az emberek.
Idővel aztán másképp kezdtek el kommunikálni. Mintha egy folyó szelte volna ketté
Szentendrét, amin egyre nehezebben tud
átkelni az ember… Ma már többnyire csak
a turisták „lakják”, Szentendre csak a Városházáig „ér el”, a városhoz való kötődés
pedig leginkább csak szavakban létezik.
Tud példát mondani?
Lassan két éve regnál ez a városvezetés,
és meg kell mondjam, én egy teljesen más,
konzervatív felfogású ember vagyok, de
ha a véleményemet kérik, vagy a tapasztalataimról szeretnének hallani, akkor elmondom. A választások után felhívott egy
fiatalember az új vezetés éléről, hogy hadd
jöjjön el hozzám beszélgetni. Kértem, hogy
találkozzunk itt a műtermemben, de el kellett neki magyaráznom, hogy hol is van a

Régi Művésztelep. Ez valahol tragédia. És
nem is tudok vele mit kezdeni… De például
azzal sem, hogy telerakták a Fő teret lampionokkal. Minek? Aránytalan. Borzalmas.
Nem látni tőlük azt, ami igazán szép és
fontos, például a templomokat.
Értem, de hogyan befolyásolják mindezek
a tapasztalatok abban, hogy interjút ad-e
a városi lapnak?
A Szentendre és Vidéke is megváltozott.
Elvesztette az újság jellegét, a megjelenése inkább hasonlít egy szórólapra, amit
bedobnak az üzletek reklámanyagaival. Az
újság fogalom nálam más, sokkal inkább
hasonlít a ‘90-es évek elején kiadott nagyobb méretű változatára. Ennek a mainak

nem érzem a karakterét. Legutóbb például
a Duna parti színes kövek voltak az elején,
amivel már akkor sem értettem egyet. Miért kellett a természetet ilyen módon megrongálni? És előfordul, hogy a tartalommal
is tudnék vitatkozni, de már nem teszem…
Mik azok az események, amelyek meghatározzák a mai világlátását?
Leszerelésem után Budapestről el kellett
jönnöm. 1969-ben be akartak szervezni,
amire nemet mondtam. Nem mehettem
főiskolára, és még akkor is utánam nyúltak, amikor Szentendrére költöztem. ‘72-től
a nyolcvanas évek elejéig minden egyes
március 15-ét a rendőrségen töltöttem
Matyófalvi Gábor barátommal. 1989-ig fi-

Aknay János I Fotó: Cseke Csilla/MTI
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Aknay János, festőművész 1971 óta él és dolgozik Szentendrén. Alapító tagja
a Vajda Lajos Stúdiónak, a Grafikai Műhelynek, az Art’éria Galériának és
a MűvészetMalomnak, ám évek óta érezhetően távol tartja magát a helyi
közügyektől. November 5-én Nemzet Művésze díjban részesült.

gyeltek és jelentettek rólam. A szerencsénk
az volt, hogy volt egy Deim Pál, egy Barcsay
Jenő és egy Pirk János, akik elismerték a
művészetünket. Nem panaszkodom, de
sokkal kritikusabb lettem, viszont a kritikám
és adott esetben az elutasításom mögött
rengeteg tapasztalat van. Ami a mostani
városvezetést illeti, mint hívő ember és
mint művész nem tudom elfogadni, hogy
ennyiféle politikai színt képviselő ember
összefogjon. Valaki azt mondta, figyeljem
meg, a Saulusokból majd Paulusok lesznek, én meg azt, hogy egy Saul volt, abból
pedig egy Szent Pál lett.

De a csalódásom nem újkeletű, már a korábbi városvezetéssel szemben is éreztem,
mert a kulturális életben olyan iránynak
engedtek utat, ami számomra vállalhatatlan volt – a művészet szabadságát, amelyet önmagában nem vitatok, mindenre
kiterjesztették, és ez oda vezetett, hogy
számtalan silány dolog ütötte fel a fejét.
Szentendre számomra egy szentség volt!
És akár még ma is egy utánozhatatlan
attribútuma lehetne ennek az országnak,
ideértve a múltját is – kezdve az Árpád-háziakkal, folytatva a betelepült szerbekkel,
majd a többi nációval, és a Trianon után
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Aknay János 1949. február 28-án született Nyíregyházán. Művészeti tanulmányait
a Debreceni Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Körben 1959 és 1963 között kezdte
meg. 1962 és 1967 között Budapesten, a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban
tanult, ahol mestere Sebestény Ferenc volt. 1971-ben költözött Szentendrére, ahol
azóta is él és dolgozik.
1972-ben alapító tagja volt a szentendrei Vajda Lajos Stúdiónak (1994-től Vajda Lajos
Stúdió Kulturális Egyesület), amelynek 2004 és 2008 között elnöke is volt.
Munkássága eggyé fonódott a szentendrei avantgárd 1970-es években kibontakozó,
a Vajda Lajos Stúdióba tömörült fiatal művésznemzedék (fe Lugossy László, ef Zámbó
István, Wahorn András, Bereznai Péter, Matyófalvi Gábor, Holdas György, Vincze Ottó
stb.) törekvéseivel.
Aknay János munkássága a szentendrei konstruktív-geometrikus művészeti hagyományhoz – így a Vajda Lajos, Barcsay Jenő, Balogh László, Deim Pál művészetével
jellemezhető áramlathoz – erős szálakkal kapcsolódva bontakozott ki. Első önálló
kiállításait az 1970-es évek első felében rendezte, és azóta is jelen van újabb és újabb
önálló kollekcióival a hazai és külföldi kiállítótermekben, és állandó szereplője a
csoportos tárlatoknak, az országos művészeti seregszemléknek is.
Aknay János művészi alkotómunkája mellett a kezdetektől rendkívül aktív és széleskörű művészeti szervezőtevékenységet is kifejt: kezdetben Szentendre művészeti
életében, majd az ezredfordulót követően az országos művészeti fórumokon is számos
szervezetben, társaságban, testületben, kuratóriumban is (MKISZ, MAOE, NKA stb.)
vezető szerepet vállalt és vállal, tevékenykedett és tevékenykedik.
Művészi tevékenységét számos díj fémjelzi, amelyek sorában az első elismerést 1958ban kapta egy gyerek aszfaltrajz-versenyen Debrecenben, majd megannyi kiállítási
fellépést honoráló díj mellett 2002-ben Munkácsy-díjjal, 2010-ben Kossuth-díjjal,
2018-ban Magyar Örökség díjjal, 2021-ben pedig kimagasló művészi és művészetszervező tevékenysége elismeréseként Nemzet Művésze díjjal ismerték el munkásságát.
(Felhasznált forrás: www.mmaakademia.hu)

megjelentekkel, a nagybányaiakkal. Én
viszont ciklusokon át azt látom, hogy Ferenczyt, Barcsayt és Vajdát kiteszik a mú-

Őrangyal 15x10cm akril, vászon 2021 .

zeumából… Szégyen és gyalázat ez minden vezetésre nézve! Ennek a városnak
kutyakötelessége ezeket a helyszíneket
rendbe hozni és méltóképp őrizni nagyjaink életművét. Itt egy aranybánya van,
aminek tündökölnie kellene! És nekem
ne mondja senki, hogy ez pénzkérdés. Ha
pedig nem tudják megoldani, mondják ki,
de ne kezdjen el ötletelni az, akinek gőze
sincs a kultúráról!
Én már a 73. életévemben járok, nem akarok harcolni. Nincs is miért. Ha a város
kultúráért felelős vezetői mindezt nem
érzik, akkor nekem már nincs miért megszólalnom…
Visszafordítható ez a folyamat?
Nagyon nehéz! Ehhez alázat és egy kis
szemléletváltás is kell. Elsősorban annak

A Megváltó 40x30cm akril, vászon 2021.

a szemléletnek a megváltoztatása, hogy a
művészetben mindent lehet, és bárki lehet
művész, aki annak hívja magát. Ma már a
gyerekek is ebben a szemléletben nőnek
fel, de így nincs semmiféle kontroll.
Van-e párbeszéd ma a szentendrei művészgenerációk között? Ismeri-e a fiatal
alkotókat, hiszen egykoron önök is „fiatalok” és sokak szemében renitensek
voltak…
Természetes, hogy jönnek a fiatalok, akik
között sok tehetséges van, és kell, hogy
legyen és van is párbeszéd a generációk
között, de én nem erről, hanem az emberi
butaságról és a tudatlanságról beszélek.
A rendszerváltás után elindult egy folyamat, ami Nyugat-Európában korábban is
jelen volt, de már akkor sem volt mindig
áldásos. Elkövették azt a hibát, hogy kimondták, mindenki művész, aki annak érzi
magát – megnyilvánulsz, és már művész
is vagy. „Valósítsd meg önmagad!” – csak
be kell kapcsolni a tévét, és látjuk, hogy
ez folyik. Mindez pedig egyes alkotókon
keresztül betüremkedik a képzőművészet
világába is, behozva a selejtet… Félreértés
ne essék, rengeteg tehetséges művész
alkot ma Magyarországon, de mellette egyre inkább felerősödtek a kontroll
nélküli dolgok, ami nem is feltétlenül az
alkotó, sokkal inkább a rendszer hibája.
És nem kellene mindent a könnyed műfaj, a performance felé eltolni, mert annak
akkor, amikor az Öcsike [ef Zámbó István]
kitalálta még volt íze, de azt utánozva már
csak egy szánalmas dolog. Vagyis nem a
fiatalsággal van a baj, hanem az eredetiség hiányával!
Nem lehet abban bízni, hogy a mai alkotásokat az idő majd kipróbálja?
Persze, de azt már legfeljebb csak felülről
fogom látni, ha látom… Erre se nekem, se –
gondolom – másnak sincs ideje.
Bántja az igazságérzetét?
Persze hogy bánt, de már nem fogok beállni a sorompóba.

Sokaknak viszont, ha azt mondják, „Aknay”, akkor az angyal jut az eszükbe. Hogyan találta meg ez a téma, és mit jelent
önnek?
Az angyal számomra az őrangyal, aki hitem szerint mindenki mögött ott áll. Ezek
a képeim akkor szaporodtak el, amikor
‘86-ban meghalt a nyolcéves lányom,
Sárika. Onnantól az angyalok absztrakt
formában is megjelentek a képeimen és
a szentendrei vasszobromon is. De soha

indíttatásra alkotok, gyakran például jön
valami, és festek egy Krisztus fejet…
Mi az, ami örömöt ad önnek a mindennapokban?
A műtermem egy nagyon jó kis menedék.
És persze ott a családom! A legkisebb
gyermekem még csak 10 éves… Hálás vagyok, amiért élek, hogy amikor reggel fölkelek, egyben vagyok és hogy még vannak
céljaim. Aztán felkel az ember ezekkel a
finom érzésekkel, majd a következő pilla-

nem a bánatomat akartam ezzel megmutatni. A feleségem szokta mondani, hogy
„könnyű neked, mert te ki tudod magadból
festeni…”, és igen, ez egy adomány, amivel
élek, de nem azért, hogy bárkire ráerőltessem az én Sárikámat. Csupán annyit
szeretnék „elmondani”, hogy másnak is
lehet angyala, és ezzel át is adtam, amit
szándékomban állt átadni a befogadónak.
Hogy mi az eredője, nem fontos tudni, és
én magam sem tudom, miért van jelen a
festészetemben ennyire markánsan. Belső

natban rászakad a közélet… Sokan mondják, mit törődök én ennyit ezekkel a dolgokkal, a politikával, a nemzettel, a határon
túli magyarok helyzetével, de erről nem
tudok leszokni, az ember életében kialakulnak kötődések, amelyek nem engedik,
hogy ne törődjön bizonyos dolgokkal. És
vannak nehézségek is – kórház, műtétek,
amik megbillentenek, de még mindig ott él
bennem az a valami, ami elindítja a vágyat,
hogy lejöjjek ide, és elkezdjek dolgozni.
Gálfi Sarolta
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A Nemzet Művésze díj elnyerése kapcsán
viszont azt nyilatkozta, hogy ez az elismerés egyben felelősség is. Miben?
Mindenben. Például a művészetemben,
a minőség megtartásában, és abban,
hogy mindig tudatában maradjanak annak, hogy bármilyen díjtól függetlenül
ugyanaz az ember maradok, és még csak
eszembe se jusson nem korrektnek lenni.
Ugyanakkor kötelesség is, mint magyar
művésznek, hogy bizonyos ügyekhez
mégiscsak adjam a nevem, és a sorompóhoz álljak. Felelősség továbbá az is,
hogy a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének elnökeként tegyek azért,
hogy helyzetbe hozzunk művészeket,
és a fiataloknak folyamatos lehetősége
legyen a bemutatkozásra. Ez utóbbi is
egy olyan dolog, amit nagyon hiányolok
itt Szentendrén, hogy legalább háromévente legyen egy olyan kiadvány, amely
az itt élő művészeket és alkotásaikat mutatja be.
Min dolgozik most?
Készül egy könyv, Aknay Jézus ábrázolásai címmel. Korábban már jelentek meg
kiadványok a szakrális festészetemről, így
egy tanulmány az Aknay és az ikon címmel, valamint a Csend történetei, amely
többségében Jézus életének egy-egy jelenetét bemutató sorozatomról készült. Ez
utóbbi annyiban válik el az első kettőtől,
hogy egy jó barátom felkérésére készült.
Több éven át rágódtam, hogy egyáltalán
belevágjak-e, mert egyrészt megrendelésre sem szoktam festeni, másrészt
sokáig nem éreztem magam felkészülve,
de a téma érdekelt, így végül 2014-ban
a sárospataki művésztelepen másfél hét
alatt megfestettem a tizenkét jelenetet.
Fantasztikus érzés volt, de kellett hozzá
az is, hogy a témát magaménak érezzem.
Ha munkáról van szó, a mai napig így vagyok ezzel…

