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„Kökényvirágzásban mindig fúj a szél” – mondják, s 

bizony ez az április hónapja, ami bolondos szelével 

segíti a beporzást, ekképp a virágzást. Nem véletlen 

hát a Székely naptár szerinti elnevezése: Szelek hava.

A hónap szeszélyessége igen bosszantó tud lenni. 

Reggel még esik, délutánra pedig nem csupán 

okafogyottá, de kényelmetlenné is válik a gumicsizma. 

De azon sem lepődünk meg, ha másnapra hó borítja 

az egyébként rózsaszínben pompázó mandulafánkat. 

Ilyenkor azt érezzük, a világ kifordul magából és tréfát 

űz velünk, mi pedig eldönthetjük, hogy elszenvedői 

leszünk a történteknek, vagy lehetőségként tekintünk 

rá, és például hóembert építünk az áprilisi hóból.

Azért választottuk a Szelek havát e lapszámunk 

témájának, mert mélyebben elgondolkodva ennek 

jelentésén, azt éreztük, mintha az elmúlt két évben 

más hónap nem is létezett volna, mint az április. A 

járvány megjelenése óta a békesség szinte kitörlődött a 

mindennapjaink fogalomrendszeréből. Végeérhetetlen 

csatákat vívunk – és nem csak a járvánnyal. Ezekről 

a csatákról szól a témában született nagy anyagunk 

(ld. 5. oldal). Készítése során arra törekedtünk, 

hogy távolságtartással, tárgyilagosan beszéljünk 

a bennünket körülvevő világ dilemmáiról, bízva 

abban, hogy a sorok közt mindenki megtalálja majd a 

lehetőséget a saját hóemberének a megépítésére.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„A szél arra fúj, amerre akar; 
hallod a zúgását, de nem tudod, 

honnan jön, és hova megy.” 
János evangéliuma 3,8
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A néphagyományban április hónapot 

Szent György havának nevezték. Európa 

több országában a tél után Szent György 

napján, április 24-én hajtották ki először 

az állatokat a legelőre, és ezen a napon 

fogadták fel a csikósokat, a csordásokat, 

a kanászokat is. Az igazi tavasz kezdetét 

ekkortól számították, amelyhez számos 

hiedelem és mágikus szokás kapcsoló-

dik. Egy, a magyar nyelvterületen élő hi-

edelem úgy tartja, hogy a Szent György 

nap előtt fogott gyík vagy kígyó megvéd 

a torokgyíktól. Szent György legendájá-

hoz kapcsolódik a királylányt a sárkánytól 

megszabadító népmesei hős alakja.

A sárkányölőnek is nevezett szent a nyu-

gati és keleti kereszténységben egy-

aránt nagy népszerűségnek örvend. 

Szent György a római légióban szolgált, 

tehetséges katonaként hamar magas 

rangú tisztté emelkedett. Mikor azonban 

Diocletianus császár üldözni kezdte a ke-

resztényeket, ellene fordult. Lázadásáért 

börtönbe vetették, ám a válogatott kínzá-

sokkal sem sikerült eltéríteni őt hitétől, így 

végül vértanúhalált halt 303. április 23-án.

Katonaszentként gyakran ábrázolják pán-

céllal, lándzsával a kezében. A szentendrei 

Keresztelő Szent János-plébániatemplom 

Szent András-oltárán is sisakban láthat-

juk őt, ahogy a sárkánykígyóval küzd. A 

sárkány ellen vívott harc motívuma a bűn 

és a gonoszság felett aratott győzelmet 

hivatott ábrázolni. Korábbi évszázadokban 

a lovagok és fegyverkovácsok patrónusa 

volt, ma a cserkészek és rendőrök védő-

szentjeként tartják számon. (Forrás: www.

wikipedia.org, archiv.katolikus.hu)

Hogyan teremtsünk békét?
Weiner Sennyey Tibor jegyzete

„Inter arma silent musae” – mondja Cicero, 

azaz: „Háborúban hallgatnak a múzsák.” 

– Pontosabban a fegyverek ropogása 

közben nem virulhat, fejlődhet sem a mű-

vészet, sem a tudomány. Nyugodtan hoz-

zátehetjük a ‘Berlin fölött az ég’ című film 

mesélőjének költői kérdését: „Mi van a bé-

kében, hogy nem vágyik maradandóságra, 

és hogy alig, alig hagy mesélni magáról?”

Ha szemügyre vesszük a költé-

szet emberiséggel egyidős tör-

ténetét, ameddig csak ellátunk 

háborút, harcokat, küzdelmeket 

suttogtak a múzsák a költők fü-

lébe, s a költők harcokat, háborút, 

küzdelmeket, végső soron pedig 

az örök emberi szenvedést éne-

kelték, mintha azt akarták volna 

mondani, hogy az emberiség tör-

ténete csak ez. A szenvedés. Pe-

dig nem. Az emberiség történe-

tének mindez csak elenyésző, bár 

valóban, igen szomorú, szégyen-

teljes, szánalmas, de elemi része. 

A szenvedés, mondja Buddha, a 

nem-tudásból fakad, és hozzá-

teszi, a szenvedés felszámolható 

a nem-tudás megszüntetésével. 

A nem-tudás megszüntetésé-

nek egészen egyszerű útja van, 

amit a Buddha „a nemes nyolc-

rétű ösvényben” nevez meg. Ez 

– végső soron – ugyanaz, amit a 

Tízparancsolat jelöl ki az embernek, vagy 

amit etikus életnek nevezünk. A boldog-

ság, a szenvedéstől való megszabadulás, 

a nem-tudásból való kilépés, a felébredés, 

a béke: létező, nagyon is valós lehetőség. 

Semmi mást nem kell tenni, mint komolyan 

vennünk olyan emberek erkölcsi tanítását, 

mint amilyen Buddha, Jézus vagy Mózes 

volt. Mindezt az ember azért teszi, hogy 

boldog legyen itt és most. Az az ember, 

aki megérti, hogy a nagy tanítások nagyon 

is gyakorlatias, hétköznapi, egyszerű és 

érthető dolgok, s elkezd legjobb tudása 

szerint a mindennapjaiban e tanítások sze-

rint élni, egészen különös áldást tapasztal: 

megjelenik életében a béke, a boldogság 

és a szabadság. Ez a belső béke kell a kül-

ső békéhez is. Ehhez azonban meg kell ér-

tenünk, hogy a ne lopj, a ne hazudj, a ne 

ölj pontosan azt jelenti, hogy nem lopunk, 

nem hazudunk és végképp nem ölünk. Aki 

lop, magát teszi szegényebbé. Aki hazudik, 

önmaga igazából veszít. Aki öl, önmagát öli 

meg. Még egy háborúban is, különösen ott. 

A belső háború külső háborúvá válik. Ham-

vas Béla mondja, hogy „A háborút csak az 

érti, aki látja, hogy az egyik nép a másikban 

saját bajainak okát támadja.” Minden há-

ború bűn az emberrel szemben, amely arra 

született, hogy felébredjen, békés, boldog 

és szabad legyen, alkosson, gyógyítson, 

Isten művét tovább teremtse – tehát bűn 

Isten ellen.

Hol vannak már azok a birodalmak, azok 

a hősök, azok az eszmék, melyekért oly 

sokan haltak meg a sok háborúkban oly 

értelmetlenül? De a halottakért hullatott 

könnyek még mindig bennünk égnek, 

nagyanyáink könnyei, nagyapáink trau-

mái. Transzgenerációsan hordozzuk a 

háborúk traumáját, pontosan azért, hogy 

tudjuk: nem szabad újra megtörténnie! De 

látjuk, nap mint nap látjuk, éljük, használjuk 

mindazt, amit a békeidők tudománya és 

költészete teremtett. Igaz, a háború min-

dent elsöpörhet, s talán ez az egyetlen 

magyarázat arra, hogy miért is beszélnek 

a költők oly sokat a háborúról. A veszély-

re figyelmeztetnek. A háború veszélyes 

mindenre, ami értékes. Különösen most, 

amikor nem háborúzni kellene már, ha-

nem alkotni, gyógyítani, teremteni, a valódi 

problémákat megoldani. De ott van a béke 

költészete is, s szunnyad, olvasásra vágy-

va, a nagy háborúk sokat idézett történetei 

mellett. Többre tartottam mindig a béke 

méhzümmögését, mint az ágyúk durro-

gását, mert mindig értékesebb a kultúra 

és a tudomány, mint a háború. Ám ahhoz, 

hogy béke legyen, előbb önmagunkban 

kell megteremteni a békét. Tegyük meg.

