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 11:00–12:00 

Megemlékezés
a Városháza
előtti téren
 További programok: 
 09:30 

Koszorúzás a Sztaravodai úti
Új Köztemetőben
 11:45 

Térzene MH SZHTP 
katonazenekarának 
közreműködésével 
 12:00 

Koszorúzás a Petőfi-szobornál
a Templomdombon

 13:00 

Koszorúzás a Vasvári-szobornál 
a Deák Ferenc utcában 
 10:00–12:00 

Kézműves foglalkozás
a Dunaparti Művelődési Házban
 12:30 

János vitéz (1973) vetítése
a P’Art Moziban
 10:00–16:00 

Történelmi séta Szentendre 
belvárosában

További információk a Tourinform Irodában 
és a www.szentendreprogram.hu oldalon.

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Felhívjuk figyelmüket, hogy rossz időjárás esetén a 
műsor a Városháza dísztermében kerül megrendezésre. 

1848/49-es 
forradalom és
szabadságharc 
emléknapja

„Maga a szabadság kell minékünk,
  Teljes szabadság minden áron!”

  (Petőfi Sándor)

„KÉSZÜLJ,
  HAZÁM!”

2022. MÁRCIUS 15.
SZENTENDRE
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A 2020 márciusában megújult Szentendre és Vidéke 

idén tavasszal egy következő mérföldkőhöz érkezett. 

A város anyagi helyzete, valamint a papír árának soha 

nem látott emelkedése ahhoz a fenntartói döntéshez 

vezetett, hogy lapunk 2022-ben havonta, és a korábbihoz 

képest kevesebb példányszámban jelenik meg.

Szerkesztőségünk hamar újratervezésbe fogott, és 

egyrészt megvizsgáltuk, miben érdemes változnia egy 

nyomtatott lapnak, ha az csak havi rendszerességgel 

jut el az olvasóihoz, másrészt közös gondolkodásba 

kezdtünk az online jelenlétünkről. Ez utóbbi jelentette 

a nagyobb kihívást, ugyanis abból indultunk ki, hogy 

ha saját tartalmat gyártunk, akkor szeretnénk, ha 

annak egy más városi, illetve városról szóló honlappal 

össze nem keverhető arculata alakulna ki.

Több nap több órája telt el eddig közös ötletelésekkel, 

és bár nem állítom, hogy a végére értünk, de valami 

elkezdődött, és ezt, ha a szevi.hu-ra kattint, ön is 

tapasztalhatja. A honlapunk – szinte napra pontosan 

két évvel a print újjászületése után – új formát ölt.

Ezzel együtt a nyomtatott lap tartalma és rovatai is 

változnak. A ritkább megjelenés arra késztet bennünket, 

hogy az írások nagyobb lélegzetvételűek legyenek, 

és néhány rovatot a weboldalunkra helyezzünk át.

Bízom benne, hogy ezután is velünk tart, és idén egyre 

gyakrabban találkozunk majd az online térben is!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„A színház gyakran tűnik valóságosabbnak, 
mint maga az élet.” 

Agatha Christie

3
—

f
ő

s
z

e
r

k
e

s
z

t
ő

i 
l

e
v

é
l

 11:00–12:00 

Megemlékezés
a Városháza
előtti téren
 További programok: 
 09:30 

Koszorúzás a Sztaravodai úti
Új Köztemetőben
 11:45 

Térzene MH SZHTP 
katonazenekarának 
közreműködésével 
 12:00 

Koszorúzás a Petőfi-szobornál
a Templomdombon

 13:00 

Koszorúzás a Vasvári-szobornál 
a Deák Ferenc utcában 
 10:00–12:00 

Kézműves foglalkozás
a Dunaparti Művelődési Házban
 12:30 

János vitéz (1973) vetítése
a P’Art Moziban
 10:00–16:00 

Történelmi séta Szentendre 
belvárosában

További információk a Tourinform Irodában 
és a www.szentendreprogram.hu oldalon.

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Felhívjuk figyelmüket, hogy rossz időjárás esetén a 
műsor a Városháza dísztermében kerül megrendezésre. 

1848/49-es 
forradalom és
szabadságharc 
emléknapja

„Maga a szabadság kell minékünk,
  Teljes szabadság minden áron!”

  (Petőfi Sándor)

„KÉSZÜLJ,
  HAZÁM!”

2022. MÁRCIUS 15.
SZENTENDRE



4
—

A
 T

É
M

A

CÍMLAPSZTORI

A Pest Megyei Művelődési Központ és 

Könyvtár terveit 1968-70 között készítette 

Hofer Miklós Ybl-díjas építész. Munkáját 

lényegesen befolyásolta az a megtisztelő 

kötöttség, hogy Barcsay Jenő Kossuth- 

díjas művész kapott felkérést egy 33 

négyzetméteres monumentális mozaik-

kép megoldására az előcsarnokban.

Az intézmény működését 1975 decem-

berében kezdte meg. A könyvtári részleg 

mellett az épület kamaraszíndarabok be-

mutatására alkalmas színházteremmel is 

rendelkezik.

A Művelődési Központ és Könyvtár épí-

tése nem bizonyult könnyű feladatnak: 

az épületnek egyszerre színházként, 

könyvtárként és közösségi térként kellett 

kiszolgálnia a ide érkezők igényeit, ugyan-

akkor nem szabadott kitűnnie Szentendre 

műemlék jellegű házai, templomai közül. 

A közösségi terek kialakításán kívül nagy 

hangsúly került a kényelmes irodák, olva-

sótermek építésére, melyek helyet bizto-

síthatnak tanulóknak, szakköröknek.

Az épület a rendszerváltás óta főként 

könyvtárként üzemel, a közművelődési 

feladatokat a Dunaparti Művelődési Ház 

vette át. A színházteremben ugyanakkor 

előadásokat tart a Szentendrei Teátrum 

és egyéb intézmények is.

A színházterem 380 férőhellyel rendel-

kezik, ebből 180 mozgatható szék. A 

tervezéskor a korszerűség szempontjait 

helyezték előtérbe, ami egy változatosan 

átrendezhető színpadot eredményezett. 

Így a nagyterem a mai napig kiszolgálja 

a színművészek és műkedvelők igényeit.

Felhasznált forrás: Pest Megyei Művelődési 

Központ és Könyvtár Szentendre katalógus, 

1976.

Luy Laci emlékére
Sinkovics Gábor jegyzete

Az ifjúság édes madara. Szállt fáról fára, 

árkon-bokron át, pufók felhőket kikerülve. 

Az élet szép, s tán örökké tart. Ifjonti fejjel 

azt gondolja az ember, miközben bámulja 

a lassan, unottan hömpölygő Dunát onnan 

a töltésről.

A mi régi, imádott, lebontott töltésünkről.

A már réges-rég nem létező mozi, a Gö-

rög Kancsó Kisvendéglő és az ugyancsak a 

múlt homályába veszett Kék Duna Presszó 

előtt…

Imádnivaló Szentendre!

Akkor még nem volt túlzsúfolt a város, nem 

épült minden zsebkendőnyi területen ház 

a „kiköltözőknek”. Lehetett közlekedni az 

úton és nem fojtotta meg a várost hétvé-

genként a kirándulni, sétálni, fagyizni vá-

gyó tömegek áradata. Nekünk, bennszü-

lötteknek (a helyi szülőotthon vadonatúj 

lakóinak…) sokat, talán mindent jelentett 

ez a város. Akkor már létezett a kultikus 

Vajda Lajos Stúdió, már játszott itt-ott a 

Bizottság tánczenekar, és minden nyáron 

különleges előadásokkal várta a helyieket, 

az idelátogatókat a Teátrum.

Méghozzá a Fő téren!

Ezerkilencszáznyolcvanat írtunk, akkor 

kalandozott egy hétig a világűrben Far-

kas Bertalan, s akkor rendeztek csonka 

olimpiát Moszkvában a nyugat bojkottá-

lása, a Szovjetunió afganisztáni háborúja 

miatt. Abban az esztendőben jelenik meg 

a Locomotiv GT legjelentősebb albuma, a 

Loksi, de imádnivaló lemezt dob piacra a 

The Clash, a Cure, a Joy Division és a U2 is.

Szentendrén pedig bemutatják a Dundo 

Marojét.

Aki látta, sohasem felejti. A Fő téren épí-

tettek akkori szokás szerint szép, nagy, 

vasból-fából készített nézőteret. A színpad 

pedig maga volt a Fő tér. A mi különleges 

hangulatú városunk házai, sikátorai adták 

a hátteret. Szirtes Tamás rendező tökéle-

tesen beolvasztotta a hely szellemét, sőt 

szellemiségét és sajátos hangulatát a da-

rabba. Látványos sportautó landolt egy-

szer csak előadás közben, és a néző már 

meg sem lepődött. A horvát szerző, Marin 

Drzic, a XVI. században élt, dubrovniki szü-

letésű író, aki mestere volt a reneszánsz 

komédiának, mulatságos, szerethető tör-

ténetet varázsolt elénk.

Ehhez persze kellett Körmendi János zse-

nialitása. Ő játszotta a címszerepet, s olyan 

színészek tették tökéletessé az estét, mint 

Márton András, Paudits Béla, Tímár Béla, 

Székhelyi József, Cs. Németh Lajos, Kalocsay 

Miklós, Basilides Zoltán, Sunyovszky Szilvia, 

Schütz Ila, Kishonti Ildikó és Koltai János. 

Akkor még főiskolásként játszott Tóth 

Enikő, Ábrahám Edit és Szerednyei Béla is.

A Dundo Maroje, amelyet már 1979-ben is 

bemutattak, majd ‘80-ban újra színre vit-

tek, a város történetének talán legemlé-

kezetesebb, legsikeresebb előadása volt.

A Teátrum a fénykorát élte. A régi szent-

endreiek még emlékeznek rá, hogy nya-

ranta megszámlálhatatlan pillanattal 

gazdagodtak. Mert a Teátrum nemcsak 

esti, elegáns színházi élményt jelentett. 

Napközben színes forgatagot, leginkább 

a Templom téren. Afféle kísérő rendezvé-

nyek voltak ezek: vásári kikiáltók, közön-

ségszórakoztató, rögtönzött előadások, 

gyerekprogramok. Egyik a másik után. 

Megtelt a város élettel, tartalommal, kul-

túrával. S így ment ez évről-évre, nyár-

ról-nyárra. Senki sem reklamált, vagy pa-

naszkodott, hogy az oly népszerű Fő téren 

nem lehet közlekedni a hetekig ott álló, 

terpeszkedő alkalmi nézőtér miatt.

Szentendre beleolvadt a színháztörténe-

lembe.

Ehhez persze kellett sok-sok türelem, 

megértés és segítség is.

Például Luy Lacitól.

Ő volt a városka „kabalagyereke”, már per-

sze ha mindez illik egy szép nagydarab, 

harsány, hangos férfira. Luy Lacit mindenki 

ismerte itt – de nemcsak itt, a HÉV vona-

lán mindenhol. Merthogy a saját világában 

ragadt, ám szelíd Laci naponta oda-vissza, 

tízszer, hússzor megjárta városunk és a 

Batthyány tér közötti útvonalat. S ő volt az, 

akinek a lakásában, a Fő tér kellős közepén 

öltözhettek a színészek, ahonnan előadás 

közben ki lehetett kiabálni az ablakon, s 

ahol otthonra lelt a kultúra.

Luy Laci, aki fütyült a csinos hölgyek után, 

s aki a friss Esti Hírlappal barátságosan a 

fenekükre vert, már rég nincs közöttünk. 

Mint ahogy az is elképzelhetetlen, hogy 

a Fő téren piros sportautó parkoljon egy 

színházi előadás közben. A túlzsúfolt 

Szentendre őslakói alighanem visszasír-

ják mindezt.

Az ifjúság szárnyaszegett édes madarával 

együtt.

A Teátrum nemcsak esti, elegáns színházi 
élményt jelentett. Napközben színes forgatagot.

1979. Pest Megyei Művelődési Központ 
és Könyvtár | FORTEPAN/Déri György

1983. Shakespeare Vihar című művének 
előadása | FORTEPAN/Várkonyi Péter
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Szemléletváltás a kulturális életben

Március 27-e, a színházak világnapja szolgált apropójául e havi lapszámunk 
témájának. A jeles nap jó alkalom arra, hogy a Szentendrét érintő 
aktualitásokról Lőrinczy Györgyöt, a Teátrum igazgatóját, valamint Lakatos 
Juditot, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetőjét kérdezzük.

Mi az oka annak, hogy kettős vezetés alatt 

működik a város kulturális élete?

Lőrinczy György (L.Gy.): Egy kulturális 

szervezet vagy intézmény ma jelentős 

pályázati forrás nélkül nem nagyon tud 

működni. Sok esetben feltétel, hogy a 

vezető az előadóművészeti törvénynek 

megfelelő kompetenciákkal, végzett-

séggel rendelkezzen. Jelen pillanatban 

ez lennék én, és tulajdonképpen ez az 

oka a kettős vezetésnek. Judit az álta-

lános ügyvezető, aki a közművelődési 

területért és még sok másért is felel. Mi 

nem egyszerűen „csak” közművelődési 

intézmény vagyunk, hanem regisztrált 

előadóművészeti szervezet – ezért tu-

dunk a Teátrumra, a Tavaszi Fesztiválra, 

vagy más művészeti programra kiírt pá-

lyázatokon indulni. Sok szempontból egy-

szerűbb, hatékonyabb így – például közös 

adminisztratív, kiszolgáló hátterünk van –, 

nagyon sok város választja mostanában 

ezt a megoldást.

Mi a tapasztalat, működőképes ez a mo-

dell?

Lakatos Judit (L.J.): Az elején, különösen 

a pályázati időszakban nem volt egyszerű 

az átállás. De aztán hamar összecsiszolód-

tunk, és ma már gördülékenyen mennek a 

dolgok. Egymást segítve tudunk együtt-

működni.

L.Gy.: Nyilván sokan kételkedtek bennem: 

miért akarok idejönni, mit akarok itt egy 

olyan szakmai múlttal, amilyen az enyém? 

Először is: amikor pályáztam, pontosan tud-

tam, hogy milyen feltételek között kell majd 

dolgoznom. Nem volt bennem kétség, hi-

szen – ezt kevesen tudták rólam – minden 

körülmények között hiszek az együttmű-

ködésben, az meg külön öröm, hogy így a 

szakmával tudok foglalkozni, nem terhel-

nek az intézményvezetői feladatok. Amikor 

már nem a pletykák meg a feltételezések 

uralták a közbeszédet, hanem leültünk 

szemtől-szembe és elkezdtünk dolgozni, 

akkor hamar kialakult a bizalom, és ma már 

jól tudjuk egymást segíteni.

két nagy témával érkeztem. egyrészt a 

tavaszi fesztivál részleteiről kérdeznék, 

másrészt a költségvetés elfogadása után 

sokakat érdekelhet, hogy idén mekkora 

büdzséből dolgozik a kulturális központ 

és a Teátrum.

L.J.: Tavaly és tavalyelőtt a Kulturális Köz-

pont nagyon szűk keretek közt dolgozha-

tott, ezt még súlyosbította a pandémia, 

ami miatt a terveink egy részét nem tudtuk 

megvalósítani. Ezzel együtt úgy érzem, a 

vállalásainkat maximálisan teljesítettük 

– főleg, ha hasonló intézmények aktivitá-

sát nézem –, mindig kitaláltunk valamit, 

amivel kikerülhettük a vírushelyzet-adta 

kényszert. Ha úgy adódott, az online tér-

be költöztünk. Ezek a nehézségek csak to-

vább erősítették a csapat összetartozását.

Idén tudtuk, hogy ha annyi pénz kapunk, 

mint amennyiből tavaly működtünk, akkor 

nem leszünk képesek fennmaradni. Érde-

mes tudni, hogy a költségvetési döntés 

előtt munkatervet kell készíteni. Azt kér-

tem a kollégáktól, hogy ebben az anyag-

ban mutassuk meg, hogy milyen progra-

mokat szerveznénk akkor, ha megfelelő 

anyagi támogatást kapnánk. Szerettem 

volna megmutatni kreativitásunkat, ötlete-

inket. Nagyon-nagyon jó anyag állt össze!

Aztán kiderült, hogy mekkora összeg áll 

rendelkezésre, és onnantól elkezdődött 

a terv módosítása, racionalizálása. Meg-

vizsgáltuk, melyek azok a rendezvények, 

amelyeket meg tudunk tartani, s melyek 

azok, amiket nem.

A Szentendrei Kulturális Központ több te-

rületet is működtet. Hozzánk tartozik a P’Art 

Mozi, a Szentendrei és Vidéke újság, a Bar-

lang, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 

színházterme, a Szentendrei Teátrum. Van 

közművelődési területünk, ahova többek 

között a Szentendre Táncegyüttes, vagy a 

Diótörő Balett tartozik, van fesztivál/prog-

ramszervező részleg, ahova a fesztiválok, 

nemzeti ünnepek szervezése tartozik, és 

van egy úgynevezett központi rész, ahol 

megtalálható többek között a gazdasági, 

a technikai és az irodai rész is.

Mekkora összegből működtethető mind-

ez?

L.J.: 2021-ben 163 millió Ft támogatást 

kaptunk. Ha visszagondolunk a tavalyi 

időszakra, akkor a vírus miatt hónapokon 

keresztül be volt zárva a mozi, elmaradtak 

nagyobb rendezvények, programok, nem 

működtek a közművelődési csoportjaink 

sem. Idén arra számítunk, hogy egész év-

ben nyitva lehetünk, nem számolunk kor-

látozásokkal. Ezért már a költségvetési 

tárgyalási folyamatok elején tudtuk, hogy 

a tavalyi évben kapott támogatás össze-

gét növelni kell. Más bevételi forrásokat is 

terveztünk az önkormányzati támogatáson 

felül. Megemeltük a pályázati bevételekre 

vonatkozó terveinket is és az egész Kultu-

rális Központra nézve megállapodtunk egy 

Lakatos Judit és Lőrinczy György | Fotó: Deim Balázs
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hirdetésszervezővel, aki különböző felü-

leteink értékesítésével bevételt tud hozni 

a cégnek. Ilyen felület pl. a mozivászon, 

ahol reklámidőket lehet értékesíteni, vagy 

ott vannak a különböző rendezvényeinket 

népszerűsítő kiadványaink, online felüle-

teink, ahol szintén lehet hirdetési bevé-

teleket generálni. A rendezvényeinkre is 

keresünk szponzorokat. A tavalyi évben 

sikerült megállapodnunk az OTP-vel, a 

bank az egyik legnagyobb rendezvényünk 

szponzoraként volt jelen, és örömmel tölt 

el, hogy már 2022-ben is biztosított minket 

a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál 

támogatásáról.

február 23-án elfogadták a költségvetést. 

Mekkora összegből gazdálkodhat idén a 

kulturális központ?

L.J.: Hosszas egyeztetés után 2022-re a 

Szentendrei Kulturális Központ 212 mil-

lió Ft önkormányzati támogatást kapott. 

Sajnos minden álmunkat nem fedezi, de 

terveink szerint sok szép rendezvényt, 

programot tudunk majd adni a szent-

endreieknek. Nagy vesztese ennek a fo-

lyamatnak, – de én hiszek benne, hogy 

ebből az új helyzetből is ki lehet hozni a 

legjobbat – a SZEVI, ami havilappá alakul, 

kevesebb példányszámmal, ugyanakkor 

erősödik az újság online tartalma – hala-

dunk a korral.

Fájdalmas volt a Szentendrei Ister Na-

pok népszerű programsorozatáról idén 

is lemondani: ez a háromnapos népzenei 

fesztivál egyszerűen nem fér bele a költ-

ségvetésbe, így csak a gyertyaúsztatást 

szervezzük meg. De azért még remény-

kedem abban, hogy találunk pályázati for-

rást vagy szponzort erre a szerethető és 

immár nagy hagyományokkal rendelkező 

fesztiválra.

Elmarad a Pilisi Tekerő is, azonban itt sem 

adtuk fel a reményt, keressük a potenciális 

szponzorokat.

Nagyon örülök, hogy lesz Gyereknap, 

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva, Jazz- és 

Borfesztivál és Adventi programsorozat 

is Szentendrén. A városvezetésnek még a 

COVID előtt az volt a terve, hogy a rendez-

vényeket terjesszük ki a városrészekbe is. 

Idén szervezünk programokat Izbégre, a 

Püspökmajor Lakótelepre és kisebb kon-

certeket más városrészekbe is.

A nemzeti ünnepeinket is méltó módon 

fogjuk megünnepelni, jelenleg a március 

15-i programokra készülünk.

Mennyire tudnak hatékonyan pályázni?

L.Gy.: Változó. Igazából majdnem mindent, 

amit csak tudunk, megpályázunk. A tava-

lyi év azért elég jó volt. Ami kiszámítha-

tó talán, és ahol az eredmények nyomon 

követhetők, az a Nemzeti Kulturális Alap 

pályázati kínálata. Nem elfogultságból 

mondom – hiszen mégiscsak annak a 

vezetői székéből érkeztem –, de ott még 

szakmai kollégiumok és határidők vannak. 

A kormányzati pályázatok viszont eléggé 

esetlegesek.

A Teátrum kicsit más, mint a Judit irányítá-

sa alá tartozó területek, itt az önkormány-

zat minimális bérköltséget biztosít ugyan, 

de kizárólag a bevételből és pályázati for-

rásokból fedezzük a programokat.

Nekem tavaly szerencsém volt, mert az 

elődömnél több pályázati forrást tudtam 

sikeresen megpályázni, de azért vannak kis 

hagyományú, kevésbé jelentős fesztiválok, 

amelyek nálunk sokkal többet kaptak.

Úgyhogy a nyitó kérdésre a válasz az, hogy 

a Tavaszi Fesztivál az egy nagyon speci-

ális szakmai fejesugrás a részünkről. Ta-

lán azt is kiírhatnánk, hogy a „főtámogató 

a Facebook”. Ugyanis mivel a pályázati 

eredmények nem voltak ismertek, kiírtam 

egy merész Facebook-posztot, hogy itt 

van Szentendre, itt vagyok én, itt vannak 

a helyszínek, és olyan ajánlatokat várok, 

akiknek van támogatásuk, és vagy jegy-

bevételből, vagy valami más működési 

pályázati forrásból szívesen elhoznák ide a 

programjukat. Jelenleg a biztos jegybevé-

telre sem tudunk számítani, mert a pandé-

mia teljesen kiszámíthatatlanná tette azt, 

nemcsak nálunk, hanem az egész szak-

mában. Az emberek az utolsó pillanatra 

hagyják a jegyvásárlást.

ez elég újszerű megközelítés.

L.Gy.: Nem megszokott, az biztos. Nekem 

nincs hivatalos Facebook-oldalam, a privát 

oldalamra írtam ki, ahol sok szakmabeli 

van. Körülbelül reggel kilenckor tettem ki, 

és délre gyakorlatilag két fesztivált is ki 

tudtam volna állítani, annyi ajánlat érke-

zett. Ebből összeállítottunk egy tervet, és 

még nyárra is jutottak produkciók.

Ami a Tavaszi Fesztivált illeti, Kiss Tibiék 

Müpa-ban debütáló új produkciójának 

előbemutatója itt lesz nálunk. Itt fognak 

próbálni a Pest Megyei Könyvtárban – cse-

rébe a város kap egy jó koncertet. De ké-

szül László Boldizsár egy operakoncerttel, 

vagy Kubinyi Juli, a remek népdalénekes 

az új lemezanyagával, ami a Halmos Béla 

Program támogatásával valósul meg.

Voltak, akik a város miatt – és kicsit talán 

miattam is –, szívességből ajánlottak fel 

produkciót, de ezekkel nem nagyon akar-

tunk élni. Olyanokat választottunk, akiknek 

mi is segítünk azzal, hogy fellépési lehető-

séget biztosítunk.

Az idei lesz az első olyan tavaszi fesztivál, 

amikor nem fizetünk honoráriumot. Ezért is 

nagyon kérném a SZEVI olvasóit, hogy ne 

vegyük el ettől a művészek kedvét, vált-

sanak jegyeket és jöjjenek, mert minden 

egyes jegybevétel a művészeknél landol, 

akik más honoráriumot ebben az esetben 

nem kapnak.

A valódi együttműködés jele, hogy minden 

részleg beállt a Tavaszi Fesztivál mögé: a 

moziban is lesz program, a Barlangban is, 

de a közművelődés más területein is. Gon-

dolok itt például a modern táncosok, vagy 

a Musica Beata kórus fellépésére.

Fontosnak tartom, hogy a jó amatőr együt-

teseinknek is maximálisan helye van eze-

ken a fesztiválokon. És ami a mániám, 

hogy a környékbeli művészek – Molnár 

Leventétől Fischl Móniig, vagy Németh 

Kristóf ig – idén is szerepeljenek a fellé-

pők között.

Hol kap helyet idén a teátrum?

L.GY.: Ez nehéz kérdés. A MűvészetMalom 

pályázati támogatást nyert felújításra, te-

hát ott nyáron nem lehet színház. És az sem 

titok, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum 

(FMC) tervei is mások, tehát bizonytalan, 

hogy a MűvészetMalomban a Teátrum 

később fix otthonra lelhet-e. Nagyon saj-

nálom, mert beleszerettem ebbe a hely-

be, és úgy éreztem, hogy a művészek és a 

közönség is nagyon szerette. De nem baj, 

mert a problémák egyben kreatív kihívá-

sok is. Idén az az elképzelés, hogy egyrészt 

visszamegyünk a Városháza udvarába, ami 

gazdasági szempontból sokkal jobb, bár 

talán hangulatában egy picit nehezebb, 

viszont több néző fér be. Ott lesznek a hú-

zóelőadások.

Szeretnénk – kicsit visszatérve a Teátrum 

réges-régi hagyományaihoz – olyan hely-

specifikus előadásokat, amiben az FMC 

segítségünkre van, más udvarok rendel-

kezésre bocsátásával. Vannak egyébként 

további ötleteink is: olyan különleges 

alternatív színházi, vagy akár vándorló, 

vagy köztereken, érdekes helyeken zajló 

előadásokat próbálnánk meg létrehozni, 

amik képesek felidézni azt a régi feelinget, 

hogy a díszlet meg a kulissza maga a város, 

maga Szentendre.

Akkor most még nem tudjuk, hogy nyáron 

hova fogunk menni.

L.Gy.: Nem, pontosan még nem.

Idén arra számítunk, hogy egész évben
nyitva lehetünk, nem számolunk korlátozásokkal.
Ezért a támogatási összeget növelni kell.

A Tavaszi Fesztivál egy speciális szakmai 
fejesugrás a részünkről. Talán azt is kiírhatnánk, 
hogy a „főtámogató a Facebook”.



A Dunaparti Művelődési Ház kertjét már 

sokan sokféleképpen hasznosították. Ott 

nem lehet színházi előadásokat rendezni?

L.Gy.: Az együttműködés jegyében mi is 

azt gondoltuk, hogy a ház udvara nagyon 

jó helyszín. A Nyílt Fórum, azaz a Színházi 

Dramaturgok Céhe által szervezett Kortárs 

Drámafesztivál bebizonyította, hogy ez egy 

alkalmas hely erre a célra. Úgy akarunk 

nyáron együttműködni, hogy több prog-

ramot hoznánk ide, szinte mindig legyen 

itt valami: vagy mozi, vagy koncert, vagy 

egy kamaraszínház. Az az elképzelés, hogy 

nyáron minden este legyen élet a műve-

lődési ház udvarában. Kisebb felújításra is 

pályáztunk, hogy egy kis ráncfelvarrásra is 

legyen tavaszra pénzünk.

A moziban is változások voltak, új vezető 

érkezett.

L.J.: Igen, a mozi egy fontos terület, amit 

meg kell említenünk. Tavaly júniusban 

vezetőváltás történt a P’Art Moziban, az-

óta egy új szemlélettel működik tovább 

ez a terület. Fantasztikus csapat dolgo-

zik azon, hogy napról napra igazi moziél-

ményben legyen része az oda látogató 

közönségnek. Idén szeretnénk ismét a 

mozi hét napos nyitvatartását biztosítani, 

a látogatószámok azt mutatják, hogy van 

rá igény. A moziban is vannak megoldandó 

problémák. A vetítőgép igen rossz álla-

potban van, nem csoda, hiszen már több, 

mint tízéves. Lecserélése gyakorlatilag 

elengedhetetlen, ez meg kell történjen 

idén. Nagy kihívás, mert nincs rá keret, 

beruházásra nincsen lehetőségünk ebben 

az évben, ezért egyfajta lízingkonstrukció-

ban gondolkodunk. Támogatási kérelmet 

nyújtottunk be az emberi erőforrások mi-

niszteréhez is, egyelőre még nem kaptunk 

választ.

Amikor pályázatot írtak ki a Barlang büfé-

jének üzemeltetésére, az a vád érte a ki-

írót, hogy nagyon rövid határidőt szabott. 

A kritikus hangok azt vélelmezték, hogy 

személyre szabott a pályázat. 

L.J.: Korábban is és most is a büfét és rész-

ben a Barlangot egy vállalkozó működtet-

te, évenként megújítható szerződéssel. 

Úgy alakult, hogy az eddigi üzemeltető 

– akinek lejárt a szerződése – családi okok 

miatt már nem akart újra szerződni, így 

nyilvános, bárki számára elérhető pályá-

zatot írtunk ki, az esélyegyenlőség és az 

egymással versengő pályázatok biztosí-

tása érdekében. Sürgősen meg kellett 

oldanunk a helyzetet, így valóban kevés 

idő maradt a jelentkezésre, de nem egy 

óriási szálloda üzemeltetéséről van szó. 

Egy ilyen ajánlatot egy tapasztalt vendég-

látós pár nap alatt végig tud gondolni. Az 

is nagyon fontos volt, hogy olyan bérlőt 

találjunk, aki kötődik Szentendréhez és 

kötődik a Barlanghoz. Merthogy mi azt 

a vonalat szeretnénk tovább vinni, amit 

eddig képviselt a Barlang. Március elejé-

től már a Barlang is zavartalanul működik 

tovább.

Hogy alakul az együttműködés a többi 

szervezettel? Az fMC szóba került, de 

például a könyvtárral, a MANk-kal mi a 

helyzet?

L.J.: Ahogy az előbb említettem, a PMK 

színházterme hozzánk tartozik, de más 

területeken is folyamatosan együttmű-

ködünk a könyvtárral. Tóth Máté igazgató 

személyében kiváló partnert találtunk.

L.Gy.: Nagyon jók az együttműködések! 

Mindenki nyilvánvalóan azt szeretné, ha a 

saját területe lenne a hangsúlyos. Persze 

előfordulnak érdekütközések, de ezt meg 

kell próbálnunk konstruktívan megoldani. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum tulajdoná-

ban lévő terek a legizgalmasabbak a vá-

rosban, együtt is kell működnünk velük. 

Remélem, hogy igazgató úr is szereti az 

előadóművészeti programokat. Ők egyéb-

ként tavaly a Nyitott Templomok Hétvégé-

jével egy nagyszerű fesztivált valósítottak 

meg.

Nagyon szeretnék továbbá olyan közös 

munkákat, amelyek a képzőművészetből 

kiinduló projektek, például ilyen pilot- 

projekt volt tavaly Gergye Krisztián gyö-

nyörű performansza, amit egyébként most 

nagy büszkeségünkre meghívtak a Sza-

badtéri Színházak Fesztiváljára. Az előa-

dás szentendrei művészek festményeit 

dolgozta föl, sorozatként.

A MANK-kal nagyszerű az együttműkö-

dés. Nagyon profi és nyitott szervezet-

ről van szó. Az sem titok, hogy a MANK 

vezetői közül Tardy-Molnár Anna és Bor-

bély László korábban közvetlen kollégáim 

voltak különböző helyeken, ezért nyilván 

nagyon jól értjük és ismerjük egymást. A 

MANK gyönyörű kertje esetenként egy 

nyári koncert, vagy akár egyszerűbb 

színházi előadás helyszíne lett, a Tavaszi 

Fesztiválon a KV Társulat Medeá-ját lát-

hatjuk ott. Azt gondolom, a MANK is örül 

annak, hogy egy másfajta összetételű 

közönség látogat hozzájuk, meg nekünk 

is jó, mert nagyon inspiratív helyszín az 

övék.

Hogy alakultak a szezonon kívüli prog-

ramok?

L.Gy.: Van olyan előadás, ami folyamato-

san megy minden hónapban, és mindig 

teltházzal, ilyen a Szamos Cukrászdában 

Karinthy: Dunakanyar című egyfelvoná-

sosa. Volt egy Tüskevár-bemutató a Fó-

rum Színházzal. Megkeresett továbbá a 

városba kiköltöző Németh Kristóf, akinek 

a színházi vállalkozása Valentin napon be 

is mutatkozott, de próbálkoztunk kortárs 

tánccal is. Remélem, meghozza a régió 

művészetszerető közönsége a Tavaszi 

Fesztivál alatt a kedvemet arra, hogy télen 

aktívabb legyek. Most egy picit úgy érzem, 

annak, hogy Budapesten látható előadá-

sokat kihozzunk ide, nem igazán van értel-

me, de erről megoszlanak a vélemények. 

