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Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-től február 

1-jét nevezte ki a Civilek Napjává. A cél az volt, hogy 

felhívják a figyelmet a civil szervezetek szerepére, arra, 

hogy nélkülük egészséges társadalom nem építhető.

A civilek sajátossága, hogy olyan ügyek köré 

szerveződnek, és olyan szükségleteket elégítenek 

ki, melyeket sem az állam, sem a vállalati szféra 

nem lát el, mert például nem feladatuk, vagy mert 

nem járna nyereséggel. Ellenőrző és közvetítő 

funkciójával pedig a civil szektor képes lehet a hatalmat 

egyensúlyozni az állam és a társadalom között.

Hatalmas erő rejlik a civilségben, s mégis, egy tavalyi 

jelentés szerint a magyar „emberek civil szervezetekről 

alkotott képe továbbra is bizonytalan”. Kevesen tudnak 

konkrét szervezetet megnevezni, és sokan nem tudják, 

hogy nem csupán egy alapítvány, vagy egy egyesület 

tartozik ebbe a körbe, hanem a szakszervezetek, 

érdekképviseletek, de akár egy olvasó- vagy hímzőkör is.

A témában született írásaink célja, hogy képet adjunk 

a civilségben rejlő lehetőségekről, bízva abban, 

hogy többen is megfogadják majd interjúalanyom 

(ld. 5. oldal) tanácsát, és megtalálják, vagy akár 

megalapítják azokat a közösségeket, ahol a szívükön 

viselt ügyekért a jövőben, társakkal megerősödve, 

együtt tudnak tenni, ha kell, fellépni.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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Ha hatást akarunk gyakorolni másokra, 
a példamutatás nem csupán a legfontosabb, 

hanem az egyetlen célravezető dolog.
 

Albert Schweitzer
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Mit gondol a civil mozgalmakról?
ismerünk-e civil szervezeteket? Csatlakoznánk-e hozzájuk? fontos-e a tevékenységük? Mennyire érezzük szükségét a létüknek? Hi-

szünk-e abban, hogy képesek eredményeket felmutatni? – ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel próbáltuk a szentendrei járókelőktől 

megtudni, mit gondolnak a civilekről.

Minimális esélyük van a civileknek bármit elérni. Gazdasági téren 

semmi esélyük, kulturális téren talán igen, ha van egy agilis ember, 

aki szívén viseli a dolgokat. (János)

Fontos, hogy a civilek a saját ügyüket képviselni tudják, és legyen 

valamilyen szinten beleszólásuk a közösség életébe. Én magam 

hagyományőrző civil szervezet munkájában veszek részt. (Ferenc)

Összeállította: Zimre Zsuzsa

Fotók: Deim Balázs

Nagyon fontos szerepe van a civil szférának és az egyházaknak 

egyaránt, többek közt abban, hogy bizonyos területeket azono-

sítsanak, amiket az állam nem ismer, vagy nem tud mélyrehatóan 

megismerni. Úgy az egyháznak, mint a civileknek nagyon fontos 

önkéntességi vonala van, amit az állami szférában nem lehet meg-

valósítani. A civilek fel tudnak karolni egy-egy ügyet, és az államnak 

tiszteletben kell ezeket tartania. Az állam szerepe ebben, hogy a 

civil észrevételeket fogalmazza jogszabályokba, mert így viszik a 

társadalmat előre. (Mózes)

Nem veszek részt a civilek munkájában, de fontosnak tartom, amit 

csinálnak, mert a kistérséget mindig a helyiek ismerik a legjobban. 

(Ferenc)

Mostanság kifejezetten fontos, hogy összehangolt civil mozgal-

makat indítsanak, elsősorban helyben. Azért, mert innen kiindulva 

könnyebben koordinálhatóak és motiválhatóak az emberek. Sokan 

érzik, hogy min kellene változtatni, aztán nem lépnek, mert egyedül 

nem megy. A civil mozgalmak képesek ezeket a hangokat felerő-

síteni. (István)

A nagyvállalati világban dolgoztam, és ott a CSR (vállalati fele-

lősségvállalás) kapcsán szembesültem azzal, milyen problémák, 

megoldásra váró feladatok, nehézségek vannak az életben. Azt 

gondolom, nagyon fontos a civil szervezetek munkája, jómagam 

is régóta dolgozom együtt civilekkel, hol pro bono alapon, hol a 

munkám kapcsán. A tevékenységük arra is felhívja a figyelmet, 

hogy melyek azok a területek, amikre érdemes odafigyelni. A civilek 

kiegészítik a hivatalos működést ott, ahol nem biztos, hogy mindig 

jut elég idő és energia a felkarolt témákra. (Mónika)
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Keressük a társakat, a közösséget!

„Független, erős civil szektort építünk” – szól az 1994-ben alapított 
NIOK Alapítvány mottója. Gerencsér Balázs igazgatót az elmúlt harminc 
év tapasztalatairól, az elért eredményekről, jó példákról és a civilség 
mibenlétéről kérdeztük.

A Nonprofit információs és Oktató köz-

pont Alapítvány (NiOk) milyen céllal jött 

létre, és hogyan alakult a tevékenysége 

az elmúlt közel harminc évben?

A célja nem más, mint erősíteni a hazai 

civil szervezetek munkáját, ezáltal pedig 

a civil társadalmat. A NIOK olyan progra-

mokat indít és olyan szolgáltatásokat nyújt, 

amelyek segítségével a civil szervezetek 

könnyebben és hatékonyabban tudnak 

működni.

Például?

A kezdeti időszakban könyveket adtunk 

ki, képzéseket tartottunk, adatbázisokat 

hoztunk létre, illetve jogszabályok megal-

kotását kezdeményeztük. Idővel létrehoz-

tunk egy országos hálózatot – civil házak 

alakultak minden megyében. Elindítottuk 

a nonprofit.hu-t, ahol pályázati informáci-

ók, hírek, képzések és tudástár várja a civil 

szektor képviselőit, illetve létrehoztuk a 

Civil Díjat, amellyel évente nyolc kategóriá-

ban díjazunk civil szervezeteket. Kiemelten 

foglalkozunk azzal is, hogy a digitalizáció 

segítse őket a hatékonyságuk növelésé-

ben.

Az elmúlt években pedig abba az irányba 

fordultunk, hogy a civil szervezetek társa-

dalmi bázisa erősödni tudjon, a pályáza-

tokon túl egyéni támogatók és vállalatok 

által is támogatást kapjanak.

Milyen forrásból gazdálkodnak?

Eleinte külföldi – többek közt japán, ame-

rikai, nyugat-európai – támogatók segítsé-

gével működtünk, majd egyre több állami 

és önkormányzati forrás is bekapcsolódott 

a finanszírozásba. Manapság független tá-

mogatók és vállalatok segítik a munkánkat, 

állami, vagy önkormányzati támogatást az 

elmúlt tíz évben nem kaptunk.

szeretném, ha tisztáznánk, mit értünk a 

civilség alatt?

A magyar nyelvben a civil szónak több-

féle jelentése is van, de a mi beszélgeté-

sünk vonatkozásában az alábbi ismérvek 

együttes fennállásával határoznám meg: 

az egyesületek és alapítványok, mint jogi 

személyek tekinthetőek civil szervezetek-

nek, melyeknek közös tulajdonsága, hogy 

nonprofit módon gazdálkodnak (vagyis 

nem elsődleges célja tevékenységüknek 

a profitszerzés, és ha ilyen keletkezik, azt 

nem osztják fel), az államtól független 

alapításúak és működésűek, illetve sa-

ját önkormányzatisággal rendelkeznek. 

Fentieken túl gyakori sajátossága a civil 

szervezetekben való részvételnek az ön-

kéntesség.

Az államtól való függetlenségnek nem 

azt kellene jelenteni, hogy nem részesül-

het állami támogatásban?

Nem, ez a feltétel csupán annyit jelent, 

hogy az állam nem vesz részt a mega-

lapításában, illetve a szervezet döntéseit 

sem befolyásolja. Ezen felül, mint támo-

gató, természetesen részt vehet a működ-

tetésben. Ebben az esetben jellemzően 

támogatási szerződést kötnek, amelyben 

persze mint minden támogató, támaszthat 

feltételeket, de a civil szervezet szabadon 

dönthet arról, hogy ezek a feltételek meg-

felelőek-e számára, s ha nem, akkor nem 

írja alá. Azt gondolom, hogy önmagában a 

civil szervezetek állami támogatása üdvöz-

lendő és szükséges is sok esetben.

A Political Capital 2021-es kutatási jelen-

tése szerint az emberek civil szerveze-

tekről alkotott képe bizonytalan, a meg-

kérdezettek 55%-a nem tudott konkrét 

szervezetet megnevezni, több mint egy-

negyedük létező egyesületeket, alapít-

ványokat nem tartott civilnek. Mi lehet az 

oka annak, hogy ekkora homály fedi ezt 

a szektort?

Az egyik ok, hogy az elmúlt években na-

gyon kevés szó esett a közbeszédben a 

civilségről, a civil szervezetekről. Ráadá-

sul sokrétű ez a szektor, nagyságban és 

tevékenységben igencsak eltérő szerve-

zeteket foglal magában. És azt gondolom, 

mindebbe belejátszik a kommunista múlt 

is. Nekünk megszakadtak az olyan hagyo-

mányaink, melyek a legtöbb nyugat-európai 

országban ma is létező gyakorlatok, ahol 

az önkénteskedés és a részvétel a civil kö-

zösségek munkájában az elmúlt száz évben 

folyamatosan része volt a mindennapoknak. 

Itthon viszont számtalan női kör, férfi egy-

let, olvasókör, segélyező egylet – és még 

Gerencsér Balázs a NIOK igazgatójaként több évtizedes civilszektor-fejlesztő ta-

pasztalattal rendelkezik, a kezdetek óta foglalkozik adománygyűjtéssel és az 1%-kal. 

Tréner, facilitátor és közösségfejlesztő. Az utóbbi időben – az alapítvány vezetésén 

túl – leginkább a fenntarthatóság, a függetlenség kérdései, illetve a civil szervezetek 

kapcsolatainak építése foglalkoztatja. A Szentendrei Evangélikus Egyházközség által 

alapított Rosa Lutheri Alapítvány képviselője. Csillaghegyen él.

Gerencsér Balázs I Fotó: Merész Márton
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Üdülőtulajdonosok építmény-adókedvezménye
Tájékoztatót adott ki dr. Schramm Gábor, Szentendre Város jegy-

zője a 2022. január 1-jétől érvényesíthető ún. életvitelszerű ked-

vezményről. Ennek értelmében a Pest Megyei Kormányhivatal 

javaslatára ugyan 2021. december 31-ével megszűnt az üdülő-

tulajdonosok esetében fennálló állandó lakos kedvezmény, ám 

a képviselő-testület 2022. január 1-jétől egy újat vezetett be.

Az életvitelszerű kedvezmény igénybevételének feltételei a 

következők:

Az építésügyi hatóság által lakóházzá nem minősíthető üdü-

lőépület esetében, amelyet adóalany az adóév első napján 

ténylegesen (életvitelszerűen) lakóhelyként használ, az adó 

mértéke megegyezik a lakáscélú épület után megállapított 

építményadó mértékével (300 Ft/m2/év).

Az üdülőépület akkor minősül életvitelszerű lakóhelynek, ha a 

magánszemély adóalany

a) ténylegesen onnan szervezi életét,

b)  az életviteléhez szükséges tevékenységeket legjellemzőb-

ben ott folytatja,

c)  az üdülőépület lakhelyéül, családi élete helyszínéül szolgál 

és

d)  elsődleges elérhetőségi címeként jelenik meg a hatóságok-

nál, közműszolgáltatóknál.

A kedvezmény építményadó adatbejelentéssel, valamint az 

életvitelszerű lakóhely igazolására tett írásbeli nyilatkozattal 

érvényesíthető. Ez utóbbit az adóalanynak kell hitelt érdem-

lően – legalább két dokumentummal (pl. közüzemi számla, 

lakcímkártya) – bizonyítania.

Fontos, hogy ez a kedvezmény nem jár automatikusan, azt egy 

új adatbejelentő benyújtásával kell kérelmezni, amely letölthe-

tő a város hivatalos weboldaláról, a szentendre.hu-ról.

A fenti feltételekről az adózók a 2021 júliusában postázott folyó-

számla értesítő mellé csatolt tájékoztatóban, valamint a városi 

honlapon már értesülhettek, a 2021. évben kedvezményben 

részesült üdülőtulajdonosok pedig tértivevényes határozat 

formájában értesítést kaptak.

folytathatnám – szerves fejlődése tört meg 

az 1950-es években. Szentendrén is már az 

1880-as évektől sorra alakultak az egyletek 

– dalegylet, tűzoltó és népnevelési egylet, 

Casino – melyeket a diktatúra éveiben mind 

feloszlattak.

Milyen céllal alapíthatók civil szervezetek?

A nemzetközi és a magyar jogrend is meg-

adja a polgároknak azt a lehetőséget, hogy 

bizonyos (pl. jogsértő, állami monopol, vagy 

üzleti) tevékenységek kivételével szabadon 

tevékenykedhetnek, szövetkezhetnek, kö-

zösségbe tömörülhetnek. Ennek célja lehet 

akár a kedvtelés, de az önművelés vagy a 

jótékonyság is.

Mikor érdemes egy közösségnek jogi sze-

méllyé válnia?

Ha egy közösség önmagában is működik, 

egyáltalán nem szükséges ún. hivatalos 

formát öltenie. Ha azonban anyagiakban is 

növekedni szeretnének, pályázatokon in-

dulni, lobbizásba belefolyni, vagy mondjuk 

adományt gyűjteni, akkor ehhez már szük-

séges a jogi személyiség, vagyis be kell je-

gyeztetni bíróságon a szervezetet, majd ezt 

követően az irányadó jogszabályok mentén 

tovább működni, bankszámlát nyitni, rend-

szeres beszámolókat készíteni, stb.

Mit tapasztal, milyen erős ma Magyaror-

szágon a civil kurázsi?

Először is azt szükséges tisztázni, hogy mit 

értünk a kifejezés alatt. Ha a francia courage 

szóból indulunk ki, akkor bátorságot, a kívül-

állók bátorságát arra, hogy beleszóljanak a 

dolgokba, a részvételi szándékukat, hogy a 

történéseket ők is alakítsák. Így egy szocio-

lógiai kérdéshez jutunk – milyen a mai ma-

gyar társadalom állapota. S persze mindezt 

az is befolyásolja, hogy az aktuális politikai 

rendszer mennyire engedi ilyen tekintetben 

a polgárok szabad megnyilvánulását. Lá-

tunk nagyon jó kezdeményezéseket, aztán 

sokszor azt is, hogy sokan elbuknak ilyen 

vagy olyan okból akár már a kezdetek kez-

detén. Én viszont mindenkit arra biztatnék, 

hogy keressük a társakat, a közösséget, és 

ha kell, merjünk bátrak is lenni, mert később 

rosszul fogjuk magunkat érezni, ha nem áll-

tunk ki saját környezetünkért, a törvény adta 

jogainkért, a rászorulókért.

Mi lehet a motiváció a közösségi életben 

való részvételre, az aktivitásra?

Szerintem a legerősebb motiváció a közö-

sen elért siker.

tud olyan jó példát mondani, ami lelkesítő 

lehet?

Például nemrég történt az a pilisvörösvá-

ri civil összefogás, amikor a helyi lakosok 

megakadályozták a kőbánya újranyitását. 

Vagy például a Római parti fák megmenté-

séért vívott hosszú küzdelem. De érdemes 

felkeresni a civildij.hu weboldalunkat, ahol 

számtalan további inspiráló példát lehet 

találni.

Ön szerint szükséges a civilséghez egyfajta 

velünk született altruizmus?

Nem, szerintem ez csupán egy motiváció 

a sok közül. Sokan pusztán az együttlétért, 

a közösségben való részvételért válnak 

részeseivé egy-egy szerveződésnek, és a 

cél a sporttól a művelődésen át az ismeret-

terjesztésig bármi lehet. A lényeg az, hogy 

a szabadidőnket lehetőség szerint minél 

hasznosabban töltsük el, minél több em-

berrel megosztva az élményeinket.

Ugyanakkor egyre többször hallani az ál-

civilségről, mint jelenségről. Mik ennek az 

ismérvei?

Ebben a körben négy kategóriát lehet elkü-

löníteni. Először is azokat a civil szervezete-

ket, amelyek nem elég átláthatóan működ-

nek, sem a céljaik, sem a tevékenységük 

nem elég egyértelmű. A másik eset, amikor 

a joggal visszaélve hoznak létre egy civil 

szervezetet, mert soha eszükbe sem jutott 

mondjuk hímzőkörként funkcionálni, sokkal 

inkább ezt kihasználva valamiféle for profit 

tevékenységet folytatni. A harmadik fokozat 

már kifejezetten a csalásról szól, amikor le-

vajazott pályázat elnyerése céljából hoznak 

létre nagyon gyorsan civil szervezeteket, 

vagy gazdasági társaságokat. És akkor van a 

negyedik terület, amikor a tömörülés formá-

ja bár egyesületi, vagy alapítványi, a szerve-

zet valójában politikai tevékenységet végez. 

Ez azonban egy nehéz, összetett kérdés, 

hiszen, ha az én ügyem a fák megmentése 

a településemen, akkor előbb-utóbb szem-

besülni fogok azzal, hogy csak úgy tudok 

előrelépni, ha a véleményemnek hangot 

adok, sőt, vélhetően azt az önkormányzati 

képviselőt vagy polgármesterjelöltet fogom 

támogatni, akinek a programja szintén ki-

tér a fák megóvására. Ugyanakkor, ha végül 

úgy döntök, hogy én magam is elindulok a 

következő választásokon, muszáj lesz ön-

magamat politikai szereplőként definiálni, 

hiszen innentől már nem csak a fák ügyét 

kell majd képviselnem.

Akkor végül eljutottunk ahhoz a kérdéshez, 

hogy vajon milyen erős ma Magyarorszá-

gon az a fajta polgári gondolkodás, amikor 

nem színek, hanem ügyek mentén alkot vé-

leményt az ember?

Hát igen, ez, mint tapasztaljuk, elég gyenge. 

És azt is tudjuk, hogy az átlagember nem 

úgy reagál a problémákra, hogy álljunk ösz-

sze és találjuk ki, miként oldjuk meg együtt, 

hanem azt várja, hogy az állam, vagy az 

önkormányzat lépjen. Sajnos a gyámkodó 

állam és az elnyomó állam képe egyszerre 

van még mindig jelen az emberek képzele-

tében. Ennek a következményei pedig lát-

szanak – a helyi közösségek gyengék, az 

emberek inkább bezárkóznak (ami egyéb-

ként nemzetközi trend is), holott az összetar-

tás lenne a táptalaja a civil szervezeteknek, 

s ebben nekünk óriási lemaradásunk van.

Gálfi Sarolta
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RÖVID HÍREK

11-es főÚt felÚJítÁsA: iNDUlHAt A 

kÖzBeszerzés Jóváhagyta a 11-es főút 

szentendrei szakaszának rekonstrukci-

ós tervét a Pest Megyei Kormányhivatal 

(PMKH) illetékes főosztálya. A határozat 

kitér a Rózsa utcai, a Duna korzói és az 

Egres utcai csomópontok átépítésének 

engedélyezésére is, illetve mintegy 5,5 

milliárd forintos kormányzati forrásból 

történhet meg a 11-es út szélesítése, 

felújítása, forgalomtechnikai átalakítása. 

Az engedély megszületésével a Magyar 

Közút kiírhatja a közbeszerzési eljárást, 

utóbbi lefolytatása várhatóan másfél-két 

hónapot vesz igénybe. (Forrás: szentend-

re.hu)

szÜNetel A lAkCíM-felÜlvizsGÁlAt 

Az átmeneti szünet oka, hogy a választási 

törvény értelmében a választás időpont-

jának kitűzésétől a szavazás napjáig nem 

lehet a közterület nevének és jellegének, a 

ház számának, az épület vagy a lépcsőház 

jelének megváltozását a címnyilvántar-

tásban átvezetni. A Központi Címregiszter 

frissítése 80%-ban elkészült, a felülvizs-

gálat csak a választások után folytatódhat 

a megmaradt 123 utcában. (Forrás: szent-

endre.hu)

szAvAzAtszÁMlÁlÓkAt keres A vÁ-

lAsztÁsi irODA Az eddig működő bi-

zottságok megbízatása lejár, a 2022. évi 

országgyűlési választásokat megelőzően 

új szavazatszámláló bizottságokat kell 

választani. A tagok, póttagok munká-

jukért tiszteletdíjban részesülnek, a vá-

lasztást követő napon munkahelyükön 

mentesülnek a napi munkavégzés alól.

A jelentkezéshez szükséges kitöltött nyi-

latkozatot és adatlapot 2022. február 11-

ig lehet benyújtani az Önkormányzati és 

Ügyfélszolgálati Iroda részére. (Forrás és 

további részletek: szentendre.hu)

őszre MeGszŰNHet A léGszeNNYezés 

A kávépörkölő üzem Szentistvántelephez 

közel, Szentendre külterületén működik, 

a légszennyezéssel rendszeresen együtt 

járó erős szaghatás ezért leginkább Bu-

dakalászon jelentkezik.

A település még tavaly kezdeményezett 

környezetvédelmi vizsgálatot az üzemben. 

Az eljárás hatására a tulajdonos a korsze-

rűsítés mellett döntött: az új technológia 

a pörkölés során felszabaduló gázok el-

égetésével jelentősen csökkenti majd a 

károsanyag-kibocsátást és a szaghatást.