A szerző (1981) költő, író, kezdő méhész. 

Szentendrén, a Kada-csúcson él.Plébániatemplom, 2017. | Fotó: Várallyai Tádé

Weiner Sennyey Tibor | Fotó: Szarka Fedor Guido
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Széllel telisóhajtott világ
Április a szelek hava, a szeszélyességéről ismert hónap. soha nem tudni, mivel lep meg 

vagy mivel okoz bosszúságot. A vezető cikkünk azonban nem csupán erről az áprilisról 

szól, hanem a bennünket körülvevő világ jó ideje tartó áprilisáról. A kiismerhetetlen és 

felkavaró történésekről, melyek évek, hónapok óta folyamatos kérdések közt tartanak 

bennünket, és amelyekre nem biztos, hogy érdemes megvárnunk a globális válaszokat 

ahhoz, hogy világunk akár holnaptól szebb és élhetőbb legyen. A bajok orvoslására 

néha az is elég, ha a nehézségek közepette is megtaláljuk a saját, egyéni válaszainkat 

és cselekvési lehetőségeinket.

Háború a szomszédban

2022. február 24-én Oroszország megtá-

madta Ukrajnát. Hogy a háború meddig 

húzódik el, jelen pillanatban lehetetlen 

megjósolni, sem azt, milyen gazdasági, 

emberi és politikai következményekkel 

kell majd legvégül számolnia akár ha-

zánknak is.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

(EBRD) Londonban mutatta be, hogy mi-

lyen gazdasági következményei lehetnek 

a háborúnak. Ez alapján a kelet-európai 

és kaukázusi gazdaságokban 2022-re 11,8 

százalékos GDP-csökkenéssel számol, 

melynek oka, hogy az ukrán hazai össz-

termék 20 százalékos zuhanásával kalku-

lálnak. Az oroszoknál a hazai össztermék 

zuhanását 12 százalékra mérték, ami szin-

tén kihatással lesz egész Európára. A nagy 

kérdés persze az, mi lesz az orosz nyerso-

laj- és földgázexporttal?

Fontos tudni, hogy a MOL évente 14-15 

millió tonna kőolajat dolgoz fel, melyből 

9 millió tonna a Barátság kőolajvezetéken 

keresztül, Oroszországból érkezik az or-

szágba. Nagyságrendileg egymillió tonna 

Magyar- és Horvátországból érkezik, a töb-

bi tengeri olaj. Százhalombattán jelenleg 

30-35 százaléknyi tengeri olajat tudnak fel-

dolgozni, míg Pozsonyban 5 százaléknyit. 

Mivel a különböző olajfajták feldolgozása 

eltér egymástól, ezért nem lehet helyet-

tesíteni egyiket a másikkal, az átálláshoz 

évek kellenek.

Hasonló a helyzet a gázzal is, melynek 

árfolyama az első három hónapban 56 

százalékkal nőtt. A járműipar is meg 

fogja szenvedni a szomszédban folyó 

háborút, a beszállítói láncok átalakításá-

ra van szükség, és bár autógyár Magyar-

országon még nem állt le emiatt, mű-

szakot már csökkentettek. De a háború 

következtében a gabonaárak is kilőttek, 

melynek egyenes következménye, hogy 

a húsok, húskészítmények ára is markán-

san nőni fog.

A gazdasági következmények tehát kiszá-

míthatatlanok, és akkor még nem számol-

tunk az emberi tényezővel. Az ENSZ Me-

nekültügyi Főbiztosának (UNHCR) adatai 

szerint eddig 4.176.401 ember hagyta el az 

országot, és menekült főleg a szomszédos 

országokba, köztük Magyarországra is. (Az 

utolsó, április 2-i adatok szerint 385.783 fő). 

A harcok elhúzódásával, esetleges további 

orosz terjeszkedés esetén a menekültek 

száma markánsan nőni fog. A kormány lát-

hatóan lassan reagált a háborúra, három 

hét után nyitotta meg a BOK csarnokot, 

mely fogadja az érkezőket. Addig a civilek 

és az egyházak álltak helyt a határokon 

és a pályaudvarokon egyaránt. A megér-

kezett, nem áthaladni kívánók számára 

számos munkalehetőséget kínálnak a cé-

gek, főleg három műszakos gyári munkára 

keresnek embereket, bejelentett munkát 

és lakbértámogatást ígérve. Az ide ér-

kező gyerekeknek helyet biztosítanak az 

óvodákban és az iskolákban, és számos 

civil- és egyházi szervezet jelezte, hogy 

pszichés segítséget nyújt a traumák fel-

dolgozásában.

További kritikus kérdése ennek a háború-

nak hazánk NATO-tagországként fennálló 

jogainak és kötelezettségeinek a teljesíté-

se. Magyarország 1999-ben csatlakozott 

az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez 

(NATO), melynek célja Európa stabilitásá-

nak és biztonságának előmozdítása és 

megőrzése. Ukrajna jelenleg nem NATO 

tagország, és Oroszország célja egyér-

telműen az, hogy ne is legyen. A háború 

kezdete óta több NATO-tagország is kül-

dött fegyversegélyeket Ukrajnának. Ma-

gyarország kikötötte, hogy amennyiben 

közös finanszírozás keretében történne a 

szállítás, úgy mi csak élet kioltására nem 

alkalmas katonai eszközökkel járulnánk 

hozzá. A magyar kormány folyamatosan 

azt kommunikálja, nem keveredhetünk 

bele ebbe a háborús konfliktusba, ám 

ha egy NATO-tagországot érne támadás 

– ilyen lehet akár egy informatikai rend-

szereket érintő kibertámadás is – akkor be 

kellene avatkozni. A szerződés 5. cikkelye 

kimondja: ha az egyik tagállam fegyveres 

támadás áldozata lesz, az összes többi tag-

államnak a segítségére kell sietnie. Arról 

viszont minden tagország maga dönthet, 

hogy milyen módon vesz részt a segítség-

nyújtásban. (-zzs-)

A klíma, ami nem szűnik meg változni

A klímaváltozás aktualitása megkér-

dőjelezhetetlen, de a globális járvány-

helyzet, vagy a – bár jelenleg lokális, de 

globális hatású – háború a rövidtávon 

megoldandó problémáinkra irányította 

fókuszt. ily módon a klí ma krí zis elke-

rülésének feladata a listáinkon mintha 

hátrébb került volna, legalábbis jelen-

leg elsősorban nem emiatt fáj a fejünk. 

Pedig az éghajlatváltozást nem állítja 

meg a járvány, sem a háború, sőt – az 

aktuális világesemények is komoly ha-

tással vannak rá.

Eddig 4.176.401 ember hagyta el az országot, 
és menekült főleg a szomszédos országokba, 
köztük Magyarországra is.

Fotó: Jan Kopaiva/pexels.com
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A járvány utáni mérleg

A járvány már több mint két éve tart, jelen-

leg éppen csendesedőben, de nem zárha-

tó ki egy következő hullám, az éghajlat- és 

környezeti változásokkal, a biodiverzitás 

csökkenésével összefüggésben számít-

hatunk újabb világjárványokra. Hogy a klí-

mahelyzet hatással van az új kórokozók, 

világméretű járványok kialakulására, már 

ismert számunkra, de vajon felmérhető-e 

két év távlatában, hogy a járvány elleni 

védekezés milyen hatással van a környe-

zetünkre?

Az első és legszembetűnőbb változás, 

hogy a klímakérdés kikerült a kommuni-

kációs fősodorból mind a média, mind a 

hétköznapok szintjén. A második, hogy a 

rövidtávon megoldandó krízis nyilvánva-

lóan jelentős anyagi és intézményi forrást 

emésztett fel, így hosszútávon a klíma 

kérdése ebből a szempontból is figyelmet 

vesztett. Bár a 2020-as járvány elleni korlá-

tozások – főként a mobilitás visszafogása 

miatt – jelentős visszaesést jelentettek 

a fosszilis energiahordozók felhasználá-

sában, a Nemzetközi Energiaügynökség 

jelentése szerint 2021-ben, mintegy visz-

szapattanó hatásként, a szén-dioxid kibo-

csátása globális szinten jelentősen meg-

ugrott. Így azok a jóslatok, amelyek szerint 

a járvány okozta válság majd átrendezi az 

energiaipart, sajnos nem váltották be a 

reményeket.