Meghívó a karácsonyt-varázsló díva koncertjére
Hátha teljesül az álmunk a fehér karácsonyról! Havas utcákon
igyekszünk egy pompásan feldíszített terembe, ahol a Csendes éjt, a Halleluját, a White Christmast hallgatjuk csodálatos
előadásban, kórussal, meglepetésekkel… Aranyvasárnap igazi
varázskoncertben lesz részünk Fischl Mónikával, az Operettszínház primadonnájával.
Mónika 17 éve él Szentendrén.
December 19-én, este 6-kor először ad önálló koncertet a városban, mégpedig a Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár (PMK)
színháztermében, Karácsonyi
csillagok címmel. Ezzel szeretné megköszönni, hogy otthont,
motivációt, örömöt ad neki a
város – ahogy a Teátrum honlapján olvashatjuk. Fischl Mónika
pro bono adja a koncertet, annyit
kért a szervezőktől, hogy annak
kiállítása legyen varázslatos.
A havazást aznapra senki nem
tudja garantálni. A mesebeli
hangulatot viszont igen.
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Mit ad neked a város, amit adventi koncerttel köszönsz meg?
Rengeteget! A Pilist, ami körbeölel minket, az utcánk családias lakóközösségét, a tündéri
sikátorokat, most a belváros karácsonyi hangulatát, ami tényleg páratlan. Minden évben alig
várom az adventi készülődést,
amitől még inkább mesebeli
lesz Szentendre. Annyira szeretünk itt lakni, hogy a kislányom
még utcatáblát is készített, amit
ki is tettünk a sarokra. Jóban vagyunk a szomszédokkal, vannak
barátaink a lányom óvodájából
és iskolájából is. Az emberek és
az egész, elragadó település
sok örömöt ad nekem.
Többször nyilatkoztad, hogy
imádsz otthon lenni és a reggeli kávézás a legkedvesebb
időtöltésed, miközben nézed a
kerted. Szerintem te nemcsak
díva, hanem hygge-ember is
vagy. Tudod mi a hygge?
Nem, mi az?
A dánok boldogságreceptje,
leginkább az otthoni meghittséget jelenti. Annyit tesz,
hogy tudatosan örülünk a kis
dolgokkal megteremtett jó
hangulatnak: a lakás barátságos kis fényeinek, gyertyáknak,
süteménynek. Jelen vagyunk,
élvezzük a pillanatot, a tüzet,
teát, bort, a társasjátékot sokan, a beszélgetést kettesben,
a könyvet egyedül.

Nagyon szeretek otthon lenni,
hiszen a Rák jegyében születtem! Már novemberben feldíszítem a házam olyan ragyogóra,
hogy nálunk akár egy repülő
is leszállhatna, ahogy egy kollégám mondja. Ez a kedvenc
időszakom az évben. Szeretek
várakozni az ünnepre, készülőd-

ajándékokat kaptam eddig is a
sorstól, amiket semmiért nem
adnék. Elsősorban a lányom,
Lara születését. De szakmailag
is átéltem egész életre meghatározó pillanatokat, mint például mikor a Vilja-dalt énekeltem
a Víg özvegyben. Az úgy volt
megrendezve, hogy a többi
főszereplő némán, félkörben állt
körülöttem, a szituáció szerint
nekik, és persze a közönségnek
adtam elő ezt a gyönyörű dalt.
Ahogy éneklés közben rájuk
néztem, láttam Oszvald Marika,
Vásári Mónika, Faragó András és

Fischl Mónika | Fotó: Schumy Csaba

Fischl Mónika 1997-ben diplomázott magánének szakon,
azóta az Operettszínház vezető művésze. A Csárdáskirálynő
Verecki Szilviájaként több mint ötszázszor lépett színpadra
Budapesten és az egész világon, elsöprő sikerrel. A víg özvegytől a Marica grófnőn át a Mayáig eljátszotta a legnagyobb
primadonnaszerepeket. 2012-ben és 2016-ban az évad színésze volt társulatában. Honthy Hanna és Artisjus díjas, a Fidelio
2018-ban beválasztotta a Kult50-be, a mai magyar művészeti
élet 50 meghatározó alakja közé.

ni, barátokkal forraltborozni, beszélgetni. A házam otthon-marasztaló, mindenki azonnal jól
érzi magát nálunk.
Miközben az operett sztárja
vagy, mégis minden nyilatkozatodban kikacsintasz a primadonna image mögül. Idén lettél
50 éves, ami megrázó szokott
lenni nőknek, férfiaknak egyaránt. Viszont azt mondta egy
hozzáértő barátom, hogy egy
primadonna úgy érik, mint a jó
bor, 45 év felett van a csúcson.
Ez szerinted is így van?
Igen! Szeretem a koromat, mert
azóta tudom, mi a lényeges,
mióta átéltem boldogságot és
fájdalmat is. Az életet egy nagy
tanulmánynak látom, sok mindenen túl vagyok, most már élvezni akarom a dolgokat. Olyan

a többiek szemében a megrendülést, folytak a könnyeik… Ha
átélhettem ilyen katartikus dolgokat, ha ilyen gyereket, ilyen
élményeket kaptam az éveimtől, miért akarnék fiatalabb lenni? Egy dolog zavar csak: hogy
innentől már kevesebb van hátra. Mert annyira tudom élvezni
a világot, annyi felfedeznivalóm
van még.
A nyárindító SzentendRestarton léptél fel először a városban. Nagyszerű este volt,
sok, nagyon különböző, sztárelőadóval. Falusi Mariann-nal
énekeltétek a zárószámot, a
Summertime-ot, duettben.
Frenetikus volt.
Lőrinczy György, a Teátrum
igazgatója találta ki, hogy helyi
művészek lépjenek fel és per-

sze a duett is az ő ötlete volt,
mert tudta, hogy én még anno, a
saját karrierem előtt, a Padödöben vokáloztam. Tudod mihez
tudom hasonlítani Gyuri munkáit? A Faberge-tojásokhoz! Kreativitás és különlegesség van
bennük, felfedezni való titkokat
rejtenek, miközben részletgazdag produkciók. Jó, nekem
Gyuri nagyon régi barátom, véd
és dacszövetségben vagyunk,
de aki nem olyan elfogult, mint
én, az is látja, hogy parádésak
az ötletei, és a legjobb választás
volt a városnak.
Az adventi koncerten az Operettszínházbeli szerepeidből is
adsz ízelítőt?
Nem, az adventi koncerten csak
és kizárólag karácsonyi dalokat
fogok énekelni, ami régi vágyam, mert karácsony-mániás
vagyok. Több kiváló kollégámat
is vendégül látom: Dolhai Attilát, Schwarcz Dávidot, Németh
Kristófot. A Strucz Szmollbend
zenekar fog játszani, és lesznek
igazi, tényleg megható meglepetések is, amiből egyet elárulok: a Musica Beata kórussal a
koncert előtti napon a Péter Pál
templomban éneklem az Ave
Mariat. Másnap ők jönnek az én
koncertemre Ave Mariat előadni
velem a PMK-ba. Egy családias,
meghitt estét szeretnék, zenével is, beszélgetéssel is, olyasmi
hangulatút, mint Michael Bubble karácsonyi koncertjei.
Te egy karácsony-varázsló is
vagy! Mesélted, hogy most
is pontosan úgy a hatása alá
tudsz kerülni, mint kiskorodban.
Igen, mert van benne egy rejtélyes erő, egy titok, ami visszarepít a mesebeli gyerekkoromba,
amikor csodakarácsonyokat
éltem át. Ez a hangulat kerít
hatalmában minden adventkor. Visszajönnek az emlékek a
nagyszüleimről, akik valósággal
körém-varázsolták az ünnepet.
Ilyenkor ők is itt vannak velem.
Annyira imádtam az egészet,
hogy a karácsonyfa alatt aludtam, amit a saját kislányommal
is megcsináltunk.
Az én fiam is befeküdt a karácsonyfa alá, mikor kicsi volt!
Köszönöm az interjút, várjuk a
varázskoncertet!
Welbach Lola

PETŐFI HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR
Stéger köz 3.
január 7. péntek 18:00
KECSKÉS EGYÜTTES
Újév-köszöntő koncert

S Z Í N H ÁZ
MANK GALÉRIA
Bogdányi út 51.
www.szentendreiteatrum.hu
december 18. szombat 11:00 –
12:30, 17:00 – 18:30
BÉKE – betlehemi játék egy részben a K2 előadásában
Jézus tanításai szerint a békéhez
vezető út a megbocsátás útja: aki
képes megbocsátani az ellene
vétkezőnek, az békére lel. Ezt a
krisztusi tanítást igyekszik követni
a három betlehemi pásztor is,
akik személyesen köszönthették
a Megváltót születése éjszakáján.
De vajon hogyan érvényesíthető
a békére való törekvés erkölcsi
parancsa a valóságban? Az előadás nem kevesebbre vállalkozik,
minthogy tovább szövi a három
betlehemi pásztor történetét.
Mi történt, miután hazatértek a
kisded Jézus jászolából? Hogyan
őrizték meg a békét lelkükben,
Betlehemben és széles e világon?