A szükséges változtatások után idén ősz-

szel végre megszűnhet a szennyezés. (For-

rás: szentendre.media.hu)

eGYMilliÓAN Az AGGlOMerÁCiÓBAN 

Egységben Magyarország szívéért cím-

mel, a fővárosi agglomeráció egységes 

fejlesztéséről rendeztek konferenciát fő-

városi és város környéki önkormányzati 

vezetők részvételével január 28-án Buda-

pesten. A térség vezetői egyetértettek a 

legégetőbb problémák közös megoldá-

sában, melyek a következők: versenyképes 

és integrált közösségi közlekedési hálózat 

megvalósítása egységes tarifa- és jegy-

rendszerrel, a kommunális szolgáltatások 

összehangolása, a korábbi önkormányzati 

jogkörök – különösen az építési hatósági 

jogok – visszaállítása, a finanszírozási for-

rások politikamentes újraosztása. (Forrás: 

szentendre.media.hu, budapestkornyeke.

hu)

vÁrOsrészi kÖltséGvetés: kÖzteMe-

tő PArkOlÓJA A Sztaravodai úti közteme-

tő parkolójának rendezését szorgalmazó 

fejlesztési javaslatra az ott élők 48.4%-a 

szavazott. A projekt – a városrészi költség-

vetési program keretében – január utolsó 

hetében megkezdődött, várható befeje-

zése február vége/március eleje. Az ön-

kormányzati tulajdonban lévő 1800 m2-es 

területen összesen huszonnyolc rendezett 

parkolóhelyet alakítanak ki. Az egyirányú 

parkoló területén merőleges parkolás lesz 

érvényben, a parkolást a ki- és a behajtás 

irányát jelző táblák fogják segíteni (Forrás: 

szentendre.hu)

zAJlik A szOvJet lAktANYA kÁrMeN-

tesítése A volt szovjet laktanya területén 

a kármentesítési folyamat előkészítése-

ként a közbeszerzési eljárásban nyertes 

cég január 28-án elkezdte az egy hónapig 

tartó tesztszivattyúzást.

A teszt során a mentesítés hatásfokát, 

annak időbeli változását kell vizsgálni, a 

termelt víz szennyezőanyag-koncentráció-

jának nyomon követésével. A kitermelt, 

majd folyamatosan tisztított vizet a De-

ra-patakba vezetik, hozzávetőleg a tűzoltó-

parancsnokság vonalában. A patakba való 

vízbevezetés tehát tervezett, és szennye-

zést nem okozó tevékenység. A több mint 

ötmillárd forint összértékű kármentesítést 

az Európai Unió által biztosított forrásból 

finanszírozzák. (Forrás: szentendre.hu)

GYAlOGOs AlUlJÁrÓ A skANzeNNél 

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múze-

um saját beruházásban építtet gyalogos 

aluljárót, amely a múzeum új fejleszté-

si területét, az Erdély tematikájú kiállító 

teret köti össze a szabadtéri múzeum 

meglévő területeivel, melyek az orszá-

gos közút két oldalán helyezkednek el. Az 

aluljáró – amely egyben közúti hídként is 

funkcionál – a Sztaravodai út alatt vezet 

át, a Skanzen főbejárata előtt, a Budapest 

felőli oldalán. Az új műtárgy kialakításával 

a múzeum területének elhagyása nélkül 

lehet a teljes kiállítást bejárni az aluljá-

rón keresztül. Az út alatti rész már szer-

kezetkész állapotban van, pillanatnyilag 

a burkolat helyreállításán dolgoznak, a 

befejezés március 1-ig várható. (Forrás: 

szendre365.hu)

ÚJ ifJÚsÁGi részleG A HBPMk-BAN 

Február 11-ig a középiskolások számára 

ingyenes beiratkozási akcióval teszi vo-

nóbbá frissen megújított ifjúsági könyv-

tárát a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár. 

A 13-18 éves korosztálynak szánt, mintegy 

ezer darabos könyvkínálatot részben a 

gyermekkönyvtárból, részben a felnőtt 

részlegről kiválogatott könyvek nyújtják. 

A könyveken kívül zenei és filmes hordozók 

is szolgálják a korosztály kulturális érdek-

lődését. (Forrás: szentendre.hu)

elsőseGélYvizsGA szeNteNDréN 

A jogosítványhoz szükséges közúti el ső-

se gély vizs gát tart a Vöröskereszt Szent-

endrén 2022. február 24-én.További infor-

mációk: zsuzsi.paulusz@voroskereszt.hu, 

+36 70 933 8444.

HÁzAssÁG Hete szeNteNDréN A Szent-

endre Barátai Egyesület szervezésében 

február 14-én induló Házasság heti prog-

ramok – beszélgetések, előadások – fő 

helyszíne az Offline Center lesz, de egy 

jazzkoncert erejéig a Pótkulcs is bekap-

csolódik a rendezvénysorozatba. És persze 

nem maradhat el a megszokott piaci flash-

mob sem. A részletes program az egyesü-

let facebook-oldalán olvasható: facebook.

com/szentendrebaratai.

fOlYtAtÓDNAk Az OltÁsi HétvéGék 

A januári oltási hétvégéken közel kéte-

zer-hatszázan kaptak oltást – a beoltottak 

Fotó: pexels.com

Fotó: szentendre.hu
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87%-a a második, harmadik, illetve negye-

dik oltását vette fel. A felhasznált vakcinák 

több mint kilencven százaléka mRNS alapú 

vakcina, Pfizer és Moderna volt. A takarékos 

vakcinagazdálkodás érdekében a SZEI-ben 

zajlott a háziorvosok és a házi gyerekorvo-

sok oltási hétvégéje is. A 16 éven felüliek 

oltásának februári időpontjai az igényekhez 

igazítva változtak: csütörtökön és pénteken 

14–19 óra, szombaton 8 és 12 óra között vár-

ják a jelentkezőket. Továbbra is sok a fertő-

zött a város oktatási és közintézményeiben. 

(Forrás: szentendre.hu)

20 éves A BOrBélY MŰHelY JAzzklUB 

2022. február elsején hamisítatlan örömze-

nével és vidám történetekkel emlékeztek 

vissza az elmúlt két évtizedre a Barlang-

ban. A Dunaparti Művelődési Ház „Barlang” 

pinceklubja ideális helyszín, a havi rend-

szerességgel működő klub az együttes 

otthonának számít.

Sajnos az eredetileg tervezett fellépők 

közül – akik mind tagjai voltak egykor a 

Borbély Mihály vezette Borbély Műhely-

nek – Nagy János betegség miatt nem tu-

dott jelen lenni, mint ahogy a klubot sok 

éven át szervező Kurdics Valéria sem. Így 

is nagyszerű fellépők nyújtottak feledhe-

tetlen élményt a közönségnek. (Forrás: 

jazzma.hu)

HelYtÖrtéNeti kUtAtÁs A 11-es főÚt 

HAtÁsAirÓl A Ferenczy Múzeumi Cent-

rum és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyv-

tár közös gyűjtési programjának keretében 

a 11-es út társadalmi hatásait szeretnék 

a városi közösség bevonásával feltérké-

pezni. A 11-es úttal kapcsolatos személyes 

fotókat, tárgyakat, dokumentumokat és 

történeteket várnak, amelyeken keresztül 

megismerhetjük, milyen hatással volt az út 

építése és jelenléte a városlakók életére. 

Ha kellő mennyiségű anyag összegyűlik, a 

múzeum kiállításban mutatja be a kutatás 

eredményét. A közösségi gyűjtőcsoport 

február 1-jétől Válaszút címen nyilvánosan 

elérhető a Facebook felületén, ahová bár-

ki posztolhat, és ahol a gyűjtési program 

szervezői – a Ferenczy Múzeumi Centrum 

Muzeológiai és Irodalmi Osztályának mun-

katársai – folyamatosan publikálják a ku-

tatás aktuális eredményeit, feldolgozott 

anyagait. Azok a városlakók, akik szívesen 

részt vennének a kutatásban, de nem szí-

vesen osztanának meg a nyilvánossággal 

személyes információkat, a valaszut@

muzeumicentrum.hu email címen közvet-

lenül is kapcsolatba léphetnek a projekt 

vezetőivel.

JANUÁri testÜleti Hírek rÖviDeN

szolgáltatóközpont a Hév-állomásnál

A képviselők megtárgyalták a HÉV – Vo-

lán végállomás szomszédságában ki-

alakítandó kereskedelmi, szolgáltató és 

közfunkciót ellátó központ fejlesztéséről 

szóló tájékoztatót. A városvezetés – bár a 

megadott határidőt nagyon rövidnek ítél-

te – 2 héten belül véleményezi a terveket, 

minden eszközzel segítve a beruházás 

megvalósulását.

Területfejlesztési pályázatok

Az önkormányzat a Területi- és Település-

fejlesztési Operatív Program (TOP Plusz) 

eddig kiírt mindhárom felhívására pályá-

zatot nyújtott be.

Az Élhető települések nevű kiírás céljainak 

megfelelően az önkormányzat a Petyina 

városrészben kialakítandó esőkerttel, va-

lamint a Barackvirág utca és környékének 

csapadékvíz-elvezetésével pályázott 122.2 

millió Ft támogatást kérve. Az önkormány-

zati épületek energetikai korszerűsítése 

felhívásra az Izbégi Tagóvoda épületének 

külső hőszigetelésére, a gépészet és nyí-

lászárók cseréjére nyújtottak be pályáza-

tot 66 millió forintos támogatást igényel-

ve. A Gyermeknevelést támogató humán 

infrastruktúra fejlesztése című felhívásra 

a városi óvodák játékainak fejlesztésére 

kértek mintegy 33 millió forintos pályázati 

támogatást.

Pályázat a Pomázi út belterületi 

szakaszának felújítására

A Pomázi út belterületi szakasza felújítá-

sához már előkészített tervek állnak ren-

delkezésre. A várhatóan 52,6 millió forint 

összértékű pályázathoz az önkormány-

zatnak mintegy 20 millió forintos önrészt 

kell biztosítania. Az önkormányzat csak 

egyetlen ilyen költségvetésű projekthez 

tud saját forrást biztosítani.

záró szakmai véleményezésen a szész-

módosítás

A Csicserkó városrészen tervezett katoli-

kus óvoda miatt szükségessé válik Szent-

endre településrendezési eszközeinek 

– így Szentendre Építési Szabályzatának 

és Szabályozási Tervének – módosítása, 

ezért partnerségi egyeztetésre került sor. 

A véleményekre adott szakértői válaszok 

elkészültek. Az illetékes államigazgatá-

si szervek álláspontja szerint környezeti 

vizsgálatot nem kell lefolytatni, mert a 

módosítás nem eredményez jelentős, 

kedvezőtlen környezeti hatást. A beér-

kezett állásfoglalások alapján a tervező 

elkészítette a végleges véleményezési 

dokumentációt, amellyel el lehet indíta-

ni az állami főépítésznél a záró szakmai 

véleményezést. Fontos tudni, hogy nem 

az egész – jelenleg mezőgazdasági be-

sorolású – terület, hanem kizárólag a két 

érintett ingatlan területének besorolása 

módosulna a tervek szerint.

Elfogadták a vagyongazdálkodási 

koncepciót

A képviselő-testület tavaly novemberi ülé-

sén megtárgyalta a koncepciót, elfogadta 

és lakossági véleményezésre bocsátotta 

– most a véglegesítésre került sor.

A vagyongazdálkodási koncepció elsődle-

ges célja, hogy az önkormányzat tulajdo-

nában lévő belvárosi épületek megújulja-

nak, akár funkcióváltás árán is. Ehhez külső 

forrásra, tőkeerős partnerek bevonására 

van szükség, mert saját erőből az évtize-

des felújítási-karbantartási elmaradások 

nem pótolhatók.

A fejlesztő tőke bevonása több módon 

valósulhat meg: jelentheti a bérlő általi 

felújítást, annak költségét beszámítva a 

bérleti díjba; jelentheti egy egész épület 

haszonbérletbe adását; illetve az önkor-

mányzattal való szerződéses megállapo-

dás alapján történő közös fejlesztést.

A koncepció végrehajtásának 2022-re 

tervezett feladatairól is döntöttek a kép-

viselők: az idén hét belvárosi ingatlant 

választottak ki hasznosításra, pályázta-

tásra.

elutasították a törvényességi kifogást

A Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) 

törvényességi felhívása szerint az önkor-

mányzat a nem közművel összegyűjtött 

szennyvízzel kapcsolatos rendeletének 

egyes rendelkezései nem felelnek meg 

a magasabb szintű jogszabályban előír-

taknak. A PMKH úgy látja, hogy az önkor-

mányzat 2021. december 31-ig új díjat nem 

állapíthatott volna meg, meglévő díjat új 

kötelezetti körre nem terjeszthetett vol-

na ki a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 

értelmében.

Az önkormányzat szennyvíz-begyűjtéssel 

kapcsolatos közszolgáltatását azonban 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

Deim Pál: Szentendre, 1966, rézkarc, papír, 
291x397mm, K92.43
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törvény és ennek részletes szabályait 

tartalmazó 455/2013. (XI. 29.) Kormány-

rendelet határozza meg. A törvény szerint 

már 2013. január 1-én önkormányzati köz-

szolgáltatásként kellett volna a szenny-

víz-begyűjtésnek történnie. (2018-ban a 

Kormányhivatal fel is hívta az önkormány-

zat figyelmét a jogalkotási kötelezettségé-

nek elmulasztására.)

A rendelet megalkotásával az önkormány-

zat a kormányrendelethez képest egy ma-

gasabb szintű jogszabály, egy törvény által 

előírt jogalkotási kötelezettségének tett 

eleget – e törvény szerint a közszolgálta-

tás díjköteles.

Az önkormányzati törvény lehetővé teszi, 

hogy ilyen esetben a képviselő-testület 

„egyet nem értésének” adjon hangot és 

erről írásban tájékoztassa a kormányhi-

vatalt.

Megszűnik az its, de még marad a régi

Kormányrendelet írja elő az önkormányza-

toknak, hogy négyévente át kell tekinteni-

ük az Integrált Településfejlesztési Straté-

giát (ITS), és dönteni arról, hogy továbbra is 

változtatás nélkül alkalmazzák, vagy újat 

készítenek, vagy módosítják azt.

A jelenlegi ITS-t 2015-ben fogadta el a 

képviselő-testület. 2021 áprilisában a 

polgármester a veszélyhelyzet idejére 

biztosított jogkörében eljárva határozott 

arról, hogy aktualizálni kell az ITS-t. Ta-

valy április végén azonban az Országgyű-

lés elfogadta azt a jogszabálymódosítási 

csomagot, amely a teljes településren-

dezési rendszert átalakítja, az ITS és a te-

lepülésszerkezeti terv megszűnik, ezek 

tartalmát egyesítve településfejlesztési 

terv néven kell majd megalkotni. Ezért 

a testület a polgármesteri határozatot 

hatályon kívül helyezte, így a 2015-ben 

elfogadott ITS változatlan tartalommal 

alkalmazható.

évente kétszer lesz közmeghallgatás

Módosult az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. 

(XI.13.) önkormányzati rendelet. E szerint 

a képviselő-testület évente legalább 

kétszer – május vagy június hónapban, 

valamint november vagy december hó-

napban – előre meghirdetett közmeghall-

gatást tart, amelyen a helyi lakosság és a 

helyben érdekelt szervezetek képviselői 

a helyi közügyeket érintő kérdéseket és 

javaslatot tehetnek. A közmeghallgatásra 

írásban érkezett kérdésekre a válaszadás 

a közmeghallgatás napját követő 15 napon 

belül írásban történik.

szeptemberben testvérvárosi ifjúsági 

sportfesztivál szentendrén

Az előzetes tervek szerint 2022. szeptem-

ber 22. és 25. között kerül majd sor a ren-

dezvényre, mintegy hetven ifjú sportoló 

és húsz felnőtt kísérő részvételével. Az 

öt, szorosan együttműködő testvérvá-

ros – Wertheim, Gubbio, Salon-de-Pro-

vence, Huntingdon-Godmanchester és 

Szentendre – évente felváltva szervezi 

a fesztivált, idén Szentendre a soros. A 

rendezvény tervezett költsége 5 millió 

forint. A járványhelyzet miatt júliusban 

lehet végleges döntést hozni a találkozó 

megtartásáról.

elkészült a város új sportkoncepciója

A képviselő-testület véleményezésre 

bocsátja Szentendre Város Sportkon-

cepciójának tervezetét. (Részletek a 28. 

oldalon.)

A szentendrei városvezetés is 

lemondott a kormány által előírt 

fizetésemelésről

Tavaly decemberben a polgármesterek, 

alpolgármesterek fizetésének jelentős 

emeléséről döntött kormánypárti javas-

latra a Parlament. A törvényben rögzített 

illetményekhez azonban csak az ötezer fő 

alatti települések számára biztosított fe-

dezetet a kormány. A többi településnek 

saját forrásból kellene kigazdálkodnia az 

illetményemelést, ez Szentendrén 12 mil-

lió forintos terhet jelentene. Tekintettel a 

város nehéz pénzügyi helyzetére Fülöp 

Zsolt polgármester, Magyar Judit és Pilis 

Dániel alpolgármesterek a törvényi köte-

lezettség ellenére azt kérték a testülettől, 

hogy az illetményük emelésétől tekint-

sen el. 2022-ben a vezetői illetmények és 

költségtérítések továbbra is a 2020-as év 

szintén maradnak, és a képviselők díja sem 

emelkedik.

kecskésné sipos Andrea vezeti tovább 

a Gondozási központot

Zárt ülésen döntött a testület a Gondozá-

si Központ intézményvezetői munkakörre 

kiírt pályázatról.

A zárt ülés után Fülöp Zsolt bejelentet-

te, hogy a képviselők egyhangú döntése 

alapján ismét Kecskésné Sipos Andrea az 

intézményvető.

lényegi változtatásra nincs lehetőség
Egyeztetés a HÉV-állomás és környéke fejlesztéséről

HÉV-végállomás és a buszpályaudvar kör-

nyékének fejlesztéséről a tervezők részvé-

telével 2022. január 27-én a szentendrei 

Városházán egyeztettek az önkormányzat 

és a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) 

vezető munkatársai. A múlt év decembe-

rében ismertetett tervek megváltoztatásá-

ra meglehetősen szűk mozgástere marad 

a városnak, ugyanakkor az állomásépület 

megjelenésében több korrekciót ígértek a 

tervezők, figyelembe véve a városi tervta-

nács véleményét és a Szentendrei Építész 

Egylet fenntartásait. A perontető kialakí-

tásában például van némi mozgástér, és 

számos egyéb kisebb módosítás lehet-

séges, de a nagy költségű és időigényű 

módosításokra (vágányok mélyvezetése, 

földalatti P+R, hévállomás áthelyezése a 

város szélére, a Szentendrét elkerülő út 

hévfejlesztési projektben történő megva-

lósítása stb.) a BFK nem lát lehetőséget.

A beruházás a Városi Szolgáltató terü-

letét is érinti, nagyságrendileg 4800m2 

területen, és a szociális bérlakások te-

rületét is, mintegy 800 négyzetméteren. 

A kisajátított területekért járó kártalaní-

tással kapcsolatban is számos kérdés vár 

még tisztázásra.

A beruházó tájékoztatása szerint az alul-

járó átalakítása helyett az akadálymen-

tesítést a felszínen, a 11-esen kijelölt új 

gyalogátkelőhellyel kívánják biztosítani.

A városrészeket összekötő kerékpárút, 

valamint az EuroVelo és az állomásfej-

lesztés – gyalogosforgalommal is ösz-

szefüggő – terveinek összehangolását 

kezdeményezte Szentendre.

Fülöp Zsolt polgármester kiemelte 

azt a határozott tervtanácsi elvárást, 

hogy a „semleges” karakterű építészeti 

koncepció egészüljön ki a szentendrei 

kulturális örökségre, a helyi hagyomá-

nyokra utaló építészeti megoldásokkal, 

és kezdeményezte, hogy lehetőség 

szerint művészeti alkotás is megjelen-

hessen az új állomáson. Továbbá kérte 

a városi főépítész bevonását a tervek 

véglegesítésébe.

A tervezők nem zárkóztak el attól, hogy 

a módosított tervekről a szentendrei 

tervtanáccsal egyeztessenek. Jelezték 

továbbá, hogy február közepén lakos-

sági fórumot tartanak a Békásmegyer 

és Szentendre közötti szakaszról online 

formában. Az önkormányzat kérésére a 

BFK vállalta, hogy amint elkészülnek, a 

Pannóniatelep megállóhelyre vonatkozó 

terveket is átadják a városnak.

A beruházó számításai szerint a H5 vona-

lának fejlesztése 2023-ban kezdődhet el. 

Az uniós forrásokból tervezett beruhá-

zást 2026 közepére kell befejezni. (Forrás: 

szentendre.hu)
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De kezdjük az elején. A pályát 2016 nyaráig 

a SZE-FI SE bérelte. Az önkormányzati tu-

lajdonú Szentendrei Sportcélú Ingatlanfej-

lesztő és Üzemeltető Kft. végelszámolásra 

került, majd a testület úgy döntött, hogy 

ne a SZE-FI, hanem a Szentendre Városi 

Sportegyesületet (SZVSE) üzemeltesse a 

pályát. A döntést komoly vita előzte meg, 

Fitos József, az egyesület elnöke akkor a 

Szentendre TV-nek ezt nyilatkozta: „Az el-

múlt 8-10 évben mi körülbelül 21 millió fo-

rintot fizettünk bérleti díjként a városnak, aki 

ezt a pályát az SZVSE-nek ingyen adja oda. 

A másik vetülete sokkal szomorúbb, körül 

lehet nézni, az itt található műfüves pályát 

30 millió forint hitelből építették, amit még 

dr. Dietz Ferenc volt polgármester adott át. 

Azóta egy forintot sem költöttek rá, folya-

matosan megy tönkre. Az egyesületünk az 

elmúlt években több alkalommal pályázott 

TAO támogatásra, többek között az öltö-

zők, a műfüves pálya felújítására, amihez 

a szükséges önerőt, mint tulajdonosnak, az 

önkormányzatnak kellett volna biztosítani, 

ami nem történt meg. Továbbra is értetlenül 

állunk a probléma előtt.”

Új pályázat, új remények

Öt évvel és egy képviselő-testülettel ké-

sőbb 2021-ben lejárt az SZVSE szerződé-

se, a terület hasznosítására pályázatot írt 

ki a testület. A nyertes a Szentendrei Ko-

sárlabda Sportegyesület (SZKSE) lett, akik 

TAO támogatásból vállalták, hogy egy 250 

millió forintos fejlesztést valósítanak meg, 

melyet a Magyar Kosárlabdázók Országos 

Szövetsége (MKOSZ) a pályázat benyújtása-

kor támogatott. Pilis Dániel alpolgármester 

tájékoztatása alapján novemberben derült 

ki, hogy a kormány által bevezetett támoga-

tási igazolás kiadásának korlátozása miatt, 

az elkövetkezendő három-öt szezonban már 

nem támogatják a nagy értékű ingatlanbe-

ruházásra irányuló pályázatok benyújtását. 