Azt tapasztalom, hogy a színházkedvelő 

szentendreiek inkább bemennek előadást 

nézni a fővárosba. Én távlatilag igazából 

olyan előadásokat szeretnék idehozni, 

amelyek csak itt láthatók, vagy itt vannak 

bemutatva.

Nehezítő körülmény, hogy csupán a jegy-

bevételt tudjuk felajánlani a szakmai part-

nereknek, pályázati források csak a nyári 

Teátrum-előadásokra vannak, hiszen a Te-

átrum alapvetően nyári projekt. Őszintén 

szólva a pandémia-hullámok miatt is egy 

kicsit visszafogtuk magunkat. Országos 

tapasztalat, és a szakma is mondja, hogy 

– a nagyon nagy sztároktól eltekintve – 

most a kisebb helyek jobban működnek. 

Tehát szívesebben megy a néző négyszáz 

helyett csak ötven másik nézővel egy lég-

térbe.

L.J.: Visszatekintve az elmúlt két és fél 

évre, minden területen szemléletváltáson 

ment át a Kulturális Központ. Minden tel-

jesen átalakult ahhoz képest, ami volt – és 

biztosan mondhatom, hogy előnyére vált.

Zimre Zsuzsa
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zAJlANAk A kÖzéPiskOlAi felvételik 

Néhány helyen a hét végéig még zajlik a 

középiskolákba jelentkezők szóbeli felvé-

telije – az írásbelin már január végén túl-

jutottak a diákok.

A szentendrei ferences Gimnáziumba 

összesen 263-an felvételiztek, ebből 90 

fő kerül felvételre: 60 diák a hatosztályos, 

30 diák a nyolcosztályos tagozatra.

További információ: www.ferencesgimna-

zium.hu/index.php/felveteli

A Móricz zsigmond Gimnáziumot 540 

nyolcadikos diák célozta meg, közülük 

körülbelül 120 tanuló nyerhet felvételt. Itt 

négy gimnáziumi osztály indul, ebből egy 

öt és három négy évfolyamos osztály lesz. 

Bővebben: www.mzsg.hu

A váci szC Petzelt József technikum és 

szakképző iskola turizmus-vendéglátás 

szakára jelentkezett 44 fő, kereskedő és 

webáruházi technikus képzésére 51 fő, 

informatika és távközlés (szoftverfejlesz-

tő és – tesztelő) szakra 26 fő, rendészeti 

és közszolgálati képzésre 15 fő. Szakkép-

zésre (szakács, cukrász, kereskedő) 57 

tanuló adta be jelentkezését. A Petzelt 

Iskola igyekszik minden jelentkező tanuló 

számára biztosítani a szakmai képzést, az 

osztályalakítás ennek megfelelően rugal-

masan történik.

Továbbiak: www.petzeltj.hu

A ii. rákóczi ferenc Gimnáziumba több, 

mint 200 diák jelentkezett, közülük 60 fő 

kezdheti meg tanulmányait az intézmény-

ben. Bővebben: www.sziirfig.hu

A református Gimnáziumba összesen 129 

tanuló felvételizett, ebből 60-an nyernek 

felvételt két osztályba. További információ: 

www.szrg.hu

Hév-MeGÁllÓ – ÚJ lÁtvÁNYtervek 

Megújul a H5-ös HÉV, elkészültek a szent-

endrei állomás új látványtervei – Minderről 

Facebook-oldalán számolt be – egy online 

fórum kapcsán – Vitézy Dávid, a Budapest 

Fejlesztési Központ vezérigazgatója. A be-

jegyzés szerint az agglomerációs szaka-

szon Budakalász, Pomáz és Szentendre te-

rületén a pálya teljesen újjáépül, a vonatok 

sebessége a jelenleginél magasabb lesz, 

az utasok pedig az egész vonalon modern, 

akadálymentes, az adott város szövetébe 

szervesen illeszkedő állomásokat vehet-

nek majd igénybe. Új P+R parkolók és B+R 

biciklitárolók épülnek.

A szentendrei végállomás korábban be-

mutatott tervein a szentendrei építész kö-

zösséggel és az önkormányzattal közös 

korrekciók eredményeit mutatják a friss 

látványtervek, a korábbinál valamivel ala-

csonyabb és tagoltabb tetővel, új burko-

latokkal.

lezÁrt sÁv A kerékPÁrÚtON Az Euro-

Velo6 kerékpárút Szentendre és Budapest 

közötti szakaszán, a Lupa-tó melletti ré-

szen nyúlgátat építenek. A biztonságos 

munkavégzés érdekében a kerékpárút 

egy keskeny sávját lezárták a forgalom 

elől. A munkálatok február 23-án kez-

dődtek és várhatóan március 14-én feje-

ződnek be.

A sHell UtÁN A MOl is kOrlÁtOz A MOL 

a folyamatos és zavartalan ellátás érdeké-

ben március 2-tól bevezette a 100 literes 

tankolási limitet. Bárki, aki betér a MOL 

kútra, 100 literig tankolhat, ami egy átla-

gos járműnek elég. A MOL nagynyomású 

kútoszlopain, amit elsősorban kamionok, 

buszok és mezőgazdasági gépek használ-

nak, továbbra is limit nélkül tölthetik fel 

járműveiket azok az ügyfelek, akik MOL 

üzemanyagkártyával rendelkeznek. Abban 

az esetben, ha nem járműbe, hanem vala-

milyen tartályba tankol a MOL kártyás ügy-

fél, akkor a nagynyomású oszlopon 500 

liter a megengedett limit.

Lapzártánk időpontjában, a holtankoljak.hu 

információi szerint a benzin nagykereske-

Összefogás az ukrajnai menekültek támogatásáért
A háború sújtotta szomszédos országból menekülők megse-

gítése érdekében 30 ukrajnai menekült ideiglenes befoga-

dását ajánlotta fel Szentendre. Az átmeneti menedéket a V8 

uszodában alakította ki a város – a szükséges fekvőhelyeket 

a Magyar Vöröskereszt segítségével biztosítják. A város által 

felajánlott szálláshelyekre 

kizárólag csak idegenren-

dészeti regisztrációt köve-

tően kerülhet sor. központi 

döntés alapján dől el az is, 

hogy kinek hol biztosítanak 

szállást és ellátást.

Szentendrére a hét elején 

egy nyolctagú család érke-

zett – éjszakai szállásukról, 

majd központi regisztráció-

jukról gondoskodott a város.

A menekültek ellátásáról a 

szentendréért közalapít-

vány gondoskodik, melynek 

számlaszámára (11742087-20073857 – IBAN szám: HU50 1174 

2087 2007 3857 0000 0000) továbbra is várják a támogatá-

sokat.

A Szentendrén és környékén élők egyéb, nem pénzbeli ado-

mányait a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti intézmény 

(Szentendre, Szentlászlói út 89.) és a szentendrei kulturális 

központ, Dunaparti Művelődési Ház (Szentendre, Duna korzó 

18.) fogadja. Az adományokat munkanapokon 8 és 16 óra között 

adhatják le.

Ukránul–magyarul jól beszélők segítségét is kéri az önkor-

mányzat. Akik nyelvtudásukkal segítenének a menekülőknek, 

kérjük, jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal Titkárságán a

titkarsag@szentendre.hu 

email-címen vagy az alábbi 

telefonszámokon:

+36-26-785-042, +36-26-785-

256

– Felajánlotta segítségét 

ukrán kollégáinak a Pest 

Megyei kutató-Mentő szol-

gálat is: szükség szerint esz-

közökkel, félbemaradt kép-

zések folytatásával, kutyák 

befogadásával igyekszik 

segíteni.

– Az Országos erdészeti 

egyesület felhívására szá-

mos állami és magán-erdőgazdaság ajánlott fel szálláshelyet 

és ellátást az Ukrajnából érkezők számára. Elhelyezésükben a 

Máltai Szeretetszolgálat segít.

– Lapzártánkig rengeteg civil kezdeményezés, gyűjtés indult 

a szentendrei kötődésű közösségi oldalakon – pl. a Vasárnapi 

Merőkanál és a szentendreiek egymásért közösen igyekszik 

segíteni az Ukrajna felől érkező menekülőknek.

Fotó: Deim Balázs

Átmeneti szálláshely a V8 uszodában | Fotó: Deim Balázs
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delmi ára bruttó 11 forinttal emelkedik pén-

teken [március 4-én – a szerk.], a gázolajért 

pedig 17 forinttal kell többet fizetnie annak, 

aki a nagykereskedőtől vásárol direktben 

üzemanyagot, ez alól kivételt jelentenek a 

benzinkutak. „Nyilván a lakosság a jól meg-

szokott 480 forintos kiskereskedelmi áron 

tud tankolni, de a tisztánlátás érdekében 

leírjuk, hogy lapzártánkkor mennyiért tan-

kolnánk üzemanyagot, ha nem lennének 

hatósági árak: 

95-ös benzin: 553 Ft/liter

Gázolaj: 574 Ft/liter”

CsÖkkeNt A fertőzÖttek szÁMA 

A gyermekek és a felnőtt lakosság köré-

ben is csökkent a koronavírussal fertőzöt-

tek száma, azonban nagyon sok a felső 

légúti megbetegedés. Szerencsére ezek 

a megbetegedések enyhébb tünetekkel 

járnak, csak az idősebb korosztályt viselik 

meg jobban. A covid védőoltást – előzetes 

egyeztetés mellett – változatlanul kérhetik 

páciensek a háziorvosoknál.

Az Operatív Törzs döntése értelmében 

márciustól a szakrendelőkben már nem 

lesznek oltási akciónapok, csak a kórházi 

oltópontokon lehet előzetes időpontfog-

lalás nélkül és helyszíni regisztrációval 

felvenni az oltást.

kÖzÖsséGi kÁvéHÁz A kÖzÖs GONDOl-

kODÁsért Ki milyen célra hasznosítaná a 

volt Spar áruház területét, milyen közös-

ségi és zöld tereket, illetve milyen közle-

kedést látna szívesen annak környéken? 

Többek közt ilyen kérdések megvitatására 

alkalmas programsorozat indul a Városhá-

za dísztermében.

Az első alkalommal, március 10-én, csü-

törtökön este hat órától arról folyik majd 

a beszélgetés, hogy milyen jellegű be-

ruházást, milyen épületet szeretnének a 

szentendreiek.

Március 17-én arról mondhatja el a véle-

ményét minden résztvevő, vajon milyen 

közlekedést szeretnének, illetve, hogy 

milyen lehetőségek között lehet válasz-

tani?

A március 24-ei záróeseményen egyebek 

mellett a közösségi terek, a zöld felületek 

kialakításának lehetőségeiről lesz szó. A 

párbeszéd során kialakuló ötletekből és 

javaslatokból összeálló szempontrend-

szert a fejlesztést megvalósító beruházó 

pályáztatási folyamatában, majd később a 

részletes tervek egyeztetése során hasz-

nálja fel a városvezetés.

iDéN is elérHető Az 1+1 PrOGrAM 

Az önerős út- és járdaépítésekhez, felújí-

tásokhoz önkormányzati forrás igényel-

hető. Egy-egy ilyen fejlesztés, felújítás 

felét az önkormányzat, a másik felét a 

lakossági társulás finanszírozza.  A 2022. 

évi költségvetésben erre a célra húsz-

millió forintot különítettek el. Részletek: 

www.szentendre.hu/11-program-palya-

zati-kiiras-2022

éles lőGYAkOrlAtOk A lőtéreN 

A Magyar Honvédség Szentendrei Hely-

őrségtámogató Parancsnoksága 2022 

márciusában is tart éles lőgyakorlatokat 

a Parancsnokság izbégi lőterén.

Időpontok: március 2., 3., 8., 9., 10., 15., 16., 

17., 22., 23., 24., 25., 28., 29., 30., 31.

A lőgyakorlatok napján 06:00 órától 24:00 

óráig a lőtér területére belépni szigorúan 

tilos és életveszélyes!

Az AGANCsGYŰJtés BŰNCselekMéNY 

A szarvasok április elejéig vetik le agan-

csukat, amelyek engedély nélküli gyűj-

tése – főleg kereskedelmi célú, szerve-

zett és állatkínzással járó formájában – a 

teljes erdei ökoszisztémát veszélyezteti: 

a tavaszra legyengült kondíciójú nagy-

vad mellett kárt szenvednek a fiatal fa-

csemeték és a vékonykérgű fafajok is. 

Az illegális agancsgyűjtést a törvény is 

bünteti: egyrészt lopásnak, a szarvasok 

hajszolását és ezzel akár kínok közötti 

pusztulását pedig állatkínzásnak mi-

nősíti.

A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai arra 

kérik a kirándulókat, hogy csak a kije-

lölt turistautakat használják. Az elhul-

lajtott agancsokat ne vigyék haza, azok 

a fenntartható erdőgazdálkodás fon-

tos információforrásai: vizsgálatukkal a 

szakemberek képet kapnak az állomány 

létszámáról, kondíciójáról, fő mozgási irá-

nyáról. A gyűjtést kizárólag az erdészetek 

szakemberei, vadászok, vagy az erdőgaz-

daságok írásos engedélyével rendelkező 

személyek végezhetik, törvényes keretek 

között.

iDőszAkOs ÁrAMkiMArADÁs PisMÁNY-

BAN Az Észak-Budai Zrt. tájékoztatása 

szerint március 1. és 18. között elektromos 

hálózatfejlesztési munkákat folytatnak Pis-

mányban, a Barackos és Tegez utca kör-

nyékén valamint a Pázsit utcában.

A közműfejlesztést lakossági panaszok 

sorozata indokolja.

A mintegy három héten át zajló munka 

idején – az időszakos áramkimaradások 

mellett – az érintett területeken tartós út-

szűkületre is számítani kell.

MÁrCiUsi zÖlDHUllADék-GYŰJtés 

szeNteNDréN A Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. az akció keretében el-

szállítja a kertekben, ingatlanok előtt 

összegyűjtött faleveleket és a tavaszi 

kerti munkákból keletkező gallyakat. 

A március 7-12 közötti szállítási napok 

megegyeznek a szelektív hulladék el-

szállításának időpontjaival.

Az összekötegelt gallyakat és az átlátszó, 

lebomló zsákokat a szállítási napot meg-

előző napon vagy a szállítási nap reggelén, 

legkésőbb 6 óráig kell kihelyezni az ingat-

lan előtti közterületre.

elsőseGélY vizsGA MÁrCiUs 16-ÁN 

Közúti elsősegély vizsgát tart a Magyar 

Vöröskereszt 2022. március 16-án Szent-

endrén.

Jelentkezés, további információk: +36 70 

933 8444; zsuzsi.paulusz@voroskereszt.hu.

v8 AkCiÓ – NőNAPtÓl GYerekNAPiG 

2022.03.08-tól 05.29-ig rendkívüli kedvez-

ményt biztosít az uszoda hétköznapokon, a 

reggeli időszakban úszni vágyó helyieknek.

A reggeli úszójegy használatát, az 1.000 Ft-

os ár megtartása mellett, nyitástól három 

óra időtartamra bővíti, így reggel 6 órától 

9 óráig érvényesek a reggeli úszójegyek, 

finn szauna használattal.

iNDUl A tAvAszi fesztivÁl A Szent-

endrei Teátrum március 25. és április 

10. között újra megrendezi – a járvány-

helyzet miatt két év szünetre kénysze-

rült – Szentendrei Tavaszi Fesztivált. A 

művészek és előadóművészeti szerve-

zetek összefogásával és támogatásával 

megvalósuló programsorozat igazi kultu-

rális kavalkáddal, sok különlegességgel, 

visszatérő, népszerű produkciókkal és 

egyedi előadásokkal vár minden érdek-

lődőt. Jegyvásárlási lehetőség, valamint 

bővebb információk a város négy hely-

színén látható produkciókról bővebben 

itt: www.szentendreitavaszifesztival.hu/

musor

DUMtsA 150 2022. április 9-én lesz más-

fél évszázada annak, hogy 1872-ben 

megválasztották Szentendre első polgár-

mesterét. Dumtsa Jenő cincár családból 

származó, szerb identitású és pravoszláv 

vallású magyar hazafi volt, aki hosszú 

évtizedeken át szolgálta a várost, mely 

tisztelete jeléül róla nevezte el főutcá-

ját. A soknemzetiségű város történeté-

nek emblematikus alakjára és kulturális 

örökségére április 9-én, szombaton – 

majd az év hátralévő részében – színes 

programokkal emlékezik Szentendre. Az 

eseményekről szóló friss információkról 

az önkormányzat honlapján, hírlevelében 

és Facebook-oldalán tájékozódhatnak az 

érdeklődők.

Fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.
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POlGÁri eNGeDetleNséG A MÓriCz 

zsiGMOND GiMNÁziUMBAN „Köteles-

ségünknek érezzük, hogy kiállásunkkal is 

felhívjuk a figyelmet alaptörvénybe fog-

lalt jogainkra, valamint az oktatás kiemelt 

fontosságára” – olvasható a szentendrei 

gimnázium tanárainak az intézmény Face-

book-oldalán február 2-án reggel közzé-

tett nyilatkozatában. Az aláírók hangsúlyo-

zottan nem tantestületként, hanem egyéni 

felelősséget vállalva függesztették fel 4 

órára a munkájukat, hogy felhívják a figyel-

met a közoktatás méltánytalan helyzetére, 

a pedagógusok sztrájkjogának korlátozá-

sára.

Országosan ezen a napon legalább 32 

intézmény több mint 700 pedagógusa 

tagadta meg a munkát több órára vagy 

egész napra. Az engedetlenségi akciók 

február 14-i indulása óta 2 hét alatt 160 

intézmény dolgozói csatlakoztak a meg-

mozduláshoz, általános iskolák, gimnáziu-

mok, szakképző intézmények mellett már 

több óvodában is a tiltakozás radikálisabb 

formája mellett döntöttek.

kÖzÖseN A kÖzÖsséGért Együttmű-

ködési megállapodást kötött 2022. már-

cius 2-án Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzata, Szentendre Önkormányzata, 

Terézváros Önkormányzata és a Trans-

parency International (TI) Magyarország 

a részvételi költségvetési folyamatok, 

valamint a helyi lakosság bevonásának 

fejlesztése érdekében. A négy szervezet 

közös célja, hogy átláthatóbbá és nyilvá-

nosabbá tegye a részvételi folyamatot. A 

projekt során tapasztalatcserével segítik 

egymást a szervezetek, valamint a lakos-

sággal folytatott párbeszédet erősítő kö-

zös eseményeket szerveznek. Óbudán 

idén harmadik alkalommal, Szentendrén 

másodszor indul a közösségi/városré-

szi költségvetés programja – Terézváros 

pedig most csatlakozott a kezdeménye-

zéshez.

BAlesetveszélYes fÁkAt vÁGtAk ki 

Balesetveszélyes, elöregedett fákat vág-

tak ki a város több pontján március első 

hetében. A 30-50 éves, 70%-ban elkor-

hadt, kiszáradt, puha szövetű fák kivágása 

elkerülhetetlen. Az utóbbi idők rendkívül 

szokatlan, viharos időjárása megtépázta 

az egyébként is idős, veszélyes állapo-

tú fákat. Nagy részük magoncról nőtt, 

puha szövetű, rövid élettartamú nyár-, 

fenyő-, és fűzfa, melyek nem tervezett 

telepítéssel, hanem maguktól nőttek a 

helyükön. Helyettük tavasszal új, kemény 

faszövetű, 100-150 év élettartamú hárs-, 

kőris-, galagonya- és platánfákat ültetnek 

városszerte.

A város cserjésítési programjának kere-

tén belül idén hatszáz cserjét ültetnek el, 

ezen kívül a Bükkös Egyesülettel karöltve 

legalább harminc fát telepítenek a Bükkös 

patak mentén. Civil kezdeményezéssel és 

felajánlással további tizenöt fa ültetését 

tervezik idén tavasszal a város

több pontján.

évADNYitÓ NAPOt tArtOtt A tDM 

 Március 2-án a Szentendre és Térsége 

TDM nKft. szakmai fórumra hívta Szent-

endre turisztikai szolgáltatóit. Többek 

közt szó esett a turisztikai koncepcióról, 

a turizmus újraindításáról, az utcai arcu-

latról, a nyitvatartások optimalizálásáról, 

a szálláshelyek minősítési rendszeréről. 

Az 2022-es programokat Lakatos Judit, a 

Szentendrei Kulturális Központ ügyveze-

tő igazgatója ismertette. Lőrincz Ágnes, a 

TDM ügyvezetője elmondta: „a turizmus 

újraindítása nagyon sok feladattal, terve-

zéssel jár. A munkaerőhiány ezt a szektort 

is nagyon mélyen érinti. A minőségibb 

szolgáltatás kulcsa a fejlesztés, képzés, 

de még így sem tudni, hogy a körülöttünk 

zajló eseményekre, miként reagál az uta-

zási szándék, kedv.”

Bízz magadban idén is!
„Bízz magadban!” címmel pályázatot hirdet a Rotary Club 

Szentendre 9-13. osztályos Szentendrén tanuló diákok ré-

szére, akik legalább egy tárgyból kiemelkedő, dicséretes, 

esetleg országos versenyeken jó eredményeket értek el, vagy 

valamilyen tudományágban, művészeti 

területen, illetve sportágban átlagon 

felüli teljesítményre képesek. A pá-

lyázat nyertese 150.000 forint értékű 

anyagi támogatásban részesül, melyet 

a maga által választott konkrét tanul-

mányok költségeire, illetve a tanulmá-

nyokhoz szükséges eszközök beszer-

zésére fordíthat. A pályázaton további 

két különdíj kerül kiosztásra 50.000 

forint értékben, valamint a legjobb 

hét pályázatot benyújtó diák oklevél-

ben és 10.000 forint értékű pénzdíjban 

részesül. A válogatás két részből áll: 

egy írásos pályázat leadásából, mely 

után a tíz legjobbnak ítélt pályázó online beszélgetésen vesz 

részt. Az írásos pályázat benyújtási határideje: 2022. április 

30. A részletes pályázati feltételek megtalálhatók a www.

facebook.com/rotary.club.szentendre oldalon, valamint a 

szentendrei középiskolákban.

Két korábbi ösztöndíjas diák nemrég röviden beszámolt 

élete alakulásáról, amelyekből igen ígéretes pályaív bon-

takozik ki.

Tirol Dóra, a Szentendrei Református Gimnázium volt diákja ko-

rábban elnyerte az ösztöndíjat. Idén elsőéves hallgató a Budapes-

ti Corvinus Egyetemen, gazdálkodási és menedzsment szakon. 

A nyelvtanulás mindig is fontos szerepet töltött be életében: a 

Rotary ösztöndíj támogatása nagy segít-

séget jelentett a francia nyelvtudása fej-

lesztésében és a középfokú nyelvvizsga 

megszerzésében. Tervei között szerepel, 

hogy az egyetem Erasmus programjának 

keretében francia nyelvterületre utazik, 

hogy még inkább elsajátíthassa a nyelvet. 

Ezen felül angolul és spanyolul is tanul, 

célja, hogy az utóbbiból nyelvvizsgát is 

szerezzen. Az ösztöndíj által lehetősége 

nyílt fejlődni nyelvi tanulmányaiban.

Testvére, Tirol Zsófi szintén a Reformá-

tus Gimnáziumban végzett, és elnyerte 

a Rotary ösztöndíjat. Az ösztöndíj sokat 

segített számára az egyetemkezdésben. 

Részt vehetett egy egyetemi előkészítő tanfolyamon, illetve a 

megfelelő rajzeszközöket is be tudta szerezni. Így két és fél éve 

felkészülten kezdhette meg tanulmányait a Műszaki Egyetem 

ipari termék- és formatervező mérnök-szakán. A színvonalas 

és gyakorlatias képzést jó választásnak tartja: sok érdekes és 

hasznos tudásra tett szert, például megtanult 3D-modellezni és 

kovácsolni. A Rotarynak köszöni a segítséget, és izgatottan várja 

a munkapiacra való kilépést terméktervezőként.

Fotó: Berecz Valter/kepszerk.hu



Cél: a város biztonságos működtetése

Szentendre képviselő-testülete február 23-án elfogadta a város 2022-es 
költségvetését. A tételeket idén is erősen befolyásolják a kormányzati elvonások, a 
növekvő infláció, az energiaárak emelkedése és a járvány okozta gazdasági visszaesés 
hatásai. A költségvetés fókuszában a működőképesség megőrzése, szinten tartása áll.

Plusz 1,5 milliárd

Első olvasatra örömteli lehet a költség-

vetés főösszegét látni: a 9,9 milliárd fo-

rint jelentős emelkedést mutat a tavalyi 

kerethez képest. A mintegy 1,5 milliárdos 

többletből azonban aligha újul meg egy 

életveszélyes belvárosi műemléképület, 

nem épülhet járda vagy óvoda, nem jut 

belőle több közétkeztetésre, kultúrára, 

szociális ellátásra. A növekmény minden 

forintja címkézett, tehát nem használható 

fel szabadon. Elsősorban a kötelező bér-

emelés kompenzációjaként, valamint új 

feladat ellátására érkezik a központi költ-

ségvetésből (753 millió Ft)

Az érintettek intézmények:

– Szentendre Városi Óvodák

– Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde

– Gondozási Központ Szentendre

– Szentendre Város Egészségügyi Intéz-

ményei

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bér-

emelését az állam nem állja, így azt az 

önkormányzat saját forrásból finanszí-

rozza. Az emelés nem odázható tovább, 

a tisztviselők fizetése jelenleg vállalha-

tatlanul alacsony. Ez a fő magyarázat 

arra, hogy miért nagy és folyamatos a 

fluktuáció országszerte az önkormány-

zati szférában.

A plusz 1,5 milliárd másik fő „címzettje” a 

Ferenczy Múzeum Centrum a Művészet-

Malomra kapott fejlesztési támogatással 

(221,7 millió Ft), valamint az intézmény saját 

– régészeti működéséből tervezett – be-

vételével (143 millió Ft).

A növekmény nagy tétele az az összeg, 

amit Szentendre jogosan visszavár: ez pe-

dig a központilag elvont helyi iparűzési adó 

remélt kompenzációja, 416 millió forintos 

összeggel.

Van esély rá, az állam tavaly is visszapó-

tolta a kieső bevételt.

kormányzati elvonások, infláció

A veszélyhelyzeti állapot okán a kormány 

továbbra is életben tartja a helyi adókra 

vonatkozó intézkedéseit. Ezek közül a leg-

nagyobb veszteség a helyi iparűzési adó 

maximalizálása miatt kieső összeg, a már 

említett 416 millió forint.

A járvány elleni védekezés kölcsönös te-

herviselése címén ismét jelentős forrás-

kivonás történik a gépjárműadó esetében 

(118,8 millió forint), és megmaradt az ún. 

szolidaritási hozzájárulás kötelezettsége 

is (137,7 millió forint).

Kisebb tételekben ugyan, de korlátozott 

összeggel kell számolni más helyi adók 

esetében is, hiszen pl. a város szedhet 

ugyan parkolási díjat, de annak mértékét 

nem emelheti.

A kormányzati adóelvonások, korlátozások 

750 millió forintos forráshiányt jelentenek.

Az infláció, a növekvő energiaárak és költ-

ségek állami kompenzációjáról szó sincs, 

ez további 220 millió forintos plusz kiadást 

jelent a városnak.

Kalkulálni kell azzal a csaknem 100 milliós 

tétellel is, ami a kötelező béremelésre és 

a kötelező minimálbér emelésére kell ott, 

ahol az állam azt nem kompenzálja. Ilyen 

pl. a piaci szereplőnek – és így nem támo-

gatandónak – számító Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt, ahol sok a minimálbéren 

foglalkoztatott dolgozó.

Cél: a város működőképességének 

biztosítása

A költségvetés kiemelt prioritása a bizton-

ságos városműködtetés és a kötelezően 

ellátandó közfeladatok szinten tartása. A 

teljes kiadási összeg legnagyobb tételét 

ezen feladatok ellátása adja, mintegy 7 

milliárd értékben. (Plusz tétel ezen kívül 

az önkormányzat intézményeinek működ-

tetési költsége.)

A közfeladatok állami finanszírozása idén 

magasabb a 2021-es előirányzatnál – en-

nek nagy része azonban kizárólag a kor-

mány béremeléssel kapcsolatos intézke-

dései kompenzálására fordítható.

A köznevelési, könyvtári, közművelődési 

és múzeumi feladatok ellátására az állami 

költségvetés 2,37 milliárd forintot biztosít. 

Az összeg fele az óvodai nevelés (632,8 

millió forint) és az Önkormányzati Hivatal 

finanszírozása (627,4 millió forint). Továb-

bi 20%-on a Hamvas Béla Pest Megyei 

Könyvtár (253,1 millió) és a támogatott 

gyermekétkeztetés (204,2 millió) osztozik.

További tételek:

– Bölcsődei ellátás: 192,7 millió Ft

– Családsegítő és Gyermekjóléti intéz-

mény: 182,3 millió Ft

– Ferenczy Múzeum Centrum: 175,2 millió 

Ft

– Gondozási Központ: 74,4, millió Ft

– Közművelődés: 27,5 millió Ft

Az egészségügyi feladatok ellátására, a 

közcélúak foglalkoztatására, a választá-

sokra, kulturális pályázatokra 2,1 milliárd 

forint érkezik központi működési célú tá-

mogatásként.

Ebből a forrásból Szentendre Város Egész-

ségügyi Intézményei mintegy 1,5 milliárd 

forint támogatásban részesül.

A kötelező feladatok ellátására átutalt 

normatív támogatás ugyanakkor csupán 

57%-ban járul hozzá azok teljesítéséhez, a 

Bevételkiesések, 
költségnövekedések
a kormányzati
intézkedések és az
inflációs hatás miatt
2022-ben: ÖSSZESEN

Megnevezés Érték Ft-ban

Kapott kiegészítő 
támogatás

(8/2022 (I.14.) 
Korm. rendelet

szerint

Kormányzati 
intézkedések

749 897 015 Ft

Gazdasági válság 
inflációs hatása 

220 087 795 Ft

Bérrel kapcsolatos 
kormányzati 
intézkedések 

207 608 470 Ft 113 434 675 Ft 

ÖSSZESEN 1 177 575 280 Ft 113 434 675 Ft
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hiányzó összeget saját forrásból biztosítja 

az önkormányzat.

Az intézmények működési célú önkor-

mányzati támogatása döntő többségben 

emelkedett a tavalyi évhez képest.

– Szentendre Városi óvodák működési 

támogatása: 116,4 millió Ft

– Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár: 46,1 

millió Ft

– Ferenczy Múzeumi Centrum: 232 millió 

Ft

– Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde: 34,8 

millió Ft

– Gondozási Központ: 165,6 millió Ft

– Szentendrei Közös Önkormányzati Hiva-

tal: 426,4 millió Ft

– Rendészeti Igazgatóság: 204,5 millió Ft

A finanszírozás fedezetét – többek között – 

a helyi adók biztosítják, tervezett mértékük 

2022-ben 2,3 milliárd forint. Az idei költ-

ségvetés minden adónemben magasabb 

bevétellel számol.

Az ábrán látható, hogy a saját bevételek 

sorában jelentős tétel – a helyi adók után – 

az intézményi működési bevétel (661 millió 

Ft), amely helyben marad, és felhasználha-

tó a működési költségekre.

ingatlanértékesítés

Fontos bevételi forrás az ingatlanértéke-

sítés (572 millió Ft). Ennek legnagyobb, 

mintegy 302 millió forintos tétele a ta-

valy már eladásra hirdetett, de még el 

nem adott Bükkös parti egészségház 

épülete. További tíz ingatlan hasznosítá-

sából remél az önkormányzat 270 millió 

Ft bevételt. Hat telek tavalyról áthúzódó 

értékesítés.

Elsősorban beépítetlen területekről van 

szó, pl. a Tegez és a Borsika utcában, vagy 

a 11-es főút északi szakasza mentén. Leg-

többet a Kőzúzó utcai gazdasági épületek 

értékesítésétől vár a büdzsé.

Városüzemeltetés

Szentendre működőképességének bizto-

sításához a városüzemeltetés színvonalas 

szolgáltatása is alapfeltétel. Bár erre a te-

rületre is több pénzt szán a városvezetés, 

az inflációnak köszönhetően nagyjából a 

tavalyi szinten vállalhatóak a feladatok. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. idén 

mintegy 1,5 milliárd Ft támogatást kap az 

önkormányzattól, ami a szolgáltatói szer-

ződés díja mellett többek között veszteség 

pótbefizetést és tagi kölcsönt is tartalmaz.

Más, közfeladatot ellátó gazdasági társa-

ságok működését is támogatja az önkor-

mányzat.

Ilyen pl. az Aquapalace Kft. (98 millió fo-

rint), vagy a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. (212 millió forint).

Jut, de nem elég – beruházások, 

felújítások

Nem kétséges, hogy a beruházások, fej-

lesztések, felújítások üteme messze elma-

rad a kívánatostól, még akkor is, ha a költ-

ségvetés idén magasabb összeget szán 

ezekre a területekre. Az összes itt tervezett 

forrás alig több, mint 600 millió forint – a 

büdzsé kb. 5%-a.