K I Á L L Í TÁS
MANK GALÉRIA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu
december 8 – december 23.
A MAGYAR ALKOTÓK ORSZÁGOS
EGYESÜLETE (MAOE) KÉPZŐMŰVÉSZETI TAGOZATÁNAK
KIÁLLÍTÁSA
ÚJMŰHELY GALÉRIA
Fő tér 20.
december 1 – december 23.
KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS ÉS KORTÁRS MŰVÉSZETI VÁSÁR
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
Kossuth Lajos utca 5.
www.muzeumicentrum.hu
2021. június 20 – 2022. január 31.
KINCSKERESÉS, KALAND, TUDOMÁNY – 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 projektek
során talált leleteket mutatja be,
kiemelkedő jelentőségű új szerzeményekkel.
2021. június 20 – 2021.december
31.
SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁROS – A Castrumtól a Kereskedőházig
Szöveg: Fábián Laura, Ottományi
Katalin, Sz. Tóth Judit.
Tudástár: Krizbainé Szabó Éva
december 11. szombat 16:00
ŐSKORI KINCSLELETEK NYOMÁBAN

Patay Róbert régész előadása és
tárlatvezetése a Kincskeresés,
kaland, tudomány. Közösségi
régészeti projektek Pest megyében kiállításon. Belépőjeggyel
látogatható.
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi utca 32.
www.muzeumicentrum.hu
szeptember 26. – 2022. január 9.
A KÍSÉRLETEZÉS SZABADSÁGA:
INFORG STÚDIÓ 2000-2010
Az Inforg Stúdió Magyarország
egyik legfontosabb filmkészítő
műhelye volt 2010-ig, ahol több
mint 250 művészfilmet készítettek. Kiemelkedő minőségű filmjei
időkapszulaként őrzik az ezredforduló különleges magyarországi
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 legnagyobbakhoz
mérhető: Mednyánszky, Egry, Tornyay-Németh Lajos, a közelmúlt
legkiválóbb művészettörténésze
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 7. – 2022. január 9.
SZABADON: Nádler István
kiállítása
„A közép a harmónia, ami az ellentétes erőket egyesítő szándékkal
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 ellentétes oldalán áll
az ember. Egész pályám e két oldal
ismeretéről, feldolgozásáról szól.”
(Nádler István)
Kurátor: Muladi Brigitta
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 vasárnapig
10 és 18 óra között tekinthető meg.
december 10. péntek 17:00
FÉNY – ÖNISMERETI FOGLALKOZÁS FELNŐTTEKNEK
Önismereti foglalkozás felnőtteknek Nagy Luca meseterapeutával
a Két Paletta. Modok Mária &
Czóbel Béla kiállításához kapcsolódóan. Regisztráció (max 15 fő):
regisztracio@muzeumicentrum.
hu A foglalkozás belépőjeggyel
látogatható.

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
www.muzeumicentrum.hu
november 19. – december 9.
VOL. 01. / /SZITUÁCIÓK – KIHÍVÁSOK
A Ferenczy Múzeumi Centrum
kezelésében lévő épületek megújítására, fejlesztésére együttműködési megállapodást kötött az
Óbudai Egyetem – Ybl Építészeti
Tanszékével.
A munkában az Ybl Építészeti
Tanszék mesterképzős hallgatói
vettek részt. A komplex tervezés során a Vajda Múzeum és
Ferenczy ház (Alkotmány u. 1.), a
Kereskedőház-Szentendrei Képtár
(Fő tér 2-5.) és a Barcsay Múzeum
(Dumtsa J. u. 12.) egységes fejlesztési ötletkoncepcióját dolgozták ki.

MOZI
P’ART MOZI
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu
december 8. szerda
16:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
18:00 A FRANCIA KIADÁS 109’
20:00 TOXIKOMA 124’
19:00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI:
BOTTICELLI ÉS A MEDICIEK 90’
december 9. csütörtök
15:45 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
17:30 GOYA GYILKOSSÁGOK 97’
19:15 A GUCCI-HÁZ (feliratos) 157’
18:00 AZ INFORG STÚDIÓ FILMJEI:
A VILÁG NAGY ÉS A MEGVÁLTÁS A
SARKON TÚL ÓLÁLKODIK 105’
december 10. péntek
15:45 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
17:30 GOYA GYILKOSSÁGOK 97’
19:15 WEST SIDE STORY (feliratos)
156’
20:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK 115’
december 11. szombat
15:30 ÉNEKELJ 2. 110’
17:30 GOYA GYILKOSSÁGOK 97’
19:15 WEST SIDE STORY (feliratos)
156’
20:00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI:
POMPEJI A BŰNÖS VÁROS 90’
december 12. vasárnap
15:30 ÉNEKELJ 2. 110’
17:30 GOYA GYILKOSSÁGOK 97’
19:15 WEST SIDE STORY (feliratos)
156’
20:00 MAGYAR PASSIÓ 91’
december 15. szerda
15:45 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
17:30 EVOLÚCIÓ 97’
19:15 A GUCCI-HÁZ (feliratos) 157’
20:00 KÖNYVESBOLT PÁRIZSBAN
90’
december 16. csütörtök
16:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
17:45 RIFKIN FESZTIVÁLJA 92’
19:30 A VILÁG LEGROSSZABB
EMBERE 115’ (PREMIER ELŐTT)
18:00 AZ INFORG STÚDIÓ FILMJEI:
A FÉNY ÖSVÉNYEI 90’
december 17. péntek
16:00 EL A KEZEKKEL A PAPÁMTÓL 95’
18:00 A LEGJOBB DOLGOKON
BŐGNI KELL 82’

20:00 NAGYKARÁCSONY 109’
19:00 BUENA VISTA SOCIAL KLUB:
ADIOS 110’
december 19. vasárnap
16:00 EL A KEZEKKEL A PAPÁMTÓL 95’
18:00 A LEGJOBB DOLGOKON
BŐGNI KELL 82’
20:00 NAGYKARÁCSONY 109’
19:00 A FELESÉGEM TÖRTÉNETE
169’
december 22. szerda
16:00 EL A KEZEKKEL A PAPÁMTÓL 95’
18:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
20:00 GOYA GYILKOSSÁGOK 97’
19:00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI:
SALVADOR DALÍ IFJÚKORA 65’
december 23. csütörtök
16:00 CLIFFORD, A NAGY PIROS
KUTYA 97’
17:45 ÉNEKELJ 2. 110’
20:00 A LEGJOBB TUDOMÁSOM
SZERINT 123’
19:00 MESE A BARÁTSÁGRÓL 104’
december 25. szombat
16:00 CLIFFORD, A NAGY PIROS
KUTYA 97’
17:45 ÉNEKELJ 2. 110’
20:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
19:00 MESE A BARÁTSÁGRÓL 104’
december 26. vasárnap
12:00 ÉNEKELJ 2. 110’
14:00 CLIFFORD, A NAGY PIROS
KUTYA 97’
16:00 EL A KEZEKKEL A PAPÁMTÓL 95’
17:45 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
19:30 KING’S MAN – A KEZDETEK
(feliratos) 131’
17:00 MESE A BARÁTSÁGRÓL 104’
december 27. hétfő
12:30 ÉNEKELJ 2. 110’
14:30 CLIFFORD, A NAGY PIROS
KUTYA 97’
16:15 EL A KEZEKKEL A PAPÁMTÓL 95’
18:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
19:45 KING’S MAN – A KEZDETEK
(feliratos) 131’
17:00 MESE A BARÁTSÁGRÓL 104’
19:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK 115’
december 28. kedd
12:30 ÉNEKELJ 2. 110’
14:30 CLIFFORD, A NAGY PIROS
KUTYA 97’
16:15 EL A KEZEKKEL A PAPÁMTÓL 95’
18:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
19:45 AZ UNOKA 115’ (PREMIER
ELŐTT)
15:00 KÖNYVESBOLT PÁRIZSBAN
90’
19:00 GOYA GYILKOSSÁGOK 97’
december 29. szerda
12:30 ÉNEKELJ 2. 110’
14:30 CLIFFORD, A NAGY PIROS
KUTYA 97’
16:15 EL A KEZEKKEL A PAPÁMTÓL 95’
18:15 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
19:45 AZ UNOKA 115’ (PREMIER
ELŐTT)
15:00 KÖNYVESBOLT PÁRIZSBAN
90’
17:00 MESE A BARÁTSÁGRÓL 104’
december 30. csütörtök
12:00 CLIFFORD, A NAGY PIROS
KUTYA 97’
13:45 ÉNEKELJ 2. 110’
15:45 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
17:30 A VILÁG LEGROSSZABB
EMBERE 115’ (PREMIER ELŐTT)

15 — programajánló

KO N C E RT

19:30 WEST SIDE STORY (feliratos)
156’
15:00 NOTTHING HILL-I CUKRÁSZDA 98’
19:00 GOYA GYILKOSSÁGOK 97’
január 2. vasárnap
16:00 ÉNEKELJ 2. 110’
18:00 ANNETTE 139’
20:30 RIFKIN FESZTIVÁLJA 92’
19:00 KÜLÖN FALKA 89’
január 5. szerda
16:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
17:45 NAGYKARÁCSONY 109’
19:45 ANNETTE 139’
19:00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI:
POMPEJI A BŰNÖS VÁROS 90’

ELŐADÁS
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu
december 8. szerda 17:00
EMEBREVŐK UNOKÁI KÖZÖTT
Juhász Árpád előadása az Új-Guinea sziget északnyugati részén élő
egykori kannibál népcsoportról.

16 — programajánló

december 15. szerda 17:00
KILENC ASSZONY KARÁCSONYA
– A Remseyek és Pirkek Gödöllő
és Szentendre vonzásában
A „Szentendre új megvilágításban”
című előadássorozat 4. része.
Előadó: Török Katalin.
SZENTENDREI TEÁTRUM
Kafana Kávézó
Görög utca 3.
december 12. vasárnap 17:00 –
18:30
SZENTENDREI SZALON – derűs
diskurzus Endrei Judittal
A SzentEndrei Szalon novembertől
májusig, havi rendszerességgel
jelentkező összművészeti programsorozat Szentendrén. A Szalon
keretében egy helyi kávéházban
közönség előtt beszélget Endrei
Judit két, szentendrei vagy térségi
művésszel.
PETŐFI HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR
Stéger köz 3.
december 10. péntek 18:00
SKÓCIAI SZENT MARGIT, AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY
Dr. Somos Zsuzsanna MTA professzor előadása
december 17. péntek 18:00
CSONTVÁRY JERUZSÁLEM FALAI
ALATT – PANASZFALTÓL A NAPTEMPLOM FELÉ
Miklósvölgyi János könyvbemutató előadása

GY E R EK
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
december 8. szerda 15:00 – 16:30
GYIK MŰHELY
ÁllatoZoo csoport () 6–8 éveseknek ()
Csoportvezetők: Kovács Réka és
Varga Virág festőművészek
Jelentkezés: kovacsreka.gyik@
gmail.com
december 8. szerda 17:00 – 18:30
GYIK MŰHELY
Botanika csoport () 9–12 éveseknek ()
Csoportvezetők: Kovács Réka és
Varga Virág

Jelentkezés: kovacsreka.gyik@
gmail.com
december 10. péntek 15:00 –
16:30
GYIK MŰHELY
Padlásváros csoport () 6–8 éveseknek ()
Csoportvezetők: Menyhért Juci
grafikus, művészeti elemző és
Tettamanti Ádám festőművész
Jelentkezés: tettamantiadam.
gyik@gmail.com
december 10. péntek 17.00–18.30
GYIK MŰHELY
Metropolip csoport () 9–12 éveseknek ()
Csoportvezetők: Menyhért Juci
művészeti elemző és Tettamanti
Ádám festőművész
Jelentkezés: tettamantiadam.
gyik@gmail.com
december 15. szerda 15:00 – 16:30
GYIK MŰHELY
ÁllatoZoo csoport () 6–8 éveseknek ()
Csoportvezetők: Kovács Réka és
Varga Virág festőművészek
Jelentkezés: kovacsreka.gyik@
gmail.com
december 15. szerda 17:00 – 18:30
GYIK MŰHELY
Botanika csoport () 9–12 éveseknek ()
Csoportvezetők: Kovács Réka és
Varga Virág
Jelentkezés: kovacsreka.gyik@
gmail.com
december 17. péntek 15:00 –
16:30
GYIK MŰHELY
Padlásváros csoport () 6–8 éveseknek ()
Csoportvezetők: Menyhért Juci
grafikus, művészeti elemző és
Tettamanti Ádám festőművész
Jelentkezés: tettamantiadam.
gyik@gmail.com
December 17. péntek 17.00–18.30
GYIK MŰHELY
Metropolip csoport () 9–12 éveseknek ()
Csoportvezetők: Menyhért Juci
művészeti elemző és Tettamanti
Ádám festőművész
Jelentkezés: tettamantiadam.
gyik@gmail.com