Az SZKSE így visszalépett a szerződéstől.

A Szentendre Városi Sportegyesület részé-

ről az hangzott el, hogy volt egy határozati 

javaslat a szerződés meghosszabbításról 

abban az esetben, ha az egyesület teljesíti a 

vállalásait. Állításuk szerint ezt teljesítették, 

ugyanis 35 millió forintot költöttek – többek 

közt – labdafogóhálókra, öntözőrendszerre, 

öltözőpadokra, tárolószekrényekre, rend-

ben tartották a városi futópályát, és közben 

mintegy száznegyven gyereket sportoltat-

tak. Nehezményezik, hogy a város mind-

ezek ellenére nem hosszabbította meg a 

szerződést.

Hogyan látja mindezt a városvezetés?

„Ez így nem felel meg a valóságnak” – 

nyilatkozta lapunknak az alpolgármester. 

„A hosszabbítás előfeltételeként az ön-

kormányzattól független sportegyesület 

2019 májusában vállalta az Izbégi Sport-

pálya területének környezetrendezését, 

VIACOLOR burkolat készítését gyalogos 

és gépjármű forgalom részére, behajtás/

parkolóhelyek kialakítását, tereprende-

zést, az MLSZ előírásainak megfelelő pá-

lyavilágítás kiépítését, edzőfelület kiala-

kítását, 12×24 méteres, műfüves borítású 

grundpálya kiépítését VIACOLOR járdával, 

szivárgóréteg alépítménnyel, edzés szintű 

pályavilágítással, palánkkal – mely válla-

lását az egyesület nem valósította meg. 

Az előző városvezetés idején, a 2016 és 

2019 közötti időszakban több mint 29 mil-

lió forinttal támogatta az egyesületet az 

önkormányzat (a kérdéses 2019-es évben 

pl. 9,55 millió forinttal). Ezen felül a 2016 

és 2021 közötti időszakban több mint 56 

millió forint TAO-támogatást ítélt meg az 

egyesület számára a Magyar Labdarúgó 

Szövetség (MLSZ). A sportegyesülettel 

2016 júniusában az önkormányzat közfel-

adat-ellátásra való hivatkozással kötött 

ingyenes használati szerződést, de a vál-

lalt közfeladat-ellátással kapcsolatos éves 

beszámolási kötelezettségeit az egyesület 

sorra nem teljesítette. Az ingyenes hasz-

nálaton túl az önkormányzat 2016-ban a 

szomszédos területek (baseballpálya és 

Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő Köz-

pont) hasznosításának jogát, azaz a terüle-

tek bérleti díját is átengedte az egyesület 

számára. Az egyesület ingyenes használati 

szerződése 2021 júniusában járt le. A terü-

letet az önkormányzat már leromlott álla-

potban kapta vissza, a sportpályán meg-

lévő létesítmények mindegyike felújításra 

szorul” – tájékoztatta lapunkat levélben 

Pilis Dániel, amiből az is kiderült, hogy 

jelenleg a pálya használata a lakosság 

számára sportcélra ingyenesen igénybe 

vehető, és azt az új bérlő megtalálásáig az 

önkormányzat tartja karban. Az új pályázat 

beadási határideje 2022. február 2-a volt, 

két ajánlat érkezett be a határidőre a 15 + 5 

évvel hosszabbítható hasznosításra.

-zzs-

Mi történik az izbégi sportpályával?

Az izbégi focipálya hónapok óta nem hangos a gyerekektől, üresen kong. 
Bár megnyerte egy pályázó, de visszalépett, így most újra meghirdették 
hasznosításra. Az üzemeltetéssel kapcsolatos vitás kérdésekről Pilis Dániel, 
alpolgármestert kérdeztük.

Az izbégi pálya 2021 közepén | Fotó: szentendre.hu
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Vélemények a HÉV-állomás terveiről

Januári lapszámunkban hírt adtunk a HÉV-állomás és környéke megújulási 
lehetőségéről, és az azt övező egyeztetési dilemmákról. A bemutatott tervek 
nyomán több fórumon, sokféle párbeszéd indult el, ezért jelen írásunkban pár 
nézőpontot szeretnénk felvillantani.

Amint azt korábban lapunk is megírta, Vi-

tézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ 

(BFK) vezérigazgatója 2021. december 

15-én mutatta be a szentendrei HÉV-vég-

állomás terveit. Prezentációja szerint az 

új állomáson fedett buszpályaudvar és 

hévállomás, akadálymentes peronok kor-

szerű utastájékoztatással, 400 P+R férő-

hely (ebből 250 az új parkolóházban), 300 

B+R biciklitároló, megújult közterületek, új 

kereskedelmi funkciók, valamint akadály-

mentes kapcsolat a 11-es úton át Szent-

endre belvárosába valósul meg. Megje-

gyezte azt is, hogy a koncepcióterv kitér 

a tavaly áprilisban leégett Spart pótolni 

képes, nagy alapterületű, összefüggő élel-

miszerüzletre, valamint egy alatta kialakí-

tandó szolgáltatóházra is.

A vezérigazgató a decemberi sajtóese-

ményen azt a tájékoztatást adta, hogy az 

elkészült koncepcionális terveket még vé-

leményezheti a lakosság, az engedélye-

zési tervek 2022 tavaszára készülnek el, a 

munkák pedig 2023-ban indulnak majd el.

2022. január 12-én a BFK és a szentendrei 

önkormányzat vezetése online egyeztett a 

tervekről, melynek eredményéről a szent-

endre.hu január 14-én azt a tájékoztatást 

adta, hogy a BFK illetékesei kifejezték 

együttműködési szándékukat az önkor-

mányzattal, de kész koncepciójuk van a 

további lépésekre, így, ha az önkormány-

zat érdemi változtatásokat javasolna, a 

projekt elakadhat. Később a BFK a terve-

ket megküldte az önkormányzatnak, és 

azok véleményezésére két hetet adott. A 

tervekkel kapcsolatos szakmai észrevé-

teleket a szentendrei építészeti-műszaki 

tervtanács tagjai közösen tették meg, és 

azt Kiss Gabriella főépítész február 1-jén 

továbbította a tervezők felé, akik a főépí-

tész elmondása szerint azt a választ adták, 

hogy igyekeznek azokat figyelembe venni.

Az épületek nem rejthetőek el – 

Borbás Péter DlA

Borbás Péter DLA építész a helyi tervta-

nács tagja, ám beszélgetésünk elején 

hangsúlyozza, gondolatait Szentendrén 

élő építészként, vagyis mint magánsze-

mély osztja meg velünk. Mindenekelőtt 

arról kérdeztük, mi vezetett odáig, hogy 

ma már nem kötelező egy várost érintő 

beruházásról megkérdezni a város főépí-

tészét és tervtanácsát. „Korábban sem volt 

kötelező sem állami, sem önkormányzati 

beruházásnál, de volt egy időszak, amikor 

működött egy tervpályázati rendszer, ami-

ben megkerülhetetlen volt a zsűri vélemé-

nyének figyelembevétele a győztes tervnél. 

Ebben a zsűriben képviselte magát a város 

is, így delegáltjai révén hatást tudott gya-

korolni.” Az építész elmondása szerint az 

évek során az önkormányzatok építési jog-

köreit tovább szűkítették. Mindemellett a 

nagyobb volumenű kiemelt beruházások 

is elszaporodtak. Amennyiben a vonat-

kozó törvény szerint (a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beru-

házások megvalósításának gyorsításáról 

és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. 

törvény) kiemelt jelentőségű beruházás 

valósul meg, jelentősen lecsökken az ön-

kormányzatok érdekérvényesítő lehető-

sége, például – mint jelen esetben – az 

infrastruktúra-tervezés, mint fő fejlesztési 

cél mellett, a városépítészeti szempontok 

alulmaradnak. „Vagyis egy kérdés marad: 

mit tesz az építész tervező, aki ilyen típusú 

állami megbízást kap?” – teszi fel a kérdést 

Borbás, hozzátéve azt, hogy vélhetően a 

tervezők ilyenkor kényszerpályán mozog-

nak, és szerződésük titoktartásra kötelezi 

őket.

Borbás Pétert a BFK által bemutatott lát-

ványtervekről is megkérdeztük. „A terv 

szép, magas minőséget képvisel, de ennek 

az intermodális csomópontnak a léptéke 

egy nagyvárosé, sokkal inkább való egy 

nagyobb központba. Az én ízlésem szerint 

Szentendre ezt nem kívánja, nem szabad 

ennyi funkciót a 11-es mellé egyetlen pont-

ra befeszíteni, mert ezzel egy öngerjesztő 

folyamat fog elindulni, és nem biztos, hogy 

a város ezt akarja.” Az építész megoldá-

sokat is felsorol a kisebb lépték elérésé-

hez, így például a lefedések csökkentését 

(hiszen például a HÉV-szerelvényeknek 

nincs szükségük lefedésre), a kiszolgáló 

funkciók elhelyezésének újragondolását, 

így adott esetben a P+R parkoló egy meg-

állóval kijjebb helyezését. Kritikaként fo-

galmazza meg, hogy a látványterv ugyan 

a nemzetközi építészeti trendekbe beillő 

építményt mutat, de nincs helyi kötődése: 

„A terven szereplő épület formálása első-

sorban funkciójából fakad, nem reflektál 

tágabb környezetére.”

Borbás Péter nem szereti, mert nem tart-

ja értelmezhetőnek a „szentendreiség” 

kifejezést, hiszen városunk esetében 

nemcsak a barokk belvárosról, hanem 

kertvárosi részekről és lakótelepekről is 

Hév-állomás távlati nézet | Forrás: bfk.hu
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lehet beszélni, valamint olyan határmezs-

gyékről is, mint a HÉV-állomás környéke, 

ahol jelen van a 11-es markáns útvonala, a 

Vasúti Villasorból nyíló kisebb utcák bel-

várost idéző arca, de a sínekkel bekúszó 

ipartelep is.

Szinte mindannyian evidenciának vesszük, 

hogy sokat számít, milyen környezetben 

élünk, mi vesz bennünket körül, milyen 

épületek épülnek meg lakóhelyünkön, 

mindennapi útvonalainkon, az utcánkban. 

Most mégis feltettük a végtelenül egyszerű 

kérdést az építésznek is: miért nem mind-

egy, hogy mi épül meg? „Mert ezzel hatunk 

másokra is” – válaszolja Borbás, majd egy 

példát mond – „Ha zenét hallgatok, felte-

szem a fülhallgatómat és senkit sem zavarok 

vele. Az épületek azonban nem rejthetőek el, 

az alacsony esztétikai értékkel bírók pedig 

károsan hatnak ránk, azt a tévképzetet keltik, 

hogy »ilyet is lehet«…” A szentendrei építész 

szerint éppen emiatt fontosak annyira a sza-

bályozási keretek, és bizonyos horderejű 

építkezéseknél a szakmai kontroll. Szerinte 

minden építkezés egy hatalmas lehetőség, 

és ha ahhoz egy szakmai párbeszéd is tár-

sul, környezetünk színvonalának az emelé-

séhez, pénz és erőforrás megspórolásához, 

valamint fenntartható megoldások kialakí-

tásához járulhatunk hozzá.

Alapos előkészítés nélkül nincs sikeres 

projekt – Erdész László

A tervek bemutatása napján felbolydult a 

közösségi média kommentszekciója is, és 

azóta is számtalan vélemény, ötlet fogal-

mazódott meg arról, hogy milyen is legyen 

a HÉV-végállomásunk. A véleményezők 

között volt Erdész László Pro Urbe díjas 

galériatulajdonos, korábban gyakorló be-

ruházómérnök, de a helyi közügyeket szí-

vén viselő lokálpatrióta is, aki tetteivel és 

rendszeres kritikáival évtizedek óta a város 

szebbé és élhetőbbé tételén fáradozik.

A HÉV-végállomás terveire reagálva la-

punknak elmondta, hogy Szentendre 

identitásának fontos eleme az épített 

környezete, amelyet rombolni helytelen. 

S bár ez a terület nem tartozik védett 

szektorba, de ha a város egészét néz-

zük, az új építésű, meghatározó látvá-

nyú elemeknek illeszkedniük kellene a 

meglévőkhöz. Ez egy vitathatatlan alap. 

Megítélése szerint a bemutatott tervek-

ben ennek a szándéknak nyoma sincs, s 

ez jól látszik a madártávlati képen. „Sőt, 

a két fő forma, a kör alakú parkolóház és 

a nagy, lépcsőzetesen lefedett szögletes 

végállomás disszonanciája egy átgondo-

latlan terv” – tette hozzá, megjegyezve 

azt is, hogy a kör alakú parkolóház „dögös 

építészeti elem” ugyan, de egy négyzetes 

épülethez képest kevesebb parkolóhe-

lyet bír el, ennélfogva pazarló. „Igazság 

szerint az egész parkolóháznak az ideális 

helye a föld alatt van” – adta meg válaszát 

a parkolási problémák megoldására. Ha 

azonban mégis maradna a parkolóház, azt 

a javaslatot teszi, hogy zöld legyen, ezáltal 

is hozzájárulva a levegő szennyezettsé-

gének csökkentéséhez. Erdész hangsú-

lyozta, hogy egy komplex beruházásnál a 

jó és alapos előkészítés rendkívül fontos, 

enélkül nincs sikeres és társadalmilag, 

gazdaságilag eredményes projekt. „A 

politika szokása, hogy erőből átnyomja, 

amit jónak tart. Esetünkben figyelmen kí-

vül hagyja a lakosság jogait a véleménye-

zésre, legfeljebb »alibi« kérdőívekre futja, 

ami nem helyettesítheti a szakmai alapú 

konszenzusos megoldásokat. Az a beruhá-

zói attitűd, hogy örüljetek neki, hogy ezt is 

megcsináljuk, maga a vakvágány.”

Pfaff öröksége egyben 

figyelmeztetés is – Benkovits György

Benkovits György Pro Urbe díjas város-

történészt, Szentendre egyik legrégibb 

dalmát családjának leszármazottját talán 

senkinek sem kell Szentendrén bemutatni. 

Műveltsége, helyismerete és józan meglá-

tásai számtalan helyi kérdésben nélkülöz-

hetetlenné teszik véleményét.

Amikor először olvasott arról, hogy a Bu-

dapesti Fejlesztési Központ a HÉV fejlesz-

tésének tervein dolgozik, Pfaff Ferenc, a 

„szép vasútállomás” atyja jutott az eszébe. 

„Mert azt gondolom” – magyarázza a város-

történész –, „hogy a legtöbbünket jó érzés 

és büszkeség tölt el, ha Arad, Fiume, Kas-

sa, Kolozsvár, Pozsony, Temesvár, Zágráb, 

Cegléd vagy Füzesabony vasútállomásra 

érkezünk. Hiszen ha van e hazának európai 

hírű és méretében is európai mértékkel ko-

moly középülettervezői teljesítménye, akkor 

az Pfaffé, a Magyar Államvasutak Magas-

építményi Osztályának vezetőjéé, később 

pedig a Kereskedelemügyi Minisztérium 

építészéé, aki 1887 és 1907 között mintegy 

húsz nagy és számtalan kisebb állomás ter-

vezéséért és kivitelezéséért felelt. És ez nem 

lepkeszárny-könnyűségű teher, még akkor 

sem, ha a XXI. században nem a reneszánsz 

eklektika jegyében kell állomást tervezni…” 

Benkovits György szerint Pfaff munkássága 

ma is figyelmeztetés arra, hogy egy köz-

épület harmonikus viszonyban legyen a 

térrel, valamint legyen irányt és értéket 

adó a környezete számára.

Észrevételei között kiemeli, a HÉV- és 

autóbusz-állomás ma már nem városvé-

gen van, mint az ‘50-es években, hanem 

a várostest egyik meghatározó téregysé-

gében, amely városközponti funkciókat is 

ellát. Ennélfogva kis túlzással a kérdéses 

helyszín Szentendre új fő tere, hiszen a napi 

átmenő forgalom levezetésén túl vásár-

tér, agora és a nyilvános élet központja is. 

Benkovits arra kéri a tervezőket, „komo-

lyan számoljanak azzal, hogy e végállomás 

épületegyüttese tömegével és kialakításá-

val meg fogja határozni azt is, hogy milyen 

lesz Szentendre új fő tere, ahogy a mai Fő 

terünket, a régi pjaczát meghatározza a 

Blagovestenska templom, vagy a Kereske-

dőház. Így talán nem túlzó igény, hogy az 

állomás ne »semleges« karakterű legyen, 

hanem olyan, amely betonban, téglában és 

üvegben úgy ölt testet, hogy miközben funk-

cionális, hasznosítja Szentendre építészeti 

és szellemi örökségéből is a legjobbakat.”

-gs-

Helyszínrajz | Forrás: bfk.hu
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Civilek a házban
A volt Péter-Pál Galériát 2020-ban kapták 

meg a civilek abból a célból, hogy közös-

ségi térként hasznosítsák. Annak jártunk 

utána, mi történt az elmúlt másfél évben, 

mennyire tud a járvány alatt működni a ház, 

és milyen tapasztalatok születtek.

A Civil Ház ötlete már az előző önkor-

mányzati választás során is nyilvános-

ságra került az Ábrányi Emil program 

részeként. A városban működő civil szer-

vezetek egy része a Mindenki Szentend-

réje Csoport szervezésével 2020 febru-

árjában írt alá egy szándéknyilatkozatot, 

amit több egyeztetés és tárgyalás köve-

tett. A cél az volt, hogy egy olyan tér jöjjön 

létre, ahol a civil szervezetek 

könnyebben tudnak progra-

mokat szervezni, megbeszé-

léseket folytatni. A többkörös 

egyeztetések nem voltak 

zökkenőmentesek, a két fél 

elképzelése nem mindenben 

találkozott, de végül sikerült 

tisztázni a kérdéses pontokat 

és 2020. október 1-jén meg-

nyílt a Civil Ház. A 75 nm-es, 

korábban a Szentendre és 

Vidéke szerkesztőségének 

is helyet adó épületet azok 

a szervezetek kapták meg, 

amelyek megfeleltek a fel-

tételeknek. Ezen szervezetek 

elszámolás alapján 670 ft/óra 

áron használhatják a házat. Infomációink 

szerint hat szervezet élt eddig a lehető-

séggel: a TESZ, a Civil Kotta, a Szentendre 

Barátai, a Honvéd SE, a Paradicsomklub 

és a Mindenki Szentendréje.

Gyűlések, megbeszélések, programok

A Paradicsomklubban sport- és kulturális 

programokat kínálnak, amelyeken vakok, 

gyengén látók és mozgássérültek is részt 

vehetnek, de nem kizárólag csak ők. A ba-

ráti társaságból 1990-ben egyesületté vált 

klubban biciklivel, hajóval és lóval járják a 

természetet, illetve ezt kiegészítve a téli 

időszakban koncerteket, felolvasó esteket, 

múzeumlátogatásokat szerveznek látás-

sérülteknek és vakoknak. Árpásy Miklósék 

már a megnyitás után programokat ter-

veztek a házba, de a covid keresztülhúzta 

a számításokat, a megnyitás után alig egy 

hónappal gyakorlatilag újra lezárták az or-

szágot. „Elkészítettünk egy programtervet, 

amiben havi három-négy előadás szerepelt 

iskolásoknak. Tavaly decemberben kellett 

volna folytatódnia, de ez nem fog megvaló-

sulni. Így csak néhány megbeszélésre hasz-

náltuk eddig. Az egyesület a tavaszi és nyári 

hónapokat szabadtéren tölti, de továbbra is 

szeretnénk programokat szervezni a Civil 

Házba, aminek egyik eleme egy ingyenes 

közösségi iroda lenne, jelenleg ez nem áll 

rendelkezésre a home office-ban dolgozók 

számára.”

Hasonló tapasztalatokról számolt be a 

Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület 

(HKLSE), számukra szintén a koronavírus 

nehezítette meg a ház használatát. Ennek 

ellenére több megbeszélést is tartottak 

már ott, illetve egy húszfős csapatépítő 

beszélgetésre is igénybe vették az épü-

letet. „A Civil Ház különleges lehetőséget 

biztosít az egyesületi megbeszélések és 

rendezvények lebonyolításához. Azt gon-

dolom, hogy alapvetően olyan szervezetek 

számára előnyös ez az Önkormányzat által 

biztosított lehetőség, amelyek nem rendel-

keznek olyan bázis létesítménnyel, ahol 

képesek a hely adottságának megfelelő 

programok lebonyolítani. Mint helyszín jól 

megközelíthető, az igénybevételhez szük-

séges bérleti díj méltányos és megfizethető. 

Mi a jövőben sem tervezünk ott sporttevé-

kenységet végezni, de a szakmai, szülői és 

sportolói megbeszéléseink alaphelyszíne-

ként tekintünk rá” – mondta el Tóth István 

elnök. Ők a jövőben is számítanak a Civil 

Házra. Sportoló gyerekek szüleinek sze-

retnének segítséget nyújtani abban, hogy 

megismerjék, mik a feladatuk és szerepük 

gyermekük versenyzővé válása útján. Tá-

jékoztatókat terveznek a szülőknek kü-

lönböző sportágak szakembereivel annak 

érdekében, hogy hitelesen tájékoztassák 

őket arról, hogy gyermekeik az adottsá-

gaiknak megfelelve milyen sportágat 

válasszanak. „A város sportegyesülete-

inek összefogásával egy folyamatosan 

működő Sport Koordinációs Csoportot 

(SKC) hoznánk létre, amely segítséget 

nyújt a szervezetek programtervezésében, 

támogatás szervezésében, a szponzori te-

vékenységekben. Tapasztalatból tudom, 

nagy szükség van arra, hogy a tervezett 

SKC felvállalja a nehéz élethelyzetben lévő 

családok gyermekeinek a sportoláshoz 

való hozzáférést. Napjainkban egyre több 

az olyan gyermek, aki a szülők anyagi hely-

zete miatt nem tud különböző sportága-

kat megismerni. Még arra sincs fedezetük, 

hogy az alapfelszerelést megvásárolják, a 

folyamatosan emelkedő edzésdíjak pedig 

csak tovább súlyosbítják a helyzetet. Ezt 

a támogatási formát a V8-ban már meg-

szerveztük és nagy sikerrel végeztük is, de 

sajnos jelenleg nincs arra módunk, hogy 

az ötvenöt éves, eddig legeredményesebb 

szentendrei egyesületként dolgozhassunk 

a V8-ban” – írta lapunk megkeresésére 

Tóth István elnök.