A háború hatásai

Még ki sem lábaltunk a koronavírus-jár-

vány okozta válságból, máris egy újabb kr-

ízissel kell szembenéznük: a közelben zajló 

háborúval, és annak hatásaival. A hadvi-

selés békeidőkben is jelentős természeti 

erőforrás-kitermeléssel, energiafelhasz-

nálással és szennyezéssel jár. A hadiipari 

termékek életciklusuk végén jellemzően 

veszélyes hulladékká válnak, de a haderők 

állomásozása, hadgyakorlatai is rengeteg 

nemkívánatos környezeti hatással járnak – 

gondoljunk csak a szentendrei volt szovjet 

laktanya területén történt talajszennye-

zésre, amely a mai napig problémát okoz.

A közelmúltban kitört háború közvetlen 

környezeti hatásai szabad szemmel lát-

hatóak: lángoló épületek, ipari létesítmé-

nyek és olajtárolók, vegyiüzemből szivárgó 

ammónia, eltalált salétromsav-tárolóból 

felszabaduló mérgező füstfelhő. A háború 

hazánkra jelenleg gyakorolt hatásai már 

most erőteljesek, élelmiszer- és energia-

ellátási bizonytalanság, építőanyaghiány 

mellett jelentős menekültáradattal kell 

megbirkóznunk.

Most vagy soha!

Április elején hozták nyilvánosságra az 

Éghajlatváltozási Kormányközi Testü-

let (IPCC) harmadik munkacsoportjának 

jegyzőkönyvét, amely az éghajlatváltozás 

mérséklésének lehetőségeit vizsgálja. A 

jelentés szerint a globális üvegházhatású 

gázok kibocsátásának legkésőbb 2025-

ben tetőznie kell ahhoz, hogy a felmele-

gedés mértékét 1,5 fok alatt tudjuk tartani, 

így három évünk van arra, hogy jelentős 

változást érjünk el. Amennyiben ez nem 

sikerül, 2050-re akár 3 fokkal is emelked-

het a globális átlaghőmérséklet. Ez már 

Európában is jelentősen befolyásolná az 

életkörülményeket, a gazdasági fejlődést 

és a társadalmi átrendeződést. A felmele-

gedés okozta vízhiány és az élelmiszerel-

látási problémák népvándorlási hullámot 

is okoznának. A jelentés megoldási javas-

latokat tesz a kibocsátás csökkentésére, 

illetve az alkalmazkodási lehetőségekre 

is. Biztató trendek tapasztalhatóak a klí-

mapolitikában, de Ürge-Vorsatz Diána 

éghajlatkutató, a bizottság egyik alelnöke 

kihangsúlyozta, hogy az egyén fogyasztói 

szokásai is számítanak. (-lzs-)

két év az életünkből – COviD-19

Hol kényszerű elszigeteltségben, hol 

kicsit szabadabban, de immár két éve 

élünk a pandémia árnyékában. Mintha 

soha nem érne véget – és ez még akkor 

is így van, amikor a szomszédban dúló 

háború traumája hirtelen felülírja a jár-

vány okozta szorongásainkat. Akkor is 

igaz, amikor európa újranyit, és a meg-

szokhatatlan maszk már itthon sem kö-

telező a közösségi terekben, buszokon, 

a villamoson.

2020 márciusában nagy volt a sokk, de 

senki nem gondolta, hogy a modern XXI. 

század nem tud majd gyors és hatékony 

választ adni az életet fenekestől felborító 

Három évünk van arra, hogy jelentős változást 
érjünk el, különben 2050-re akár 3 fokkal is 
emelkedhet a globális átlaghőmérséklet.

Fotó: Markus Spiske/pexels.com

Járványügyi korlátozások, 2020. | Fotó: Bellai László



járványhullámra. Felfogni is képtelenek 

voltunk, nemhogy komolyan venni; örül-

tünk a „home office”-nyújtotta szabad-

ságnak, az iskolai szünetnek, a megnőtt 

‘énidőnek’.

Aztán jött – több hullámban – a kijárási tila-

lom, a boltbezárások, a fizikai távolságtar-

tás – és velük együtt lassan, észrevétlenül 

milliók létélményévé vált a szorongás, a 

félelem. Folyamatos aggódás magunk és 

szeretteink egészségéért, a szociális elszi-

geteltség egyre nehezülő mentális terhe, 

a gazdasági válság miatt eluralkodó anya-

gi bizonytalanság. Bagdy Emőke klinikai 

szakpszichológus pánikfázisnak hívja ezt 

a krízishelyzetet, „kétségbeesett tehetet-

lenségi állapot, amikor hiányzik a biztos 

pont (…). Félelem, kétségbeesés, bizonyta-

lanság, az információszerzési kapkodás, 

katasztrofizáló gondolkodás és dramatizáló 

végkifejletek hírterjesztése, vagy éppen a 

bagatellizáló, jelentőség-alulbecslő ma-

gatartás.”

Online térbe szorult életünk fő tevékeny-

sége az információk keresése lett: meg 

akartuk érteni, mi történik körülöttünk, 

észszerű válaszokat vártunk arra, mit 

tegyünk. „Ez a második fázis, az érzelmi 

sokk fölé kapaszkodó helyzeti kontrollra 

törekvés. (…) ez egy kollektív megküzdé-

si folyamat. Összefogás vagy széthúzás, 

együttműködés vagy szakadás, és külön 

utak keresése? Ezen múlik, hogy ezt a stá-

diumot milyen minőségben éljük át. (…) Az 

egyet nem értés tisztázásának nem a kol-

lektív kríziskezelésben van a helye, hanem 

a túlélés után, az értékelés fázisában” – fo-

galmaz a szakpszichológus.

Pedig viták, ellentmondásos információk 

akadtak bőven, növelve a bizonytalansá-

got, a szorongást, az érzést, hogy nem 

tudjuk uralni saját életünket. Tízmillió ví-

russzakértő – később oltásszakértő – or-

szága lettünk, miközben a vírus újra meg 

újra támadt, 30%-kal nőtt a pszichiátriai ke-

zeltek száma, látványosan terjedt a csalá-

don belüli erőszak, és elvesztettük 45.000 

honfitársunkat.

Két év telt el. Most talán már – Bagdy 

Emőke kifejezésével – a krízisfolyamat 

konszolidációs fázisában élünk, „ez az 

új életszabályokat többségében elfoga-

dó helyzeti megnyugvás, a stressz rela-

tív csökkenése, az életfolyamatok nyu-

godtabb mederbe kerülése”. És valóban: 

megtanultunk alkalmazkodni életünk új 

feltételeihez, tudomásul vettük, hogy már 

semmi nem lesz ugyanolyan, mint 2020 

előtt.

Pedig a veszély nem múlt el: a regisztrált 

fertőzöttek száma még mindig százezer fö-

lött van, a világ néhány országában pedig 

új erőre kapott a járvány. Ugyanakkor az 

emberek nagy részének elege lett a per-

manens szorongásból, létbizonytalanság-

ból. Mert az nem lehet, hogy generációk 

alapélménye maradjon ez a két év. Az élet 

él, és élni akar.

Vajon tanultunk bármit a világjárványból? 

Egészségtudatosabbá váltunk általa? 

Visszafogottabban fogyasztunk és kör-

nyezetszennyezünk? Képesek vagyunk 

újraépíteni elhanyagolt és megkopott 

kapcsolatainkat? Kevésbé dőlünk be a 

dezinformációknak, az áltudományoknak? 

Jobban megbecsüljük például a pedagó-

gusainkat?

És legfőképp: vajon felvérteződtünk az 

újabb traumákra?

Szükség lenne rá, mert már itt vannak. (-ka-)

Pedagógussztrájkok országszerte

A pedagógusok két szakszervezete – a 

Psz és a PDsz – idén január 31-re szer-

vezett először figyelmeztető sztrájkot. 

Céljaik között a bérrendezés, a tanárok 

és diákok túlterheltségének csökkentése, 

a mindenki számára elérhető oktatás és 

önálló oktatási minisztérium létrehozása 

szerepelt.

A januári sztrájkot a bíróság első fokon 

jogszerűnek ítélte, pedig az Emberi Erő-

források Minisztériuma (EMMI) azt kérte, 

hogy azt minősítsék jogszerűtlennek a 

járványhelyzet miatt. A másodfokú íté-

letben az EMMI-nek adtak igazat, mire a 

szakszervezetek a Kúriához fordultak a 

helyzet tisztázására. A kormány közben 

nem ült tárgyalóasztalhoz a szakszerve-

zetekkel, viszont február közepén kiadott 

egy rendeletet, amely szerint csak úgy 

sztrájkolhatnak az iskolákban dolgozók, 

ha az gyakorlatilag észrevétlen marad a 

diákok és a szülők számára. A szakszer-

vezetek erre az Alkotmánybírósághoz 

fordultak a rendelet törvényességének 

vizsgálatára, és ismételt sztrájkot hirdet-

tek március 16-tól folyamatosan határo-

zatlan időre [a sztrájkot április 1-jén az új 

kormány megalakulásáig felfüggesztették 

– a szerk.]. Ekkor vált a megmozdulások 

szólamává az, hogy a „Sztrájk alapjog”. 