ADOMÁNYOZÁS
november 22. – december 18.
CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
Offline Center (Ady Endre út 6/b)
HBPMK (Pátriárka utca 7)
Rászoruló gyerekeknek gyűjt
adományokat a Baptista Szeretetszolgálat és a szentendrei
Offline Center. Az ajándékokat
cipősdobozokban, becsomagolva
várják, az ajándékozni kívánt nem
és korosztály megjelölésével.
Az ajándékok lehetnek játékok,
írószerek, higiéniai eszközök,
édesség, könyvek.
december 11. és 18., 14:00 – 15: 30
PANNÓNIATELEPIEK
A HAJLÉKTALANSZÁLLÓÉRT
Móricz Zsigmond, Patak és Stromfeld utcák kereszteződése
Adománygyűjtés a hajléktalanszálló rászorulóinak ellátására.
Tárgyi adományként a következőket várják: konzervek, „bögrés”
zacskós leves, gyümölcstea, citromlé, cukor, gyümölcs. Pénzbeli
adományaikat a Szentendréért
Közalapítvány bankszámlájára
utalhatják (11742087-20073857-

00000000). Elérhetőségek:
Magyar Judit (+36 20-929-4139 /
magyarjudit@szentendre.hu).
december 10-ig 8:00 – 14:00
DUNAKANYARI CSALÁDÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
Szentlászlói út 89.
A Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézmény tartós
élelmiszert, kifogástalan állapotban lévő játékokat gyűjt rászoruló
gyerekeknek, családoknak.
az ünnepi időszakban minden
vasárnap 11:00-től
VASÁRNAPI MERŐKANÁL
Paprikabíró utcai parkoló
Mint a korábbi években, a Vasárnapi Merőkanál idén is szeretettel
várja a tartósélelmiszer-adományokat. Az adományozók konzervekkel, készételekkel, tésztaszószokkal, tésztával, édességgel,
szeletelt száraz szalámifélékkel,
kockasajttal vagy szeletelt sajttal,
dobozos vajjal, margarinnal,
konzerves húskészítményekkel
tudnak segíteni. Elérhetőség:
vatikati@gmail.com
adventi hétvégéken
ROTARY CLUB SZENTENDRE
Fő tér
A Rotary Club adományokat gyűjt
a szentendrei Bárczi Gusztáv Általános Iskola tanulóinak megsegítésére, valamint cserediákjaink
támogatására. Az adományozókat
teával, forralt borral és némi finom
falattal várják.
december 4-től január 6-ig,
péntek, szombat, vasárnap nyitvatartási időben
SZENTENDREI KARITÁSZ
ADOMÁNYBOLT
Kucsera Ferenc utca 1.
Adományért lehet elvinni dísztárgyakat. Kapcsolat: Kivés Zoltán
+36 20 566 2573

az ünnepi időszakban
TŰZIFA-TÁMOGATÁS
Keresztelő Szent János Plébánia
Kucsera Ferenc utca 1.
Gyűjtés a szentendrei nehéz helyzetben lévő családok tűzifa-támogatására. Átutalást is szívesen
fogadnak, kérik ráírni, TÜZELŐ!
Péter Pál Alapítvány számlaszáma:
KH Bank Zrt 10403112-3111118200000000 Keresztelő Szent János
Plébánia számlaszáma: CIB Bank
10700550-69274633-51100005
Kapcsolat: Kivés Zoltán +36 20
566 2573.
december 1. – 20.
SZEKE, SZENTENDREI
KONZERVATÍV ESTÉK KLUB
Rászoruló családok részére
szállítanak ki adományt. Ha valaki
szívesen segítene, akkor keresse
Petricskó Zoltánt: +36 20 464 3193.
december 16–21.
ADOMÁNYGYŰJTÉS A
SZENTENDREI SPAR ÜZLETEKBEN
Ady Endre út 24. / Dobogókői út 4.
A Máltai Szeretetszolgálat országos szinten folytatja a karácsonyi
élelmiszergyűjtést. A szentendrei
SPAR üzletekben nyitástól zárásig
jelen lesznek önkénteseik. Az itt
gyűjtött élelmiszert a raktárukban
csomagolják és karácsony előtt
kiszállítják a hátrányos helyzetű
családoknak. Nem csak szentendrei rászorulóknak jut ilyenkor szeretetcsomag, hanem a környező
településeken élőknek is, Budakalásztól Dunabogdányig. Várják a
boltokban a nagylelkű adományokat, valamint ha valaki anyagilag
szeretné támogatni munkájukat,
megteheti az alábbiak szerint:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület / Bankszámlaszám:
11784009-20005320. A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy
az összeg a szentendrei csoport
részére szól.

2021. DECEMBER 18. SZOMBAT 19:20
PÉTER PÁL TEMPLOM
(SZENTENDRE, KUCSERA FERENC U. 1.)

A Musica Beata Vegyeskar és
az Új Szentendrei Kamarazenekar

Adventi hangversenye
Szólisták:
Fischl Mónika szoprán énekművész és
Szotyori Nagy Gábor orgonaművész
Műsor:
Corelli, Händel, Dvorak, Liszt, Kodály,
Berkesi, Wolf, Andorka művei és
karácsonyi kórusművek.

A BELÉPÉS DÍJTALAN
Adományokat köszönettel fogadunk a koncert
szervezéséhez és online közvetítéséhez.
Harmónia Alapítvány:
10403112-31110985-00000000

A kamarazenekar művészeti
vezetője: Négyessy Katalin
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes
Felveszlek Hangstúdió

A karácsonyfa lábnyoma

Évek óta terítéken van az „élő” kontra műfenyő kérdés. Környezetvédelmi szempontokat nézve mindkét választás mellett és
ellen is szólnak érvek, így, bár választásunkban általában az ízlésünk, és kényelmi
szempontok döntenek, érdemes ezeket is
számbavenni.
A műanyag
A műanyag fenyő praktikus, mondják.
Nincs vele sok tennivaló. Megvesszük
egyszer, és ha van hol tárolnunk egy
újabb tárgyat, csak azért, hogy évente
egyszer előkapjuk a szekrény mélyéről,
egy gond letudva: nem kell fáért rohangálni, nem hullik a fenyőtű, nem kell lecipelni a hatodikról, hogy időben elvigye
a kukásautó. Igen ám, de ha fenntarthatóbbá szeretnénk varázsolni az ünnepet,
más szempontokat is érdemes figyelembe vennünk. A műanyag fenyőt jellemzően a világ másik felén gyártják, többnyire
Kínában. Amellett, hogy a gyártás károsanyag-kibocsátással jár, műfenyőnknek
rettentő hosszú utat kell megtennie, míg
otthonunkba kerül, a szállításnak pedig
szintén jelentős a környezetterhelése. A
műfenyő anyaga valamilyen műanyag,

így lebomlási ideje nyilván jóval hos�szabb, mint a valódi fenyőké. Egyes életciklus-elemzések azt mutatják, hogy
a műfenyő környezeti terhelése akkor
tudja megközelíteni a vágott fenyőét, ha
legalább 20 évig használjuk. Ha mindennek ellenére mégis a műfenyő előnyei
győznek meg minket, próbáljunk olyat
választani, amit Európában gyártanak,
és az is jól nézzük meg milyen anyagból
van: olyat keressünk, amely PVC-mentes,

és lehetőleg újrahasznosított anyagból
készült.
A vágott
Egy egyértelmű érv biztosan mellette
szól: a többszáz éves hagyomány. Egy
másik fontos érv, hogy természetes: örökzöld, illatos és minden évben más. Az igazi
fenyő viszont már jóval macerásabb, mint
mű társa, hiszen be kell őt szereznünk:
feltehetően elautózunk érte a néhány
kilométeren belül található árudába, felkötözzük az autó tetejére, és száguldunk
is haza vele: kipöfögünk némi üvegházhatású gázt, így egy kicsit mi is hozzájárulunk
a téli szmogriadóhoz. Persze, ha gondosan
szeretnénk eljárni, választhatunk autómentes megoldást is.
Azt már jól tudjuk, hogy az itthon áruba
bocsátott fenyők zöme erdőgazdaságokból, erre a célra telepített, főként monokultúrás fenyőültetvényekről származik,
tehát amiatt nem kell aggódnunk, hogy
ha vágott fát veszünk, azzal erdőirtáshoz járulunk hozzá. A hazai fenyők legtöbbje Somogy, Vas és Zala megyéből
érkezik, és a fenyőtermesztés ezeken a
telepeken sok embernek biztosít megélhetést. A fenyők mérettől függően akár
4-8 évig nevelkednek, ezalatt az idő alatt
természetesen növényként viselkednek:
széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Ugyanakkor nem használnak-e
a termesztése során műtrágyát, növényvédő szereket? Nem kell-e az erdőgazdaságból tömegesen elszállítani ezeket
a fákat az ország összes szegletébe?
Nem csomagolják-e egyenként ezeket a
fákat polietilén hálóba? Abba pedig már
bele sem gondolunk, hogy ezek az ültetvények hogyan mutatnak a karácsonyi
tarolás után, és mennyi időbe telik, míg
az elültetett fenyőpalánták ismét értékelhető mértékben tudnak hozzájárulni
a szénkörforgáshoz, főleg, ha éppen azzal
vetjük össze, hogy az adott területen –
ideális esetben – egy természetes erdő
mit tudna produkálni ezen a téren. Nem
is beszélve arról, hogy szinte szívszorító
végignézni a frissen vágott karácsonyfa
elmúlását: ahogy néhány nappal az ünnepek után a friss ágak lehajlanak, mert
már nem bírják el a díszek súlyát, ahogy
a tűlevelek potyogni kezdenek, majd azt,

ahogyan Vízkereszt után ott sorakoznak
az utcán az elhasznált, elszáradt, halott
fenyők.
A dilemma örök, és a környezettudatosságra törekvő ember úgy érzi, egyik sem
ideális megoldás.
A földlabdás és a cserepes
Ezek jó lehetőségnek tűnnek, ha van hová
ültetnünk a fát az ünnepek után, ha pedig
nincs, gondolkodhatunk kölcsönzésben.
Már csak arra kell figyelnünk, hogy a növény kibírja a meleg sokkot, ami a fűtött
lakásban éri, vagy miután – szerencsés
esetben – jól megszokta a szobai körülményeket, ne viselje rosszul a természetes
környezetébe való visszatérést. Ha pedig
félünk ettől a kockázattól, marad az úgynevezett alternatív karácsonyfa.

Karácsonyfa másképp
Erre számtalan variáció létezik, a legtöbb
viszont sajnos csak kreatív imitáció. Ugyanakkor, ha visszarepülünk az időben, jó pár
példát találunk, amelynek érdemes lehet
a hagyományát feléleszteni. A karácsonyfa-állítás szokása a 17. századi Németországból ered. Magyarországon 1824-ben
állítottak először karácsonyfát. Nálunk
mindaddig vízben vagy cserépben hajtatott
zöld ággal, vagy fagyönggyel, örökzöldekkel díszítették a szobát, ezzel az év legsötétebb időszakában is az életre, az örök körforgásra emlékeztek. Németországban volt
elterjedt, de Magyarországon is megjelent
a karácsonyfa piramis állításának szokása:
egy cserépbe, vagy fatönkhöz erősítettek
egy deszkát, majd arra keresztben három
– felfelé rövidülő – másikat, a deszkák végére pedig gyertyát erősítettek. Később
szokássá vált fenyőgallyakkal is feldíszíteni a deszkaágakat. Ez a megoldás ma már
sokak szemében másodrangú utánzatnak
tűnhet, de mégis hagyományos. Hozzám ez
a két változat áll a legközelebb, hiszen nem
kell általa lemondanom egy szép hagyományról, legfeljebb váltani egy másikra.
Miért ne lehetne akár egy megmetszett
fenyő lehullott ágaiból némi kreativitással
egy szép fenyőt formálni?
- lzs -

17—ZÖLD KARÁCSONY

Ha fenntarthatóbb karácsonyra vágyunk, az első és legfigyelmeztetőbb erejű kérdés,
ami eszünkbe jut, hogy vajon lesz-e még valaha igazi, fehér karácsonyunk. Hiszen a
havazás, a szikrázó táj varázsolja különlegessé ezt az időszakot, a hó hozzátartozik
az ünnepi hangulathoz. Az utóbbi években tapasztalt akár majd’ húsz fokos melegek,
a ködszitálás, a latyak és sár nem segíti a hangolódást. Ahhoz, hogy ha ritkán is, de
láthassunk még havat, természetesen nem elegendő karácsonykor gondolnunk a
jövőre, de ez az elcsendesülős időszak alkalmas lehet arra, hogy felülvizsgáljuk életmódunkat, prioritásainkat, sőt, akár bele is vágjunk a változtatásba.