A TESZ is bérli a Civil Házat, ahol a szerve-

zet vezetői megbeszéléseket és szakmai 

beszélgetéseket egyaránt tartanak. Ko-

rábban magánházakban, nyil-

vános helyeken bonyolították 

le a programokat. Továbbra is 

szeretnének élni a lehetőség-

gel, közösségi programokban 

gondolkodnak a jövőben is, és 

terveik szerint a közgyűlést is 

itt tartják majd.

A Civil Kottások a covid miatt 

limitáltan használták ki eddig 

a házban rejlő lehetőséget, 

melynek nagy előnye, hogy jó 

helyen helyezkedik el, ottho-

nos, könnyen és rugalmasan 

hozzáférhető. A CK a tervek 

szerint közéleti beszélgetése-

ket és workshopokat tartana a 

házban, illetve zárt egyesületi 

találkozókat. „A közéleti beszélgetéseknek 

már van múltja az egyesületünknél, hiszen 

korábban éveken keresztül tartottuk meg 

különböző aktuális közéleti témákra fóku-

szálva a mindenki számára nyitott Közéleti 

Műhely sorozatunkat, ezt szeretnénk kicsit 

újragondolva ismét elindítani. A közeljövő-

ben az állampolgárok helyi önrendelke-

zési jogáról és lehetőségeiről szeretnénk 

beszélgetni a CKA és a Közösségfejlesz-

tők Egyesülete által kezdeményezett He-

lyi Önrendelkezési Minimum fórumainak 

keretén belül (HÖM csütörtök). Ez jelenleg 

előkészítési fázisban van és előreláthatóan 

március elejére időzítenénk. Itt is aktuá-

lis helyi problémákat veszünk alapul, és 

ezeken keresztül vizsgáljuk, hogy mik az 

alapvető feltételei, illetve minimum kö-

vetelményei és garanciái annak, hogy a 

helyi állampolgárok érvényesíthessék az 

érdekeiket és változást hozhassanak létre, 

maguk alakíthassák a közélet eseményeit. 

Szándékaink szerint ez egyben a korábbi 

műhelysorozatunk újraélesztésének elő-

futára is egyben” – írta Szulovszky István, 

a Civil Kotta egyesület elnöke.

Bár minden bérlőt megkerestünk, de a 

Szentendre Barátai, és a Mindenki Szent-

endréje nem reagált rá, így az ő tapaszta-

lataikról nem tudunk beszámolni.

Zimre Zsuzsa

Péter-Pál Galéria, ma: Civil Ház | Fotó: Deim Balázs
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A jó házasság titkának nyomában

„Közös megküzdés” – ez a gondolat áll az idei Házasság Hete fókuszában, nem 
véletlenül, hiszen az elmúlt időszak minden kapcsolatunkon nyomot hagyott. 
Van, aki konfliktusokkal terhelten, elbizonytalanodva, mások megerősödve 
élték át – így vagy úgy, a közös megküzdésben rejlő erő bizonyosan segített.

Az idén 15 éves HÁZASSÁG HETE programsorozat jó alkalom arra, 

hogy sokunk által ismert, Szentendrén élő, a városhoz kötődő, itt 

dolgozó és alkotó párokat kérdezzünk arról, mi is a jó házasság 

titka. A kérdés csak látszólag egyszerű – és persze nem meglepő 

módon főként a nők vállalkoztak arra, hogy válaszoljanak…

„Mi sosem okoztunk egymásnak csalódást” 

ludányi Anita és ludányi József (Dorothea Bistro&Cafe)

Joe : A legfontosabb egy működő házasságban az, hogy ne ma-

gamat helyezzem előtérbe. Az nem működik, hogy „csak én”, meg 

„mindent nekem”. Csakis a kölcsönösségen alapuló kapcsolat 

életképes. Mi 15 éve gyakoroljuk ezt és jól érezzük magunkat 

benne.

Anita: Világéletünkben együtt dolgoztunk, ez nekünk nem nehéz-

ség, inkább könnyebbé tesz mindent. Mindig egymást támogatjuk. 

Amikor egyikünk nagyon elkeseredik, akkor a másik felhúzza – 

együtt bármit megoldunk.

Joe: Az is nagyon fontos, hogy újra meg újra kimondjuk, szavak-

kal is megerősítsük, mit érzünk a társunk iránt. Manapság divat 

a másikat viccelődve, akár sértő módon megszólítani – nem, mi 

mindig azt mondjuk egymásnak, hogy „édesem”, „drágám”… ez 

giccsesnek hangzik, de csak azoknak, akik nem ismernek minket… 

és persze sokan mondják, milyen jó is ezt hallani…

Anita: Egyébként maga a házasság intézménye nem szükségszerű 

feltétele annak, hogy működjön egy kapcsolat. Viszont így, hogy 

benne vagyok, azt kell mondjam, nagyon jó, hogy tartozom vala-

kihez. Összeköt minket még valami plusz, ami nagyobb elkötele-

ződést jelent.

Joe: A házasság egyfajta megkoronázása a kapcsolatnak. Manap-

ság minden csereszabatos – elromlott, nem baj, kicseréljük, majd 

lesz másik – oké, de mi van, ha oda van rögzítve egy csavarral? 

Nem lehet kivenni, csak ha kicsavarozod…ahhoz meg eszköz kell…

szóval van időd végiggondolni, hogy valóban cserélni kell-e azt 

a valamit, vagy netán megjavítható?

Anita: És persze kell a bizalom is – azt hiszem, mi sosem okoztunk 

még egymásnak csalódást.

„Megtanultuk szépen szeretni egymást” Bolba éva, jazzénekes 

és Bera zsolt kossuth-díjas harsonaművész

Meg kell becsülnünk az időt, amit kapunk az élettől. Minden al-

kalmat megragadni, hogy együtt lehessünk, örüljünk, nevessünk, 

ünnepeljünk. Mindez persze rengeteg energia, de ne feledjük, 

hogy egy kapcsolat működésének feltétele, hogy energiát te-

szünk bele.

Férjemmel több, mint 15 éves közös életünk során megtanultuk, 

hogyan használjuk ki az időt és bánjunk egymással. A közösen el-

töltött évek emberségről, tiszteletről, bizalomról és elfogadásról 

is szóltak. Megtapasztaltunk nehezebb és könnyebb időszakokat 

és közben megéltük a szeretet legkülönbözőbb fázisait. Sokszor 

feladhattuk volna, de inkább megtanultuk szépen szeretni egy-

mást, és ez csodálatos.

„Szelídítjük egymást” 

Nyulas Ágnes és Moravcsik lászló (Parti Medve könyvesbolt)

Pár éve a városi álarcosbálon a férjemmel oroszlánnak és orosz-

lánszelídítőnek öltöztünk. Anna lányunk ötlete volt, hogy a pro-

dukció címe legyen házasság. Igaza lett, a zsűri és a közönség 

Ludányi József és Ludányi Anita | Fotó: Deim Balázs

Bolba Éva és Bera Zsolt | Fotó: Deim Balázs

Moravcsik László és Nyulas Ágnes
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is díjazta az ötletet. Talán azért, mert a különös asszociációban 

benne rejtőzik a házasság lényege, a kölcsönös bizalom, az egy-

másra figyelés, a tisztelet, az izgalom, a kreativitás és nem utolsó-

sorban a szeretet.

Harminc éve élünk együtt, szelídítjük egymást. Unalomra nem 

panaszkodunk. Amikor nehezek a napok, egyikünk megpró-

bál mindig erősebb maradni. Amikor a napos oldalon vagyunk, 

igyekszünk élvezni a jót, a szépet, erőt gyűjteni. Konfliktus nélkül 

nincs élet, de ahogyan azt Pál Feri barátunk mondja, nem az 

a lényeg, hogy milyenek a konfliktusaink, hanem az, hogy mi 

hogyan reagálunk rájuk, hogyan élünk, viselkedünk az adott 

helyzetben.

Ennyi idő után az ember tökéletesen ismeri a társa erőssége-

it, de a sebezhetőségét is. Ezért fontos a bizalom, hogy amikor 

egyikünk éppen oroszlán, a másikunk akkor is be merjen lépni 

mellé a manézsba.

És a produkció végén együtt örüljenek a sikernek.

„Időnként eggyel hátrébb kell lépnünk” 

fekete imola kommunikációs szakember, a Nekünk Bevált 

blog és azonos című könyv szerzője

Azt hiszem, akkor jó együtt élni velem, ha felelősséget vállalok a 

testi-lelki jóllétemért. És ez fordítva is érvényes.

Ebbe beletartozik az is, hogy időnként eggyel hátrébb lépve rá-

nézünk a kapcsolatunkra, hogy merre tart. Van, amikor a válasz 

megnyugtató. Máskor viszont meg kell próbálnunk úgy körül-

határolni a problémánkat, hogy érthető legyen a másik számára 

is – még ha nem is neki van vele dolga.

Mi inkább „az ellentétek vonzzák egymást – páros” vagyunk, ami 

hosszútávon munkás vállalkozás.

Az első tíz évünkben sok összemosott vitánk volt, amiből nehezen 

keveredtünk ki. De az elköteleződés egymás iránt megvolt és 

megvan ma is – innentől kezdve pedig csak idő kérdése, hogy 

mikor ismerjük fel: rajtunk áll vagy bukik, hogy ez a kapcsolat 

mennyire örömteli. Hozzáteszem, újra és újra, mert észrevétlenül 

bele lehet laposodni. Na, akkor jön a hátralépés…

Olyan ez, mint a takarítás, amit nem lehet megúszni, különben 

túl nagy lesz a mocsok, és akkor már kedvünk se lesz nekiállni. 

Lehet úgy is élni, csak nem tesz jót.

„Igyekszünk nem változtatni a másikon” 

korcsok kitty és Bódog József (Anyám – lánya sütibolt)

A jó házasság titka szerintünk az, hogy mind a háztartást, mind 

a gyerekeket, mind a vállalkozás terheit, örömeit, felelősségét 

együtt viseljük.

Kölcsönösen osztozunk mindenen – ha úgy adódik, én megyek 

a barkácsboltba, a férjem pedig bevásárolni –, mindig fontos a 

hatékonyság és az időspórolás, hiszen nekünk is abból van a 

legkevesebb.

Nincsenek olyan kérdések, gondok, ötletek, bajok, amit ne be-

szélnénk meg.

Sokat beszélgetünk, miután lefektettük a gyerekeket, átgondol-

juk, tervezzük a jövőbeni feladatokat, teendőket. Minden módon 

segítjük egymást – fizikailag, gondolatokkal és érzelmi támo-

gatással.

Próbáljuk elfogadni egymást olyannak amilyen, igyekszünk nem 

változtatni a másikon, hiszen azért szerettünk egymásba, akik 

vagyunk.

Idén lesz 20 éve, hogy megismerkedtünk, megéltünk néhány 

hullámvölgyet, de azt gondoljuk, hogy jó csapat vagyunk.

„A szeretet, ami nem múlik” 

Musza Györgyi és Nagy sándor (képkeretező Műhely és 

Művészbolt)

Hogy fontos-e a házasság intézménye? A Házasság Hetében nem 

mondhatok mást, csak igent.

Mégis azt gondolom, hogy nem ez a legfontosabb ebben az 

együtt utazásban. Viszont nem bántam meg, és ismét hozzámen-

nék, ha megkérné a kezem. Úgy tűnik, a minta jó, mert lányainknak 

természetes volt, hogy összeházasodnak szerelmükkel.

Valóban fontos a tolerancia, a megértés, az elfogadás, de ezeknél 

jóval lényegesebb a szeretet, ami nem múlik. Nagyon kemény 

évünk volt, ijedelemmel, fékekkel. Egymás nélkül biztos nem 

ment volna.

Együtt dolgozunk nap mint nap, simán megy, de fontos, hogy 

nem szólunk bele egymás tevékenységébe. Mindketten másban 

vagyunk jók, így a munkánkban is kialakultak a férfi-női szerepek, 

ugyanúgy, mint a házasságban, a mindennapi életben.

Na ez fontos!

Házasság hete: 2022. február 13-20.

Programok, információk: http://hazassaghete.hu

-ka-

Fekete Imola | Fotó: Deim Balázs

Korcsok Kitty és Bódog József

Musza Györgyi és Nagy Sándor | Fotó: Deim Balázs
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A szabadság gesztusai

Bácsi Róbert László fotográfussal többek közt arról beszélgettünk, hogy 
mi vonzotta az első fordulatos utazásaira, hogyan talált rá a szabadság és a 
hullámok bűvöletében élő szörfös közösségekre, és az autonómiáért küzdő 
posztszovjet területre – Hegyi-Karabahra.

itt vagyunk szentendre felett az otthonod-

ban és műtermedben, ebben a városban 

nőttél fel, mit jelent ez számodra, hogyan 

kötődsz ehhez a helyhez?

Nekem nagyon fontos volt az, hogy itt nő-

hettem fel, és nagyon hálás va-

gyok a sorsnak, hogy a szüleim 

egy pici faluból, a Hajdú-Bihar 

megyei Zsákáról azért jöttek el, 

mert új életet akartak kezdeni 

a hetvenes években, de nem 

álltak meg Budapesten, hanem 

azt mondták, megnézik, hogy 

milyen lehetőségek vannak 

Szentendrén. Ez egy nagyon 

jó döntés volt, mert teljesen 

máshonnan tudtunk indulni az 

életben. Nagyon meghatározó 

és fontos helyszíne volt a fia-

talságomnak ez a város, amit 

nagy élményként és kalandként 

éltem meg, 15 éves korom óta 

állandóan koncertekre jártam, 

pont a végét csíptem el annak a 

szentendrei alternatív korszak-

nak, amit a Dalmát pince és a 

Vajda stúdió jelentett, efZám-

bóékkal és más művészekkel. 

Emlékszem, hogy a Duna-par-

ton ültünk fent, a töltésen és 

onnan hallgattuk a szabadtéri 

koncerteket, amik a Barlangban 

voltak. Szóval már ekkor közel 

kerültem a képzőművészethez, 

azt éreztem, hogy engem ez ér-

dekel, de nem tudtam pontosan, 

hogy mi legyen, hogy mit kéne 

csinálni.

többször is említetted, hogy 

kamaszként mennyire megha-

tározó volt számodra a Natio-

nal Geographic magazin képi 

világa, és hogy ez volt az első 

inspiráció a fotó világa felé. 

Milyen út vezetett a fotóriporteri és doku-

mentarista fotográfusi pályádig és az első 

NatGeo-s megjelenésedig?

A gimnázium elvégzése után a Práter ut-

cai fényképész iskolában tanultam két 

évig, majd a Magyar Hírlaphoz kerültem 

gyakornoknak. Az iskola elvégzése után a 

Demax (ma Lab4Art) fotólaborban kezdtem 

dolgozni, ahol akkor már elismert fotográ-

fusoknak, fotóművészeknek (Korniss Péter, 

Benkő Imre, Tóth György) a kiállítási anyagait 

nagyítottam. Itt ismerkedtem meg Hapák 

Péterrel is, ő ajánlotta fel, hogy legyek az 

asszisztense. Nála láttam bele igazából 

abba, hogyan is kell a munkához hozzá-

állni. Megfigyelhettem, ahogy a világítást 

próbálja, állítgatja, ahogy portrét fényképez, 

igyekszik kitalálni új dolgokat. Követhettem, 

ahogy a saját anyagait készíti, a munkafolya-

matokat, amelyeknek bizonyos értelemben 

részese lettem. Engedte, hogy használjam a 

Hasselbladját, a műtermét, hogy én is gya-

koroljak, elkezdjek igazán a fényképezéssel 

foglalkozni. A NatGeo a mai napig fontos 

inspiráció számomra. Ha kive-

szek egy-egy számot a gyűjte-

ményemből, akkor nagyon sze-

retem végiglapozni és nagyon 

jól látszik minden anyagnál, 

ahogyan a fotográfus felépítet-

te a sorozatot. Hihetetlen sokat 

tanultam belőle és a mai napig 

is aktuális számomra. Fiatalként 

mindig arról álmodoztam, hogy 

milyen jó lenne egy ilyen ma-

gazinnak dolgozva beutazni a 

világot. Habár ezt a mai napig 

is szívesen csinálnám.

Úgy érzem, hogy a te fotográ-

fusi szemléleted és jelenléted 

kulcsa az empátia, az érzé-

kenység, a nyitottság és az al-

kalmazkodás. Hogyan sajátítot-

tad el ezeket a képességeket, 

mennyire alakítottak téged az 

utazásaid, a megismert embe-

rek és helyek?

Talán az Édesanyámtól örö-

költem azt, ahogyan az embe-

rekhez viszonyulok. Ő elég ér-

zékeny volt. Az mindig nagyon 

fontos volt számomra, hogy ha 

elutazom fotózni egy anyagot, 

akkor olyan mélyen épüljek be 

az adott helyen az emberek 

életébe, amennyire csak lehet-

séges, így az alap volt, hogy ezt 

a képességet elsajátítsam. Min-

den alkalommal nagyon sokat 

tanulok, és talán változom is 

egy-egy utazás alkalmával. Eze-

ket természetesen próbálom itt-

hon beépíteni az életembe, de 

hosszú távon ez néha nehéz, mert annyira 

más az itthoni lét. Az sokszor eszembe jut, 

hogy hálásak lehetünk, hogy itt élünk, bár 

gyakran ezt nem így érezzük, azért nagy 

szerencsénk van.

Hogyan utazol, mennyire tervezhető, hogy 

mi vár rád egy ismeretlen területen, ahol 

Bácsi róbert lászló A szentendrei születésű és jelenleg is a 

városban élő fotográfust főként a dokumentarista fotográfia, 

illetve a portré- és a társadalomábrázolás érdekli. Szívesen 

fényképezi különböző országok kultúráját, az ott élő emberek 

életét, ezért igyekszik sokat utazni, hogy újabb és újabb ripor-

tokat tudjon készíteni – így a fotózás és az utazás az évek alatt 

teljesen összekapcsolódott számára. Számos díj nyertese, And-

ré Kertész-nagydíjas, Munkácsi Márton-díjas, 2008-ban Junior 

Príma Díjjal tüntették ki, háromszor nyerte el a Pécsi József 

Fotóművészeti Ösztöndíjat, 2020-ban Capa-ösztöndíjas lett.

Bácsi Róbert László | Fotó: Zoltai András
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nyelvi és kulturális akadályok is adódhat-

nak?

Ha olyan helyre érkezem, ami még ismeret-

len számomra, akkor szeretem, ha az első 

pár napban van egy biztonságos bázisom, 

ahonnan felfedezhetem a környéket. Mindig 

nagy várakozással érkezem az elején, hihe-

tetlen nagy feszültség van bennem, hogy 

meg tudom-e valósítani, amiért jöttem. 

Kell nekem pár nap, mire megnyugszom 

és ráhangolódom az egészre. És onnantól 

kezdve, ha egy intenzív alkotási folyamatba 

kerülök, mintha kicseréltek volna, csak a fo-

tózás számít, csak az a fontos: ha úgy alakul, 

kint alszom a szabadban, ha kell, akkor nem 

eszem napokig és a minimumon tengetem 

az életemet.

évek óta elkötelezetten fotózod Hegyi-ka-

rabah autonóm területet, amely egy 

konfliktusokkal terhelt, háborús övezetté 

vált az elmúlt években. A lassú elmúlás, a 

melankólia, a reménytelenség helye lett, 

ennek ellenére az emberek ott is élik az 

életüket, mi jellemzi őket és mi az, amit 

láttatni szeretnél a képeid által?

A Hegyi-Karabahban élő emberek sorsá-

ban rögtön megérintett az a kettősség, és 

az ebből fakadó lelkiállapot, amelybe a 

Szovjetunió felbomlása után számos térség 

lakói kerültek: az ország kimondta függet-

lenségét, de azt a nagyhatalmak 

eltérő okokból nem ismerték el. 

Mint egy csónak, amely két part 

között, a nyílt vízen rekedt, kiköt-

ni, megállapodni sehol nem tud, 

úgy élnek Hegyi-Karabahban 

és számos más utódállamban 

az emberek. Számukra a Szov-

jetunió összeomlása nem ho-

zott valóságos szabadságot, a 

nemzetállami és területszerzési 

törekvések leginkább rövidebb 

vagy hosszabb, kínkeserves 

fegyveres konfliktusokat eredményeztek, 

amelyeket évtizedek óta nem tudnak ma-

guk mögött hagyni. Ezeknek a társadal-

maknak a megismerése, helyzetük pontos 

megértése, a fotográfia eszközeivel történő 

kibontása és bemutatása foglalkoztat 2009 

óta. Az a vágy visz vissza időről időre He-

gyi-Karabahba, hogy ennek a mindössze 

egykilenced magyarországnyi, kis ország-

nak a sorsát megismertethessem a világgal, 

képeimmel közel hozzam a valóságukat, a 

hírek mögött rejlő emberi sorsokat.

A kövesd a Napot! című sorozatod egy 

könnyedebb témát dolgoz fel, a szörfözés, 

a független létezés formáit mutatod meg. 

Milyen volt részesévé válni ennek a közös-

ségnek? Voltak-e katartikus pillanatok?

Dél-Franciaországtól végig a spanyol és 

portugál partok mentén rengeteg szörfös 

gyűlik össze évről-évre. Lakóbuszokban él-

nek, szabadon járják a partokat, szörföznek, 

és a világ elvárásaitól függetlenül élik min-

dennapjaikat. Minimumból élnek, de ez nem 

zavarja őket, mert szabadnak érzik magukat. 

2013-ban gondoltam először arra, hogy ezt 

az életstílust szeretném megörökíteni, aztán 

2019-ben már a saját autómmal mentem 

vissza mert fontos volt számomra, hogy 

minél közelebb tudjak kerülni ezekhez az 

emberekhez. Velük utaztam, ott parkoltam 

le éjszakára, ahol ők és abszolút befogad-

tak a csapatba. Az egész utazás katartikus 

élmény volt, nehéz volt hazajönni.

