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08:00 Kultúrstaféta a Városháza melletti
 gyermekkönyvesboltban, 
 a Parti Medvében
12:00 Flashmob a Főtéren 
14:15– Magyar filmek a P’Art Moziban
15:00  A Szentendrei Teátrum 
 és a Fórum Színház bemutatja 
 Fekete István: Tüskevár 
 című regényének színpadi adaptációját

partmozi.hu | szentendreiteatrum.hu
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Vízkereszt napjával véget ért a karácsonyi időszak, 

és kezdetét vette egy másik ünnep, amely már a tél 

búcsúztatásáról és a tavasz várásáról szól. A farsang 

minden évben ugyanakkor kezdődik, de máskor van 

vége, s ez attól függ, éppen mikorra esik húsvétvasárnap, 

ugyanis innen visszafelé számolva negyven napot 

kapjuk meg a böjt kezdeti időpontját, hamvazószerda 

napját. Idén március 1-jéig tart az ősi télűző ünnepünk, 

amelyhez számtalan néphagyomány fűződik, így a 

jelmezes, táncos mulatságok (ld. Farsang, farsang! 

5. oldal), vagy a fánksütés (ld. Egy kis fánktörténet, 

19. oldal). Ez utóbbi szolgált idei első címlapunk témájául 

is, amelyen ínycsiklandó, duci fritulék díszelegnek. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a szentendrei 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, 

Benkovits Györgynek a sütés szervezéséért, valamint 

Benkovits Dettinek és Szautner Katinak a segítőkész 

fáradozásukért, kedvességükért és a mennyei falatokért. 

Mert bizony a fritule még aznap délután elfogyott, 

és csak biztatni tudom önt, kedves olvasó, hogy még 

az idei farsangi időszakban tegyen egy próbát, és 

örvendeztesse meg szeretteit ezzel a finomsággal.

S mivel az ünnepi mulatságok elengedhetetlen 

kelléke ilyenkor az álarc is, ezért György Gabriella, 

múzeumpedagógus segítségével megmutatjuk, 

hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményében 

milyen maszkos alakok lapulnak (ld. Álarcok 

a szentendrei festészetben, 24. oldal).

Kívánok önnek vidámságban gazdag tavaszvárást, 

és jó olvasást ehhez a lapszámunkhoz is!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„De érdekes volna, 
ha kutyabál volna, 

s farsang napján 
minden kutya 

bálba kutyagolna [...]”

Csoóri Sándor: Farsangi kutyabál (részlet)
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Kivé válnék farsangra?
A farsang hagyományosan a tél búcsúztatásáról, a bőséges lakomákról és a mulatságokról szól. A kisgyermekek ilyenkor jelmezek-

be öltöznek: néhány órára állatokká, hercegnőkké, szuperhősökké lesznek. Most azonban a felnőtteket kérdeztük: ha bárki bőrébe 

bújhatnának farsang alkalmából, kivé válnának?

Ferenc pápa lennék, mert egyedi a dressze. (Dorka) Dorka bőrébe 

bújnék. (Bendegúz) 

A világ jótevőjévé válnék, aki megoldja a konfliktusokat és meg-

szünteti a vírust. (Tibor)

Összeállította: Vas Julianna

Fotók: Deim Balázs

Hagyományéltető óvónőként a régi szokásokat elevenítem fel. A ha-

gyományos zsáner-figurák közül szoktunk választani, tartalommal 

töltjük fel őket. Legutóbb én voltam Cibere vajda, József pedig Konc 

király, akik a húsételek és a böjt viaskodását jelképezik. (Kornélia)

Orbán Viktor lennék. Kimennék a Ferihegyre, felülnék egy repülőre, 

és jó messze repülnék, mondjuk Azerbajdzsánba. (László)

Pici babával sokszor nehéz, ezért gyakran gondolok arra, ki le-

hetnék egy másik életben. Biztos valamilyen Disney-hercegnővé 

válnék, hosszú hajjal, szép koronával. A kislánykori álmom sze-

retnék lenni. (Dóri)

A velencei karnevál egyik jelmezébe bújnék a legszívesebben. Sze-

rencsém volt személyesen is megtekinteni a várost, és nagyon tet-

szett. A karneválban már kiskorom óta vonz a pompa és a ragyogás. 

Ebben az igazi, „úri” farsangban örömmel részt vennék én is. (Klári)
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Farsang, farsang!

Itt a farsang, a vízkereszttől hamvazószerdáig, a húsvétot 
megelőző 40 napos böjt kezdetéig tartó hosszabb-rövidebb 
időszak. A húsvét mozgó ünnepe miatt zárónapja február 4. és 
március 10. közé esik.

Az ünnep eredete a tél végét, tavasz kez-

detét ünneplő maszkos felvonulásokra, 

mulatságokra nyúlik vissza. Kialakulása 

Magyarországon a középkorra tehető, né-

met hatásra terjedt el.

A farsang szokásokban gazdag időszak 

volt. A mulatságok és a maskarázás mel-

lett a németek és szlovákok lakta telepü-

léseken jellemző volt a jó termésért való 

tánc, a táncos kerék, a kakasütés és a 

farsangtemetés. Szórványosan előfordult 

vénlegény-csúfolás és tuskóhúzás is.

Farsangban tartották a legtöbb lakodal-

mat. Ilyenkor rendezték a legtöbb mu-

latságot, gyakran korcsoportonként, ne-

menként, társadalmi rétegenként vagy 

falurészek szerint külön. A házasok, az 

idősek, az iparosok bálja, a fiatalság far-

sangi bálja kocsmában, vendéglőben zaj-

lott. Többségük batyus bál volt, akárcsak 

az asszonyfarsang, gyerekfarsang, amit 

bérelt házban tartottak. A 12-15 évesek 

kibéreltek egy nagyobb szobát, ahol har-

monikaszó mellett, anyáik jelenlétében ta-

nulták, gyakorolták a táncot, a viselkedést, 

a helyi szokásokat. A sváb lányok – akár a 

nagyok – bokrétát készítettek a fiúk kalap-

jára, a fiúk pedig hazakísérték őket.

Solymáron, de másutt is, minden hétvégén 

rendeztek bált. Vasárnap a fiatalság mula-

tott, szombatonként a különböző csopor-

tok bálja volt. A nősök bálján bemutatták 

az előző évben házasodott párokat, tisz-

teletükre tust húztak és magasba emelték 

őket. E zártkörű bálok sajátos rendjéhez 

tartozott, hogy este tíz órakor a legények 

három táncra bemehettek és táncolhattak 

a jelenlévő asszonyokkal. Ugyanígy a fiatal 

házas emberek is megjelentek a nőtlenek 

mulatságában.

A Pilisben mindenütt ismert volt, és rend-

szerint a házas emberek báljához kapcso-

lódott a jó termésért való tánc. Solymáron 

kukoricatánc volt a neve. Ekkor minden 

asszonynak táncolnia kellett, nagyokat 

ugorva, hogy magasra nőjön a kukorica, a 

kender vagy más növény. Csak az tartóz-

kodhatott a teremben, aki táncolt.

A farsang jellemzője, az álarcos mas-

karázás sokfelé nemcsak egy naphoz 

kapcsolódott. A maskarások többször 

megjelentek a fonókban és azoknál a 

házaknál, ahol disznót öltek. A cigány-

asszonyt, boltost, borbélyt, hentest, álla-

potos nőt megjelenítő legények – olykor 

asszonyok – a fejükre harisnyát húztak, 

álarcot tettek. Nem szólaltak meg, csak 

mutogattak, nehogy felismerjék őket. 

Szerepüknek megfelelően tréfálkoztak, 

ételt, italt gyűjtöttek. Ritkán, de előfor-

dult állat-alakoskodás, láncon vezetett 

medve, kecske is.

A legjellegzetesebb szokások és hiedel-

mek az utolsó három napra, farsang far-

kára összpontosultak, az igazi farsangot 

a farsangvasárnap, farsanghétfő és hús-

hagyókedd jelentette. A gondtalan mula-

tozást segítette az a hiedelem, miszerint 

e három napon nem szabad dolgozni, 

nehogy aratás idején betegek legyenek. 

Hozzátartozott a gazdag evés, ivás, több-

féle fánkot sütöttek. A disznótoros étel ká-

posztájából húshagyó kedden a tyúkoknak 

is szórtak, hogy jól tojjanak.

A három napos bál vasárnap és hétfőn 

reggelig, kedden 11 óráig tartott. Solymá-

ron és Pilisvörösváron, ahol a kivetkőzés 

később indult meg, a lányok minden nap 

más színű ruhában mentek a bálba. A far-

sangi mulatságoknak fontos szerepük volt 

a párválasztásban. A lányok a választott 

legény kalapjára bokrétát készítettek, amit 

a legény farsangvasárnap a bálban viselt, 

és a készítőjét elsőként vitte táncba.

A maskarázás legtöbb helyen húshagyó 

kedden délelőtt, vagy kora délután tör-

tént. A zsánerfiguráknak, vagy csak ócska 

ruhákba öltözött legények végig vonultak 

a falun, betértek a lányos házakhoz, ahol 

tojást, szalonnát, kolbászt, olykor pénzt 

kaptak „fizetségül” a táncoltatásért. Az éle-

lem egy részét eladták, a pénzt a zenészek 

fizetségére fordították.

A kakasütés a legények versengő ügyes-

ségpróbája volt. Húshagyó kedden a kocs-

ma udvarán földbe ástak vagy kikötöttek 

egy kakast. Tőle mintegy húszlépésnyire 

bekötötték a legények szemét, kezükbe 

dorongot adnak. Így kellett a kakast agyo-

nütni. Akinek sikerült, annak a tiszteletére 

főzte meg a kocsmáros a kakast, de közö-

sen fogyasztották el.

A bolondkerék, táncos kerék hajdan a mas-

karás felvonulás része volt Békásmegyeren. 

Szentkereszten önálló téltemető szokás lett 

a falujáró táncos kerék, a Simon-Júda. Egy 

lóvontatású parasztkocsi mögé hosszú rúd-

dal egy fekvő kocsikereket szereltek, rá két, 

közel ember nagyságú bábut erősítettek. 

Amikor a ló megindult, a kerék forogni kez-

dett, a bábuk „táncoltak” végig az utcán. 

A táncos kerék. Simon-Júda Pilisszentkereszten | Fotó: Sz. Tóth Judit, 2006
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A kocsi, amin a zenészek ültek, a farsang-

vasárnapi mise után indult a falun végig, 

mögöttük a keréken Simon és párja, Júda 

táncolt. A házak előtt megállva megtán-

coltatták az asszonyokat, hogy jó legyen a 

termés, a háziak étellel, itallal kínálták őket. 

Simon-Júdával napjainkban a pilisi fánk-

fesztivál keretében lehet találkozni.

A mulatság helyszínén előadott halottas 

játékoknak (temetési paródiáknak) különös 

jelentőségük volt, mert a farsang teme-

tésével a tél elmúltát jelképezték. A 20. 

század közepéig a farsangtemetés sajátos 

változata élt a Pilisben és a Dunakanyar 

német közösségeiben.

A farsangtemetés húshagyó kedden 

este valamelyik kocsmában történt. Egy 

legény vagy idősebb férfi befeküdt egy 

forrázó teknőbe, ő volt a farsangot jelké-

pező halott. A pap latin szövegparódiával 

elbúcsúztatta, „beszentelte a halottat”, a 

borbély „megborotválta”, a nőnek öltözött 

siratók sikamlós mondatokkal siratták. Az 

ének és a szöveg sváb dialektusban, ké-

sőbb svábul és magyarul folyt. A játék vé-

gén a „farsangot” lelocsolták, vagy kivitték 

a teremből és kiborították. Egyértelmű a 

tél végére való utalás, de a farsangteme-

tés vége ténylegesen a mulatság végét 

jelentette. A 11 órai harangozás figyelmez-

tetett a böjt kezdetére, haza kellett men-

ni. A szokást az 1990-es évektől a német 

nemzetiségi egyesületek újították fel.

Sz. Tóth Judit

néprajzkutató

Ferenczy Múzeumi Centrum

elindul a szentendre Brand stratégiájának megalkotása
A képviselő-testület decemberben elfogadta azt a határozati 

javaslatot, amely értelmében szakértők segítségével készül 

majd el Szentendre Brand Stratégiája. A megalkotás során sor 

kerül a polgárok, civil szervezetek, az egyházi szereplők, a nem-

zetiségek, a kultúra és a turizmus területén dolgozók, valamint 

a vállalkozók bevonására is. Az előterjesztés értelmében „elen-

gedhetetlen és hiánypótló a városmarke-

ting területén olyan stratégia elkészítése, 

ami elősegíti a város népszerűsítését a 

versenytársakkal szemben, felhívva a fi-

gyelmet egyedi tulajdonságaira és plusz 

értékeire”. A döntés értelmében a stra-

tégia elkészítéséhez az önkormányzat 

2,5 millió forint keretösszeget biztosít. A 

részletekről Lang András önkormányzati 

képviselőt, a Kulturális, Oktatási és Civil 

Bizottság elnökét kérdeztük.

Mit értünk pontosan a szentendre Brand 

stratégia alatt, illetve mit vár tőle a vá-

rosvezetés?

A Szentendre Brand Stratégia a város-

marketing alapja. Választ ad arra a kér-

désre, hogy mi, szentendreiek mit gondolunk városunkról, 

illetve mit és milyen prioritások mentén tartunk fontosnak el-

mesélni Szentendréről.

A városmarketinget két irányba kell kialakítani. Egyfelől fela-

data az adott város népszerűsítése azzal a céllal, hogy ideális 

mennyiségű és összetételű látogatót vonzzon. Másfelől ki kell 

szolgálni a városban élők igényeit. A városmarketing ezeken 

felül úgy is megtervezhető, hogy üzleti beruházásokat és ak-

tivitást vonzzon a városba. A sikeres városmarketing stratégiák 

a helyi turisztikai ipar fellendülése mellett a helyi lakosság ér-

dekeit szolgálják, valamint segítik a város hírnevének növelését 

és javítását, vagy lehetővé tehetik más megvilágításban való 

megjelenését. A városmarketing hasznos és fontos, mert elő-

segítheti a város népszerűsítését, felhívva a figyelmet egyedi 

tulajdonságaira és plusz értékeire. Rendezőelvet biztosít a helyi 

programok, a városi események, a kultúra és a gazdasági sze-

replők érdekeinek összehangolására, és a várossal kapcsolatos 

várakozások irányításával biztosítja a hosszú távú prosperitást.

Miben más ez a stratégia, mint a turisztikai koncepció?

A turisztikai koncepció tisztázza, hogy 

milyen típusú látogatókat szeretnénk 

elsősorban városunkba vonzani, és 

ezzel összhangban jelöli meg azokat 

az aktivitásokat, együttműködéseket, 

partnerségeket, melyek a fenti célcso-

port eléréséhez fontosak. A Szentendre 

Brand Stratégia tartalmilag tisztázza, 

hogy milyen prioritások mentén szeret-

nénk tematizálni a városunkról készülő 

kommunikációt, milyen rendezőelv, hí-

vószavak mentén szeretnénk hosszabb 

távra felépíteni a városunk imázsát. 

Ennek alapján tervezhető a város saját 

kommunikációja a saját felületein, így az 

online és offline térben.

kiket és milyen módon kíván a városvezetés a stratégia ki-

dolgozásába bevonni?

A város polgárait és a fontosabb meghatározó szereplőket kü-

lön kérdőíves formában kívánjuk megszólítani.

Pontosan minek a fedezete a 2,5 millió forint? Milyen szolgál-

tatásokra tervezi a városvezetés ezt elkölteni?

Az összeg fedezi kétféle kérdőív összeállítását, a megkapott 

válaszok kiértékelését, majd mindezek alapján egy kétkörös 

egyeztetés után a stratégiai anyag, illetve annak rövidített, 

összegző változatának elkészítését, majd a stratégia prezen-

tációját.

Mi a stratégia megalkotásának a határideje?

A szerződéskötéstől számított hat hónap.

Farsangtemetés Pilisvörösváron | Fotó: Halper János, 2004

Lang András lakossági fórumon | Fotó: Bellai László
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ÚJévi kONCert A Hamvas Béla Pest Me-

gyei Könyvtár színháztermében rendezett 

hagyományos újévi koncerttel zárult az ad-

venti időszak és indult a 2022-es év. Fülöp 

Zsolt, polgármester rendhagyó módon 

búcsúztatta az óévet – a szokásos évér-

tékelés helyett két amerikai történetet idé-

zett, melyek tanulságából az egymáshoz 

közeledést, megértést, az emberi kapcso-

latok fontosságát emelte ki. „Van lehető-

ség a változásra, rajtunk múlik. (…) Legyen 

példa Szentendre! Legyen példa arra, hogy 

az emberi kapcsolatok többet jelentenek, 

értékesebbek, igazabbak, mint a szekér-

táborok félelemre, gyűlöletre, szétválasz-

tásra alapozó propagandája. Legyünk bát-

rak, merjük az igazságot megélni. Legyünk 

bátrak, merjük ezt az igazságot szeretettel 

képviselni – 2022-ben, itt, Szentendrén is” – 

hangsúlyozta.

Az ünnepi köszöntőt a Mecénás-díj ünne-

pélyes átadása követte, mellyel idén a kép-

viselő-testület az OTP Bankot tüntette ki a 

világjárvány idején a szentendrei iskolák-

nak nyújtott számítástechnikai eszközök 

adományozásáért. A Szentendréért Köz-

alapítvány a bank ötmillió forintos támo-

gatásának köszönhetően tudta a digitális 

oktatást elősegítő eszközöket beszerezni. 

A Bárczi Gusztáv Iskola és a Vujicsics Tiha-

mér Zeneiskola növendékeinek előadása 

után a Szolnoki Péterrel kiegészült Borbély 

Műhely koncertje tette emlékezetessé az 

estet. A hagyományos újévi koncert ün-

nepélyes, pezsgős koccintással zárult a 

könyvtár előcsarnokában. Az eseményt a 

Szentendrei Kulturális Központ szervezte.

OltÁsi AkCiÓNAPOk szeNteNDréN

Oltási akciónapok lesznek a Szentendre 

Egészségügyi Intézményeiben (Kanonok 

utca 1.) az alábbi időpontokban:

január 20. csütörtök 14:00 – 18:00

január 21. péntek 14:00 – 18:00

január 22. szombat 10:00 – 18:00

január 27. csütörtök 14:00 – 18:00

január 28. péntek 14:00 – 18:00

január 29. szombat 10:00 – 18:00

Az oltások a tizenhat év feletti korosztály 

számára érhetőek el. Előzetes regisztrá-

ció nem szükséges. A 16-18 év közöttiek 

részére kell a kitöltött és aláírt szülői/

gondviselői nyilatkozat, valamint szükség 

van TAJ kártyára és érvényes fényképes 

igazolványra is.

iDéN eGYszerŰBBé vÁlt Az ÜGYiNtézés

Január elsejével gyorsabbá és egyszerűb-

bé vált az adatváltoztatásokkal kapcsola-

tos ügyintézés és a közművek átírása az 

adatváltozás-kezelési szolgáltatás beve-

zetésével: a lakossági ügyfelek kezdemé-

nyezhetik, hogy okmányadataik változta-

tásairól elektronikusan kapjanak értesítést 

a velük szerződésben álló közművek és 

cégek, kiváltva a személyes ügyintézést. 

A szolgáltatásnak köszönhetően az adat-

változásokat elég egyszer bejelenteni a 

kormányhivatalnak, és az állampolgárok 

felhatalmazása alapján a szerződött szol-

gáltatónál elvégzik a munkát az emberek 

helyett – olvasható a Pest Megyei Kor-

mányhivatal hírlevelében.

Első ütemben magánszemélyeket támo-

gatnak a szolgáltatással a közmű- és a 

telekommunikációs szektor szereplőinek 

bevonásával. A következő ütemben a vál-

lalkozásoknak és az egyéni vállalkozóknak 

is biztosítani kívánják ezt a kényelmi szol-

gáltatást. A szolgáltatókört is szélesítik a 

banki és a biztosítói piac szereplőivel.

A projekt mintegy másfél milliárd forint 

vissza nem térítendő európai uniós tá-

mogatásból valósult meg. Egy éven belül 

elérik a teljes szolgáltatói lefedettséget. 

A szolgáltatást nemcsak elektronikusan, 

hanem a kormányablak ügyintézőinek 

segítségével is igénybe vehetik majd az 

emberek. (Forrás: MTI)

MÁJUs 31-iG érvéNYes A PArkOlÁsi 

eNGeDélY A Városi Szolgáltató nZrt. tá-

jékoztatója emlékeztet: az I-II. parkolási 

díjzónában a korlátlan idejű parkolási ked-

vezmény érvényességének határidejét a 

szentendrei lakosok számára 2022. május 

31-ig meghosszabbította a képviselő-tes-

tület. A rendeletmódosítás alapján a január 

31-ig érvényes kedvezményben részesülő 

gépjármű-tulajdonosoknak további teen-

dője nincs.

A parkolási bérletigények, valamint az 

újonnan vásárolt gépjárművek regisztráci-

ója továbbra is a parkolas@szentendre.hu 

e-mail címen lehetséges. A VSZ nZrt. kéri, 

hogy a bejelentő e-mailhez a lakcímkártya 

címadatokat tartalmazó oldalának és a for-

galmi engedély első oldalának másolatát/

fotóját is csatolják.

A városban a díjfizetési időszak hétfőtől va-

sárnapig, a hét minden napján, hétvégén 

és ünnepnapokon is 9:00–20:00 óra között 

esedékes. A III. parkolási zóna használata 

továbbra is díjköteles. 2022. április 1-jétől 

a városi parkolás üzemeltetését a Szent-

endrei Rendészeti Igazgatóság (SZERI) 

fogja ellátni.