Ezzel a szlogennel állt ki számtalan iskola 

a pedagógusok követelései mellett. Köz-

ben kommunikációs háború indult arról, 

vajon a tanárok hány százaléka sztráj-

kolt, és hányan folytatták továbbra is a 

munkát.

Szentendrén is voltak pedagógus-meg-

mozdulások, de a tantestületeket a leg-

több helyen megosztotta a sztrájkoz való 

csatlakozás kérdése. Városunkban az egyik 

gimnáziumban a nevelőtestület harmadát 

érintő tiltakozás mindössze egy napra kor-

látozódott úgy, hogy a tanítás zavartalanul 

zajlott közben, az órákat helyettesítéssel 

tartották meg. Más iskolákban nagyobb 

volt a részvétel, de egységes sztrájkról 

sehol sem beszélhetünk. A sztrájk mellett 

és ellen is szóltak érvek. Két gimnáziumi 

tanárt kérdeztünk erről, akik név nélkül 

nyilatkoztak lapunknak.

Sztrájk ellen: – Nem sztrájkoltam, mert po-

litikai színezetet láttam abban, hogy mind-

ez a választások előtt történik – mondja az 

egyik nem sztrájkoló tanár. – Álláspontom 

szerint a választások után kellene az új kor-

mány figyelmét felhívni a pedagógusok 

helyzetére. Az oktatást véleményem sze-

rint is meg kell reformálni, de ez a feladat 

már az újonnan megalakuló kormányra 

vár. Pontosan érzem, tudom, hogy a bé-

rek mennyire alacsonyak, nem emelked-

tek megfelelő mértékben. Ugyanakkor 

megértem, hogy a bérrendezésben nem 

mi voltunk az elsők, hanem az orvosok. Az 

ő fizetésüket a járványhelyzet miatt min-

denképpen emelni kellett. A kormány nem 

ígérget a levegőbe, a pedagógusok bér-
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Az emberek nagy részének elege lett a szorongásból. 
Mert az nem lehet, hogy generációk alapélménye 
maradjon ez a két év. Az élet él, és élni akar.

Fotó: szentendre.hu
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emelése a jelenlegi helyzetben nem lett 

volna teljesíthető. A sztrájk így csak egy 

dologra volt jó, arra, hogy a tantestületek 

szétszakadjanak.

Sztrájk mellett: – Több gyermekem van, 

tanárként és szülőként is tapasztalom, 

milyen nehéz helyzetben van most az 

oktatás – mondja egy neve elhallgatá-

sát kérő pedagógus. – Saját magamon 

azt érzem, hogy elfáradtam, félek, hogy 

hamarosan kiégek, ha nem változik va-

lami. Több diplomám van, már évek óta 

foglalkoztat, hogy én is elhagyom a ta-

nári pályát. Amikor elkezdtem tanítani, 18 

órám volt hetente, ami mostanra 24-re 

emelkedett, napközben négyig tartanak 

az óráim az iskolában, lyukas óráimban 

helyettesítek vagy adminisztrálok, osz-

tályfőnöki feladatokat látok el. Otthon 

pedig a család mellett várnak rám a ja-

vítások, a készülés a másnapi órákra. A 

járvány ideje alatt még inkább elfárad-

tam, most már ott tartok, hogy a nyári 

szabadság alatt sem tudom kipihenni 

magamat, mert ilyenkor is az iskolai dol-

gokkal foglalkozom. Felháborít, hogy úgy 

vezetnek be új tantárgyakat, hogy nem 

egyeztetnek velünk! Jobb esetben nyá-

ron látom meg, milyen tankönyvből és mit 

kell majd tanítanom szeptembertől. Az 

én bérem nem a legalacsonyabb, a fiatal 

kollégáké és az oktatást segítőké viszont 

az, 207 ezer forintból kellene megélniük. 

Sokan nem engedhetik meg maguknak, 

hogy sztrájkoljanak, ennyi pénzből nem 

bírnák a levonásokat. Az én fizetésem-

ből kilencezret vontak le rögtön a február 

végi négyórás polgári engedetlenségért. 

Nem csodálom, hogy sokan nem vállalták 

a határozatlan idejű sztrájkhoz való csat-

lakozást. Legjobban a februári sztrájkren-

delet háborított fel, mert úgy éreztem, 

hogy megint elnyomnak minket, az okta-

tási gondokat megint le lehet söpörni az 

asztalról. Több kollégám nyugdíjba megy 

idén, mások is a pályaelhagyást fontol-

gatják, úgyhogy valódi a kérdés, ha nem 

lesznek változtatások az oktatásban, kik 

fogják a gyerekeinket tanítani szeptem-

bertől? (-rl-)

kettészakadt ország

A választások alapvetően határozták 

meg az elmúlt időszakot, az ezzel járó 

ideológiai küzdelemben gyakorlatilag 

két pártra szakadt az ország. sokunk 

élménye, hogy inkább már nem hozzuk 

szóba a politikát, csakhogy ne legyen 

veszekedés a vége.

Mindannyiunknak vannak tapasztalatai ar-

ról, hogyan akasztja meg a beszélgetést, 

ha a partnerünk az ellenkező tábor logi-

kájával gondolkodik. Olykor családi, baráti 

kapcsolatokba is beférkőzött ez az ellen-

tét, de leginkább a közösségi oldalakon 

tapasztalhattuk a megosztottságot, ahol 

a viták sokszor személyeskedő, vagy trá-

gár megjegyzésekbe torkollottak. A szak-

emberek is úgy látják, az elmúlt években 

folyamatosan növekedett a társadalom és 

ezzel párhuzamosan a média megosztott-

sága.

Nem sokkal a választások előtt a Politi-

cal Capital és a CEU közösen készített 

egy reprezentatív közvélemény-kutatást 

arról, milyen képet alkot a másik oldal-

ról a két tábor. Az eredmények szerint a 

megosztottság a társadalom jelentős ré-

szében megjelenik, a két ellentétes oldal 

rendkívül negatív képet őriz a másik oldal 

szavazóiról. Mindkét tábor hívei úgy vé-

lik ugyanis, hogy a másik tábor szavazói 

vakon, a tényeket figyelmen kívül hagy-

va hisznek a saját ideológusaiknak. Jó hír, 

hogy ez a hétköznapi életünket kevésbé 

árnyékolja be, az ellenkező tábor híveit is 

alapvetően normális embereknek látjuk, 

igaz, hogy úgy véljük, megtévesztette őket 

pártjuk retorikája.

Ennél beszédesebb szám, hogy csak 10-

15 százaléknyian vannak olyanok, akiket 

érdekel, hogy a másik oldal milyen el-

képzelésekkel szeretné jobbá tenni Ma-

gyarország jövőjét. Vagyis elég kevesen 

néznek át a túloldalra, aminek az a várható 

következménye, hogy egyre kevésbé ért-

jük majd egymást.

A jól működő média, a tényszerű infor-

mációk áramlása volna az egyik olyan 

eszköz, amivel ezt a megosztottságot 

enyhíteni lehetne. Csakhogy a sajtó nem 

minden esetben tölti be ezt a szere-

pét. Urbán Ágnes médiaelemző szerint 

vannak olyan médiatermékek, amelyek 

kifejezetten politikai kommunikációs te-

vékenységet végeznek és kritikátlanul 

támogatják a hozzájuk közel álló politikai 

erőket. Ugyanakkor vannak olyan mé dia-

ter mé kek is, amelyek politikai érdektől 

függetlenül beszámolnak a fontos ma-

gyarországi és nemzetközi események-

ről, lehet belőlük tájékozódni és az egyes 

cikkek nem a szerkesztőség vélt szimpát-

iáját tükrözik.