A radnóti színháznak készült portréso-

rozatod is magán viseli a kézjegyedet, 

azonnal felismerhető a stílusod. Nagyon 

izgalmas helyszínekre vitted a színészeket, 

folyópart, hajó, magas fű, sűrű erdő. Milyen 

volt a közös munka? Hogyan reagáltak a 

színészek az általad kiválasztott helyszí-

nekre, terekre?

Ez egy nagyon komplex munka volt. 

Schaffler Saroltával közösen választottuk 

ki a helyszíneket és nagyon sokat jártunk 

és keresgéltünk, hogy hol is tudnánk elkép-

zelni ezeket a portrékat. A közös munkát na-

gyon élveztem, kevés olyan lehetőség jön az 

ember életében, aminél szinte teljesen sza-

bad kezet kap és azt szeretnék, hogy olyan 

legyen, amit a fotós elképzel. Ez ilyen volt. 

A színészek nagyon együttműködőek voltak 

és érezhetően élvezték is a fotózást. Persze 

elég érdekes és meglepő helyszíneket vá-

lasztottam, ezért néha bennem is volt kétely, 

hogy egy-egy színész be fogja-e vállalni.

kiket tekintesz mestereidnek, kiktől merí-

tettél inspirációt?

Sok ilyen mesterem van, pl. Korniss Péter, 

Keleti Éva, Benkő Imre, és még sorolhatnám 

a teljesség igénye nélkül, és persze nagyon 

sok külföldi fotós is van, akiknek 

a munkásságát figyeltem és ta-

nultam belőle.

A Pictorial Collective fotográfi-

ai csoport egyik alapítója vagy, 

a tagokkal minden érdek nélkül 

segítitek egymást, közös plat-

formot alkottok, megosztjátok 

egymással a tapasztalatokat. 

Mesélj erről néhány szóban.

A Pictorial megalapítása hár-

munk nevéhez kötődik. Szabó 

Bernadett, Móricz-Sabján Si-

mon és én azért szerettünk volna egy ilyen 

közösséget, mert egyszerűen kezdtek meg-

szűnni a szerkesztőségi fotórovatok, ahol a 

napi tevékenység mellett komoly műhely-

munka folyt, és valahogy ezt szerettük volna 

kicsit pótolni. Hittünk benne, és az elmúlt 

tíz év befektetett munkája bebizonyította, 

hogy van létjogosultsága egy ilyen műhely-

nek. Engem, és talán a többiek nevében is 

beszélhetek, nagyon motivál, hogy együtt 

gondolkozunk anyagokon, projekteken. 

De nem csak rólunk szól ez az egész. Azt 

vettem észre, hogy azok, akiket érdekel a 

fotográfia, fontosnak tartják azt, amit csi-

nálunk, és egyre többen kérik ki a vélemé-

nyünket egy-egy sorozatról. Számítanak rá, 

hogy tudnak tanulni tőlünk és odafigyelnek 

arra, mi történik a csapattal. Fontos, hogy 

egyre többet tudjunk tanítani és a gondo-

latainkat megosszuk a fiatalokkal, akik sze-

retnének a fotográfiával foglalkozni.

Kopin Katalin

művészettörténész, a kiállítás kurátora

Bácsi Róbert László: Hegyi-Karabah – Hiányzó generációk

Bácsi Róbert László lesz az első kiállító a február 12-én nyíló 

szentendrei PhotoLab nevű múzeumi térben, ahol kizárólag 

fotográfiai tárlatokat rendez a Ferenczy Múzeumi Centrum. A 

fotóművész első egyéni kiállításán öt hosszútávú fotóprojekt 

kerül fókuszba, melyek az egyéni szabadság megélésének 

témája köré rendeződnek.

A kiállítást február 12-én, szombaton 17 órakor Kováts Adél, 

a Radnóti Színház igazgatója nyitja meg a Vajda Múzeum 

PhotoLab kiállítóterében (Hunyadi u. 1.). A kiállítás kurátora 

Kopin Katalin művészettörténész.
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KONCERT

BArlANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu

február 11. péntek 20:00
BALLY FURY AND THE SPEED-
BALLS
Szentendrei születésű zene-
kar,melyben van dob meg ének, 
meg gitárok is. Blues, boo-
gie-woogie meg egyéb amerikai 
műfajokat játszanak.

február 12. szombat 18:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ
A Szentendrei Görög Nemzetisé-
gi Önkormányzat szervezésében. 
Görög táncház az Akropolis 
Compania zenekarral.

február 22. kedd 20:00
FÚZIÓS JAZZKLUB: THE BLIGËTS
Új havi rendszerességű klub a 
Barlangban! A fúziós jazzklub 
házigazdája a szentendrei The 
Bligëts zenekar.

SZÍNHÁZ

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

február 13. vasárnap 19:00
KULCSÁR LAJOS: LOVE.HU
Romantikus vígjáték Valentin nap 
előestéjén.
Egy középkorú férfi megismer-
kedik egy fiatal lánnyal. Idáig 
semmi különös nincs a dologban. 
Csakhogy ők egy internetes 
randi oldalon találkoznak, ahol 
mindenki másnak mutatkozik, 
mint aki valójában. Az első titkos 
randin hamar kiderül, hogy a két 
embernek nagyon is szüksége 
van egymásra. Múltjuk van. Közös 
múltjuk, amiről maguk sem 
tudtak. És titkaik, amiket szépen 
lassan felfednek egymás előtt. 
S így egyre közelebb kerülnek 
egymáshoz. Túl közel. Eközben 
pedig a pikáns, szórakoztató, pör-
gős komédiáról is kiderül, hogy 
egy bölcs, ritka mély és pontos 
emberismeretről tanúskodó 
történetet rejt magában.

KIÁLLÍTÁS

MANk GAlériA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu

február 11. – március 8.
KOZMA ‘20/’21
A Kozma Lajos iparművésze-
ti ösztöndíjasok beszámoló 
kiállítása.

ÚJMŰHelY GAlériA
Fő tér 20.

január 18-tól
ILLUSZTRÁCIÓK GHOETE 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 legnagyobb műve Goethe 
Faustjának az illusztrálása volt. 
Az Európa Kiadónál 1980-ban 
megjelent két kötet 64 akvarellje 
és ceruzarajza Goethe nagyléleg-
zetű művének egészen egyedi 
értelmezését nyújtja. A színes 
és monokróm lapok Goethe 
színtanának és színelméletének 
megfelelően, a színek szimboliká-
ja révén elevenítik meg a drámai 
költemény egyes szakaszait.

február 23. – március 19.
OBERFRANK LUCA EGYÉNI 
KIÁLLÍTÁSA

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

február 24. csütörtök 18:00
ÜVEG HAT FŐRE: MEGNYITÓ
A vendégeket üdvözli: Prosek 
Zoltán múzeumigazgató
A kiállítást megnyitja: Tóth 
Krisztina költő, műfordító, üveg-
művész

február 25. – május 29.
ÜVEG HAT FŐRE
A kortárs hazai üvegművészet 
erős középgenerációjához tarto-
zó, 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.

március 18. – június 26.
ÁLLANDÓ VÁLTOZÓK
Melkovics Tamás kiállítása. Kurá-
tor: Iberhalt Zsuzsa.

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.

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, 
Tornyay-Németh Lajos, a közel-
múlt legkiválóbb művészettörté-
nésze azt mondta: Pirk akvarell-
ben verhetetlen.” (Deim Pál)
Megtekinthető péntek, szombat, 
vasárnap 12–18 óráig, a teátrumi 
előadások napjain 18–21 óráig.

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.

február 20. vasárnap 10:00
CSALÁDI NAP: KMETTY AZ ÖRÖK 
KERESŐ 2.0

vAJDA MÚzeUM
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu

február 12. szombat 17:00
MEGNYITÓ: A SZABADSÁG 
GESZTUSAI

február 12. – március 27.
PHOTOLAB: A SZABADSÁG 
GESZTUSAI
A februárban nyíló, a fotómű-
vészetnek dedikált kiállítóhely 
két-három havonta változó 
fotográfiai kiállításokat mutat 
be, a fotózás élvonalába tartozó 
alkotók hosszútávú projektjeiből 
válogatva. Az első év művészeti 
koncepciója szentendrei fókuszú, 
bemutatkozási lehetőséget 
biztosít a Szentendrén vagy von-
záskörében dolgozó kiemelkedő 
fotográfusok számára, elsősor-
ban egyéni vagy páros kiállítás 
formájában.
Az első kiállító Bácsi Róbert 
László dokumentarista fotográ-
fus, akinek egyéni tárlatán öt 
hosszútávú fotósorozat kerül 
fókuszba, melyek az egyéni vagy 
kollektív szabadság megélésé-
nek témája köré rendeződnek.

március 4. péntek 17:00
PÁRBESZÉDBEN
Tárlatvezetés Kopin Katalinnal, 
a kiállítás kurátorával és Bácsi 
Róbert László fotóművésszel. A 
program ingyenes.

vAJDA MÚzeUM – 
ikON kiÁllítÓtereM
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu

március 3. – április 24.
KIFUTÓ MODELLEK
Vincze Ottó kiállítása. Kurátor: 
Muladi Brigitta.

CzÓBel MÚzeUM
Templom tér 1.
www.muzeumicentrum.hu

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

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

február 9. szerda 18:00
MEDITÁCIÓS OBJEKTUMOK – 
Hamvas Béla nyomában polaroid 
fotókkal
Weiner Sennyey Tibor kiállítása. 
Utazásra és elmélyülésre hív ez 
a kis kiállítás, esszék és polaroid 
fotók révén: Hamvas Bélával és 
Weiner Sennyey Tiborral egy 
titkos Szentendrére és egy misz-
tikus Horvátországba juthat el az 
elmélyült szemlélődő. A kiállítás 
megtekinthető: 2022. február 9. 
és március 9. között.

reGeNtAG MŰHelYGAlériA
Kucsera Ferenc utca 2.
www.regentag.hu

február 5. szombat 15:00
KÉPZELETFEJLESZTŐ AKVA-
RELLISKOLA – Bojtor Verabella 
festőművésszel

február 11. péntek 13:00-19:30
NYITOTT MŰHELY
Foglalkozás Varga Tímea kerami-
kussal.

február 11. péntek 16:30-16:00
KÖZÖSSÉGI AGYAGOZÁS

február 12. szombat 15:00
KÉPZELETFEJLESZTŐ AKVA-
RELLISKOLA – Bojtor Verabella 
festőművésszel

február 18. péntek 13:00-16:00
NYITOTT MŰHELY
Foglalkozás Varga Tímea kerami-
kussal.

február 18. péntek 16:30-19:30
KÖZÖSSÉGI AGYAGOZÁS

február 19. szombat 18:00
TÖREDÉK: MEGNYITÓ
Jelen kiállításunkat versek, 
verstöredékek mentén állítottuk 
össze, hogy alkotásaink mint 
mozaikdarabok, az irodalommal 
karöltve válhassanak teljessé a 
befogadók aktív közreműködé-
sével. Gulyás Boglárka, Kádár 
Gabriella, Kárpáti Zsuzsanna, 
Somogyi Ferenc kiállítása.

február 20. vasárnap 14:00
HÉTVÉGI ELMÉLYÜLÉS

február 25. péntek 13:00-16:00
NYITOTT MŰHELY
Foglalkozás Varga Tímea kerami-
kussal.

február 25. péntek 16:30-19:30
KÖZÖSSÉGI AGYAGOZÁS

MOZI

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

február 9. szerda
16:00 NAGYKARÁCSONY 109’
18:00 SZENVEDÉLYES SZOMSZÉ-
DOK (feliratos) 82’
19:30 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE (feliratos) 128’

február 10. csütörtök
16:00 MESE A BARÁTSÁGRÓL 
(feliratos) 104’
18:00 ÖKOPARTY FILMKLUB: 
H.O.P.E. – Számít, hogy mit eszel 
– díjnyertes vegán dokumen-
tumfilm
20:00 ÉN VAGYOK A TE EMBERED 
(feliratos) 105’

február 11. péntek
16:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI 
MESE 91’
18:00 A-HA, A FILM (feliratos) 109’
20:00 RÉMÁLMOK SIKÁTORA 
(feliratos) 150’

február 12. szombat
14:00 CLIFFORD, A NAGY PIROS 
KUTYA 97’
16:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKI-
NEK (feliratos) 115’
18:00 AZ UNOKA 115’
20:00 NAGYKARÁCSONY 109’

február 13. vasárnap
15:45 ÉNEKELJ 2. 113’
17:45 KOPASZKUTYA 101’
19:45 PÁRHUZAMOS ANYÁK 
(feliratos) 123’

február 16. szerda
16:00 A FELESÉGEM TÖRTÉNETE 
169’
19:00 A MŰVÉSZET TEMPLO-
MAI: SALVADOR DALI IFJÚKORA 
(feliratos) 67’
20:15 KÖNYVESBOLT PÁRIZSBAN 
(feliratos) 90’



Üveg hat főre
A kortárs hazai üvegművészet erős középgenerációjához 

tartozó, komoly hazai és nemzetközi elismertséggel rendel-

kező hat alkotóművész, Borkovics Péter, Hegyvári Bernadett, 

lászló kyra, Melcher Mihály, sipos Balázs, smetana Ágnes 

mutatja be munkáit Üveg hat főre címmel a Ferenczy Múze-

umban. Alkotásaikban felfedezhetjük az elmúlt évtizedekben 

az üvegművészetben lezajlott változások hatását, melynek 

eredményeképpen a használati céllal készült tárgyak he-

lyett olyan autonóm értékű képek és plasztikák születtek, 

amelyek sok esetben filozofikus mélységű gondolatisággal 

gazdagodtak.

A kiállítás alapvető koncepciójához tartozik, hogy nincs tech-

nikai és tematikai kötöttség. A kiállítás címe is egy olyan va-

csorameghívásra utal, amelynek keretében különböző em-

berek találkoznak egymással és a végső koreográfiát saját 

maguk alakítják.

A kiállítás 2022. február 24. – május 29-ig, csütörtöktől va-

sárnapig, 10-18 óra között látogatható.

kurátor: Bodonyi emőke

ferenczy Múzeum, szentendre terem

szentendre, kossuth lajos u. 5.

Óriásmaszkok, állat-szellemek
Február 20-án nyílt nap ovisoknak és iskolásoknak

2021 novemberében új képzőművészeti foglalkozások indul-

tak Szentendrén, a MűvészetMalomban a GYIK Műhely Alapít-

vány és a Ferenczy Múzeumi Centrum együttműködésében. 

Február 20-án vasárnap kreatív foglalkozások kicsiknek és 

nagyoknak a szentendrei GYIK Műhelyben! Szeretettel várnak 

minden alkotni vágyót a MűvészetMalom padlásán megbújó 

műhelybe, a nyílt napra. A gyerekek a maguk készítette óri-

ásmaszkjukkal álcázhatják magukat, s az állatvilágban rejlő 

földöntúli jelenségekkel is megismerkedhetnek. Mindehhez 

különböző képzőművészeti technikákat, játékokat, meséket 

hív segítségül a GYIK Műhely csapata.

Program: 14.00–15.30 Állat-szellemek – ovisok és kisiskolá-

sok, 6-8 éves korosztály számára, 16.30–18.00 Óriásmaszkok 

– általános iskolások, 9-12 éves korosztály számára

Helyszín: Ferenczy Múzeumi Centrum – MűvészetMalom, 

Bogdányi út 32. 3. emelet

A részvétel ingyenes, regisztráció: gyikmuhely.ferenczy@

gmail.com, info: 70 45 79 121 (Varga Virág)
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február 17. csütörtök
15:45 TINA (feliratos) 118’
18:00 BELLE: A SÁRKÁNY ÉS A 
SZEPLŐS HERCEGNŐ (feliratos) 
121’
20:15 PÁRHUZAMOS ANYÁK 
(feliratos) 124’

február 18. péntek
15:45 BELLE: A SÁRKÁNY ÉS A 
SZEPLŐS HERCEGNŐ (feliratos) 
121’
18:00 NYISD KI A SZEMED FILM-
KLUB: AZ IGAZSÁG BAJNOKAI 
(feliratos) 112’
20:00 HALÁL A NÍLUSON (felira-
tos) 127’

február 19. szombat
14:00 CLIFFORD, A NAGY PIROS 
KUTYA 97’
15:45 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE (feliratos) 121’
18:00 BELLE: A SÁRKÁNY ÉS A 
SZEPLŐS HERCEGNŐ (feliratos) 
121’
20:15 HALÁL A NÍLUSON (felira-
tos) 127’

február 20. vasárnap
16:00 ÉNEKELJ 2. 113’
18:00 HALÁL A NÍLUSON (felira-
tos) 127’
20:15 BELLE: A SÁRKÁNY ÉS A 
SZEPLŐS HERCEGNŐ (feliratos) 
121’
19:00 VÁRKONYI 110: SIMON 
MENYHÉRT SZÜLETÉSE 91’

február 23. szerda
16:00 BACHMANN TANÁR ÚR ÉS 
AZ OSZTÁLYA (feliratos) 227’
20:00 HALÁL A NÍLUSON (felira-
tos) 127’

február 24. csütörtök
16:00 AZ UNOKA 115’
18:00 CINEBOOK FILMKLUB: 
A PROFESSZOR ÉS AZ ŐRÜLT 
(feliratos) 124’
20:15 BELFAST (feliratos) 97’

február 25. péntek
15:00 FŐZŐKLUB (feliratos) 98’
17:00 FABIAN – A VÉG KEZDETE 
(feliratos) 176’
20:15 BELFAST (feliratos) 97’

február 26. szombat
14:00 CLIFFORD, A NAGY PIROS 
KUTYA 97’
16:00 FŐZŐKLUB (feliratos) 98’
18:00 BELFAST (feliratos) 97’
19:45 RÉMÁLMOK SIKÁTORA 
(feliratos) 150’

február 27. vasárnap
16:00 ÉNEKELJ 2. 113’
18:00 BELFAST (feliratos) 97’
20:00 HALÁL A NÍLUSON (felira-
tos) 127’

március 2. szerda
15:45 A HŐS (feliratos) 127’
18:00 BELFAST (feliratos) 97’
20:00 HALÁL A NÍLUSON (felira-
tos) 127’

ELŐADÁS

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

február 22. kedd 18:00
TÖRÖK KATALIN ELŐADÁSA

Petőfi kUltUrÁlis és 
HAGYOMÁNYőrző eGYesÜlet
Stéger köz 3.

február 11. péntek 18:00
MEGÉRDEMELVE VAGY ÁRTAT-
LANUL – Szendrey Júlia összes 
költeménye elemző tanulmá-
nyokkal
Raffay Andrea könyvbemutató 
előadása

február 25. péntek 18:00
RAFFAEL, RUNGE, CSONTVÁRY
Waszlavik László előadása

szeNteNDrei JÁrÁs 
eGészséGfeJlesztési irODA
Pócsmegyer, Ady Endre utca 12.
efi.szentendre.hu

február 11. péntek 18:00
PSZICHOLÓGIA A MINDENNA-
POKBAN – online
Depresszió a COVID idején (Hor-
váth Judit, pszichológus)

február 16. szerda 18:00
PSZICHOLÓGIA A MINDENNA-
POKBAN – online
Asszertív kommunikáció – 
Erőszakmentes önérvényesítés 
(Lehosik Marianna, pszichológus)

február 21. hétfő 18:00
PSZICHOLÓGIA A MINDENNA-
POKBAN
Villámszocializáció (Horváth 
Judit, pszichológus)

minden kedden 9:00-től
GERINCFITNESZ
Jelentkezni az EFI felületein 
lehet.

GYEREK

MŰvészetMAlOM
Bogdányi u. 32.
www.muzeumicentrum.hu

február 20. vasárnap 14.00–15.30
GYIK MŰHELY
Állat-szellemek
ovisok és kisiskolások, 6-8 éves 
korosztály számára
Kreatív foglalkozások kicsiknek 
és nagyoknak a szentendrei GYIK 
Műhelyben!
Szeretettel várunk minden 
alkotni vágyót a MűvészetMalom 
padlásán megbújó műhelybe 
újabb nyílt napunkra. Január 23-
án magunk készítette óriásmasz-
kjainkkal álcázhatjuk magunkat, 
s az állatvilágban rejlő földöntúli 
jelenségekkel is megismerked-
hetünk. Mindehhez különböző 
képzőművészeti technikákat, 
játékokat, meséket hívunk 
segítségül.

február 20. vasárnap 16.30–
18.00
GYIK MŰHELY
Óriásmaszkok
általános iskolások, 9-12 éves 
korosztály számára

DUNAPArti MŰvelőDési HÁz
Dunakorzó 18.
Deszka Műhely
deszka.muhely@gmail.com

február 24-től csütörtökönként 
17:00-18:30
JÁTSSZUNK BÁBSZÍNHÁZAT! 
Kutvölgyi Gabival
10 éves kortól, akár felnőtteknek 
is. Különböző technikájú bábok, 
díszletek készítése, dramatizálás, 
szövegkönyv-írás, bábelőadás 
készítése és bemutatása.

Sipos Balázs: Nagy hal megeszi a kishalat, 2019.
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Poirot a P’art Moziban

Agatha Christie neve egybeforrt az in-

tellektuális krimivel, könyvei ma is világ-

szerte milliószámra fogynak, de színház-

ban és filmen is közkedveltek történetei. 

A klasszikus Poirot történetek a mozgó-

kép világát is meghódították, több alka-

lommal bizonyítottak már a filmvásznon 

is, gondoljunk csak Peter Ustinov, vagy 

Albert Finney legendás alakításaira, 

vagy a televízióban látott David Suchet 

remeklésére.

Idén a mozivászonra tér vissza kedvenc 

belga nyomozónk, ezúttal Kenneth 

Brannagh csodálatos megszemélyesíté-

sének köszönhetően, aki már másodszor 

bújik a karakter bőrébe. A Gyilkosság az 

Orient expresszen után februárban, a 

szintén klasszikus Halál a Níluson című 

filmet láthatja a közönség a P’art mo-

ziban.

A nyomozót játszó színész a rendező sze-

repét is magára vállalta, partnerei között 

a legnagyobb ifjú hollywoodi csillagok 

láthatóak.