500 Méter kÖzÚt ÚJUlt MeG 2021-BeN 

Az 1+1-es program keretében hat projekt 

indult el több mint harminchét millió forint 

összértékben, ebből négyet már befejeztek. 

A beruházások költségének felét a projektre 

társult lakók, másik felét az önkormányzat fi-

zette. Közel harminc család erőfeszítésének 

köszönhetően mintegy ötszáz méter közút 

felújítása történt meg tavaly. Az Egres úton 

89 méter (14 M Ft értékben), az Íjász utcá-

ban 150 méter (11,3 M Ft értékben), a Pus-

kin utcában 20 méter (3,4 M Ft értékben), a 

Cserjés utcában 42 méter (2,5 M Ft értékben) 

útszakasz kapott szilárd burkolatot. Idén el-

kezdődött a Csalán utcai projekt, ahol 240 

méteren zúzott kő burkolatot terveznek, 

a Berek utcában pedig 94 méter szenny-

víz-csatorna kiépítése kezdődött el.

ÚJ JÁrDÁt és zÖlDterÜletet ADtAk Át 

A 2021-es közösségi költségvetés projekt 

során a 6. választókerületben a legtöbb 

lakossági szavazat a 11-es főút és a patak-

part találkozásánál található zöldterület 

rehabilitációjára és az ottani járda felújí-

tására érkezett. A 2021. december 18-án 

átadott terület jelentős részén talajcserét 

hajtottak végre. Fákat és cserjéket ültettek 

a buszmegálló közvetlen közelében, illet-

ve a felújított járda két szélén. A rehabili-

tált terület mellett haladó járdát mintegy 

negyven méter hosszúságban átépítették, 

így az ott gyalogosan közlekedők bizton-

ságos körülmények között tehetik meg 

az eddig esős időben sáros, télen pedig 

csúszós szakaszt. A zöld területet faosz-

lopokkal határolták, így gépkocsival oda 

ezután már nem lehet behajtani. Az ötmil-

lió forint értékű projekt részeként stabili-

zálták a Bükköspart Virág utca végétől a 

rehabilitált területig húzódó mintegy száz 

méteres szakaszát: elegyengették a földes 

utcaszakaszt, és zúzott kővel töltötték meg 

nemcsak az addig keletkezett kátyúkat, 

hanem az útszakasz teljes felületét. A be-

állt téli időjárási viszonyok miatt a terület 

füvesítését a kivitelező tavasszal végzi el, 

és ezzel egy időben kerül majd helyére a 

háromszög alakú rész patak felőli oldalán 

egy fából készült pihenő pad.

rézsŰrekONstrUkCiÓ A kÁlvÁriÁN 

2021 decemberében új cserjéket ültettek a 

Kálvária út mentén, miután a rézsű felújítási 

munkálatok miatt rekonstrukcióra szorult. 

Fotó: Deim Balázs

Fotó: szentendre.hu
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A növényeket környezettudatos szemlélet-

tel, hosszú távra választották ki. A közel 300 

méter hosszú szakaszon összesen mintegy 

3000 tő, kevés törődést igénylő évelő virá-

got, cserjét ültettek el, önfenntartó ágyá-

sokat létrehozva. A beültetés két-három év 

múlva mutatja meg végleges képét, de úgy 

válogatták össze a telepített növényeket, 

hogy az ágyásokban egész évben virá-

gozzon valami, és a növények zöldjükkel 

is rendezett, ápolt összhatást adjanak. A 

projekt kivitelezését a Városi Szolgáltató 

nZrt. végezte, a Polgármesteri Hivatal ré-

széről Hazai Attila főkertész szervezte és 

felügyelte a folyamatot.

fOlYtAtÓDik A kÖvek eltÁvOlítÁsA 

2022-ben a város Hatósági Irodája to-

vábbra is folytatja a közterületen enge-

dély nélkül elhelyezett kövek és egyéb 

útakadályok felszámolását. A biztonságos 

közlekedés érdekében 2021 őszén indított 

akció eredményeképpen – a felszólító le-

velek átvételét követően – eddig mintegy 

hatvan ingatlan elől távolították el az in-

gatlantulajdonosok az akadályokat. A téli 

hónapokban várható síkosságmentesítés 

és hóeltakarítás gördülékenysége érdeké-

ben a Hatósági Iroda továbbra is a lakosság 

együttműködését kéri az utak tisztítását 

gátló, gyakran veszélyes akadályok eltá-

volítása érdekében.

elleNőrzik A tÁrsAsHÁzAk kéMéNYeit 

Közzétette a 2022. évi társasházi kémény-

seprői, kémény-ellenőrzési ütemtervet – az 

úgynevezett „sormunka” tervet – a BM Or-

szágos Katasztrófavédelem Kéménysep-

rőipari Tevékenységet Ellátó Szervezete. 

Szentendrén a társasházak kéményeinek 

ellenőrzésére, szükség esetén tisztítására 

március 28. és július 29. között kerül sor. To-

vábbi információk a www.kemenysepres.

katasztrofavedelem.hu oldalon érhetőek el.

leDCsere PrOGrAM A szeNteNDrei 

kistérséGBeN A CYEB energiakeres-

kedő cég a régi, pazarló villanykörtéket 

energiatakarékos LED-es típusúra cseréli 

ingyen a térségben élőknek. Egy 2020-as 

törvény előírja az energiakereskedő cégek 

számára, hogy energiahatékonysági prog-

ramokat támogassanak. Az izzócseréhez 

regisztrálni kell a www.ledcsere.hu olda-

lon. Az izzókra a villanyszámla fizetője pá-

lyázhat. Az egyszerű regisztrációs folyamat 

során fel kell tölteni egy villanyszámlát, 

a személyi igazolványt és lakcímkártyát. 

A cég e-mail ben értesíti a jelentkezőket, 

hol lehet átvenni az energiatakarékos vil-

lanykörtéket.

szeNtirMAi zOltÁNrA eMlékeztek 

December 4-én délután, a Dunakorzó 

északi részén gyűltek össze Szentirmai 

Zoltán szobrász családja, barátai és mű-

vészetének tisztelői a művész 80. szüle-

tésnapja alkalmából. A „Szirének” című 

alkotás rövid kiállításával emlékeztek az 

elhunytra, aki a művét a Dunapart ezen 

szakaszára képzelte el.

A Munkácsy-díjas szobrászművész köztéri 

alkotásai az ország sok településén látha-

tók, csak éppen Szentendrén nem, ahol 

élete nagyobbik részét töltötte, s ahol szob-

rainak, kisplasztikáinak többsége született. 

2015-ben B. Szabó Veronika, építész szent-

endrei művészek – Deim Pál festőművész, 

Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész, 

Asszonyi Tamás szobrászművész, ef Zámbó 

István képzőművész – támogatásával kez-

deményezte a Szirének köztéri felállítását. 

Bár erre még nem került sor, a művész 80. 

születésnapjára emlékezőknek köszönhe-

tően azon a szombat délutánon az arra járók 

egy rövid időre láthatták Szentirmai Zoltán 

vízióját a Duna-parti szirénekről.

szerB kArÁCsONYt tArtOttAk 

Betlehe mes játékkal és a badnjak fa 

szertartásos elégetésével vette kezdetét 

Szentendrén a szerb ortodox karácsony 

január hatodikán. Az ónaptár szerint ezen a 

napon ünneplik a szentestét, Krisztus szü-

letése napját. Az ünnepi alkalomra Fülöp 

Zsolt polgármester is meghívást kapott. 

Január hetedikén, az ortodox karácsony 

első napján püspöki misét tartottak.

Szentendre ortodox keresztény püspöki 

székhely. Az ortodox felekezetű szerbek az 

úgynevezett ónaptár szerint január hetedi-

kén tartják a karácsonyt. Az ünnep előestje 

jellemzően a falusi élet és hiedelemvilág 

forrásából fakadó népi szokások jegyében 

telik. Ilyen szokás a badnjak fa – vagyis egy 

fiatal tölgyfa karvastagságú törzsének – 

szertartásos elégetése. A rövid imádság-

gal megáldott fát mézzel megkenik és 

egy kis bort rálocsolva három darabban, 

keresztbe a tűzre teszik.

Fotó: Pelle Tamás

DeCeMBeri testÜleti Hírek rÖviDeN

Csatlakozás a víz koalíciója petícióhoz

A kormánynak, az országgyűlésnek be-

nyújtandó, a Települési Önkormányza-

tok Országos Szövetsége által is támo-

gatott petíció a biztonságos víziközmű 

szolgáltatás érdekében született. A 

felhívás a helyzet leírása kapcsán idézi 

a Századvég 2018-as tanulmányának 

megállapítását, mely szerint a hazai 

ivóvízellátó-rendszer nagyon rossz ál-

lapotban van: a vezetékek közel 56%-a 

túlnyomóan kockázatos, illetve 30%-a 

kockázatos minősítésű. A felújítások és 

a rekonstrukciók az ágazat forráshiánya 

miatt elmaradnak, 2012 és 2018 között 

megduplázódtak a csőtörések, a szol-

gáltatók bevételei a 2009-es szintre 

estek vissza. A petícióban több konkrét 

javaslatot is megfogalmaznak a helyzet 

javítása érdekében, így például a szol-

gáltatók közműadójának megszünte-

tését, illetve az ivóvíz áfa-tartalmának 

csökkentését.  A testület kilenc igen, 

négy tartózkodás mellett elfogadta a 

Víz Koalíció petíciójához való csatlako-

zást.

36 millió ft önrész 

a Művészetmalom felújítására

A Ferenczy Múzeumi Centrum közel 

224 millió forint támogatást kap az Em-

beri Erőforrások Minisztériumától a 

MűvészetMalom felújításához, rendez-

vényterem és múzeumpedagógiai tér 

kialakításához. A támogatás keretében 

elszámolható a tervezés, projektveze-

tés, közbeszerzési szakértő, műszaki 

szakértő, műszaki ellenőrök tevéke-

nyégének díjai, valamint maga a kivite-

lezés költsége. A projekt megvalósítá-

Fotó: szentendre.hu

Fotó: szentendre.hu
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sához 36 millió forint önerőre van 

szükség.

A képviselő-testület a határozati javas-

lat elfogadásával tulajdonosi hozzájá-

rulását adta a beruházáshoz, felkérte az 

FMC igazgatóját a közbeszerzési eljárás 

lefolytatására, illetve a testület a 2022. évi 

költségvetés terhére vállalta a mintegy 

36 millió forint önrészt.

tájékoztató a 11-es főút 

rekonstrukciójának előkészületeiről

Pilis Dániel alpolgármester 

részletes tájékoztatót ké-

szített a testület számára a 

11-es út rekonstrukciójával 

kapcsolatos egyeztetések-

ről, a tervezés fontosabb ál-

lomásairól.

A tájékoztató a 2020 szep-

temberében indult Számolj 

velünk – 11-es! projekttől, 

és a tanulmánytervnek a 

Magyar Közút által a 11-es 

felújításába történő beépíté-

sével kezdődik. Kitér Vitályos 

Eszter, a Fidesz választóke-

rületi elnökének és Hadházy 

Sándor, a térség fideszes országgyűlési 

képviselőjének bejelentésére is. E sze-

rint a közúti felújításokra vonatkozó kor-

mányhatározat értelmében 4,5 milliárd 

forintos felújítás indul a 11-es számú főút 

Budapest-Esztergom-Tát szakaszán, ami 

a 11-es szentendrei szakaszát is érinti. A 

bejelentéskor, 2020 novemberében egy-

éves tervezést és négy hónapos kivitele-

zést ígértek.

A tervezési szakasz nagyjából lezárult, en-

nek során kiderült, hogy a kivitelezés vár-

hatóan tizenöt hónapot vesz majd igény-

be. Még hátravan a forgalomkorlátozásra, 

-terelésre vonatkozó tervek véglegesíté-

se, amire a Magyar Közút tájékoztatása 

szerint várhatóan 2022 januárjában kerül 

sor. Az alpolgármester hangsúlyozta, 

hogy önkormányzat hozzájárul a közútke-

zelői kérelmekhez, a kiadott hozzájárulást 

feltételekhez kötötték, ezek teljesítését a 

Magyar Közút elfogadta.

Módosult az önkormányzati szMsz

A városi infokommunikációs rendszer és 

a parkolási rendszer üzemeltetésében 

bekövetkező változások átvezetése mi-

att vált szükségessé az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 

(SZMSZ) módosítása.

Parkolási jogosultságok 

meghosszabbítása

Mivel 2021. január 1. napjától a Nemze-

ti Adó- és Vámhivatal látja el a gépjár-

műadóval kapcsolatos adóztatási fel-

adatokat, így az önkormányzat már nem 

rendelkezik ezzel az adatbázissal, ami 

korábban a várakozási jogosultság alap-

ját képezte. A hosszútávú cél egy saját, 

lakossági regisztráción alapuló adatbázis 

felépítése. Tekintettel arra, hogy az ehhez 

szükséges fejlesztések, részletszabályok 

kidolgozása hosszabb időt vesz igénybe, 

ezért a fennálló jogosultságok elfogadá-

sára a határidőt 2022. május 31-ig meg-

hosszabbították. A rendeletmódosítást 

egyhangúlag megszavazták, ahogy a vé-

dett és korlátozott forgalmú övezetekbe 

történő behajtási rendelet pontosításra 

vonatkozó módosítását is. Ez utóbbiban 

annyi változott, hogy korábbi rendelet-

ben szereplő „járműszerelvényekre” szö-

vegrész helyébe a „járműszerelvényre, 

valamint személygépjárműre és motor-

kerékpárra” szöveg lép.

feltételes közbeszerzés a HBPMk 

rekonstrukciójára

Régi terv az 1974-ben megépült Ham-

vas Béla Pest Megyei Könyvtár  (HBPMK) 

rekonstrukciója. Az épület felújítása 

nemcsak üzemeltetési és karbantartási 

szempontból, hanem a könyvtári szol-

gáltatások iránti mai igények miatt is 

indokolt. A jövőbeni pályázati lehetősé-

gek kihasználása érdekében célszerű a 

tervezőt feltételes közbeszerzési eljárás 

útján kiválasztani. A három határozati 

javaslatból az önkormányzat számára a 

legkevésbé költséges javaslatot hagyták 

jóvá a képviselők kilenc igen, négy tar-

tózkodással, amit a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság is ajánlott. 

E szerint feltételes közbeszerzési eljá-

rás útján választják ki a tervezőt, erre az 

önkormányzat a 2022. évi költségvetés 

terhére 6,5 millió forintot biztosít.

Újabb pályázat az izbégi sporttelep 

hasznosítására

A 2021 júniusában kiírt pályázat nyertese 

a Szentendrei Kosárlabda SE lett, de a 

szerződéskötésre nem került sor, mert 

a sportegyesület kénytelen volt vissza-

lépni a szerződéstől, ugyanis a Magyar 

Kosárlabdázók Országos Szövetségének 

álláspontja szerint az elkövetkezendő 

3-5 szezonban semmiféle beruházásra 

vonatkozó TAO pályázat beadására nem 

lesz lehetőség. A határozati javaslat sze-

rint ismételten pályázat útján kívánják 

hasznosítani az Izbégi Sporttelep egy 

részét.

Zakar Ágnes, képviselő asszony az ál-

tala benyújtott módosító indítványban 

azt javasolta, hogy a vá-

ros pályázati kiírás nélkül a 

Dunakanyar SE-vel kössön 

szerződést. Pilis Dániel, 

alpolgármester hozzászó-

lásában egyebek mellett 

elmondta, hogy a város 

szempontjából fontos a fe-

dett sportolási lehetőségek 

bővítése, ezért indokolt a 

pályázati kiírásba, mint pre-

ferált szempontot betenni. A 

módosító indítványt a testü-

let nem fogadta el, így ismé-

telten kiírják a pályázatot.

igazgatási szünet, munkaszüneti 

napok 2022-ben

Megalkották a 2022. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről, a munkaszüneti napok 

körüli ügyfélfogadási rendről és a Köz-

szolgálati Tisztviselők Napja munkaszü-

neti nappá nyilvánításáról szóló önkor-

mányzati rendeletet.

E szerint a Szentendrei Közös Önkor-

mányzati Hivatalban a 2022. évi igaz-

gatási szünet a nyári időszakban: 2022. 

augusztus 8-tól 2022. augusztus 19-ig, 

a téli időszakban: 2022. december 19-től 

2022. december 30-ig tart. Az igazgatási 

szünet időtartama alatt a Hivatal ügye-

letet tart, de az ügyfélfogadás szünetel.

A 2022. évi munkaszüneti napok körüli 

munkarend átcsoportosítás miatt az ügy-

félfogadás a Hivatalban az alábbiak sze-

rint alakul: 2022. március 26. (szombat) 

ügyfélfogadás nincs, a Hivatal és a Városi 

Ügyfélszolgálat zárva tart, 2022. október 

15. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a Hi-

vatal és a Városi Ügyfélszolgálat zárva 

tart. A testület megtárgyalta és elfogadta 

a jövő évi munkatervét is.

Módosult a híd ügyét lezáró határozat

A határozat 5. pontját a testület hatályon 

kívül helyezte, ennek értelmében ezentúl 

nem negyedévente, hanem csak akkor 

köteles a polgármester írásbeli beszá-

molót készíteni a testületnek, amikor a 

Belvárostól délre lévő helyszínen támo-

gatott híd ügyében valamilyen egyezte-

tés, előrelépés történik.

Fotó: Bellai László



szeNteNDréN Ülésezett A MÖsz
Szentendrén tartotta elnökségi ülését 2021. 

december 8-án a Magyar Önkormányzatok 

Szövetsége (MÖSZ). Az ülésen Fülöp Zsolt, 

Szentendre polgármesterének kezdemé-

nyezésére a főváros és a Budapest vonzás-

körzetében élő települések részvételével 

agglomerációs tagozat alakult a szerve-

zeten belül. A tagozat elnökévé választott 

szentendrei polgármester elmondta: felül 

kell vizsgálni az agglomerációs törvényt, 

tisztázni kell, hogy a közlekedési kérdések 

kezelésében mit lehet megoldani önkor-

mányzati szerepvállalással, illetve mi az 

állam feladata, továbbá sürgette, hogy az 

állam adja vissza az építési hatósági jog-

köröket az önkormányzatoknak.

Az ülés kiemelt témája volt az önkormány-

zatok kritikus költségvetési helyzete. A 

tanácskozás szünetében tartott sajtótá-

jékoztatón bejelentették, hogy a MÖSZ is 

csatlakozik ahhoz a huszonhárom megyei 

jogú város vezetője által – pártállástól füg-

getlenül – aláírt közös nyilatkozathoz (ld. 

keretes írás), amely az önkormányzatok 

2022. évi gazdálkodását ellehetetlenítő in-

tézkedések, negatív folyamatok megoldá-

sa érdekében megfogalmazott működési 

kompenzációs igényeket foglalja össze. 

Gémesi György, a MÖSZ elnöke hangsú-

lyozta: „Kevesebből nem lehet többet adni!” 

Ha az önkormányzatok nem kapják vissza 

a forrásaikat, nem fogják tudni a lakosság 

által elvárt színvonalon nyújtani a szolgál-

tatásaikat. „Az önkormányzatok autonóm 

működési feltételeit biztosító átlátható, 

demokratikus rendszerre van szükség– 

mondta a MÖSZ elnöke. – Ezért dolgozunk. 

Ellenségeskedés helyett szeretnénk sikeres 

pályára állítani ezt az országot!”

Amennyiben a kormányzat támogatná a 

megyei jogú városok közös nyilatkoza-

tában megfogalmazott kompenzációs 

igényt, akkor az alábbiak szerint mintegy 

968 millió forint bevétellel lenne gazda-

gabb városunk:

–  a kis- és középvállalkozások helyi ipa-

rűzési adó 1%-os maximalizálásának 

teljes mértékű kompenzációja nagy-

ságrendileg 360 millió Ft-ot,

–  a gazdasági visszaesés miatt felmerülő 

helyi iparűzési adóbevétel csökkenés 

nagyságrendileg 265 millió Ft-ot,

–  a gáz, villamos energia és üzemanyag 

árak emelkedése miatt felmerült több-

letköltségek nagyságrendileg nettó 56 

millió Ft-ot,

–  az önkormányzatok által ellátott közfel-

adatok esetében a minimálbér, illetőleg 

a garantált bérminimum miatti kiadás-

növekedés kompenzálása és 20%-os 

mértékű bérkiegészítés nagyságrendi-

leg 282 millió Ft-ot,

–  a gyermekétkeztetés ellátása érde-

kében a térítési díjak befagyasztása 

mellett a nyersanyagárak sokszoros 

megemelkedésének kompenzálása 

nagyságrendileg 5 millió Ft-ot jelen-

tene.

Fotó: Bácsi Róbert László

Megyei Jogú városok vezetőinek közös javaslata
Az önkormányzatok 2022. évi költségve-

tésének összeállítása során jelentkező, 

a gazdálkodást ellehetetlenítő intézke-

dések, negatív folyamatok megoldása 

érdekében a következő működési kom-

penzációs igények fogalmazódtak meg 

jelen javaslatban:

1.  A helyi iparűzési adó kis- és középvál-

lalkozásokra vonatkozó 1%-os adómér-

tékben történő maximalizálásának az 

önkormányzat bevételére gyakorolt 

hatását teljes mértékben – azaz 100%-

ban – a központi költségvetés kompen-

zálja az önkormányzatoknak.