„A polarizáció eddig is jellemző volt, – ma-

gyarázza – de az elmúlt időszakban, az 

Ukrajna elleni háborúval és párhuzamosan 

a magyar választási kampánnyal, minden 

eddiginél megosztottabbá vált a média. Fon-

tos, hogy a fogyasztók azonosítsák azokat a 

médiatermékeket, amelyek eleget tesznek a 

tájékoztatás alapvető elvárásainak és kö-

vessék ezeket a felületeket. Szintén egyéni 

felelősség, hogy a közbeszédben, például 

a közösségi médiában ne üljünk fel a pro-

vokációnak, a kifejezetten konfliktuskereső 

kommunikációnak. Nem is érdemes olyan 

tartalmakat megosztani, amelyek kifejezet-

ten a feszültségkeltést célozzák, inkább a 

higgadtabb hangvételű, elemzőbb tartal-

makat kell keresni, illetve ezeket terjeszteni. 

A közösségi médiában is jól azonosíthatók 

azok a profilok, amelyek mögött valódi szak-

értelem és tudás áll, illetve vannak természe-

tesen harsány, de üres és megosztásra épülő 

médiaszereplők. Ez utóbbiak minden politi-

kai oldal körül azonosíthatók, de még akkor 

sem érdemes foglalkozni velük, ha esetleg 

egy-egy konkrét üzenettel egyetértünk.” (-rl-)

A cikk címét Varró Dániel: Április c. verse 

ihlette

Az ellenkező tábor híveit is alapvetően normális 
embereknek látjuk, igaz, hogy úgy véljük, 
megtévesztette őket pártjuk retorikája.

Szavazás Budapesten, 2022. | Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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vitÁlYOs eszter A vÁlAsztÓkerÜlet 

kéPviselőJe A Pócsmegyeren élő Vitá-

lyos Eszter – az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért 

felelős államtitkára – Pest megye 3. számú 

Országgyűlési Egyéni Választókerületé-

ben a Fidesz-KDNP jelöltjeként indult és 

nyert az április 3-i választáson.

Szentendrén a választásra jogosultak 

79,19%-a (16 879 fő) szavazott, ez mintegy 

10 százalékkal haladja meg az országos 

részvételi arányt. A szavazatok 98,84%-os 

feldolgozottsága mellett az eredmény: 

35 459 szavazattal első helyen áll Vitályos 

Eszter (FIDESZ-KDNP), őt követi 24 378 sza-

vazattal Buzinkay György (DK-JOBBIK-MO-

MENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD). A 

Mi hazánk jelöltjére, Pál Bélára 2 918-en 

(4,35%) voksoltak, míg az MKKP képviselő-

je, Kövesdi Miklós 2 862 szavazót (4,27%) 

tudott maga mellé állítani.

Végleges, jogerős eredményt várhatóan 

lapzártánkat követően, a külképviseleten 

és átjelentkezéssel szavazók voksainak 

megszámlálása után hirdetnek.

Szentendre polgármestere levélben gra-

tulált az eredményhez, egyben találkozóra 

hívta Vitályos Esztert.

szeNteNDre kÖzlekeDési kÁrtYA 

A szentendrei lakóhellyel, tartózkodási 

hellyel rendelkező diákok, pedagógusok, 

valamint a Szentendre Városi Óvodák 

óvodapedagógusai és a Püspökmajor 

Lakótelepi Bölcsőde kisgyermeknevelői, 

dajkái ingyenesen használhatják a Volán-

busz városon belüli járatait – az általuk 

megvásárolt Szentendre Közlekedési Kár-

tya költségét az önkormányzat részükre 

megtéríti.

A szabályozás célja, hogy minél többen 

vegyék igénybe a közösségi közlekedést, 

ezáltal a gépjárművek okozta környezeti 

terhelés csökkenthető.

A Szentendre Közlekedési Kártya díjának 

visszatérítésére háromhavonta kerül sor. 

Az igénylést negyedévente: április 15-ig, 

július 15-ig, október 15-ig és január 15-ig 

kell benyújtani. A lejárt, eredeti kártyákat 

meg kell őrizni és az postai úton benyújta-

ni az önkormányzat hivatalának iktatójába 

(Városház tér 3.), illetve személyesen a Vá-

rosi Ügyfélszolgálaton.

MeGszŰNt A zÖlD reNDszÁM DíJMeN-

TESSÉGE Városunkban jelentősen megnö-

vekedett a zöld forgalmi rendszámú gép-

kocsik száma, ezért a díjmentes várakozási 

lehetőség fenntartása egyre gyakrabban 

eredményezett forgalomtechnikai ne-

hézségeket. A zöld rendszámú autók egy 

része hibrid jármű, nem garantált, hogy 

semmiféle szennyezőanyagot nem bocsát 

ki működése során, ezért a díjmentesség 

április 1-től megszűnik.

Ugyanakkor a parkolási kedvezményre 

jogosultak a zöld forgalmi rendszámú 

gépkocsikkal továbbra is ingyen várakoz-

hatnak az I. és II. díjzónákban, amennyiben 

regisztrálnak az ügyfélszolgálatnál vagy a 

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság par-

kolási ügyfélszolgálatánál.

MeGHOsszABBítvA A PArkOlÁsi keD-

VEZMÉNY Parkolási kedvezménnyel él-

hetnek azok, akik 2020. december 31-ig az 

Adóiroda által igazoltan jogosultak voltak 

erre a kedvezményre, illetve az Adóiroda 

által kiadott, 2021. 04. 15-ig érvényes kék 

parkoló matricával rendelkeznek. Akinek 

érvényes kedvezménye van, illetve már 

regisztráltatta az elmúlt egy évben a gép-

kocsiját, nem kell semmit tennie.

Azok a szentendrei állandó vagy szentend-

rei tartózkodási hellyel rendelkező lako-

sok, akik 2020. október 15. után vásároltak 

gépkocsit, vagy lettek tulajdonosai a gép-

kocsinak, a várakozási jogosultságot csak 

a gépkocsi nyilvántartásba vételével (re-

gisztrálásával) szerezhetik meg. Ugyanez 

igaz a cégekre, szervezetekre is, amennyi-

ben székhelyük, telephelyük Szentendrére 

van bejegyezve. Új regisztrációt intézni az 

Ügyfélszolgálatnál, valamint a Szentendrei 

Rendészeti Igazgatóságnál lehet.

A díjköteles várakozási terület rendszeres 

igénybevételéhez éves és időszakos bérlet 

vásárolható.

A munkavállalói bérlet kizárólag munkana-

pokon és a Paprikabíró utcai nagy parko-

lóban, valamint a Bolgár utcai parkolóban 

érvényes.

Bérletet vásárolni, új regisztrációt intézni 

az Ügyfélszolgálatnál, valamint a Szent-

endrei Rendészeti Igazgatóságnál lehet.

2022. április 1-től a szentendrei teljes par-

kolásüzemeltetést a Szentendrei Rendé-

szeti Igazgatóság (SZERI) végzi.

NYÁr véGéN iNDUlHAt A 11-es főÚt 

felÚJítÁsA A kivitelezési közbeszerzési 

eljárás elindítása április végén, május ele-

jén várható, ami mintegy három hónapot 

vesz majd igénybe. A felújítás ideje alatt 

szükségessé váló forgalomterelésekről áp-

rilis elején tud a Magyar Közút egyeztetni az 

önkormányzattal. Ezt követően – az ígéret 

szerint – folyamatos egyeztetés zajlik majd 

az aktuális elterelésekről.

A főút felújításával összehangoltan, azt 

megelőzően a 11-es alatti közművek cse-

réjére is sor kerül, a hálózatcserével kap-

csolatos tervek elkészültek, az ezeket jó-

váhagyó támogató okiratra várnak.

A felújításról szóló aktualitások a szentend-

re.hu külön rovatában olvashatók, az oldal 

folyamatosan frissül: www.szentendre.

hu/a-11-es-fout-szentendrei-szakasza-

nak-rekonstrukcioja

tAvAszi vízÓrA-elleNőrzés A házi 

ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna 

tisztán tartásáról és a vízmérők épségé-

nek megőrzéséről a felhasználó köteles 

gondoskodni. A tartós fagyok elmúltával 

mindenképp célszerű megvizsgálni a víz-

mérőakna állapotát, különösen a hétvégi 

házakban. Jót tesz, ha alaposan kiszellőz-

tetjük az aknát, így a mérők megóvhatók 

a korróziótól. A kerti csapokat csak akkor 

ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem 

várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg 

jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.

Gyors és egyszerű technika az ellenőrzés-

re: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi 

hely kifolyószerelvényét, és nézzük meg a 

vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis 

pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, 

ezért érdemes szakemberrel átnézetni a 

rendszert.