Jézus születése a szentendrei művészetben
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A Jézus születését és az ahhoz
kapcsolódó eseményeket megörökítő festmények között különleges helyet foglalnak el Bánáti Sverák József és Jeges Ernő
kompozíciói. Bánáti Sverák Józsefnek a várdombi Keresztelő
Szent János plébániatemplom
szentélyében festett falképei
közül szépségével és üzenetével tűnik ki a Háromkirályok
imádása című alkotása, Jeges
Ernő pedig nemcsak párizsi, hanem római tanulmányútja során
is sokat foglalkozott a témával.
Hat évvel a szentendrei művésztelep 1926-os megalapítása után néhány hivatalos, polgármesteri megbízást követően
a helyi plébános is megkereste
a művésztelep alapítóit azzal a
kéréssel, hogy fessék ki a várdombi templom szentélyét. A
művészek a Jézus megkeresztelkedését ábrázoló barokk kori
főoltárképhez igazodva véglegesítették a freskóciklust, amely
az Angyali üdvözlettől kezdve
haladt egészen a Mennybeme
netel című falképig. Míg a legtöbb jelenet Szentendre egyegy belvárosi részében, addig a
Háromkirályok imádása a Duna
túlsó partján, a szemközti szigeten játszódik.

házakra, valamint a Keresztelő
Szent János és a Blagovesztenszka templomok jellegzetes
épületeire.
A betlehemi istállót idéző nyitott, architekturális építmény, az
ökör és a szamár megjelenítése
az ábrázolás ikonográfiai hagyományát követi, ugyanakkor
a Háromkirályok és a mögöttük
álló kísérő alakok régi magyar
viseletei a hazai helyszínhez
kapcsolódnak. Gazdag öltözetük szembetűnő ellentétben
áll a másik csoportéval, ezért is
kap még nagyobb figyelmet a
kisded Jézus előtt mélyen meghajló alak testtartása, amely a
legnagyobb tisztelet megnyilvánulását fejezi ki. Fejedelmi
jelképeit, az aranykoronás fejfedőt és kardját is Jézus elé, a
földre helyezi, két másik társa
pedig ajándékaikat nyújtják át.
Ők a napkeleti bölcsek, akik a
betlehemi csillagot követve jutottak el az ószövetségi próféták által megjövendölt Megváltóhoz, ahogy Máté evangéliuma
is leírja: „…a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg
végre meg nem állt a hely fölött,
ahol a gyermek volt … Bementek
a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Le-

Bánáti Sverák József: Háromkirályok imádása

Az oltárképet keretező Angyali
üdvözlet folytatásaként a Háromkirályok a szentély északi,
oldalsó falára került. A gúla
alakú kompozíció két szélén,
egymással szemközt helyezkedik el a Szent Család, valamint a
Háromkirályok csoportja. Bánáti
Sverák a gyakran ábrázolt jelenetet egy hátulról nyitott épületbe helyezte, ami lehetőséget
adott arra, hogy a háttérben kilátást nyújtson Szentendrére, a
part mentén épült földszintes

borultak és hódoltak neki, majd
elővették kincseiket s ajándékot
adtak neki: aranyat, tömjént ás
mirhát.”
Az ábrázolás a teljes freskóciklus együttes szemléletében
nyeri el teljes értelmét. A Bibliából ismert eseményekkel összhangban, Bánáti Sverák a városon kívülre, de annak közelébe
helyezte a szereplőket. Szentendre távoli látványával megjelent annak a reménye, hogy az
üdvözítő ide is meg fog érkezni.

A falkép ciklus további részei ezt
sugallják, mivel az egyes bibliai
történetek – Jézus ostorozását
kivéve – immár a város különböző pontjain játszódnak és egy
képzeletbeli sétára invitálják a
nézőket.

továbbérlelve, de már a címadásában is jelezve, a Rómában
készült olajfestménye új felfogást képviselt, amely a bibliai
történet hazai kapcsolódását és
aktuális értelmezését helyezte
középpontba. Jeges a Magyar

Jeges Ernő: Magyar karácsony

Ez a felfogás egy régi szemléletmódhoz kapcsolódik. Már a
15. századból ismerünk olyan
kézikönyveket, amelyek arra
buzdították a hívőket, hogy
képzeljék el a Bibliában megismert történeteket a maguk
városában, az egyes helyszíneknek jelöljék ki a megfelelő
épületeket vagy tereket, a szereplőket pedig azonosítsák be
ismerőseikkel és így gondolják
végig csendes elmélkedésben
az eseményeket. Ez a fajta átélés a betlehemi játékokban is
erőre kapott, és a bibliai jelenetek átültetése az adott korra és
térre még jobban elősegítette
a megfontolandó tanulságok,
üzenetek elfogadását.
Jeges Ernő nem tudott részt
venni a szentély 1932-től kezdődő kifestésében, 1931-től
ugyanis három éven keresztül
ösztöndíjasként Rómában tartózkodott, ahol újra elővette a
régóta érlelt témát. Még 1923ban, párizsi tanulmányútja során készült a Jézus születése
című tusfestménye, amelyen
Rembrandt hatásáról tanúskodva erőteljes fényhasználattal emelte ki a kisded Jézus,
Mária és József alakját, amely
így szembetűnő ellentétbe került a sötétebb tónusba burkolt
pásztorok csoportjával. Ezt

karácsony című festményét
két változatban is elkészítette.
Módosította a nézőpontot, hogy
megfigyelhesse az így született
ábrázolások eltérő hatását. Az
1931-ben festett, magántulajdonban őrzött kompozíciója
közelebb hozza a nézőhöz a
cselekmény szereplőit, jobban
látjuk Mária fénytől átszellemült arcát és fehér ruhás alakját, ölében a kisded Jézussal. A
sötét tónusú festmény eszmei
középpontja és talán a legnyugodtabb része ez a kivilágosodott, izzóan ragyogó részlet. Az
elszántan, de mégis elfogódottan feléjük igyekvő pásztorok,
a nyugtalan lovak, a drámaian
szakadozó égbolt, a lendületes
sátortető dinamizmusa egyértelműen jelzi az esemény kiemelkedő jelentőségét. Az
angyal utat mutató keze és a
Mária mellett álló József invitáló
testtartása teremt a két csoport
között kapcsolatot. A kompozíciót Jeges Ernő a hazai tanyavilággal, az alföldi tájjal azonosítható természeti környezetbe
helyezte és a sötétkék ég alatt
felderengő hajnali fények a
Megváltó megszületésének
reményt keltő üzenetét erősítik.
Bodonyi Emőke
a Ferenczy Múzeumi Centrum
művészettörténésze

Eredeti helyszínen a Betlehemes
Harminc éve indult útjára, azóta is töretlen sikerrel kerül előadásra évről
évre, a civil összefogásból megvalósult Szamárhegyi Betlehemes Játék. Honnan
indult, miként nőtte magát hagyománnyá ez a fantasztikus szentendrei
kezdeményezés?

más zsíros kenyeret eszegettek, iszogatták
a forralt bort és teát, amit Gizi mért gőzölgő
üstökből. Hoztak süteményt, apró ajándékokat egymásnak, beszélgettek, megálltak
egy órára a Szenteste előtti rohanásban.
Pedig különösebb reklámot nem csináltunk az eseménynek, akkoriban még Facebook nem létezett, Szalai András kézzel
rajzolt plakátjain hirdettük a programot.
Sőt, néhány évvel később, amikor már
híre ment a dolognak, és egy országos
tévécsatorna jött volna, önérzetesen kitil-

szólt. A háztetőről égi hírnök hirdette a jeleneteket, Zámbó Vera erkélyén álltak az
angyalok, Szűz Mária és Szent József, ott
bukkantak fel a Háromkirályok, onnan dörögte el Heródes „rettenetes parancsát”. A
földszint a kis színpaddal lett a pásztorok
játéktere, s onnan kapaszkodott fel létrán a
gonoszt megtestesítő két ördög. Négy évig
játszottuk így ezt a Misztérium a szent születésről című játékot, és máig ennek többé
vagy kevésbé meghúzott változata hangzik fel december 23-án a Kmetty téren.

tottuk őket, mondván, a forgatás zavarná
a meghittséget. Nem vágytunk arra, hogy
turistalátványossággá legyen az ünnep.

2010 után ismét változások jöttek, Schramkó Péternek már nem fért be az életébe a
játék gondozása. 2011-ben egy bábjátékot

szerepet… Ő, mint jó rendező, engedett a
kérésnek. A rendkívül sokértelmű „Páter
noster, apád suszter!” felkiáltással egy papot személyesítettem meg, mély átéléssel – és ami a lényeg, szereplőként vettem
részt attól kezdve a próbákon.
December 23-án délután 5 órakor aztán
a társulat kivonult a gyéren megvilágított
Rab Ráby térre, ahol a kerekes kút körül
már gyülekezett a – meglepően nagy számú – nézősereg.
Megható volt, hogy karácsony előtt egy
nappal ennyi ember eljön megnézni a
játékunkat. De eljöttek, évről évre egyre
többen, családok egészen kis gyerekekkel, fiatalok és idősebbek, szamárhegyiek, szentendreiek, barátok és ismerősök
messzebbről is. Megnézték a játékot, utána
melegedtek a tűzkosarak mellett, hagy-

Az évek során változtak a szereplők, egyeseket másfelé vitt az élet, új szereplők jöttek, mások maradtak, új vagy a régi szerepben. A helyszín is változott, a Dalmát Pince
bezárása után Gizi 2005-ben megnyitotta a
Dalmát Kávézót, s vele a darab is elköltözött a Rab Ráby térről a kávézó előtti térre.
A betlehemes játék pedig 2006-ban misztériumjátékká terebélyesedett. Schramkó
Péter találta az új, tizennégy színből álló
darabot, amit komoly munkával lerövidítettünk – a téli hidegben még szabadtéren elviselhető – negyven percesre. Huszonkét szereplőt, köztük legalább három
szép hangú énekest kellett találnunk az
előadáshoz, az énekekhez zsoltároskönyvekből dallamot keresni – ez nagy munka
volt. De megérte, mert a „háromszintesre”
rendezett előadás tényleg nagyon szépen

láthatott a közönség a téren. Aztán kiderült,
hogy hiányzik a betlehemes: hiányzott a közönségnek, és hiányzott a szereplőknek is…
Ekkor vettem át a társulat és a darab rendezgetését. A színpad átkerült a tér másik
oldalára. A Dalmát Kávézó Dalmát Szamár
Bisztróvá alakult, de az új üzemeltető is
fontosnak tartotta ennek a helyi hagyománynak az életben tartását.
Így hát novemberben, amikor már elég
sötétek és hidegek az esték, összeültek
a szereplők és újra elkezdődtek a próbák.
Aztán december 23-án, délután 5 órakor
csengettyűszóval kivonultak a játszók a
térre, hogy mint angyalok és pásztorok
elvigyék Advent üzenetét az egybegyűlteknek.
Kiss Zsuzsa emlékeit lejegyezte
Vízer Helga
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A Dalmát Pince (Szentendre legendás kultúrkocsmája) pultjánál Szepes Gizi, a pince
háziasszonya és Schramkó Péter arról beszélgettek 1993-ban advent idején, hogy
meg kéne ünnepelni a karácsonyt közösen
is a Dalmátban.
Péter pannonhalmi diákéveinek betlehemezéseire emlékezve jött az ötlet, hogy a
törzsvendégek részvételével betlehemes
játékot rendezzünk a Rab Ráby téren. Péter
összegyűjtött jó néhány népi betlehemes
szövegváltozatot, elkészítette azt a két-három helyi verziót, amelyek a következő évek
előadásainak alapjául szolgáltak. Ezekben
a szövegekben az ízes népi humor – az ördögök és a pásztorok figurájában – és az
emelkedettség olyan bájjal ízesült, hogy
rengeteg mulatságos percet szerzett a
szereplőknek már a próbák közben is. A
színjátszó társulat a törzsvendégek közül
verbuválódott, a népes társaságban minden karakter megtalálta a megszemélyesítőjét. Péter nagy türelemmel és pedagógiai
érzékkel igazgatta az alkalmi társulat szövegtanuláshoz nem szokott, kissé nehezen
kordában tartható népségét. Aztán megkezdődtek a próbák, késő éjszakába nyúltak, igen jó hangulatban. Nagyon irigyeltem
a férjemet, aki, mint pásztor, rögtön bekerült
a csapatba, az alkalmi társulatba. Hogy ki
ne maradjak a dologból, a következő évben
kértem Pétert, adna nekem is egy ici-pici