2.  A gazdasági visszaesés miatt felmerülő 

helyi iparűzési adóbevétel csökkenést 

a központi költségvetés kompenzálja 

az önkormányzatoknak.

3.  Az önkormányzatok a Mötv.-ben (ön-

kormányzatokról szóló törvényben – a 

szerk.) nevesített kötelező feladatellá-

tásához kapcsolódóan kiegészítő ál-

lami támogatás folyósítása az alábbi 

jogcímeken:

✅• Az energia – gáz, villamos energia, stb. 

–, valamint üzemanyag ár emelkedése 

miatt felmerült többletköltségek meg-

térítése szükséges, mivel ezek követ-

keztében csökken a szakmai feladatokra 

fordítható források nagysága, ezáltal a 

közszolgáltatások színvonala jelentősen 

elmarad a korábbi években a lakosság 

által megszokottól.

•✅ Az önkormányzatok által nem költ-

ségvetési szervek útján ellátott közfel-

adatok esetében a minimálbér, illető-

leg garantált bérminimum miatti kiadás 

növekedés ugyan nem közvetlenül az 

önkormányzatoknál jelentkezik, azon-

ban ezeket a gazdasági társaságok a 

támogatások emelésével, valamint a 

szolgáltatási díjak növelésével áthárít-

ják a településekre, amelyek a bevétel-

csökkenés, a gazdasági visszaesés mel-

lett nem képesek ezeket a megemelt 

igényeket teljesíteni. Ezáltal a tartozások 

állománya emelkedik, vagy a közszol-

gáltatások színvonala jelentősen elma-

rad a korábbi években a lakosság által 

megszokottól.

✅• A gyermekétkeztetés ellátása tekin-

tetében a térítési díjak befagyasztása 

mellett a nyersanyagárak sokszorosan 

megemelkedtek, melyet az állami nor-

matíva növekedése nem követ, azonban 

a vállalkozók a szerződéses árban az 

emelkedést érvényesítik. Így előállhat az 

a helyzet, hogy a tartozások állománya 

emelkedik, vagy a gyermekek elé kerülő 

ételek minősége és mennyisége lénye-

gesen elmarad a korábbi években meg-

szokottól.

✅• Az önkormányzati költségvetési szer-

veknél foglalkoztatottak bérei számot-

tevően elmaradnak a versenyszféra 

béreitől, mely problémát a garantált 

bérminimum emelése nem oldja meg, 

sőt a közszférában további bérfeszült-

ségeket okoz, melyek megoldásaként 

az önkormányzatoknak saját forrásból – 

melyek 2022. évben tovább csökkennek 

– kell béremelést végrehajtania annak 
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Civilek tiltakoznak a katolikus óvoda építése ellen
Szentendre Város Önkormányzata 2020 decemberében döntött 

arról, hogy támogatja az Esztergom-Budapesti Főegyházme-

gye kérését, miszerint Izbég-Csicserkó városrészen, a Vasvári 

Pál út és a Fürj utca találkozásánál óvodát létesíthessen. Az 

egyházmegye 4-6 csoportos katolikus óvoda és közösségi ház 

megépítését tervezi, illetve vállalja, hogy annak megközelítését 

biztosító közutakat szilárd burkolattal építi ki, közterületi parko-

lót létesít, valamint zöldfelületeket is kialakít, és fásít.

A beruházás megvalósulásához szükséges a Szentendre Épí-

tési Szabályzata (SZÉSZ) és a mellékletét képező Szabályozási 

terv (SZT) módosítása úgy, hogy a kérdéses területen a Te-

lepülésszerkezeti Tervben megállapított intézményi vegyes 

terület építési övezet jöhessen létre. Az ilyenkor szükséges 

ún. partnerségi egyeztetés határideje 2022. január 17-e volt, 

melynek során a lakosság, a városban működő egyházak, va-

lamint civil- és gazdálkodó szervezetek véleményezhették a 

szabályzat módosítását.

Időközben a SzabadaHang című weboldalon helyi civilek, 

Vajda János szervezésében petíciót indítottak „Állítsuk meg 

a zöldmezős beépítéseket Szentendrén!” felszólítással. Eb-

ben azt a javaslatot teszik, hogy az óvoda létesítése inkább 

ingatlanvásárlás útján valósuljon meg, példaként említve a 

Mesevirág-Gyermekvilág, valamint a Mary Poppins óvodákat. 

Indoklásként az Ábrányi Emil program zöldterületek védelmére 

vonatkozó ígéreteire (105. és 106. pontok), valamint a zöldte-

rületek megtartásának fontosságára hivatkoznak, mondván „a 

zöldfelületek […] megszűnése önmagában fontos ökosziszté-

ma-szolgáltatásaik […] elvesztésével jár”, és „minden globális 

hatás lokális hatáson (és kompenzáción) múlik”. Lapzártánkig 

a petíciót 226-an írták alá.

A petícióban foglalt javaslatról lapunk megkérdezte városunk 

főépítészét, Kiss Gabriellát, aki hangsúlyozta, a felhívás megfo-

galmazója összekeveri az óvodát és a családi napközit. A magán 

fenntartásban lévő intézmények jellemzően családi napközi-

ként működnek, vagy éppen építésügyileg rendezetlen jogál-

lású, nem óvoda megnevezésű épületben. A családi napközire 

ugyanakkor jóval megengedőbb előírások vonatkoznak, mint 

egy óvodára. „Egy családi házban maximum egy, de legfeljebb 

két csoportszoba férne el, s akkor még nem beszéltünk a szab-

ványban előírt kiegészítő helyiségekről, mint például fertőtlenítő, 

orvosi szoba, iroda, könyvtárszoba, tornaszoba… stb. Mennyivel 

kedvezőbb környezetvédelmi szempontból, ha a katolikus óvoda 

igényeit nem egy helyszín, hanem több családi ház átalakítása 

teljesítené?” A főépítész tudomása szerint az önkormányzat 

nem rendelkezik a katolikus óvoda létesítési feltételeinek 

megfelelő ingatlannal, és egyáltalán nem jelenthető ki, hogy 

„környezetbarátabb” működés valósulna meg, ha az óvodát 

egy, vagy több, már meglévő ingatlan átalakításával hoznák 

létre. Hozzátette, hogy „számolni kell a fokozott forgalommal 

is. Egy családi házas környezet közúthálózata nem intézmények 

megközelítésére van kitalálva, s ehhez elég megnézni néhány 

szentendrei magánóvoda megközelítési és parkolási problémáit.” 

Végezetül hangsúlyozta, „az óvoda tervezett helyszínén a terü-

let zöldfelületi értéke minimális, az egyházmegye fák, bokrok 

ültetését, valamint zöldtető építését vállalta, így a kialakítandó 

zöldfelület a jelenleginél még nagyobb értékkel bírhat a jövőben.”
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érdekében, hogy munkavállalóit meg-

őrizze. Nem utolsósorban a kormányzat 

által biztosított illetmény változása nem 

követi le az infláció mértékét, így a köz-

szféra dolgozói személyi juttatásának 

vásárló értéke egyre csökken. Tehát 

szeretnénk kezdeményezni a garantált 

bérminimumon felüli 20%-os emelést.

✅• A 2021. évben voltak önkormányza-

tok, amelyek a közalkalmazottak, az 

egészségügyben dolgozók, valamint 

a kulturális ágazat munkavállalói szá-

mára biztosították a béren kívüli jutta-

tást, melyet az állami költségvetés nem 

támogat, az önkormányzatok önként 

vállalták a cafetéria finanszírozását ez-

zel is elősegítve a kormány azon célki-

tűzését, hogy a gazdaságot, köztük a 

legnagyobb veszteséget elszenvedő 

turizmust és vendéglátást támogas-

sák. Kérjük, hogy a központi költség-

vetésben az önkormányzati közszféra 

egészére nézve anyagilag támogassák 

ezt a célkitűzést.

A fenti javaslatokról szükséges még a 

2021. évben döntést hozni, mivel az ön-

kormányzatok 2022. évi költségvetésének 

jogszabály szerinti összeállításához elen-

gedhetetlen a kiegészítő állami támoga-

tások, valamint kompenzáció biztosítása.

A nyilatkozat támogatását Szentendre 

Város Önkormányzatának képviselő-tes-

tülete a 2021. december 15-i ülésén kilenc 

igen és négy tartózkodás mellett meg-

szavazta.

Szentendre, Csicserkó, a Vasvári Pál út és a Fürj utca találkozása
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Viszlát régi HÉV-állomás?

Naponta több mint százezer ember használja, évtizedek óta ugyanúgy néz 
ki, nem praktikus, rég eljárt felette az idő. Ez a szentendrei HÉV-végállomás 
és a vele szinte összeépült Volánbusz állomás. Most egy grandiózus tervnek 
köszönhetően megújulhat mindkettő.

Évek óta szó van arról, hogy meg kell újí-

tani a város déli kapujánál lévő elavult 

csomópontot, ami már nem felel meg a 

megnövekedett utasforgalomnak. Mivel a 

HÉV-szerelvények elöregedtek, és az utak 

terhelése is nőtt, ezért nemcsak a végállo-

máshoz, hanem számos ponthoz hozzá kell 

nyúlni. Persze ez nem megy egyik napról a 

másikra, komplex tervezésre van szükség 

a teljes vonalon.

Még 2020-ban közbeszerzést írtak ki a 

vonal át- és megtervezésére, melyet még 

azon év júliusában megnyert az UTIBER 

Közúti Beruházó Kft; Infraplan Vasút- és Út-

tervező Zrt. 1.755.000.000 forint + ÁFA ér-

tékben. Ez az összeg nemcsak a szentend-

rei HÉV-végállomás tervezési költségeit 

tartalmazza, hanem a teljes H5 HÉV-vonal 

korszerűsítésének engedélyezési tervét, 

kiviteli tervét és a kapcsolódó tenderdo-

kumentáció elkészítését. A napi.hu 2022. 

január 11-i cikkéből kiderül, hogy a tervezés 

költsége a teljesítés ideje alatt megugrott 

és 2.220.000.000 forint +ÁFA lett, köszön-

hetően némi pótmunkának. Ez tartalmazza 

a szentendrei HÉV és az esztergomi vasút 

közötti interoperábilis járatok feltételei-

nek kialakítását, a békásmegyeri aluljáró 

födémének megbontását, egy HÉV-felül-

járót Pomázon a 111-es útnál, az állomás 

intermodálissá alakítását, Szentendrén a 

végállomás komplex kialakításának több-

letfeladatait, valamint a Margit hídnál a 

HÉV- és a villamosmegálló összekötésé-

nek akadálymentes megoldását is.

A Szentendrére vonatkozó látványterveket 

2021. december 15-én Vitézy Dávid, a Buda-

pesti Fejlesztési Központ (BFK) igazgatója 

mutatta be Szentendrén az Offline Center-

ben Vitályos Eszter európai uniós fejlesztés-

politikáért felelős államtitkárral, és egyben 

a térség fideszes országgyűlési képviselő-

jelöltjével. A dolog pikantériája, hogy a 

szentendre.hu szerint a városvezetést nem 

hívták meg. A BFK vezetője bemutatta a ter-

veket, melyben az intermodális csomópont 

mellett önkormányzati területeket is érintő 

tervek is készültek. A tervek szerint fedett 

buszpályaudvart és HÉV-végállomást, aka-

dálymentesített peronokat, parkolóházat, 

300 B+R biciklitárolót, kereskedelmi funk-

ciókat és akadálymentes kapcsolatot ter-

veztek Szentendre belvárosába.

A HÉV-vonal kiviteli tervei 1886-ban 

készültek el, két évvel később pedig 

elindultak a gőzmozdonyból és két-há-

rom személykocsiból álló szerelvények 

Szentendre irányába. A 70 lóerős, 30km/

h-val haladó HÉV két végállomása, a ma 

már nem létező Filatorigát állomás és 

Szentendre között 65-70 perc volt a me-

netidő. A teljes vonalra még majdnem 

száz évet kellett várni, 1972-ben nyílt meg 

a Batthyány téri végállomás.

fizet-e az eU?

A legnagyobb kérdés az, miből fogják fi-

nanszírozni a beruházást, mert az anya-

giakról szóló tervezetben hivatkozott 2511 

milliárd forintos Helyreállítási és Ellenál-

lóképességi Tervből még nem érkezett 

pénz Magyarország számára, ugyanis az 

Európai Unió szerint Magyarországon (és 

Lengyelországban) rendszerszintű problé-

mák vannak a jogállamisággal. Ugyanak-

kor Vitézy közlése szerint az állam rendel-

kezik a fedezettel, kvázi előfinanszírozza a 

beruházást.

egyeztetés, hallgatás

Szentendre Város Önkormányzata hi-

vatalos oldalán arról írt, hogy „a korábbi 

találkozók során csak fejlesztési irányok-

ról esett szó, konkrét információkat nem 

kapott a város, és Szentendre főépítészé-

vel sem egyeztettek.” A BFK tájékoztatá-

sa szerint viszont történt egyeztetés: „A 

koncepciótervet az Önkormányzat 2021. 

december 15-én elektronikus úton meg-

Szentendre Intermodális Csomópont, távlati nézet | Forrás: bfk.hu
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kapta. Ezt megelőzően 2020. november 

3-án, december 16-án, 2021. március 4-én 

és augusztus 11-én is történt egyeztetés, 

mindig a tervek aktuális állapota szerinti 

tartalomról. Főépítész asszonyt mindegyik 

alkalomra meghívtuk, a négy fordulóból 

három alkalommal polgármester úr is részt 

vett.” Kérdés, hogy mit ért a BFK az egyez-

tetés alatt, és milyen beleszólást engedett 

a városnak a tervekbe, vagy engedett-e 

egyáltalán, ugyanis ebben eltérő a felek 

álláspontja. Nem könnyíti meg a helyzetet, 

hogy mivel a felújítás kiemelt beruházás, 

ezért nem szükséges azt tervtanács elé 

vinni, tehát elvileg úgy is elindulhat az épít-

kezés, hogy Szentendre városa semmiféle 

beleszólást nem kap a tervekbe. A helyze-

tet cizellálja, hogy az építkezéshez lehet, 

hogy módosítani kell az építési szabályza-

tot, ezt viszont a városnak kell megtennie.

vélemények, tervek

A 2021. november 17-én megjelent szá-

munkhoz fűzött kérdőív segítségével a 

városvezetés szerette volna megtudni a 

térségben élők véleményét arról, hogy 

hogyan alakuljon át a HÉV- és buszvég-

állomás környéke. Az évek, évtizedek óta 

tologatott megújulást nehezíti, hogy a te-

rület egy része önkormányzati tulajdon, a 

másik része viszont az államé, a MÁV-HÉV 

kezelésében van, így a közös munka csak 

akkor jöhet létre, ha a felek együtt tudnak 

működni.

A város által készített kérdőíveket kitöltő 

933 főből 776 szeretné, ha megújulna a 

HÉV- végállomás és környéke. Majdnem 

ugyanennyien (695 fő) szeretnék, ha a 

HÉV-végállomás és a körülötte lévő ke-

reskedelmi egységek városképi egységet 

alkotnának, továbbá 782 fő örülne, ha az 

autót ott lehetne hagyni a tömegközleke-

désre váltáshoz az új kereskedelmi egy-

ségben, és szinte ugyanennyien tennék ezt 

biciklijükkel (692 fő). Elsöprő siker lenne egy 

élelmiszer nagyáruház létesítése (711 fő), de 

a kisboltokat és nem élelmiszer üzleteket 

is üdvözölnék a voksolók. Egy gyorsétte-

remnek már csak 317 fő örülne, meglepő 

módon fitnesztermet csupán 171 fő tudna 

elképzelni. Felnőtt háziorvosi rendelőt 314 

fő látna itt szívesen, de a Szentendre Város 

Egészségügyi Intézményei esetleges oda-

költözését mindössze 161 válaszadó szeret-

né. A legtöbben zöldterületnek, banknak, 

WC-nek, kávézónak örülnének.

Egy másik felmérés is készült, igaz koráb-

ban. A BFK 2021. március 17. és április 5. 

között kérdezte meg az embereket arról, 

hogy mit szeretnének látni a HÉV-állo-

máson és környékén. Az 1300 szentendrei 

válaszadó szemeteseket, jegyvásárlá-

si lehetőséget, mosdót és fedett peront 

szeretne. A válaszadók kicsivel több mint 

fele viszont nem az utazás miatt érkezik a 

HÉV-hez, hanem a környékbeli szolgálta-

tásokat veszi igénybe.

Vitézy Dávid elmondta, hogy a tervezők 

látványterveket készítettek a végállomás 

mellett lévő kereskedelmi egységekre is. 

Tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy a 

koncepciótervet díjmentesen készítették 

el, de természetesen ez nem jelenti azt, 

hogy ez fog megvalósulni – a BFK part-

nerséget ajánl, amennyiben a város ezzel 

élne. Kíváncsiak voltunk, miért érezte úgy 

a BFK, hogy erre is felkéri a tervezőket. A 

válaszukból kiderül, hogy: „A SPAR leégé-

se után, dr. Vitályos Eszter országgyűlési 

képviselő, európai uniós ügyekért felelős 

államtitkár kereste meg a BFK-t azzal, 

hogy – a szentendreiek érdekében – kiter-

jesztőbben értelmezzük a feladatunkat és 

készüljön egy átfogó urbanisztikai terv az 

önkormányzati telkekre vonatkozóan is a 

leégett áruház mihamarabbi, színvonalas 

pótlása érdekében. Mindez szintén teljes 

nyilvánosság mellett történt idén júniusban, 

sajtótájékoztatót is tartottunk róla Szent-

endrén, az önkormányzat előtt is ismerten” 

– írták nekünk.

De mi lesz a sparral?

Ez sokakat érdekel, teljesen érthető módon. 

A 2021 áprilisi leégés óta az épület torzó-

jához gyakorlatilag nem nyúltak hozzá, az 

elszenesedett, félig összedőlt épület fino-

man szólva sem vonzó látvány. A helyzet fa-

ramucisága, hogy az önkormányzat földjén, 

egy kft. tulajdonában álló épületet bérelt a 

Spar. Maczelka Márk, kommunikációs ve-

zető érdeklődésünkre annyit közölt, hogy 

a felépítmény kivásárlása folyamatban van.

Nem várható közlekedési káosz

Sokan attól tartanak, hogy a 11-es autóút 

tervezett felújítása és a HÉV-vonal korsze-

rűsítése miatt teljes lesz a káosz a Duna-

kanyarban. Egyelőre, ha mindkét felújítás 

a tervek szerint alakul, akkor emiatt nem 

kell közlekedési anomáliára számítani. A 

HÉV-felújítás és kivitelezés ezen a szaka-

szon 2023. III. negyedévében kezdődhet el, 

míg a 11-es rekonstrukciója idén tavasszal 

elindul, és a Magyar Közút tervei szerint 

tizenöt hónap alatt fejeződik be.

Lapzártánk után, január 14-én jelent meg 

a szentendre.hu-n, „Kész helyzet elé állí-

totta a BFK az önkormányzatot” címmel 

egy beszámoló két egyeztetésről. 2022. 

január 12-én a BFK és a szentendrei ön-

kormányzat vezetése egyeztetett, január 

13-án pedig a Szentendrei Építész Egy-

let kezdeményezésére a szakma helyi 

képviselői találkoztak a H5 HÉV vonal 

építész-tervezői munkáival megbízott 

Építész Stúdió munkatársaival, Fialovsz-

ky Tamással és Kenéz Gergellyel. A két 

megbeszélés során világossá vált, hogy 

a tavaly december 15-én bemutatott 

látványtervekből 2022. március végére 

engedélyezési terveket kell készíteniük a 

vállalkozóknak. Az eddig elkészült tervek 

véleményezésére a BFK két hetet biztosít 

Szentendre számára, hangsúlyozva azt, 

hogy ha az önkormányzat érdemi változ-

tatásokat javasolna, a projekt elakadhat.

A témát következő lapszámunkban foly-

tatjuk.

Zimre Zsuzsa

HÉV- és autóbuszállomás | Forrás: bfk.hu
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A katasztrófavédelem téli kihívásai

Az elmúlt időszakban a közösségi médiában több tűzesetről is beszámoltak 
a katasztrófavédelem munkatársai és az önkéntes tűzoltók. Csak úgy tűnik, 
vagy ténylegesen több a tűz a téli időszakban, különös tekintettel a könnyen 
gyulladó koszorúkra, fenyőfákra vagy épp a petárdákra?

Csámpai Attila tűzoltó százados, a Pest 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megyei szóvivője megkeresésünkre rész-

letes tájékoztatást adott a térségben tör-

tént tűzesetekről és a katasztrófavédelem 

munkáját érintő feladatokról. Pest megyé-

ben 2021-ben 501 otthontűz keletkezett, 

melyekért részben a nyílt láng 

tehető felelőssé, mint például 

a dohányzás, vagy szaknyel-

ven szólva: a szilárd-tüzelésű 

eszközökből kipattanó szikra, 

láng. Sajnos a statisztikákból 

kitűnik, hogy az elektromos 

eszközök, az elektromos há-

lózat is kiváltója sok esetben a 

tűznek a hálózat elavultsága, 

a karbantartás hiánya miatt. 

Modern készülékek, újabb fo-

gyasztók jelennek meg, de ha 

ezt követően nem fejlesztik a 

hálózatot, az nem bírja majd el 

az új eszközök általi terhelést.