JÁtszÓterek felÚJítÁsA, tAvAszi 

NAGYtAkArítÁs A Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. munkatársai összesen 87 

játszóeszközt újítanak fel: a sérült, vagy 

korhadt elemeket kicserélik, valamint a ki-

sebb hiányosságokat pótolják a játszóesz-

közökön. A hároméves felülvizsgálaton 

egyes játékok nem feleltek meg az előírt 

szabályoknak, de a játszóeszközök nem bal-

Fotó: Bellai László

Fotó: unpslash.com

Fotó: Bellai László
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esetveszélyesek. A munkálatok várhatóan 

május közepéig tartanak. A szolgáltató az 

alábbi elérhetőségen várja az esetleges 

hibák, problémák bejelentését: +36-26 300 

407, vsz.ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Folyamatosan zajlik a tavaszi nagytakarítás: 

a buszvárók, aluljárók, hídelemek, korlátok, 

hirdetési felületek magasnyomású mosása 

és fertőtlenítése, a közterületek tisztítása, 

évelőágyak takarítása.

MeGNYert PÁlYÁzAtOk A város több mint 

188 millió forint európai uniós alapokból 

származó, a projekteket 100 százalékban 

finanszírozó támogatást nyert. A beruhá-

zások kivitelezésére közbeszerzési eljárást 

indítanak.

Csapadékvíz-elvezetés Petyinán.

A Barackvirág és a környező utcák vízelve-

zetési problémáinak megoldására készült 

tervek szerint több mint négyszáz méter 

új vízelvezetési árok, közel kétszáz méter 

hosszan bioárok létesül. Több, mint hatvan 

méteren megtisztítják a meglévő árkokat, 

az út alatt a vizet átvezető csövet fektetnek 

le és egy 120 m3-es esőkertet alakítanak 

ki. Ezzel 2,6 hektár terület vízelvezetési 

problémái oldódnak meg a Petyina város-

részben.

Energetikai korszerűsítés az izbégi 

óvodában.

Az Izbégi Tagóvoda több, mint százéves 

épülete külső hőszigetelést kap, a régi nyí-

lászárókat korszerű, a hőszigetelési szem-

pontoknak megfelelő redőnyös nyílászá-

rókra cserélik. A régi, rossz hatásfokú kazán 

helyett új kondenzációs gázkazánt kap az 

intézmény. Az áramfogyasztás csökkentése 

és a meleg víz előállításának hatékonyabb 

energetikai megoldása érdekében az épü-

letre napelemeket telepítenek.

ÚJ szOlGÁltAtÁs A DUNAkANYAri CsA-

lÁD- és GYerMekJÓléti iNtézMéNY-

NÉL A Központ megyei szintű fogyatékos-

ságügyi tanácsadói szolgáltatással bővült. 

A segítségnyújtás kiterjed a megváltozott 

munkaképességű, tartósan beteg, sú-

lyosan halmozottan fogyatékos szemé-

lyek ellátásával kapcsolatos információk 

nyújtására, a speciális szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés segítésére, az érintett 

családok, szakemberek számára nyújtott 

tanácsadásra. Naprakész információkkal 

segít a sajátos nevelési igényű gyerme-

kek és tanulók számára elérhető oktatási 

nevelési intézmények, szolgáltatások, el-

látások elérésében.

A személyes ügyfélfogadáson (Duna-kor-

zó 25. P’Art mozi épületében a földszinten) 

szociálpedagógus és gyógypedagógus 

várja az érdeklődőket.

eMlékfUtÁs: 150 év 150 kilOMéter 

A Magyar Honvédség altiszti kara idén ün-

nepli az altisztképzés másfél évszázados 

évfordulóját. A program keretében katonai 

váltófutás indul Veszprémből, ami két nap 

alatt huszonhét településen keresztül, a 

150 évet jelképező 150 kilométer meg-

tétele után, április 13-án, szerdán érkezik 

Szentendrére.

A futásban részt vevő katonák katonai ren-

dészeti felvezetéssel és kísérettel biz

MeGkezDőDÖtt A MŰvészetMAlOM 

felÚJítÁsA Áprilisban megkezdődött a 

szentendrei MűvészetMalom középső szár-

nyának rekonstrukciója. Az összesen bruttó 

280 millió forintos beruházás legfontosabb 

eleme a három egységből álló épület kö-

zépső részének befejezése, aminek során 

a földszinti udvari traktusban olyan több-

célú terem jön létre, amelyben mini-konfe-

renciák, kiállítások rendezhetők, az emelt 

galériaszinten pedig az üvegezett felületek 

mögött múzeumpedagógiai helyiség lesz. 

Emellett a vizesedést is megszüntetik az 

egész épületben.

A nagy volumenű munka elvégzése azért 

is lett fontos, mert 2023-ban az Európai 

Iskola művészcsoportot bemutató nagy-

szabású kiállítással várják a közönséget, 

ezt követően az 1924-től 1949-ig működő 

Képzőművészek Új Társasága (KÚT) művei 

kapnak helyet, a két fő kiállításhoz pedig a 

kismúzeumok szatellitként csatlakoznak. 

Az egész éven átívelő programsorozat fő 

helyszíne a MűvészetMalom lesz, megfe-

lelő fizikai-műszaki körülmények biztosí-

tása pedig azért is elengedhetetlen, mert 

leromlott állapotú helyszínre műtárgyak 

kölcsönzése nem lehetséges. (forrás: www.

profitline.hu)

fÓrUM Az iNGAtlANHAszNOsítÁsrÓl 

 Szentendre januárban elfogadott vagyon-

gazdálkodási koncepciójának kiemelt tö-

rekvése, hogy az önkormányzat tulajdoná-

ban lévő belvárosi épületek megújuljanak. 

A felelős vagyongazdálkodás szellemében 

az eladás helyett az önkormányzat tulaj-

donjogának megőrzésével a hosszú távú 

hasznosítási, fejlesztési együttműködések 

lehetőségeit keresi a városvezetés – ennek 

jegyében zajlott a március végi találkozó.

Összesen tíz – először hat – belvárosi in-

gatlan hasznosításáról lehet szó, melyek 

mindegyikét bemutatja a város az érdek-

lődő befektetőknek, vállalkozóknak. Az 

elképzelések szerint április végén a képvi-

selő-testület elfogadja az épületekre vonat-

kozó hasznosítási pályázatokat. Első körben 

három ingatlanra vonatkozó pályázatot tud 

városrészi költségvetés
2021.

Elkészült a Barackvirág utcával szemben 

lévő Duna-parti gyalogösvény burkolása 

is. Az ösvény mellett fogják kialakítani a 

korszerű környezetvédelmi és vízgazdál-

kodási szempontoknak megfelelő eső-

kertet, ami a Barackvirág utcáról és kör-

nyékéről lezúduló csapadékvizet felfogja.

A gyalogösvényre a gépkocsival törté-

nő behajtást pollerekkel akadályozzák 

meg, amiből egyet már kihelyeztek, rö-

videsen kikerül még kettő. A fejlesztés 

bruttó 1.000.760 forintba került, és ugyan 

a harmadik helyen végzett a Tyúkosdű-

lő, Petyina, Boldogtanya és Papsziget 

környékének körzetében, de az első két 

helyen álló ötlet kivitelezési költsége 

mellett még belefért a keretbe.

A Sztaravodai úti köztemető alsó parkoló 

részének rendezését március végére be-

fejezték, a mintegy 1800 négyzetméte-

res önkormányzati területen 28 gépkocsi 

számára alakítottak ki parkolóhelyet.

A temetőlátogatók számára fenntartott 

parkolóban az egyirányúsított forgalmat 

táblák jelzik, a gépkocsik számára merő-

leges parkolási szabály lesz érvényben. 

A következő hónapokban cserjesorral 

szegélyezik a parkolót, a későbbiekben 

fák telepítésére is sor kerül.

A parkoló kivitelezése meghaladta az 

ötmillió forintos keretet, a fennmaradó 

részt az önkormányzat a fejlesztési ke-

retből pótolta.

2022.

Március végén megkezdődött a javas-

latok rendszerezése, feldolgozása, 

melyben a Petzelt József Technikum 

és Szakképző Iskola diákjai segítettek. 

A javaslatok többsége az utak, járdák 

javításával, a közvilágítás fejlesztésével 

kapcsolatos, de szép számmal szerepel-

nek a közlekedésbiztonság javítására, 

parkolásra, közösségi terek bővítésére, 

valamint a köztisztaságra vonatkozó öt-

letek is.