Szamárhegyi Betlehemes 2018. | Fotó: Deim Balázs

Olvasói levél
A múzeum átmenetileg zárva!*
Építészeti kiállítás nyílt a Fő téri Kereskedőház Szentendrei
Képtárnak keresztelt termeiben. Az Óbudai Egyetem diplomázás előtt álló építészhallgatóinak „ötletterveit” Vajda
Múzeum – Ferenczy Ház, Szentendrei Képtár, Barcsay Múzeum címmel mutatja be a kiállítás. Régen volt már építészeti
kiállítás Szentendre városában. Hogy most lett, ez nagyon jó.
Tudható, hogy az építészhallgatók számára mindig izgalmas,
ha valós feladatokat oldhatnak meg. Ha valós a helyszín, valós a program, de mégis nyitott a feladat. Lehet álmodni,
de a valós helyzet izgalmával, felelősségével szembenézve.
Különösen fontos ez, mint esetünkben, a végzés közelében
álló hallgatók számára. Tehát ez is jó.
Egy város számára mindig izgalmas lehetőség friss szemléletű, a lehetőségeket a valós feladat kompromisszumkényszerei nélkül vizsgáló, görcsöktől mentes hallgatói munkák
felvetéseivel találkozni, azokat elemezni, a miérteket meg-
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pitalnak (ki is, mi is ez) identitás gondjai lennének, mintha az
„Old and New Dreams” körül gyökereit valakik nem találnák.
Mi lehet ennek az oka?
Ha valaki magát ArtCapitalnak jelenti ki, annak biztosan van
erre valami oka, netán joga. Legalábbis az elmúlt ötven–száz
évben úgy tűnt, hogy itt volt, van valami, ami a várost erre
predesztinálja. Ferenczytől Deim Pálig, Csíkszentmihályi Róbertig. És sokan mások. Úgy gondolná az ember, hogy ezekre
az értékekre, hagyományokra tudatosan épít(het) valamiféle
jövőképet a város (Old and New Dreams). Megfogalmazza,
hogy ki is Ő, és kivé, mivé szeretne válni. Azonban, ha úgy
gondolja, netalántán, hogy valamiért nem szereti önmagát,
akkor nagy baj van. Erre nehéz építeni. De az is lehet, hogy dekonstruálunk. Ez ma állítólag nagy divat. Hívunk valahonnan
valakiket, és megkérjük őket, hogy dekonstruáljanak minket,
mert nem tudjuk, hogy kik is vagyunk és mit is akarunk. A
kiscicám is azt mondta, hogy igen, azután kiderült, hogy nem.
Dekonstruált. Miákolt. Pedig csak meg akartam simogatni.
(Azt gondolta, hogy ő born to be wild (a shopban).) Így van
ezzel a Város is, aki, mint tudjuk nőnemű, mint a cicák, még
ha kandúrok is.
Hát ilyesmik jutottak az eszembe a Fő téri Kereskedőház
Szentendrei Képtárnak keresztelt termeiben, amikor Óbudai
Egyetem diplomázás előtt álló építészhallgatóinak Vajda Múzeum – Ferenczy Ház, Szentendrei Képtár, Barcsay Múzeum
címre hallgató „ötletterveiből” összeállított kiállítást nézegettem. (Ciróka, vagy maróka? Nem tudom. Buta vagyok.)
Szentendre, 2021. november 23.

A kép illusztráció | Fotó: Deim Balázs

fejteni. Általánosságban elmondható, hogy az építészeti, városrendezési tanulmánytervek, pályázatok mindig is az adott
településrendezés megalapozásának egyik oszlopa kellene,
hogy legyenek. Tehát ez is jó.
Ily módon, jelen esetben is, mindenképpen szerencsés a két
fél találkozása.
Itt és most nem feladatunk a hallgatói javaslatok elemzése. Ezt avatott mestereikkel iskolájukban megteszik. Itt és
most számunkra érdekesebb és fontosabb kérdés az, hogy
a Város milyen szerepet vállalt ebben a játékban. Mennyire
tudta, vagy sem, képviselni saját maga alakításának jövőjét.
Mennyire hiteles és legitim ez a képviselet, hiszen a hallgatók valamiféle tervezési program, megbízói szándék mentén
kellett, hogy elindulhassanak.
Úgy érzem, hogy ez az a pont, ahol megbicsaklik a történet.
Nem tudhatom, hogy mi a valóság, csak próbálom megfejteni.
A „Vajda Múzeum – Ferenczy Ház, Szentendrei Képtár, Barcsay
Múzeum” cím kapcsán látunk javaslatokat, amik akár a Vajda Múzeuméi is lehetnek. Ennyi. Szentendrei Képtár semmi.
Barcsay Múzeum semmi. Hova tűntek? Mi lehet ennek az
oka? Nem volt program? Nem arról szólt a program, amit a
cím sugall? Nem tudja a város, hogy mit akar? Nincs olyan
jóváhagyott városfejlesztési anyag, mely ezeket a kérdéseket
tisztázná? Nem tudom. Visszagondolva az elmúlt évekre is,
ma úgy tűnik, mintha a Ferenczy Múzeumi Centrum körüli lét
és szándék vonalán valami homályos lenne. Mintha az ArtCa-

Bede István DLA
építész
*A Barcsay Múzeum bejáratánál található eligazítás

Ajánló az újrarendezett Kmetty kiállításhoz
A művészetkedvelők az élményt adó Czóbel-Modok kiállítás
után újabb tárlatnak örülhetnek.
Újabb példa arra, hogy a kismúzeumok „felélesztése” lehetséges. A kiállítás megálmodója Bodonyi Emőke az év legszínvonalasabb tárlatát hozta létre a Fő téren, a Kmetty Múzeumban.
A friss szemlélettel, múzeumi anyagból megrendezett, az
MNG-től [Magyar Nemzeti Galéria – a szerk.] és gyűjtőktől is
kölcsönzött magas színvonalú művek, remek ritmusban, és
egymást erősítve rajzolnak markáns képet a szigorú tekintetű
művészről. Az igényesen megtervezett feliratok, képcímkék, az alkalmazott színek és nagyméretű fotók együttesen
nagyban hozzájárulnak Kmetty megismeréséhez. Egy „fedett” életművet sikerült élővé, élvezhetővé, élményszerűvé
varázsolni. A jól bevilágított termekben, a festményeken a
színek és formák magával ragadják a nézőt, belesodorva őket
a húszas-harmincas évek megújuló világába, akár a csendéleteket, akár a kubista portrékat szemléljük.
A rendező kellő teret hagyott a művek között, egy-egy kép
szemlélésekor nem zavar be a mellette szereplő. A szent-

Helyesbítés
A Szentendre és Vidéke 2021. november 17-én megjelent 18. számának 30.
oldalán, a „Szentendrei férfiak anno…”
címmel megjelent képes anyagban,
lapunk tévesen tüntette fel az első fotón a városgazda (5.) nevét. 1918-ban
városgazda és Izbég képviselője Dietz
Kornél Ferenc volt.

Mondja el véleményét
és váljon a közösség hangjává!
A Szentendre és Vidéke egy nyitott
és autonóm városi lap, amelyben az
olvasó nem csupán passzív befogadó,
de véleményalkotó és szerkesztő is
egyben.
Célunk, hogy odafigyeljünk egymásra,
meghallgassuk a különböző
véleményeket és együtt tegyük jobbá
Szentendrét.
Várjuk olvasóink leveleit, véleményét
az alábbi e-mail címen! Lehet kérdezni,
kritizálni, témát felvetni, de akár cikket
is írni. Beérkezett leveleinkből minden
lapszámban válogatunk,
a felvetett kérdéseiknek pedig
utánajárunk.
E-mail: szevi@szentendre.hu

Bartha Álmos
rejtvénye
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és festményei nemcsak helyi értékűek,
hanem részei az európai képzőművészeti kultúrának.
A kiállítás érdeme ennek a ténynek a
felmutatása.
Nincs még egy város Magyarországon
városunkon kívül, ahol legalább hat
olyan nemzetközileg is mérhető teljesítményű művész élt, akiknek az alkotásaiban ennyire meghatározó a város,
ahol a művek születtek. Ezért is fontos a
megőrzésük, hagyományaik ápolása és
élővé tétele – Kmettyé is, Barcsayé is,
Czóbelé, Ámosé, Anna Margité és Vajdáé
is. Ugyanis ez az identitásunk alapja. Remélhetően rövidesen a nevezettek múzeumaiban olyan színvonalas és élményt
adó tárlatokat élvezhet az idelátogató,
mint amit most a Kmettyben láthat.
Minden Szentendrét szerető polgár és
idelátogató számára javaslom, hogy
Fotó: Erdész László
nézze meg ezt a kiállítást, mert élményekkel gazdagodva lép ki a Fő térre, más szemmel látja majd
Kmetty János művészetét, és örömmel fedezi fel a képeken
látottakat a városunkban, a valóságban is.
Erdész László
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. január 10-ig várjuk a szerkesztőségünkbe,
vagy a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Tourinform
által felajánlott ajándékcsomagot sorsolunk ki. A szerencsés nyertes nevét január
19-i lapszámunkban tesszük közzé. • A november 17-i rejtvényünk helyes megfejtése „Bajuszt Movemberre” volt. A nyertes: Erdélyi Balázs. Nyereménye egy dedikált
példány Platthy Iván „Párbeszéd az emberért” című kötetéből.
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endrei képek, késői akvarellek is híven
közvetítik azt a hangulatot, ami a városunk sajátja.
A kiállítás ötletesen kapcsolódik a várostörténethez is, amikor bemutatja a Fő
téri múzeum építésének fázisait. Mellékes, de fontos elem ez, kapcsolódik a
Ferenczy Múzeumi Centrumnak ahhoz a
szándékához, hogy komplex szemléletű
kiállításokat hozzon létre.
Kmetty János Ferenczy Károly tanítványaként 1911-ben látogatott először
Párizsba, ahol fél évet töltött. A legjobb
időben érkezett, hogy megismerje Picassót, a kubistákat és mindeneklőtt
Cézanne-t és munkásságát a 60 képből
álló nagy tárlatán. (Cézanne fantasztikus tárlaton ismerhető meg a nemrég
nyílott tárlatán, a Szépművészeti Múzeumban.) Haladó szellemű művészként
kapcsolódott Kassákhoz és az aktivisták
köréhez. Nyaranként Szentendrére járt
festeni, életművének fontos része lett a kisvárosi élet épített
környezete, szerkezete és színei. Tehát nem egy kismester
volt a sok közül, hanem a primer párizsi művészélet élményeinek részese, társa a legnagyobb akkor élő művészeknek,

Milosevits Péter halálára
Szentendrei otthonában november 19-én,
életének 70. évében váratlanul elhunyt dr.
Milosevits Péter egyetemi tanár, irodalomtörténész, író – a művelődési, tudományos
és közélet tiszteletre méltó személyisége.
Milosevits Péter 1952. március 3-án szü-

ja volt. Halálával a magyarországi szerb
közösség elveszítette egyik legnagyobb
íróját és művészét.
Alkotásai sokáig elsősorban a szerb nyelvű
olvasók körében váltak ismertté és elismertté, határainkon innen és túl. 2021-ben

Milosevits Péter
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letett Budakalászon, hagyományait őrző,
régi szerb családban. Pedagógusként,
újságíróként, dramaturgként évtizedeken
át művelte anyanyelvét a legkülönbözőbb
műfajokban: előadásban, versben, prózában, színdarabban, dalban, műfordításban,
újságcikkben és tanulmányban. Szépirodalmi műveiben ezer szállal kötődött a
Szentendre környékén mintegy háromszáz évvel ezelőtt megtelepedett szerbek
kultúrájához. A szórványban élő szerbség
egyik kiemelkedő jelentőségű szószóló-

a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával életműkiadása magyar nyelven
is megjelent, s ezáltal a magyar irodalom
részévé vált.
Szerzői estjére – melyre nagyon készült –
december 1-jén került sor a Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtárban, immár posztumusz. Közreműködött Jurkovics Zorica és
Ember Tibor, a Magyarországi Szerb Színház művészei. Az előadás visszanézhető a
könyvtár honlapján, illetve YouTube-csatornáján.