A kéménytüzek száma is meg-

nő a téli szezonban. „Sajnos a 

statisztikák azt mutatják, hogy 

az emberek kevés figyelmet 

szánnak a kémények és a tü-

zelőberendezések karbantar-

tására. A kéményben a fűtés 

idején kátrány, korom rakódik 

le, ami az intenzív használat so-

rán kigyullad. A tűz sokszor a 

kürtőn, avagy a rossz állapotú 

kémények esetén a fugán ke-

resztül kicsap, és meggyújtja a 

környezetét. A tűzoltók kiérke-

zésekor nemcsak a kémény, hanem már 

az egész tetőszerkezet lángokban áll, leg-

rosszabb esetben átterjedt a lakóház többi 

részére is. A legtöbb tűzeset odafigyeléssel, 

az eszközök karbantartásával, a tűzvédel-

mi szabályok betartásával megelőzhető 

lenne” – mondta el Csámpai Attila.

A tűzoltók a tavalyi évben 7186 lakástűzhöz 

vonultak ki, nyolcvanhat ember hunyt el, 

ötszáznyolcvannyolc volt a sérültek szá-

ma, a legtöbben füstmérgezést kaptak. A 

számok azt mutatják, kevés otthonban van 

füstérzékelő, annál több helyen van viszont 

szén-monoxid érzékelő, amit jól mutat, 

hogy 2021-ben több mint ezer alkalommal 

riasztották ez ügyben a szakembereket. 

Negyvenhárom ember életét sikerült a 

gyors reagálással megmenteni, kétszáz-

hatvanegyen szenvedtek valamilyen fokú 

mérgezést és huszonegyen vesztették 

életüket. A tavalyi év talán legtragikusabb 

esetére júniusban került sor, amikor egy 

négytagú család halt meg szén-monoxid 

mérgezésben Budapesten. A mérgező gáz 

bárhonnan jöhet, ahol nyílt láng van, ezért 

szükséges a levegő utánpótlás, illetve a 

szén-monoxid érzékelő használata, mert 

azonnal jelzi a bajt.

káresetek szentendrén 

és a környező településeken

Nem indult jól a Szenteste egy pomázi csa-

ládnak, akiknél a kétszáz négyzetméteres 

pincében keletkezett tűz során a lakás és 

a pince is füsttel telítődött.

Másnap sem unatkoztak a szolgálatban lé-

vők, egy megsérült kirándulót kellett Le-

ányfalun, a Vörös-kő kilátó közeléből men-

teni. A helyszínt csak gyalogosan lehetett 

megközelíteni, így a tűzoltók munkáját a 

Pest Megyei Kutató–Mentő Szolgálat szak-

emberei is segítették.

Ugyanaznap egy fatároló gyul-

ladt ki Pócsmegyeren, három 

köbméter tűzifa égett, veszé-

lyeztetve a családi házat. A tü-

zet a szigetmonostori, leányfa-

lui és a szentendrei hivatásos 

tűzoltók eloltották.

Másnap szintén a szigeten, 

Kisorosziban gyulladt ki egy 

tizenkét négyzetméteres fa-

tároló. A lángokat a sziget-

monostori és a leányfalui ön-

kéntes, valamint a szentendrei 

hivatásos tűzoltók eloltották.

Még huszonnégy óra sem telt 

el, amikor a tűzoltók Csobánka 

felé vették az irányt, ahol egy 

kéményben lerakódott korom 

kapott lángra. A szentendrei 

hivatásos tűzoltók az éghető 

anyagot a kályhából eltávo-

lították, majd eloltották a ké-

ményben keletkező tüzet.

December 29-én egy hétmé-

teres fa dőlt meg az úttest és 

egy lakóház irányába, ezért a 

pomázi önkormányzati tűzoltók 

kivágták.

December 30-án egy negy-

ven négyzetméteres faház és 

mellette két lakókocsi égett Pomáz kül-

területén, ahol a pomázi és a szentendrei 

tűzoltók közös munkája kellett a sikerhez. 

Szilveszter napján szintén Pomázon volt 

dolguk a tűzoltóknak, egy családi ház ké-

ményében kapott lángra a korom. Még az-

nap felborult egy személyautó Csobánka 

közelében, itt a pomázi tűzoltók intézked-

tek. A szentendreiek sem unatkoztak az-

nap, Budakalászon egy épület faburkolata 

gyulladt meg. A tűzoltók kiérkezése előtt a 

helyszínen tartózkodók a lángokat eloltot-

ták, ezzel megakadályozták a tűz tovább-

terjedését. A szentendrei hivatásos tűzol-

A Figder család leégett lakóháza | Fotó: Pomázi Tűzoltóság Facebook oldala
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tók a még izzó részeket visszabontották, 

eloltották, majd átvizsgálták az épületet.

Szilveszter éjszakáján Csobánkára robog-

tak az egyenruhások, pirotechnikai eszkö-

zöket és csomagolóanyagokat kellett egy 

kukában eloltani.

Feltételezhetően petárdázás következté-

ben január 1-jén délelőtt Szentendrén, a 

Patak közben kigyulladt egy kerítés és a 

mellette lévő tujafa is.

Másodikán Leányfalun kerítésnek ütközött 

egy autó, harmadikán pedig Szentendrén 

egy villanyoszlopnak ment neki egy sofőr 

a Barackvirág utcában.

egy hír és akik mögötte vannak

December 19-én riasztották a tűzoltó-

kat egy csobánkai lakóházhoz. A pomázi 

önkormányzati tűzoltóság beszámolója 

szerint: „2021. december 19-én este nyolc 

óra után érkezett riasztás a pomázi ön-

kéntes tűzoltóság ügyeletére, miszerint 

Csobánkán a Kossuth Lajos utcában egy 

családi ház kazánházában tűz keletke-

zett. A tűzoltók kiérkezéséig az erős szél 

következtében a tűz a kazánházból kitört, 

átterjedt a földszintes családi házra, majd 

a homlokzati szigetelésen keresztül a vele 

összeépített kétszintes tetőtér beépítéses 

családi ház tetőszerkezetére is. A tüzet hat 

vízsugárral sikerült eloltani. Egy személyt 

a mentők megfigyelésre kórházba szállí-

tottak.”

A rövid hír mögött egy család van. Egy 

család, akik a tűz előtt kilenc nappal fe-

jezték be a házuk tatarozását. Figderné 

Dénesi Ildikó mesélte el, mi történt a tra-

gikus napon. Egésznapos program után 

még éppen úton volt, amikor gyermekei 

és férje is hívták. Érezte, hogy baj van. A 

férje csak annyit mondott: „Gyere azon-

nal, ég a ház!” Ildikó azonnal rohant. És 

végignézte, hogy leég a frissen elkészült 

otthonuk. Amit nem a tűz tett tönkre, azt 

az a tizennégyezer liter víz, amivel a tűz-

oltók oltották a lángokat. Azóta szakér-

tők vizsgálják, mi okozhatta a tüzet. Va-

lószínű, hogy a hatalmas szél visszafújta 

a lángokat, és a tisztítónyíláson keresztül 

kicsapott a tűz, ami aztán pillanatok alatt 

szétterjedt. A családnak szerencsére volt 

biztosítása, ám pont pár nappal később 

akartak módosítani rajta, de erre már nem 

került sor. Öröm az ürömben, hogy sen-

ki nem sérült meg. A férje még be akart 

menni a kazánházba kihozni egy gázpa-

lackot, de szerencsére erre nem került 

sor. A tűzoltók szerint, ha bement volna, 

nem biztos, hogy élve kikerül, annyira 

gyorsan terjedt el a tűz. A család minden 

tartalékát a felújításba ölte, így most 

rendkívül nehéz a helyzetük. Szerencsére 

van hol lakniuk, családtagjaik befogadták 

őket. „Döbbenetes látni, mennyire segíte-

nek az emberek, a tanárok az iskolában 

a gyerekeinknek, a helyiek, mindenki ösz-

szefogott” – meséli Ildikó. Van, aki szo-

bát, más szállítást, bútort, ruhát ajánlott 

fel a családnak. Láthatóan összefogtak 

a helyiek, hogy segítsenek ebben az ér-

zelmileg és anyagilag is borzalmasan 

megterhelő helyzetben.

Aki támogatná a családot, megteheti a 

mellékelt számlaszámon: Figderné Déne-

si Ildikó 11773425-77036362 Közleménybe 

kérik feltüntetni: „Adomány tűzkár enyhí-

tésére”

A rendőrök sem unatkoztak

Az jól látható a fenti esetekből, hogy a tűz-

oltóknak sok munkát adott az ünnep, de mi 

a helyzet a rendőrséggel? „A Szentendrei 

Rendőrkapitányság illetékességi területét 

érintő segélyhívások száma a 2021. decem-

ber 24. és 2022. január 1. közötti időszakban 

nem tért el jelentősen egy korábbi, 2021. 

november 23. és 2021. december 1. közötti 

időszak adataitól” – írták megkeresésünk-

re. Az ünnepi időszakban kilencvennyolc 

hívást kaptak, míg ez a szám egy héttel 

korábban kilencvenhét volt. Viszonyítás-

képp az ünnep alatt országosan 105 880 

bejelentést fogadtak a rendőrök, ebből, 

mint írták: „18 316 bejelentést minősített a 

rendőrség esetté.” A rendőrséget tűzeset, 

közlekedési baleset, eltűnés, vagyon elle-

ni bűncselekmény, birtokháborítás miatt 

riasztották.

Zimre Zsuzsa

Adventi jótettek Szentendrén

Az advent nemcsak a várakozás, készülődés időszaka, hanem az önzetlen 
jótetteké is. Városunk lakói 2021-ben is összefogtak, hogy segítsenek 
rászoruló polgártársaikon. Cikkünkben a szentendrei jótékonysági 
kezdeményezések eredményeiről számolunk be.

Cipősdoboz Akció

Mintegy 150 millió forint értékben gyűjtött 

össze 50.930 cipősdoboznyi ajándékot a 

2021-es évben a Baptista Szeretetszolgálat 

az Offline Centerrel együttműködve. Az on-

line adományozási kedv nőtt, idén ötezer 

ajándék készült el így. A legnépszerűbb 

karácsonyi adakozási formát, a Cipősdoboz 

Akciót ebben az évben többek között az El 

a kezekkel a papámtól! című, Dobó Kata 

rendezte film stábja támogatta, számos 

vállalat, szervezet mellett.

A Baptista Szeretetszolgálat 18. alkalom-

mal hirdette meg a Cipősdoboz Akciót, 

amelynek célja, hogy az akcióhoz csatlako-

zók cipősdobozba csomagolt ajándékkal 

tegyék szebbé a rászoruló gyerekek kará-

csonyát. Az akció honlapján útmutatást ad-

tak a csomagok elkészítéséhez, amelyeket 

idén közel 400 gyűjtőponton vártak, hogy 

karácsony előtt eljuttathassák azokat a rá-

szoruló gyerekeknek: nevelőotthonokban 

lakóknak, mélyszegénységben élőknek, 

nehéz sorban nevelkedőknek. A kampány 

ideje alatt 42.800 cipősdoboz érkezett, eb-

ből 5000 darab online adományozással. Az 

ajándékokat az ország különböző részein 

élő rászorultaknak osztották ki, de jutot-

tak dobozok a határon túlra, Erdélybe és 

Kárpátaljára is.

„Idén 25 éves a Baptista Szeretetszolgá-

lat, így nekünk is különleges ajándék ez a 

szép szám. 50.930 rászoruló kisgyermek 

arcára csalhattunk mosolyt karácsonykor” 

– mondta dr. Szilágyi Béla, a Baptista Sze-

retetszolgálat elnöke.

Nagyon sokan dobozoltak ezúttal is a 

Baptista Szeretetszolgálattal: csatlako-

zott az El a kezekkel a papámtól! című 

magyar gyerekfilm stábja, közel 500 cég 

és közösség a munkatársaival, köztük a 

BKK Mikulás trolija, az Újpest jégkorong 

szakosztálya, az Egri Vízilabda Klub, vagy 

az Agrárkamara. A hazai ismert emberek 
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közül csatlakozott Béres Alexandra, Mező 

Misi, de például a balatoni kisboltjával és 

jégpályájával Ördög Nóra és Nánási Pál 

idén is rengeteg dobozt gyűjtött. A Cipős-

doboz Akció idén sem ismert határokat: a 

Hollandiai Magyarok Közössége 800 do-

bozt szállított Magyarországra, de érkez-

tek felajánlások Szlovákiából, Angliából, 

Írországból, sőt, még Hawaiiról is.

Pannóniatelepiek a Hajléktalanszállóért

Második alkalommal szervezték meg a 

Pannóniatelepen élők körében az adventi 

jótékonysági gyűjtést, amit a körzetben 

található Hajléktalanszállón lakó embe-

reknek szántak. Az adventi időszak három 

szombatján, meghatározott időben gyűj-

tötték az adományokat, amit a közösségi 

médiában és egyéb városi kommunikációs 

felületeken hirdettek meg.

Magyar Judit, önkormányzati képviselő 

szavaival élve „kis közösség akciójáról van 

szó, ami szép eredménnyel zárult”. Közel 

100 darab konzervet, 25 kiló kristálycukrot, 

40 doboz teát, 80 darab zacskóslevest, 2 

karton citromlevet, egy szatyor almát, szá-

mos édességet, némi ruhaneműt, ágyne-

műt, egy nagy kartondoboz evőkészletet 

és tányérokat szállítottak le a szállóra. Az 

adakozók nagyjából húsz család, akiknek 

ezúton is köszönik az önzetlen segítséget.

A Szentendréért Közalapítvány számla-

számát adták meg arra az esetre, ha va-

laki pénzzel szertette volna támogatni az 

akciót. Erre a célra 13.000,- Ft folyt be 3 

főtől, ami még 25-30 darab konzervet vagy 

hasonló mennyiségű doboz teát, vagy 

körülbelül 45 kiló kristálycukrot, illetve 

nagyjából ugyanannyi gyümölcsöt jelent 

a szállónak.

„Azt el kell mondanom, hogy az akció meg-

hirdetése előtt egyeztettem a fenntartó 

Gondozási Központ vezetőjével, Kecskés-

né Sipos Andreával arról, hogy mire is van 

szükségük, és célirányosan ezeket a termé-

keket kérjük az adakozóktól”, teszi hozzá 

Magyar Judit. „A 2022-es évben is szándé-

kozom meghirdetni a jótékonysági akciót, 

így már hagyományt teremtve Pannónia-

telepen azoknak, akik, segíteni szeretnének 

nehezebb sorsú társaikon.”

szentendrei gyermekalapítványoknak 

segített a MiDO Galéria

Hatalmas sikerrel zajlott és fantasztikus 

érzéssel zárult a MIDO Galéria jótékony-

sági estje, amelyet még karácsony előtt 

tartottak az Offline Centerben. A résztvevő 

művészeknek, szervezőknek és az adomá-

nyozóknak hála, több mint fél millió forintot 

sikerült összegyűjteni a szentendrei gyer-

mekek javára.

Doszkocs Ildikó a galéria tulajdonosa és 

Meixner István voltak az ötletgazdái ennek 

a nemes kezdeményezésnek. Laárné Sza-

niszló Éva városunk zenepedagógusa és 

önkormányzati képviselője szervezőként, 

támogató jelleggel állt melléjük a meg-

valósításában. A jótékonysági árverés 

olyannyira sikeres lett, hogy az est végére 

508.800 forint gyűlt össze, két, gyerme-

kek érdekeit szolgáló szervezetek javára, 

amelyek napi működésükben nagy hasz-

nát veszik az adománynak. A támogatást 

a Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány 

és a Kőhegy Közhasznú Alapítvány kapta.

Az est különlegessége, hogy mind a mű-

vészek, mind az est létrejöttét támogatók, 

jótékonysági célból segítették a MIDO 

galéria jótékonysági estjét. Az esemény 

fővédnöke, dr. Vitályos Eszter országgyű-

lési képviselő volt, Harsányi Levente és 

Meixner István az est házigazda szerepét 

töltötték be, Laár Janka, Giulio Benedek 

zeneiskolai növendékek és Karácsony Já-

nos James gitár, dalszerző, énekes művész 

előadásukkal kápráztatták el a közönsé-

get, a Kőhegybor, az Eperbor, Szabi a pék 

és a Szilvanilla cukrászda pedig finomsá-

gokkal látta el a résztvevő vendégeket és 

a művészeket.

A jótékonysági estre, Piszkátor Ildikó, Orosz 

Helga, Doszkocs Ildikó, Lynda Stevens és 

Malasits Zsolt Ferenc festőművészek aján-

lottak fel festményeket az árverezésre.

Az estet megtisztelte jelenlétével Aknay 

János, festőművész, a Nemzet Művésze is.

A jótékonysági árverést hagyományterem-

tő szándékkal indították útjára a szervezők, 

és jövőre is szeretnék megszervezni azt, 

hogy újabb, szentendrei gyermekeket se-

gítő szervezeteket tudjanak támogatni az 

árverezésen befolyt összegből.

vasárnapi Merőkanál

A Vasárnapi Merőkanál élelmiszergyűjté-

séről az egyesület képviseletében Varga 

Kati számolt be: „800-1000 kiló tartósélel-

miszer gyűlt össze, ebből 440 kiló a Vöröske-

reszt segítségével az Auchanban szervezett 

élelmiszergyűjtés alkalmával, 120 kiló pedig 

egy állandó segítőnktől érkezett. Kaptunk 

adományt egy borlovagrendtől is. Önkén-

teseink három szombaton át várták az 

adományokat a szentendrei piacon, illetve 

magánszemélyek, munkahelyi közösségek 

által gyűjtött tartósélelmiszereket kaptunk. 

A pénzadományokból is bevásároltunk. Ha-

talmas összefogás eredménye volt a ka-

rácsonyi projekt, az önkéntesek rengeteg 

energiát fektettek bele.”

December 24-ére nagyjából 90 csomagot 

állítottak össze. „Igyekeztünk értékben azo-

nos csomagokat készíteni, illetve más-más 

csomagokat kaptak a háztartást vezetők és 

a Hajléktalanszálló lakói.”

A Hajléktalanszállót két önkéntes szemé-

lyesen is meglátogatta a karácsonyi aján-

dékokkal. „Ez már nálunk hagyomány, hogy 

megajándékozzuk a szálló lakóit szemé-

lyesen is. Ezek az ajándékcsomagok kávét, 

kekszet, édességet szoktak tartalmazni. 

Kerékpáros önkénteseink is segítettek a 

Szenteste lebonyolításában, mozgásukban 

akadályozott személyek részére szállítot-

ták a tartós élelmiszert és a melegételt. Az 

étel mellé gyümölcsöt és süteményt is cso-

magoltunk. Mindenki segítségéért hálásak 

vagyunk!”

Január 2-án további 15 csomagot osztot-

tak ki, illetve számításaik szerint még egy 

szerényebb akcióra való tartalékuk is ma-

radt. „Ha jól számolom, közel száz rászoru-

lón tudtunk segíteni”, mondja Kati. „Ezután 

pedig ismét heti rendszereséggel fogunk 

melegételt osztani vasárnaponként.”

Nők szentendréért egyesület

A Nők Szentendréért és Egymásért a 

Szentendre Barátai Egyesülettel közösen 

a tavalyi évhez hasonlóan idén adventkor 

is jótékonysági gyűjtést rendezett. A teljes 

bevételt a Katolikus Karitász Szentendre 

– Szent Erzsébet Karitászcsoport részére 

ajánlották fel. A befolyt összeggel a szent-

endrei rászoruló családok tűzifavásárlását 

támogatták. Az egyesületi tagok, illetve 

a közeli barátok nagyjából 500 darab tár-

gyi adományt gyűjtöttek, rendszereztek, 

mostak, tisztítottak, csomagoltak: főként 

jó minőségű, márkás ruhaneműket, de 

könyveket, gyermekjátékokat, konyhai 

Karácsony János James
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eszközöket is. Ezeket aztán december 

4-én az Offline Centerben tartott vásáron 

árusították. „Maga a rendezvény remek 

hangulatban telt, igazi vásári nyüzsgéssel, 

ruhapróbálással, turkálással, kincskere-

séssel”, számoltak be az egyesület tagjai. 

„Mindenki talált valami kedvére valót, de 

sokan a vásárláson felül a kihelyezett gyűj-

tőládában is helyeztek el pénzadományt. 

Még Budapestről is érkeztek vevők, addig 

elért a rendezvény híre.”

A Jótékonysági Garázsvásár végső bevéte-

le 869.000,- lett, de a kampány ezzel nem 

ért véget. A segíteni szándékozók még 

napokig utalhatták pénzadományaikat 

az egyesület számlájára. Végül a sikeres 

akciót 2.142.000 forint összeggel zárhat-

ták. Az összegyűjtött pénzadományt a két 

egyesület elnökei, Nagy-Bándli Zsófia és 

Benes Edvárd 2021. december 13-án nagy 

büszkeséggel át is adta a Karitászcsoport 

képviselője, Kivés Zoltán diakónus részére.

„Mindannyiunkat, akik részt vehettünk eb-

ben az akcióban büszkeséggel töltött el az 

elért eredmény, hogy kis közösségünk elérte 

és túl is szárnyalta a kitűzött célt”, nyilat-

kozták az egyesület tagjai. „Köszönjük min-

denkinek, aki segített, hogy segíthessünk!”

Összeállította: Vas Julianna

Farsang hagyományéltető szemlélettel

A farsangi időszak hagyományairól a modern embernek egyre kevesebb információja 
van, sőt, sokak szemében a farsang egyenlő a jelmezbe öltözéssel. A hagyományőrző 
óvodák célja, hogy mindez ne így legyen. Erről beszélgettünk Várnagyné Farsang 
Katalinnal, a Püspökmajor-lakótelepi Tagóvoda hagyományéltető óvónőjével.

Miben más az a farsang, amelyet nem egy 

átlagos, hanem hagyományőrző óvodá-

ban élnek meg a gyerekek?