A film ugyan nem tartogat sok meglepe-

tést, korrekt iparos munka, de aki szeret 

nosztalgiázni, szeret utazni, vagy csak 

szeretne egy kicsit kikapcsolódni, annak 

mindenképpen kötelező. Ám ha ez sem 

elég, a főszereplő egyedi és eddig még 

ritkán látott arcszőrzete – ami méltán 

beleillik az eddigi klasszikus alakítások 

„bajusz/szakáll sormintájába” – bizonyo-

san kihagyhatatlanná teszi az alkotást.

Játsszunk Bábszínházat szentendrén!

Kutvölgyi Gabi vagyok, pedagógus, ját-

szóházvezető és alkotó-fejlesztő mese-

terapeuta.

Kicsi korom óta körbevesz a zene, a tánc, 

a mesék és a színház világa, valamint 

az alkotás öröme. Több mint 30 éve 

dolgozom gyerekekkel és felnőttekkel 

egyaránt.

A BTF Speciális Tagozata után számos 

továbbképzésen vettem részt, hogy 

finomítsam a tudásomat. Szeretem a 

csapatmunkát, ahol a résztvevőknek 

össze kell hangolódnia, hogy közös alko-

tás születhessen. Egy ilyen helyzetben 

mindenki talál számára kedves felada-

tot, és lehetőség adódik valami új, izgal-

mas dolog kipróbálására – biztonságot 

nyújtó keretek között.

Régóta gyűjtöm a bábokat, többféle 

különleges darab lapul a gyűjtemé-

nyemben, de a nagypapámtól örökölt 

alkotó kedvem mindig arra sarkall, hogy 

magam is készítsek tárgyakat, bábokat, 

díszleteket is. Szeretek fúrni-faragni, 

szerelni, festeni, varrni, gyöngyöt fűzni, 

és szeretem az általam megtapasztalt 

élményeket, tapasztalatot átadni, meg-

osztani másokkal.

A mesék, történetek világában is ke-

resem a különleges, elgondolkodtató 

alkotásokat. A bennük rejlő érzéseket, 

az elbújtatott tapasztalatokat.

Folyamatosan járok óvodákba, iskolák-

ba bábozni, játszani, és korábban két 

alkalommal vezettem diákokból ala-

kult iskolai bábszínházat: Óbudán a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolában két 

évig 7. és 8. osztályosokból álló társu-

lattal, később az AKG-ban hetedikes és 

kilencedikes diákokkal.

Gyerekként erősen hatott rám egy akkori 

tévéműsor, a Játsszunk Bábszínházat!, 

melyben bemutatták, hogyan készül-

nek a bábfilmek. Ennek nyomán indult 

a sorozat, mely fellendítette az amatőr 

bábmozgalmat, teret adva bábcsopor-

toknak, hogy nagy nyilvánosság előtt 

játszhassák el produkcióikat. Most is jó 

érzés visszagondolni, hogy a kiemel-

kedő szakemberek, hogyan segítettek 

szakmai tanácsokkal, kézműves tech-

nikákkal egy-egy amatőr bábcsoport 

produkciójának megalkotásában.

Szóval, Játsszunk Bábszínházat Szent-

endrén is!

A Szentendrei Kulturális Központ támo-

gatásával szeretnék létrehozni Szentend-

rén egy olyan amatőr társulatot, amely 

kézműves bábszínházként fogja össze 

az ebben a műfajban alkotni vágyókat.

Egy olyan foglalkozást, ahol csapatmun-

ka az előadás létrehozása, ahol fontos, 

hogy mindenki ráérezzen, miben ügyes 

igazán, ahol különböző kézműves tech-

nikákkal készülnek a bábok, a díszlet, 

ahol az ügyes szóforgatók szövegköny-

vet írnak, a dallamos lelkűek zenei alá-

festést készítenek, melyet a mai kütyük-

höz értők megszerkesztenek, letöltenek 

és feltöltenek.

Célom, hogy olyan előadások szülesse-

nek, amelyben lehetőség van elbújni, és 

mégis megmutatni magunkat – az érzé-

seinket és a gondolatainkat.

Szeretettel várom az érdeklődőket 2022. 

február 24-én 17 órakor egy ismerkedő 

alkalomra, hogy márciustól elkezdhes-

sük az alkotómunkát. 10 éves kor fölött 

bárki, akár felnőtt is, csatlakozhat a csa-

patunkhoz!

Helyszín: Dunaparti Művelődési Ház, 

udvari terem

Időpont: csütörtökönként 17-től 18.30-ig

A közösséghez később is lehet csatla-

kozni, a munkát minimum 5 fő jelentke-

zése esetén kezdjük el.

További információ és jelentkezés:

Kutvölgyi Gabi, deszka.muhely@gmail.

com, 30/7373-333

Kutvölgyi Gabi | Fotó: Kutvölgyi Pál
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Nekem Szentendre a minden…

Új rovatunkban olyan helyi embereket szeretnénk bemutatni, akik bár lehet nem 
részesültek kitüntetésekben, de munkájukkal, szorgalmukkal, kedvességükkel, 
jócselekedeteikkel vagy csupán egy elmesélni való történettel érdemessé váltak a 
közösség figyelmére.

Nem kell ahhoz térképet vennünk a ke-

zünkbe, hogy a piaci napokon odatalál-

junk a vásártéren arra a helyre, ahova a 

frissen sült kolbász illata csalogat. Ott 

pedig vörös laci, erika és Horváth kati 

fogadnak bennünket végtelen kedves-

séggel, humorral és nem mellesleg to-

vábbi csábító falatokkal. A történetüket 

Laci meséli el.

„A szabadság és függetlenség 

iránti vágy már kisgyerekként 

is erős volt bennem. Anyukám 

mindenkinek elmeséli, hogy 

engem csak a legelső nap 

kísérhettek le a lakótelepről 

a Vasúti villasori óvodába, 

másnaptól már ragaszkodtam 

hozzá, hogy egyedül járjak. 

Úgyhogy én már óvodába is 

egyedül jártam – anyukám 

meg mindig pár méterrel mö-

göttem… Az iskolában nem 

tudtam megülni egyhelyben. 

Nem voltam annyira rossz ta-

nuló, de a magaviseletemmel 

mindig bajok voltak. Emlék-

szem, ha szülői értekezlet volt, 

én és a bátyám már este hatkor elálmo-

sodtunk, gyorsan megfürödtünk és ágy-

ba bújtunk. Aztán persze felkeltettek… Ha 

valami történt, abban én biztosan benne 

voltam, az ellenőrzőm állandóan tele volt 

írva – nem dicséretekkel. Ugyanakkor az 

is igaz, és ezt apu is tudta, ha bármilyen 

fizikai munkában, vagy sportvetélkedőben 

kellett részt venni, én elsőként voltam ott. 

Szabadidőnkben a haverokkal bandáztam. 

Nemhogy mobil nem volt, telefon sem a 

lakásban, de megbeszéltük, hogy reggel 

nyolckor hol találkozunk, és sötétedésig 

kint voltunk. Ilyenkor a szokásos, ártatlan 

csínytevésekkel töltöttük az időt.

A pályaválasztásomat egy dolog határozta 

meg: az autóvezetés iránti vágyam. Amióta 

csak az eszemet tudom, vezetni szerettem 

volna. A szüleim azonban azt mondták, 

hogy addig nem szerezhetek jogosítványt, 

amíg nincs egy szakma a kezemben. Így 

lettem központi fűtés- és csőhálózat sze-

relő. Mivel azonban sportlövő is voltam a 

katonai főiskolán, és abban az időben nem 

létezett olyan, hogy „sportállás”, igazából 

csak papíron dolgoztam szerelőként, a 

munkahelyemen való minimális tartóz-

kodások után rendszeresen lőni jártam 

– egészen a katonaságig. A leszerelésem 

után, 1990-ben kamionozni kezdtem, 

1992-ben megnősültem, egy évvel ké-

sőbb megszületett a fiunk, Belián. 1994-

től 2016-ig buszsofőrként dolgoztam. A 

vezetés élményében természetesen nem 

csalódtam – olyankor nem foglalkozom 

semmivel, nem érdekel semmi, egy olyas-

fajta szabadságot élek meg, amikor csak 

egy a cél, menni, a világot pedig kizárni.

Mivel anyai ágról a szerb felmenőim 

kereskedő vérét örököltem, a vezetés 

mellett állandóan üzleteltem is. Ami-

kor pedig úgy döntöttem, hogy eleget 

láttam a világból, jött egy lehetőség, és 

bort kezdtünk árulni. Először adventi vá-

sárokra jártunk, majd üzletet nyitottunk 

a piac mellett. Amikor azt mondtam a 

lányoknak (a feleségemnek Erikának és 

Horváth Katinak, a ke reszt any já nak, aki 

szintén velünk dolgozik az üzletben), hogy 

én lacikonyhát is szeretnék itt csinálni, azt 

mondták, ember nem fog bejönni ide enni. 

Én mégis ragaszkodtam hozzá, egyrészt, 

mert gyerekkori álmom volt, hogy egy nap 

nekem is legyen lacikonyhám, másrészt, 

mert azt gondoltam, hogy egy piacon kell, 

hogy legyen egy pecsenyés. (Én magam 

is, valahányszor úton voltam, és megé-

heztem, a helyi piacra, vagy egy kifőzdébe 

mentem, mert azt gondoltam, ott kapok 

autentikus és házias ízeket.) Ma már azt 

mondják, igazam volt, mert ők is látják, 

nagy sikere van az ételeinknek, de persze 

az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a 

feleségem ízlése – amivel berendezte az 

üzletet – és vendégszeretete 

is kellett ahhoz, hogy szívesen 

jöjjenek hozzánk a vendégek. 

Ráadásul azt is észrevettük, 

hogy ide nemcsak enni ülnek 

be az emberek, hanem beszél-

getni is. A munkám során jó 

pár helyen jártam, de egy ét-

teremben mindenki a saját kis 

asztaltársaságával van elfog-

lalva. Szerintem sokkal ember-

közelibb és szerethetőbb egy 

olyan hely, ahol beszélgetések 

indulnak el a vendégek között. 

Hozzánk sokféle ember betér, 

cégvezető, ügyvéd, orvos, ál-

lattenyésztő, kőműves, de itt 

bent mindenki átlagember 

lesz. Sokan hozzák magukkal 

a történetüket, legyen az boldog vagy 

szomorú. Mi pedig sokszor csak ülünk 

és hallgatjuk őket. Egyszerre van itt nyu-

galom és nyüzsgés. S ha lehet, ezúton is 

szeretnénk megköszönni vendégeink-

nek, hogy a pandémia alatt is kitartottak 

mellettünk, jöttek akkor is, amikor nem 

lehetett helyben fogyasztani, és elvitelre 

kérték a sültjeinket. Nekünk ez nagyon 

sokat jelent.

Rengeteg ötletem lenne még újításokra, 

de úgy tűnik, hogy azokat a lányok már 

tényleg nem engedik. Bármi is lesz, az 

biztos, hogy soha nem fogok tudni egy-

helyben megülni, és az is, hogy Szent-

endréről sem fogok elköltözni. A feszti-

válok miatt számos helyen megfordultam 

már az országban is, és mindig mindent 

Szentendréhez viszonyítottam. Nem tudok 

olyan helyet mondani, amit erre a városra 

„cserélnék”, mert nem találtam olyat, ahol 

egyszerre ennyi szépség lenne jelen, mint 

itt. Mindez a szépség és a gyökereim ide 

kötnek. Nekem Szentendre a minden.”

Vörös Erika, Vörös László és Horváth Katalin | Fotó: Bellai László
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Olvasói levél

A Szentendre és Vidéke 2022. január 19-i lapszámában a V8 

uszodáért közösség képviselői olvasói levélben fogalmazták 

meg kifogásaikat az Aquapalace Kft. döntéseivel szemben, 

melyekkel – álláspontjuk szerint – a vezetőség elüldözte a 

törzsközönséget. A közösség levelére dr. Juhász László, a kft. 

ügyvezetője az alábbi választ küldte meg szerkesztőségünknek:

Egy uszoda, amelyik kialakította a törzsvendégkörét!

A személyes megszólítás és személyem megismerése miatt 

mutatkozom be. Nyugdíjas egyetemi docens, turisztikai és szál-

lodai szakértő vagyok, a közgazdasági (turizmus) tudományok 

doktora, a Magyar Tudományos Akadémia köztestület tagja, 

ötven év szolgáltatás vezetői (szálloda, fürdő, utazási iroda, 

étterem) gyakorlattal, aki felvállalta, hogy a szentendrei V8 

Uszodát megmenti a bezárás Damoklész kardjától. Ezt a pár 

bevezető mondatot csak azért tartottam szükségesnek, hogy 

meglegyen az alap a tényszerű hivatkozásra, miszerint a V8 

vezetése tudja milyen döntéseket hoz és miért, valamint ter-

mészetesen személyem megerősítésére.

tisztelt szevi olvasók!

Változtatás nélkül közlöm az olvasói levél írójának ugyanerre 

a levélre megküldött, 2021 december közepén írt válaszleve-

lemet. Ez volt az utolsó válaszlevél a blog közösségnek. Nem 

tudom feltették-e felületükre a levelet? A levelezés és találko-

zások sora az előző számban megjelent hat témáról szól közel 

egy éve. Idézem a levelet szó szerint:

„Köszönjük szépen a nyár eleje óta rendszeresen küldött javas-

latait, amiből többet megvalósítottunk. Az uszodát üzemeltető 

társaság köztulajdonú, amire az Alaptörvény szerint ‘Az állam 

és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szer-

vezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen 

gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményes-

ség követelményei szerint.’

Az Önök által javasolt kedvezmények némelyike sajnos sérti a 

köztulajdon felhasználásának alapelveit. Továbbá az uszoda 

költségeinek egyharmadát Szentendre város lakosai állják, egy-

harmadát az uszodát használó lakosság és egyharmadát a sport 

és úszás oktatás.

Javaslataik nagy részét ennek ellenére a társaság tulajdonosa 

elfogadta és azok bevezetésre kerültek. Egyik ellenvéleménye 

volt, hogy nem következetes a gazdálkodás. Biztosak vagyunk 

benne, hogy Önök is egyet fognak azzal érteni, hogy a következe-

tesség elve mentén nem is lenne célszerű hetente újabb és újabb 

ötleteket bevezetni. Azt gondoljuk és ezt igazolják az adatok, 

a tények, hogy az elfogadott koncepció megfelel a hatékony 

gazdálkodás elvárásainak. Mindezt figyelembe véve az a döntés 

született, hogy hagyjunk időt az eddigi javaslataik bevezetésé-

re, nézzük meg, milyen hatással van a létesítmény hosszú távú 

fenntarthatóságára és eredményességére.

Arra kérjük Önöket, fogadják el, hogy most a vészhelyzet idősza-

kára, illetve legalább egy éves időszakra újabb kedvezmények 

bevezetésére nincs lehetőségünk a fenti okok miatt, illetve azért, 

mert a társaság a testület által elfogadott éves üzleti terv alapján 

gazdálkodik.”

Kiegészítés a fenti válaszhoz.

– A közösségi média sajátja, hogy szabadon, a valóságot figyel-

men kívül hagyva is lehet álhíreket, megtévesztő állításokat 

közzétenni. A hat felvetésből öt nem kérdés, mert meglévő 

dolgot kér számon csak a hangulatkeltés miatt.

– Van éves bérlet 50% kedvezménnyel, már hatot eladtunk 

idén, tavaly csak egyet.

– Öt éve nem volt áremelés, a halmozott, elmaradt inflációs 

áremelés így akár a kérésüknek megfelelően 15%-os is lehet 

(BGYH 2022 évre 9% áremelést tervez, sajtóhír).

– Van nyugdíjas bérlet, vannak kedvezményes nyugdíjas je-

gyek, és mivel a versenytársakhoz képest olcsóbbak vagyunk 

(például V8 belépő 1.650 Ft, közeli versenytárs 2.400 Ft), ezért 

a szentendreieknek is van kedvezmény, nem is kevés, -31%. 

Maradjunk a bizonyítékokkal alátámasztott tényeknél, bár ez 

nem feltétel a közösségi névtelen oldalakon, blogokon.

– A nyári nyitvatartás megőrzése az uszoda fenntarthatósá-

gának egyik eleme. Ez az egyetlen kérés, amit jelenleg nem 

tudunk teljesíteni. 2021-ben az új koncepció bevezetésének 

és következetes betartásának hatására, az Aquapalace Kft. 

pozitív eredménnyel zárta a nyári hónapokat, a korábbi negatív 

eredményekhez képest.

– Új kedvezmény a reggeli úszójegy 1000 Ft-ért, valamint az, 

hogy külön díj nélkül használható a szauna ebben az időszakban.

– A lakossági két sáv csak 15-19 óra között két sáv. A többi 

időszakban a két sáv, hat vagy akár nyolc sáv is lehet (reggel, 

este, hétvégén és iskola szüneti időszakban).

– A V8 vezetése valós, tényeken alapuló tájékoztatást ad a 

hírlevelében és a közösségi oldalán.

– A hírlevélküldés nem szünetel, havonta legalább egyszer 

megjelenik, valamint akkor, ha van érdemi közölni való.

– A lakossági sávbeosztás elérhető a honlapon, a pénztárnál 

és az uszoda térben.

– Az aktuális mért vízhőmérséklet kiírása a hatályos rendelet 

szerint szerepel a medencetérben.

– Igen érdekes felvetés, hogy legyen az igazgató úrnak foga-

dóórája, bár ő nem képviselő. Az ügyvezető elérhető az uszo-

dában, és ez a honlapon is szerepel.

Nagyon fontos kiemelni, hogy a V8 Uszoda fenntartása és si-

keres üzemeltetése a cél. Nem elfogadható, hogy egy kisebb 

közösség kihasználja az uszodát, és ezzel a fenntarthatóságát 

veszélyezteti. A maximum ötven százalékos uszodahasználatra 

vonatkozó kedvezmény az árakból, elfogadható kell legyen.

Az uszoda elsődleges célja az ifjúsági és sport feladatok ellátá-

sa, másodsorban az iskolai úszásoktatást szolgálja és harmad-

sorban a lakossági úszásra ad lehetőséget. Azt írja az olvasói 

levél szerzője, hogy „az uszodát a város tartja fenn”, de ezzel 

csak személyes kívánságát fogalmazza meg, hogy a közösség 

tartsa fenn az uszodát, ahová ő úszni jár. Az uszoda fenntartásá-

nak egyharmadát biztosítja Szentendre Város Önkormányzata 

lakosainak adójából. A fenntartás másik egyharmadát a sport 

és úszásoktatást tartó egyesületek és az úszni tanuló gyere-

kek szüleinek befizetései biztosítják. Ők az uszodalátogatók 

felét jelentik. A harmadik egyharmad az uszodalátogatók másik 

fele. 2021 második félévében az uszoda nyitvatartása alatt ez 

harmincezer látogatást jelentett.

Az olvasói levél írója nem érzékeli azt a tényt, hogy a fürdők, 

uszodák erőforrásai eltérőek. Neki egy a fontos, minél olcsóban 

tudja használni az uszodát, még akkor is, ha az uszoda ebbe 

belerokkan és be kell zárni, mert nem érzi át a fenntartható 

gazdálkodást. Az Aquapalace Kft. kihívása a hetvenszázalékos 

áram, negyvenszázalékos vegyszer és a hőenergia árnöveke-
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dés hatásainak csökkentése. Más fürdők természetes termál-

vízzel rendelkeznek, és azt használják a medencék vizének és 

fürdőterének fűtésére.

A V8 uszoda bevezette az egységes kritériumrendszert, hatá-

rozottan és következetesen megszüntette az ingyenes uszo da-

hasz ná la tot, és az irreálisan magas, 80-90%-os kedvezményeket. 

Tudjuk ez kedvezőtlenül érintett húsz-harminc uszodahasználót, 

de kedvezően hat Szentendre harmincezer lakosára.

Az uszoda az önkormányzat korábbi több százmilliós támo-

gatását százmillió forint alá csökkentette. Kidolgozta felújítási 

programját, stratégiai tervét és az éves üzleti tervét. Az ered-

ményes gazdálkodás mellett az uszoda használók száma eléri 

a napi háromszázötven főt. Ez a 2021. év második félévében a 

COVID ellenére hatvanezer látogatót jelentett.

kedves Olvasók!

A V8 munkatársai és vezetése minden SZEVI olvasót és hoz-

zátartozóját szívesen látja a létesítményben.

Dr. Juhász László

Aquapalace Kft. ügyvezető

tisztelt Olvasó!

mottó: Hallgattassék meg a másik fél is!

A Szentendre és Vidéke idei első lapszámának tizenegyedik 

oldalán az alábbi címen közöltek egy interjút Kiss Gabriel-

la főépítész asszonnyal: Civilek tiltakoznak a katolikus óvo-

da építése ellen. Ugyanez megjelent 2022. január 20-án a 

 szentendre.hu-n.

Ez tudatos elferdítése a valóságnak. A szentendrei lakosok-

nak tudomására jutott, hogy Izbég-Csicserkó városrészben 

hatcsoportos óvodát és imaházat tervez a katolikus egyház. 

A facebook-on sokan, főleg a környéken lakók, felháborodott 

posztokat jelentettek meg. Ennek a felháborodásnak adott teret 

Vajda János szentendrei ökopartys zöld aktivista, amikor a Sza-

bad a Hang internetes felületén közzétette petícióját: Állítsuk 

meg a zöldmezős beépítéseket Szentendrén! A petícióhoz eddig 

kétszázhuszonhatan csatlakoztak aláírásukkal. Ez ugye nem 

ugyanazt jelenti, mint a fenti cikk címe?

– Javasoltuk, hogy az óvodaépítés ne zöldmezős beruházással 

valósuljon meg. Helyette meglévő, eladó épületeket alakítsa-

nak át erre a célra.

– Felhívásban írtunk arról, hogy védjük meg a jelenleg még 

zöld területeket, a Natura2000 védelem alatt álló helyeket, 

hogy megmaradjon Szentendre kertvárosi jellege.