Erős a szándék arra, hogy minél több külső 

forrás kerüljön a rendszerbe: ennek érde-

kében több pályázaton is indul a város, 

és önrésszel segíti az intézmények saját 

pályázatait:

a V8 most bonyolított és a MűvészetMalom 

már elnyert pályázatához 20 ill. 36 millióval 

járul hozzá.

Megemelt összeggel, 60 millió ft elkülö-

nítésével ismét meghirdeti az önkormány-

zat a városrészi költségvetés programját, 

amellett, hogy a tavaly megszavazott be-

ruházások is folytatódnak. A városrészi 

költségvetés idei kerete – az áthúzódó 

beruházásokkal együtt – 104 millió forint.

folytatódik az 1+1 fejlesztési program is 

20 millió forintos kerettel. A programhoz 

kapcsolódókat adókedvezménnyel ösz-

tönzi a város.

Biztosan elindulnak az izbégi csapadék-

víz-elvezetés munkálatai – a már elnyert 

pályázati forráshoz rendelt önrész 20 millió 

forint.

Út, parkoló, járda és gyalogátkelők épí-

tésére 55 millió forint jut – a városszerte 

ismert állapotokon ez bizony érdemben 

nem sokat segít. Tervek készülnek a Teme-

tő melletti parkoló kialakítására, megindul 

a Szentlászlói út – Sas utca kereszteződés 

és a Fürj utcai gyalogátkelő kivitelezése, 

zebra épül pl. a Vasúti villasor lakópark 

előtt.

13%

6%

15%

1%
1%

5%

6%

53%

Az Önkormányzat saját bevételeinek összetétele

Ingatlanértékesítés (572 millió Ft)

Működési bevételek ÁFA tartalma (261 millió Ft)

Intézményi működési bevételek (661 millió Ft)

Egyéb működési bevétel (16 millió Ft)

Iskolai étkeztetés (43 millió Ft)

Parkolási díjak (227 millió Ft)

Bérleti díjak (266 millió Ft)

Adóbevételek (2,262 milliárd Ft)
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eladni vagy felújítva megőrizni?
A vagyongazdálkodás alapvetései

A tavaly elfogadott és most életbe lépő vagyongazdálkodási koncepció alapveté-

se, hogy a belváros fejlesztése tőkebevonás nélkül megoldhatatlan. Ugyanakkor 

azt is elvként rögzíti, hogy értékes belvárosi önkormányzati ingatlant értékesíteni 

nem szabad.

Önkormányzati ingatlanok eladása nélkül a belvárosi épületvagyon értéknövelő 

felújítása, az ehhez szükséges tőkebevonás különféle fejlesztői társulások létre-

hozásával oldható meg, akár részbeni funkcióváltás árán is. Hiszen a jelenlegi hasz-

nálat és hasznosítás nem tudja az évtizedes felújítási-karbantartási elmaradásokat 

pótolni, az önkormányzatnak pedig nincs erre megfelelő saját forrása. Ráadásul az 

eltelt évtizedek fejlesztéseinek fókuszában a tömegturizmus kiszolgálása állt – a 

helyiek kiszorultak a saját belvárosukból. A koncepció erre a problémára is meg-

oldásokat keres.

A felújításokra egyedi partnerségi együttműködéssel rövidebb távon, vagy egy 

nagyobb ívű olyan ingatlancsomag részeként kerülhet sor, amely akár intézményi 

befektető partner bevonását is lehetővé teheti egy hosszabb távú, professzionális 

hasznosítás érdekében.

A koncepció foglalkozik még a Duna-parti sétány teljes hosszának megújításával, 

terveket vázol a 11-es főút negatív hatásai miatt elértéktelenedett ingatlanok vagy 

a Castrum lakatlan területének megújítási lehetőségeiről. Az elképzeléseket csak 

az új turisztikai koncepcióval együtt, azzal szoros összefüggésben érdemes és 

lehet megvalósítani.

Az idén elinduló vagyongazdálkodási koncepció első lépéseként bérlakás-felújí-

tásra 20 millió forintot különített el a költségvetés.



Akkor hívjuk inkább tanácsrendszernek
Fülöp Zsolt polgármester az önkormányzatiság megújulásáról

A városvezetés szerint a kormányzati elvonások jelentős for-

ráskiesést okoznak idén is szentendrén. A sajtóban megjelent 

hírek alapján ez nem csak szentendre problémája, sorra je-

lennek meg a különböző önkormányzati szövetségek állás-

foglalásai.

Minden önkormányzat – legyen az a főváros, megyeszékhely, 

kisváros vagy falu – azzal küzd, hogy az alapvető feladatait 

nem tudja ellátni, hiszen nem kapja meg az alapműködéshez, 

az állam által kötelező feladatokra biztosított pénzt teljes egé-

szében. Nem jobb- vagy baloldali ideológiák szerinti megosz-

tottság miatt működnek jól vagy rosszul az önkormányzatok, a 

rendszerszintű problémákat minden településvezetés érzékeli, 

és egyre többen meg is fogalmazzák. Mi például már tavaly 

csatlakoztunk a Megyei Jogú Városok Szövetségének kom-

penzációt sürgető közös nyilatkozatához, de nyomon követjük 

a Magyar Önkormányzatok Szövetségének a rendszer megújí-

tását célzó munkáját is.

rövid távon a helyi adók „visszaszerzése” a cél. van reakció 

a kormány részéről?

Választások évében azért minden kormány kicsit érzékenyebb-

nek mutatkozik. Ráadásul ebben az esetben minden önkor-

mányzati szövetség ugyanezt az álláspontot képviseli.

A helyi iparűzési adó megfelezését tavaly kompenzálta a kor-

mány, idén ez újra várható, a költségvetés is kalkulál vele.

A kérdéses 416 millió forintnál jóval többről van szó: egyéb 

adóelvonások, kompenzáció nélkül hagyott energiaár-emel-

kedés, vagy a kötelező béremelés egy részének áthárítása az 

önkormányzatokra – már bőven 1 milliárd forint fölött járunk.

De visszatérve a helyi iparűzési adóhoz: e nélkül a város nem 

tudja finanszírozni a szolgáltatásokat. Ha ezt nem kapjuk meg, 

akkor csak augusztusig működőképes az önkormányzat. Ak-

kor alapvető szolgáltatásokat – és a hozzá kapcsolódó, eddig 

megszokott, bár nem kötelező szolgáltatásokat, pl. a zöldhulla-

dék-elszállítást – kell újragondolnunk. Azt minden szentendrei 

meg fogja érezni.

A Magyar Önkormányzatok szövetsége olyan javaslatcso-

magot készít elő, amely hosszú távon gondolja újra az ön-

kormányzati rendszert. Nem túl biztató tendencia ugyanis, 

hogy az önkormányzatok részesedése a központi GDP-ből 

2010 óta megfeleződött: az akkor 12,5%-os arány ma csu-

pán 5,6%. Még akkor sem, ha bizonyos feladatok elkerültek 

a helyhatóságoktól.

Olyan új finanszírozási rendszer szükséges, ami biztosítja az 

alapműködést, lehetőséget ad a helyi adóbevételek helyben 

elköltésére – azaz a gazdasági szabadság, önállóság visszaál-

lítására, és arra, hogy világos és kiszámítható szabályrendszer 

alapján, politikai hovatartozástól függetlenül jusson forrás a 

helyi fejlesztésekre.

Legyen bármilyen eredménye, a választások után azonnal 

alapvető intézkedéseket kell hoznia az új kormánynak, hogy 

az önkormányzatok finanszírozni tudják alapvető feladataikat.

A gazdasági szabadság, önállóság az önkormányzatiság alapja. 

E nélkül akár hívhatjuk újra tanácsrendszernek, amikor a taná-

cselnök elbandukolt a párttitkár elvtárshoz, akitől megtudhatta, 

hogy az öt éves tervben Szentendre városának milyen fejleszté-

si lehetőségek jutnak – és a feladat annyi volt, hogy ezt a város 

vezetése végrehajtsa. Lehet így is, ha ezt szeretnénk, de akkor 

felesleges választásokat tartani, elég, ha egy párt megmondja, 

mit szabad és mit nem.

– ka-
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Nagyobb tétel a Családsegítő számára át-

alakítandó Bodor udvar 25 milliós költsége.

A közvilágítás fejlesztésére idén 15 millió 

forint jut.

A János utcai híd részleges felújítására 50 

millió forint jut, a pomázi úti burkolatfelújí-

tási pályázat önrésze pedig 20 millió forint.

A Városfejlesztési Iroda idei felújítási kere-

te 10 millió forint lesz, a tavaly elfogadott 

vagyongazdálkodási koncepció elindításá-

nak első lépcsőjeként lakásfelújításokra 20 

milliót különít el a büdzsé.

Életbe lép az új turisztikai koncepció is, bár 

annak nagy ívű tervei erősen függnek a 

Magyar Turisztikai Ügynökség támogató 

(vagy elutasító) döntésétől. Pedig nagyon 

fontos projektekről van szó: a Duna-korzó, 

a Templomdomb és a Kereskedőház, va-

lamint a Barcsay Múzeum megújításáról.

A Kereskedőház felújításának tervezésére 

idén 10 millió forintot különített el a költ-

ségvetés, de megkezdődnek a Pest Me-

gyei Könyvtár rekonstrukciójának tervezési 

munkái is.

Végül – soknemzetiségű városként – egy 

régi adósság is bekerült a 2022-es költ-

ségvetésbe: a Szentendrén élő nemzeti-

ségek számára alapot hoz létre a város, 

melynek forrás-felhasználásáról önálló-

an dönt majd a nyolc nemzetiségi önkor-

mányzat.

(Forrás: Magyar Judit költségvetésért felelős 

alpolgármester prezentációja a február 23-i 

testületi ülésen)

-ka-

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei | Fotó: szentendre.hu A Kereskedőház 2021-ben | Fotó: szentendre.hu



vÁrOsrészi kÖltséGvetés 2022 – 
MÁrCiUs 20-iG vÁrJUk A feJlesztési JAvAslAtOkAt!
A képviselő-testület a költségvetés elfogadásával idén hatvan-

millió forint értékű fejlesztési keretet különített el a városrészi 

költségvetés programra. így minden városrészben 20 százalék-

kal emelt keretösszeg, hatmillió forint áll a szentendreiek ren-

delkezésére, hogy javasoljanak a lakóhelyükön megvalósítandó 

fejlesztéseket, majd szavazzanak a kivitelezhető ötletekről.

Március elsejétől huszadikáig várjuk az ötleteket, javaslatokat!

Az Ábrányi Emil Programban vállaltakhoz híven tavaly az ön-

kormányzat elindította a Városrészi Költségvetés programot. 

A szentendreiek részvétele a közös tervezésben, az országban 

most induló hasonló projektek tapasztalatai alapján, igen jónak 

mondható. Városrészenként 55-80 fejlesztési javaslat, több mint 

720 érvényes szavazólap érkezett be. Elkezdődött a megszavazott 

javaslatok kivitelezése, néhány már meg is valósult: Izbégen a 

fitneszpark, Pannóniatelepen a baba-mama hinta, a 11-es útnál, a 

Bükkös-pataknál járdaépítés, cserjeültetés, faültetés. Nemsokára 

befejeződik a temetőnél a parkoló bővítése, és idén megvalósul 

az összes többi, tavaly megszavazott fejlesztési ötlet is.

Az önkormányzat sikeresnek ítélte a 2021-es próbaévet, és a még 

nagyobb érdeklődésben, részvételben bízva, idén is elindította 

a programot, városrészenként hatmillió forintos fejlesztési ke-

retösszeggel. Egy szentendrei polgár több ötletet is beküldhet, 

több városrészben megvalósítandó fejlesztési javaslatot is tehet.

Javaslattétel: 2022. március 1. és március 20. között

Javaslatot lehet tenni online a varosreszi.szentendre.hu oldalon.

A javaslattételi nyomtatványt valamennyi postaládába is eljuttatjuk.

A print verzió a Szentendre és Vidéke március 9-én megjelenő 

számából is kivágható

Gondolkodjunk együtt, tervezzünk közösen!

Az idei programban egy új elem bevezetését is kezdeményezi a 

városvezetés. Március 19-én, szombaton egy összejövetelt szer-

vez a V8 uszodában, ahol – moderátor közreműködésével – a 

baráti társaságok, szomszédok, utcaközösségek együttműködve, 

kiscsoportban, közösen dolgozhatnak ki egy-egy fejlesztési ötle-

tet. Kérjük, jelentkezzenek a programra e-mailben, a varosreszi@

szentendre.hu címen.

további menetrend: a beérkezett javaslatokat március 21. és 

május 22. között dolgozzuk fel

Az ötletek beérkezését követően a munkatársak megvizsgálják 

formai szempontból, kiszűrik és elvetik a nem magyar nyelvű, 

spam vagy nem értelmezhető javaslatokat.

Ezután az önkormányzat szakemberei véleményt alkotnak a ja-

vaslatokról. Megvizsgálják: pénzügyi, jogi, városképi, városfej-

lesztési szempontból; költséget becsülnek, belefér-e a városrészi 

pénzügyi keretbe; a terület a város illetékességébe tartozik-e, 

önkormányzati hatáskörben van-e.

Majd a városrész képviselője pontosítja az ötlet földrajzi helyét a 

térképen, és véleményezi azt. A bírálatot a városrész képviselője, 

a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda, a Főépítészi Ka-

binet, és a Városi Szolgáltató NZrt. munkatársai végzik.

szentendrei lakosok részvételével társadalmi testület végle-

gesíti szavazólapokat.

A hivatali munkatársak által javasolt ötletek közül öt javaslat kerül 

a szavazólapra. A szavazásra bocsátandó ötleteket a városrész 

képviselője és a városrész lakóiból álló testület választja ki.

Testületi tagnak a városrész képviselőjének e-mail címére küldött 

levélben lehet jelentkezni.

Kérjük, jelentkezzenek a szavazólapot összeállító testületbe! Kép-

viselők elérhetősége a városi hivatalos honlapján vagy városrészi 

költségvetés honlapján találják.

szavazás május végén

Minden szentendrei polgár szavazhat. Egy városrészben csak egy 

szavazatot adhat le.

A szavazás lezárultával a hivatal munkatársai összeszámolják az 

egyes javaslatokra érkezett szavazatokat, majd kihirdetik a nyer-

teseket: a legnagyobb támogatottságot élvező ötlettől a legkeve-

sebb szavazatot elnyert felé haladva a keretösszeg kimerüléséig 

valósulhatnak meg a projektek.

A Városrészi Költségvetés programról, a javaslattétel és a szava-

zás menetéről a Városrészi Költségvetés weboldalán, Szentendre 

Város honlapján, Szentendre Város hivatalos Facebook-oldalán és 

a Szentendre és Vidéke című lapban tájékoztatjuk folyamatosan 

a szentendreieket.
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Ennek az űrlapnak a kitöltésével tehet javaslatot, 
küldhet ötletet városrészének fejlesztésére. 
Az ötletek megvalósítására városrészenként
6-6 millió forint áll rendelkezésre.

 ÖN SZENTENDRÉN LAKIK? (KÖTELEZŐ) 

 Igen  Nem

 KÉRJÜK ADJA MEG, HOGY SZENTENDRÉN MELYIK UTCÁBAN LAKIK 

 KÉRJÜK, VÁLASSZA KI, MELY VÁROSRÉSZ FEJLESZTÉSÉRE TESZ JAVASLATOT (KÖTELEZŐ) 

 

IKÉRJÜK, ADJON CÍMET AZ ÖTLETÉNEK (KÖTELEZŐ) 

 KÉRJÜK, ADJA MEG A JAVASLATÁNAK PONTOS HELYÉT (KÖTELEZŐ) 

Kérjük, minél pontosabban adja meg a helyet, amely helyre a javaslata szól. Adjon meg utcát, házszámot, helyrajzi számot

vagy kereszteződést, a hely nevét, hogy minél könnyebben beazonosítható legyen mások számára is.

 JAVASLATOM – A LAKÓKÖRNYEZETEM ETTŐL A FEJLESZTÉSTŐL VÁLNA JOBBÁ (KÖTELEZŐ) 

 KÉRJÜK, RÖVIDEN INDOKOLJA, HOGY ÖN SZERINT MIÉRT FONTOS A KÖZÖSSÉGNEK EZ A FEJLESZTÉS (KÖTELEZŐ) 

 KÉRJÜK JELÖLJE BE, HOGY JAVASLATA MELY KATEGÓRIÁHOZ ÁLL A LEGKÖZELEBB (KÖTELEZŐ) 

 AZ ÖN ÁLTAL JAVASOLT FEJLESZTÉS KÖLTSÉGE ÖN SZERINT (KÖTELEZŐ)  Kérjük becsülje meg a fejlesztés várható költségét

 ADATKEZELÉS (KÖTELEZŐ)  varosreszi.szentendre.hu/szabalyok

  Megismertem és elfogadom az adatkezelési szabályokat

  1.000.000 Ft alatt

  1.000.000 Ft – 2.000.000 Ft között

  2.000.000 Ft – 3.000.000 Ft között

  3.000.000 Ft – 4.000.000 Ft között

  4.000.000 Ft – 5.000.000 Ft között

  5.000.000 Ft – 6.000.000 Ft között

  Nem tudom

 1. Belváros

 2. Pannóniatelep

 3. Vasúti villasor és környéke

 4. Püspökmajor lakótelep

 5. Lászlótelep és Angol házak

 6. Patakpart, Füzespark, Vasvári lakótelep

 7. Alsópismány és környéke

 8. Izbég

 9. Felsőpismány, Sztaravoda és Szarvashegy

 10. Tyúkosdűlő, Petyina, Boldogtanya és Papsziget környéke

  Út, Járda, Közvilágítás
 (közúti infrastruktúra – javítás, építés,) 

  Közlekedésbiztonság, Forgalomtechnika
 (egyirányúsítás, forgalomlassítás, zebra, tükör,
 csomópont átalakítás, buszmegálló, kresztábla)

  Parkolás
 (parkoló felújítás, megközelítés, utcán parkolás, új parkoló)

  Fentarthatóság, Alternatív közlekedés
 (gyalogos híd, gyalogút, ösvény, víztisztaság, újrahasznosítás,
 kerékpárút, elektromos közlekedés, energia takarékosság)

  Köztisztaság, Környezetvédelem
 (szemétszedés, szelektív hulladékgyűjtés, kutyapiszok, felderítés)

  Szabadidő, Rekreáció, Közösségi tér
 (pihenőpad, játszótér, futópálya, tanösvény, fi tnesspark, kutya futtató)

  Zöldítés, Természet
 (faültetés, parkosítás, közösségi kert)

  Közösség
 (szomszédság, események, ünnepek)

  Kultúra (köztéri művészet, kulturális projekt, esemény, helyi értékek)

 AZ ÖN NEVE VAGY BECENEVE  KÉRJÜK ADJA MEG EMAIL CÍMÉT VAGY TELEFONSZÁMÁT 

Előfodulhat, hogy javaslatának feldolgozása során az 

Ön pontosítására lenne szükség. Ezekben az esetekben 

a hivatal munkatársának bővebben kifejtheti ötletét.
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Városrészi Költségvetés 2022 program
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Szentendre Város Önkormányzat által 
megvalósított Városrészi Költségvetés 2022 programban résztvevők számára informá-
ciókat nyújtson a Városrészi Költségvetés 2022 program működése során megvalósuló 
adatkezelési tevékenységgel összefüggésben.

Szentendre Város vezetése elkötelezett a részvételi demokrácia iránt. Kiemelten 
fontosnak tartja, hogy a település polgárai közös ügyeikről autonóm módon, de 
közösen döntenek, beleszólhassanak azokba a folyamatokba, és döntésekbe, ame-
lyek hatással vannak életükre, környezetükre. Ennek megvalósítása érdekében az 
Ábrányi Emil programhoz hűen folytatjuk a Városrészi Költségvetés projektet, amely 
lehetőséget ad a szentendreieknek lakókörnyezetük fejlesztésében való cselekvő 
és kreatív részvételre.
 
Szentendre Város Önkormányzat a Városrészi Költségvetés 2022 programhoz kap-
csolódó adatkezelési tevékenysége vonatkozásában a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének (továbbiakban: GDPR) 
13. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei: 
Név: Szentendre Város Önkormányzat 
Székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
PIR törzsszáma: 731290 
Adószám 15731292-2-13
Képviselője: Fülöp Zsolt polgármester
Telefonszám: +36 26 300-407
E-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

2. Adatkezelés célja: 
Adatkezelő a Városrészi Költségvetés 2022 programban résztvevő és a javaslattételre 
és szavazásra szolgáló űrlapot kitöltő érintettek által megadott személyes adatokat 
a Városrészi Költségvetés 2022 program működésének időtartama alatt azonosítás 
és kapcsolattartás céljából kezeli. Adatkezelő a megadott személyes adatokat eltérő 
célra nem használja. 

3. Adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés a Városrészi Költségvetés 2022 programban résztvevő és a javas-
lattételre, valamint a szavazásra szolgáló űrlapot kitöltő érintettek által megadott 
személyes adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az 
érintett személy hozzájárulásával történik. Az érintett személy hozzájárul ahhoz, 
hogy az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben 
személyes adatait e célból kezelje.

4. Az adatkezelő által kezelt adatok köre: 
A Városrészi Költségvetés 2022 programban résztvevő és a javaslattételre, valamint 
a szavazásra szolgáló űrlapot kitöltő érintettek által megadott személyes adatok – 
így az érintettek e-mail címe, esetlegesen megadott neve, telefonszáma, utcájának 
neve – az űrlapon megadott információk feldolgozása és értékelése céljából egy 
kifejezetten erre szolgáló elektronikus nyilvántartásba kerülnek. Adatkezelő felhívja 
arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes 
adatot tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét 
tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad 
meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Adatkezelő a fentiekben részletezett adatokon kívül más személyes adatot Önről 
nem rögzít és kezel.

5. Adattovábbítás:
A Városrészi Költségvetés 2022 program keretében adattovábbításra nem kerül sor.
 
6. Adatkezelés időtartama: 
Adatkezelő az érintettek személyes adatait hozzájárulásuk visszavonásáig, illetőleg 
a Városrészi Költségvetés 2022 program működésének időtartama alatt kezeli. A sze-
mélyes adatok a javaslatok értékelését és a szavazás eredményének megállapítását 
követően haladéktalanul – de legkésőbb 2023. június 30. napjáig – megsemmisítésre, 
a 4. pontban részletezett elektronikus nyilvántartásból törlésre, a papír alapon 

beadott űrlapok megsemmisítésre kerülnek. A Városrészi Költségvetés 2022 prog-
ramot érintő javaslatokról és a szavazásról vezetett nyilvántartások ezt követően 
személyes adatot már nem tartalmaznak.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre, adattárolás helye: 
Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő arra kifejezetten 
feljogosított munkatársai, valamint vele jogviszonyban álló olyan személyek férhet-
nek hozzá, akik a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél érdekében a Városrészi 
Költségvetés 2022 programmal kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesznek. 
Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelése 
kizárólag a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél megvalósításához szükséges 
mértékben kerüljön kezelésre.
Adatkezelő a személyes adatokat adatkezelő által használt cloud szerveren tárolja.

8. Adatbiztonsági intézkedés: 
Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt 
személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védel-
méről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvános-
ságra hozatal, törlés, megsemmisülés, megsemmisítés ellen. Az adatkezelő a szemé-
lyes adatokat bizalmasan kezeli. Az adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő 
technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

9. Az érintett személy jogai: 
Az érintett személy az adatkezelőnél kérheti a személyes adatainak helyesbíté-
sét, törlését, zárolását, továbbá tájékoztatást kérhet az adatairól, azok forrásáról, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárításra megtett intézkedésekről.
- Az érintett személy jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. 

- Tájékoztatás kéréshez való jog keretében az érintett személy tájékoztatást 
kérhet adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, 
milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, illetőleg, hogy 
adatkezelő kinek, mikor milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

- Helyesbítéshez való jog keretében az érintett személy kérheti, hogy adatkezelő 
a tévesen vagy hiányosan rögzített adatait helyesbítse, kiegészítse.

- Zároláshoz (adatkezelés korlátozása) való jog keretében az érintett személy 
kérheti, hogy adatkezelő zárolja a személyes adatokat jogi igényének előter-
jesztéséhez az erre vonatkozó kérelme benyújtásáig, illetve a tiltakozásához 
való joga érvényesítése során benyújtott megkeresése elbírálásáig.

- Tiltakozáshoz való jog keretében az érintett személy tiltakozhat személyes ada-
tainak kezelése ellen. A tiltakozási jog gyakorlása során az adatkezelő bizonyítja, 
hogy az adatkezelés olyan kényszerítő jogos indok alapján kerül sor, amely 
elsőbbséget élvez az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben.   

 - Törléshez való jog keretében az érintett személy kérheti adatkezelőtől adatai 
törlését, az alábbi körülményekre való hivatkozással: 
• adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már nem 

szükségesek,
• az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az adat 

más jogalap alapján nem kezelhető,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és adatkezelő meggyőződött a til-

takozásban foglaltak jogszerűségéről,
• az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték,
• amennyiben jogszabály előírja az adatok törlését.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei 
10.1. Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai 
sérültek vagy annak veszélye fennáll, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az 
adatkezelőhöz fordulhat.
Az adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse: 
Név: dr. Kocsis Krisztina
Beosztás: adatvédelmi tisztviselő
Telefon: +36 26 785 144
E-mail: dr.kocsis.krisztina@szentendre.hu
Postacím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

10.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás 
lehetősége 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 
hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, 
vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
NAIH elérhetőségei:
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Cím (székhely): 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

10.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 
Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatokat a sze-
mélyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével kezeli, közvetlenül 
bírósághoz is fordulhat.

Kezelt személyes
adatok köre

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Városrészi Költségvetési 
programban részt-
vevő és a javaslatté-
telre szolgáló űrlapot 
kitöltő érintettek által 
megadott e-mail cím, 
név, becenév, telefon-
szám, illetőleg utca 
megnevezése.

Adatkezelő az adatokat 
kapcsolattartás és a 
javaslatok feldolgozása 
céljából kezeli.

Adatkezelés a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban, 
az érintett személy hoz-
zájárulásán alapul.

Városrészi Költségvetési 
programban résztvevő 
és a szavazásra szol-
gáló űrlapot kitöltő 
érintettek által meg-
adott e-mail cím, név, 
becenév, illetőleg utca 
megnevezése.

Adatkezelő az adatokat 
a szavazatok feldolgo-
zása és értékelése cél-
jából kezeli. Az adatke-
zelés célja a városrészi 
költségvetésen való 
szavazás lebonyolítása.

Adatkezelés a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban, 
az érintett személy hoz-
zájárulásán alapul.



tisztelt választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke az Országgyűlési képviselők 

választását, valamint az országos népszavazás időpontját 2022. 

április 3. napjára, vasárnapra tűzte ki.

Az országgyűlési képviselők általános választásán, valamint az 

országos népszavazáson választójoggal rendelkezik minden 

nagykorú magyar állampolgár kivéve, akit bűncselekmény el-

követése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a 

bíróság a választójogból kizárt.

Azt a választópolgárt, aki 2022. január 26-án a szavazóköri név-

jegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2022. február 

11-ig értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegy-

zékbe vételről.

Aki csak 2022. január 26-át követően kerül be a település sza-

vazóköri névjegyzékébe, azt a helyi választási iroda tájékoztatja 

értesítő átadásával vagy megküldésével.

Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt 

elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

A választási eljárásról szóló törvény által létrehozott központi 

névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a 

választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi 

lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

• nemzetiséghez tartozásának,

• szavazási segítség iránti igényének,

• személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki 

valamely Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, gö-

rög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, 

szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, legkésőbb 2022. március 18-án 

16.00 óráig kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyil-

vántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel mellett megjelölheti, 

hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására is 

terjedjen ki. Ebben az esetben a választópolgár a pártlista helyett 

nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára sza-

vazhat az egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkormányzat 

nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált válasz-

tópolgárok is a pártlistára szavaznak.

Nemzetiségi listát a roma nemzetiségi önkormányzat kivételével 

valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat állított.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga 

gyakorlásának segítésére

• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tá-

jékoztatót kapjon,

• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,

• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon 

a szavazás napján, (igénylésének határideje 2022. március 25. 

16.00 óra)

• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson (igény-

lés határideje 2022. március 30. 16.00 óra).

Személyes adatai kiadásának megtiltása

A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kampány 

céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda 

adja át részükre.

Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány 

céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével 

és benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegy-

zékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti 

kérelmet, átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti ké-

relmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a 

választójogával, legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell 

kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi 

lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően mó-

dosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne 

szavazni, legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig kérheti a 

lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külkép-

viseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti 

szavazókör névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén 

tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló 

kérelmet terjesszen elő. (Átjelentkezésre településen belül is van 

lehetőség, azonban a választópolgár ebben az esetben kizárólag 

a kijelölt, 4-es számú szavazókörben adhatja le szavazatát, illetve 

ebből a szavazókörből igényelhet mozgóurnát.)

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését 

követően, legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell meg-

érkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja 

korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiség-

ben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 

akkor az átjelentkezési kérelmét

• 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja, vagy – levélben 

vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás ese-

tén – visszavonhatja,

• 2022. április 1-jén 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus 

azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavon-

hatja.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti or-

szággyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos 

listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása 

miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna 

iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelemnek a helyi választási irodához

• levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton 

legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig,

• személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 

2022. április 1-jén 16.00 óráig,

• 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítás-

sal elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig

vagy az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott 

útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 

kézbesítéssel legkésőbb 2022. április 3-án 12.00 óráig kell meg-

érkeznie.

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakó-

helyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az 

a kérelmét a szavazás napján már csak a kijelölt szavazókörben 

adhatja le.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a város hivatalos honlapján az 

alábbi linken: https://szentendre.hu/varoshaza/onkormanyzat/

valasztasok/orszaggyulesi-kepviselo-valasztas-2022), valamint a 

Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.

A Szentendrén lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcí-

mük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi szavazóhelyiségben 

adhatják le szavazataikat:
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001. szavazókör: Hold utcai tagóvoda, Hold utca 10.

002. szavazókör: Védőnői Szolgálat, Duna korzó 18.

003. szavazókör: Pannónia utcai óvoda, Pannónia u. 5.

004. szavazókör: Szentendrei Járási Hivatal, Dózsa György út 8.

005. szavazókör: Református Óvoda, Vasúti villasor 15.

006. szavazókör: Református Óvoda, Vasúti villasor 15.

007. szavazókör: Móricz Zsigmond Gimnázium, Kálvária út 16/A.

008. szavazókör: Barcsay J. Általános Iskola, Kálvária út 18.

009. szavazókör: Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.

010. szavazókör: Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.

011. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.

012. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.

013. szavazókör: Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.

014. szavazókör: Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.

015. szavazókör: Izbégi Általános Iskola, Szentlászlói út 94. (A.ép.)

016. szavazókör: Izbégi Általános Iskola, Mária u. 1. (C.ép.)

017. szavazókör: Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.

018. szavazókör: Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.

019. szavazókör: Régi Művésztelep, Bogdányi út 49.

020. szavazókör: Régi Művésztelep, Bogdányi út 49.

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az értesítőjükön feltün-

tetett szavazóhelyiséget keressék fel a választás napján.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre 

vonatkozó jogszabály értelmében csak Szentendre város meg-

nevezését tartalmazza, a kijelölt 4. szavazókörben (Járási Hivatal, 

Dózsa Gy. út 8.) szavazhatnak.

A választással kapcsolatos kérdésükkel a jegyzo@szentendre.

hu e-mail-címen fordulhatnak hozzánk. Telefonon a 26/785-159 

telefonszámon kaphatnak felvilágosítást hivatali munkaidőben.

Tisztelettel:

dr. Schramm Gábor jegyző, OEVI vezető

Bemutatjuk dr. Poprádi zsoltot, az OevB elnökét

A Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság (OEVB) tagjait januári ülésén választotta 

meg Szentendre képviselő-testülete. A bizottság elnöke dr. 

Poprádi Zsolt ügyvéd. 1975 óta él Szentendrén, dolgozott a 

rendőrség, az ügyészség kötelékében, a banki szférában és az 

államigazgatásban. Jelenleg több mint 10 éve ügyvédként prak-

tizál. Az utóbbi évtizedekben aktívan foglalkozik közügyekkel, 

több alkalommal vett részt a választási szervek munkájában, 

szavazatszámláló bizottsági és jelölőszervezet delegáltjaként 

a helyi OEVB tagjaként is. Az elnöki megbízatást megtisztelő-

nek tartja.

Dr. Poprádi Zsoltot a testület megválasztásáról, szerepéről, 

hatásköréről, valamint az ülések nyilvánosságáról kérdeztük.

A választási bizottságoknak öt szintje van: Nemzeti Választási 

Bizottság, területi választási bizottság, országos egyéni választó-

kerületi választási bizottság, helyi választási bizottság, szavazat-

számláló bizottság. A bizottságok a választópolgárok független, 

kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, melyeknek elsődleges 

feladata a választási eredmény megállapítása, a választások 

tisztaságának, törvényességének biztosítása, szükség esetén a 

választás törvényes rendjének helyreállítása – hangsúlyozta az 

elnök. Ily módon a választási bizottságok hatóságok is, amelyek 

jogokat és kötelezettségeket állapíthatnak meg.