A régi idők emberének életében rend 

uralkodott, mindennek ideje, helye, módja 

volt. Óvodásaink mindennapjait is egyfaj-

ta rend, az évkör rendje határozza meg. 

Ez az állandóan ismétlődő, de megújuló 

formában visszatérő időkerék adja a kis-

gyermek számára oly fontos biztonságér-

zetet, a világ rendjében való eligazodáshoz 

a kapaszkodót. Szemléletünk alapján a far-

sang nem pusztán az öncélú, önmagáért 

való mulatozás időszaka, szerves része az 

egész éven át zajló nevelőmunkának. Aho-

gyan a régmúlt időkben az ünnepek és szi-

gorú böjtök rendje eligazította az embert.

A farsangi időszak a vízkeresztet követő 

felkészülési időszakkal indul, majd farsang 

farkán a kétnapos ünnepben csúcsoso-

dik ki. Az első nap délutánján óvodánk 

udvarán a szülők előtt bemutatjuk vidám 

játékunkat, lehetőség szerint bevonva a 

vállalkozó kedvű anyukákat, apukákat. Ám 

a szülők szemléletformálását nem csupán 

a hagyományok együttes éltetése segíti. 

(Nem őrzése, hisz „a néphagyomány nem 

rab és nem kell ápolni, hisz nem beteg” 

– Sebő Ferenc.) A népi hangvételhez és 

persze a témához alkalmazkodva ne-

velőtestületünk rövid, felnőtteknek szóló 

életképet is bemutat. A napot pedig az 

elmaradhatatlan élőzenés táncház zárja.

A következő nap teljes egészében a beöl-

tözésé és a maskarázásé. A gyerekek reg-

gel jelmezben érkeznek a csoportba. Mi, 

felnőttek a feldolgozott hagyományhoz 

kapcsolódva mesét adunk elő számukra, 

melynek maguk is szereplőivé válnak jel-

mezükben. Sok játékos feladat, zene, tánc 

és eszem-iszom színesíti tovább a napot.

A mi ovinkban az is jellemző, hogy min-

den felnőtt jó példával elöl járva, aktívan 

részt vesz a gyerekek játékaiban, vagyis 

az óvónők nem csupán kívülről irányítják a 

történéseket. De természetesen így van ez 

a hétköznapokban is egy-egy udvaron kez-

deményezett fogócskánál vagy éppen egy 

ijesztő játékban. A barkácsolás és a kézmű-

ves tevékenységek során pedig előnyben 

részesítjük a természetes anyagok (rafia, 

csuhé, termések-termények, agyag, gyap-

jú és filc, fa, bőr) használatát.

Felmerülhet a kérdés, hogy mivel a sok-

nemzetiségű Szentendrének nincs egy-

séges farsangi hagyománya, mi mit és 

hogyan adunk át? Nevelőtestületünk a 

szokások alapját képező néprajzi ismere-

teket a városban harmincegy éve működő 

Pro Urbe díjas Szentendrei Óvónők Népha-

gyomány Éltető Közössége (SZÓNÉK) tag-

jaként havi rendszerességgel gyarapítja. 

Találkozóinkon a Szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum munkatársai is képvi-

seltetik magukat, és segítenek bennünket 

elmélyülni egy-egy témában. Kollégáim 

rendszeresen vesznek részt továbbképzé-

seken, tudásukat szakkönyvek, archív film-, 

és hangzóanyagok segítségével is bővítik.

Melyek azok a farsangi szokások, ame-

lyeket át lehet adni óvodáskorú gyerme-

keknek?

A kisgyermekhez nagyon sok minden kö-

zel hozható. Ha vonzó tevékenységekkel, 

örömteli mozgással és persze humorral, 

tréfával fűszerezve tálaljuk számukra a 

Várnagyné Farsang Katalin (elöl , piros kendőben)

Nagy-Bándli Zsófia (balról a harmadik), 
Benes Edvárd (középen)
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megismertetni kívánt népszokást, a siker 

biztos. Kedvelt témáink a fonó-csipogó, 

a disznótoros, az állat-alakoskodó, a fiú-

lány csúfoló. De játszottunk már falufeljáró, 

tollfosztó, téltemető, gyerek-lakodalmas, 

talalaj vasárnapi farsangot és bakfazék do-

bást is. Ezek tulajdonképpen dramatikus 

keretjátékok, melyeket a kolléganőkkel 

közösen állítunk össze.

Mire helyezik a hangsúlyt? A játékokra, a 

mondókákra, esetleg a beöltözésre?

A legfontosabb, hogy a kisgyermek és a 

téma között megtaláljuk a kapcsolódási 

pontokat. Nincs fontossági sorrend, az óvo-

dás gyermek megnyerése a cél, az, hogy 

jól érezze magát, szívesen vegyen részt a 

történésekben. Lehetőséget nyújtunk szá-

mára, hogy hallja a dalokat, mondókákat, 

meséket, és maga is gyakorolhassa, el-

játszhassa. Hogy láthassa, kézbe vehesse 

a használati tárgyakat, hangszereket. Hogy 

élvezhesse a népzenét és kedve szerint 

mozoghasson dallamaira. Legfőképpen 

pedig, hogy végezhessen a korának, ké-

pességeinek megfelelő tevékenységet, 

mely által igazán részesévé válhat a ha-

gyománynak. Hiszünk Kodály Zoltán sza-

vaiban: „Amit csak hall a gyermek, könnyen 

elfelejti. Amit lát is, már inkább megjegyzi. 

De, amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, 

az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”  

Ez nevelő munkánk mottója is.

vannak-e megkötések a jelmezbe öltö-

zésben? Mik a tapasztalatai, a családok 

mennyire együttműködőek az óvodával? 

Nem ragaszkodnak mégis inkább a Mini-

maxos mesehős jelmezéhez?

Ebben a kérdésben is nagyon fontos a szü-

lői házzal való szoros együttgondolkodás. 

Megismerkedésünktől fogva igyekszünk 

óvodánk hagyományéltető szemléletét 

minden módon a szülők felé közvetíteni. 

Ez tükröződik a csoportok berendezési 

tárgyaiban, a gyermekmunkák kiállításá-

ban, az ünnepi dekorációban, a felnőttek 

személyes példáján, a névnapi, születés-

napi, Mikulás, valamint a karácsonyi aján-

dékok jellegében. Szülői értekezleten, 

fogadóórán, családlátogatás alkalmával 

is erősítjük ezt a szemléletünket. Előre 

tudakozódunk a gyerekektől jelmezeik 

felől. Biztatjuk őket, hogy bújjanak állatok 

bőrébe, változzanak népmesei szereplők-

ké, legyenek legendás történelmi alakok 

megtestesítői. Természetesen a gyerme-

keken időnként mutatkoznak a rájuk zúdu-

ló reklámok, a fogyasztói társadalom hatá-

sai is. Ennek mérséklésében nagy szerepe 

van a szülőnek. Ha a kicsi ilyen figurához 

vonzódik, akkor a szemléletünkbe simuló 

alternatívát kínálunk számára. Az értékek 

irányába terelgetjük az óvodást, hatva ez-

zel nem titkoltan a családra is.

Mi az álarc jelentősége, üzenete a farsan-

gi időszakban?

Nagyon régi időkbe nyúlik vissza a masz-

kok használata, egészen az őskorig. De 

mindig egyféle titokzatosságot képvisel-

tek, a mássá válás lehetőségét adták. A 

Magyar Néprajzi Lexikon szerint „arra szol-

gál, hogy hordozójának külsejét átalakítsa, 

egyéniségét megváltoztassa, segítségével 

az álarcot hordozó idegen lényt testesítsen 

meg.” És valóban, a maszk viselője elrejthe-

ti valódi énjét. Viselkedése, cselekedetei 

más elbírálás alá esnek, hisz az eredeti 

személy rejtve marad. Az ovisok nagyon 

kedvelik ezt az átalakulást, nagy vágyuk 

szebbé, bátrabbá, erősebbé, félelmetes-

sé, legyőzhetetlenné válni. Ezért öltöznek 

királylánynak, vitéznek, hősnek vagy sár-

kánynak.

Mi a véleménye, a farsangról (a farsang 

szóról) ma már miért csupán az óvodai, 

iskolai beöltözés jut sokak eszébe?

Az a tapasztalatom, hogy a ma embere 

nem igazán ismeri a hagyományok hátte-

rét. Amíg nem tudja, például, hogy a fék-

telen, sokszor durva mókázás, tivornyázás 

gőzleeresztő szereppel bírt a nehéz, szinte 

szünet nélküli gazdasági évben megfáradt 

embernek, amíg nincs tudomása arról, 

hogy a paraszti családok milyen szabá-

lyozott, kemény naptári és erkölcsi rend-

ben éltek, amíg nincs ismerete arról, hogy 

egyes szokások bőség-, és termékenység-

varázslás céljából éltek, addig a farsang 

valóban a jelmezkölcsönzésről, jobb eset-

ben jelmezkészítésről és fánkevésről szól. 

Az iskolában is többet kellene hallani ezek-

ről, elsősorban az életszemléletet kellene 

átadni. Azt a gondolkodásmódot, amely a 

parasztembert jellemezte. Azt a tudást kel-

lene megismertetni és alkalmazni, melyet 

eleink már összegyűjtöttek. Gondolok itt 

például a javaink észszerű, takarékos fel-

használására, az idősek megbecsülésére 

vagy épp az ünnepelni tudás képességére. 

Ezért szeretek én a Püspökmajori óvodá-

ban dolgozni. Mert itt a hagyományéltetés 

szellemében végzett munkával lehetősé-

gem nyílik nemcsak a gyermekek, hanem 

rajtuk keresztül a szülők ismereteit is gya-

rapítani, világlátásukat formálni, hozzájuk 

a népi kultúrát közelebb hozni, megszeret-

tetni. Nagy örömömre szolgál, amikor az 

elvetett mag szárba szökken, és az oviból 

kikerülő gyermek néptánccsoportba jár, 

népdalversenyen indul, hangszeren tanul.

-gs-

Front Színház
A Front Színház egy 2020-ban alakult független 
színházi csapat, jelenleg főként Szentendréhez 
kötődünk. Tágabb perspektívájú, filozófiai alapok 
erősen hatnak a színpadi elképzeléseinkre. Talán 
az „alternatív” és „kísérleti” kifejezések is illenek ránk☺.
Társulat vezető: Fülöp András.

Első projektünk az Ismétlés című előadás, amelyet 
2020 októberében mutattunk be (Szentendrei 
Kulturális Központ - Barlang), decemberben online 
is elérhető volt. 2021-ben többször is játszottuk, 
de végleges formáját 2022-re nyerte el.

facebook.com/frontszinhaz

Front Színház
A Front Színház egy 2020-ban alakult független 
színházi csapat, jelenleg főként Szentendréhez 
kötődünk. Tágabb perspektívájú, filozófiai alapok 
erősen hatnak a színpadi elképzeléseinkre. Talán 
az „alternatív” és „kísérleti” kifejezések is illenek ránk☺.
Társulat vezető: Fülöp András.

Első projektünk az Ismétlés című előadás, amelyet 
2020 októberében mutattunk be (Szentendrei 
Kulturális Központ - Barlang), decemberben online 
is elérhető volt. 2021-ben többször is játszottuk, 
de végleges formáját 2022-re nyerte el.

facebook.com/frontszinhaz

Télűzés az óvoda udvarán
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egy kis fánktörténet
Farsangra készülve összekaparásztam a 

fánkokról némi szellemi fogyasztaniva-

lót, hát megosztom Önökkel. Mert a fánk, 

igencsak gazdag gasztro-történet. Keletről 

jött, de Bécsből indulva hódította meg a 

világot. Cathy Kaufman élelmiszer-törté-

nész keltának mondja és mint állítja, neve a 

kelta „bigne”, ami jelentése „emelni, kelni.” 

A bécsiek szerint ez nem igaz, mert Cecilia 

Krapf asszonyság a süti névadója, aki az 

egyik neves bécsi pék felesége volt és az 

ő nevéből lett a Krapfen, a fánk elneve-

zése. A spanyolok szerint e süti eredeti-

leg a buñuelo vagy más néven bimuelo, 

birmuelo, bermuelo, burmuelo, és a neve 

sült cipócskát jelent. Én azonban már csak 

azért is az osztrák, német vonal híve va-

gyok, mert a portugálok bolas de Berlim 

Berlini labdacsnak mondják, Kanadában 

pedig egyik töltött fajtáját Bismarcknak. 

Vannak, akiknek megdönthetetlen bizo-

nyítéka van arra, hogy a fánk tuti görög 

eredetű, sőt krétai. Akadnak olyan magya-

rázói is, akik arra hivatkozva, hogy a ciprusi 

nyelvjárásban a fánk lokmades, ezt az arab 

és török lokma szóból eredeztetik. Van, aki 

azt állítja, hogy a fánk őse svigkoi és görög 

zsidó származású. Természetesen az ókori 

eredet is bizonyított, hisz képzavarral élve a 

fánk-gyökerek Rómába nyúlnak vissza, és 

népszerű sütemények voltak anno a római 

„gömböcskék”. Mézzel és mákkal meg-

hintett tészta a tavaszi Bacchus-ünnep 

kitüntetett étke volt. A német vonal hívei 

szerint természetesen tőlük való hiszen az 

ófelnémet kraffo és a gót krappa elneve-

zés is ezt igazolja. Amíg Hessenben neve 

Kräppel, Pfalzban Kreppel vagy Fastna-

chtsküchelchen („kis farsangi sütemény”), 

délebbre a sváboknak pedig Fasnetskia-

chla. Dél-Tirolban és Olaszország északi 

tartományaiban kraffen vagy krapfen. A 

szlovéneknek krof, Horvátország középső 

területein uštipak, míg Dalmáciában fritu-

le, amely Velence híres farsangi fánkja a 

fritole rokona. New Orleansba az Orsolya 

nővérek Franciaországból vitték, és 1727. 

óta ismert és terjedt el az amerikai kon-

tinensen és lett belőle a ma oly népszerű 

Donuts. Ezeken kívül van még vagy két-

tucatnyi elnevezés és forma, de számos 

eredetlegendát is kihagytam.

Hozzánk is valószínűleg Ausztriából érke-

zett a fánk, bár a török ükmama is lehet-

séges, mint a rétes vagy számos más ma-

gyar étek esetében. A sógoroknál már a 15. 

századi udvari konyharend is említést tett 

róla. XVI. Lajos hitvese, Marie Antoinette, 

aki Habsburg volt és Mária Terézia király-

nő tizenötödik gyermeke a fánk élvezetét 

valószínűleg Bécsből vihette magával. 

Bár ennek ellentmond a franciák verzió-

ja, mert ők úgy tartják, hogy egy párizsi 

bálon, amelyen nagy sikert aratott e süti, 

figyelt fel rá az álruhában táncoló Marie 

Antoinette. Miután megízlelte, megvette a 

mézeskalácsos egész kosarát. A karnevál 

után magához hívatta a fánksütőt, aki meg-

osztotta a királyi cukrásszal készítésének 

titkát. A recept kisebb módosítását követő-

en ezután a királyi udvarban rendszeresen 

fel kellett szolgálni e finomságot, amely 

közkedvelt lett, és az idők múlásával min-

denütt elterjedt. Az viszont kétségen kívüli, 

hogy a bécsi fánk nemzetközi hódításának 

elsöprő győzelme az 1815-ös Bécsi kong-

resszus volt. Ekkor ugyanis egymást érték 

az udvari bálok, és a pékek alig győzték 

sütni a fánkot. A legenda szerint a táncoló 

kongresszus idején tíz millió Cillikugelnt, 

Cili-féle fánkot ettek meg a honatyák.

Szentendrén a századforduló táján még 

sokféle fánk volt divatban. A bécsi fánk, 

amelynek divatját elsősorban a városi 

„Bach huszárok”, a Szentendrére küldött, 

és itt letelepedett osztrákok családjai és 

a fánk híre honosította meg. A szentendrei 

ortodoxoknál – akik Szentendrén nyugati-

as szokásokat és mintát követtek – is nép-

szerű volt. Ugyan a karneváli bálok idejére 

nekik nem volt külön erre az alkalomra 

jellemző sütijük, mint más ünnepeikre, 

de volt a krofne (töltött fánk), az ustipci 

(nem csak fánkot, de sokféle olajban sü-

töttet is jelent) és fellelhető volt a fritola 

is, hisz az Örök vőlegényt Velencéből pa-

rancsolja haza az édesapja. A közel ezer 

szentendrei tót, szlovák viszont sokféle 

zsírban sült tésztát ismert. A pampuskát, 

rózsafánkot, csörögét, talkedlit, tyúkláb 

tésztát Szentendrén ők tették népszerű-

vé. A Szamárhegyen pedig az általam is 

favorizált fritule volt a farsangi sztár, amit 

egérkének is neveztek.

Benkovits György

Címlapsztori
fritUle, A HOrvÁt fÁNk

Hozzávalók (kb. 60 darabhoz):

75 dkg liszt

6 tojás

3 evőkanál cukor

3 csomag vaníliás cukor

3 csomag sütőpor

6 dl joghurt

1,5 dl rum

3 dkg élesztő

1 citrom reszelt héja

1 narancs reszelt héja

kb. 2 liter étolaj a sütéshez

Elkészítés:

Összekeverjük a lisztet a sütőporral, majd 

egy másik tálban a tojást, a joghurtot, a 

cukrot, a vaníliás cukrot, az élesztőt, a 

rumot, és belereszeljük a citrom- és a 

narancshéjat. Ez utóbbihoz a sütőporos 

lisztet folyamatosan hozzáadjuk, úgy, 

hogy csomómentes, homogén állagú 

masszát kapjunk. Ezt követően a tésztát 

egy órán át kelesztjük.

Nagyobb edényben olajat forrósítunk, és 

egy kisebb tálba is kikészítünk kb. egy 

decinyi hideg olajat, amelybe a kanalun-

kat fogjuk mártani, hogy a tészta szag-

gatásánál majd ne ragadjon. A tésztát a 

markunkba fogjuk, és az ökölbe szorított 

kezünkből kibuggyanó részét a kanállal 

leszaggatjuk és a forró olajban aranybar-

nára sütjük.

Címlapfotónkért hálás köszönetünket 

fejezzük ki Szautner Katinak 

és Benkovits Dettinek, amiért 

a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

képviseletében bevezették 

szerkesztőségünket a fritule sütés 

rejtelmeibe, valamint Deim Balázsnak, 

aki mindezt megörökítette.

Helyszín: Városi Vendégház, Fő tér
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KONCERT

BArlANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu

január 28. péntek 20:00
VERŐKÖLTŐ
Kísérletező art-rock filozofikus 
és önreflexív szövegvilággal. A 
Verőköltő magában foglalja a lágy 
szépelgést, a kemény zúzást és az 
elektronikus püttyögést. A verő-
fényben kelő zenekar által eddig 
létrehozott 4 nagylemez borítói 
összeillesztve egy képet adnak ki, 
a címeik összeolvasva pedig egy 
versikét: „én előttem – későbe ér – 
féltve őrzött – eltévelyedés”.

SZÍNHÁZ

BArlANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu

január 21.péntek 20:00
ISMÉTLÉS 3.0
Ez a harmadik, véglegesnek 
szánt verzió. Immáron Pannival. A 
belépés ingyenes. Az Ismétlés egy 
változáskritikai kísérlet az ember 
fejlődésével kapcsolatban. Mert 
hogy néha/gyakran hajlamosak 
vagyunk problémáink forrását 
máshol, másban keresni. Hajlamo-
sak az ismétlésre, hogy dolgokra 
ugyanúgy reagáljunk, saját 
köreinket egyre kevésbé hagyjuk 
el. Vagy csak nem vagyunk még 
készek továbblépni? Meglátjuk.

szeNteNDrei teÁtrUM
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
színházterem
Pátriárka utca 7.
www.szentendreiteatrum.hu

január 22. szombat 15:00
TÜSKEVÁR: SZÍNMŰ EGY 
RÉSZBEN
Most az eredeti regény 2022-re 
modernizált változatát láthatják, 
ezért nem meglepő, hogy Tutajos 
eleinte, mint minden mai gyerek, 
az okostelefonjába kapaszkodik… 
A berek meghódítja a fiatalokat, 
Matulával felfedeznek egy nem 
virtuális, hanem valódi, színes, 
kemény, titokzatos és lenyűgöző 
világot, amit úgy hívunk, hogy 
Természet.

Fekete István csodálatos regényét 
kiváló alakításokkal, modern zené-
vel és látvánnyal a mai fiatalokhoz 
is közel tudjuk hozni. A Kis-Balaton 
élővilágát vetítéssel varázsoljuk 
a színpadra, megidézve a táj han-
gulatát. Családoknak, iskoláknak 
ajánljuk előadásunkat, 8-tól 88 
éves korig, mindenkinek.

szeNteNDrei teÁtrUM
Szamos Marcipán Múzeum Klimt-
terem
Dumtsa Jenő utca 14.
www.szentendreiteatrum.hu

január 30. vasárnap 15:00
KARINTHY FERENC: DUNAKA-
NYAR
Karinthy Dunakanyar című 
keserédes egyfelvonásosa több 
színészgenerációnak adott pazar 
lehetőséget a megmutatkozás-
ra. Lehet-e egyszeriben közünk 
egy ismeretlenhez egy vélet-
len találkozás során? Karinthy 
Ferenc figuráit a magány űzi, akik 
bátortalan, vagy éppen meg-
hökkentő lépéseket tesznek egy 
vadidegen felé. 1971-ben Szinetár 
Miklós rendezésében forgattak 
tévéjátékot Karinthy egyfelvoná-
sosából Hámori Ildikóval és Sztan-
kay Istvánnal, 1981-ben pedig 
Szentendrén láthatta a közönség 
a legendás előadást a Nosztalgia 
Kávéházban. A Szentendrei Teát-
rum idén szintén a városhoz és a 
Dunakanyarhoz sok szállal kötődő 
Szinetár Miklóst kérte fel, hogy 
állítsa színre a népszerű művet, 
Szinetár Dóra és Makranczi Zalán 
alakításában.