– Tényként utaltunk arra, hogy a katolikus egyház (Eszter-

gom-Budapesti Főegyházmegye) kinézett és megvásárolt 

magának két mezőgazdasági termelésből kivett 8116 m2-es 

külterületi telket. Ezután a vevőjelölt megállapodást kötött 

a polgármesterrel arról, hogy az általuk megvásárolni kívánt 

területet az önkormányzat testületi ülésének határozata alapján 

belterületbe vonja, hogy az alkalmassá váljon egyházi fenntar-

tású óvoda és hozzá kapcsolódó katolikus imaház építésére. 

Ehhez viszont meg kell változtatni a Szentendrei Építési Sza-

bályzatot (SZÉSZ).

Részlet a petícióból: „…Minden globális hatás lokális hatáson 

(és kompenzáción) múlik, így minden szentendrei négyzetmé-

ternek is komoly jelentősége van – több ezer négyzetméternek 

pedig kiváltképp. A zöldfelületek (legyen az facsoport, park vagy 

kaszáló, mint pl. az új óvodafejlesztés esetében) megszűnése ön-

magában fontos ökoszisztéma-szolgáltatásaik (oxigéntermelés, 

széndioxid-megkötés, párásítás, vízmegtartás-lefolyás-lassítás 

a vegetációval és a talajban, árnyékolás, a szél szárító és rom-

boló erejének mérséklése, pihenési lehetőség, esztétikai élmény 

stb.) elvesztésével jár. Ma már ezek esetleges kompenzálása, 

az így elvileg elérhető nullszaldó is kevés, hiszen évszázadok, 

de legalább is az utóbbi néhány évtized káros hatásait kellene 

rendbe hoznunk.” (A petíció teljes szövege az Ökoparty facebook 

oldalán is olvasható.)

A cikk megjelenése után 2022. január 13-án Kiss Gabriella fő-

építész fogadóóráján tájékoztatást kaptunk arról, hogy az ott 

átadott írásbeli tiltakozásunkkal nem tudjuk megakadályozni 

a szóban forgó terület átminősítését. Amennyiben szóban is 

szeretnénk elmondani érveinket, lehetőségünk van az önkor-

mányzati testületi ülésen, még a szavazás előtt meggyőzni 

képviselőinket arról, hogy miért ne módosítsák a jelenlegi 

mezőgazdasági (Má/7) övezetet vegyes intézményi beépítésű 

építési övezetté, hogy miért ne építsék be a város még zöld 

területeit, amíg vannak erre alkalmassá tehető épületek, rozs-

daövezeti területek.

Tarnóczy Mariann és én 2022. január 26-án személyes megje-

lenésünkkel képviseltük az Ökoparty szellemiségét a testületi 

ülésen. Az ügy tárgyalásakor csak egyikünknek adták meg a 

hozzászólás lehetőségét, így az alábbiakat mondtam el:

– Izbég–Csicserkó területén lévő 270 000 m2 (nem elírás: kb. 

27 hektár) mezőgazdasági terület a városrendezési terv szerint 

vegyes építési övezetbe vonása, amennyiben ez most megtör-

ténik, akkor ennek 20%-a (kb. 54 000 m2) betonnal beönthető 

és kb. 900 lakás épülhet itt.

– Képviselőink arról döntenek, hogy 8116 m2 belterületbe vo-

násával száznyolcvan férőhelyes hatcsoportos óvoda és száz-

hatvan férőhelyes katolikus imaház épülhet. Ebben az esetben 

a terület 35%-a, kb. 2800 m2, válik beépíthetővé.

– Hivatkoztam a Magyarország Alaptörvénye P) cikk (1) bekez-

désében írtakra, miszerint: „A természeti erőforrások, különösen 

a termőföld, az erdők, és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, 

különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális 

értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, 

fenntartása és a jövő nemzedék számára való megőrzése az 

állam és MINDENKI számára kötelessége.”

– A testület ezt követően kilenc igennel, ellenszavazat nél-

kül megszavazta a belterületbe vonást. Ezzel elindulhat az 

építkezés.

2021. június 19-én a jelenlegi testület szavazta meg Szentend-

rén az építési stoppot. A maguk által hirdetett tilalmat épp most 

szegték meg. Gratulálunk!

Itt tartunk most. Nincs hova hátrálni.

Szentendre, 2022. január 27.

Mészöly Ágnes

Ökoparty zöld aktivista, 

a jelenleg felfüggesztett civil kerekasztal tagja

A Szentendre és Vidéke a levélben felvetettekre reagálási le-

hetőséget biztosított Izbég önkormányzati képviselőjének, Pilis 

Dániel alpolgármesternek is, aki az alábbiakat nyilatkozta a 

katolikus óvoda építése ügyében.

„14 hónappal ezelőtt, 2020 decemberében adott hírt az ön-

kormányzat az egyházi óvodafejlesztési szándékról, és azóta 

várta a lakossági véleményeket, kiegészítő beruházásokra 

vonatkozó javaslatokat. A településrendezési szerződést a 

képviselő-testület ellenszavazat nélkül fogadta el. Az önkor-

mányzathoz írásban eljutott lakossági észrevételek, a terü-

leten tartott lakossági fórumon elhangzottak és a hivatalos 

partnerségi egyeztetés során benyújtott vélemények alap-

ján egyáltalán nem jelenthető ki, hogy széleskörű lakossági 

felháborodást váltott volna ki az óvodafejlesztési szándék. 

Több olyan visszajelzés is érkezett, miszerint sokan várják az 

óvodát és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéseket.
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Az óvoda- és közösségi tér építés összhangban van a vá-

ros Településszerkezeti Tervével, mely a területen vegyes 

intézményi fejlesztést ír elő. A beruházás az Ábrányi Emil 

programban szereplő városrészi alközpontosítási törekvés-

sel is összhangban van, településfejlesztési szempontból 

is kedvező hatású, hiszen a beruházással egy, a túlzsúfolt 

Belvárosban óvodai férő- és parkolóhely hiánnyal küszködő 

intézmény külső, jobb levegőminőségű városrészbe történő 

kiköltöztetése valósulhat meg, csökkentve ezzel a Belváros 

forgalomterhelését, a külső városrészekben élők mobilitási 

igényét. A terület lakóövezeti beépítését (lakások, lakóparkok 

építését) a jelenlegi városvezetés továbbra sem támogat-

ja, a képviselő-testületi ülésen szót kérő lakó által említett 

900 lakás létesítése pedig minden valós alapot nélkülöz. 

Az ugyancsak civil javaslat, miszerint a 6 csoportos óvoda 

megvalósítható már meglévő, szétszórtan elhelyezkedő, ki 

tudja milyen szabvány szerint megépült magánépületekben, 

nem vesz figyelembe olyan alapvető, az óvodákra vonatkozó 

jogszabályokat és szabványokat (pl. tornaszoba, orvosi szo-

ba, melegítő konyha, parkolóhely biztosítása, stb.), melyek 

betartása a javasolt módon kivitelezhetetlen, és minden való-

színűséggel környezetvédelmi szempontból sem kedvezőbb.

A kertvárosi környezetbe illeszkedő óvoda magánterületen, 

nonprofit szervezet által kerül megvalósításra, ezért is példa-

értékű a beruházó és az önkormányzat közötti megállapodás, 

miszerint a beruházó 40 millió Ft értékben járul hozzá a kör-

nyező közterületek, utak fejlesztéséhez, és a magánterületé-

ből is közhasználatra enged át parkolóhelyeket. A település-

rendezési szerződés kialakításánál fontos szempont volt az 

intézmény használatához szükséges parkolóhelyek telken be-

lüli biztosítása, valamint a szigorú környezetvédelmi előírások 

maradéktalan betartása. Az ezzel ellentétes híresztelésekkel 

szemben a terület nem zöldterület, hanem távlati fejleszté-

si terület besorolású. A beruházó kifejezett szándéka, hogy 

az egykori szántó területén található degradált gyep helyén 

egy ökológiailag sokkal értékesebb, többszintű (gyepesített, 

cserjésített, fásított) zöldfelületet alakítson ki. Ez a szándék 

még akkor is teljesül, ha mindez egy épület és parkoló miatt 

csökkenő felületen kerül megvalósításra. A beruházó karbon-

semleges épület, intenzív zöldtető kialakítását, az építkezés 

során megmozgatott értékes humusz, és a területen össze-

gyűlő, öntözésre szánt csapadékvíz helyben tartását is kiemelt 

fontosságúnak tartja a tervezés és megvalósítás során.”

Pilis Dániel

Szentendre és Vidéke Közéleti és Kulturális Lap

dr. Gálfi Sarolta főszerkesztő részére

tisztelt főszerkesztő Asszony!

Először értetlenkedve, majd második nekifutásra megdöb-

benve olvastam lapjuk 2022. január 19-i számának 4. oldalán a 

következő mondatot:

„Orbán Viktor lennék. Kimennék a Ferihegyre, felülnék egy 

repülőre, és jó messze repülnék, mondjuk Azerbajdzsánba.”

Ez a viccesnek szánt, nem szerencsés két mondat arra a kér-

désre hangzott el válaszként és jelent meg „A közösség hangja” 

rovatukban, hogy „Kivé válnék farsangra?”.

A magyar nyelvet már több mint hatvan éve anyanyelvként 

beszélve és a humor lélektanát is kicsit ismerve, a nyilatkozó 

úr mondanivalójának lényegét úgy fogalmaznám meg más 

szavakkal, hogy „Magyarország miniszterelnöke utazzon el jó 

messzire és maradjon ott mindörökre.”

Hogy ez a kijelentés szellemes-e, elegáns-e vagy egyenes 

vicces-e, erről vitát nyitni a világnézeti és ízlésbeli különbö-

zőségek miatt nem érdemes. Azt azonban feltétlenül leszö-

gezhetjük, hogy a fenti „humor” helye csak egy magánbeszél-

getés, egy személyes internetes felület vagy egy politikai lap 

lehet, de semmiképpen sem a Szentendre és Vidéke regionális 

újság a több ezer, más-más világlátású olvasójával. Ugyanis 

lapjuknak minden itt élőt kell szolgálnia, és mentesnek kell 

lennie a megosztó tartalmú, nagypolitikával kapcsolatos ál-

lásfoglalásoktól. Ennek a szemléletnek az érvényre juttatása 

az újság szerkesztőinek feladata és felelőssége! A kérdéses 

mondatok ugyanakkor szembe mennek városunk polgár-

mesterének nyilatkozataival is, aki többször, így a legutóbbi 

újévi köszöntőjében is, az ideológiai árkok betemetésére és 

a megbékélésre szólított fel. Engem – és bizonyára sokunkat 

– az idézett, poénosnak szánt megjegyzés lapukban történt 

megjelentetése erősen sokkolt, és mélységes szomorúsággal 

töltött el!

Tisztelt Főszerkesztő Asszony! Kérem, hogy a kialakult hely-

zet kiegyensúlyozására és a megrendült olvasói bizalom hely-

reállítására, jelentesse meg a levelemet, és egy szerkesztői 

nyilatkozatban fogalmazzák meg tévedésüket, és fejezzék ki 

sajnálatukat az erőteljesen megosztó tartalmú megnyilatkozás 

publikálása miatt.

Üdvözlettel: Tóth István tanár, Szentendre

Szentendre, 2022. január 22.

tisztelt tóth istván Úr!

Mindenekelőtt engedje meg, hogy köszönetet mondjak, ami-

ért a Szentendre és Vidéke városi lap tartalmával kapcsolatos 

kifogásait nekem címezve és a szerkesztőség elérhetőségére 

küldte meg. Nemcsak a szerkesztőség tagjait, hanem az olva-

sókat is megtisztelte azzal, hogy véleményének és kérésének 

érvek mentén adott hangot.

A lap 4. oldali rovatának célja egy pillanatfelvétel az utca em-

berének gondolatairól. E vélemények nem reprezentatívak, 

továbbá nem a szerkesztőség álláspontját tükrözik. Az anyag 

úgy készül, hogy lapunk újságírója és fotósa az utcát járva az 

aktuális kérdést annyi embernek teszi fel, amíg hat közreadható 

válasz meg nem születik. Közreadhatónak tartjuk azt a meg-

szólalást, amely lehetőség szerint indokkal ellátva a kérdésre 

válaszol.

Szerkesztőségünk hisz a demokráciában, ahol egyik alapvető 

emberi jog a véleménynyilvánítás szabadsága, s ahol a média 

távol tartja magát a cenzúrától. Egy szabad társadalomban az 

információ átadásának kizárólag a jogszabályok szabhatnak 

korlátokat. Így amikor egy sajtótermék arról dönt, hogy egy 

bizonyos gondolatot, vagy véleményt közread-e, akkor azt 

kell mérlegelnie, hogy az gyűlöletkeltő-e, avagy alkalmas-e 

a köznyugalom, közerkölcs, közegészség megzavarására. (E 

szempontokat egyebekben a tárgyban született bírósági ha-

tározatok fejtik ki részletesen.)

Fentiekből következően azt gondolom, hogy az ön által emlí-

tett „ideológiai árkok” betemetése az a folyamat, amikor vala-

ki elmondja a gondolatait, érzéseit, majd mások arra verbális 

erőszak és sértegetés nélkül, pro és kontra válaszolnak. Ennyi 

és nem több. Nem lehet cél a másik meggyőzése. Lehet, hogy 

sikerül, de lehet, hogy nem. És ez utóbbi is rendben van. A 

lényeg, hogy a párbeszéd eredményeként már nem ellenség-

ként tekintünk egymásra, és talán bizonyos kérdésekben még 

közös nevezőre is jutunk. Számomra ezt jelenti az „ideológiai 

árkok betemetése”, és tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy a 

Szentendre és Vidéke, amíg az én szerkesztésem alatt működik, 

ezután is erre fog törekedni.

Tisztelettel: Gálfi Sarolta főszerkesztő

Szentendre, 2022. 01. 26.
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100. születésnap
Maknics Gyuláné sz. kotsis irén 1922. 01. 01. – 2022. 01. 01.

Az ünnepeltet öt gyermeke és házastársaik személyesen, 12 unokája és 16 dédu-

nokája a távolból köszöntötte.

sanyi, Alsó-izbég postása

Régi, szeretett emlékeim jönnek elő, ha 

a postásokra gondolok. Talán azért is, 

mert a keresztapám is ezt a mesterséget 

„űzte”. Alacsony termetű ember volt, úgy 

rémlik nekem, az a hatalmas postástás-

ka, ott az oldalán, szinte a földig ért. Húz-

ta, vitte, súlyánál fogva a keresztapámat.

Ma megint levelet hozott a postás. Azért 

is rovom most ezeket a sorokat.

Biciklivel jött.

Ez most elektromos rásegítésű kerék-

pár, akkumulátora van, a postás, teke-

rés közben csak besegít a „masinának”. 

De több mint harminc évig a mi kéz-

besítőnk normál kétkerekűvel rótta az 

utakat. Nagyon megerőltető lehetett, 

sokszor igencsak kapaszkodni kellett a 

kormányba. Jöhetett és jöhet szél- vagy 

hóvihar, eső, sár, dermesztően hideg tél, 

tikkasztó hőség, a küldeményeknek 

célhoz kell érni. Főleg, ha olyan lelki-

ismeretes a postás, mint amilyen a mi 

kézbesítőnk. Napi 16-17 kilométert teker 

Sanyi, 400 családi ház a körzete. Ehhez a 

számhoz még lakótelepek is tartoznak, 

de azt alig számolja az ember, hiszen 

egy lépcsőházhoz több érintett család 

is tartozik. De régen, amíg nem voltak 

földszinti leveles szekrények, emeletre 

fel, emeletről le, lépcsőzgetés közben 

bizony gyakran elfogyott a levegő.

A postás örömök és bánatok hordozója.

Szinte már családtag.

Mindenkit a nevén szólít.

A mi postásunk is ilyen.

Az elektronikus levelek világában a 

múltból itt maradt, szeretni való „bútor-

darab”.

Mindig tudja, kit ért szomorúság, kinek 

jelent boldogságot az ő érkezése.

Lélekbúvár is egyben.

Mindig tudnia kell a szomorúságot is 

emberséggel házhoz vinnie.

Ha valaki kérdezi, válaszolnia kell. S nem 

mindegy, milyen hangnemben teszi ezt.

Vannak olyan idős emberek, akiknek a 

postás az egyetlen beszélgetőtársa.

De ezek a társalgások is szűkre sza-

bottak lehetnek csupán, hiszen a má-

sik kertkapuban már egy másik ember 

várja, hogy ugyan ma mit hozott neki a 

postás?

A jó, a pontos, a megbízható postás szin-

te megfizethetetlen.

A mienk ilyen.

Meg is becsüljük őt.

Bizonyságul, az itt élők közös döntésé-

vel, nem is olyan régen meg is válasz-

tottuk őt „Alsó-Izbég tiszteletbeli pol-

gárává”.

Ezt a neki átadott oklevél is tanúsítja.

Mi csak ennyit tudtunk tenni érte.

Hogy érezze, bár nem a körzetünkben 

él, de közénk tartozik.

Mert megérdemli.

Lakatos Pál

kÖszÖNetNYilvÁNítÁs
Hálás szívvel köszönjük mindazon barátnak és ismerősnek,

akik részvétüket nyilvánították 

és megtiszteltek minket jelenlétükkel szeretett halottunk

szabó lászló
(1934-2021)

2021. december 20-án a Japán kertben tartott búcsúztatásán.

A gyászoló család

CÍMLAPSZTORI

A címlapunk témáját adó épület jelen 

pillanatban, mint Civil Ház funkcionál, de 

sokak által még ma is, mint Péter-Pál Ga-

léria ismert. A Galéria civil kezdeménye-

zés eredményeként jött létre, ugyanis a 

hetvenes évek elejétől a nyolcvanas évek 

közepéig/végéig eltelt időszakban több 

olyan állandó vagy időszaki művészkö-

zösség működött Szentendrén, amelyek 

teljesen vagy nagy részben a művészek 

részéről indult szabad szerveződés ered-

ményeként jöttek létre. Közöttük a legidő-

sebb, az akár példaképnek is tekinthető 

„nagy testvér”, a Régi Művésztelep (1926). 

Mögé sorakoztak fel a Vajda Lajos Stúdió 

(1972), a Szentendrei Grafikai Műhely (1980), 

a Műhely Galéria Alkotóközösség (1981), 

az Artéria Galéria Alkotóközösség (1986), 

a Péter Pál Iparművészeti Alkotóközösség 

és Galéria (1986). A felsorolt közösségek 

jelentették a rendszerváltás előtti évtized-

ben a szentendrei képző- és iparművészet 

fő mozgató erejét.

Az utcáról – amelyben megnyílt – nevét 

választó Péter-Pál Galéria a városban 

mind nagyobb számmal dolgozó ipar-

művészek első és állandó közös kiállító-

helye lett. A mindvégig nagy igényesség-

gel működő, kis terei ellenére érdekes, 

színvonalas kiállításokat is rendező hely-

szín hosszú éveken keresztül Pauli Anna 

textiltervező iparművész, egyetemi tanár 

művészeti vezetése alatt teljesedett ki. 

A Péter-Pál Galéria harminc év sikeres 

működés után egy ideig még küzdve a 

megmaradásért, a megváltozott körül-

ményekhez való igazodásért, a 2010-es 

évek közepén végleg bezárni kényszerült.

Civil Ház (részlet) | Fotó: Deim Balázs
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FILMAJÁNLÓ

vAJON Miért NiNCs lÁtvÁNY-vÁGÓHíD?

Látvány-pékség pedig van…

A nagyüzemi állattartás kegyetlen. A 

tenyészállatok etetéséhez legeltetésük 

helyett használt gabona, főleg a szója 

termesztése tönkreteszi a vegetációt, 

esőerdőinket. A túlzott húsfogyasztás 

megbetegít minket. Akkor hát miért is 

műveljük mindezt? Itt, a nyugati „civili-

záció”-ban? Ez a film rólunk szól, semmi 

köze sem a busmanok vadvadászatá-

hoz, sem az eszkimók halászatához – 

ahol persze szintén változnak, és nem jó 

irányba a dolgok, de ez a film, a H.O.P.E. a 

„fejlett” nyugatról, azaz rólunk szól.

Jövő csütörtökön este 6 órakor vetítjük 

a P’art Moziban a H.O.P.E. – Számít, hogy 

mit eszel c. dokumentumfilmet.

Ez a díjnyertes vegán dokumentumfilm 

abban különbözik a többi hasonló film-

től, hogy készítőik egyszerre három, a 

veganizmusból fakadható előnyre is 

koncentrálnak: az emberi egészségre, a 

környezeti fenntarthatóságra és az álla-

tok jólétére.

A nyitó jelenetben Jane Goodall, nem-

zetközileg elismert etológus, antropo-

lógus beszél egyenesen a nézőkhöz: „A 

legfontosabb üzenetem, hogy emlékez-

tesselek – hozzád beszélek, aki most nézi 

ezt a filmet –, hogy számít a döntésed. 

Egyénként is változást hozhatsz. A min-

dennapi döntéseid minden nap hatnak a 

világra, szóval számít az életed, és számí-

tasz TE is. Használd ezt bölcsen.”

Ez nemcsak az étrendünkre vonatkozik, 

hanem minden döntésünkre. A város, a 

kormány és a mi döntéseinkre egyaránt. 

Legtöbben azt hiszik, hogy mindegy mit 

csinálnak, úgyis minden ugyanolyan 

marad. Ez nem igaz! A pénzünkkel és a 

nézeteinkkel szavazunk, hogy mit aka-

runk elfogadni és támogatni a világban. 

„Nem vagy porszem!” – ez az Ökoparty 

jelszava is.

Gyertek, beszélgessünk, lehetsz húse-

vő, vagy flexitáriánus, vegetariánus, vagy 

épp ezeken töprengő, nem kell vegánnak 

lenned, dehogyis, gyere, gondolkozzunk, 

beszélgessünk együtt.

Az Ökoparty Filmklub vendége lesz Ka-

ralyos Gábor, a Vegán Hegylakó. Szintén 

megtisztel bennünket jelenlétével Váry 

Krisztina, a Vegán Állatvédelem elnöke, 

és talán online bekapcsoljuk Gyimóthy 

Barbarát, a Magyar Vegán Egyesület ré-

széről.

Február 10-én csütörtökön 18 órakor ve-

títés, utána beszélgetés, gyertek!

„Betonból nem lesz humusz”
– avagy mit kívánnak a helyi zöld civilek?