A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodá-

si Iroda munkatársai a megvalósíthatóság 

szempontjából elemzik a fejlesztési ja-

vaslatokat, azt vizsgálva, hogy belefér-e 

a keretösszegbe, illetve a fejlesztés terü-

lete, jellege önkormányzati hatáskörbe 

tartozik-e. Majd ötven tételből álló cso-

portokban továbbítják a városrész képvi-

selőjének, aki véleményezi az ötleteket.
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majd kiírni az önkormányzat, várhatóan 

májusban. Majd szeptemberben egy újabb 

ingatlanra kerülhet sor, illetve jövő év elején 

a maradék kettőre. Az utóbbi három ingatlan 

szociális bérlakás, ezért a pályázat kiírása 

előtt cserelakást kell biztosítani a bennük 

lakóknak.

szeMétszeDési AkCiÓ A fÖlD NAPJÁN 

A Föld Napja alkalmából 2022. április 23-

án, szombaton Szentendre minden város-

részére kiterjedő szemétszedési akciót 

hirdet az önkormányzat. Városrészenként 

több helyszín lesz, a munkához zsákokat, 

kesztyűt a VSZ nZrt. biztosít. Az önkor-

mányzat kéri, hogy a részvételi szándékot 

a választókerületek képviselőinél jelezzék; 

a különböző helyszíneken folyó munkát ők 

hangolják össze. 1. sz. választókerület: Pál 

Gábor (pal.gabor@szentendre.hu). 2. sz. vá-

lasztókerület: Magyar Judit (magyar.judit@

szentendre.hu). 3. sz. választókerület: Drá-

vucz Zsolt (dravucz.zsolt@szentendre.hu). 

4. sz. választókerület: Hernádi Krisztina Nóra 

(hernadi.krisztina.nora@szentendre.hu). 5. 

sz. választókerület: Szegedi István (szegedi.

istvan@szentendre.hu). 6. sz. választókerü-

let: Helyes Imre Mihály (helyes.imre.mihaly@

szentendre.hu). 7. sz. választókerület: Szűcs 

Katalin (szucs.katalin@szentendre.hu). 8. sz. 

választókerület: Pilis Dániel (pilis.daniel@

szentendre.hu). 9. sz. választókerület: Lang 

András (lang.andras@szentendre.hu). A 10. 

sz. választókerületben az időközi választás 

lebonyolításáig Fülöp Zsolt polgármester 

fogadja az ott élők kérdéseit, kezdemé-

nyezéseit; a szemétszedési akcióval kap-

csolatban a polgarmester@szentendre.hu 

címen. érhető el..

OrszÁGOs NYitNikék fUvOlAverseNY 

Április első hétvégéjén zajlott a II. Országos 

NyitniKék Minősítő Fuvolaverseny Szent-

endrén a Vujicsics Tihamér Alapfokú Mű-

vészeti Iskola szervezésében. A felhívásra 

rengetegen jelentkeztek, ezért két hely-

színen dupla zsűri – számos országosan 

elismert szaktekintély – hallgatta végig a 

228 versenyzőt. A verseny gördülékenyen, 

olajozottan zajlott, köszönhetően a sokéves 

tapasztalatnak és a rendkívül lelkiismeretes, 

odaadó szervezésnek.

Mini korcsoport: Turai Borka kiemelt arany, 

tanára Bajánné Babics Nóra, korrepetitor 

Rich ter Annamária, Németh Alíz kiemelt 

arany, tanára Bajánné Babics Nóra, korre-

petitor Richter Annamária

I. korcsoport: Martincsek Balázs arany, ta-

nára Bajánné Babics Nóra, korrepetitor 

 Richter Annamária, Gyürk Sarolta ezüst, 

tanára Laárné Szaniszló Éva, korrepetitor 

Lozsányi Soma, Szabó Zsuzsanna bronz, 

tanára  Laárné Szaniszló Éva, korrepetitor 

Lozsányi Soma

II. korcsoport: Wágner Jázmin Rózsa kiemelt 

arany, tanára Kádár Krisztina, korrepetitor 

Forrai Judit, Turai Gréti kiemelt arany, tanára 

Bajánné Babics Nóra, korrepetitor Richter 

Annamária, Szalai Csenge bronz, tanára 

Storcz Laura, korrepetitor Klausz Tamás, 

Bereczky Márton bronz, tanára Storcz  Laura, 

korrepetitor Klausz Tamás

III. korcsoport: Kálmán Réka ezüst, tanára 

Kádár Krisztina, korrepetitor Forrai Judit

Mitró Flóra bronz, tanára Bajánné Babics 

Nóra, korrepetitor Richter Annamária, 

 Szakács Anna Virág bronz, tanára Storcz 

Laura, korrepetitor Klausz Tamás

IV. korcsoport: Vándor Sára Márta arany, 

tanára Bajánné Babics Nóra, korrepetitor 

Richter Annamária

V. korcsoport: Swinburn Dominika ezüst, 

tanára Czifra Gergely, korrepetitor Klausz 

Tamás

VI. korcsoport: Kiriakidis Eléni ezüst, tanára 

Kádár Krisztina, korrepetitor Forrai Judit

Felkészítő tanári különdíjban részesült 

 Bajánné Babics Nóra és Kádár Krisztina.

Korrepetitori különdíjat kapott Forrai Judit 

és Richter Annamária.

testÜleti Hírek

A februári testületi ülés óta felhalmo-

zódott, halasztást nem tűrő ügyek mi-

att Fülöp Zsolt polgármester rendkívüli 

testületi ülést hívott össze március 25-

én, ahol pályázatokról és egyéb ügyekről 

döntöttek a képviselők.

kivonultak a kormánypárti képviselők

A testületi ülés napirendi pontjainak 

elfogadása után a jelenlévő fideszes 

képviselők tiltakoztak az ellen, hogy 

napirendre vegye a testület az önkor-

mányzatok önállóságát és finanszíro-

zási lehetőségeinek bővítését javasló 

MÖSZ – előterjesztést. (Ennek lényege, 

hogy bármilyen kormány is alakul az 

áprilisi választást követően, a magyar 

önkormányzatiság életben tartása ér-

dekében jelentősen át kell alakítani az 

önkormányzatok működési és finanszí-

rozási modelljét.) Az ellenzék a napirend 

tárgyalása előtt kivonult a teremből. A 

javaslat megtárgyalása után a jelenlévő 

képviselők egységesen megszavazták 

az előterjesztést.

sportpályázatok – önkormányzati 

hozzájárulás

A testület döntött arról is, hogy az ön-

kormányzat megadja tulajdonosi hozzá-

járulását a Kőzúzó utcai sporttelep és az 

Izbégi sporttelep fejlesztésére a Dunaka-

nyar SE által beadott pályázathoz. Annak 

megvalósulása esetén fedett műfüves 

pálya létesülhet, megújulhat az élő- és 

műfüves nagypálya csakúgy, mint a mű-

füves pálya világítása. Az Izbégi úti sport-

pálya esetében megújulna a kerítés és az 

élőfüves pálya, létesülne egy kis műfüves 

pálya, továbbá pályavilágítás épülne ki az 

élőfüves pályához. Miután TAO-s pályá-

zatról van szó, annak teljes összegét állja 

a kiíró, így az önkormányzatnak a fejlesz-

tések egyetlen fillérjébe sem kerülnek.

Pályázat ingatlanok hasznosítására

Pályázatot ír ki a város a Paprikabíró utcai 

parkolóban található ingatlanok haszno-

sítására. A nagy parkolóba érkeznek, és 

ott parkolnak a Szentendrére látogatókat 

szállító turistabuszok és személyautók. 

Ezért fontos szempont, hogy a nagy sze-

mélyforgalomra való tekintettel nyilvá-

nos közmosdó is nyíljon az épület hasz-

nosítása során. Az önkormányzat a két 

ingatlan pályáztatása mellett döntött.

Plusz forrás a MűvészetMalomnak

A Ferenczy Múzeumi Centrum 224 mil-

lió forint támogatást kap az EMMI-től a 

MűvészetMalom felújításához, a rendez-

vényterem és a múzeumpedagógiai tér 

kialakításához. Az intézmény költségve-

tésében a beruházáshoz szükséges 36 

millió forintos önrész benne van, de az az 

építőanyagok drágulása miatt nem ele-

gendő a beruházáshoz, ezért a mostani 

ülésen 87 millió forint pótlólagos forrás 

biztosításáról döntött a testület.

forgalomtechnikai beruházások

A testület plusz forrást biztosít a tava-

lyi városrészi költségvetés keretében a 

lakosság által megszavazott Vasúti vil-

lasori forgalomtechnikai beruházáshoz. 

A folyamatos áremelkedések miatt a 

kivitelezés költségei nőttek, ezért a már 

megszavazott 4,4 millió forintot 2,25 mil-

lió forinttal kiegészíti az önkormányzat. 