KIÁLLÍTÁS

MANk GAlériA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu

január 7. – 29.
EKLEKTIKA: csoportos iparművé-
szeti kiállítás
Immár nyolcadik éve állít ki a 
Magyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesülete Iparművészeti 
Tagozata a szentendrei MANK 
Galériában, amely ismét sokféle 
szakágát mutatja be a január 7-én 
nyílt Eklektika című tárlaton. A 
szentendrei MANK Galériába láto-
gatók átfogó képet kapnak a hazai 
iparművészet sokszínű világáról 
és annak különböző technikáiról, 

melyek keveredéséből egyedülál-
ló alkotások jöttek létre.

ÚJMŰHelY GAlériA
Fő tér 20.

január 18-tól
ILLUSZTRÁCIÓK GOETHE FAUST-
JÁHOZ, 1976-1980
Karátson Gábor (1935-2015) a 20. 
századi magyar képzőművészet 
egyik legsokoldalúbb alkotója 
volt. Író, műfordító, filozófus, 
orientalista, környezetvédő s nem 
utolsósorban festő és grafikus. 
Grafikusi életművének egyik leg-
nagyobb műve Goethe Faustjának 
az illusztrálása volt. Az Európa 
Kiadónál 1980-ban megjelent két 
kötet 64 akvarellje és ceruzarajza 
Goethe nagylélegzetű művének 
egészen egyedi értelmezését 
nyújtja. A színes és monokróm 
lapok Goethe színtanának és 
színelméletének megfelelően, a 
színek szimbolikája révén elevení-
tik meg a drámai költemény egyes 
szakaszait.

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

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

január 22. 11:00
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Magyar Kultúra Napján a Feren-
czy Múzeumi Centrum egész nap 
ingyenes, kurátori tárlatvezetése-
ket tart.
16.00 – 17.00 Két Paletta. Modok 
Mária & Czóbel Béla kiállítása | 
Czóbel Múzeum, Templom tér 1.

február 24. – május 29.
ÜVEG HAT FŐRE
A kortárs hazai üvegművészet 
erős középgenerációjához tartozó, 
komoly hazai és nemzetközi 
elismertséggel rendelkező hat 
alkotóművész, Borkovics Péter, 
Hegyvári Bernadett, László Kyra, 
Melcher Mihály, Sipos Balázs, 

Smetana Ágnes mutatja be mun-
káit. Kurátor: Bodonyi Emőke.

kOvÁCs MArGit kerÁMiAMÚzeUM
Vastagh György utca 1.

2021. június 17.-től
KOVÁCS MARGIT, A DUNA 
KIRÁLYNŐJE
A hét minden napján (hétfőtől – 
vasárnapig), 10:00 és 18:00 óra 
között látogatható.

január 22. 15:00
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Magyar Kultúra Napján a Feren-
czy Múzeumi Centrum egész nap 
ingyenes, kurátori tárlatvezetése-
ket tart.

Pirk JÁNOs MÚzeUM
Bogdányi utca 34.

2021. június 17.-től
PIRK JÁNOS ÉLETMŰKIÁLLÍTÁS
„Pirk János páratlan életművet 
hagyott maga után. Ez a drámai 
életmű csak a legnagyobbakhoz 
mérhető: Mednyánszky, Egry, Tor-
nyay-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.

kMettY MÚzeUM
Fő tér 21.

2021. november 12. – 2022. 
november 13.
KMETTY JÁNOS – AZ ÖRÖK KE-
RESŐ 2.0. – Fókuszban a tájképek
Kurátor: Bodonyi Emőke.

január 22. 14:00
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Magyar Kultúra Napján a Feren-
czy Múzeumi Centrum egész nap 
ingyenes, kurátori tárlatvezetése-
ket tart.

vAJDA MÚzeUM
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu

január 14. – 30.
BARCSAY-DÍJASOK KIÁLLÍTÁSA
Barcsay Jenő születésének 
évfordulóján, január 14-én nyílt új 
tárlat a 2021-es év díjazottjainak 
munkáiból a Vajda Múzeumban. 
2021-ben Csörgő Tamás, Görbe 
Alexandra és Mányoki Ádám 

2022. február 2. szerda 17 óra

Hamvas Béla Pest Megyei könyvtár

keresztury tibor szentendrén élő író 

könyvbemutatója

Beszélgetőtárs: Darvasi lászló író

Keresztury Tibor új regénye letaglózó 

önéletrajzi visszatekintés. A testi-lel-

ki megpróbáltatásokon és a külön-

böző kórtermeken keresztül jutunk el 

a születés pillanatáig és a gyerekkor 

moccanatlan, valamint az ifjúkor moz-

galmas időszakán át a keserű jelenig. 

A fejezetekben az elbeszélő kíméletlen 

őszinteséggel vall függőségeiről, be-

tegségeiről, gyógyulásairól és mostani 

állapotáról. Közben – mint szellemek 

vagy kísértetek – meglátogatják őt a 

valós személyekből, rokonokból ösz-

szegyúrt, egykoron megalkotott figurái, 

majd a végén maga indul el Szindbád-

ként, hogy találkozzon velük.

A Kereszturyra jellemző erős atmoszféra-

teremtés és önirónia, valamint a groteszk 

véres valósága itt erősebb, mint valaha. 

Ahogy írja: „Én a halállal elvileg tegező 

viszonyban vagyok: hogy mást ne mond-

jak, a szülészetről a pathológiára vittek 

haza az ideihez képest felhőtlenül bol-

dog hatvankettes békeévben a szüleim, 

ki sem kellett lépniük a debreceni klinika 

kapuján.”

csillog elnyeli

zokogvást röhögsz

szurok-panoptikum

a kedély szellemvasútján

elfészkelődsz az áradó rettegésben

beszakad papír és képernyő

próbálod műként nézni

a művet hogy kibírd

röhögsz zokogvást

elnyeli csillog

(Parti Nagy Lajos)Keresztury Tibor | Fotó: Szilágyi Lenke
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nyerte el a Barcsay Jenő szellemi 
örökségéhez kötődő szakmai 
kitüntetést. A tárlat a pályázatra 
beadott nyertes portfóliókból 
nyújt reprezentatív válogatást.

január 22. 13:30
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Magyar Kultúra Napján a Feren-
czy Múzeumi Centrum egész nap 
ingyenes, kurátori tárlatvezetése-
ket tart.

február 12. – március 27.
PHOTOLAB: A SZABADSÁG 
GESZTUSAI
2022-ben Bácsi Róbert László, Ak-
nay Csaba és Kotchy Gábor (The 
Orbital Strangers Project), Deim 
Balázs, Csontó Lajos kiállítása 
nyílik a Vajda Múzeum PhotoLab 
kiállítóterében. A kiállítás-sorozat 
első tárlata A szabadság gesztusai 
címmel Bácsi Róbert László mun-
káiból nyílik, február 12-én, a Vajda 
Múzeum PhotoLab kiállítóterében.

CzÓBel MÚzeUM
Templom tér 1.
www.muzeumicentrum.hu

2021. október 30. – 2022. október 
30.
KÉT PALETTA: Czóbel Béla – Mo-
dok Mária
Kurátor: Muladi Brigitta
A kiállítás csütörtöktől vasárnapig 
10 és 18 óra között tekinthető meg.

január 22. 16:00
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Magyar Kultúra Napján a Feren-
czy Múzeumi Centrum egész nap 
ingyenes, kurátori tárlatvezetése-
ket tart.

MOZI

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

január 19. szerda
16:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI 
MESE 91’
17:45 A GUCCI-HÁZ 158’ (feliratos)
20:30 A HŐS 127’ (feliratos)
19:00 KÖNYVESBOLT PÁRIZSBAN 
90’ (feliratos)

január 20. csütörtök
16:00 AZ UNOKA 115’
18:00 NYISD KI A SZEMED FILM-
KLUB: EVOLÚCIÓ 97’
20:00 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE 121’ (feliratos)
19:00 TINA 118’ (feliratos)

január 21. péntek
15:45 A HŐS 127’
18:00 AZ UNOKA 115’
20:00 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE 121’ (feliratos)
19:00 TINA 118’ (feliratos)

január 22. szombat
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
14:15 VADLOVAK – A HORTOBÁGYI 
MESE 91’
16:00 EGY MINDENKIÉRT 80’
17:30 AZ UNOKA 115’ + KÖZÖN-
SÉGTALÁLKOZÓ
20:00 NAGYKARÁCSONY 109’+ 
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
19:00 VÁRKONYI 110: FEKETE 
GYÉMÁNTOK 166’

január 23. vasárnap
16:00 CLIFFORD, A NAGY PIROS 
KUTYA 97’
18:00 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE 121’ (feliratos)
20:15 RIFKIN FESZTIVÁLJA 88’ 
(feliratos)
19:00 MAGYAR PASSIÓ 91’

január 25. kedd
18:00 TÖRÖK KATALIN ELŐADÁSA

január 26. szerda
16:00 EL A KEZEKKEL A PAPÁM-
TÓL! 95’
18:00 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE 121’ (feliratos)
20:15 RIFKIN FESZTIVÁLJA 88’ 
(feliratos)
19:00 NOTTHING HILL-I CUK-
RÁSZDA 97’ (feliratos)

január 27. csütörtök
15:45 VADLOVAK – A HORTOBÁGYI 
MESE 91’
17:30 MÁTRIX FELTÁMADÁSOK 
148’ (feliratos)
20:15 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE 121’ (feliratos)
19:00 TOXIKOMA 124’

január 28. péntek
15:45 AZ UNOKA 115’
18:00 PÁRHUZAMOS ANYÁK 123’
20:15 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE 121’ (feliratos)

19:00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: 
BOTTICELLI ÉS A MEDICIEK 91’ 
(feliratos)

január 29. szombat
15:45 CLIFFORD, A NAGY PIROS 
KUTYA 97’
17:30 A GUCCI-HÁZ 158’ (feliratos)
20:15 AZ UNOKA 115’
19:00 KÖNYVESBOLT PÁRIZSBAN 
90’ (feliratos)

január 30. vasárnap
15:30 ÉNEKELJ 2. 113’
17:30 WEST SIDE STORY 156’ 
(feliratos)
20:15 PÁRHUZAMOS ANYÁK 123’
19:00 KÜLÖN FALKA 98’

február 2. szerda
15:45 PÁRHUZAMOS ANYÁK 123’ 
(feliratos)
18:00 VADLOVAK – A HORTO-
BÁGYI MESE 91’
19:45 AZ UNOKA 115’
19:00 KÖNYVESBOLT PÁRIZSBAN 
90’ (feliratos)

ÖkOPArtY
Online – Facebook: Ökoparty

január 19. szerda 18:00
A VILLANYKÖRTE ÖSSZEESKÜ-
VÉS
A 2010-ben készült spanyol 
dokumentumfilm (The Light Bulb 
Consiracy) azt mutatja be, hogyan 
határozza meg életünket a „terve-
zett elavulás” intézménye egészen 
az 1920-as évek óta, amikor a 
gyártók elkezdték szándékosan 
lerövidíteni a termékek élet-
tartamát azért, hogy növeljék a 
fogyasztói igényeket. Ez lesz első 
filmünk 2022-ben. Beszélgetőtár-
saink lesznek Zoom segítségével 
Köves Alexandra (Corvinus Egye-
tem), Vági Zsolt (Messzelátó Egye-
sület) és Victor András (Magyar 
Környezeti Nevelési Egyesület).

ELŐADÁS

szeNteNDrei teÁtrUM
Szamos Marcipán Múzeum Klimt-
terem
Dumtsa Jenő utca 14.
www.szentendreiteatrum.hu

január 23. vasárnap 17:00
SZENTENDREI SZALON

Három igazán színes szentendrei 
egyéniség invitál mindenkit a 
januári SzentEndrei Szalonba: 
Győry Eszter (Vén Kecske Galéria), 
Falusi Mariann (énekesnő), Endrei 
Judit (műsorvezető)! Garantált a 
kiváló hangulat, a pazar zene, és a 
szenzációs beszélgetés.

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

február 2. szerda 17:00
KERESZTURY TIBOR KÖNYVBE-
MUTATÓJA
Keresztury Tibor új regénye letag-
lózó önéletrajzi visszatekintés. A 
testi-lelki megpróbáltatásokon és 
a különböző kórtermeken keresz-
tül jutunk el a születés pillanatáig 
és a gyerekkor moccanatlan, 
valamint az ifjúkor mozgalmas 
időszakán át a keserű jelenig. 
A fejezetekben az elbeszélő 
kíméletlen őszinteséggel vall 
függőségeiről, betegségeiről, 
gyógyulásairól és mostani álla-
potáról. Közben – mint szellemek 
vagy kísértetek – meglátogatják őt 
a valós személyekből, rokonokból 
összegyúrt, egykoron megalkotott 
figurái, majd a végén maga indul 
el Szindbádként, hogy találkozzon 
velük.

GYEREK

MŰvészetMAlOM
Bogdányi u. 32.
www.muzeumicentrum.hu

január 23. vasárnap 14:00
ÓRIÁSMASZKOK, ÁLLATSZEL-
LEMEK
Kreatív foglalkozások kicsiknek 
és nagyoknak a szentendrei GYIK 
Műhelyben!
14.00–15.30 Állat-szellemek: 
ovisok és kisiskolások, 6-8 éves 
korosztály számára.
16.30–18.00 Óriásmaszkok: 
általános iskolások, 9-12 éves 
korosztály számára.
A részvétel ingyenes, regisztráció: 
gyikmuhely.ferenczy@gmail.com. 
Info: 70 45 79 121 (Varga Virág).

Photolab – egy hely, ami a fotográfiáról szól

A képzőművészet különböző ágai mellett a fotográfia is markán-

san jelen van Szentendrén és vonzáskörzetében, számos jelentős 

fotográfus és fotóművész kötődik ehhez a térséghez. A Ferenczy 

Múzeumi Centrum hetvenéves fennállása alatt ez idáig nem volt 

olyan kiállítótér, ami kizárólag a fotográfia bemutatását, népsze-

rűsítését tekintette feladatának. Az FMC új kiállítóhelye 2022 ele-

jén nyílik a Vajda Múzeumban, új funkcióval, és a helyi identitás 

erősítését szolgálja: lehetőséget és teret biztosít a szentendrei 

kötődésű fotóművészek számára a fotóprojektek méltó szakmai 

keretek közötti prezentálására. A kiállításokhoz szakmai előadá-

sok, artisttalks események, fotó workshopok, portfolioreview-k 

kapcsolódnak.

2022-ben Bácsi róbert lászló, Aknay Csaba és kotchy Gábor (the 

Orbital strangers Project), Deim Balázs, Csontó lajos kiállítása nyí-

lik a Vajda Múzeum PhotoLab kiállítóterében. A kiállítás-sorozat első 

tárlata A szabadság gesztusai címmel Bácsi Róbert László munkái-

ból nyílik, február 12-én, a Vajda Múzeum PhotoLab kiállítóterében. Bácsi Róbert László: Kövesd a Napot!
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Múzeummaraton 
a Magyar kultúra Napján

A Magyar Kultúra Napján, január 

22-én, a Ferenczy Múzeumi Cent-

rum egész nap ingyenes, kurátori 

tárlatvezetéseket tart.

Az ingyenes tárlatvezetések hely-

színei és időpontjai:

11.00 – 11.50 Kincskeresés, kaland, 

tudomány. Közösségi régészeti 

projektek Pest megyében | Ferenczy Múzeum | Kossuth 

L. u. 5.

13.30 – 13.50 Barcsay-díjasok 2021 | Vajda Múzeum, Hunyadi 

u. 1.

14.00 – 14.50 Kmetty János az örök kereső 2.0 – Fókuszban 

a tájképek | Kmetty Múzeum, Fő tér 21.

15.00 – 15.50 Kovács Margit a Duna királynője – Kovács Mar-

git Kerámiamúzeum | Vastagh Gy. u. 32. (bejárat a Görög u. 

felől)

16.00 – 17.00 Két Paletta. Modok Mária & Czóbel Béla kiállí-

tása | Czóbel Múzeum, Templom tér 1.

www.muzeumicentrum.hu

www.facebook.com/ferenczymuzeumicentrum

Barcsay-díjasok kiállítása a vajda Múzeumban

Barcsay Jenő születésének évfordulóján, 

január 14-én nyílt új tárlat a 2021-es év 

díjazottjainak munkáiból a Vajda Múze-

umban. 2021-ben Csörgő tamás, Görbe 

Alexandra és Mányoki Ádám nyerte el a 

Barcsay Jenő szellemi örökségéhez kö-

tődő szakmai kitüntetést. A tárlat a pályá-

zatra beadott nyertes portfóliókból nyújt 

reprezentatív válogatást.

A Barcsay-díjat az ikonikus szentendrei 

festő, Barcsay Jenő emlékére testvére, 

Barcsay Erzsébet alapította 1989-ben. A 

Barcsay-jutalmat a Magyar Képzőművé-

szeti Egyetem tanárai olyan diákoknak 

ítélik meg, akik rajzkészségük révén 

méltó követői a mesternek. A másik ki-

tüntetés a Barcsay-díj, melyet már vég-

zett, fiatal, 35 év alatti képzőművészek 

nyerhetnek el. Az alkotásoknak nem kell 

feltétlenül kapcsolódniuk Barcsay abszt-

rakt művészeti látásmódjához. A díjazás 

fő szempontja, hogy olyan feltörekvő, 

fiatal festők szakmai útját segítse, akik 

az alkotás iránti alázatukkal és tehetsé-

gükkel kitűnnek kortársaik közül.

A kiállítás nyitva: 2022. január 15. – 2022. 

január 30., csütörtöktől vasárnapig, 10-

18 óra között. Helyszín: vajda Múzeum, 

Hunyadi u. 1.

februártól újra: keresztrím
Februártól visszatér a Ferenczy Múzeu-

mi Centrum népszerű Keresztrím irodalmi 

beszélgetéssorozata. Újra párban jelent-

keznek egymást választó szerzők, örökké 

fiatalok és még fiatalabbak. A hosszúra 

nyúló téli estékre betárazhatók a köny-

vek, hogy tavaszra ismerőssé váljon, aki 

ismeretlen.

Szilágyi Zsófia Júlia irodalomtörténész 

vendégei lesznek: Puskás Panni – Wirth 

imre, lukács flóra – kőrizs imre, székely 

Örs – Győrffy Ákos, rakovszky zsuzsa – 

Both Balázs.

Előzetesben egy rövid részlet Puskás 

Panni „A rezervátum visszafoglalása” 

című szemtelenül felszabadult köteté-

ből: „Legyél inkább egy épület, de ne túl 

magas, ne rólad ugráljanak a remény-

vesztett kamasz lányok. Inkább egy pici 

ház, amit a két kezemmel építek. Lassan 

készülsz, de jó várni. Budán leszel, és 

nem Pesten, bár Pesten jobban szeretek 

lakni, de arra gondolok, miközben a vé-

redet a habarcsba keverem, hogy nincs 

semmi, amit annyira szeretnék, mint hogy 

téged igazán boldognak lássalak. Aztán 

beléd költözöm. Úgy vagyok otthon ben-

ned a színes IKEA bútorok között, mint 

még soha sehol. Majd eljön a karácsony, 

a hó szitál az udvaron, kályhában ropog 

a tűz, és miközben gyanútlanul az illatos 

mézeskalácstésztát nyújtom, te egyetlen 

pillanat alatt fájdalmas reccsenéssel om-

lasz a fejemre.” (Óda)

A szombati beszélgetések 16 órától kez-

dődnek a Ferenczy Múzeumban. Időpon-

tok: február 26., március 12., április 2. és 

április 23. Részletek: www.femuz.hu/

programok

Barcsay-díj



2
3

—
f

e
N

N
t

A
r

t
H

A
t

Ó
 é

l
e

t

Közvetlen kapcsolatokkal a környezetvédelemért
szentendre tavaly novemberben csatlakozott a klímabarát települések szövetségé-

hez. Az összefogás 2009-ben azzal a céllal jött létre, hogy támogatást, szakmai segít-

séget nyújtson az önkormányzatok számára. A csatlakozásban rejlő lehetőségekről 

Hernádi krisztina Nóra önkormányzati képviselőt, valamint Hazai Attila környezetvé-

delmi referenst kérdeztük.

Mik voltak a pályázat elfogadásának kri-

tériumai?

H.A.: Legfőképp a város elhivatottsága 

amellett, hogy olyan megoldásokat része-

sítsen előnyben mind az energiahatékony-

ság terén – például fűtés, közvilágítás, há-

zak szigetelése stb. –, mind a zöldfelületek 

fenntartható módon történő kialakításában, 

amelyek hosszú távon környezetbarát és 

innovatív megoldásokat nyújtanak a kü-

lönböző szakterületeken, ezzel nemcsak a 

környezetünk mikro- és makroklímáját véd-

ve, hanem remélve azt is, hogy minél több 

település csatlakozásával (sok kicsi sokra 

megy alapon) globálisan is tenni tudunk egy 

fenntartható, élhető környezetért.