Fontos, hogy a bizottságok egymással nincsenek alá-fölérendelt-

ségi viszonyban, egymást nem utasíthatják, ugyanakkor egy adott 

bizottság döntését szigorúan meghatározott eljárásrendben a 

magasabb szintű bizottság felülvizsgálhatja. Esetünkben a fenti 

sorrend szerinti harmadik, azaz az országos egyéni választóke-

rületi választási bizottságról van szó. Ez a bizottság kizárólag az 

országgyűlési választás, országos népszavazás és az európai 

parlamenti választás idején működik – ismertette a bizottságok 

működési rendjét dr. Poprádi Zsolt.

A Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság (OEVB) januárban tartotta meg alakuló 

ülését, a tagok letették esküjüket és megválasztották a bizott-

ság elnökét, dr. Poprádi Zsolt személyében, és helyettesét, Fü-

löp-Pocsai Bertát. A bizottság harmadik tagja Pfisztner Erhard 

László lett. A testület egy hónap elteltével kibővült delegált 

tagokkal: Réthey-Prikkel Tibort és dr. Turán Tünde Adrienne-t 

jelölő szervezetek delegálták.

A bizottság ülései – melyekről jegyzőkönyv készül –, és az ülése-

ken hozott határozatok nyilvánosak. Ez utóbbi tény is a testület 

demokratikus, átlátható működésének garanciája – mondta az 

elnök. A választási bizottság közleményei, határozatai, a tes-

tület üléseinek meghívói és az egyéb választási információk 

Szentendre hivatalos honlapján, a Választás menüpont alatt 

találhatók meg.

A kampányidőszak február 12-től április 3-án a szavazás befe-

jezéséig tart. Ajánlások gyűjtésére február 12-től február 25-ig 

volt lehetőség. Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 

február 25-én 16:00 óráig lehetett bejelenteni, ha legalább 500 

érvényes ajánlást gyűjtött. Pest megye 3-as számú választó-

kerületében hét egyéni jelöltet vettek nyilvántartásba. A OEVB 

sorsolással döntött arról, hogy a nyilvántartásba vett jelöltek 

milyen sorrendben szerepeljenek majd a szavazólapon.

Dr. Poprádi Zsolt a beszélgetés végén kiemelte: a választóknak 

érdemes megfontolni a személyes adatok felhasználásának 

letiltását az ügyfélkapun keresztül. A Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság (NAIH) korábbi ajánlása sze-

rint ugyanis az egyéb okból nyilvánosságra hozott személyes 

adatok kampánycélú felhasználása, gyűjtése nem tekinthető 

jogszerű adatkezelésnek.

Bemutatkoznak a képviselőjelöltek
Pest megye 3-as számú választókerületében hét egyéni jelöltet 

vettek nyilvántartásba. A OEVB sorsolással döntött arról, hogy 

a nyilvántartásba vett jelöltek milyen sorrendben szerepeljenek 

majd a szavazólapon:

Pálmai ferenc – a MUNKÁSPÁRT és az ISZOMM jelöltje

Dr. vitályos eszter – a FIDESZ – KDNP jelöltje

Polocsányi Béla – a Megoldás Mozgalom jelöltje (lapzártánk 

idején Polocsányi Béla nyilvántartásba vételével szemben felleb-

bezést nyújtottak be, az elbírálás március 3-án még folyamatban 

van – a szerk.)

kövesdi Miklós – a MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT jelöltje

tihanyi Csaba – a NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA jelöltje

Pál Béla – a MI HAZÁNK MOZGALOM jelöltje

Buzinkay György – a DK – JOBBIK – LMP – MSZP – MOMENTUM 

– PÁRBESZÉD jelöltje

A Szentendre és Vidéke valamennyi jelöltet megkereste, és arra 

kérte, 3000 karakterben foglalja össze választási programját, és 

nevezze meg azokat a prioritásokat, amelyekkel megválasztása 

esetén a munkáját kezdeni fogja.

Egy kivételével minden felkért országgyűlési képviselőjelölt 

élt a lehetőséggel.

A beérkezett válaszokat módosítás nélkül, a szavazólapon sze-

replés sorrendjében adjuk közre.
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PÁlMAi fereNC

(Munkáspárt – ISZOMM)

Tekintettel arra, hogy az 

ISZOMM képviselőjelölt-

jei egyéni programjukat 

március 15-e után hozzák 

nyilvánosságra, lapunk 

megkeresésére az alábbi 

általános programképet 

küldték el.

Alapvetéseink:

Elsődleges célunk a szo-

ciális, az erkölcsi és a kör-

nyezeti válság leküzdése, 

majd a társadalmi jóllét megteremtése.

Olyan Magyarországot akarunk, ahol elég egy munkahelyen 

dolgozni a tisztes megélhetésért, s ahol a nyugdíj valódi meg-

élhetést ad.

A nemzethez tartozás elvitathatatlan alapjog.

A magyar nemzet gazdasági értelemben vett legszegényebb 

kétharmadának érdekeit tartjuk szem előtt.

Az ún. Alaptörvényt semmisnek és érvénytelennek tekintjük, s 

helyébe népszavazással megerősített új Alkotmányt építünk.

A NER-nek csúfolt rendszer felszámolása az állam és a piac 

önkényével szembeni együttes fellépést kívánja.

• A nemzet hatalma a nép hatalma.

• Egyenlőnek tekintjük a közösségi, a szövetkezeti és a ma-

gántulajdont.

• A tőke- és a magánérdekeket a társadalom érdekei alá 

rendeljük.

• Egyensúlyt teremtünk a tőkejövedelmek és a munkajöve-

delmek között.

• Az adófizetők pénze az embereké!

• A piacokat finanszírozzák a piac birtokosai!

• Fellépünk hazánk polgárai tömeges és rendszerszintű ki-

semmizése ellen.

• Teljes kárpótlást indítunk el a devizahitelek áldozatai javára.

A nemzetközi szerződések betartásával újragondoljuk hazánk 

kapcsolatrendszerét az Európai Unióval.

Szociális Európát akarunk, ahol az EU nem béklyó, hanem 

jogok és közösségek rendszere, s ahol minden szociális kiadás 

valójában befektetés a társadalomba.

• Fellépünk az EU mezőgazdasági és környezeti politikáinak 

gyökeres átalakítása mellett.

• Az emberek biztonságát garantáló adatvédelmi szabályokat 

akarunk.

• A megoldásokért felelős intézményekkel támogatottan 

meghirdetjük a klímavészhelyzetet.

• Minden évszakban ún. Takarékos Nap-ot hirdetünk.

Új államszervezetet hozunk létre, amelynek alapmechaniz-

musa a decentralizáció és az átláthatóság.

• A vezetők közjogi alkalmatlanságának esetére megalkotjuk 

a visszahívhatóság intézményrendszerét.

• Korrupcióellenes hatóságot állítunk fel.

• Az államfő közvetlen megválasztását, a kétkamarás tör-

vényhozást, valamint a népszavazási szabályok egyszerűsí-

tését szorgalmazzuk.

A választói korhatár 16 évre való leszállítása mellett foglalunk 

állást. Az emberi élethez és a testi-lelki egészséghez való jogot 

elvehetetlennek, elvitathatatlannak tartjuk, a munkahelyeken is.

Dr. vitÁlYOs eszter

(FIDESZ – KDNP)

Drága szentendreiek!

Vitályos Eszter vagyok, 

az Átölel a Pilis-Dunaka-

nyar Szövetség alapítója, 

jogász, pócsmegyeri két-

gyermekes családanya, 

vívó, a Magyar Paralimpiai 

Bizottság elnökségi tagja. 

Orbán Viktor miniszterel-

nök úr körülbelül egy éve 

kért fel a térség választó-

kerületi elnökének.

Ez alatt az egy év alatt Szentendre tekintetében közösen el-

értük, hogy elinduljon a volt szovjet laktanya kármentesítése 

és ezzel az ivóvízbázis védelme. A Kormány Szentendre Város 

Önkormányzatának 100%-os kompenzációt nyújtott a kiesett 

iparűzési adó tekintetében, amely 460 millió forintot jelentett, 

működési támogatására pedig további 280 millió forintot biz-

tosított. További 300 millió forintos kormányzati támogatással 

és önkormányzati önrésszel elkészült a belvárosi csapadék-

víz-elvezető rendszer, amelynek újabb ütemére megoldást 

jelent a – 2022-től térségünkben is elérhető – Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében, ki-

fejezetten a fenntartható vízi-közmű rendszerek építésére és 

fejlesztésére rendelkezésre álló, több mint 228 milliárd forintos 

keretösszeg. Átadtuk a felújított Református Óvodát, az uniós 

források megnyitásának köszönhetően pedig mára a település 

civil- és egyházi szervezetei, vállalkozásai, valamint az önkor-

mányzat számára is elérhető az országosan 10.000 milliárd 

forintos pályázati keret.

Az Átölel a Pilis-Dunakanyar stratégiánk megalkotásakor 

kérdőíves kutatást végeztünk a lakosság körében, amely 

Szentendre tekintetében azt mutatta, hogy elsősorban a köz-

lekedésfejlesztésre, másodsorban az egészségügyi ellátás 

fejlesztésére, illetve az épített- és természeti örökségvéde-

lemre kell fektetnünk a legnagyobb hangsúlyt.

A teljesség igénye nélkül Szentendre tekintetében a legfon-

tosabb, hogy megindul a 11-es számú főút beruházása, amely 

után évente 50 órával kevesebbet ülünk majd a dugóban. 

Szintén elindul a budakalászi elkerülőút építése, így a 11-es út 

Budakalász és Szentendre között 2x3 sávossá bővül. A kormány 

megelőlegezte a Helyreállítási Alap forrásait, ezért örömmel 

jelenthetem be, hogy teljes egészében megújul a Szentendrei 

Mentőállomás. Az észak-budai centrumkórház létrejöttéig ha-

tékonyabb betegirányítási rendszer, a rendelőintézetek felújítá-

sa és a háziorvosi praxisközösségek támogatása szükséges. A 

„mit miért nem lehet megvalósítani” politikája helyett én a „mit 

hogyan lehet megoldani” elvét képviselem, ezért épített- és 

természeti örökségünk védelmére és állagmegóvására kezde-

ményezzük, hogy a Pilis-Dunakanyar az UNESCO Világörökség 

részévé váljon és méltóképpen megújulhasson többek között 

a Szentendrei Kereskedőház és az óváros teljes látképe.

Igyekszem bizonyítani, hogy támogatással, emberséggel és 

odafigyeléssel csodákat tehetünk ebben a városban is. Ha ezt 

szem előtt tartjuk, olyan fejlődésnek lehetünk részesei, amely 

meghatározza térségünk jövőjét és biztos hátteret ad majd 

gyermekeinknek és unokáinknak.

Számíthattok rám, ahogyan én is számítok rátok.

Ölellek Benneteket!

Vitályos Eszter



POlOCsÁNYi BélA

(Megoldás Mozgalom)

Lapzártánk idején Polocsányi Béla nyilvántartásba vételével 

szemben fellebbezést nyújtottak be, az elbírálás március 3-án 

még folyamatban van.

Fő célkitűzések a Dunaka-

nyar térségben:

− a közlekedés javítása, 

utak állapota, új hidak 

tervezése, kerékpárutak 

korszerűsítése;

− a betegellátás fejlesz-

tése, tekintettel a járóbe-

teg-ellátás korszerűsíté-

sére (digitalizálás);

− időskorúak életkörül-

ményeik javítása, kiemelt 

feladat az idősotthonok 

létesítése, fenntartása;

− a lakosság egészségi állapotának javítása, prevenciók al-

kalmazása, természetgyógyászok bevonásával;

− turizmus fejlesztése, Leányfalui strand-gyógyfürdő korsze-

rűsítése, a Dunai hajózás fejlesztése;

− a térség művészeti tevékenységének felkarolása, kulturális 

programok működtetése.

Polocsányi Béla vagyok, Pest megye 3. számú választóke-

rületének képviselőjelöltje. Több évtizede élek a Dunaka-

nyarban, Leányfalun. Független vállalkozói múltam során 

szerzett tapasztalataimmal és a Megoldás Mozgalom által 

kínált lehetőségekkel korszerű megoldásokat nyújthatunk a 

térségben felmerülő problémákra. Fontosnak tartom, hogy a 

magyar fiataloknak versenyképes, digitális jövőt teremtsünk 

meg. Úgy gondolom, hogy a digitális fejlődés és a techno-

lógia széleskörű megismertetése, alkalmazása hozza el a 

sikeres jövőt Magyarországnak. Tenni akarok és tenni is fo-

gok ezen lehetőségek kihasználását, megvalósításáért. Elég 

akarattal, alázattal és céltudatossággal, valamint megfelelő 

pénzügyi háttérrel és szakmai ismerettel egy virágzó kerü-

letet hozhatunk létre!

Szívvel, ésszel és bátorsággal.

kÖvesDi MiklÓs

a Magyar Kétfarkú Kutyapárt Mikulása

Az MKKP tevékenysége 

nagyon hasonlít az enyém-

hez, csak nekik passzivis-

táik vannak, nekem ma-

nóim. Hogy miért vállaltam 

a jelöltséget? A Mikulás 

ideális képviselő, mert 

mindenki szereti, mindenki 

megbízik benne, mindenki 

várja, egész évben ráér, és 

még benzinpénzt sem kér, 

hiszen rénszarvas szánnal 

jár.

A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak fontos az átláthatóság, 

ezért, ha bejutok a parlamentbe, azonnal csináltatok egy 

szánkót üvegből.

Az MKKP programjának hangsúlyos része felderíteni a kor-

rupt ügyeket és virgácsot osztani azoknak, akik lebuknak. 

Az ezen a téren szerzett több évszázados tapasztalatom 

pótolhatatlan.

Célunk cselekvő állampolgárokat nevelni, mert ha valaki 

Mikulás csomagot szeretne, azért tenni is kell.

A magyar politikai kultúrában merőben újszerű, szokatlan 

elképzelésem van: olyan területekkel szeretnék foglalkozni, 

amikhez értek, minden más témához pedig szakemberek 

segítségét kérem.

A dunakanyariak számára is lesz néhány újdonságom, miután 

megválasztottak:

– A választóim el tudnak majd érni.

– Érdemi választ kapnak az érdemi megkeresésekre.

– Nem csak a haverjaimmal állok szóba a szavazókörzetben.

– Diákcsere programot szervezek, hogy a 10-es út mentén 

élők megismerhessék a távoli 11-es út mentén élőket, és 

fordítva.

– A régóta mérgesedő, szentendrei híd vita megoldására 

kezdeményezem, hogy építsenek pontonhidat, amit minden 

második héten elbontanak.

Ne feledjétek:

Ha tele van a puttonyod, szavazz a Mikulásra!

Kitartás, nem lesz mindig ilyen idő!

PÁl BélA

(Mi Hazánk Mozgalom)

A Mi Hazánk Mozgalom 

az egyetlen párt, mely 

kidolgozott programmal 

rendelkezik. A Virradat 

program pontjai szoros 

összefüggésben vannak 

egymással, kiegészítik 

egymást:

– Közlekedés

– Közbiztonság

– Önkormányzatiság, ok-

tatás, egészségügy (Mun-

kahelyteremtés)

közlekedés

Agglomerációs településeinken a lakosság lélekszáma az 

elmúlt tizenkét évben több mint 30%-kal növekedett, saj-

nos nem a gyermekvállalási kedvnek köszönhetően, hanem 

azért, mert sokan költöztek ki településeinkre.

A megnövekedett lélekszám miatt a települések belső, il-

letve átmenő forgalma is jelentős mértékben nőtt. A tele-

pülések szerkezete nem alkalmas arra, hogy a belső és az 

átmenő forgalmat kezelje.

Útfelújítás: csak a közművek cseréjével együtt vagy a közmű-

szolgáltató garancia-nyilatkozatával valósulhat meg.

Az M0-s körgyűrű északi és nyugati szakaszának meg nem 

építésével kormányokon átívelő mulasztás történt.

Elkerülő utakat kell építeni, az ingyenes helyi tömegközleke-

dés pályázati lehetőségét meg kell teremteni és a közösségi 

közlekedést fejleszteni kell.

A közösségi közlekedés fejlesztése két úton valósulhat meg.

Kötött pályás közlekedés fejlesztése. A megállók egy ré-

szét át kell építeni, mert a főutat keresztező HÉV miatt a 

megállóba érkezést megelőző percekben a sorompó már 

leengedésre kerül. A le- és felszállást követően a megállót 
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bizonyos távolságra elhagyó szerelvény után nyitják ki újra 

a sorompót. Következmény: percekig járó motorral állnak a 

járművek. A szentendrei HÉV-végállomás területét rendez-

ni kell. A kornak megfelelő funkciók mellett csakis a Pilis 

szakrális jellegének megfelelő, nem tájromboló és tájidegen 

végállomás képzelhető el.

Duna adottságainak kiaknázása. Meg kell vizsgálni, hogy 

rendszeres dunai hajójárattal (tíz-harminc személyes elektro-

mos hajók) miképpen lehet a közúti közlekedést csökkenteni.

közbiztonság (Munkahelyteremtés)

A települések lélekszám növekedése közbiztonsági teen-

dőkkel is jár.

A megnövekedett forgalom kezelésén felül a rendvédelmi 

szerveknek egyéb ügyekkel is meg kell birkózniuk. Sajnos van 

olyan településünk, amelyben ún. NO-GO zóna alakult ki, de 

tudomásom van arról is, hogy bizonyos etnikum Szentendrére 

jár át és szabálysértéseket, bűncselekményeket követ el.

A szentendrei körzetben az állomány feltöltöttsége 55% kö-

rüli. Megbecsülésük nem csak a bérük rendezésére korláto-

zódik – amely az elmúlt évtizedek kormányainak mulasztása 

–, hanem szükséges egyéb olyan intézkedés, mely a helyhez 

kötésüket segíti elő. Ilyen lehet a Szentendre határában ta-

lálható volt orosz laktanya területe, ahol a Fecskeház prog-

ram keretében ki lehetne alakítani egy lakóegységet, mely 

elősegítheti a fiatal rendőrök otthonteremtését.

Önkormányzatiság, oktatás, egészségügy 

(Munkahelyteremtés)

Önkormányzati hatáskörök – építésügyi hatáskörök – visszaadá-

sa. Az iparűzési és gépjárműadók megvonása és azok kegyként 

történő visszaosztása elfogadhatatlan. A megvonás következ-

ménye, hogy a bizonytalan forrás következtében tovább nőhet 

az önkormányzati telkek eladása, nő a lélekszám, nő a forgalom 

és még inkább élhetetlenné válhatnak a településeink.

Oktatás

Minden településen biztosítani kell az alapoktatást. A hely-

ben történő oktatás erősíti a helyi közösséget, fejleszti az 

identitást, csökkenti a kényszerű utazással járó forgalmat.

egészségügy

A választókerületünkben lévő mentőállomás a propagan-

da-ígéretek ellenére embertelen állapotokat tükröz. A fel-

újítást azonnal meg kell kezdeni.

Az orvosi ellátás nem követi a lélekszám-növekedéssel járó 

ellátási igényt, a közeljövőben elkerülhetetlen lesz egy kór-

ház építése körzetünkben.

BUziNkAY GYÖrGY

(DK – JOBBIK – LMP – MSZP – MOMENTUM – PÁRBESZÉD)

Buzinkay György vagyok, 

az Egységben Magyaror-

szágért hatpárti szövetség 

közös képviselőjelöltje 

Pest megye 3. számú or-

szággyűlési választóke-

rületében, a Pilis-Duna-

kanyarban.

Hatéves voltam, amikor 

a szüleimmel Szentend-

rére költöztünk. Mint sok 

kisgyermekes család azelőtt és azóta is, mi is azért jöt-

tünk a festői Dunakanyarba, hogy egyszerre élvezzük a 

nyugodt, kertvárosi élet szépségeit és a Budapest közel-

ségéből adódó előnyöket. Mégis azt tapasztaljuk mind, 

akik itt élünk, hogy a térség nemhogy nem fejlődött, de 

egyenesen visszafejlődött az elmúlt évtizedben. Közle-

kedési káosz van, nincs biztonságos kórházi ellátása a 

Pilis-Dunakanyarnak. Végre olyan képviselőnk kell legyen, 

aki az itt élőket képviseli az Ország Házában, nem pedig 

pártközponti utasításokat hajt végre, ahogy a fideszesek 

teszik! Vissza kell adnunk a közügyeinket az itt élők ke-

zébe! Ehhez kormányváltásra van szükség, ehhez le kell 

váltatnunk az ezeréves magyar történelem legkorruptabb 

kormányát!

Egészség, munka, közlekedés. A három legfontosabb ügy, 

ami mindannyiunk életét meghatározza, akik itt, a Pilis-Du-

nakanyarban élünk.

Nekünk van Magyarországon az egyik legrosszabb kórházi 

ellátásunk. Budapest belvárosában van a legközelebbi 

kórház, ahova tudunk menni, vagy ahova a mentő visz 

minket, ha baj van. Ezért szükség van egy 21. századi, mo-

dern észak-budai centrumkórházra! Ezzel párhuzamosan 

pedig javítani kell a járóbeteg-ellátás színvonalát. Minden-

kihez közel és jól megközelíthető helyen kell biztosítani 

azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyek nem 

igényelnek kórházi ellátást! Az omladozó, gombás falú 

szentendrei mentőállomást pedig azonnal fel kell újítani! 

Méltó munkakörülményeket kell teremtenünk a mentőse-

inknek, hiszen az egyik legfontosabb és legnemesebb 

hivatást űzik ők!

Támogatni kell a távmunka intézményét! Nálunk, a Pi-

lis-Dunakanyarban rengetegen dolgoznak olyan munka-

körben, ahol otthonról is hatékony munkát lehet végezni. 

Ezért támogatni kell a magyar vállalkozásokat – jogi és 

gazdasági ösztönzőkkel –, hogy minél több munkaválla-

lójuk tudjon home office-ból dolgozni! Ez azért is lenne 

fontos, mert napi több órát töltünk el munkába járással, 

holott otthonról dolgozva csökkenteni tudnánk a közle-

kedési dugókat, felszabadulna több óránk minden nap, 

de még a környezetet is kímélnénk azzal, ha kevesebbet 

kell utazni. Emellett támogatni kell a startupokat! A Pi-

lis-Dunakanyar lakossága jól képzett, így remek és jól 

fizető állásokat tudnának adni nekik a startup vállalko-

zások, amennyiben támogatnánk a vállalkozó szellemű 

embereket abban, hogy a mi környékünkön alapítsanak 

innovatív céget.

Fel kell számolni a közlekedési káoszt! Régi adóssága a 

kormánynak, hogy modern, alacsonypadlós HÉV-szerel-

vényeket állítson forgalomba a szentendrei HÉV vona-

lában! Emellett pedig a lerobbant állomásokat is fel kell 

újítani, hiszen vonzó közösségi közlekedés híján kényte-

lenek vagyunk több időt tölteni dugókban.

Április 3-án kérem, menjenek el szavazni és voksoljanak 

az Egységben Magyarországért hatpárti szövetség közös 

listájára, valamint egyéni képviselőjelöltjére, azaz rám!

Legyen Magyarország mindannyiunké!
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Az önkéntes jogkövetés nem működik

Akár a városban közlekedve, akár a Facebook-bejegyzéseket követve, 
szinte naponta szembesülünk azzal, hogy valahol ismét elindult egy 
építkezés. Joggal merül fel ilyenkor a kérdés: mi van a választási ígérettel? 
Többek között erről kérdeztük Kiss Gabriellát, Szentendre főépítészét.

Az Ábrányi Emil Városvédő, Városszépítő 

és Városfejlesztő Program 48. pontja rövid-

távú célként tűzte ki az elszabadult iker- és 

társasházépítési folyamat megállítását, a 

rendezési tervben trükközésre lehetősé-

get adó szabályozások megszüntetését, 

valamint az addig meg nem valósult la-

kópark-beruházások helyszíneinek felül-

vizsgálatát (Lakópark Stop). Mindemellett 

kapcsolódó ígéretként említhető a 106. 

pontban rögzített zöldterüle-

tek megtartása és fejlesztése.

Szentendre beépítettsége 

valamilyen formában állandó 

téma a közösségi médiában, s 

ezt mi sem bizonyítja jobban, 

minthogy a főépítésszel való 

beszélgetésem napján [február 

16-án] a „blogolók” [Szentendre 

Blogol – városi nyilvános Face-

book csoport] épp azt próbálják 

kitalálni, vajon mi épül a Radnó-

ti utcában, a tiszti házak alatt.

Ha már épp ma beszélünk, 

meg tudja mondani, mi épül a 

radnóti utcában?

Fogalmam sincs! Az a helyzet, 

hogy szinte minden héten bevi-

harzik valaki az irodánkba egy 

ilyesfajta kérdéssel, és olyankor én sem 

tudok mást tenni, mint elkezdek nyomozni. 

Az információk ugyanis a Kormányhivatal 

Építésügyi Osztályán vannak. Az önkor-

mányzatnak sincs több információja, mint 

amit a lakosok elérhetnek az interneten.

egy város főépítészének miért nincs infor-

mációja arról, hogy mikor, mi épül?

A vonatkozó szabályok szerint a kormány-

hivatalnak meg kell küldenie az általa ki-

adott építési engedélyeket, illetve a jóvá-

hagyott egyszerű bejelentéseket, de ha 

meg is kapom őket – mert van, hogy nem 

– azon csak utcanevek és adatok vannak, 

a terveket nem látom.

Akkor most hogyan derítené ki, hogy mi 

történik a radnóti utcában?

Először megnézném, hogy jött-e a helyszínt 

érintő építési engedélyezésről értesítés a 

kormányhivataltól. Utána megnézem az 

ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokat Támogató Elektronikus Doku-

mentációs Rendszer) és az OÉNY (Orszá-

gos Építésügyi Nyilvántartás) interneten 

elérhető, bárki számára nyilvános adatait. 

Hozzá kell tennem: a SZÉSZ (helyi építé-

si szabályzat) alapján ez mezőgazdasági 

övezet.

Ami mit jelent?

Hogy ide ebben a pillanatban senki nem 

kaphatott építési engedélyt. A telepü-

lésszerkezeti tervben (TSZT) ez intézményi 

területfelhasználás céljára van tartalékol-

va. Vagyis ide majd csak bizonyos rendel-

tetésű egységek (pl. kereskedelmi, szol-

gáltató, oktatási) lesznek építhetők. Ehhez 

előbb az adott területre érvényes SZÉSZ-t 

kell megváltoztatni, vagyis a jelenlegi me-

zőgazdasági övezetet intézményi övezetté 

minősíteni és építési jogot adni. Ilyen azon-

ban nem történt. Addig viszont itt semmi 

nem épülhet – családi házak, vagy lakó-

parkok például bizonyosan nem.

Hány ilyen terület van még szentendrén?

Még három nagyobb terület – Csicserkón, 

az Egres utca végén, valamint a Kálvária út 

és a Radnóti út találkozásától délre.

Hogyan tud akkor itt a tulajdonos bármit 

is építeni?

A tulajdonosnak, vagy a beruházónak meg 

kell keresnie az önkormányzatot, bemutat-

nia, hogy milyen konkrét fejlesztést szeret-

ne ott végrehajtani. Ennek a támogatásáról 

a képviselő-testület dönthet. Ezt követően 

településrendezési szerződést kötünk a 

beruházóval, amiben megegyezünk, hogy 

milyen feltételekkel módosítjuk a SZÉSZ-t 

úgy, hogy az általa elképzelt beruházás 

megvalósítható legyen. Ezt követően a 

SZÉSZ módosítását a képviselő-testület-

nek jóvá kell hagynia – természetesen a 

lakossággal történt ún. partnerségi egyez-

tetés után.

legutóbb ez történt a katolikus óvoda 

építése és a budakalászi el-

kerülő út kapcsán. érkeztek 

érdemi vélemények?

Az óvodához jött három. Ezeket 

értékelni kellett, és adni rá egy 

szakmai választ, majd a képvi-

selő-testület döntötte el, hogy 

mindezeket figyelembe veszi-e 

a SZÉSZ módosításánál.

A katolikus óvoda a Csicserkó 

kérdéses területének csak 

egy részét érinti. Mi történik 

ilyenkor a fennmaradó zöld 

területtel?

A jelenlegi SZÉSZ-módosítás 

csak azt a két telket érinti, aho-

vá az óvoda épülni fog, a töb-

bi a SZÉSZ alapján ugyanúgy 

mezőgazdasági övezet marad, 

ahová egyelőre semmi sem építhető. És 

éppen azért, hogy egy későbbi intézményi 

fejlesztést ne akadályozzanak az oda épü-

lő pici mezőgazdasági épületek.

A zöld civilek határozottan tiltakoznak 

Csicserkó területének ilyen módon való 

beépítése ellen. Nem lehetne megoldás 

az, ha a még érintetlen részt engedné a 

helyi szabályozás megmaradni zöldnek?

Ez egyelőre így is van. Természetesen a 

településszerkezeti terv következő felül-

vizsgálatakor dönthet úgy a képviselő-tes-

tület, hogy hosszútávon sem kívánja be-

építhetővé tenni ezt a területet. Ez azonban 

egy nagyon komoly döntés, amit a tulajdo-

nosokkal mindenképpen egyeztetni szük-

séges. Másrészt ez a döntés később, akár 

egy más összetételű képviselő-testület ál-

tal megváltoztatható, hiszen a magasabb 

jogszabályok (az agglomeráció szerkezeti 

terve) elméletileg lehetővé teszik ennek a 

területnek a beépítését.
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Ez jelenleg magántulajdonban lévő szántó, 

legelő. Vagyis nem közpark-jellegű zöld 

területről beszélünk, hanem termőföldről. 

Ennek a területnek a közpark övezetbe 

sorolása azzal a következménnyel járna, 

hogy az önkormányzatnak meg kellene 

vásárolnia ezeket az ingatlanokat, amire 

nyilvánvalóan nincs pénzügyi fedezet. 

Tehát a képviselő-testületi egyedi dönté-

sétől függ, hogy végül enged-e egy ilyen 

területet beépíteni, ad-e és mikor, milyen 

feltételekkel építési jogot.

Azért kérdezem mindezt, mert a zöld te-

rületek megőrzése szintén egy választási 

ígéret volt.

Azt gondolom – hangsúlyozva még egy-

szer, hogy nem a főépítész, hanem a kép-

viselő-testület az ilyen kérdésekben a 

döntéshozó –, hogy a zöld területek meg-

tartása, mint ígéret nem egyenlő azzal, 

hogy ebben a városban soha többé, semmi 

nem fog épülni. Új beépítésre szánt terü-

letet biztosan nem akar kijelölni az önkor-

mányzat, de a településszerkezeti tervben 

ekként jelölt tartalék területek esetében 

a képviselő-testület által is támogatható-

nak ítélt beruházás esetén van erre mód 

– meghatározott feltételekkel. Ráadásul, 

ha megnézzük, a kérdéses Vasvári Pál út és 

Fürj utca találkozásánál fekvő telek ökoló-

giai értéke nem túl magas – és ezt nem én, 

hanem más szakemberek mondják. Vagy-

is, ha itt épül valami, de mellette valódi, 

többszintes zöldfelületeket alakítanak ki, 

fákat, bokrokat ültetnek, továbbá, ahogyan 

azt előírtuk, intenzív zöldtető fedi majd az 

épületet, akkor az ökológiai értéke akár 

magasabb is lehet, mint a jelenlegi.

előző lapszámunkban Pilis Dániel al-

polgármester azt írta, ez a beruházás az 

Ábrányi emil programban szereplő vá-

rosrészi alközpontosítási törekvéssel is 

összhangban áll. van-e más helyszínek 

tekintetében a városnak stratégiája arra, 

hogy az ún. városrészi alközpontok meg-

valósulhassanak?

A településszerkezeti terv jelöli azokat a 

területeket, ahol mindez megvalósítható 

lenne. De azt azért látni kell, hogy közcélú 

funkció elsősorban ott tud megvalósulni, 

ahol önkormányzati tulajdon van. Ha nincs, 

akkor meg kell vásárolni, illetve ki kell sa-

játítani az adott ingatlant. Azt gondolom, 

hogy a megoldás az, ha olyan befekte-

tőket keresünk, akik ezzel összhangban 

lévő létesítményeket terveznek. Ilyen 

lehet például egy kereskedelmi egység, 

egy magánbölcsőde vagy -óvoda. Erre 

gyakorlatilag az első példa ez a katolikus 

óvoda.

Ha már itt tartunk, hogyan állnak az 

egyeztetések a Budapesti fejlesztési köz-

ponttal, amelyek ugye érinthetik a leégett 

spar területére is tervezett – szintén kül-

ső beruházó bevonásával megvalósítan-

dó – városközpont kérdését?