Az alábbiakban egy részletet adunk közre a
Líra Könyvklub Magazin 2021/4. számában
megjelent, Szentendre jelkép című Szegő
János által készített interjúból:
„A Szentendrei kvartettben is olvasható
Az utolsó szentendrei szerb című regénye. Ez az elnevezés ironikus és melankolikus. Játékkal és empátiával szemléli
a helyzetet. Felelősség és lehetőség is ez
az identitás?
Szentendre jelkép, s egyben fantasztikus
vagy szürreális nagy történet. Török kori
menekülttábor, ahol néhány évtized alatt
barokk kisváros született, hét templommal és képzőművészeti remekműveknek
számító ikonfalakkal, aztán virágzás, majd
hanyatlás, végül napjainkban, a szemünk
láttára lejátszódó elkerülhetetlen, de elhúzódó kihalás, mint Akhilleusz és a teknős
versenyfutása, azzal, hogy Akhilleusz most
mindenképpen utol fogja érni a teknőst.
De vajon mikor? Számomra valóban fele
lősség és írói kihívás az a tudat, hogy talán ismerem az utolsó szentendrei szerbet,
csak nem tudom, ki az.
Műveiben a befelé táguló szövegterek
és a valóságos helyszínek is fontosak, kivált a Budakalász és Szentendre közötti
térség. Kérem ajánljon egy önnek igazán
kedves helyszínt!
Talán Velence. Civilizációk találkozása,
Bizánc a Nyugat szívében. Nem véletlen, hogy a Szentendrei kvartett részét
képező London, Pomáz című regényem
kulcsfontosságú jelenete Velencében
játszódik.”

In Memoriam Deim Pálné
2021. november 25-én vettünk örök búcsút
Deim Pálnétól, mindenki Icájától.
Én a szentendrei Skanzenben ismertem
meg, körülbelül 35 éve. A bemutatásomkor
száguldott fel a tájegységből a kis sárga
babettájával. Ezzel a felkiáltással üdvözölt:
„Én már hallottam felőled, hogy jó fej vagy,
csak nagy a szád!” Kissé meglepődtem, de
az első perctől kezdve nagyon jó kollégák
lettünk, sőt, igaz barátok is. Sokat tanultam tőle: életbölcsességeket, háztartási
fortélyokat, gyerekneveléssel kapcsolatos
dolgokat. Ő volt a Skanzen gondnoka, soksok feladata volt, amit igyekezett a legjobb
tudása szerint elvégezni. Sok beosztottal
dolgozott, mindenki szerette és tisztelte őt.
Imádta a gyermekeit és unokáit, mindig
is ők voltak a legfontosabbak számára.
Ő volt a család lelke. Összetartotta őket,
nagy családi ünnepeket szervezett részükre, ahol szükség volt rá, mindig segített.

Deim Pálné Schillerwein Ilona

Szerette barátait is: névnapokat tartottak,
például Péter-Pál napján. Már előre izgult,
hogy ne essen az eső, hogy a kis napraforgós kertjében fogadhassa a vendégeket.

Palinak hűséges, jó felesége volt, nyugodt
körülményeket teremtett részére, hogy
alkotni tudjon. Nagyon büszke volt férje
sikereire, kitüntetéseire, amihez az ő segítségére is szükség volt.
A szentendrei piacnak is egyik színfoltja
volt, kedvence volt a tótfalusi Józsi bácsi,
a pócsmegyeri Juliska néni, zöldséget,
tojást, gyümölcsöt csakis tőlük vásárolt.
Szerette az idős embereket, ahol kellett,
segített nekik.
Drága Icám!
Nagyon szomorú vagyok, hogy nem tudtalak elkísérni az utolsó utadra, de sajnos
olyan rossz az egészségi állapotom, hogy
még a lakásból is csak nagy nehezen,
bottal tudok kisántikálni. Szívem minden
szeretetével, minden gondolatával Veled
vagyok, és soha nem felejtelek el! Nyugodj
békében, odafent majd találkozunk!
Kovács Györgyné „Baba”

Kosárlabda

A Magyar Diáksport Szövetség a teljeskörű iskolai sport tehetséggondozás, a sporttevékenységek és sportágak népszerűsítése, valamint a tanulók egészséges életmódra
nevelése céljával hirdeti meg évről évre az ország valamennyi általános és középiskolájában a Diákolimpiát. A Diákolimpia® tehetséggondozó és versenyrendszerében
minden olyan tanuló jogosult részt venni, aki az adott tanévben bármely magyarországi
köznevelési intézménybe beiratkozott.

Három szentendrei egyesület is szerepel Pest Megye különböző korosztályú
bajnokságaiban.
Szentendrei Kosárlabda SE, akik a Pest
megye fiú junior és fiú serdülő, illetve a
felnőtt NB II-es bajnokságban indultak
az idén.
Szentendrei Kinizsi HSE, akik Pest
megye fiú junior bajnokságban szerepelnek.
Ferences DSE, mint új egyesület a
kosárlabda-palettán, úgyszintén a fiú
juniorok között bizonyíthatnak.
Junior bajnokság eredményei:
Kiváló kezdés után bizakodva várjuk a
folytatást.
Szentendrei Kosárlabda SE (2 mérkőzés, 2 győzelem)
SZKSE – Miklósi KékRókák SE 110:31
Legtöbb pont: Duránszkay Bence (20)
Szentendrei Kinizsi HSE – SZKSE 77:79
Szentendrei Kinizsi HSE (3 mérkőzés,
2 győzelem egy vereség)
Optifit VKB Vác- SZKHSE 47:71 Legtöbb
pont: Glawaski Andrej (25)
SZKHSE – Miklósi KékRókák KE 109:41
Legtöbb pont: Glawaski Andrej (31)
SZKHSE – Szentendrei KSE 77:79 Legtöbb pont: Glawaski Andrej (27)
Ferences DSE (2 mérkőzés, egy győzelem, egy vereség)
Ferences DSE – Miklósi KékRókák KE
41:61 Legtöbb pont: Bodakos Bence
(22)
Esztergom – Ferences DSE 45:55 Legtöbb pont: Bodakos Bence (24)
Serdülő bajnokság:
Szentendrei Kosárlabda SE fiataljai egy
fordulón vannak túl, ahol két mérkőzésen is győzelmet arattak.
BTDSE Taksonyi Ördögök – SZKSE
67:75
SZKSE – Herceghalmi Tigrisek 94:73
Felnőtt NB II-es bajnokság
A fiatalokhoz képest előrébb tart a
bajnokság. Hét mérkőzéssel a hátuk
mögött, a tabella második felében foglalnak helyet. Két győzelem mellett öt
vereség a mérlegük. A bajnokság vége
még messze, így van lehetőség a javításra.
A csapat legjobb dobói: Erdődi Péter
70 pont/6 mérkőzés, Waigand Ágoston 57 pont/6 mérkőzés, Dorogi Erik 50
pont/6 mérkőzés, Sólyom Zsigmond
43 pont/5 mérkőzés, Rovnyai János 47
pont/6 mérkőzés
Sajnos a mérkőzéseket megtekinteni élőben nem lehet, de a Facebook.
com/SzentendreiKosarlabdaSE oldalon online élő közvetítésen keresztül
láthatóak a fiúk. Következő mérkőzés:
december 4., 18:00, majd december
15., 20:30.

Kosárlabda
Pest megye legjobb csapataként szintet lépve országos elődöntőbe jutottak a
Ferences Gimnázium fiai. Decemberben
az új sportcsarnokban szurkolhatunk az
országos döntőbe jutásért.
Futsal
Területi döntőt játszanak december 3-án
a Ferences Gimnázium és a II. Rákóczi
Ferenc Ált. iskola 7-8 osztályos fiai. Budakeszi és Törökbálint csapatait várják
az új csarnokba. A győztes bejut Pest
megye négy legjobb csapata közé.
Asztalitenisz Pest Megye döntő
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium:
Fiú csapat II-IV. kcs. III. helyezés: Scheffler
Soma, Kovács Boldizsár, Hajdu Máté,
Grósz Bence
Lány egyéni V-VI. kcs. III. helyezés: Almási Dorka
Floorball
A Móricz Zsigmond Gimnázium fiú csapata bejutott Pest Megye legjobbjai
közé.

Fotó: unsplash.com

Mezei futás megyei verseny
Dunakeszi
II. kcs. fiú 137 indulóból
Péli Aladár 14. hely
(II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium)
Merész Domokos 29. hely
(II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium)
III. kcs. lány 189 induló
Imre Júlia 8. hely
Weber Zara Ingeborg 11. hely
(Szent András Általános Iskola)
III. kcs. fiú 205 induló
Angeli Márton 16. hely
(Szent András Általános Iskola)
Varga Bertalam 37. hely
(Szent András Általános Iskola)
IV. kcs. fiú 159 induló
Conzadori Chicco Guido 18. hely
(II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium)
Misius Ákos 25. hely
(II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium)
Héder Márton 39. hely
(Szent András Általános Iskola)
Csapatban 5. helyen végeztek
(II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium)
IV. kcs. lány 136 induló
Árvai Panni 36. hely
(II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium)
Baranyi Borbála 54. hely
(Szent András Általános Iskola)
VI. kcs. lány 58 induló
Papp Dorka Erzsébet 7. hely
(Szentendrei Református Gimnázium)

Korfball bajnokság élvonalában az SZKHSE
November 28-án rendezték meg az országos korfball bajnokság őszi döntőjét, ahol a
Szentendrei Kinizsi Honvéd SE NB1/A, NB1/B és U17-es csapataik is a legjobbak között
szerepelt. Az őszi mérkőzések megkoronázása volt a hétvégi döntők napja, melyet a Ferences Gimnázium új csarnokában rendeztek meg.
SZKHSE 2 – Óbudai KK – NB 1/B Bronzmérkőzés
VSD U17 – SZKHSE U17 – U17 döntő sajnos VSD győzelemmel végződött, de így is nagy
büszkeség, a dobogó második helyén végezni.
SZKHSE 1 – Kékvölgy Jupiter – NB 1/A Bronzmérkőzés, mely az SZKHSE sikerét hozta,
így a csapat bronzéremmel térhetett haza.
A bajokság góllövőlistáján is előkelő helyen szerepelnek a szentendrei játékosok.
NB1/B Sági Ádám és Kiss Máté a listavezető, Botos Benedek 6. helyen áll.
NB1/A Molnár Nóra a bajnokság 3. legjobb dobója.
Gratulálunk a csapatoknak!

23 —sport

Diákolimpiai eredmények

Hibátlanok a kézilabdás lányaink

ÁLLÁSHIRDETÉS

Tizedik veretlen mérkőzésükön vannak túl a szentendrei női kézilabdás lányok az NBII
Északi csoportjában. Remek szereplésüknek köszönhetően a tabella élén állnak. A
megérdemelt téli pihenés előtt még egyetlen hazai mérkőzésük van hátra, melyet az
úgyszintén veretlen DKA csapatával vívnak.