H.K.N.: Mindeközben a változó környezeti 

tényezőkhöz (pl. szélsőségesebb időjárási 

helyzetek) is szükséges alkalmazkodni, új 

válaszokat, nézőpontokat keresni a felme-

rülő kérdésekre.

H.A. Ezeket a célokat fogalmaztuk meg 

Szentendre Klímastratégiájában, illetve 

jelenleg is dolgozunk Szentendre új kör-

nyezetvédelmi programján, a hulladékgaz-

dálkodási programon, valamint Szentendre 

természetvédelmi értékeinek felülvizsgá-

latán.

környékbeli településekkel terveznek-e 

szorosabb együttműködést?

H.K.N.: Az együttműködés több témában is 

elindult járási-régiós szinten, hiszen bizo-

nyos területeken ez elengedhetetlen ah-

hoz, hogy valós eredmények szülessenek, 

például a biológiai szúnyoggyérítés terén.

H.A.: Jó gyakorlatot láthatunk több kör-

nyező településen is, de a tapasztalat azt 

mutatja, hogy az együttgondolkodás és a 

közös cselekvés az, ami hosszú távon kéz-

zelfogható eredményekhez vezethet. Ennek 

ellenére természetesen nem hanyagol-

hatjuk el a legapróbb városi célokat sem, 

amik külön-külön valóban „kis” lépések, 

de összességében jelentős hatást hoznak. 

Ilyen lépések például a Bükkös-patak bal 

partján a 11-es út melletti terület, vagy a 

Kálvária út melletti rézsű rehabilitálása, az 

Alsó-Izbég téri hársfa megmentése, Szent-

endre faültetési és cserjésítési programja, 

bioárkok és esőkertek kialakítása, biológiai 

szúnyoggyérítési mintaprogram, a belvárosi 

szenny- és csapadékvíz hálózat szétválasz-

tása, közösségi faültetések (pl. a Bükkös 

Egyesülettel ültettünk facsemetéket), civil 

szemétszedési akciók támogatása, a kom-

posztáló program, tanösvények felújítása, 

lakossági, iskolai és óvodai edukáció, ház-

hoz menő szelektív hulladékgyűjtés, hasz-

nált étolaj leadó pontok kialakítása, extenzív 

ágyások kialakítása és még sorolhatnánk. 

Ezek mind megvalósult vagy folyamatban 

lévő helyi akciók, amelyekkel egy élhetőbb 

város mellett a környezetvédelemért, így a 

klímavédelemért is teszünk.

készül-e klímavédelmi akcióterv, és ha 

igen, ennek összeállítása során kikkel 

szándékoznak együttműködni?

H.A.: Ez egy hosszú folyamat, viszont már 

nem az elején járunk. Úgy gondolom, hogy 

nem tekinthető a klímastratégia egyszerű 

folytatásának a klímavédelmi akcióterv, 

ez ennél komplexebb. Egy akciótervnél 

találkozik a stratégia, a város energetikai 

programja, a környezetvédelmi program, a 

hulladékgazdálkodási program és a termé-

szetvédelmi területek felülvizsgálata. Eze-

ket eddig szinte kizárólag egy külső megbí-

zott cég csinálta, de véleményünk szerint a 

szakembereken kívül fontos bevonni a helyi 

intézményeket, a lakosságot és a civil szer-

vezeteket is. Csak úgy teremthetünk szilárd 

alapot (vagy termékeny táptalajt) egy ilyen 

akcióterv létrejöttéhez, ha minél szélesebb 

körű lakossági és szakmai háttere van. Több 

olyan kiváló szakember és civil egyesület 

van Szentendrén, amelyek összefogásával 

a városvezetés egy konstruktív együttmű-

ködést kíván létrehozni az önkormányzat és 

a lakosok között.

Mik a jövőbeli tervek? Nyitott-e a város la-

kossági, illetve civil kezdeményezésekre?

H.A.: Minden kezdeményezésre nyitottak 

vagyunk, sőt várjuk is azokat. Az idei évben 

szeretnénk folytatni a Kálvária út melletti 

terület rekonstruálását: a sérült, gazos ré-

szek évelőágyásokká alakítását, így javítva 

az ökológiai értékük mellett a csapadékvíz-

megtartó, illetve a pormegkötő szerepüket, 

mindamellett, hogy virágzó, minőségében 

javuló zöldfelületeket hozunk létre.

Időjárásunk sajnos évről évre szélsősé-

gesebb, így a hirtelen jövő nagy csapa-

dékmennyiség után rendszeresen villá-

máradások alakulnak ki a patakjainkon. 

Szerencsére ezt is lehet mérsékelni, úgy-

mint a csapadékvíz helyben történő szik-

kasztásával, nem engedve, hogy egy-egy 

városrészről, vagy akár utcáról a teljes 

csapadékmennyiség közvetlenül a patak-

ba hömpölyögjön le. Erre jó megoldás lehet 

bioárkok és esőkertek kialakítása, amelyek 

segítségével a lehullott csapadékot hely-

ben szikkasztjuk úgy, hogy magas vízigényű 

növényeket telepítünk, ezzel segítve a víz 

felszívódását és annak párologtatását 

(transpiráció). Ilyen megoldást szeretnénk 

megvalósítani a Szentlászlói úton a Temp-

lom utca és a 11-es út közötti szakaszon, 

ahol a mostani árkot tervezzük bioárokká 

alakítani. (A Püspökmajoron, a Hamvas Béla 

utcában ennek már csak a kivitelezése hi-

ányzik, és több helyen szükséges ott is a 

csapadékvíz elvezetése.)

Idén kezdődik a 11-es út szentendrei sza-

kaszának a felújítása. A városvezetés zöld 

szempontból is kiemelten kezeli ezt a pro-

jektet. Terveink szerint, ahogy a felújítási 

munkák haladnak, úgy követné ezt a főút 

melletti zöldsávok rekonstrukciója is. Újra-

gondoljuk a poros, sáros, gazos zöldsávok 

hasznosítását úgy, hogy az hosszútávon 

fenntartható legyen, egyben a város arcu-

latát is kedvezően alakítsa, gondolva itt zöld 

falra, évelő ágyásokra, cserjésítésre, zöld 

buszmegálló kialakítására.

Természetesen a már hagyománynak mi-

nősülő komposztláda programot, a Föld 

napi programot, a közösségi szemétszedé-

seket is folytatjuk, illetve a következő évek-

ben a már jól működő közösségi kertünk 

mintájára egy új kertet is tervezünk létre-

hozni. Szeretnénk a városi zöldfelületeket 

hosszú távon fenntarthatóvá tenni, ökológiai 

értéküket és minőségüket is növelni. Ennek 

első, kézzel fogható lépéseit a következő 

években is folytatjuk.

A városi honlap zöld szentendre felületén 

kívül terveznek-e bármilyen más eszközt a 

lakosság minél szélesebb körű eléréséhez?

H.A.: Én személy szerint elsődlegesen a 

közvetlen kapcsolatokban hiszek. Szeret-

ném, hogy valóban megvalósuljon az ön-

kormányzat és a civil szervezetek között egy 

aktív fórum, ahol rendszeresen tudnánk a 

környezetvédelemről és a klímavédelemről 

értekezni.

Támogatnám továbbá, ha a Szentendre és 

Vidékében is lenne egy kizárólag zöld oldal, 

ahová havi szinten egy csokorba gyűjtenénk 

a zöld témákat.

- lzs -

Fotó: Bellai László
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Álarcok a szentendrei festészetben

A farsangi időszak hagyomá-

nyai közé tartozik a jelmez- és 

álarcviselés, mely a szentendrei 

alkotókat is megihlette. A Fe-

renczy Múzeum gyűjteményé-

ben több festmény is található, 

mely álarcos, maszkos alakokat 

ábrázol.

A 20. század elejével megnőtt 

az érdeklődés az egzotikusnak 

tartott keleti, törzsi szokások 

iránt. A kordivat a művészetben 

is látható: ebben az időszakban 

terjedtek el az orientális han-

gulatú maszkábrázolások. Az 

álarc megjelent Ámos Imre és 

Czóbel Béla csendéleteiben 

is, ugyanolyam hétköznapi 

tárgyakként, mint az őket kö-

rülvevő kés, kenyér, váza, vagy 

mandolin. Ámos Imre művében 

a hideg színek dominálnak, 

borongós hangulatot adva a 

képnek, miközben Czóbel Béla 

festményének meleg színei 

meghitt atmoszférát teremte-

nek.

Modok Margit „Maszkok, sár-

kányok” című képe a gyer-

mekkori farsangi mulatságok 

hangulatát idézi. Az egyszerű 

geometriai formákból mintá-

zott álarcok mélység nélkül 

„lebegnek” a térben, a nézővel 

szembefordulva, gyerekrajz 

érzetét keltve.

Korniss Dezső képe szintén a 

gyermeki művészetből táp-

lálkozik: vörös figurája arcán 

ugyanazt a végsőkig leegysze-

rűsített kifejezést látjuk, mint a 

gyerekrajzokén. A semleges 

arcvonások nyitva hagyják a 

Ámos Imre: Csendélet maszkkal | olaj, vászon | 1941, Modok Mária: (maszkok) Sárkányok | olaj, vászon | é.n.

Czóbel Béla: Maszk és mandolin | olaj, vászon | 1928 Korniss Dezső: Vörös f igura | pasztell , papír | 1945
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kérdést: mit érez, mit akar ki-

fejezni a figura?

Vajda Lajos „Kettős önarckép” 

című művén két, egymásra ve-

tülő, „összegabalyodó” vonal-

rajzot látunk: egy arcot és egy 

maszkot. A kérdés azonban 

nyitott marad: melyik az arc, 

és melyik a maszk?

Vajda Lajos Önarckép kopo-

nyával című képén a fej szin-

te teljes felülete üres, vagy 

mondhatjuk úgy is, a papír szí-

ne tölti ki. Egy vonallal, leegy-

szerűsítve, ceruzával rajzolta 

meg a leegyszerűsített arcvo-

násokat és a tetoválás-szerű 

koponyát a homlokán. Vajon 

csak gondol rá vagy tényleg a 

homlokára rajzolták? Nézzük 

meg közelebbről a szemeit! 

Az egyik telített, satírozott, 

szemgolyó-szerű, a másik 

üres. Vagy lehet, hogy nem 

is üres, csak átlátszó, és azon 

keresztül az egész világ feltér-

képezhető…

Anna Margit „Fej” című alkotása 

a farsang télűző funkciójához 

nyúlik vissza: a riasztó kinézetű 

álarc szemei térbelinek hatnak, 

mintha a maszk mögött a vi-

selővel néznénk farkasszemet. 

Másik műve, a „Bábu” szintén 

néphagyományokból táplál-

kozik: arca mákgubóból, haja 

levelekből, szárnya kukorica-

csuhéból készült.

A Farsangi visszatekintő című 

2021. február 24-i FMC YouTube 

videóban elhangzottak alapján 

összeállította:

Vas Julianna

Vajda Lajos: Kettős önarckép | kék és vörös kréta, papír | 1937

Vajda Lajos: Önarckép koponyával | ceruza, papír, kollázs | 1936 Anna Margit: Bábu I . | olaj, vászon | 1969

Anna Margit: Fej | papír, tempera | 1946,



A kosarasok a téli szünetben sem pihenhettek
2022. január 5-én már NB II-es bajnoki 

mérkőzést játszott a Szentendrei KSE. A 

bajnokságban 2 hellyel mögöttük álló 

ELTE BEAC csapatát fogadták fiaink.

A 16 csapatos bajnokság 11. helyéről vár-

ta a folytatást a Szentendre KSE. A tavalyi 

évet győzelemmel záró együttes a szü-

net után megújult erővel készült a mér-

kőzésre. Sajnos a bravúr most elmaradt.

Az első negyed 5 pontos előnnyel zárult, 

de sajnos ez kevésnek bizonyult a meccs 

végére. Az ellenfél fokozatosan dolgozta 

le a hátrányát. A harmadik negyedet 10 

ponttal nyerte az ELTE BEAC csapata, ami 

elégnek bizonyult a mérkőzés végső győ-

zelméhez.

Legeredményesebb játékos Sziklai Gyu-

la volt. Mezőnyből 50%-os pontossággal 

dobta a kosarakat. 14 pontot szórt, 4 le-

pattanót és 4 labdát szerzett. Teljesítmé-

nyi index: 14.

Erdődi Péter a jó védelem mellett sok-

szor vállalta magára a felelőséget ne-

héz helyzetben és a csapat szíve-lelke 

volt. 11 pontot dobott, 4 lepattanót és 

3 labdát szerzett, 5 szabálytalanságot 

harcolt ki, 4 gólpasszt adott. Teljesít-

mény indexe: 16.

szentendrei kse – elte BeAC 70-82 (22-

17,13-17,15-25,20-23)

Következő mérkőzés:

2022. január 22. 18:00 Szentendre KSE – 

Dunaharaszti MTK II.

A Junior csapat negyedik győzelmét 

aratta zsinórban az Országos Regionális 

Bajnokság, Közép Régió „A” csoportjá-

ban. A mérkőzés embere Duránszkai Ben-

ce volt, aki kiváló egyéni teljesítményt 

nyújtott, és 12 ponttal vette ki a részét 

a sikerből.

szentendrei kse – szPA-Hse U18 74-38

DiÁkOliMPiAi Hírek
kiváló eredményt ért el 

a ferences Gimnázium

2021.december 14-én rendezték meg a 

Kosárlabda V-VI. kcs. országos elődöntő-

jét. Tét az országos döntőbe jutás, ahol a 

8 legjobb középiskolai csapat verseng az 

első helyért.

A Ferences Gimnázium csapata tisztes 

helytállással, szoros csatában és mindösz-

sze 8 perc gyenge játéknak köszönhetően 

lemaradt az országos döntőről. Ennek elle-

nére hatalmas gratuláció a fiúknak és edző-

jüknek, az előkelő második helyezésért.

Jövőre újra megpróbálják, és reméljük 

2023 januárjában már ők lesznek a leg-

jobbak.

Hamarosan induló versenyek

Az általános iskolák felső tagozatos csa-

patsportok versengései hamarosan meg-

rendezésre kerülnek. Több szentendrei 

iskola is érdekelt kézilabda, kosárlabda, 

röplabda versenyekben. A testnevelők már 

előre nevezték a csapatokat, szurkoljunk, 

hogy eljussanak a legnagyobb célig, az 

országos döntőig.

Kézilabda (lány, fiú): Szentendre II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Kosárlabda (lány, fiú): Szent András Kato-

likus Általános Iskola és a Ferences Gim-

názium

Röplabda: Ferences Gimnázium

egyéni versenyszámok:

Bárki nevezhet egyéni versenyekre, aki az 

adott sportágban sportol. Jelezni kell a 

testnevelő tanár felé, hogy az iskola tanu-

lója az adott sportágban szeretné megmé-

rettetni magát a Diákolimpia versenyso-

rozatban. Nevezni kizárólag az iskola tud. 

Nevezési időre figyelni kell!

Úszás „B” kategória: 2022. január 29. Száz-

halombatta

2002 – 2014 között született fiúk/lányok, 

akik úszás sportágban NEM rendelkeznek 

versenyengedéllyel. Nevezési határidő: ja-

nuár 25.

Lábtoll: Nevezési határidő: I-IV.kcs: 2022. 

március 31. V-VI.kcs: 2022.március 3.

FitKid: Nevezési határidő: 2022. február 18.

TáncSport: Latin és standard tánc szólóban 

és párban. Formáció csoportban. Nevezési 

határidő: 2022. tavasz

Tollaslabda: Nevezés: 2022. január 18.

Aerobic: Nevezés: 2022. február 25.

Kötélugrás: Nevezés: 2022. február 28.

Kick-Box: Nevezés: 2022.március 7.
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Felső sor: Tóth Gyula, Gyürk Zsigmond, Dorn Ádám, Zsarnóci Benedek, Dócs Benedek, 
Sólyom László, Szabó Levente, Vukics Lél Alsó sor: Mogyorósi Bendegúz, Benes Bendegúz, 

Galambos Csongor, Szendi-Horváth Nándor



Újévi fogadalmak egyike: sportolni fogunk
Az újévi fogadalmak toplistása a sportolás, az egészségtudatos életmód, a fogyás. Foga-

dalmat tenni könnyű, de azt betartani igen nehéz feladat. Statisztikák szerint a lelkesedés 

februárig szokott tartani. Mégis mit tehetünk, hogy eljussunk a következő év decemberéig?

Valószínű senkinek nem kell bizonygat-

ni, hogy a rendszeres testmozgás milyen 

egészségügyi előnyökkel jár. Ennek el-

lenére mégis nehéznek tűnik a napi ru-

ti nunk ban időt és helyet találni minderre. 

A statisztikák szerint a felnőttek több mint 

fele nem végez annyi testmozgást, mint 

amennyire a szervezetének szüksége 

lenne. Jogosan merül fel a kérdés, hogy 

mennyi a „szükséges”?

A Betegség Ellenőrzési és Megelőzési 

Központ (The Center for Disease Control 

and Prevention) szerint „Egy átlagos fel-

nőttnek hetente legalább 150 percig kellene 

közepes intenzitású testmozgást végeznie 

ahhoz, hogy megőrizze testi-lelki egészsé-

gét.”

A lehetőségek tárháza végtelen, már csak 

fejben kell elég erősnek lennünk ahhoz, 

hogy ezt meg is tudjuk valósítani.

Első lépésként gondoljuk át a heti tevé-

kenységünket (reggeli rutin, munka, be-

vásárlás, rohanás oviba/iskolába/edzésre 

a gyerekért, vacsora, esti rutin). Találjunk 

olyan rést, ahová tudatosan és tervezet-

ten be tudunk iktatni mozgást. Tippek: 

Keljünk korábban, hétvégén vásároljunk 

be a következő 1-2 napra, főzzünk előre, 

mozogjunk együtt a családdal, sétáljunk 

a munkahelyünkre. Tudom, hogy ezek 

nem ennyire egyszerűek, de valahol el 

kell kezdeni.

Amíg nincs valódi elszántság, addig nem 

lesz eredmény sem. Kezdjünk hosszabb 

sétákkal, ami a futás előszobája. Fokoza-

tosan növeljük a távot és a tempót. Ebből 

tudunk szép lassan átváltani laza koco-

gásra. Nyugodtan iktassunk be sétákat a 

futás közé. Még nem maratonra készülünk, 

csak az egészségünkért teszünk. Hétvé-

gente adjuk át magunkat a természetnek. 

Szentendre olyan csodálatos helyen fek-

szik, ahol szinte a szélrózsa minden irányá-

ba találunk olyan túra- vagy kerékpáros 

útvonalat, ahol kellemes sétát vagy ke-

rékpározást tehetünk.

Idő hiányában elkezdhetjük az otthoni 

testmozgást is, de fontos tudni, ha nem 

végzünk jól vagy szabályosan egy-egy 

mozdulatot, akkor többet ártunk, mint 

használunk. A fitnesztermekben szerve-

zett csoportos órák ideálisak lehetnek 

azok számára, akik szeretik a jó hangu-

latot, a hangos zenét és a társaság moti-

vációját. Keressünk olyan fitnesz órákat, 

amiken szívesen veszünk részt, és adjunk 

neki egy esélyt, hogy működni fog.

A fogadalmak legfontosabb pillére még-

is az, hogy kihívást jelentő, de teljesíthető 

célokat tűzzünk ki magunk elé.

Konkrétum: Készítsünk tervet! Mikor kezd-

jük, mit végzünk. Hová (utcai futóverseny, 

túrahelyszín, haladó csoportos óra) sze-

retnénk eljutni.

Realitás: Olyan mozgásformát válasszunk, 

ami idomul hozzánk, és teljesíthető.

Elérhető: Ne akarjunk egyből 150 percet 

sportolni! Apró lépésenként felépítve jus-

sunk el a célunkhoz.

Mérhető: Ne ad-hoc jelleggel mozogjunk! 

(Például: „minden nap gyalog megyek a 

munkahelyemre, boltba, a gyerekért, vagy 

lift helyett lépcsőzök…” stb.)

Ha sikerül elindulnunk ezen az útvonalon, 

és azt tarjuk, hónapok múlva büszkén néz-

hetünk a tükörbe.

Akár holnap is elkezdheted!

Sétáljunk nagyokat a természetben!

1. Nordic Walking Dunakanyar Klub  Len-

gyel Kriszta (06 20 941 3833)

Januárban az Annavölgyben (Lajos for-

rási elágazás), februárban a Sztaravoda 

forrás mentén sétálnak a jelentkezők.

Járjunk csoportos órákra! (Elsőként kezdő 

szinttel!)

2. Step Aerobic kezdő és haladó Tóth-Sár-

közy Rita (06 30 790 6364)

3. Spinning Szentendre (Arzén utca)  Be-

jelentkezés: (06 70 408 9986)

Tornázzunk!

4. PrimaTorna 40 felettieknek Pintér And-

rea (06 30 399-44-65)

5. V8 Fitnesz terem órarendje felől a 

www.v-8.hu weboldalon tájékozódhat

Kezdjük el az úszást!

6. www.V-8.hu weboldalon tájékozódha-

tunk az idősávokról.

Gergi Erna

2
7—

s
P

O
r

t

A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. január 24-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

vagy a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között két mozijegyet 

sorsolunk ki a P’Art Mozi jóvoltából.

A szerencsés nyertes nevét február 2-i lapszámunkban tesszük közzé.

A december 8-i rejtvényünk helyes megfejtése „Boldog karácsonyt” volt.

A nyertes: Vágvölgyi Lili, 9 éves olvasónk. Nyereménye egy, a Tourinform Iroda által 

felajánlott ajándékcsomag.