A klímakrízis hatásai egyre egyértelműb-

ben észlelhetőek: a globális átlaghőmér-

séklet növekszik, a jégtáblák olvadnak, 

a természeti katasztrófák pedig egyre 

gyakoribbak. A szélsőséges időjárást itt 

helyben is tapasztaljuk.

Betonból nem lesz humusz. Zöldterületeink 

védelme kulcsfontosságú. Van Alaptörvé-

nyünk, törvényünk a termőföld védelméről, 

barnamezős fejlesztési irányelveink, tájvé-

delmi elképzelések, kormányhatározatok, 

Nemzeti Tájstratégia, többek között a táj 

iránti fogékonyság növeléséről, Ábrányi 

Emil programunk és Szentendre Város 

Klímastratégiája. Zengzetes címek, kiváló 

szakpolitikai anyagok. De valójában hol is 

tartunk? Mi valósult meg mindebből? Mek-

kora zöldterületek kerülnek még beton alá? 

Mikor lesz végre világos, hogy a zöldterület, 

a termőföld a legnagyobb érték, s ha el-

fogy, nincs min termelni, pusztul az élővilág, 

csökken a biodiverzitás. Az elmúlt harminc 

évben egy megyényivel csökkent Magyar-

országon a termőföld mennyisége. Továbbá 

a vegetáció meghatározó szerepet tölt be 

a Föld klímájának alakulásában, rendkívül 

lényeges a gyepterületek szerepe a légköri 

CO2 megkötésében és jelentős a klímaőr 

funkciójuk, főként a természetes gyeptár-

sulásoknak. Az utóbbi 60 év alatt a hazai 

természetes gyepek mintegy fele elveszett.

Vannak a városban és környékén parlagon 

heverő területek, találjuk meg a módját, 

hogy használhassuk ezeket! Akár közös-

ségi célra termelő biokertek (lásd Három-

kaptár, www.permakultura.hu/harom-

kaptar-biokert) is kialakíthatók lennének. 

Mindezekhez kiváló városi főkertészünk 

biztosan örömmel adna segítséget. A he-

lyi közösségi növénytermesztés ökológiai 

pozitív hatásán túl ez is a nagyon hiányzó 

közösségépítés kiváló eszköze is lehetne. 

(lásd www.kiskozossegek.hu)

A város lakossága az utóbbi években olyan 

mértékben növekedett, amit az infrastruk-

túra már nem tudott követni. A város szer-

kezete is módosításra szorul, az ún. vá-

rosrészi alközpontok létrehozása valóban 

kívánatos lenne. Ez generálhatná a városi 

tömegközlekedés bővítését is, melynek 

elégtelensége mindannyiunk számára 

nyilvánvaló. Tehát fejlesztésekre szükség 

van, jócskán – de nem mindegy, mi módon.

MIT IS KÍVÁNNAK A ZÖLD CIVILEK 

A VÁROSTÓL?

– Őrizzük meg zöld területeinket! 

Ne csak papíron, de a gyakorlatban 

is legyen szempont a városvezetés 

számára a zöldterületek megőrzése, 

ezt ne írják felül rövidtávú, anyagi 

megfontolások!

– Készüljön városi zöldterületi és 

barnaterületi kataszter, a felmerülő 

igények kielégítése lehetőség 

szerint NE zöldmezős beruházással 

történjék!

– Támogassa a városvezetés 

a helyi, egyéni mezőgazdasági 

termelést, kertgazdálkodást, 

kedvező feltételek és szaktudás 

rendelkezésre bocsátásával!

– Legyen életképes, reális 

koncepció a város jövőjéről! 

Csatlakozzunk azokhoz a 

városokhoz, akik kitették a „megtelt” 

táblát!

– A Klímabarát Települések 

Szövetségének tagjaként kérjünk 

szakmai segítséget a fejlesztések, 

döntések előtt!

– Legyen sokkal tisztább a 

városvezetési kommunikáció, 

alakulhasson ki valódi párbeszéd 

civilek és az általunk megválasztott 

vezetés között!

– Kedves Városanyák és 

Városatyák, legyenek kedvesek 

érdemben bevonni a helyi civileket 

munkájukba, mert komoly 

szakember-állomány él a városban, 

forduljanak hozzánk, az itt lakókhoz 

időben és érdemben a felmerülő 

tervek és problémák kapcsán!

EGYÜTT, HOSSZÚTÁVON, SIKERESEN ÉS 

JÓKEDVŰEN.

Ezt kívánom mindannyiunknak.

Tarnóczy Mariann

Ökoparty
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SPORTHÍREK

kOsÁrlABDA

Vegyes mutató az utolsó három bajnoki 

mérkőzésen. 2 vereség és 1 győzelem a 

Szentendrei KSE férfi felnőtt csapata mér-

lege az NB II-es bajnokság Közép B cso-

portjában.

Honvéd ludovika – szentendrei kse: 105-

46 (18:11, 28:13, 27:08, 32:14)

SZKSE: Dorogi E. 10, Erdődi P. 8, Sólyom 

Zs. 5, Zahorán B. 4, Korompay L. 4, Balázs 

A. 4, Sólyom L. 4, Taylor M. 3, Abloncy Cs. 

2, Waigand Á. 2, Sziklai Gy, Gerencsér G.

szentendrei kse – Dunaharaszti Mtk ii. 

68-47 (19:14, 14:12, 20:10, 15:11)

SZKSE: Zahorán B. 17, Taylor M. 14, Sólyom 

L. 12, Dorogi E. 8, Korompay L. 7, Waigand 

Á. 7, Ablonczy Cs. 2, Balázs A. 1, Gerencsér 

G., Erdődi P.

Monori se – szentendrei kse 93-75 (24-13, 

26-17, 24-22, 19-23)

SZKSE: Szikla Gy. 17, Dorogi E. 16, Erdődi P. 

11, Sólyom Zs. 8, Medveczky S. 8, Taylor J. 

8, Duránszkai B. 5, Vajda Z. 2, gerencsér G.

lABDArÚGÁs

A felkészülési edzőmérkőzések mellett 

a futsal van főszerepben a labdarúgó-

inknál.

Télvíz idején az egyesületek korosztályos 

csapatai különböző helyszíneken játsza-

nak teremlabdarúgó mérkőzéseket.

Az alapszakasz teljesítménye és lezárása 

után alsó-, közép- illetve felsőházba sor-

solták a csapatokat.

DUNAkANYAr se

6 különböző korcsoportban versenyeznek 

a fiúk.

Pest Megyei U11-es Futsal7vége, III. osztály, 

felsőház, Észak Kiváló eredménnyel, eddig 

veretlenül állnak fiataljaink a bajokságban 

2 mérkőzés után.

Pest Megyei U15-ös Futsal7vége, középház, 

Észak 3 mérkőzés, 3 győzelem a nevük 

mellett. A 8 csapatos mezőnyben a má-

sodik helyen állnak, pontegyenőséggel az 

első helyen álló UTE csapatával.

sze-fi lse

Pest Megyei U11-es Futsal7vége, II. osztály, 

rájátszás, Észak Alapszakaszt megnyer-

ve jelenleg rájátszásban küzdenek a fiúk, 

ahol az ötödik helyen várják a folytatást. 

Alapszakasz legjobb góllövői: Árvai Bence, 

Szurinek Bastia 15- 15 gól, Csongvai Kristóf 

13 gól

Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, 

Középház, Észak 8 mérkőzés, 6 győzelem 

és 2 vereség mellett az alapszakasz elő-

kelő második helyén végeztek, s kerültek 

a középházba, ahol jelenleg a 4. helyen 

állnak.

Alapszakasz legjobb góllövői: Kanda Kris-

tóf 9 gól, Huszti Barna, 6 gól

vízilABDA

A Kópé Dunakanyar Sportegyesület felnőtt 

OBII-es csapata a 2021/22-es szezonban 

még nem talált legyőzőre. Nyolc mérkő-

zésből nyolc esetben győzelemmel a há-

tuk mögött szállhattak ki a medencéből. A 

bajnokság hamarosan folytatódik.

rÖPlABDA

Dunakanyar Labdasport Egyesület egyik 

U17-es korosztálya, a III. osztály Keleti „I” 

csoportban játssza mérkőzéseit, ahol je-

lenleg a 3. helyen állnak. Hétvégi hazai 

fordulókat Tahitótfaluban játsszák. Január 

15-i fordulóban egy vereség egy győzelem 

a mérlegük.

U17-es lányok másik csapata az országos 

serdülő bajnokág I. osztályában az előkelő 

második helyen várja a következő fordulót 

a 12 csapatos mezőnyben.

Január 16-i fordulóban 3:1-es győzelem a 

BVSC Zugló csapata és 3:2-es győzelem 

Szeged csapata ellen.

U13-as lányaink Országos Magyar Baj-

nokság II. osztálynak KELETI régiójában 

16 csapatos versengésben jelenleg a 13. 

helyen állnak.

szentendrei karatés siker

Hosszú szünetet követően január 29–30-án szervezte meg 

nemzetközi edzőtáborát a Magyar Wadokai Karate Szövet-

ség. Az edzőtáborban számos hazai mester mellett elfogadta 

a meghívást Shuzo Imai 9. danos japán és Christina Gutz 7. 

danos német karate mester is. Barna és fekete övesek vehet-

tek részt a táborban a Covid szabályok szigorú betartásával. 

A több mint 100 fő résztvevő két csoportban követhette a 

mesterek instrukcióit. A kemény edzéseket követően vasár-

nap került sor a Danvizsgára, ahol a jelentkezők Imai mester 

által vezetett 8 fős Dankollégium előtt mutathatták be tudá-

sukat. A négy órás vizsgát követően a szentendrei Piramis 

Sportegyesület 7 fő karatékája vehette át a sikeres vizsgát 

követően a fekete övet.

1.dan fokozatot szerzett:

Bereczki Roland, Bokori Kata, Egei Ákos, Kollár András, Kollár 

Eszter, Uhlyarik Panna, Üveges Gréta

A Piramis Sportegyesület várja karate, aerobik, crossfit edzé-

sen a jelentkezőket. Érdeklődni Tóth Attila egyesületi elnök-

nél lehet a +36204443160 telefonszámon.

www.facebook.com/piramisse

fiatal tehetség a szkHse színeiben

Draxler Alexia a jelenlegi járványhelyzetben sem pihen. Az 

egyesület egyik legaktívabb tagja, aki értékeli a tavalyi évet.

Az edzője így nyilatkozott Alexiáról: Tavaly terep Duatlon 

OB-én Ilinyben első helyezést ért el, és számos duatlon és 

triatlon versenyen indult. Ő a legaktívabb tagunk, a COVID 

mellett folyamatosan edzett, és versenyzett végig.

Ilinyben 1:04:10 óra alatt teljestette a 3, illetve 2 km-ből álló 

terepfutást és a kettő közé ékelődött 13 km-es terepkerék-

pározást, mellyel nem talált legyőzőre az országos bajnok-

ságon.

„Ebben az évben úgy érzem eléggé sokat fejlődtem, a ranglis-

tán duatlonban sikerült elérnem 9. helyet, de a helyezésektől 

eltekintve nagyon élvezek minden versenyt, és természetesen 

az edzéseket is. Legjobb eredményem 2021-ben Iliny OB 1. 

hely” – nyilatkozta Alexia.

Sok sikert és szép eredményeket kívánunk a következő sze-

zonra!
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„sportolj tudatosan az erdőben – fuss az erdész szemével”
Az Országos Erdészeti Egyesületet az Agrárminisztérium támogatásával megvalósuló, 

„Sportolj tudatosan az erdőben – Fuss az erdész szemével” című programsorozatot indított 

el, melynek elsődleges célja az erdő megismerése, és az ott zajló természeti folyamatok 

megértése. Ehhez nem szükséges más, mint egy túra- vagy futócipő és már indulhat is a 

felfedezés.

A 2022. február végéig teljesíthető kihívás-

ra hívják a Pilisi erdőbe a túrázni vágyókat. 

A Pomázt és Pilisszentkeresztet is össze-

kötő, 1111. számú úton lévő Kiskovácsi 

buszmegállóból induló – és ide visszaér-

kező –, 10,5 kilométer hosszú útvonalat kell 

teljesíteni, közel 400 m szintemelkedővel 

számolva. A teljes kör megtétele közben 

szebbnél-szebb látnivalók és természe-

ti csodák láthatóak. A túra alatt fotózott 

sziklákkal még ajándékokat is lehet nyerni.

Azok, akik részt vesznek az egyes évszakok 

kihívásaiban, az erdész szemével járhatják 

és láthatják az erdőt, mélyebben, alapo-

sabban megismerhetik életét. Egy-egy ki-

híváshoz számos érdekességet rejtő, mint-

egy 10 km-es útvonal tartozik, amelyen az 

aktuális feladatokat mutató, QR-kódokkal 

ellátott, ideiglenes turistajelzések kalau-

zolják a sportolni vágyókat.

A kihívás időtartama: 2021. 12. 16. 08:00 – 

2022. 02. 28. 24:00

Kiinduló – és végpont: Kiskovácsi-puszta 

autóbusz állomás, piros kereszt turista-

jelzés

Táv: 10,5 km () 400 m+

Jelölés: QR kóddal ellátott, logózott ide-

iglenes irányjelzők

A kihívás: A szerencsét próbálók minden 

alkalommal kapni fognak egy feladatot, 

amit a kör teljesítése közben kell megol-

dani. A feladatok az adott helyszínhez és az 

erdőben zajló aktuális életciklushoz fog-

nak kapcsolódni. A kihívás a megadott idő-

intervallumon belül bármikor teljesíthető.

Fotózz és nyerj: Ha megvan a megfejtés, 

akkor nincs más dolog, mint lefotózni és 

elküldeni az erdeisportok@oee.hu e-mail 

címre. A beküldők között évszakonként 3 

ajándékcsomagot sorsolnak ki. A prog-

ramsorozat végén pedig kisorsolásra ke-

rül egy hosszú hétvége négy fő részére 

a Huszárkelőpuszta Vendégházban azok 

között, akik a négy évszakból legalább há-

rom kihívást sikeresen teljesítettek.

Bővebb információ: www.oee.hu/spor-

tolj-tudatosan-az-erdoben

Forrás: www.oee.hu

A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. február 28-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

vagy a szevi@szentendre.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között Kutvölgyi Gabi 

„Játsszunk bábszínházat!” című első foglalkozására szóló két belépőt sorsolunk ki.

A szerencsés nyertes nevét március 9-i lapszámunkban tesszük közzé.

A január 19-i rejtvényünk helyes megfejtése „Karneváli maszkok” volt.

A nyertes: Kovács Eszter 10 éves tanuló. Nyereménye két mozijegy a P’Art Mozi 

felajánlásából.

Bartha Álmos TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG

VÍZI JÁRMŰ NÉVELŐ
ÁLLATI 

INNIVALÓ
STEPHEN KING 

REGÉNY
MEGTÖR-
TÉNHET

ÜRÜGYET
FŰSZER-
NÖVÉNY

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS





       

KICSI FORD 
MODELL 

EZT ITT MIND 
BUDAPESTI 

HOTEL

INDULATSZÓ 


HAZAI 

MALAC RÉSZ

GÖRÖG
TÖRZS 

FELÉBE



ZSÁKUTCA 

JELE

ÉKEZETES 
BETŰ 

VIZET AD 
 OSZTRÁK 

DOMAIN KÓD 
ATOM 

ELEKTROMOS 
TÖLTÉSSEL

NEM SZŰK

PAPER
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Véleményeket vár az 
önkormányzat szentendre 
új sportkoncepciójáról

Szentendre Város Önkormányzata a 

képviselő-testület 2022. január 26-i 

határozata alapján véleményezésre 

bocsátja Szentendre Város Sportkon-

cepciójának tervezetét.

A most elkészült új sportkoncepci-

óban prioritást élvez a szabadidős 

sporttevékenység és a tömegsport. 

A célok között szerepel az iskolák kö-

zötti bajnokságok újraélesztése, az 

egyes városrészek sportéletbe való 

bekapcsolása, valamint a verseny-

sportok támogatása is.

A koncepciót Gergi Erna testnevelő és 

Vura Zsolt, a Szentendrei Kinizsi Hon-

véd Sportegyesület elnöke készítette. 

Az észrevételeket 2022. április 22-ig a 

sportkoncepcio@szentendre.hu

email-címre várják.

A javaslatok figyelembevételével új-

rafogalmazott tervezetet 2022. májusi 

ülésén tárgyalja újra a testület.

A koncepció az alábbi linken érhető 

el: www.szentendre.hu/velemenyez-

ze-on-is-szentendre-uj-sportkoncep-

ciojat

Holdvilág-árok | Fotó: parkerdo.hu



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

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

honlapkészítés.COM

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

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

ADÁ S -VÉTE L
Hévízen a központban 2 fő részére apartman 
garázzsal, lifttel, légkondival 9000Ft/éjért 
kiadó. Tel.: +36 20 494 2550

Tavaszi kerti munkálatokat vállalunk! Metszés, 
permetezés, gyepszellőztetés elszállítással, 
öntözőrendszerek indítása, komplett kertépí-
tés. Szőcsi Dénes, 06-30/784-6452

RÉG IS ÉG
Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat, 
bútorokat, porcelánt, teljes hagyatékot. 
Tel.: +36 20 280-0151 e-mail: herendi77@
gmail.com

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

LENGYEL 
FERENC

KISS ANNA 
LAURA

JEGYEK: 
SZENTENDREITEATRUM.HU  

FORUMSZINHAZ.HU

FEBRUÁR 13. VASÁRNAP, 19H
HBPMK SZÍNHÁZTEREM

ROMANTIKUS VÍGJÁTÉK
LOVE.HU

KULCSÁR LAJOS

VALENTIN NAP ELŐESTÉJÉN!

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

jegy.hu

A „GYÖNGYszeM” izBéGi ÓvODA „2002” AlAPítvÁNY
köszönetet mond mindazoknak, akik adományikkal, az 1% felajánlásával támogatták 

Alapítványunkat.

2021-ben befolyt összeg: 1.118 896- Ft. Kérünk mindenkit, hogy adományaikkal, 

az 1% felajánlásával a továbbiakban is támogassák munkánkat.

Adószámunk: 18695539-1-13

Köszönettel: a kuratórium, az óvoda dolgozói és a gyerekek

Szentendre, 2022.01.27

Mondja el véleményét 
és váljon a közösség hangjává!

A Szentendre és Vidéke egy nyitott és autonóm városi 

lap, amelyben az olvasó nem csupán passzív befogadó, 

de véleményalkotó és szerkesztő is egyben. Célunk, hogy 

odafigyeljünk egymásra, meghallgassuk a különböző 

véleményeket és együtt tegyük jobbá Szentendrét.

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

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

Beérkezett leveleinkből minden lapszámban válogatunk, a 

felvetett kérdéseiknek pedig utánajárunk. 

E-mail: szevi@szentendre.hu
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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

Folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás 
Pest megyében

Bár a MONTÁZS projekt (EFOP 1.9.2.–VEKOP-16-2016-00001) kere-
tében működő fogyatékosságügyi tanácsadás modellprogramja 
2021 végén lezárult, a népszerű szolgáltatás továbbra is elérhető 
lesz országszerte. Az érintettek életminőségének javítását célzó 
speciális szolgáltatást Pest megyében a Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézmény látja el a jövőben. Az intézmény erről január 
24-én információs napot tartott a járásban működő Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatok, valamint civil szervezetek részére a 
MONTÁZS projekt munkatársainak szakmai segítségével, köz-
reműködésével. Itt bemutatták a fogyatékosságügyi tanácsadói 
szolgáltatás eredményeit, tapasztalatait, és szó esett a tervekről 
is. A projekt egyik legsikeresebb modellprogramja a fogyatékos-
ságügyi tanácsadói szolgáltatás volt. Az elmúlt évek tapasztalatai 
és eredményei igazolják, hogy a fogyatékosságügyi tanácsadás 
beváltotta a hozzá fűzött szakmai elképzeléseket, szükség van a 
helyi igényekre reagáló szolgáltatásra, fontos, hogy a fogyatékos 
emberek és családtagjaik a számukra fontos, speciális informá-
ciókat egy helyen elérjék.
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményben két fogya-
tékosságügyi tanácsadó várja az érintettek, hozzátartozóik, vala-
mint a szakemberek megkereséseit az alábbi elérhetőségeken:
Deák Julianna: deak.julianna@dunakanyari.hu,
Bognár Réka: bognar.reka@dunakanyari.hu.

Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nprofit Kft.
Projektiroda: 1138 Budapest, Váci út 191.
E-mail: kommunikacio.montazs@szinkft.hu
Honlap: www.szinkft.hu



MÉG TÖBB AKCIÓ ONLINE 
ÚJSÁGUNKBAN!
Mostantól a nyomtatott újság a postaláda helyett
az interneten lesz elérhető!
Keresd az auchan.hu/akciok oldalon, ahol még több
kedvezmény vár!

Még több akciós ajánlat:

auchan.hu/akciok

ÁFONYA
500g, 
3780 Ft/kg 

ITALIAN DOG 
SZÁRAZ 
KUTYAELEDEL
10 kg, marha, bárány
290Ft/kg

VARTA LONGLIFE 
LR06 AA CERUZA 
VAGY LR03 AAA 
MIKRO ELEM
10 db, Ft/cs, 140 Ft/db

XXL LA GRANDE 
OVÁLIS PIZZA
többféle,
660g, 1514 Ft/kg

IDÉN IS AKCIÓS TERMÉKEK
SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRUNK

Az ajánlat érvényessége: 2022. február 3 - 16.

999Ft

1 890Ft

1 399Ft

2 899Ft



2000 Szentendre, Hunyadi utca 1.
+36 20 779 6657 · info@muzeumicentrum.hu
www.muzeumicentrum.hu
   /ferenczymuzeumicentrum ·     muzeumicentrum

BÁCSI RÓBERT
LÁSZLÓ

A SZABADSÁG GESZTUSAI
GESTURES OF FREEDOM

2  22.   2. 13.
–     3.  27.

HELYSZÍN · VENUE: VAJDA MÚZEUM

#PHOTOLAB #BACSIROBERTLASZLO #MUZEUMICENTRUM

© Bácsi Róbert László: Kövesd a Napot! · Follow the Sun!