Először informálisan a Szentendrei Építész 

Egylet szakmai rendezvényén, majd hiva-

talosan is egyeztettünk az építész terve-

zőkkel, később a BFK képviselőivel és a 

szakági tervezőkkel is találkoztunk. Janu-

árban gyakorlatilag két hetünk volt, hogy 

véleményezzük a terveket, mire a polgár-

mester úr felkérte a helyi tervtanácsot, 

hogy alakítsa ki a szakmai álláspontját. Ez 

elkészült, meg is küldtük a tervezőknek, 

és azóta egy újabb tervtanácsi ülésen is 

láthattuk a módosított terveket.

ezek szerint várható, hogy figyelembe 

veszik a helyi szakértők véleményét, és 

akár módosítanak is a terveken?

Bízunk benne, hogy igen. Az egyik lénye-

gi észrevételünk az volt, hogy nem tartjuk 

szükségesnek azt a tetőmagasságot, amit 

a terveiken feltüntettek. Azt javasoltuk, 

hogy ne legyen lefedve minden vonat, 

vágány és busz, elég csak azokra a terü-

letekre figyelemmel lenni, ahol gyalogos-

közlekedés van. Ezt az érvünket részben 

elfogadták.

Jeleztük, hogy szerintünk a Bolgár utcához 

érkező zebra – ami által akadálymentesíte-

ni kívánják az aluljárót – sincs jó helyen. Ja-

vasoltuk a gyalogátkelőhely másik lámpás 

csomópontban történő kialakítását. Erre 

azt válaszolták, hogy ebben még egyez-

tetniük kell majd a Magyar Közút nZrt-vel. 

És legnagyobb sajnálatunkra a parkoló-

házhoz ragaszkodnak, az azzal kapcsola-

tos észrevételeinket eddig nem fogadták 

meg, a településképet kevésbé zavaró 

mélygarázs létesítésétől elzárkóztak.

Mit lehet tudni a leégett spar maradvá-

nyainak sorsáról? Mikor lesz végre elbont-

va, vagy rendezve az a terület?

A földterület önkormányzati tulajdon, ám a 

rajta álló épületek magántulajdonban van-

nak, vagyis földhasználati jog illeti meg a 

tulajdonost. Időközben arról értesültünk, 

hogy a Spar Magyarország Kft. megvá-

sárolta a korábbi tulajdonost, a Pikk Terc 

Kft.-t, így jelen pillanatban a Spar tulajdo-

nában állnak a maradványok.

és ez mit jelent a gyakorlatban?

Egy jogilag nem tisztázott helyzet áll még 

mindig fenn – a szerződés úgy szól, hogy 

amíg áll az épület, a tulajdonos használ-

hatja az alatta lévő területet. A Spar szerint 

áll ez az épület, az önkormányzat szerint 

az épület megsemmisült a tűzben, s így a 

földhasználati jog is megszűnt. Ugyanak-

kor egyik félnek sem érdeke perre menni, 

hiszen a jövőbeni fejlesztésben akár part-

nerek is lehetnének. Tudomásom szerint 

a közeljövőben – újabb lakossági egyez-

tetések után – a képviselő-testület elé 

kerül a helyszínt érintő területfejlesztési 

pályázat koncepciója, amelynek elfogadá-

sa és meghirdetése után az önkormányzat 

a potenciális beruházók pályázatait érté-

keli majd.

térjünk vissza az alapokhoz! Mely jogsza-

bályok irányadóak ma az építkezésekre, s 

ezek közül melyek meghozatalára, illet-

ve kikényszerítésére lehet, és melyekre 

nincs hatással egy önkormányzat?

Országos szinten az építési törvény, a 

településképi törvény, az OTÉK (orszá-

gos településrendezési és építési köve-

telményekről szóló kormányrendelet) 

és más kapcsolódó kormányrendeletek 

az irányadók. Helyi szinten a SZÉSZ és a 

Településképi Rendelet, melyeket a kép-

viselő-testület fogad el, és alapvetően 

a Településképi Rendelet az, amely be-

tartásáért felel a város. Ebben a körben 

négyféle hatáskört lehet kiemelni, amely 

által beleszólásunk lehet abba, hogy mi 

épüljön meg a városban: a főépítészi szak-

mai konzultáció, az építési engedélyezést 

megelőző, a helyi tervtanács álláspontján 

alapuló településképi vélemény kiadása, a 

településképi bejelentési eljárás, valamint 

a kötelezés a településképi rendeletben 

előírtaknak való megfelelésre.

kifejtené ezeket bővebben? konkrétan 

milyen jogokat jelentenek ezek az ön-

kormányzat számára?

A főépítészi szakmai konzultáció kötelező 

köréről az önkormányzat dönt. Az ideális 

az lenne, ha valamennyi egyszerű beje-

lentés esetén sor kerülhetne erre, de ezt 

csak kisebb települések tudják a gyakor-

latban megvalósítani, ahol nincs ennyi 

építkezés, hiszen ennek komoly lét szám-

igé nye van. Szentendrén ez alapvetően 

a tervezett épület méretéhez van kötve, 

valamint a lapostetős házak esetében is 

kötelező, vagy ha egy teljesen újonnan 

beépülő területen épül a ház (pl. a Pomázi 

út alatt). Arra azonban már nincs rálátá-

sunk, hogy a véleményünket mennyire 

veszik figyelembe, módosítanak-e ezek 

alapján a terven, és végül milyen tervek 

alapján kezdődik meg az építkezés. Szám-

talanszor tapasztaljuk, hogy mi leírjuk: 

településképi szempontból nem támo-

gatunk egy-egy épületet, majd kapjuk az 

értesítést arról, hogy ennek ellenére az 

egyszerű bejelentést megtették, és kez-

dődik az építkezés. Ebben a szakaszban 

azonban a jogszabályok alapján nem te-

hetünk semmit, meg kell várnunk, amíg 

felépül a ház.

De előfordult már az is, hogy javában zaj-

lott egy építkezés, amikor arról értesültem, 
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Ma, Szentendre nemzetközi hírű
belvárosában is építkezhetnek úgy, hogy
a terveket egyik tervtanács sem tárgyalja.



hogy az építész elmulasztotta a kötelező 

konzultációt. Ilyenkor felkérhetem, hogy 

legyen szíves mégiscsak bejönni, és meg-

mutatni a terveket, mire ő vagy bejön, vagy 

nem.

Ha azonban a ház felépül, s az valamilyen 

módon nem felel meg a Településképi 

Rendeletnek, akkor kötelezhetem a tulaj-

donost az annak megfelelő átalakításra, 

és a magánszemélyt maximum 200 ezer 

forint bírság megfizetésére, ami szintén 

komolytalan, hiszen épp felépített egy 

sok tízmilliós házat. Ezt a büntetést akár 

bele is lehet kalkulálni az építkezés árá-

ba, különösen az üzletszerű lakásépítés 

esetében… A kötelezés végrehajtására, 

kikényszerítésére sajnos az önkormány-

zatoknak nincsenek jogilag kényszerítő 

erejű, hatásos eszközei.

Előfordult, hogy az egyszerű bejelentés 

előtt a szakmai konzultáció során meg-

állapítottuk, hogy véleményünk szerint 

a tervezett építkezés a SZÉSZ, illetve az 

OTÉK előírásaival ellentétes. Sajnos ezek 

betartására nincs hatáskörünk, csak az 

építésügyi hatóságnak, ezért véleményün-

ket megküldtük nekik is. Ennek ellenére ők 

az egyszerű bejelentést mégis tudomá-

sul vették. Ilyen esetben nincs jogorvos-

lati fórum, ahol álláspontunknak érvényt 

szerezhetnénk. Ez történt a joggal nagy 

felháborodást kiváltó Boldogtanyai rétre 

készült tervek esetében is.

A településképi véleményezés során 

tavaly óta nem vizsgálhatjuk azt sem, 

hogy a terv a saját SZÉSZ-ünknek vagy 

az OTÉK-nak megfelel-e. Ezekben a kér-

désekben csak bízhatunk abban, hogy az 

építéshatóság érvényt szerez ezeknek az 

előírásoknak. Sajnos ezzel kapcsolatban 

is volt már rossz tapasztalatunk, így már 

két esetben is bírósági perben támadtuk 

meg az építési engedélyt. Sajnos a per 

alatt az építkezés gond nélkül folytatható. 

Így előfordulhat, hogy az ítélet megszü-

letéséig a szabálytalan épület akár el is 

készül. Az egyik esetben az építéshatóság 

elfogadta érveinket, és saját hatáskörben 

visszavonta döntését. A másik per jelenleg 

is folyamatban van. Szomorú, hogy ennek 

így kell működnie!

A településképi vélemény tavaly január 

1-je óta már nem köti az építéshatóságot 

az engedélyezés során, így akár figyelmen 

kívül is hagyhatja a mi – konkrét jogszabá-

lyon alapuló – véleményünket. Többször 

elfordult, hogy az építésügyi hatóság a 

neves, díjazott építészek által megfogal-

mazott véleményünkkel szembe menve 

– igencsak vitatható érveléssel – adott 

engedélyt az építkezésre.

Mi a helyi tervtanács működésének a 

rendje?

Itt is történt egy jogszabályváltozás ta-

valy január 1-jétől: a helyi tervtanács ak-

kor tárgyalhat bizonyos dolgokat, ha az 

nem tartozik más (területi vagy központi) 

tervtanácsi hatáskörbe. Szentendre bel-

városa, mint műemléki jelentőségű terü-

let a Pest Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítésze vezette területi tervtanács ha-

táskörébe tartozik, ahová engem, mint az 

érintett település főépítészét egy tagként 

meg kellene hívni. Ez a területi tervtanács 

azonban bő egy éve nem működik, meg 

sem alakult. Tehát Szentendrén a belváro-

si építkezéseket csak akkor tárgyalja ma-

napság a helyi tervtanács, ha az építész 

van annyira igényes önmagával szemben, 

és van annyira alázatos a szakmájával és 

a hely szellemével szemben, hogy ön-

ként beviszi a tervét a helyi tervtanács 

elé. Egyéb esetekben ma, Szentendre 

nemzetközi hírű belvárosában is építkez-

hetnek úgy, hogy a terveket egyik tervta-

nács sem tárgyalja. Nem kell az építészeti 

szempontok iránti különös érzékenység 

annak belátáshoz, hogy ez így abszurd 

és elfogadhatatlan. Ezért is szeretném 

ezúton is megköszönni azoknak a – jel-

lemzően szentendrei – építészeknek az 

együttműködését, akik a jogszabályi kö-

telezettség hiányában is megkeresik a 

helyi tervtanácsot, és figyelembe veszik 

véleményünket

tavaly júniusban az új szész elfogadásá-

ig változtatási tilalmat rendelt el a kép-

viselő-testület. A szész-t pedig akként 

tervezi módosítani a városvezetés, hogy 

korlátokat szabjon a további építkezé-

seknek. Mennyire működőképesek ezek 

a megoldások?

Ennek a szándéknak az érvényesítésében 

komoly gát az a tavaly életbe lépett, előbb 

kormányrendeleti, ma már törvénybe fog-

lalt, az építési vállalkozók érdekeit maxi-

málisan kiszolgáló rendelkezés, amely 

előbb a vészhelyzet idejére, a jelenlegi 

szabályok szerint pedig idén június 30-ig 

kikerülhetővé tette az önkormányzatok 

által hozott építésügyi korlátozó intézke-

déseket. Így többek között a változtatási 

tilalmat, de ha elfogadná a testület, a szi-

gorított SZÉSZ-t is. Vagyis e tekintetben is 

ki vagyunk szolgáltatva az építtetők és az 

építészek belátásának. Meg kell jegyez-

zem, hogy ez a rendelkezés számos jogilag 

bizonytalan és vitatható esethez vezethet a 

későbbiekben, amit az építtetőknek a saját 

érdekükben is érdemes lenne komolyan 

mérlegelniük.

Milyen lenne az ideális helyzet?

Az egyszerű bejelentések körét a minimá-

lisra kellene korlátozni. Értem, hogy mi volt 

a célja, de lássuk be, hogy az önkéntes 

jogkövetés modellje sok jogbizonytalan-

ságot és kockázatot rejt magában, amiről 

az építtetők sokszor nem is tudnak. Vé-

leményem szerint a párhuzamos intéz-

ményrendszer fenntartásánál olcsóbb 

és hatékonyabb lenne, ha a hatósági ha-

tásköröket visszaadnák az önkormányza-

toknak. Az eljárásokat is lehetne egysze-

rűsíteni, az ügyintézési időket rövidíteni, 

hogy az engedélyt mielőbb megkaphassa 

a beruházó. Az előzetes véleményezés 

az építtető számára is biztonságosabb, 

mint az utólagos, gyakorlatilag végre-

hajthatatlan szankció. Ha mégis marad a 

kormányhivatalok meghatározó szerepe, 

elengedhetetlenül fontos lenne, hogy a 

döntéshozóiknak legyen helyismeretük, 

és elkötelezettek legyenek a település 

fejlődése és a szabályok betartása mel-

lett. Legyen információjuk a település 

történetéről, tudják, hogy melyik utca, 

hogy alakult ki, ott milyen típusú házak 

állnak, az adott terület milyen problémák-

kal küzd. Nem mellesleg, ha az ügyintézők 

helyiek, az ellenőrzések is sokkal jobban 

működnek, hiszen a saját szemükkel ők 

maguk veszik észre, hogy mi történik a 

városukban. Nekem az a tapasztalatom, 

hogy ha leválasztják a településektől ezt 

a feladatot, az személytelenné és érdek-

telenné teszi az ügyintézőket is. És ez na-

gyon nem jó.

Gálfi Sarolta
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Társasház a 11-es út mentén. A kép illusztráció | Fotó: Deim Balázs



A filmszínház a pandémiát is túléli

A járvány kezdetén sokan a hagyományos mozizás elsorvadásától féltek a 
lezárások és a streaming-szolgáltatók térnyerése miatt. Most, a lezárások végével 
azonban a nézők visszatértek a vászon elé. A P’Art Mozi programszervezőjével, 
Kalmanovits Balázzsal és üzemeltetőjével, Gerai Dórával beszélgettünk.

Hogyan osztjátok meg a feladatokat a 

csapaton belül?

Kalmanovits Balázs: Én elsősorban a 

programokért felelek, kiállításokat szer-

vezek és a műsort állítom össze. Dóri ma-

gáért az üzemeltetésért felel.

ez egy nagy múltú, ikonikus mozi, sokan 

kötődnek hozzá. Nem volt teher így át-

venni?

Inkább kihívásnak mondanám. Ha te-

hernek éltük volna meg, nem vállaljuk 

el. Dóri egyébként régebb óta dolgozik 

a mozinál, mint én, tehát ő tagja volt a 

„régi” csapatnak. A múlt inkább inspirál, 

mint terhel. Szerintem, ha legjobb tu-

dásunk szerint végezzük a munkánkat, 

annak megvan a látványos eredménye. 

Egyelőre jó visszajelzéseket kapunk.

Milyen elképzelésekkel indultatok el?

Hosszútávon az a tervünk, hogy – mint 

korábban – a filmek mellett más művé-

szeti ágak is helyet kapnak a mozi műkö-

désében. Rendszeresen vannak kiállítá-

saink, ezen felül szeretnénk koncerteket, 

kisebb színházi előadásokat, könyvfelol-

vasásokat rendezni. De már most is azt 

látjuk, hogy megkeresnek minket a kiál-

lítók, tehát nem feltétlenül nekünk kell 

utánuk menni. Ez a legjobb visszajelzés 

arra, hogy jó irányba tartunk.

ezek a tervek mennyire változtattak a 

mozi korábbi profilján?

Még nem telt el olyan sok idő, hogy ezt 

meg lehessen mondani – én június óta 

szervezem a programokat, ráadásul egy 

olyan időszakban érkeztem, ami jár vány-

ügyi leg kifejezetten nehéz volt. A 2021-es 

év első négy hónapjában nem is lehet-

tünk nyitva. A legnagyobb feladatunk az, 

hogy visszacsalogassuk az embereket. 

Keresik a mozit, szeretik a filmeket, hiába 

fenyeget még mindig a vírus. Valószínű-

leg azért is ilyen jó a nézőszám, mert hó-

napokon át nélkülözni kellett azt a lehető-

séget, hogy kimozdulhassunk otthonról.

Még két-három év kell ahhoz, hogy min-

den helyreálljon, nem is beszélve arról, 

hogy a streaming-szolgáltatók nagyon 

megerősödtek az elmúlt időszakban. De 

én kihívásnak veszem ezt is. A moziban 

töltött éveim alatt szembesültem már 

hasonló problémával, amikor megjelent 

a tévé, a videó, a DVD. A mozi mindegyi-

ket túlélte, ezt is túl fogja élni. Egyrészt 

azért, mert a filmkészítők is inkább mozi-

vászonra készítenek tartalmat, és a mo-

zizás élménye még mindig egyedi, nem 

lehet kiváltani egy otthoni filmnézéssel. 

Persze a digitális forradalommal változ-

nak a generációk is. A legnagyobb kihívás 

a jövő moziba járó rétegének kinevelése, 

ezen dolgozik Dóri a Kölyökmozi program 

keretében.

Mikor átvettétek a mozi üzemeltetését, 

milyen terveitek voltak?

Gerai Dóra: Amikor a mozi vezetésével 

megbíztak, a legfontosabb feladatom a 

mozi működésének folyamatos biztosí-

tása volt, amit kevesebb emberrel, keve-

sebb pénzből és a COVID miatt csökkent 

nézőszámmal kellett megoldanom. Az új 

programszervezőnk, Kalmanovits Balázs 

találja ki, hogy milyen filmeket vetítsünk, 

milyen programok legyenek a moziban, 

az én feladatom az, hogy ezeket megva-

lósítsam. Számomra az volt a cél, hogy a 

nehézségek ellenére biztosítani tudjuk 

a megszokott színvonalú szolgáltatása-

inkat.

ezeket a célokat mennyire sikerült meg-

valósítani?

A nyári nagytakarítást leszámítva a mozi 

folyamatosan nyitva tart. Nehéz volt, sok 

munkát kellett beletenni, hogy ez sike-

rüljön. A visszajelzések alapján érezhető, 

hogy Balázsnak kicsit más a műsorpoli-

tikája, mint az előző mozi vezetőnek volt, 

ez lehet személyes habitus dolga is. Úgy 

vettem észre, hogy kezd egy új törzskö-

zönség kialakulni, pedig a járvány is meg-

tépázta a nézőszámot. Idén a mozi a hét 

minden napján nyitva lesz, tavaly csak öt 

vetítési nap volt.
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Gerai Dóra és Kalmanovits Balázs | Fotó: Deim Balázs

Gerai Dóra négy évvel ezelőtt kezdett a P’Art Moziban dolgozni üzemvezetőként. 

Mozis tapasztalatait itt szerezte. 2021 júniusa óta dolgozik a mozi vezetőjeként. 

Vonzzák a kihívások, az új feladatok, ezért találták őt alkalmasnak a pozícióra.

kalmanovits Balázs 1996 óta kisebb kihagyásokkal mozikban dolgozik. A klasszi-

kus ranglétrát járta végig: jegykezelőből lépkedett az üzemvezetői posztig. Eddigi 

szakmai csúcsának a Puskin Mozi tízéves vezetését tartja, szívesen emlékszik 

vissza rá.
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. április 4-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy 

a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között két jegyet sorsolunk 

ki a Szentendrei Teátrum választott előadására.

A szerencsés nyertes nevét április 13-i lapszámunkban tesszük közzé.

A február 9-i rejtvényünk helyes megfejtése „A hatalom a tiétek” volt.

A nyertes: Pálfi Ádám. Nyereménye két belépő Kutvölgyi Gabi „Játsszunk bábszín-

házat” egyik első foglalkozására.
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DÖNTÉS

DRÁGAKŐ
HIDEG ELLEN 
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FILMAJÁNLÓ

A mozi műsorán egy egész élet és annak 

bonyolultsága, bánata, szépsége egy 

filmben látható. A C’mon C’mon – Az élet 

megy tovább Joaquin Phoenix jutalomjáté-

ka, egy igazi szép feladat, melyet a színész 

profi módon old meg.

A Gladiátorban még kegyetlen császár, a 

Jokerben már egy teljesen meghasonlott 

életen keresztülment szerencsétlen, aki-

ből az válik, ami, ebben a filmben „csak” 

egy hétköznapi apuka, aki a mindennapok 

problémáival küzd, keresi a válaszokat a 

mindenkit foglalkoztató kérdésekre, és 

mindeközben rácsodálkozik az őt körül-

vevő világra.

A történet elgondolkodtat, megérint – 

mindenkiben hagy valamilyen érzelmet. 

Sokan magukra ismerhetnek egy-egy je-

lenetben, sokan úgy érezhetik, hogy amit 

a vásznon látnak, az velük is megtörtént, 

vagy éppen ők is azon a folyamaton men-

nek keresztül, amin a főhős.

A világ sokszínű, tele van szebbnél szebb 

színekkel, árnyalatokkal, de ebben a film-

ben nekünk, nézőknek ebből a csodálatos 

színorgiából ezúttal semmi nem jut.

A fekete-fehér képek a felvetett kérdése-

ket még erősebbé teszik, sokkal hangsú-

lyosabbá válik a történet, a filozófia, mint 

maga a látvány. Egy igazi költeményt lá-

tunk a filmvásznon.

Csak a képzeletünkre hagyatkozhatunk, 

esetleg az emlékeinkre, ami a színeket 

illeti, de a csoda így sem marad el, mert 

ez a film magával ragadó, fenséges és 

csodálatos.

By Kalmi

A lezárások elején sokan tartottak a mozi 

hanyatlásától.

Én is valós veszélynek éltem meg. Sok 

filmet már otthon is meg lehet nézni, ami 

nagyon kényelmes, ezért felmerült a kér-

dés, hogy miért járjanak az emberek mo-

ziba? Az igényes filmkedvelőnek fontos a 

nagy vászon, a képi világ, a jó hangzás. Az 

igazi filmes élményt a mozi jelenti, ezért 

fontos feladatnak tartom a színvonalas, 

minőségi filmvetítést. Mint esti program 

vagy kimozdulás otthonról sokak számá-

ra vonzó. A nézőszám remélem visszatér 

a régen megszokotthoz. Sokat dolgozunk 

azért, hogy ez így legyen. Ősszel a vírus 

ellenére, valószínűleg a jó műsorválasz-

tásnak köszönhetően, újra sokan jöttek 

moziba.

Mit gondolsz a mozi jövőjéről? A 

poszt-COviD világban is életképes lesz?

Szeretném, ha az lenne. A mozi jövője a 

filmgyártásnál kezdődik: ameddig ké-

szítenek nagyvászonra látványfilmeket, 

addig lesz mozi. Jó lenne, ha megférne 

egymás mellett a mozizás és a streaming 

szolgáltatás, de mi mindent meg fogunk 

tenni azért, hogy a néző minket válasszon.

A pénzügyi lehetőségek is befolyásolják, 

hogy egy városban van-e filmszínház. A 

P’Art Mozi jelenlegi helyzete és jövője ki 

van szolgáltatva a vetítőrendszerének, 

ami már elöregedett, bármelyik nap el-

romolhat. A megoldás az lenne, ha hozzá 

tudnánk jutni egy új, korszerű ve tí tő rend-

szer hez. Már kértünk is segítséget a mi-

nisztérium vis major keretéből, de válasz 

még nem érkezett. Folyamatosan keres-

sük a lehetőséget egy új vetítőgép be-

szerzésére, hiszen a P’ Art Mozi nemcsak 

a szentendreieket, hanem a szomszédos 

településeket is kiszolgálja. Nagyon jó 

lenne a folyamatosságot biztosítani, ami 

kizárólag pénz kérdése, hiszen a szándék 

a mozi működtetésére a város részéről 

is megvan.

A P’Art Mozi foglalkozik a felnövő néző-

generáció kinevelésével is?

Igen, ez egy régi vágyam volt. Most indult 

a Kölyökmozi programunk, melynek célja, 

hogy a szentendrei és környékbeli isko-

lák osztályai külön vetítéseken vegyenek 

részt. Tematikus vetítésekről van szó, 

korosztály szerint és egyéb bontásban 

ajánlunk filmeket. A filmek a tananyag-

hoz is kapcsolódhatnak, akár a kötelező 

olvasmányok filmes feldolgozásait is 

megnézhetik nálunk. Régóta dolgozunk 

az ötlet megvalósításán.

Délelőtt érkezhetnek a csoportok, egy-

szerre három osztály is be tud ülni a 

hetvenöt férőhelyes nézőtérre. Az első 

hírlevelünket most küldtük ki, ezért gya-

korlati tapasztalataink még nincsenek, 

bár decemberben sok matinévetítésünk 

volt az ünnepek miatt.

Vas Julianna



KONCERT

BArlANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu

március 11. péntek 20:00
ROLLINGRAM ÉS APPA+CS
Két rockzenekar egy este! Szent-
endréről a Rollingram és Pilisszent-
keresztről az APPA+Cs zenekar.

március 12. szombat 18:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Görög táncház az Akropolis Compa-
nia zenekarral.

március 25. péntek 20:00
ROOTS OF RAJASTHAN
A Roots of Rajasthan zenekar az 
indiai Langas közösséghez tartozó 
tagjai a rádzsasztáni népzene 
tradícióját folytatják. Zenéjükben 
az ősi indiai zene autentikusan a 
legtisztább formájában jelenik meg. 
A zenekar tagjainak ősei királyi 
udvarokban zenéltek esküvőkön és 
egyéb ünnepségeken.

március 29. kedd 20:00
FÚZIÓS JAZZKLUB: THE BLIGETS 
feat. NEUSCHL ARMAND
Szentendre belvárosában négy fia-
tal zenész úgy döntött, hogy közös 
ízlésük alapján felfedezik a zenei 
fúzió varázslatos világát. A Funky 
ritmusok vad csatát folytatnak a 
Latin dallamokkal, a Latin dallamok 
táncot járnak a Blues parkettjén, 
a Modern Rock részegen vár a 
következő sörre, vállán sír a Jazz 
a saját kompozíciókra épülő zenei 
kavalkádjukban. Santana, Billy 
Cobham, a Led Zeppelin és Stevie 
Ray Vaughan zavarodottan áll a 
bejáratnál.

HAMvAs BélA Pest MeGYei kÖNYv-
tÁr szíNHÁztereM
Pátriárka utca 7.
www.szentendreiteatrum.hu

március 25. péntek 19:00
LEVÉDIA: BÁRSONY BÁLINT ÉS A 
MAGYAR RHAPSODY PROJEKT feat. 
MOLNÁR LEVENTE
A Bársony Bálint (Artisjus – Fonog-
ram díjas szaxofonművész) által 
vezetett zenekar, magyar klasszikus 
zeneszerzők műveit és népdalgyűj-
téseit dolgozza fel, modern és ősi 
magyar hangszereken előadva, vi-
lágzenei megszólalásban. A koncert 
nagy zeneszerzőink, népdalgyűjtő-
ink és kultúránk népzenei gyökerei 
előtt tiszteleg. A zenekarban a 
modern hangszerekkel együtt szó-
lalnak meg magyar népi hangsze-
rek, mint a tekerőlant, tárogató, 
töröksíp, koboz, népi furulyák, népi 
hegedű, ősi dobok és ütőhangsze-
rek. Az este sztárvendége: Molnár 
Levente operaénekes.

március 26. szombat 18:00
MAGYAR TÁNCKÉPEK
A Magyar Táncképek a Duna 
Művészegyüttes folklórelőadása, 
ami a Kárpát-medence autentikus 
néptáncait mutatja be, hagyomá-
nyos és feldolgozó koreográfiákon 
keresztül. Az előadás kötetlen 
szerkezetű, különböző hangulatokat 
idéz meg, impressziókat mutat be a 
paraszti tánckultúrából.

április 2. szombat 19:00
ZABOLÁTLAN LOVAIM: LÍRAI 
DALEST
Kollár Klemencz László,Farkas 
Róbert, Dargay Marcell. A három 
zenész sok gyönyörű, érzelemmel 
túlfűtött, melankóliával telített, is-

mert és kevésbé ismert, nemzetközi 
és hazai dalt válogatott egy csokor-
ba. Lesznek nagy francia sanzonok, 
felhangzanak a hetvenes-nyolcva-
nas-kilencvenes évek klasszikusai, 
valamint a kortárs popkultúra ideillő 
dalai is – árulta el Kollár – Klemencz 
László.

április 10. vasárnap 19:00
DALOK A BOLHAPIACRÓL
A Dalok a bolhapiacról egy elkép-
zelt színházi előadás zenei anyaga, 
ami egy másik színházi előadásként 
kerül most színpadra Pál Kálmán 
rendezésében. Az Aranyakkord, 
a Győri Balett és a Karzat Színház 
közös produkciója táncszínház és 
élő koncert egyszerre. Nyers elemi 
ösztönök szublimációja kikristályo-
sodott képekben, amik az erededeti 
zenei anyag újrarendezésével egy 
másik történetben születnek újjá, 
ami egészen olyan mégis, mint az 
előző történet. Mert mindannyian, 
férfiak és nők, az emberi termé-
szet végtelen tengerén utazunk, 
és hajóskapitányai vagyunk saját 
hajónknak egy életen át viharon túl, 
szélcsenden innen…

vÁrOsHÁzA DíszterMe
Városház tér 3.
www.szentendreiteatrum.hu

március 27. vasárnap 17:00
OPERASZERELEM
László Boldizsár és Nánási Helga 
estje. Zongorán kísér Rákai András 
zongoraművész.

április 10. vasárnap 18:00
KUBINYI JÚLIA AUTENTICO: ÖRÖ-
KÜL MAGYARLAPÁDRÓL
A hagyományos vonószenekari 
felállásban működő formáció 
autentikus népzenei koncerteket 
állít színpadra. 2021-ben készítették 
első albumukat Örökül Magyarla-
pádról címmel, mely a Nagyenyed 
környéki erdélyi település archaikus 
megszólalású táncdallamaiból és 
énekeiből ad ízelítőt.

SZÍNHÁZ

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

március 27. vasárnap 11:00 – 12:00
TÜSKEVÁR: SZÍNMŰ EGY RÉSZBEN
Most az eredeti regény 2022-re 
modernizált változatát láthatják, 
ezért nem meglepő, hogy Tutajos 
eleinte, mint minden mai gyerek, 
az okostelefonjába kapaszkodik… A 
berek meghódítja a fiatalokat, Matu-
lával felfedeznek egy nem virtuális, 
hanem valódi, színes, kemény, titok-
zatos és lenyűgöző világot, amit úgy 
hívunk, hogy Természet.
Fekete István csodálatos regényét 
kiváló alakításokkal, modern zené-
vel és látvánnyal a mai fiatalokhoz 
is közel tudjuk hozni. A Kis-Balaton 
élővilágát vetítéssel varázsoljuk 
a színpadra, megidézve a táj han-
gulatát. Családoknak, iskoláknak 
ajánljuk előadásunkat, 8-tól 88 éves 
korig, mindenkinek.

március 29. kedd 19:00 – 22:00
A HŰTLENSÉG ÁRA
A Fórum Színház előadása.
Jack a húszéves házassági évfordu-
lójukon egy gyémánt nyakékkel lepi 
meg feleségét – és egy bérgyil-
kossal… Maggie ugyan régóta sejti, 
hogy férje összeszűri a levet titkár-
nőjével, de nem gondolta, hogy ide 

jutnak. Ám a dolgok nem mennek 
olyan gyorsan, mert a bérgyilkos a 
férj jelét várja, egy telefoncsenge-
tést… Addig is beszélgetni kezd az 
izgatóan vonzó nővel…

április 1. péntek 18:00 – 20:00
CSIRKEBEFŐTT
A L’art pour l’art Társulat poéntorló-
dásos műsora.
A messze földön is híres Besenyő 
család otthonába hirtelen becsön-
get a Szilveszter, mire Pityu és 
felesége, Margit elhatározzák, hogy 
kiruccannak valahová.

április 3. vasárnap 15:00 – 17:00
KÁR, HOGY RÁK
A PanoDráma előadása.
Nem szívesen beszélünk a rákról, 
mert félünk tőle. De ha időben lé-
pünk, ha kezelhető, ha szerencsénk 
van, ha farkasszemet nézünk és vi-
tatkozunk vele, ha viccet csinálunk 
belőle, ha beszélünk róla, ha élünk, 
ameddig élhetünk, és nem adjuk 
fel, akkor a rák nem győzhet le min-
ket. Akkor sem, ha belehalunk.

április 9. szombat 18:00
TÁNCNOVELLÁK
A Kortárs & Balett Tánccsoport 
Szentendre legújabb darabjában a 
novellák stílusjegyeit a kortárstánc 
végtelen lehetőségeivel egyszerre 
hangolja össze és helyezi kontraszt-
ba. A bennünk formálódó kérdések, 
megoldások, harcok és történések 
letisztult és látványos módon, 
mozdulatok és zene segítségével 
jelennek meg az előadásban.