Bartha Álmos ISTENI SZÉL 
JAPÁNUL

ALADDIN 
MAJMA

FÉNYZÁRÓ 
ABLAKRA

NITROGÉN 
VEGYJELE

NÉMET EGY
VÉGTELEN
ELEJE ÉS 

VÉGE!

ÚJRAGON-
DOLT VERZIÓ

KESERŰ 
CITROM

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS





       

VÉRCSOPORT 
FELOSZTÁS 

EZ A TORNA 
ILLEGÁL! ;) 
HOSSZÚ, 
SZÉLES,
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Olvasói levél

Mi lett a v8 törzsvendégeivel?

Eddig úgy gondoltuk, hogy azért van egy városi uszodánk – amit 

a város a helyiek adójából tart fenn –, hogy az itt élők tudjanak 

benne úszni, és ezáltal egészségesek maradjanak. Ehhez képest, 

a mostani vezetés mindent megtett azért, hogy elüldözze azokat, 

akik rendszeresen használták. Miért kell nekünk másik városba 

menni, ha naponta szeretnénk úszni? Más uszodák, más városok 

miért képesek elfogadható áron éves bérletet adni a helyieknek? 

És Szentendre miért nem?

A V8 uszoda 2021 májusi újranyitása után érzékeltük, hogy va-

lami megváltozott. Csak egyszeri belépésre szolgáló jegyeket 

lehetett vásárolni, megszűnt minden bérletfajta. A szombat 

reggeli nyitás 6 óráról 8 órára módosult. Elterjedt a hír, hogy az 

uszoda nem is tervez a jövőben éves bérletet, és hogy átáll egy 

nyári nyitvatartási rendre, ami viszont ellehetetlenítené a nap-

közben dolgozók uszodahasználatát. A költségtakarékosság 

nevében az uszoda készült a reggeli szaunát is megszüntetni, 

a wellnesst is csak délután kívánták megnyitni, és csak két la-

kossági sávot fenntartani. Romlott a tájékoztatás, megszűntek 

a hírlevelek.

A változások keményen érintettek minket, akik a V8 uszoda 

2009-es nyitása óta rendszeresen jártunk ide úszni és szaunázni 

éves bérlettel, ami a rendszeres decemberi bérletakciókon 

legutoljára 120 ezer forintba került (ami még megfizethető), 

viszont nagyon ösztönző hatású volt, mert amikor csak tehettük, 

mentünk úszni.

A bizonytalanság miatt nagyon feszült volt a hangulat a törzs-

vendégek körében.

Kezdeményeztünk a polgármester úrral egy egyeztetést, ami 

júniusban meg is történt, tájékoztattuk őt az úszóközönség és 

a jelen lévő egyesületek kéréseiről. Megállapodtunk, hogy egy 

második találkozót is szervezünk, akkor már az uszoda igazga-

tójának a részvételével.

Időközben létrehoztuk „A V-8 uszodáért közösség” nevű Fa-

cebook-csoportot, aminek mára majd négyszáz tagja van. Itt 

készültünk fel az egyeztetésekre, és itt tettük közzé a tárgya-

lások eredményét. A csoportban – a facebookos gyakorlattal 

ellentétben – elenyészőek a viták, egy véleményen vannak a 

csoporttagok. Egyszerű: mindenki úszni szeretne, nyugodtan 

és nyugalomban, ki reggel, ki napközben, ki este megfizethető 

áron.

A második egyeztetésre szeptemberben a következő kérések-

kel érkeztünk:

1. Maradjanak meg az éves és egyéb bérletfajták az eddigi 

gyakorlathoz (és akciókhoz) igazodóan az inflációt nem meg-

haladó áron!

2. Legyen a nyugdíjasoknak és a szentendreieknek kedvezmé-

nyes jegy és bérlet!

3. Ne legyen nyári korlátozott nyitvatartás!

4. A reggeli úszók külön díj nélkül használhassák a szaunát!

5. A két lakossági úszósáv megemelése, ha szükséges!

6. Jobb tájékoztatás és kommunikáció!

Folytatódjon a hírlevél küldés; a tényleges sávbeosztás publiká-

lása a weben, a pénztárnál és az uszodatérben; az aktuális mért 

vízhőmérséklet kiírása. Legyen az igazgató úrnak fogadóórája. 

Szeretnénk tájékoztatást kapni a nyári rövidített nyitvatartás 

tapasztalatairól.

A javaslatainkra válaszolva az uszoda néhány kérdésben mó-

dosított az elképzelésein, amit köszönünk, de sajnos más pon-

tokban nem történt előrelépés.

Lett egy jó árú, 1000 forintos reggeli nyitó és esti záró jegy 

(ami tökéletes az uszodát kevesebbszer használóknak); egy 

10 alkalmas, 30 nap alatt felhasználandó és egy 135 ezer fo-

rintos, 150 belépésre szóló, egy évig érvényes bérlet; a szauna 

kinyit hétköznapokon reggel 6–8 óráig minden úszó részére; a 

sávbeosztás az uszodában megtekinthető; ígéretet kaptunk a 

jobb kommunikációra.

Ugyanakkor egyértelműen visszautasították szentendreiek 

bérletét és az éves nyugdíjas bérletet.

Ebből úgy tűnik, hogy minden rendben van. Kértünk, kaptunk. 

De a lényeg a részletekben van. A változások az uszoda leghű-

ségesebb törzsközönségét érintik húsbavágóan.

Ha most szeretnénk ugyanolyan rendszerességgel járni, mint 

régen, akkor ez a heti négyszer úszóknak kb. 180 ezer, az évi 

háromszáznál sűrűbben úszóknak 270 ezer forint feletti költsé-

get jelentene évente az új 150 alkalmas bérlettel. Ez 50–125% 

vagy nagyobb áremelés, amit a legtöbb törzsvendég nem tud 

kifizetni. A környék legdrágább éves bérletű uszodájává vált a 

szentendrei.

A 10 alkalmas bérlet fukarul bánik a 30 napos érvényességgel, 

ami eddig 90 napos volt, ez így kevésbé kecsegtető, mert hamar 

ki lehet futni a határidőből.

A szauna a reggel 6 és 10 óra közötti időszakról 6 és 8 óra kö-

zötti időszakra szűkített üzemideje a gyerekeiket iskolába hozó, 

vagy egyszerűen későbbre járó úszóktól veszi el a lazulás le-

hetőségét. A szauna 700 forint/óra rezsiköltségű üzemelése 

egy töredékrész az uszoda 300 milliós éves költségvetésében, 

viszont ezt már egyetlenegy szauna miatt betérő vendégtől 

származó bevétel kompenzálná.

Nem került fel a tényleges sávbeosztás a webre, így pl. csak a 

helyszínen szembesülünk azzal, hogy aznap a vadvízi hajósok 

lapátjai melletti sávban lehetne csak úszni.

Az eddig naponta itt úszók egy része kénytelen ritkábban járni 

ugyanazért az összegért, vagy átpártolnak Leányfalura és 

Csillaghegyre. A törzsvendégek körében több tucatnyi a vesz-

teség. Az elpártolók lényegesen nagyobb összeget vittek más 

uszodákba, mint amit az uszoda nyert az éves bérlet drágítá-

sán. Főleg, hogy az új éves bérletből karácsonyig csak kettőt 

sikerült eladni a korábbi ötven helyett. Szerintünk ez kudarc.

Az intézkedések az egészséget és a rendszeresen úszókat ve-

szik semmibe. Nem, vagy ritkábban látjuk már reggelenként az 

eddig fél nyolcra járókat, a régebben kora délelőtt szaunázókat 

és az öregeket, a volt bankost, az irodalomtörténészt, nyolc-

vanéves úszótársnőnket, a mozgásképességét így fenntartó 

nyomdászt, azt az úszótársunkat, akinek az éves bérletét meg-

előlegezték a többiek, és havonta fizette nekik vissza, hogy min-

den nap jöhessen, de elmaradt a piacozó hölgy, a pedagógus 

néni másokkal együtt. Ők (is) biztosan megérdemelnének egy 

nyugdíjas bérletet.

A V8 uszodáért közösség képviselői

(A Szentendre és Vidéke megküldte a fenti levelet az Aquapalace 

Kft. kommunikációs vezetőjének is. Lapzártánkig nem érkezett 

válasz. Amennyiben az uszoda vezetősége reagálni kíván a „V8 

uszodáért közösség” kifogásaira, illetve kéréseire, lapunk közre 

fogja adni.)
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TÁRS KE RE SŐ
65+ 170/75, túrázást, mozit, színházat, uta-
zást kedvelő úriember keres 55-65 közötti, 
sportos testalkatú hölgyet, hosszútávra. 
Szentendre és környéke előnyben. Tel.: +36 
70 416-9321

SZOLG ÁLTATÁ S
Cserépkályha és kandallóépítés. bakoskandal-
lo.hu +36 20 492-1296

Német nyelvoktatás. Tel.: +36 30 571-4995

honlapkészítés.COM

Gyógypedikűrös lábai ápolását elvégzi 
Szentendre területén, házhoz megyek. Tel.:+36 
20 333-7091

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

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és 
ácsmunkát vállalunk. Családi ház építéséhez 
állvány bérbeadó Tel.: +36 70 578-1468

KE RE S
Középkorú hölgy vizsla kutyával keres 
szoba-konyhás, fürdőszobás albérletet Szent-
endrén kertes házban. +36 20 524 9803

ADÁ S -VÉTE L
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, érték-
becslés. V. kerület Szent István krt. 25. +36 70 
608-6082

Hagyatékot, könyvet, gyűjteményeket(bé-
lyeg, pénz, képeslap, kitüntetés stb.) vásárol 
magángyűjtő, díjtalan kiszállással. Pál István 
tel.: +36 20 947-3928
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Hirdessen a

Szentendre és Vidékében!
Médiaajánlatunkat megtalálja 

a weboldalunkon (www.szevi.hu), 
avagy keressen bennünket 

az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén:

szevi@szentendre.hu
+36/26-505-120

Pest MeGYe 03. szÁMÚ OrszÁGGYŰlési

eGYéNi vÁlAsztÓkerÜleti vÁlAsztÁsi irODA

HirDetMéNY
Az országgyűlési képviselők következő választására várhatóan 2022. április 
vagy május hónapban kerül sor, melynek időpontját a Köztársasági Elnök 
tűzi ki.
A szavazatszámláló bizottságoknak nagy szerepük van a választási ered-
mény megállapításában, a választások tisztaságának, törvényességének 
biztosításában, a pártatlanság érvényesítésében.
Figyelemmel arra, hogy az eddig működő szavazatszámláló bizottságok 
megbízatása lejár, a 2022. évi országgyűlési választásokat megelőzően új 
szavazatszámláló bizottságokat kell választani.
fentiek alapján szentendre város közigazgatási területén működő
szavazatszámláló bizottságokba tagok és póttagok jelentkezését várjuk.

Kérjük, hogy a jelentkezéshez szükséges adatlapot és nyilatkozatot kitöltve 
juttassa el 2022. február 11-ig az Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda 
részére
– aláírva, szkennelve a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre, vagy
– eredetben postai úton a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére 
(2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy
– a Városi Ügyfélszolgálaton leadva (2000 Szentendre, Duna korzó 25.), 
továbbá
– e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) segítségével Szentendre 
Város Önkormányzat címzett részére, „egyéb ügytípus” megnevezéssel.

A jelentkezéssel kapcsolatosan hivatali munkaidőben telefonon is érdek-
lődhet a +36 26 785-063-as vagy a +36 26 785-153-as telefonszámokon.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott 
tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, melynek mértéke a Nemzeti 
Választási Iroda tájékoztatása szerint várhatóan bruttó 50.000 Ft, és a vá-
lasztást követő napon munkahelyükön mentesülnek a napi munkavégzés 
alól a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 15. § (1) és 19. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján.
Szentendre, 2021. december 20.

dr. schramm Gábor
Pest Megye 03. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője

szociális segítő munkatársat
keresNek

A HAJléktAlANOk NAPPAli MeleGeDőJéBe

A Gondozási Központ Szentendre a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hajléktalanok 
Nappali Melegedőjében, hajléktalanellátás szakfeladatra szociális segítő 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
a vonatkozó jogszabályok, a Szakmai program és az SZMSZ-ben foglaltak 
alapján a hajléktalanok nappali melegedőjében és az éjjeli menedékhelyen 
szociális segítői feladatok ellátása.
A beosztás ügyeleti rendszerben (10, 14 órában) történik.
A szálló minden nap, 0-24 órában nyitva tart.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos 
Andrea nyújt,a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

szeNteNDre vÁrOs eGészséGÜGYi iNtézMéNYei
az „Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló”

2020. évi C. törvény alapján

műtőssegéd
munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: megegyezés szerint rész- / teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi intézményei
Pest Megye, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk egynapos sebé-
szeti ellátás- és műtő tevékenységeiben való részvétel.

Az illetmény megállapítására és juttatásokra az „Egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló” 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, 
szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MESZK tagság igazo-
lása, működési engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot 
és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Tasiné Nagy Anita 
esetmenedzser koordinátor nyújt, a 06 26/501-441-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egész-
ségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, 
Kanonok utca 1.).
Elektronikus úton Dublinszki-Boda Péter Intézményvezető részére az igaz-
gato@szeirendelo.hu
email címre.

felHívÁs
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati 

tulajdonú ingatlan hasznosítására:

hrsz
m2 

(hasznos 
alapterület)

Övezeti 
besorolás

Minimum 
nettó bérleti 

díj + ÁfA

Pályázati 
biztosíték 

8505, 8504 és 8503/2 
hrsz. (Izbég Sporttelep) 

térképen jelölt része
17 687 m2 Kb-Sp/3

40 000 Ft/
hó+ÁFA

200 000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. február 2. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. 
emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a www.szentendre.
hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

fülöp zsolt polgármester



3
0

—
k

Ö
z

é
r

D
e

k
Ű

ÁltAlÁNOs seGélYHívÓ: 112

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

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

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

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

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

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

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

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

· Foglalkoztatási osztály: 500-031,/-032
Dunakanyar körút 1.
szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu

· Népegészségügyi osztály: 310-149
Városház tér 1.
antsz.szentendre@pest.gov.hu

elMŰ-éMÁsz
+36/1-238-3838

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

ÖNkOrMÁNYzAti ÜGYfélszOlGÁlAti irODA
Duna korzó 25.

· távhő és hulladékgazdálkodás
· parkolás
· helyi adó ügyek
· egyéb önkormányzati ügyek
· rendészeti ügyek
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

GYÓGYszertÁri NYitvAtArtÁs

Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
HUSZÁR GYÓGYSZERTÁR, POMÁZ
Cím:2013 POMÁZ, HUSZÁR UTCA 2.
Telefon:06-26-999-425

Általános nyitvatartás

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

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

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

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

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

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

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

OrvOsi ÜGYelet:
Központi ügyelet: Bükköspart 27.,

+36/26-312-650
Hétköznap, hétvégén, ünnepnap:
24 órás orvosi ügyelet működik.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap
9-13-ig, nem szentendrei gyermekek esetén
a helyileg illetékes ügyeletet kell keresni.

GONDOzÁsi kÖzPONt
Sztaravodai út 2.

+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com

POstA

szentendre 1. Posta
Kossuth Lajos utca 23/25.
hétfő-péntek 8:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

+36 26 311-322
szentendre 2. Posta
Fő tér 15.
hétfő, szerda 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
kedd, csütörtök, péntek 08:00 – 13:00

+36 26 505-362

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

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

GYePMester: +36/20-931-6948

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

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

A szentendrei rendészeti igazgatóság 
adminisztrátor munkakör betöltésére 

pályázatot hirdet

foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű munkajogvi-

szony, próbaidő 3 hónap

Munkavégzés helye: Szentendre város közigazgatási területe

ellátandó feladatok:

•  A parkoló és rendészeti ügyfélszolgálatra érkező ügyfelek kezelése (díjfi-

zetés, számlakiállítás, általános tájékoztatás)

•  Adminisztráció az elektronikus parkolási rendszerben, dokumentációk 

készítése

•  Felmerülő hibák, panaszok kezelése, szükség esetén továbbítása a meg-

felelő területnek

•  Belső adminisztratív munkavégzés;

A jelentkezéshez csatolni kell:

· szakmai önéletrajzot

· motivációs levelet

· iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolatát,

·  nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a 

pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 07.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 14.

A munkakör betölthető: 2022. március 01.

A pályázat benyújtásának módja: allas@ph.szentendre.hu e-mail címre

Pályázattal kapcsolatos további információt Jámbor Ferenc nyújt a 0620-

972-7965-es telefonszámon.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A szentendrei rendészeti igazgatóság 
parkolóőr / segédfelügyelő munkakör 

betöltésére pályázatot hirdet

foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű munkajogvi-
szony, próbaidő 3 hónap
Munkavégzés helye: Szentendre város közigazgatási területe

ellátandó feladatok:
•  Szentendre Város fizető parkoló területén és a várakozási övezetbe bevont 

területeken található parkoló-automaták ellenőrzése, a várakozó gépjár-
művek díjfizetésének ellenőrzése, illetve díjfizetés hiányában pótdíjfizetési 
felszólítás kiállítása;

•  Egyenruhában, szolgálati gépkocsival, és gyalogosan történő járőrszolgá-
lat vagy őrszolgálat keretében hivatalos személy segítőjeként rendészeti 
feladatellátás, helyszíni intézkedések biztosítása;

•  Térfigyelő kamerarendszer figyelése;
•  Belső adminisztratív munkavégzés;

A jelentkezéshez csatolni kell:
· szakmai önéletrajzot
· motivációs levelet
· iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolatát,
·  nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a 
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 07.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 14.

A munkakör betölthető: 2022. március 01.
A pályázat benyújtásának módja: allas@ph.szentendre.hu e-mail címre
Pályázattal kapcsolatos további információt Jámbor Ferenc nyújt a 0620-
972-7965-es telefonszámon.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.



Matula: Dánielfy Zsolt Tutajos: Józsa Bence Náncsi/Piri Mama: Vásári Mónika  Bütyök: Sasvári Dániel

El lehet mesélni életünk legszebb nyarát? Én nemigen csípem ezt a természet-feelinget, mert uncsi - mondja Tutajos az 
előadásunk elején. Két budapesti fiú a Kis-Balatonhoz utazik vakációra, Matula bácsihoz, a láp kellős közepébe. A történet 2022-re 

modernizált változatát láthatjuk, ezért nem meglepő, hogy Tutajos eleinte az okostelefonjába kapaszkodik… Kunyhó, sás, sikló, 
lesőharcsa, jégeső! A berek meghódítja a fiatalokat, Matulával felfedeznek egy valódi, színes, kemény, és lenyűgöző világot,  

a Természetet. Fekete István csodálatos regényét a mai fiatalokhoz is közel tudjuk hozni, a táj élővilágát, hangulatát, vetítéssel 
varázsoljuk a színpadra. Sok kaland esik meg a fiúkkal, de közben szelfi is készül Matula bácsival!

facebook.com/forumszinhaz.hu   forumszinhaz.hu
A változtatás jogát fenntartjuk!

A Fórum Színház és a Szentendrei Teátrum bemutatja

Színmű egy részben, kb. 60 percben.

Videó-vágás: Molnár Zoltán, Szabó Brigitta eh. Rajzok, képek: Nagy Lia, Nagy Maya, Pesty-Nagy Kati Animáció: Papp Pala László
Jelmez: Velich Rita Művészeti munkatárs: Mohácsi Nóra, Pavelka Sára Zene, dalszöveg, ének: Dánielfy Gergő  

A rendező munkatársa: Sebestyén Anna eh. Fekete István regényéből írta és rendezte: Pesty-Nagy Kati
Producer: Németh Kristóf Executive producer: Kovács Balázs Line producer: Szekeres Tamás

jegyek: szentendreiteatrum.hu

Családi színmű 8-88 éves korig 
mindenkinek a Magyar Kultúra 

Napján, Szentendrén

HBPMK január 22. 
szombat, 15h



01. Kedd 20:00  JAZZKLUB  Borbély Műhely 
jazzklub jubileumi koncert 
vendég: Szabó Dániel és Nagy János 
– zongora, Baló István - dob 
Húsz éves a Borbély Műhely 
jazzklub, ezen az estén visszatérnek 
az egykori tagok egy önfeledt 
örömzenélésre.  
belépő: 1200 Ft / 1500 Ft

 
11. Péntek 20:00  Koncert  Bally Fury and the 

Speedballs  
Szentendrei születésű zenekar, 
melyben van dob meg ének meg 
gitárok is. Bluest, boogie-woogiet 
meg egyéb amerikai műfajokat 
játszanak.  
belépő: 1000 Ft

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

22. Kedd 20:00  FÚZIÓS JAZZKLUB  The Bligëts 
klub  
Szentendre belvárosában négy 
fiatal zenész úgy döntött, hogy 
közös zenei ízlésük alapján együtt 
felfedezik a zenei fúzió varázslatos 
világát. 
A belépés ingyenes!

25. Péntek 20:00  Koncert  Makarenko  
Az idén 11 éves Makarenko 
zenekar ötvözi a szentendrei 
underground hagyományokat a 
köldöknézegetős bölcsészrockkal, 
a magasművészetet a 
tömegművészettel, a szezont a 
fazonnal.  
belépő: 1500 Ft

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

14. Péntek 20:00  Koncert  Vigad 
Koncert programunk egy 
különleges utazásra hívja 
hallgatóinkat a délszláv népzene 
izgalmas világába. 
A belépés ingyenes!

28. Péntek 20:00  Koncert  Verőköltő 
Kísérletező art-rock filozofikus és 
önreflexív szövegvilággal. 
belépő: 1000 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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