A Szentendre és Vidéke városi lap újságíró munkatársat keres.
A Szentendre és Vidéke városi print és online lap
keresi teljes munkaidejű újságíró kollégáját. Az állás
betöltésének kezdete 2022. február 1-je. A munkaszerződés határozatlan időtartamú, azonban 3
hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkavégzés
helye: 2000, Szentendre, Dumtsa Jenő utca 22.
Feladatok:
– a lap tervezése a szerkesztőségi értekezleteken
– cikkek írása
– a SzeVi web- és Facebook oldalának kezelése
– a tördelt lap korrektúrázása
Elvárások:
– releváns képzettség/végzettség
– Microsoft Office felhasználói szintű ismerete
– helyismeret, helyi közéletben való jártasság
– alkalmazkodás a lap működése szerinti az időbeosztáshoz
– precizitás
– jó íráskészség
– kiváló helyesírás
Előnyt jelent:
– szerkesztőségi tapasztalat
– angol nyelvismeret
Amit kínálunk:
– igényes munkakörnyezet
– kreatív csapat
– teljes munkaidős állás, rugalmas időbeosztással
– Mt. szerinti fizetés
Fényképes önéletrajzot, motivációs levelet és kettő,
már megjelent, bármilyen műfajban írt cikket 2021.
december 20-áig kérjük a szevi@szentendre.hu
e-mail-címre megküldeni. Az elvárásoknak megfelelő jelölteket személyes interjún is meghallgatjuk.

után, végül 24:20-as győzelmet arattak.
Góllövők: Vígh Patrícia – Lukovics Boglárka 8-8, Rácz Réka 4, Gaylhoffer Ildikó
3, Kovács Rebecca 1.
Utolsó szezonbeli meccsüket 12.04-én
11 órakor játszották a Móricz Zsigmond
Gimnázium sportcsarnokában. Eredmény: Szentendrei NKE - DKA Vác 34:24

Göd SE – Szentendre NKE 27 : 30
Szentendre NKE – BVSC-Zugló 23 : 23
Esztergom – Szentendre NKE 20 : 24
Nehéz mérkőzéseken vannak túl a lányok, mivel a tabella előkelő helyén álló
csapatokkal játszottak. A tabella élén
álló esztergomi csapat nem könnyítette
meg a dolgukat. 11:12 szoros első félidő

Labdarúgás
U15-ös csapat számára befejeződött
az őszi szezon. „Az együttes az egész
őszt koronázta meg a vasárnap délelőtti
játékával. Nagyszerű egyéni teljesítmények sorát láthattuk, ötletes, stílusos,
élvezetes focival rukkoltak elő a fiúk, és
bár a vendég kecskemétiek nem egy

telelünk, a góllövőlistát Egervári Berci
27 góllal vezeti, ami nagy szó, de még
szembetűnőbb, hogy Somogyi Tibibá
irányítása alatt milyen fejlődésen megy
át a gárda egyénileg és csapatjátékban
egyaránt. Köszönjük a szülők sportszerű támogatását! Csak így tovább, hajrá

hétre jöttek, de azért 7:1-gyel mentek.
A kiemelt bajnokságban a dobogón

Dunakanyar!”
(www.dunakanyarse.hu)
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FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:
Sorszám

Cím

Terület

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése

Övezeti besorolás

1.

Szentendre,
belterület 1041, Bükkös part 22.

3483 m2

udvar, orvosi rendelő

Vt/6

2.

Szentendre belterület 1041/A

159 m

pince

Vt/6

2

Bruttó induló (licit) ár
(együttes)

Pályázati biztosíték
(együttes)

384.683.000,- Ft

20.000.000,- Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. december 14. 10 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon és e-mailen: 26/785-057, gabay.anett@szentendre.hu
Fülöp Zsolt Polgármester

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

Terület

Ingatlannyilvántartási
megnevezése

tul.hányad

eszmei hányad

Szentendre, 472 hrsz.
(Kőzúzó u. 6. Társasház)

1.627 m2

kivett beépített
terület

8043/10000

8043/10000

Szentendre, 472/A/1 hrsz.
(Kőzúzó u. 6. Társasház)

143 m2

gazdasági helyiség

1/1

5181/10000

Szentendre, 472/A/2 hrsz.
(Kőzúzó u. 6. Társasház)

42 m2

gazdasági helyiség

1/1

1522/10000

Szentendre, 472/A/4 hrsz.
(Kőzúzó u. 6. Társasház)

17 m2

gazdasági helyiség

1/1

616/10000

Szentendre, 472/A/5 hrsz.
(Kőzúzó u. 6. Társasház)

101 m2
(tetőtér)

gazdasági helyiség

1/1

362/10000

Szentendre, 472/A/6 hrsz.
(Kőzúzó u. 6. Társasház)

97 m2
(tetőtér)

gazdasági helyiség

1/1

362/10000

Övezeti
besorolás

Bruttó induló (licit)
ár

Pályázati
biztosíték

Gip/2

80.960.000 Ft

5.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. december 14. 11 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodán vehető
át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon és e-mailen: 26/785-057,
gabay.anett@szentendre.hu
Fülöp Zsolt polgármester

Adventi vásár '21

ADVENTI
PROGRAMOK

A SZENTENDREI VENDÉGHÁZBAN

Bencus, a kisautó begurul!

könyvbemutató és kézműves foglalkozás
Várfalvy Emőkével és Rátkai Kornéllal

3+ 2021. december 12., 17:00

Castrum Center

2021. december 4-5.
2021. december 11-12.
2021. december 18-19.
Szombat és vasárnap:
10:00 – 20:00 óráig

2+

Helyi termék, helyi érték
mindenkinek!

Vásári helyi termékek:

Papírszínház és palacsinta
papírszínház-mesemondás
és palacsintázás

• Kerámiák
• Textil babák, textil ajándéktárgyak

8+

2021. december 16., 10:00

Barátságháló 1‒3.

könyvbemutató és kézműveskedés Somfai Annával

• Kőhegyi levendulával töltött textil
termékek, foltvarrott terítők

• Horgolt, kötött sapkák, sálak,
kiegészítők

• Rác Ürmös bor aperitif
• Kőhegybor, forraltbor
• Füstölt házi kolbász

Szervező: Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet
Helyszín: Szentendrei Vendégház, Fő tér 12.

ADÁ S -V É TE L

könyvbemutató, kézműves foglalkozás és
macskaplüss-szépségverseny Szabó Imola
Juliannával és Lovász Andreával

4+

Mesefoglalkozás Csörgei Andreával
Az események részletes leírása elérhető Facebook
oldalunkon: https://www.facebook.com/partimedve

Szentendre, Városház tér 4. Tel: 20 254 3729

RENDELJ
ONLINE!
roksh.com/aldi

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

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

Készpénzes felvásárlás! Arany 12.900 Ft/g-tól
ezüst 350 Ft/g-tól. Borostyán-korall ékszerek,
bizsuk Herendi-Zsolnay-Hollóházi, pengő,
érem, órák, kitüntetések, fényképezőgépek,
régiség, hagyaték. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. kerület Szent István krt. 25. +36 70
608-6082

2021. december 19., 17:00

Rendelési idő:

csütörtökön 12 órától

• Házi gyümölcs lekvárok és szörpök

• Kerámia ékszerek, karácsonyi
képeslapok, könyvjelzők

Simson, Csepel, Pannónia, stb. (régi) motorkerékpárokat vásárolnék gyűjteményembe!
Üzemképtelen állapotban is! +36 70 252-6258.

Ünnepváró népmesék

2000 Szentendre,
Paprikabíró utca 21. I/25.

• Kőékszerek

• Fafaragott nemesfa tálak, dísztárgyak

2021. december 18., 10:00

Macskák minden
mennyiségben!
6+

Nőgyógyászat

IDŐPONTOK:

2021. december 12., 10:00

S ZO LG ÁLTATÁ S
Kőművesmunkák, térkövezés, kerítések, járdák,
vízóra-aknák készítése, javítása. Tel.: +36 30
341-3423
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel.: +36 26
788-367, +36 30 950-4187, Mezei Sándor
Tapasztalt bejárónőt keresünk könnyen megközelíthető családi házunkba. Érdeklődi 18-20
h között: +36 30 383-5661

honlapkészítés.COM
Német nyelvoktatás. Tel.: +36 30 571-4995
Kastélyok berendezéséhez vásárolok
festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat,
bútorokat, porcelánt, teljes hagyatékot.
Tel.: +36 20 280-0151 e-mail: herendi77@
gmail.com
Cserépkályhás lakást vennék. Tel.: +36 20
624-5440

Hirdessen a
Szentendre és Vidékében!
Médiaajánlatunkat megtalálja
a weboldalunkon (www.szevi.hu),
avagy keressen bennünket az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
szevi@szentendre.hu
+36/26-505-120

ONLINE

BEVÁSÁRLÁS

Az első
tás
kiszállí *
es!
ingyen

A ROKSH-on megrendelhető termékek köre és ára eltérhet az ALDI-üzletekben található termékek körétől és árától. A ROKSH-on megrendelhető termékek köréről és áráról
a roksh.com/aldi oldalon, míg ezen áraknak az ALDI-üzletekben feltüntetettekhez viszonyított alakulásáról bővebben az aldi.hu/online-bevasarlas oldalon tájékozódhat.
*Az ingyenes kiszállításra vonatkozó feltételekről, kérjük, tájékozódjon a www.roksh.com/aldi weboldalon! A szolgáltatást nem az ALDI (ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.,
2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.), hanem partnerünk, a ROKSH (WeShop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E ép. 1. em. 8.) nyújtja.

ROKSH_hazhozszallitas_Szentendre_es_videke_190x130_1126.indd 1

2021. 11. 26. 16:52

25 — hirdetések

A PARTI MEDVÉBEN

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
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

26 — közérdekű

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

Péntek:8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

· 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

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

ELMŰ-ÉMÁSZ
+36/1-238-3838

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

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

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendre Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2021. december 20. – 2021. december 31. között
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási
szünetet rendelt el,
ezen időszak alatt
Hivatalunkban az ügyfélfogadás szünetel.

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

MEGHÍVÓ
Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. december 12-én (vasárnap) 16 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Az ülés helye: Offline Center (2000 Szentendre, Ady Endre út 6/B)
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár a Szentendrei Görög
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében
lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni, javaslattal élni.
Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
Szentendre, 2021. november 23.

2021. december 20.-24. között a Városi Ügyfélszolgálat az
alábbi munkarendben fogadja Ügyfeleit:
Hétfőtől-csütörtökig 8.00 – 16.00 óráig
2021. december 24. (péntek) ZÁRVA

Sommer Julianna elnök

MEGHÍVÓ
Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. december 27.-31. között a Városi Ügyfélszolgálat
kizárólag csak telefonon fogadja hívásaikat az alábbiak szerint:
Hétfőtől-csütörtökig 8.00 – 16.00 óráig
Pénteken 8.00 – 13.00 óráig

2021. december 13-án (hétfőn) 8.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Az ülés helye: Városháza (2000 Szentendre, Városház tér 3.) Kistárgyaló terme
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár Szentendre Város Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében
lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni, javaslattal élni.

A Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünetet
követő első ügyfélfogadási nap:
2022. január 3. (hétfő) 13.00-tól 17.00-ig.
A Hivatal valamennyi munkatársa nevében kívánok Önöknek
Kellemes Ünnepeket!

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
Szentendre, 2021. november 23.
Porkoláb Sándor elnök

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban

dr. Schramm Gábor
jegyző

2021. december 11-én (szombaton) nincs ügyfélfogadás,
a Hivatal zárva tart.
dr. Schramm Gábor jegyző
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✂
Forraltbor kupon –1

%

A kupon 3 dl forraltbor vásárlása esetén 10 % kedvezményre
jogosít. Egy kupon egy forraltbor vásárlásakor váltható be.
A kuponok nem összevonhatók.

BORBÉLY
MŰHELY FEAT.
SZOLNOKI PÉTER
ÚJÉVI KONCERTJE

2022.
JANUÁR 8.
18:00

Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár
színházterme

A koncert ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
regisztráció ∕∕
protokoll@szentendre.hu
információ ∕∕
szentendreprogram.hu

Borbély Mihály és muzsikus társai – egy nagyszerű vendég szólistával, Szolnoki Péterrel,
a Bon-Bon zenekar énekesével kiegészülve – különleges koncerttel indítják az évet.
Vendégek ∕∕ A Bárczi Gusztáv Általános Iskola és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei
Kádár Krisztina és Dömény Krisztián tanárok vezetésével.