április 10. vasárnap 10:30
JANCSI ÉS JULISKA ÉDES ÁLMA
A KL Színház és a Magamura 
Alkotóműhely közös előadása. A 
Grimm testvérek ismert meséjéből 
mai család története kerekedik: 
nem a szegénység miatt teszik ki 
az erdőbe a gyerekeket, hanem 
maguk kódorognak el egy családi 
perpatvar után, ami azért tör ki, 
mert mindenki a vacsorát követeli, 
de a háztartással egyedül bajlódó 
anyukának senki sem segít. Sőt, a 
gyerekek a frissen kitakarított lakást 
villámgyorsan romhalmazzá játsz-
szák, miközben folyamatosan egy-
mást adjusztálják. Majd – álmukban 
legalábbis – meglépnek a szülők 
munkára nevelési kísérlete elől, így 
kerülnek az erdőbe. A rivalizálás 
helyett a testvéri összekapaszkodás 
menti meg őket, hiszen Jancsi és 
Juliska csak közös erővel menekül-
hetnek meg a boszorkány házából, 
a játék végére pedig lustaságukat is 
levetkőzik, és önként bekapcsolód-
nak a házimunkába.

szAMOs MArCiPÁN MÚzeUM
Dumtsa Jenő utca 14.
www.szentendreiteatrum.hu

március 12. szombat 15:00 – 16:30, 
18:00 – 19:30
KARINTHY FERENC: DUNAKANYAR
Karinthy Dunakanyar című 
keserédes egyfelvonásosa több 
színészgenerációnak adott pazar 
lehetőséget a megmutatkozásra. 
Lehet-e egyszeriben közünk egy 
ismeretlenhez egy véletlen találko-
zás során? Karinthy Ferenc figuráit 
a magány űzi, akik bátortalan, vagy 
éppen meghökkentő lépéseket 
tesznek egy vadidegen felé. 1971-
ben Szinetár Miklós rendezésében 
forgattak tévéjátékot Karinthy egy-
felvonásosából Hámori Ildikóval és 
Sztankay Istvánnal, 1981-ben pedig 
Szentendrén láthatta a közönség 
a legendás előadást a Nosztal-
gia Kávéházban. A Szentendrei 
Teátrum idén szintén a városhoz és 
a Dunakanyarhoz sok szállal kötődő 

Szinetár Miklóst kérte fel, hogy 
állítsa színre a népszerű művet, 
Szinetár Dóra és Makranczi Zalán 
alakításában.

március 13. vasárnap 15:00 – 16:30
KARINTHY FERENC: DUNAKANYAR

április 5. kedd 18:00
HERZL
A Spinoza Színház budapesti-bel-
városi otthonától csupán néhány 
méterre született Max Nordau és 
Herzl Tivadar. Két magyar zsidó, 
akiknek alapvető szerepük volt 
Izrael létrejöttében. Hogyan? Mit 
csináltak? Hogy jutott el a színműíró 
Herzl a világ vezető politikusai-
hoz? A mai Izraelen kívül melyik 10 
ország jött még akkor szóba, mint a 
zsidók otthona?

MANk GAlériA
Bogdányi út 51.
www.szentendreiteatrum.hu

március 25. péntek 19:00 – 20:30
KV-TÁRSULAT/TRAFÓ: MÉDEIA
A KV Társulat először vállalkozott 
klasszikus mű feldolgozására; az 
ókori szöveg alapján egy kortárs 
előadást hoztunk létre, amely a nők 
kiszolgáltatottságáról és egy krízis-
helyzet megoldási lehetőségeiről 
szól, ma. A szakmai visszajelzések 
kiemelik, hogy a dráma mellett a 
kortárs humor megjelenése teszi 
nagy élménnyé az előadást. Czukor 
Balázs rendezővel – akivel díjnyer-
tes Függésben c. előadásunk után 
másodszor dolgoztunk együtt –egy 
kerettörténetbe helyeztük a drámát; 
Médeia története egy csoportte-
rápia keretében, szerepjátékokon 
keresztül bomlik ki.

ivANCsiCs ilONA és szíNtÁrsAi
Skanzen Vigadó
Sztaravodai út 75.

március 26. szombat 11:00
KÉK MADÁR: ZENÉS JÁTÉK
„A Kék Madarat nem kell távol 
keresni. A Kék Madár mindig velünk 
van, ha szeretjük egymást, és örü-
lünk az élet legkisebb ajándékának 
is. A Kék Madár maga a boldogság.”
A családok számára készült az 
előadás. Várjuk a Nagyszülőket, a 
Szülőket, a Gyerekeket és az unoká-
kat is, hogy együtt fedezhessék fel 
a Kék Madár titkait!

március 26. szombat 18:00
SKÓT MÁMOR
A párizsi színházi évad legnagyobb 
meglepetése és érthető közönség-
sikere előszőr érkezik Magyaror-
szágra. Nem véletlenül, itthon is 
siker vár erre a hibátlanul megren-
dezett előadásra. Minden arany, ami 
fénylik? Mennyi titok lappanghat 
életünkben? Mennyire vagyunk 
őszinték önmagunkhoz? Előadá-
sunk keretében két sikeres, jómódú, 
és látszólag boldog házaspár egy 
feledhetetlen estéje tárul elénk.

KIÁLLÍTÁS

MANk GAlériA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu

március 16. – április 23.
A VELÜNK ÉLŐ PETŐFI
Csoportos képzőművészeti kiállítás

2
7—

P
r

O
G

r
A

M
A

JÁ
N

l
Ó



2
8

—
P

r
O

G
r

A
M

A
JÁ

N
l

Ó

ÚJMŰHelY GAlériA
Fő tér 20.

február 23. – március 19.
OBERFRANK LUCA EGYÉNI KIÁL-
LÍTÁSA

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

február 25. – május 29.
ÜVEG HAT FŐRE
A kortárs hazai üvegművészet 
erős középgenerációjához tartozó, 
komoly hazai és nemzetközi 
elismertséggel rendelkező hat 
alkotóművész, Borkovics Péter, 
Hegyvári Bernadett, László Kyra, 
Melcher Mihály, Sipos Balázs, 
Smetana Ágnes mutatja be munkáit. 
Kurátor: Bodonyi Emőke.

március 17. csütörtök 18:00
MEGNYITÓ: PANTA RHEI
Melkovics Tamás kiállítása. Kurátor: 
Iberhalt Zsuzsa. A kiállítás megte-
kinthető: 2022. március 18. – 2022. 
június 26-ig.

március 20. vasárnap 10:00
CSALÁDI NAP Melkovics Tamás 
Panta Rhei című kiállításán.
Kreatív alkotó délelőtt kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.

április 10. vasárnap 16:00
TÁRLATVEZETÉS
Melkovics Tamás szobrász-
művésszel és Iberhalt Zsuzsa 
kurátorral.

kOvÁCs MArGit kerÁMiAMÚzeUM
Vastagh György utca 1.

2021. június 17.-től
KOVÁCS MARGIT, A DUNA 
KIRÁLYNŐJE
A hét minden napján (hétfőtől – va-
sárnapig), 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 közelmúlt 
legkiválóbb művészettörténésze 
azt mondta: Pirk akvarellben verhe-
tetlen.” (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. novem-
ber 13.
KMETTY JÁNOS – AZ ÖRÖK KE-
RESŐ 2.0. – Fókuszban a tájképek
Kurátor: Bodonyi Emőke.

vAJDA MÚzeUM
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu

február 12. – március 27.
PHOTOLAB: A SZABADSÁG GESZ-
TUSAI
A februárban nyíló, a fotóművészet-
nek dedikált kiállítóhely két-há-
rom havonta változó fotográfiai 
kiállításokat mutat be, a fotózás 
élvonalába tartozó alkotók hosz-
szútávú projektjeiből válogatva. 
Az első év művészeti koncepciója 
szentendrei fókuszú, bemutatkozási 
lehetőséget biztosít a Szentend-
rén vagy vonzáskörében dolgozó 
kiemelkedő fotográfusok számára, 
elsősorban egyéni vagy páros 
kiállítás formájában.
Az első kiállító Bácsi Róbert László 
dokumentarista fotográfus, akinek 
egyéni tárlatán öt hosszútávú 
fotósorozat kerül fókuszba, melyek 
az egyéni vagy kollektív szabadság 

megélésének témája köré rende-
ződnek.

március 19. szombat, 16:00
MASTERCLASS
Keleti Éva fotóművész tárlatveze-
tése A szabadság gesztusai című 
kiállításban.

március 27. vasárnap, 17:00
FINISSZÁZS
Dialógus önportréval: ef Zámbó Ist-
ván, Margit Szabolcs és Vincze Ottó 
záró tárlatvezetése A szabadság 
gesztusai című kiállításban.

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

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

április 8. – június 5.
THE ORBITAL STRANGERS
Aknay Csaba és Kotchy Gábor al-
kotópáros kiállítása. Kurátor: Kopin 
Katalin.

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 vasárnapig 
10 és 18 óra között tekinthető meg.

március 13. vasárnap 16:00
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS
Muladi Brigitta művészettörté-
nésszel a Két Paletta: Modok Mária 
és Czóbel Béla kiállításon.

MŰvészetMAlOM
Bogdányi utca 32.
www.muzeumicentrum.hu

március 24. – június 26.
EGÉSZ ÉLETEMBEN HAZUDTAM
Puklus Péter kiállítása. Kurátor: 
Kigyós Fruzsina

MOZI

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

március 9. szerda
16:00 BELFAST 97’ (feliratos) 7 
Oscar-díj jelölés
18:00 A NOMÁDOK FÖLDJE 107’ + 
BESZÉLGETÉS (a Ferenczy Múzeum 
rendezvénye)
Filmvetítés és pódiumbeszélgetés 
Bácsi Róbert László fotóművésszel 
a PhotoLab kiállítótér A szabad-
ság gesztusai című kiállításához 
kapcsolódva. A beszélgetést vezeti: 
Kopin Katalin művészettörténész.

március 10. csütörtök
15:45 BELLE: A SÁRKÁNY ÉS A 
SZEPLŐS HERCEGNŐ 122’ (feliratos)
18:00 HALÁL A NÍLUSON 127’ 
(feliratos)
20:15 BELFAST 97’ (feliratos) 7 
Oscar-díj jelölés

március 11. péntek
16:00 MENEKÜLÉS 89’ (feliratos) 3 
Oscar-díj jelölés
17:45 BELFAST 97’ (feliratos) 7 
Oscar-díj jelölés
19:30 BATMAN 176’ (feliratos)

március 12. szombat
14:00 PIRULA PANDA 100’ (szink-
ronizált)
15:45 BELFAST 97’ (feliratos) 7 
Oscar-díj jelölés
17:30 C’MON C’MON – AZ ÉLET 
MEGY TOVÁBB 109’ (feliratos)
(premier előt)
19:30 BATMAN 176’ (feliratos)

március 13. vasárnap
16:00 PIRULA PANDA 100’ (szink-
ronizált)
17:45 RÉMÁLMOK SIKÁTORA 150’ 
(feliratos) 4 Oscar-díj jelölés
20:30 MENEKÜLÉS 89’ (feliratos) 3 
Oscar-díj jelölés

március 14. hétfő
15:45 PIRULA PANDA 100’ (szink-
ronizált)
17:45 A GUCCI-HÁZ 158’ (feliratos) 1 
Oscar-díj jelölés
20:30 C’MON C’MON – AZ ÉLET 
MEGY TOVÁBB 109’ (feliratos)

március 15. kedd
12:30 JÁNOS VITÉZ 74’
14:00 PIRULA PANDA 100’ (szink-
ronizált)
16:00 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE 128’ (feliratos) 2 Oscar-díj 
jelölés
18:15 BATMAN 176’ (feliratos)

március 16. szerda
15:45 HALÁL A NÍLUSON 127’ 
(feliratos)
18:00 PÓKEMBER – NINCS HAZAÚT 
148’ (szinkronizált) 1 Oscar-díj 
jelölés
20:45 BELFAST 97’ (feliratos) 7 
Oscar-díj jelölés

március 17. csütörtök
16:00 PÁRHUZAMOS ANYÁK 124’ 
(feliratos) 2 Oscar-díj jelölés
18:15 C’MON C’MON – AZ ÉLET 
MEGY TOVÁBB 109’ (feliratos)
20:15 BELLE: A SÁRKÁNY ÉS A 
SZEPLŐS HERCEGNŐ 122’ (feliratos)

március 18. péntek
16:00 BATMAN 176’ (feliratos)
19:15 VEZESS HELYETTEM 179’ 
(feliratos) 4 Oscar-díj jelölés

március 19. szombat
14:00 PIRULA PANDA 100’ (szink-
ronizált)
16:00 DŰNE 155’ (feliratos) 10 Os-
car-díj jelölés
18:45 BATMAN 176’ (feliratos)

március 20. vasárnap
15:30 PIRULA PANDA 100’ (szink-
ronizált)
17:30 VEZESS HELYETTEM 179’ 
(feliratos) 4 Oscar-díj jelölés
20:45 C’MON C’MON – AZ ÉLET 
MEGY TOVÁBB 109’ (feliratos)

március 21. hétfő
16:00 MENEKÜLÉS 89’ (feliratos) 3 
Oscar díj jelölés
18:00 ÖKOPARTY FILMKLUB: BE-
CSÜLD MEG A FÖLDET 84’ (feliratos)
20:00 KILAKOLTATÁS 88’

március 22. kedd
15:45 C’MON C’MON – AZ ÉLET 
MEGY TOVÁBB 109’ (feliratos)
17:45 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE 128’ (feliratos) 2 Oscar-díj 
jelölés
20:00 PÁRHUZAMOS ANYÁK 124’ 
(feliratos) 2 Oscar-díj jelölés

március 23. szerda
14:45 VEZESS HELYETTEM 179’ 
(feliratos) 4 Oscar-díj jelölés
18:00 AMMONITA 120’ (feliratos) 
EXKLUZÍV VETÍTÉS
20:15 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE 128’ (feliratos) 2 Oscar-díj 
jelölés

Ha nemcsak olvasni szereted, hanem magad is szívesen írsz verseket, küldd el 
nekünk, a Szentendrei Kulturális Központnak, s mi gon doskodunk róla, hogy egész 
Szentendre olvassa művedet. Az általatok beküldött verseket belvárosi hely szí
nek re és buszmegállók üresen szomorkodó plakáttartóiba tesszük közszemlére. 
Április 9re, a Magyar Költészet Napja előtti hétvégére pedig elkészítjük Szent
end re Verstérképét, melyen minden általatok beküldött és általunk kirakott vers 
hely színe rajta lesz. Ezen a gyönyörű tavaszi hétvégén – kezetekben a Verstérkép
pel – egy lírai sétát tehettek Szentendrén. Április 10én 16 órától a Barlangban min
denki felolvashatja a versét, április 11én a Költészet Napján pedig minden általatok 
írt verset megtalálhattok majd a Szentendrei Kulturális Központ facebook oldalán! 

2022. április 1-ig várjuk a saját költésű, szalonképes műveket, kortól, nemtől, mű faj
tól, terjedelemtől függetlenül a kalmanovits.balazs@szentendre.hu email címre.
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március 24. csütörtök
15:00 BATMAN 176’ (feliratos)
18:00 LICORICE PIZZA 133’ (feliratos) 
3 Oscar-díj jelölés
20:30 KILAKOLTATÁS 88’

március 25. péntek
16:00 C’MON C’MON – AZ ÉLET 
MEGY TOVÁBB 109’ (feliratos)
18:00 LICORICE PIZZA 133’ (feliratos) 
3 Oscar-díj jelölés
20:30 MENEKÜLÉS 89’ (feliratos) 3 
Oscar-díj jelölés

március 26. szombat
14:00 PIRULA PANDA 100’ (szink-
ronizált)
16:00 BELFAST 97’ (feliratos) 7 
Oscar-díj jelölés
17:45 KILAKOLTATÁS 88’
19:30 LICORICE PIZZA 133’ (feliratos) 
3 Oscar-díj jelölés

március 27. vasárnap
14:00 ÖKUMENIKUS FILMSOROZAT: 
MAGYAR PASSIÓ 95’ + közönségta-
lálkozó Eperjes Károllyal
16:00 PIRULA PANDA 100’ (szink-
ronizált)
18:00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: 
BERNINI 90’ (feliratos)
19:45 KILAKOLTATÁS 88’
15:00 VÁRKONYI 110: CSUTAK ÉS A 
SZÜRKE LÓ 79’

március 28. hétfő
16:00 FŐZŐKLUB 98’ (feliratos)
17:45 LICORICE PIZZA 133’ (feliratos) 
3 Oscar-díj jelölés
20:00 ÚT A DÍJESŐIG 114’ (feliratos)

március 29. kedd
16:00 ÚT A DÍJESŐIG 114’ (feliratos)
18:00 MAGYAR PASSIÓ 95’
20:00 LICORICE PIZZA 133’ (feliratos) 
3 Oscar-díj jelölés

március 30. szerda
16:00 KILAKOLTATÁS 88’
17:45 LICORICE PIZZA 133’ (feliratos) 
3 Oscar-díj jelölés
20:15 PÁRHUZAMOS ANYÁK 124’ 
(feliratos) 2 Oscar-díj jelölés

március 31. csütörtök
16:00 SZUPERHŐSÖK 100’ (feliratos)
18:00 NYISD KI A SZEMED FILM-
KLUB: KÜLÖN FALKA 89’
20:00 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE 128’ (feliratos) 2 Oscar-díj 
jelölés

április 1. péntek
16:00 MINDEN RENDBEN MENT 113’ 
(feliratos)
18:00 KILAKOLTATÁS 88’ + KÖZÖN-
SÉGTALÁLKOZÓ
20:00 SZUPERHŐSÖK 100’ (feliratos)

április 2. szombat
14:00 A ROSSZFIÚK 101’ (szinkro-
nizált)
16:00 VEZESS HELYETTEM 179’ 
(feliratos) 4 Oscar-díj jelölés
19:15 KILAKOLTATÁS 88’
20:45 C’MON C’MON – AZ ÉLET 
MEGY TOVÁBB 109’ (feliratos)

április 3. vasárnap
16:00 A ROSSZFIÚK 101’ (szinkro-
nizált)
18:00 MINDEN RENDBEN MENT 113’ 
(feliratos)
20:00 LICORICE PIZZA 133’ (feliratos) 
3 Oscar-díj jelölés

április 4. hétfő
16:00 MINDEN RENDBEN MENT 113’ 
(feliratos)
18:00 SZUPERHŐSÖK 100’ (feliratos)
20:00 PÁRHUZAMOS ANYÁK 124’ 
(feliratos) 2 Oscar-díj jelölés

április 5. kedd
16:45 BATMAN 176’ (feliratos)

20:00 A VILÁG LEGROSSZABB 
EMBERE 128’ (feliratos) 2 Oscar-díj 
jelölés

április 6. szerda
16:00 SZUPERHŐSÖK 100’ (feliratos)
18:00 KILAKOLTATÁS 88’
19:45 MINDEN RENDBEN MENT 113’ 
(feliratos)

ELŐADÁS

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

március 9. szerda 17:00
CSOMA ÚTJÁN KÉT KERÉKEN
Zichó Viktor kalandfotós előadása 
és kiállítása.
„Már az Ararát Expedíció végén 
fontolgattam valami újabb ázsiai ex-
pedíciót. Miután elolvastam Kőrösi 
Csoma Sándor útinaplóját, tudtam, 
hogy ezt az utat egyszer nekem is 
be kell járnom. 1819-ben indult útjá-
ra a nyelvkutató, talán egy 200 éves 
emléktúra jó alkalom lehet erre – 
gondoltam még vagy 4 éve.”

március 16. szerda 17:00
TÖRÖK KATALIN HELYTÖRTÉNETI 
ELŐADÁSA

március 23. szerda 17:00
A RADNÓTI-HÁZASPÁR FÉNYKÉPEI
Krähling Edit előadása.

március 25. péntek 18:30
PARRAGI REBEKA ÉS BOLYKI TA-
MÁS DUÓ A FONOTÉKÁBAN

március 30. szerda 17:00
HELLÓ, HÉRAKLÉSZ!
Tasnádi István író és Pájer Alma 
Virág színművész estje.

április 6. szerda 17:00
MEGEMLÉKEZÉS HAMVAS BÉLA 
SZÜLETÉSÉNEK 125. ÉVFORDU-
LÓJÁRÓL
Thiel Katalin, Palkovics Tibor és 
Farkas Szilárd Hamvas-kutatók 
beszélgetése.

április 8. péntek 18:00
NERPEL NIKOLETTA FOTÓKIÁL-
LÍTÁSA

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

március 22. kedd 18:00
BARANGOLÁS A SZENTENDREI 
TEMETŐKBEN
Török Katalin előadása

Petőfi kUltUrÁlis és 
HAGYOMÁNYőrző eGYesÜlet
Stéger köz 3.

március 11. péntek 18:00
TRIANON SZOBORÁLDOZATAI
Csallóközi Zoltán előadása

fereNCzY MÚzeUMi CeNtrUM
Czóbel Múzeum
Templom tér 1.

március 12. szombat 18:00
KERESZTRÍM: PÁRBESZÉD IRODA-
LOMRÓL 2.
Szilágyi Zsófia Júlia irodalomtör-
ténész vendégei: Lukács Flóra és 
Kőrizs Imre.

április 2. szombat 18:00
KERESZTRÍM: PÁRBESZÉD IRODA-
LOMRÓL 3.
Szilágyi Zsófia Júlia irodalomtör-
ténész vendégei: Székely Örs és 
Győrffy Ákos.

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

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

WORKSHOP

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

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

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

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

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

március 12. szombat 10:00
FESTENDRE
Tájkép- és csendéletfestő kurzus.

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

március 13. vasárnap 10:00
FESTENDRE
Tájkép- és csendéletfestő kurzus.

március 19. szombat 15:00
KÉPZELETFEJLESZTŐ AKVA-
RELLISKOLA – Bojtor Verabella 
festőművésszel

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

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

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

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

március 26. szombat 15:00
KÉPZELETFEJLESZTŐ AKVA-
RELLISKOLA – Bojtor Verabella 
festőművésszel

április 1. péntek 13:00-16:00
NYITOTT MŰHELY
Foglalkozás Varga Tímea kerami-
kussal.

április 1. péntek 16:30-19:30
KÖZÖSSÉGI AGYAGOZÁS

április 2. szombat 15:00
KÉPZELETFEJLESZTŐ AKVA-
RELLISKOLA – Bojtor Verabella 
festőművésszel

április 9. szombat 10:00
FESTENDRE
Tájkép- és csendéletfestő kurzus.

április 9. szombat 15:00
KÉPZELETFEJLESZTŐ AKVA-
RELLISKOLA – Bojtor Verabella 
festőművésszel

április 10. vasárnap 10:00
FESTENDRE
Tájkép- és csendéletfestő kurzus.
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VÁLASZÚT
Helytörténeti kutatás a 11-es főút társadalmi hatásainak közös feldolgozására

A ferenczy Múzeumi Centrum és a Hamvas Béla Pest Megyei könyvtár közös gyűj-

tési programjának keretében a 11-es út társadalmi hatásait szeretnék a városi 

közösség bevonásával feltérképezni. A 11-es úttal kapcsolatos személyes fotókat, 

tárgyakat, dokumentumokat és történeteket várnak, amelyeken keresztül megis-

merhetjük, milyen hatással volt az út építése és jelenléte a városlakók életére. Ha 

kellő mennyiségű anyag összegyűlik, a múzeum kiállításban mutatja be a kutatás 

eredményét.

Ötven évvel ezelőtt lázas viták folytak ar-

ról, hogyan lehetne a dinamikusan bővü-

lő Szentendrét a legmegfelelőbb módon 

összekötni a fővárossal és a környező te-

lepülésekkel. Miképpen lehet Szentend-

re kulturális örökségét és a Dunakanyar 

természeti szépségeit elérhetővé tenni a 

legtöbbet megőrizve a táj és a város egye-

di karakteréből. Az akkor még a Duna part-

ján haladó útszakasz tehermentesítésére 

többféle elképzelés született, a Szent-

endrei-szigeten építendő új útpályától a 

Pilis lábánál kanyargó utak kiszélesítéséig. 

Végül azonban a belvárost elkerülő körút 

koncepciója győzedelmeskedett, amely 

több ütemben, az 1970-es és 1980-as évek 

fordulóján épült meg és a mai napig állja a 

ránehezedő kocsisorok nyomását.

Nem csak a leendő út elhelyezkedése 

hordozott magában számos dilemmát. A 

nyomvonal több száz lakóépületet érin-

tett, amelyeket le kellett bontani, ami az 

egyes emberek és családok életében 

jelenthetett törést. Az egyéni életutak 

alakítása mellett az út a városi tájat is 

alapvetően formálta át, még erőtelje-

sebben távolította el egymástól a törté-

nelmi belváros kanyargós utcáit és az út 

túloldalán ezután is terjeszkedő zöldebb, 

kertvárosi lakóövezetet. A várostervezők 

az út megépülése után rá is erősítettek a 

két városrész különbségeinek hangsúlyo-

zására azáltal, hogy a városrészek egyedi 

karakterét igyekeztek tovább erősíteni, 

kevésbé a kohéziót megtalálni. A 11-es út 

bármennyire hatékonyan kapcsolja össze 

Szentendrét a fővárossal és a környező te-

lepülésekkel, máig konfliktusforrást jelent 

a közösség számára. A rendkívüli mérték-

ben növekvő forgalom folyamatosan fel-

veti a légszennyezés, a zajszennyezés és 

a biztonság kérdéseit.

Annak érdekében, hogy a 11-es út eddig 

feltáratlan történetét, a város lakóinak sor-

sát, életmódját alakító hatásait pontosab-

ban megérthessük, a Ferenczy Múzeumi 

Centrum és a Hamvas Béla Pest Megyei 

Könyvtár 2022 februárjától Válaszút cím-

mel közösségi gyűjtési programot indít, 

amelynek keretében Szentendre városla-

kóinak bevonása révén kísérlik meg a 11-es 

főút históriájának és társadalmi hatásainak 

feldolgozását. Programjuk hangsúlyosan 

nem a meglévő konfliktusok kiélezését, 

hanem a jelenben is velünk élő örökség-

nek a feldolgozását szolgálja, ami sokak 

számára máig nehezen elfogadható. Az 

online gyűjteményezés során olyan embe-

reket keresnek, akik szívesen megosztanák 

fényképeiket és történeteiket, akár saját 

tapasztalataikat, akár családi emlékeiket, 

amelyek segíthetnek megérteni, milyen 

hatással volt és van a 11-es út megépítése 

a város lakóinak életére. Így elsősorban 

olyan dokumentumokat várnak, amelyek 

az út építésével kapcsolatosak, például 

fényképeket, amelyek az építkezés előtti, 

közbeni vagy azt követő állapotot rögzítik, 

hivatalos vagy személyes dokumentumo-

kat, például a témára vonatkozó leveleket 

vagy a városi tanács által küldött iratokat, 

emellett pedig bármilyen történetet, ami 

az út építésével, jelenlétének hatásával 

kapcsolatos.

A projekt bármennyire a múlt közös 

feldolgozását célozza, nem azzal a fel-

tételezéssel él, miszerint a 11-es út ki-

zárólagosan törésként és megoldandó 

problémaként él a város lakóinak képze-

letében. Annak érdekében, hogy a pro-

jektben résztvevő kutatók pontosítani 

tudják a 11-es út megítélését, egy kérdő-

íves kutatást is végeznek. Ennek kereté-

ben olyan kérdésekre próbálnak választ 

kapni, hogyan látják a 11-es út szerepét a 

városlakók ma, milyen előnyeit és hátrá-

nyait tartják leginkább meghatározónak 

és hogyan alakítja a Szentendréről alko-

tott képüket.

A közösségi gyűjtőcsoport február 1-jétől 

Válaszút címen nyilvánosan elérhető a Fa-

cebook felületén, ahová bárki posztolhat, 

és ahol a gyűjtési program szervezői – a 

Ferenczy Múzeumi Centrum Muzeológiai 

és Irodalmi Osztályának munkatársai – fo-

lyamatosan publikálják a kutatás aktuális 

eredményeit, feldolgozott anyagait. Azok-

nak a városlakóknak, akik szívesen részt 

vennének a kutatásban, de nem szívesen 

osztanának meg a nyilvánossággal sze-

mélyes információkat, a valaszut@muze-

umicentrum.hu e-mail-címen közvetlenül 

is kapcsolatba léphetnek a projekt veze-

tőivel.

A projektet kitaláló muzeológusok re-

ményei szerint a kutatás nem csak egy, a 

város életében rendkívül fontos esemény 

értelmezését teszi lehetővé, de képes lesz 

elindítani egy párbeszédet is a város közös 

ügyeiért, történelméért felelősséget érző 

emberek között. A párbeszéd, múltunk 

közös megvitatása és megértése pedig a 

múltbéli traumák, törések és a jelen ne-

hézségeinek feldolgozását is szolgálja.

Facebook.com/Válaszút

@valaszut11

Mravik Patrik történész

Ferenczy Múzeumi Centrum

Deim Pál | Szentendre | 1966 | rézkarc, papír | 291 x 397 mm | K92.43
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Szentendrei teátrum

Jegyek és regisztráció:
szentendreiteatrum.jegy.hu

www.femuz.hu • partmozi.hu
alkotomuveszet.hu



 Március 25. (péntek) 19:00 
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriarka  utca 7.)

Levédia
Bársony Bálint
és a Magyar Rhapsody Projekt
(zene) 
Sztárvendég: Molnár Levente

Jegyek térítésmentesen,
regisztrációval igényelhetők. 

 Március 25. (péntek) 19:00 
Mank galéria
(Szentendre, Bogdányi út 51.)

Médeia 
A KV Társulat produkciója
(színHáz)
Szereplők: Radnay Csilla, Spiegl Anna,
Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina 
Rendező: Czukor Balázs

Jegyek térítésmentesen,
regisztrációval igényelhetők. 

 Március 25. (péntek) 20:00 
Barlang
(Szentendre, duna korzó 18.)

Roots of Rajahastan
(zene)

Jegyár: 1200 Ft

 Március 26. (szoMBat) 18:00 
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriárka utca 7.)

Magyar táncképek 
A Duna Művészegyüttes előadása
(néptánc)

Jegyár: 2000 Ft 

 Március 27. (vasárnap) 11:00 
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriarka  utca 7.)

Tüskevár
A Fórum Színház produkciója
(családi színMű)
Szereplők: Dánielfy Zsolt, Józsa Bence,
Vásári Mónika, Sasvári Dániel
Színpadra alkalmazta és rendezte
Pesty-Nagy Kati, Fekete István
regénye alapján

Jegyár: 1000 Ft 

 Március 27. (vasárnap) 17:00 
vaJda MúzeuM – pHotolaB
(Szentendre, Hunyadi utca 1.)

Finisszázs 
Bácsi Róbert László:
A szabadság gesztusai
(tárlatvezetés)
Záró tárlatvezetés ef Zámbó Istvánnal,
Margit Szabolccsal és Vincze Ottóval
a Ferenczy Múzeumi Centrum 
szervezésében.

A program ingyenesen látogatható.
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Barlang
(Szentendre, duna korzó 18.)

Roots of Rajahastan
(zene)

Jegyár: 1200 Ft

 Március 26. (szoMBat) 18:00 
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriárka utca 7.)

Magyar táncképek 
A Duna Művészegyüttes előadása
(néptánc)

Jegyár: 2000 Ft 

 Március 27. (vasárnap) 11:00 
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriarka  utca 7.)

Tüskevár
A Fórum Színház produkciója
(családi színMű)
Szereplők: Dánielfy Zsolt, Józsa Bence,
Vásári Mónika, Sasvári Dániel
Színpadra alkalmazta és rendezte
Pesty-Nagy Kati, Fekete István
regénye alapján

Jegyár: 1000 Ft 

 Március 27. (vasárnap) 17:00 
vaJda MúzeuM – pHotolaB
(Szentendre, Hunyadi utca 1.)

Finisszázs 
Bácsi Róbert László:
A szabadság gesztusai
(tárlatvezetés)
Záró tárlatvezetés ef Zámbó Istvánnal,
Margit Szabolccsal és Vincze Ottóval
a Ferenczy Múzeumi Centrum 
szervezésében.

A program ingyenesen látogatható.

 Március 27. (vasárnap) 17:00 
városHáza dísztereM
(Szentendre, VároSHáz tér 3.)

Opera-Szerelem
László Boldizsár és Nánási Helga estje
(könnyűtől az operáig)
zongorán kísér Rákai András
zongoraművész. 

Jegyár: 2900 Ft 

 Március 27. (vasárnap) 19:00 
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriarka  utca 7.)

Hogyan értsük félre a nőket?
Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka 
(színHáz)

Jegyár: 5900 Ft – 6900 Ft 
Jegyek kaphatók: www.csanyisandor.hu

 Március 29. (kedd) 19:00 
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriarka  utca 7.) 

A hűtlenség ára
A Fórum Színház produkciója
(kriMi vígJáték)
Szereplők: Pikali Gerda, 
Nagy Sándor, Németh Kristóf
Rendező: Bagó Bertalan 

Jegyár: 3500 Ft 

 április 1. (péntek) 18:00 
p’art Mozi
(Szentendre, duna korzó 25.)

Kilakoltatás
(Mozi)
filmvetítés és közönségtalálkozó
Rendező: Fazekas Máté

Jegyár: 1500 Ft, Kedvezményes
diák és nyugdíjas jegyár: 1200 Ft

 április 1. (péntek) 18:00 
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriarka  utca 7.)

Csirkebefőtt
A L’art pour l’art Társulat produkciója
(poéntorlódásos Műsor)

Jegyár: 2900 Ft 

 április 1. (péntek) 20:00 
Barlang
(Szentendre, duna korzó 18.)

Karaván Família Zenei Társulat
(zene)

Jegyek térítésmentesen,
regisztrációval igényelhetők. 

 április 2. (szoMBat) 18:00 
czóBel MúzeuM
(Szentendre, temPlom tér 1.)

Keresztrím
(irodalMi Beszélgetéssorozat) 
a  Ferenczy Múzeumi Centrum
szervezésében
Vendégek: Székely Örs – Győrffy Ákos
Moderátor: Szilágyi Zsófia Julianna

Jegyár: 1000 Ft 

 április 2. (szoMBat) 19:00 
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriarka  utca 7.)

Zabolátlan lovaim
(lírai dalest)
Kollár-Klemencz László,
Farkas Róbert, Dargay Marcell

Jegyár: 3500 Ft 



 április 2. (szoMBat) 20:00 
Barlang
(Szentendre, duna korzó 18.)

Nosztalgiaest 
Schwartz Dávid
és barátai klubkoncertje
(zene)

Jegyár: 4900 Ft

 április 3. (vasárnap) 15:00 
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriarka  utca 7.)

Kár, hogy rák
A PanoDráma Társulat produkciója
(színHáz) 
Lengyel Anna emlékére
Szereplők: Bartsch Kata,
Dankó István, Dobra Mara,
Szamosi Zsófia, Ördög Tamás,
Urbanovits Krisztina, Váradi Gergely
Rendező: Ördög Tamás

Jegyár: 3900 Ft 

 április 5. (kedd) 18:00 
szaMos Marcipán cukrászda
(Szentendre, dumtSa Jenő u. 14.)

Herzl
A Spinoza Ház produkciója
(színHáz)
Szereplők: Makranczi Zalán,
Gyabronka József, Hajdú László
Rendezte: Czeizel Gábor

Jegyár: 4800 Ft

 április 5. (kedd) 19:30 
Barlang
(Szentendre, duna korzó 18.)

Jazzklub feat. Bacsó Kristóf (zene)
Borbély Műhely (zene)

Jegyek: 1200 Ft / 1500 Ft

 április 7. (csütörtök) 18:00 
p’art Mozi
(Szentendre, duna korzó u. 25.)

MALTER Filmfesztivál
A legjobb rövidfilmek filmszemléje 

Jegyár: 1500 Ft,
Kedvezményes diák
és nyugdíjas jegyár: 1200 Ft

 április 8. (péntek) 20:00 
Barlang
(Szentendre, duna korzó 18.)

Dzsinnkaladzsi
(zene)

Jegyár: 1200 Ft

 április 9. (szoMBat) 14:00–16:00 
Mank úJMűHely galéria
(Szentendre, Fő tér 20.)

Tárlatvezetés és művészeti séta 
Szentendrén
(képzőMűvészet)
A Szentendrei városképek alcímű 
kortárs válogatás megtekintése utána
a séta a MANK Galériába vezet.

Regisztráció:
kozonseg@alkotomuveszet.hu

 április 9. (szoMBat) 16:00 
Mank galéria
(Szentendre, Bogdányi u. 51.)

Művészbejáró
(képzőMűvészet)
Találkozás a Szentendrei
Régi Művésztelepen alkotó
művészekkel. 

Regisztráció:
kozonseg@alkotomuveszet.hu
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 2022. április 9. (szoMBat) 18:00  
ikon - szentendrei képtár
(Szentendre, Fő tér 2–5.)

Kifutó Modellek
Vincze Ottó kiállításának megnyitója
(képzőMűvészet) 
A kiállítás megtekinthető:
2022. április 10 – 24.
Kurátor: Muladi Brigitta

Jegyek térítésmentesen,
regisztrációval igényelhetők.  

 április 9. (szoMBat) 18:00 
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriarka  utca 7.)

Táncnovellák 
A Kortárs&Balett Tánccsoport
Szentendre előadása
(Balett)
Alkotók: Stefanovics Anna
– Kósa Zsófia – Varga Renáta

Jegyár: 2000 Ft 

 április 9. (szoMBat) 18:00 
Barlang
(Szentendre, duna korzó 18.)

Görög táncház

Jegyek térítésmentesen,
regisztrációval igényelhetők. 

 április 10. (vasárnap) 10:30 
Barlang
(Szentendre, duna korzó 18.)

Jancsi és Juliska édes álma
A KL Színház és a Magamura
Alkotóműhely közös előadása
(MarionettJáték)
Játsszák: Keresztény Tamás
és Nagy Petra

Jegyár: 1000 Ft 

 április 10. (vasárnap) 16:00 
Barlang
(Szentendre, duna korzó 18.)

Kultköltészet
a Szentendrei Kulturális Központ
Költészet Napi felolvasó délutánja

Jegyek térítésmentesen,
regisztrációval igényelhetők.

 április 10. (vasárnap) 18:00 
városHáza dísztereM
(Szentendre, VároSHáz tér 3.)

Örökül Magyarlapádról
Kubinyi Júlia Autentico
(zene)
Kubinyi Júlia – ének
Nyitrai Tamás – hegedű
Danhauser Pál – kontra, hegedű 
Lelkes András – nagybőgő, cselló 

Jegyek térítésmentesen,
regisztrációval igényelhetők.

 árprilis 10. (vasárnap) 18:00 
szentendrei reforMátus giMnáziuM kápolnáJa
(Szentendre, aPrily laJoS tér 3-5.)

Virágvasárnapi hangverseny
A Musica Beata Vegyeskar és az
Új Szentendrei Kamarazenekar koncertje

Közreműködik: Szotyori Nagy Gábor 
orgonaművész 

 április 10. (vasárnap) 19:00  
HaMvas Béla pest Megyei könyvtár
(Szentendre, Pátriarka  utca 7.)

Dalok a bolhapiacról
Aranyakkord – Győri Balett

– Karzat Színház produkciója
(Moralitás Játék)
ELŐBEMUTATÓ
Gábor Andor (Ufo), Kiss Tibor,
Vastag Gábor valamint
Sebestyén Bálint, Szalai Judit,
Árvai Péter, Szilvai Balázs
Rendező: Pál Kálmán

Jegyár: 4300 Ft
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Vándorszínház Szentendrén

A „Dráma, vígjáték, népszinmü és operet-

te szintársulat” a hajóállomás közelében a 

Pospischl vendéglőben 1900. június 3-án 

tartotta meg bemutatkozását. Június 26-ig 

tartózkodtak a városban: tizenöt játéknap 

alatt tizennyolc színművet adtak elő, köz-

tük egyfelvonásosokat is. Bérletes előadás 

kilenc volt, a többi hat jutalomjátékként 

került színre, ilyenkor a bevételt a kedvez-

ményezett kapta.

A színtársulat vezetője, Zoltán Gyula 1846-

ban született, színpadra először 1875-ben 

állt színészként. Igazgatóként 1881-től 

kezdve járta művészeivel az ország na-

gyobb településeit.

A városba érkezvén minden előadásra a 

Szentendre és Vidéke nyomdájában kü-

lön színlapot készítettek, ezt 10 krajcárért 

lehetett a pénztárban megvásárolni. A 

bérletszelvényeket délután 4 óráig kel-

lett napijegyre cserélni. A belépődíj 20 

és 80 krajcár között változott. A közönség 

otthonról széket küldethetett magának 

a nézőtérre, hogy kényelmesebben ül-

hessen.

Az előadások este 8 órakor kezdődtek. A 

műsorban a kor szerzőinek divatos szín-

művei szerepeltek, amelyeket budapes-

ti színházak is játszottak. A magyar írók 

közül például Szigligeti Edétől a Czigány, 

Kövesi Alberttől a Goldstein Számi vagy a 

Diplomás kisasszonyok, Berzsenyi Károly-

tól a Két huszár és egy baka, Csepreghy 

Ferenctől a Sárga csikó című énekes 

vígjátékokat és népszínműveket lehetett 

látni. A külföldi operetteket tekintve főleg 

Offenbach örökzöld dallamai csendültek 

fel a Szép Helénában, a Varázshegedűben 

és a Dajkában. A repertoárba felvették a 

héber operát, a Sulamithot is.

A trupp tizenkét színésznőből és huszon-

hét színészből állt. Egy-egy színdarab-

ban nyolcan-tizenöten játszottak. A Pel-

eskei nótárius című bohózatba például 

Gaal József annyi személyt írt bele, hogy 

néhány színésznek aznap este két szere-

pet is el kellett játszania.

Az előadásokat a direktor rendezte, és 

saját magára is osztott szerepeket, a 

kortársai szerint szerelmes- és jellem-

színész volt. A csapathoz tartozott az 

ismertebbek közül a nején kívül Örsi 

Gusztávné Aranka, S. Ligethy Vilma, Bera 

Róza, Kőmíves Imre, valamint a Simén-

falvi-, Havasi-, Földvári- és Fekete-há-

zaspárok.

A nézőközönség mindig szívesen tapsol-

ta meg a pesti és budai vendégművésze-

ket, mert ők emelték a színvonalat. Bokor 

József a Kisfaludi színházból, Sz. Né meth-

né Demjén Mari a Nemzetiből, Heltai Jenő 

(nem az író) a Fővárosi színkörből jelent 

meg a színpadon. A színészek közötti ba-

rátság is megnyilvánult, amikor Norelli 

Géza, az Operaház tenoristája a Heltai 

részére tartott jutalomjátékon a szünet-

ben áriákat énekelt, puszta szívességből. 

Még Bera Róza, Havasi Ferenc és felesé-

ge, Szapári Janka, valamint Zoltán Gyula 

is kapott tiszteletére előadást: az utóbbi 

itt ünnepelte pályára lépésének negyed-

százados évfordulóját.

Hogyan fogadták a szentendreiek a 

vándorló művészeket? A színlapok új-

ságként is szolgáltak, az igazgató ezen 

keresztül üzent a publikumnak. A turné 

második előadása után megdicsérte a 

„nem nagy számú, de intelligens és műér-

tő közönséget, akik kifejezték tetszésnyil-

vánításukat”. A hetedik estét követően 

úgy látszik, még kevesebben jöttek el, 

és megállapította, hogy „ez idő szerint 

a Magyar Színészetnek itt ideiglenes ha-

zája nincs, minél előbb menekülni kell”. 

Amikor vendégművész jött, ezt írta: „Te-

kintettel a jelen mostoha viszonyokra, a 

helyárat nem emeltem fel, hogy ezáltal 

is mindenkinek lehetővé tegyem a mai 

előadásunkon megjelenhetni”. A búcsú-

fellépés előtt így szólt: „arra kérem a n. 

t. közönséget, tekintsék tökéletesen tönk-

rement helyzetünket, melyet nem pirulok 

bevallani, mivel önhibámon kívül esett, és 

kegyeskedjenek tömeges látogatásukkal 

a mai napot reám nézve emlékezetessé 

tenni, hogy tisztességesen távozhassunk 

e nemes város falai közül”.

Úgy látszik, Zoltán Gyula mégis a szívé-

be zárta Szentendrét, mert miután 1905-

ben nyugdíjba vonult, itt telepedett le, és 

1933-as haláláig itt élt.

Ürmös Lóránt
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Gyalogbusz Szentendrén
Gyakran hivatkozom nagyanyámra, amikor ökotudatos életmóddal kapcsolatos beszél-

getésekben érvelek, hogy hiszen két generációval ezelőtt még nem voltunk elárasztva 

műanyaggal, termosszal jártunk a fagyizóba és a budai lakásból hordtuk a pismányi 

kiskertbe a kávézaccot. De be kell vallanom, az, hogy – ahogy ő nevezte – lábbusszal 

mentünk ide-oda, ebben a vonatkozásban még nem jutott eszembe. egészen addig, 

amíg néhány hónapja szembe nem jött velem egy írás arról, hogy a sepsiszentgyörgyi 

gyerekek bizony ezzel az alkalmatossággal járnak iskolába.

Mi is az a lábbusz?

Nagyanyám esetében ez természetesen 

csak annyit jelentett, hogy gyalog mentünk 

innen oda, a sepsiszentgyörgyi példa azon-

ban ennél jóval több. „Sepsiszentgyörgy 

Önkormányzatának Lábbusz elnevezésű 

programja keretében arra biztatják a sep-

siszentgyörgyi családokat, hogy a tanulók 

gyalog járjanak iskolába, hiszen ez az egyik 

legbiztonságosabb, legegészségesebb és 

legviccesebb módja a reggelek indításának. 

A programban résztvevő gyermekek előre 

meghatározott időben és gyűjtőpontokban 

találkoznak, ahonnan felnőttek kíséretében 

jutnak el gyalog az iskolába” – írják oldalu-

kon (www.sepsiszentgyorgyinfo.ro).

Gyalogbusz Budakalászon

A sepsiszentgyörgyi példa nem előzmény 

nélkül való, hiszen a pedibusz – avagy gya-

logbusz – elterjedt már Ausztriában, Svájc-

ban, Angliában, és büszkén mondhatjuk, 

hogy Magyarországon is van már erre jó 

gyakorlat, ráadásul nem is akárhol, itt a 

szomszédban: Budakalászon.

A tősgyökeres budakalászi Szabó Zsu-

zsanna épp abban a csendes lakóövezet-

ben lakik, ahol az utóbbi években először 

egy idősotthon, majd a Patakpart iskola 

épült fel. Előre sejthető volt, hogy amint 

az iskola 2021 szeptemberében meg-

nyitja kapuit, a nyugodt lakóövezetben 

hatalmasra nő a forgalom, így Zsuzsanna 

másik két társával, Szép Magyar Ágnessel 

és Telek Judittal azon kezdett ötletelni, 

mivel lehetne elősegíteni a településen 

a gyalogos és kerékpáros közlekedést az 

„iskolás családok” körében. Úgy találták, 

hogy a sepsiszentgyörgyi példa a tanév-

kezdésig megvalósításra alkalmas lehet, 

hiszen a közös gyaloglás főként szervezés 

kérdése, nagyobb költségekkel nem jár, 

így civil kezdeményezésként, a bürokrati-

kus lépéseket kikerülve indulásra készen 

is állhat az addigra. Februárban összeül-

tek, megvizsgálták az iskolák környékét 

abból a szempontból, hogy hol, milyen út-

vonalakon biztonságos a gyalogos-közle-

kedés a gyermekek számára – felmérték, 

hol van alkalmas járda, illetve hol, milyen 

autóforgalom keresztezi az útvonalat. 

Megkeresték a helyi iskolák igazgatóit, 

a faluházat, illetve a helyi lap képviselő-

jén keresztül a városvezetést, valamint 

civil szervezeteket. A nyitott fogadtatás-

nak köszönhetően májusban egységes 

kampányba kezdtek. A város segítette 

a kezdeményezés kommunikációját és 

megjelenését különböző fórumokon, az 

iskolákra pedig abban számítottak, hogy a 

szülői munkaközösségeken keresztül egy 

online kérdőív segítségével felmérjék a 

családok közlekedési szokásait, illetve a 

hajlandóságot. Ebből kiderült, hogy van 

igény a budakalászi gyalogbuszra, így a 

jelentkező családokkal közösen nyáron 

elkezdődött a tervezés. Felosztották az 

egyes iskolákhoz tartozó gyűjtőterületet, 

útvonalakat, megállóhelyeket jelöltek ki, 

ahova kihelyezték a saját maguk készítette 

táblákat.

Szeptember óta töretlenül jár a gyalog-

busz reggelente, iskolába menet. Legfel-

jebb 1 km az együtt megtett út, egy kísé-

rővel (buszsofőrrel) legfeljebb 6 gyermek 

utazik, e létszám fölött már két kísérőre 

van szükség. A tapasztalatok szerint az el-

sős és másodikos korosztály veszi igénybe 

leginkább, de van olyan vonal, ahol akár 

felső tagozatosok is szívesen sétálnak 

együtt iskolába reggelente. Az autós köz-

lekedés látványos csökkenése mellett 

jelentős az egészségmegőrző szerepe 

is – hiszen reggel a friss levegőn megtett 

rövid séta felkészíti a gyermeki szerveze-

tet az egész napos monotóniára. Emellett 

közösségformáló ereje is megmutatkozik, 

nemcsak a gyerekek, hanem a résztvevő 

szülők számára is.

A budakalászi jó példának, úgy tűnik híre 

ment a környéken. Zsuzsanna elmondása 

szerint pomázi és szentendrei civileken 

kívül Göd és Gödöllő is érdeklődött a kez-

deményezés iránt.

Gyalogbusz szentendrén?

Városunkban a Mindenki Szentendréje 

Egyesület már el is kezdte az előkészítést. 

Vajda János és Andrasev Szonja mesélt 

lapunknak arról, hogyan állnak most az 

előkészítő munkálatok.

Amikor a szentendrei csapat felvette a 

kapcsolatot Szabó Zsuzsannával, a bu-

dakalászi működés már komoly tapasz-

talatokkal és adatokkal szolgált. A projekt 

jelenleg ott tart, ahol Budakalászon is 

tartott tavaly ilyenkor: az iskolákkal való 

kapcsolatfelvétel már megtörtént, és 6 

intézmény részéről pozitív volt a fogad-

tatás. Az egyesület hangsúlyozta, hogy a 

mozgalom a pedagógusoknak nem jelent 

majd extra terhet, a szülőket szeretnék az 

iskolákon keresztül elérni, csoportokba 

szervezni, és abban támogatást nyújta-

ni, hogy a szeptemberi iskolakezdésre 

nálunk is el tudjon indulni a gyalogbusz. 

Ahogy Szonja fogalmaz: „keretet és mo-

tort” szeretnének adni a kezdeményezés-

nek, a többi a szülők dolga lesz. Szonja 

elmondta, hogy ő maga is szeretne 

buszvezetést vállalni, hiszen neki is van 

iskoláskorú gyermeke. Szerinte jó dolog 

gyalog járni az iskolába, reggelente él-

ményekkel gazdagodni. Másképp indul 

így a nap.

Mire számítsanak a szülők?

Nagyon fontos, hogy azzal, hogy egy gyer-

mek bekerül a gyalogbusz rendszerébe, 

felveszik az adatait, kap egy bérletet, és 

az a sofőr, aki őt az iskoláig kíséri, teljes 

felelősséget vállal érte. Így az a szülő, aki 

csak igénybe venné a gyalogbuszt, bizton-

ságban tudhatja gyermekét. A sofőrként 

csatlakozó szülők szempontjából a bu-

dakalászi példa azt mutatja, hogy ha egy 

héten egy napot vállal egy kísérő, az nem 

jelent nagy terhet, így a vállalás tartható. 

A kapcsolattartásra egy facebook oldal 

és útvonalanként messenger csoportok 

alakultak, így a szervezés gördülékeny és 

rugalmas.

A szervezők elmondták, hogy bíznak a 

várossal való együttműködésben is. Kö-

zös cél, hogy a reggeli órákban, az iskolák 

környékén az autóforgalom jelentősen 

csökkenjen. A gyalogbusz a város által 

kezdeményezett iskolabusz rendszerrel 

nem konkurál, sőt, úgy gondolják inkább 

kiegészíti egymást a kettő.

A mi célunk pedig az, hogy ezzel az írással 

kedvet csináljunk az iskoláskorú gyerme-

keknek és szüleinek ahhoz, hogy éljenek 

ezzel a remek lehetőséggel!

-lzs-



Egy élet tükörcserepei
Ötvennyolc éves vagyok, ötvennyolc éve 

élek Szentendrén.

Édesanyám, Bodonyi Valéria szentendrei 

lányként a Tiszti Klubban ismerkedett meg 

édesapámmal, aki hadmérnök hallgató-

ként ide járt gyakorlatra. Később ezt a vá-

rost választották otthonuknak. Az ún. lor-

dok házában laktunk, amit ma már inkább 

a Duna-korzóra eső részén lévő halfejes 

kút miatt „halas ház” néven ismernek. A 

lordok háza nevet az akkor ott lakó nobi-

litások, mint például Sziráki Ferenc taná-

cselnök, Pap Lajos bácsi, a 

betongyár igazgatója, vagy 

a Gyurcsics János, a Pest-

megyei Kishajózási Vállalat 

igazgatója nyomán kapta. 

Pedig tulajdonképpen egy 

tanácsi bérházról beszé-

lünk. Itt nőttem fel.

Az első és meghatározó 

gyerekkori emlékem Szent-

endréről a Duna-part. Az 

első hal kifogása. De tisztán 

él az emlékeimben az ebéd 

utáni sorban állás a Lolánál, 

vagy a réteses a mai evan-

gélikus templomnál, az 

iskolák, a templomdomb 

vagy később a kereszt mel-

letti pad a Szamárhegyen, 

ahová az ember már a ked-

vesével sétált, hogy együtt 

tudjanak gyönyörködni a 

táj szépségében. Emble-

matikus pontok ezek, az én 

gyerekkorom tükörcserepei – Sütő András 

regénycíme nyomán…

A belvárosba jártam óvodába, általános 

iskolába és gimnáziumba is. Nem voltam 

rossz gyerek, de kimagasló eredmények-

kel sem büszkélkedhettem, ugyanakkor 

talán a jó géneknek köszönhetően mindig 

megvolt a magamhoz való eszem. Érettsé-

gi után elektronikai műszerésznek tanul-

tam, és akkor bekerültem Budapestre, de 

ezzel egy időben alakult meg Szentendrén 

a néptáncegyüttes is, ahol elkezdtem tán-

colni Mosóczi István vezetésével.

Az az igazság, hogy a gyerekeimen és a 

családomon kívül az én életemben három 

dolog volt, ami igazán sokat jelentett szá-

momra: a színházi világosítás, a néptánc 

és a tűzoltóság.

A napi programom úgy nézett ki, hogy 

hajnalban keltem, héttől kettőig iskolában 

voltam Pesten a Wesselényi utcában, majd 

átsétáltam az Arany János Gyermekszín-

házba, ahol este hatig világosítottam, on-

nan pedig kijöttem Szentendrére néptánc 

próbára. Így teltek az éveim, és imádtam 

azt az életet, amit a színháznak köszön-

hettem. Beleszerettem ebbe a színfalak 

mögötti zárt világba, és azt hiszem ez a 

vonzalom kölcsönös volt, mert beiskoláz-

tak a Színház és Filmművészeti Főiskola 

színpadtechnika szakára is, de akkor elkö-

vettem életem egyik hatalmas ballépését, 

amit azóta is bánok, hogy a számítógépet 

választottam.

Mint egyéni vállalkozó 1996-ban nyitot-

tam meg Szentendrén az első informati-

kai üzletet, WELECOMP Számítástechnika 

néven a Rab Ráby étterem mellett a Mo-

tesiczky-ház pincéjében. Amikor a CORA 

Áruházban a számítógépeket a krumpli 

mellett kezdték el árulni, azt gondoltam, 

itt a világ vége, ezt a szakmát ennél job-

ban már nem is lehetne degradálni, ezért 

2004-ben tevékenységet váltottam. A 

grafikai dolgok irányába nyargaltam át, 

amiben segítséget kaptam Asszonyi Zsófi-

tól és Schramkó Pétertől, akik a könyvkötés 

kezdeti lépéseit mutatták meg. 2004-ben 

felvételt nyertem a Magyar Alkotóművé-

szek Országos Egyesületébe, mint terve-

zőgrafikus. Közben megtetszett Benkovits 

Gyuri weboldala, és 2005-ben én is elin-

dítottam egy sajátot, Hírképek címmel. 

Ez vezetett el a tűzoltósághoz, merthogy 

kellettek a képek és a hírek, információk, 

legalább napi három, hogy mindez mű-

ködni tudjon. Mivel a balesetekről, tűze-

setekről csak másnapi hírt tudtam közölni 

(és a másnapi hír, nem hír), 2007-ben meg-

kerestem az akkor már tűzoltó parancs-

nok Jámbor Ferit a kérdéssel: mit lehetne 

tenni, hogy a káresetekről elsőként kap-

jak információt. Azt mondta, kizárt dolog, 

hogy káresetnél jelen legyek, mert nincs 

tűzoltó végzettségem. Ezért elvégeztem 

a 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyamot, 

aminek eredményeként önkéntes tűzoltó 

lettem. Ettől kezdve, mint vonulós tűzoltó, 

gépkocsivezető és sajtószolgálatos tel-

jesítettem szolgálatot, sőt 2012-től már 

újságíró-fotóriporter végzettségem is 

volt. Egy hivatásos bajtársammal együtt 

adtunk hírt a területünkön történő tűzoltói 

beavatkozásokról. Letettem a pályaalkal-

massági I-es vizsgát, a parancsnoki vizs-

gát is, néhány évig én voltam az egyesület 

parancsnoka. Az utolsó pár évben keve-

sebbet vonultam, az oktatással kezdtem 

el foglalkozni, közel három-

száz hallgató kiképzésében 

és vizsgára bocsátásában 

vettem részt. Nagyszerű 

évek voltak ezek!

Ahogyan a színház, ez is egy 

zárt világ, ahol a számtalan 

közös élmény összeková-

csolt bennünket. Mindig 

azt mondtuk, ha együtt 

vagyunk és rajtunk van a 

védőruha, baj nem érhet 

minket. Pedig ért! Az egyik 

legnagyobb tragédia 2013-

ban volt, mikor a Rám-sza-

kadékba zuhant és meghalt 

egy bajtársunk, aki a bajba 

jutott kirándulók mentésére 

érkezett a helyszínre. Négy 

évvel később, 2017-ben azt 

éreztem, az idő eljárt felet-

tem, és leszereltem a tűz-

oltóságtól.

Szentendréről semmi pén-

zért nem mennék el! Ismerem a várost, és 

úgy gondolom, akinek ismernie kell en-

gem, az ismer. A családunkat még mindig 

tisztelet övezi. Amikor tavaly édesanyám-

nak aláírásokat a gyűjtöttünk a Pro Urbe 

díjhoz, akárkit hívtam fel, mindenki igent 

mondott. Pedig ma aztán igazán megosz-

tott a társadalom…

A Tükörcserepek is a város iránti beteges 

vonzalmamról, a megörökítésről, az emlé-

kekről, a féltésről és a dacról szól. Minden, 

ami a múltamból fontos, ami a gyerekko-

romhoz és az ifjúságomhoz és az életem-

hez kapcsolódik, azt lefényképezem, és 

pár sort írok hozzá.

Talán egyszer lesz belőle egy kiállítás. De 

tárgyakat is gyűjtök. Leszakadt utcanév 

táblát, pecséteket, fényképeket, prospek-

tusokat és mindent, ami a várossal kapcso-

latos… Szeretnék egy könyvtárszobát, ahol 

az általam összegyűjtött rengeteg anyag 

végre egy helyen lenne, és kedvemre ren-

dezhetném, kutathatnám.

De időnként elkeseredek, mert mesélek 

lelkesen a múltról, helyekről, emberekről, 

történésekről, és azt érzem, ez már csak 

nekem fontos, és csak engem érdekel…

Weszelits András

Tervezőgrafikus, fotográfus-fotóriporter, lokálpatrióta. Iskoláit Szent-

endrén végezte, érettségi után elektronikai műszerésznek tanult. A 

Szentendre Néptáncegyüttes alapító tagja, 1994 óta Szentendrén 

dolgozik.
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Olvasói levél

Hogyan tegyünk zsebre egy világítótornyot?

avagy párhuzamos hullámok a Szentendrei Grafikai 

Műhely és a tengerhajózás farvizében

Világítótornyot zsebre tenni nem könnyű, lévén maga a to-

rony nagy és ilyen módon nem fér bele a zsebbe. Illetve ha 

belefér is valahova, a súlya meghaladja a nikkel gyertyatar-

tóét, így egy hétköznapi csibésznek mozdíthatatlan, hacsak 

nincs egy daru a szivarzsebében.

Egy körmönfontabb csibész, aki világítótornyot tenne zseb-

re, ott hagyja, ahol van, fog a fene cipekedni ilyen melegben. 

Inkább elsvindlizi a funkcióját.

Vegyünk egy gyenge jellemű, de frissen kinevezett kikötő-

parancsnokot, a kikötőben, amit a hajósok maguknak alapí-

tottak. Nevezzük M-nek, Münchhausen a nagy hantás után, 

bár a báró legalább romantikus volt, nem rágott bagót és 

értett a tengerhajózáshoz.

M egyre töri a fejét, miként szerezzen baksist a hivatalos 

kikötői díjakon felül? Mert horgászstéget látott már, de a 

kikötővezetéshez több kell, azután még idő előtt kiderül, 

hogy víziszonya is van.

Kikötőnkben egészen jó a forgalom, de sajnos csak az ala-

pító hajóskapitányok kötnek ki javarészt, ez pedig M-nek 

nem hoz a konyhára annyit, még ha kicsi is a kikötő, és sűrű 

a forgalom.

Van ez a világítótorony, annak is az őre, aki a lámpát gyújto-

gatja. M megparancsolja az őrnek, hogy csak az ő hajóinak 

világíthat, másoknak nem! Teszi mindezt azért, mert ettől a 

kiváltságtól nagy hasznot remél, és mindenen rajta akarja 

tartani a kezét, amiből hasznot húzhat. Hiába nem az övé a 

kikötő, ő akarja megmondani, ki köthet ki és ki nem.

Az alapító hajósoknak azt állítja, hogy lesz itt Kánaán, csak 

be kell törni a világítótorony őrét, mert ez az alak becsülettel 

mindenkinek világít. Micsoda vircsaft!? Ne kössön ki minden 

alapító hajós, csak a jó zsíros, drága rakományt hozók!

A világítótorony őre kineveti M-et, vesz neki egy fagyit, és 

világít tovább vidáman a közeledő hajóknak.

– Nem lesz így baksis! – sziszegi M, rágja a bagót, aztán 

bemegy a városba, annak is a tanácsába. Elmondja, hogy 

szegény a kikötő, spórolni kell, nincs pénz toronyőrre, meg 

kell szüntetni a toronyőr állását, hiszen azt bárki meg tudja 

csinálni, csak kapcsolgatni kell a villanyt. A tanácsban nem 

értik, de álmosan bólogatnak, hogyne-hogyne, ha így több 

pénz marad macskakőre…

A toronyőrt elküldik, a tornyot bezárják.

Jön az este. M gyorsan szalajt egy embert, hogy kapcsolná 

fel a lámpát a toronyban, mert jön egy sokat ígérő hajó, akit 

be kell engedni, hadd fizessen.

Nézi az ember a toronyban, miként kellene kapcsolni a lám-

pát, keresi a kapcsolót az ajtó mellett, mint otthon, tapogat a 

sötétben, de nem egyet talál, hanem vagy tucatot! Kapcsol 

hát mindent, csattognak a forgattyúk és az emeltyűk, de 

épphogy pislákol valami fény, és az is hátul a kamrában. A 

hajók közben kint kóvályognak a sötét ködben, ordibálnak a 

fedélzetmesterek, a kapitányok sírnak a rumosüveg fölött, a 

matrózok pedig unatkoznak és makaóznak. Köztük a zsíros 

rakományú hajó is, akit be kellene kalauzolni a kikötőbe.

M dühös, lepi a veríték, rágja a bagót, már köp is mellé. A 

zsíros hajónak be kell jönni mindenképp, ott a csúszópénz! 

Kapkodva egy másik embert küld a partra, világítana fák-

lyával a pénzes hajónak.

A hajó bukdácsolva befut a kikötőbe, de a bukdácsolásban 

értékét veszíti a rakomány, ráadásul átázik. Van izzadás, ba-

górágás, dühös a kapitány, és a rum is elfogyott. A bevétel 

kevés, ebből a szalajtott embereket is ki kell fizetni, még ha 

félre is sikerült a kapcsolgatás és a fáklyafény.

A torony azóta sem működik, a hajósok dühösek, a kikö-

tőparancsnok izzad, idegroncs és a kedvenc szvetterét is 

lebagózta.

A világítótorony őre pedig elment iskolamesternek.

Parallel történet ez a 42 éve, szentendrei művészek által ala-

pított Szentendrei Grafikai Műhely körül kialakított helyzettel.

A műhelytagság által delegált műhelymester státuszát 

megszüntették, mert kiállt az alapító műhelytagok auto-

nómiájáért és a műhely 42 éves önállóságáért. A műhelyt 

bezárták. A műhelytagok több, mint egy éve nem tudnak 

dolgozni a saját kollektív műtermükben. A műhely rész-

leges fenntartója, a Ferenczy Múzeum megszüntette az 

alapítók jogait, a műhely autonómiáját és kizárólag az általa 

preferált, többnyire nem műhelytag művészek munkáját 

szeretné elkészíteni és árusítani. A grafikai műhelyt ezzel a 

képzőművészek kollektív műterméből egy saját nyomda-

üzemmé degradálja. Az indok az, hogy a múzeum részben 

a műhely fenntartója, a műhelyből viszont semmi haszna 

nincs. A múzeum elhallgatja, hogy a műhelytag művészek 

42 éve, a műhelyben készült grafikáikból, évente értékes kö-

teles példányokkal bővítik a múzeum archívumát. Érdemes 

azt is tudatosítani, hogy a Ferenczy Múzeum közpénzből 

fenntartott közintézmény, és a grafikai műhely rá eső részét 

ebből a közpénzből tartja fent az imént említett köteles 

példányokért cserében.

A 42 éves Szentendrei Grafikai Műhely, Szentendre egye-

di, kulturális kincse a hagyományok iránti tiszteletlenség 

és az öncélú gazdasági érdek áldozatává vált. A múzeum 

közpénzből, vállalkozókkal próbálja megcsináltatni az általa 

preferált művészek grafikáit, vitatható értékben és minő-

ségben, hogy saját haszonnal eladhassa azokat.

A műhelytagok nem dolgozhatnak, a műhely mester nélkül 

áll egy éve, kihasználatlan gépparkkal, a mi pénzünkön. A 

művészek értetlenkednek, de legalább sok ígéretet kapnak, 

ez pedig olyan mint a színes lufi. Elpukkan egyszer, és marad 

a nedves, szakadt rongy…

Ja, hogy a világítótorony őre elment és nincs aki kapcsolja 

a forgattyúkat és emeltyűket?

Mert ő minden hajónak világított volna…

Zarubay Bence

képzőművész, műhelymester, 

a Szentendrei Grafikai Műhely tagja

válasz zarubay Bence, a ferenczy Múzeumi Centrum volt 

munkavállalójának levelére

A SzeVi szerkesztőjéhez eljuttatott olvasói levél (?) írójának 

motivációja egyértelmű.

Egy megszűnt munkaviszony után az szokott a legjobban 

fájni, ha kiderül, hogy a munkatárs pótolható, munkáját el-

végzik mások és működik nélküle is a rendszer. Ha kiderül, 
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hogy a műhelymester nem azonos a Szentendrei Grafikai 

Műhellyel.

Kár, hogy az újság olvasóit is lehetősége van ezzel a törté-

nettel ámítani, ahelyett hogy világítana mindenkinek, ahogy 

szeretné!

Mindenekelőtt tisztázzuk a Szentendrei Grafikai Műhely stá-

tuszát, múltját és jelenét.

A műhely létrehozására vonatkozó kezdeményezést 1977-

ben szentendrei képzőművészek fogalmazták meg, annak 

apropóján is, hogy a Pest Megyei Művelődési Központ és 

Könyvtár (PMKK) vásárolt egy nyomdagépet, és a Fő tér 20. 

alatt található belvárosi ingatlan megszerzésére kedvező 

lehetőséget láttak. A tervek egy szitanyomó műhelyről, a 

műveket bemutató kiállítótérről és egy „művészklub” meg-

valósításáról szóltak. 1979-ben a PMKK akkori igazgatójának 

közvetítésével a Pest Megyei és a Városi Tanács, az MSZMP 

Pest Megyei Bizottsága, a Művészeti Alap és a Magyar Képző 

és Iparművészek Szövetsége a kezdeményezés mellé állt és 

biztosították a működéshez szükséges költségeket, valamint 

a főtéri ingatlant, amelyben létrejött a Szentendrei Műhely 

Galéria, amit a Művészeti Alaphoz tartozó Képcsarnok Vállalat 

működtetett.

A rendszerváltás utáni időszakban a támogató szervezetek 

megszűntek, átalakultak, a MAK vezetése pedig a nagy értékű 

főtéri ingatlant más célra kívánta hasznosítani, így a műhely-

nek új helyet kellett keresni.

A hosszú, bizonytalan helyzetet a múzeum jogelődje, a Pest 

Megyei Múzeumok Igazgatósága (PMMI) oldotta meg 2003 

elején azzal, hogy a Castrum területén a Pest Megyei Önkor-

mányzat támogatásával átalakított egy épületet a műhely 

céljára és szervezeti egységeként befogadta azt. A múzeum 

a működéshez biztosította a helyszínt, a műhelymestert, aki 

közalkalmazottként dolgozott a múzeumban és a múzeum 

rendszeresen pályázott fejlesztésekre a Nemzeti Kulturális 

Alapnál (NKA).

2014-ben NKA pályázat segítségével a múzeum akkori ve-

zetése a MűvészetMalomban kávézó céljára kialakított, de 

gazdaságtalanul működő egysége helyére költöztette át a 

Grafikai Műhelyt, tehát olyan helyre, ami eredetileg nem erre 

a tevékenységre épült.

A Grafikai Műhely nem egy önálló entitás, soha nem volt 

önálló szervezet, nem rendelkezett önálló költségvetéssel, 

eszközparkkal, a művészek társasága elfogadta a múzeum 

által biztosított körülményeket. A megpályázott és megnyert 

eszközök tulajdonosa a Ferenczy Múzeumi Centrum, illetve 

Szentendre Város Önkormányzata, mint fenntartó.

Fontos kiemelni, hogy nem tartozik a múzeum alapfeladatai 

közé a Grafikai Műhely tevékenysége, de szakszerűen, költ-

séghatékonyan, a fenntarthatóságot figyelembe véve és a 

hagyományokra való tekintettel a továbbiakban is üzemel-

tetni kívánja a műhelyt.

A múzeum évente átlagosan 3,5–4 millió forintot költött az 

elmúlt öt évben a műhellyel kapcsolatban. 2015-ig a mú-

zeum rendelkezett a Grafikai Műhely fejlesztését, szakmai 

programját támogató NKA pályázatokkal, 2016-tól 2020-ig 

a műhellyel kapcsolatban pályázati támogatást a múzeum 

nem kapott, és egyéb, a Grafikai Műhely tevékenységével 

összefüggő bevétele sem volt. A múzeum gazdálkodását 

2021-ben a fenntartó Szentendre Város belső ellenőrzése, 

az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár egya-

ránt ellenőrizte és egyik sem tárt fel gazdálkodási, pénzügyi 

gondokat.

A múzeum vezetői a műhelymesternek viszonylagos sza-

badkezet adtak a műhelyben a nyomtatások megszerve-

zésére, a művészekkel való kapcsolattartásra. A Grafikai 

Műhely korábbi műhelymestere, Lipták Mihály időszakában 

ez nagyon jól működött. Lipták Mihály 1980 januárjától dol-

gozott a műhelyben, és a múzeumból vonult 2013 novem-

berében nyugdíjba. Ebben az időszakban vetésforgóban 

adták egymás kezébe a kilincset a szentendrei művészek 

és készültek teljes kiállítási anyagokat kitevő alkotások, 

évente átlagban harminckét mappa.

Az utóbbi öt évet vizsgálva, a levélíró foglalkoztatása ide-

jén, a műhelytagsághoz tartozó művészek közül 2016-ban 

mindössze hat művész, 2017-ben három művész, 2018-ban 

egy művész, 2019-ben egy művész, 2020-ban egy művész 

dolgozott a műhelyben.

A Grafikai Műhely alapító tagjaival 2020-ban több alkalom-

mal is egyeztetett a múzeum jelenlegi vezetése. A tagok 

egyébiránt már ekkor jelezték az igazgatóság felé, hogy 

nem elégedettek a műhelymester munkájával. Az egyez-

tetés során elkészült a Műhely ügyrendje is, melyet a tagok 

megkaptak véleményezésre, de ennek véglegesítése azóta 

sem történt meg, mivel a múzeum mind ez idáig nem kapott 

választ.

A Grafikai Műhelyt létrehozó művészek eredeti koncep-

cióját, a műhelyben készült grafikai nyomatok kiállítását 

és azok bizományosi értékesítési lehetőségét jelenleg a 

múzeum IKON kiállítótér programja valósítja meg. Ennek 

keretében rendeztünk kiállítást 2021-ben Balogh László, 

Haász István és Nádler István műveiből és idén is szent-

endrei művészekkel folytatjuk a munkát. Igény esetén a 

jelentkező művészeknek is készítünk grafikai nyomatokat.

Az IKON-kiállításokhoz elkészült mappák a művész tulaj-

donát képezik, amelyből a művész ajándékoz példányt a 

múzeum gyűjteménye számára, és bizományi szerződéssel 

ad át a múzeumnak értékesítésre további példányokat. A 

múzeum közvetít a vásárlók felé, a „bevételét” a bizományo-

si díj képezi. Ez a lehetőség a korábbi évek nulla bevételi 

forrásaihoz képest előrelépést jelent a számunkra.

A múzeum részéről ez a vállalkozási tevékenység folytatása 

tehát jogszerű, mert az alaptevékenységének ellátását nem 

veszélyezteti, az Alapító Okiratában maximált mértéket nem 

haladja meg, és gazdaságilag is eredményes.

A művészek számára a bemutatkozási lehetőség biztosítá-

sára, a velük való együttműködésre a vonatkozó jogszabá-

lyokban és az alapdokumentumokban rögzített szabályos 

múzeumi tevékenység keretein belül kerül sor.

Közgyűjteményi műtárgyak árusítása, ezt minden jelenlegi 

és volt múzeumi alkalmazott tudja, természetesen nem 

történik, a múzeum a közgyűjteményét védi, és lehetőségei 

szerinti gyarapítja.

A fentiek szerint a Grafikai Műhelyt szakszerűen, költségha-

tékonyan, a fenntarthatóságot figyelembe véve és a hagyo-

mányra való tekintettel kívánja a Ferenczy Múzeumi Centrum 

a továbbiakban is üzemeltetni.

Ferenczy Múzeumi Centrum

Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Bökönyi Sándor Gábor (a 

Mikulás bácsi) életének 74. évében elhunyt. Felejthetetlen 

halottunktól 2022. március 16-án 10 órakor búcsúzunk a 

szentendrei rév-kikötőnél. Szerettünk hamvait a Dunában 

helyezzük örök nyugalomra. Tisztelettel kérjük, aki virággal 

kíván búcsúzni, csak egy szálat hozzon.

a gyászoló család
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Újabb négy mérkőzésen vannak túl a kosarasok

Azt nem lehet mondani, hogy unalmas lenne a kosarasok élete. 

Az elmúlt két hét alatt négy mérkőzést is játszottak az NB II 

Keleti csoportjában. A fiúk szeretik a sormintát a mérkőzések 

alakulását illetően. Egy vereség, egy győzelem, egy vereség, 

egy győzelem. Nem volt könnyű időszak, a Budafok ellen mind-

össze nyolc játékossal számolhatott Harkai Hunor.

Budafok ii – szkse 85 – 60 (Dorogi E. 15/9; Sziklai Gy. 10/6; 

Korompay L. 8; Sólyom L. 7/3; Zahorán B. 7; Taylor JM. M 6/6; 

Balonczy CS. 3/3; Erdődi-Sólyom Zs. 2-2)

szkse – tf-BP se U23 87 – 84 (Sólyom Zs. 16; Dorogi E. 14; 

Korompay L. 13; Sziklai Gy. 12/12; Taylor JM. 12; Zahorán B. 10; 

Sólyom L. 6; Balázs A. 4)

szkse – Blf kk 68 – 74 (Korompay L. 17; Zahorán B. 16; Dorogi 

E. 11; Sziklai Gy. 8/6; Erdődi P. 7/3; Sólyom L. 5; Taylor JM. 4/3; 

szkse – közgáz sC 80 – 74 (Szikla Gy. 18/9; Erdődi P. 17/9; Só-

lyom L. 16; Dorogi E. 13; Zahorán B. 8; Korompay L. 6; Balázs A. 2)

Külön gratulálunk Zahorán Bertoldnak, akit január hónap já-

tékosának választottak. A tizenhat csapatos mezőnyből a 11. 

helyről várják a folytatást a fiúk.

Következő hazai mérkőzések: (Leányfalu, Várady-Szabó Mihály 

Sportcsarnok)

2022. 03. 17. 20:30 SZKSE – Százhalombatta

2022. 03. 23. 20:30 SZKSE – Pénzügyőr

2022. 04. 06. 20:30 SZKSE – BDSEBasket

szentendre város sportkoncepciója

Minden városnak szüksége van a sportéletét, verseny és szabadidős sporttevékeny-

ségét, utánpótlás fejlesztését, infrastruktúráját rögzítő dokumentumra. Szentendre új 

sportkoncepciót készített, melyet bárki véleményezhet és javaslatokat fogalmazhat 

meg azzal kapcsolatban.

A 2007. évi után szükséges és időszerű 

volt egy friss – a múltat, jelent és a jövőt 

is figyelembe vevő – sportkoncepció el-

készítése. A feladat elsőre nem tűnhet 

túl bonyolultnak, ám mégis 

szinte lehetetlen olyan anya-

got létrehozni, amelyik – az 

összes szempontot figyelem-

be véve – egyformán előnyös 

mindenki számára. A mun-

kafolyamatokat az Önkor-

mányzat végig kontroll alatt 

tartotta, így olyan dokumen-

tum készült, aminek tartamát 

mind szervezés, mind anyagi 

források és megvalósítható-

ság szempontjából releváns-

nak tartottak.

Elsődleges szempont a sza-

badidős tevékenységek, a hobbisport, il-

letve a családok sportra, mozgásra való 

ösztönzése volt. Annak szellemiségében 

készült, hogy a lakosság – nemre, korra, 

egészségi állapotra tekintettel – olyan 

eseményekkel, rendezvényekkel, ver-

senyzési lehetőségekkel találkozzon és 

vegyen részt aktívan, amelyek építik a 

közösséget és erősítik a városhoz tarto-

zás élményét.

A koncepció öt alappillérre épül:

– Helyzetelemzés

– Egyesületi és intézményi sport

– Javaslatok, távlati célok

– Finanszírozás

– Díjak, jutalmak

Betekintést nyerhetünk a város sportolási 

lehetőségeket nyújtó infrastruktúrájába, 

illetve megismerhetünk sportcélú igény-

bevételre javasolható ingatlanokat. Nagy 

meglepetés nem érheti az olvasót, sajnos 

igen nagy probléma, mert az aktív spor-

tolásra csak kevés terem, illetve csarnok 

áll rendelkezésre. Baráti társaságoknak 

szinte lehetetlen bejutni egy-egy iskola 

tornatermébe, de látjuk, hogy régi, nagy 

hagyományokkal rendelkező egyesüle-

tek is kiszorultak ezen létesítményekből. 

Így fontos célkitűzés lenne egy városi 

sportcsarnok építése. Joggal merül fel 

a kérdés, hogy most adtak át egy hatal-

mas épületet a belvárosban, az miért nem 

elég. A sportcsarnok a Ferences Gimná-

zium tulajdonában és üzemeltetésében 

van, így a városi sportrendezvények és 

támogatott sportolás továbbra is csak 

magas bérleti díjak mellett lehetséges.

Hová vigyem a gyermeket sportolni?

A koncepció harminckét Szentendrén 

bejegyezett olyan aktív sportegyesüle-

tet (az aktív sportegyesület beszámolót 

benyújtó, rendszeresen edzéseket tartó, 

versenyeztető, programokat szervező 

civil szervezet) említ meg, melyek közül 

lehetőségünk nyílik választani.

Az óvodai és iskolai testnevelés fontos-

ságán kívül elsődleges cél a diáksport, 

az iskolák közötti városi versenyek és a 

Diákolimpiákon való részvétel ösztönzése 

a jövő generációk egészségtudatos éle-

tének megalapozásához. A jelen fiataljai 

a jövő felnőttjei! A sport és a mozgás örö-

me, valamint az abból adódó siker min-

denkinek jár, de ehhez meg kell teremteni 

a feltételeket.

A versenysport természetesen fontos a 

városvezetés számára, hiszen egy sikeres 

csapat vagy egyéni sportág-

ban szerzett dicsőség a váro-

sé is. Ám fontos látni a TAO 

megjelenése kapcsán, hogy 

nem szabad automatikussá 

válni a támogatásoknak. Pá-

lyázat útján bármelyik sport-

ág vagy egyéni sportoló kap-

hat támogatást, amennyiben 

ezt kérvényezi.

A jelenleg is megrendezésre 

került/kerülő állandó városi 

sporteseményeken felül szá-

mos új, különleges sportese-

ményről olvashat az érdeklő-

dő (családok versenye, Szentendre érem, 

újragondolt sportágválasztó, Szentendre 

sportkártya, fogyatékkal élők sportnapja, 

városi sportfesztivál, Szentendre kupa).

A lehetőségek tárháza végtelen, a fan-

tázia szárnyal, ám az objektivitás talaján 

maradva a megvalósítás okozhat nehéz-

ségeket, hiszen forrás nélkül mindezek 

csak álmok maradnak.

A városi költségvetésen kívül, további tá-

mogatás szükséges ahhoz, hogy ezeket 

a programokat meg lehessen valósítani. 

Ehhez szükséges mind a sportegyesüle-

teknek, mind a civil szervezeteknek, helyi 

cégeknek/vállalkozóknak és a lakosok-

nak az aktív támogatása.

A teljes sportkoncepció megtekinthető a 

szentendre.hu weboldalon, és 2022. áp-

rilis 22-ig a sportkoncepcio@szentendre.

hu e-mail-címen várják a véleményeket, 

hozzászólásokat.

Gergi Erna

Fotó: Fulvio Ambrosani/unsplash.com
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elkezdődtek a tavaszi fordulók a női kézilabda NB ii-ben

Csoportelsőként várta a tavaszi fordulók kezdetét a Szentendrei 

Női Kézilabda Egyesület. A lányok mindössze egy vereséggel 

zárták a bajnokság első szakaszát, így bizakodva várhatják a 

folytatást.

Február 20-án az OKSI csapatához látogattak, ahol fölényes 

győzelmet arattak.

Oksi kkft – szNke 21:34

Góllövők: Lukovics 6, Markos – Gajdos 5-5, Léránt 4, Rácz – Vígh 

3-3, Gergi – Gaylhoffer – Ulmann-Kovács 2-2.

A következő forduló hazai pályán, de rendhagyó módon, a 

Budakalászi Sportcsarnokban került megrendezésre. Dorog 

csapatát fogadták a lányok, és lehengerlő játékkal emelkedtek 

ellenfelük fölé.

szNke – Dorogi AC 37:24

Góllövők: Vígh 10, Lukovics 5, Kovács – Gajdos 4-4, Rácz – Ul-

mann 3-3, Gaylhoffer – Léránt – Markos- Muhari 2-2.

A lányok további hazai mérkőzései megszokott módon a Móricz 

Zsigmond Gimnázium tornacsarnokában lesznek megtartva, 

ahová sok szeretettel várják a szurkolni vágyókat.

2022. 03. 19. 11:00 Szentendre – Budakalász

2022. 04. 02. 11:00 Szentendre – Mogyoródi KSK

2022. 04. 30. 11:00 Szentendre – Gödi SE

2022. 05. 14. 11:00 Szentendre – Esztergomi Vitézek RAFC

Parasport nap a szentendrei Móricz Gimnáziumban

A Magyar Parasport Napja (február 22.) alkalmából két napig 

ismerkedtek a gimnázium tanulói a parasportokkal. Az első 

napon érzékenyítő előadásokat hallgattak, majd a következő 

napon minden testnevelés órán különböző parasportokat pró-

bálhattak ki a gyerekek.

Az Olimpián hősök születnek. A paralimpiára már hősök érkez-

nek. Idén ötödik alakommal ünnepelhettük a Magyar Parasport 

Napját. A diákok körében szinte ismeretlenek azok a sport-

ágak és lehetőségek, amelyek a fogyatékkal élő társaiknak 

természetesek. Fantasztikus előadásokat hallhattak, melyben 

parasportolók személyes élettörténetükön keresztül meséltek 

a sikerhez vezető nagyon hosszú és kihívásokkal teli útról. A 

gyakorlati órákon ülőröplabda, csörgőlabda, ülő asztalitenisz, 

vakon vezetés és egyéb, végtagokban korlátozott ügyesség-

fejlesztő játékokkal ismerkedtek meg.

A tanulók gondolatai a két nap élményeiről:

„Elképesztő erő árad belőlük, amiből ragadt rám is. Respect 

minden parasportolónak.”

„Olyan motivációs bombát kaptam, ami remélem kitart a baj-

nokság végéig.”

„Tisztelet, elfogadás, erő, kitartás. Ezeket mind meg lehet tőlük 

tanulni.”

„Kimondhatatlanul becsülöm és tisztelem őket az akaratuk és 

küzdeni tudások miatt, hiszen ők olyan helyzetekből álltak fel, 

amit mi felfogni is nehezen tudunk.”

„Félelmetes volt az, hogy nem látok semmit és nem tudok tájéko-

zódni. Most értettem meg igazán, mit is jelent fogyatékkal élni.”

Gergi Erna

rákóczis sikerek a kézilabda Diákolimpián

iii. korcsoport, fiú

1. helyezést ért el a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gim-

názium III. korcsoportos fiú kézilabda csapata a 2021/2022- es 

Diákolimpia megyei elődöntőjén. A fiúk továbbjutottak a megyei 

döntőre, ahonnan egyenes út vezethet az országos elődöntő 

felé.

A csapat tagjai: Jakab Simon, Holpert Ádám, Vehoczki Bence, 

Bubori Benedek, Cserveny Simon, Tóth Bendegúz, Hugyecz 

Botond, Luterán Bence, Hajdú Máté, Bús Barnabás, Gyönyörű 

Bernát, Szaka Milán, Hajdú Gergő, Merész Domokos.

IV. korcsoport, lány

Február 24-én az iskola IV. korcsoportos lányai szerepelhettek 

a Diákolimpia megyei elődöntőjén, Veresegyházán. A lányok 

bronzéremmel tértek haza, bár a további küzdelmekből kiestek, 

hatalmas gratuláció nekik!

iv. korcsoport, fiú

Március 1-jén Pest megye elődöntőn szerepeltek a IV. kcs fiúk, akik 

magabiztos győzelmekkel a csoport élén végeztek, így ők képvi-

selik körzetünket a Pest megye négyes döntőben. Itt már a megye 

négy legjobb csapata küzd az országos elődöntőbe jutásért.

A csapat tagjai: Fiderick Márk, Gyuris Máté, Kovács Boldizsár, 

Tóth Soma, Bakó Zétény, Rékási Roland, Forgács Márkó, Gye-

nes Ádám, Tóth Bendegúz, Grósz Bence, Misuisi Ákos, Nagy 

Bendegúz, Szaka Milán, Hajdú Máté.

Testnevelő: Vizi Judit, Szadeczky-Kardos Csaba

Hajrá Rákóczi! Hajrá fiúk!

Lányok III . korcsoport

Ülő asztalitenisz a Parasport Napján
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MÉG TÖBB ÖRÖM A KERTBEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

      
 

Gyakran felmerülő igény a kerttulajdo-
nosok részéről, hogy kertjük egyszerre 
legyen szép és jól kihasznált. Stílu-
sos és praktikus tárolómegoldásokra 
vágynak, növénytartók használatára, 
valamint nagyon keresett mostanság 
a magaságyásos ültetési módszer.
A tapasztalatok arra ösztönöztek, 
hogy segítsük ügyfeleinket a minősé-
gi és stílusos kertkiegészítő termékek 
beszerzésében. Ezért hoztuk létre 
webáruházunkat, ahol az általunk 
forgalmazott termékek könnyen be-
szerezhetők, illetve kiállítóparkun-
kat, ahol termékeink élőben is meg-
tekinthetők, kipróbálhatók.

Kertkiegészítőink közé tartoznak az acéllemezből ké-
szült kerti tárolók, a polikarbonát melegházak, kü-
lönböző növénytartók, akár extra nagy méretekben 
és világítóverziókban is, magaságyások, valamint az 
új üvegszál-megerősítésű úszómedencéink.

Március hónapban figyelmükbe ajánljuk a Biohort termékcsaládot. 
Kerti tárolóik már több, mint 45 éve bizonyítják kültéri tartósságukat. Egy 
életre szólóak, karbantartást nem igényelnek. Prémium minőségű alap-
anyagokból, csúcsminőségű technológiával készülnek, 20 év garanciával. 
Biohort termékeink nagyrészt különböző kerti tárolóépületek, a ker-
ti melléképületektől a szerszámosházakon át egészen a kisebb tároló 
szekrényekig, köztük biciklitárolókkal, szemtestárolókkal. Valamint Bio-
hort termékeink közt szerepel továbbá magaságyás, komposztáló és 
térelválasztó egység is.

Március hónapban nyitási kedvezményekkel, extra akciókkal és 
ajándékokkal várjuk első látogatóinkat.

Kiállítói parkunk Szentendrén, a Városkapunál, az ÉMI Ipari Park 
bejáratánál található. (Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

Nyitva tartás: 
Március 31-ig előre egyeztetett időpontban várjuk az érdeklődőket. 

Április 1-től hétköznaponként 10-17-ig, szombaton 10-15-ig.

kertszabo.hu
kertszabopark.hu

info@kertszabo.hu
2000 Szentendre, Dózsa Györgyút 26. (ÉMI ipari telep)

Facebook: Kertszabó



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

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

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

Tavaszi kerti munkálatokat vállalunk! Metszés, 
permetezés, gyepszellőztetés elszállítással, 
öntözőrendszerek indítása, komplett kertépí-
tés. Szőcsi Dénes, +36 30 784-6452

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

Közös képviselet és társasházkezelés www.
csaladias-tarsashaz.hu +36 30 258-6882 
Társasházak családi hangulatú és tulajdonosi 
szemléletű kezelése.

Klímaszerelés, vízszerelés, gázszerelés és 
villanyszerelés! Kiépítés, átalakítás, javítás, 
karbantartás. Tel: +36 20 201-5952, +36 30 
098-7044.

ADÁ S -VÉTE L
Fiatal pár telket/nyaralót venne 25 mft-ig! 
Dunakanyar, Balaton előny. +36 20 4549-152 
tÓNUssAl

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

Hagyatékot, könyvet, gyűjteményeket (bélyeg, 
pénz, képeslap, kitüntetés stb.) vásárol magán-
gyűjtő, díjtalan kiszállással. Pál István tel.: +36 
20 947-3928

GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő, 
legmagasabb áron, készpénzért vásárol 
festményeket, aranyakat, ezüsttárgyakat, 
bútorokat, órákat, üvegtárgyakat, pénzérmé-
ket, Herendiket, hagyatékot, gyűjteményeket. 
Kiszállás díjtalan. Üzlet tel: +36 30 400-3645, 
zsolnay08@gmail.com

ÁLL Á S
Konyhai kisegítőt keres a Görögkancsó étte-
rem. Fizetés napi 17.000-20.000 Forint. Tel.: 
+36 20 927-0021

EGYÉ B
Leinformálható, megbízható házaspár életjá-
radéki vagy eltartási szerződést kötne, akár 
nagyobb összegű első részlettel és magas havi 
díjjal. Kálny Csaba és Etelka +36 20 949-4940
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Hirdessen a
Szentendre 

és Vidékében!
Médiaajánlatunkat 

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

bennünket az alábbi 
elérhetőségek 
valamelyikén:

hirdetes.kult@szentendre.hu
+36 20 478 3821

ISOPLUS Távhővezetékgyártó Kft.
keres az alábbi munkakörre 

férfi jelentkezőket:

műanyag-exTrUdáLógéP KezeLő
munkavégzés helye: III. kerület Kunigunda útja 45.
Kezdés: kezdés akár azonnal, szállás megoldható.

Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezni önéletrajzzal 
az isoplus@isoplus.hu email címen.

KAVED_SzeVi_92x62_2x 02. 25.  13:35  Page 1

víz-GÁz – fŰtésszerelés 
GÁzkAzÁN Csere, 
kéMéNYBélelés

vállaljuk:
–  egyszerűsített eljárásban, 

gázkazánok cseréjét
–  kondenzációs kazánok, 

kedvezményes beszerzését
–  kémények bélelését, átalakítását
–  víz-gáz – fűtési hálózatok 

kiépítését
–  tervezését, teljeskörű 

ügyintézést
–  ingyenes felmérés, és 

ajánlatkészítés

06309-36-86-36
Kékesi Miklós ügyv Gázprojekt.hu kft

www.gázprojekt.hu
kekesi.gazprojekt@gmail.com
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ÁltAlÁNOs seGélYHívÓ: 112

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

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

reNDőrséG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Telefon: +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
E-mail: szeri@szentendre.hu

szeNteNDrei JÁrÁsi HivAtAl
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Telefon: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: +36-26/501-920, -921, -923, -924
• Hatósági ügyek: +36-26/501-905
• Gyámügy: +36-26/501-903, -932, -933, -934
E-mail: gyamugy.szentendre@pest.gov.hu

• Foglalkoztatási osztály: +36-26/500-031, -032
2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.
E-mail: szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu

• Népegészségügyi osztály: +36-26/310-149
2000 Szentendre, Városház tér 1.
E-mail: antsz.szentendre@pest.gov.hu

MvM NeXt (áramszolgáltató)
Honlap: www.ker.mvmnext.hu
Telefon: +36-1/20/30/70-474-9999
E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu

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

ÖNkOrMÁNYzAti ÜGYfélszOlGÁlAti irODA
2000 Szentendre, Duna korzó 25

• távhő és hulladékgazdálkodás
• parkolás
• helyi adóügyek
• egyéb önkormányzati ügyek
• rendészeti ügyek
Telefon: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

GYÓGYszertÁri NYitvAtArtÁs

Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
Huszár Gyógyszertár, Pomáz
2013 Pomáz, Huszár utca 2.
Telefon:+36-26/999-425

Általános nyitvatartás

Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u. 33.
Telefon: +36-26/787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00

Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon: +36-26/319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00

Pismány Gyógyszertár: Szentendre, Fiastyúk u.11.
Telefon: +36-26/505-779 +36-26/505-780
Hétfőtől Péntekig: 8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.
Telefon: +36-26/310-868 +36-26/310-487

Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek:8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

Ulcisia Gyógyszertár: Szentendre, Dózsa Gy u.1.
Telefon: +36-26/500-248
Hétfőtől Péntekig: 7:30-20:00
Szombaton: 8:00-14:00

Vasvári Patika: Szentendre, Sas u. 10.
Telefon:+36-26/312-825 +36-26/303-825
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-13:00

OrvOsi ÜGYelet:
Központi ügyelet: 2000 Szentendre, Bükköspart 27.
Telefon: +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
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
Telefon: +36-26/311-964
E-mail: gondozasikozpontszentendre@gmail.com

POstA

szentendre 1. Posta
2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 23/25.
hétfő-péntek 8:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva
Telefon: +36-26/311-322
szentendre 2. Posta
2000 Szentendre, Fő tér 15.
hétfő, szerda 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
kedd, csütörtök, péntek 08:00 – 13:00
Telefon: +36-26/505-362

ÁllAtOrvOs (ügyelet): +36-30/662-6849

ÁrvÁCskA ÁllAtvéDő eGYesÜlet: +36-21/571-6502

GYePMester: +36-20/931-6948

szeNteNDrei kÖzteMető: Tel/Fax: +36-26/310-442

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

tisztelt szülők!
a szentendre városi Óvodák és tagóvodái

várja azon szülők jelentkezését, akik a 2022/2023. nevelési évtől

gyermekük óvodai elhelyezését kérik.

Óvodai nyílt napok: 2022. március 28-30. 8-11 óráig

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2022. április 25-28. 8-12 óráig

Az óvodai beiratkozás helyszíne: 2000 szentendre, Pannónia u. 5.

A következő beosztás szerint:

2022. április 25. (hétfő): Vasvári Pál úti Tagóvoda és Bimbó utcai Tagóvoda

2022. április 26. (kedd): Püspökmajor ltp-i Tagóvoda és Egres úti 

Tagóvoda

2022. április 27. (szerda): Szivárvány Tagóvoda és Óvoda Központ

2022. április 28. (csütörtök) Hold utcai Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a fenti időpontokban a 

veszélyhelyzet továbbra is fennáll, úgy az óvodai nyílt napok elmaradnak, 

a személyes beiratkozás helyett elektronikus vagy telefonos beiratkozásra 

lesz csak lehetőség az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: ovodajelentkezes@gmail.com, tel: 26/816-637 vagy 26/785-149

A jelentkezési lap letölthető az óvoda honlapjáról: www.szentendreio-

vodak.hu weboldalról, ezen honlapon az aktuális információkról is tájé-

kozódhatnak!

felhívjuk a 2019. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek 

figyelmét, hogy a 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint gyerme-

kük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 

2022. május 25.

Szentendre, 2022. február 23.

Fülöp Zsolt polgármester

felHívÁs
szeNteNDre vÁrOs PeDAGÓGiAi DíJ

JAvAslAttételére

szeNteNDre vÁrOs PeDAGÓGiAi DíJ adományozható azoknak a sze-

mélyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el az 

óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás 

területén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen 

járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és 

alkalmazásában.

A kitüntetés bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel vagy emlék-

tárggyal és oklevéllel jár. Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy 

csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy 

oklevél jár.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester, a jegyző,

b) a képviselők, a bizottsági tagok,

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

d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2022. március 31.

A javaslatok benyújtásának helye: szentendrei közös Önkormányzati Hi-

vatal (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

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

fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról 

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

is el lehet küldeni a fent megadott határidőig a jegyzo@szentendre.hu 

e-mail címre.

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Jegyzőit titkárságán, a 26/785-

033-as telefonszámon.





VAROSRESZI.SZENTENDRE.HU

2022. MÁRCIUS 1–20.
küldjön fejlesztési javaslatot

és szavazzon az ötletekről!