A tervezett beruházás során bővítik a 30 

kilométeres sebességkorlátozási zónát, 

egyirányúsítanak utcákat és egyenrangú 

útkereszteződéseket alakítanak ki, illet-

ve az Acél utcában két forgalomlassító 

küszöböt – fekvőrendőrt – telepítenek.

Egyebek

A márciusi ülésen a testület jogszabály-

változás miatt módosította a Gondozási 

Központ alapító okiratát is, illetve döntött 

arról, hogy elindítja az Izbégi csapadék-

víz-elvezetés kivitelezésével kapcsolatos 

közbeszerzési eljárást.
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Több forrás jut a térségnek

Dr. Vitályos Eszter, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az országgyűlési 
választásokat 2022. április 3-án Pest megye 3. számú választókerületében. 
Kampányának központi eleme az Átölel a Pilis-Dunakanyar elnevezésű 
stratégiai terv volt.

először is szeretném megköszönni, hogy 

ilyen rövid időn belül a rendelkezésünk-

re állt és egyúttal gratulálok a választási 

győzelméhez.

Köszönöm szépen.

A kampányának meghatározó része volt 

az Átölel a Pilis-Dunakanyar stratégia, 

ami egy átfogó terv a térség fejleszté-

sére. ez nagyon nagy összefogást felté-

telező hosszú távú koncepció. Hogy jött 

ez létre, és kik vannak benne ebben az 

összefogásban?

Éppen az volt az egyik legfontosabb gon-

dolata a szövetségünk megalapításának, 

hogy próbáljuk meg az embereket moti-

válni arra, hogy közösen tegyenek a tér-

ségért – méghozzá pártpolitikától men-

tesebb módon! Mi nem akarunk senkit a 

politikai irányzatunk felé terelni, hanem 

együtt szeretnénk dolgozni civilekkel, 

önkormányzatokkal, vállalkozókkal az 

értékeink megőrzéséért, fejlesztéséért. 

Olyan embereket tudtunk megnyerni 

a munkacsoportjaink vezetésére, akik 

egyrészt lokálpatrióták, másrészt helyi 

szakemberek, akik nagy ismertséggel 

rendelkeznek, ismerik és érzik az egész 

térséget.

A térségben sokféle vezetésű önkor-

mányzat dolgozik, és az egyes települé-

sek érdekei akár egymással ellentétesek 

is lehetnek. Pomáz és Budakalász például 

össze szokott veszni a budakalászi közle-

kedési csomópont működésén. Hogyan 

lehet ilyen helyzetben együttműködni, 

milyen lépései vannak ennek?

Mindenhol meg lehet találni azt az arany 

középutat, ami mindenki számára elfogad-

ható. Épp ez az országgyűlési képviselő 

feladata. Nyilván lesznek olyan nagyobb 

volumenű fejlesztések vagy olyan ügyek, 

amelyekben több önkormányzatnak kell 

majd részt vennie. Rögtön mondok egy 

példát. Ilyen a pilisvörösvári elkerülő út. 

Vannak olyan önkormányzatok a környé-

ken, akiknek nem annyira egyértelmű, 

hogy miért is kell ezt megépíteni. A vö-

rösváriaknak viszont létkérdés. Ők ugyan-

abban a nehéz helyzetben vannak, mint 

Szentendre, mert a várost keresztülvágja 

egy főút, csak ott még óriási kamionforga-

lom is kapcsolódik hozzá. Lesznek majd 

olyan projektek, amelyek mögé be kell 

állnia minden településnek, mert csak így 

tudjuk megvalósítani ezeket.

ennek tisztázására létrehoznak majd 

egyeztető tárgyalásokat?

Pontosan. De ha tíz önkormányzat közül 

kilenc egy véleményen van, akkor annak 

az egynek látnia kell, mi a többség akarata, 

és akkor bizonyára támogatni fogja a fej-

lesztést. Nyilvánvalóan lesznek nehezebb 

ügyek, de szerintem mindent tárgyalásos 

alapon, együttműködésben kell kezelni a 

jövőben is.

A szentendrei önkormányzattal milyen-

nek látja az együttműködést?

Én mindig is nyitott voltam az együttmű-

ködésre, úgyhogy azt gondolom, ha ez a 

másik oldalon is ugyanígy történik, akkor 

nem lesz ezzel probléma a jövőben sem.

Milyen fórumokon tud majd zajlani ez az 

együttműködés?

Polgármester úr már írt egy gratuláló leve-

let a napokban. Ebben egyúttal arra kért, 

hogy beszéljünk a szentendrei ügyekről. 

Számos meghatározó ügyben én is kér-

tem tőle tájékoztatást még februárban, 

úgyhogy hamarosan le is fogunk ülni a 

tárgyalóasztal mellé.

Az „Átölel”-stratégia segíthet-e ön szerint 

abban, hogy egy kicsit tárgyilagosabban 

lássunk, a közös érdekeket nézzük és ne 

ideológiai harc folyjon?

Talán most, hogy a választások véget ér-

tek, és megnyugszanak a kedélyek, sokkal 

kevesebbet kell majd országos politikával 

foglalkozni, és többet lehet a térségivel. És 

ezt most nem magamra értem, mert az or-

szágos politikát nem én hoztam be a helyi 

közbeszédbe. Ha mindenki teszi a dolgát, 

akkor óriási eredményeket fogunk elér-

ni. De ehhez természetesen az kell, hogy 

mindenki azt nézze, mi a térségünk és mi 

a településeink érdeke.

A legtöbben a közlekedést látják problé-

másnak. ennek egyik kulcspontja a 11-es 

felújítása. Már úgy volt, hogy ez a munka 

megkezdődik, aztán mégsem indult el.

A folyamat, minden ellenkező híresztelés 

ellenére, elindult. A Magyar Közút mun-

katársai előkészítő méréseket és szakasz-

határ-kijelöléseket végeznek. A közvéle-

mény nyilván azt a pillanatot tekinti majd 

a munka tényleges elindulásának, amikor 

megjelennek a munkagépek. Ahogy a 

közbeszerzés véget ér, kiválasztják a kivi-

telezőt, az építési munka is megkezdődik, 

és már ez is csak néhány hét kérdése. Itt 

Dr. Vitályos Eszter | Fotó: Deim Balázs
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inkább az a kérdés, hogy azt a 15 hóna-

pot, amíg a munkálatok zajlanak, milyen 

türelemmel fogjuk majd elviselni, hogyan 

vészeljük át. Ennek megoldására már ösz-

szehívtam egy olyan tárgyalást, ahol az 

összes érintett szereplő jelen volt a MA-

HART-tól kezdve a Pest megyei Közút, a 

Volánbusz, a Budapesti Fejlesztési Köz-

pont és mások. Arról beszéltünk, hogyan 

lehet majd megoldani a közlekedést, mi-

lyen alternatív útvonalakkal lehet kiváltani 

a 11-est a felújítás alatt. Nem lesz könnyű, 

de azt fontos már most elmondani, hogy a 

MAHART például nagyon nyitott volt arra, 

hogy személyszállító hajókat állítson be 

a reggeli és a délutáni csúcsforgalomba. 

Ugyanakkor attól tartanak, hogy az egy 

óra tíz perces hajózás nem lesz verseny-

képes. Pedig a reggeli csúcsforgalom-

ban, pláne, ha ideiglenesen sávzárásra is 

szükség lesz, akkor az az egy óra tíz perc 

szerintem bárkinek elfogadható. Vannak 

olyan tervek is, hogy a Szentendrétől 

északabbra lévő települések lakosságát 

megpróbáljuk valamilyen úton-módon 

a váci vonal irányába terelni, ami nyilván 

azoknak lesz elfogadható, akik a kompo-

zástól sem ódzkodnak.

A Hév-állomások felújítására mikor szá-

míthatunk?

A HÉV a teljes Budapest-Szentendre kö-

zötti szakaszon megújul, nem csak az ál-

lomások, hanem a sínek, a sínpályák és a 

szerelvények is teljesen újak lesznek. Ez a 

beruházás is a helyreállítási alapból fog el-

készülni, azaz egy Európai Uniós forrásból. 

A COVID okozta gazdasági hátrányok csök-

kentésére hoztak létre egy olyan alapot, 

amiből ez megvalósulhat. A Volánbusz te-

rületével együtt újul meg, tehát egy olyan 

közlekedési csomópont alakul ki itt, hogy 

rá sem fogunk ismerni… Új P+R parkolókat 

is kialakítanak és lesznek kerékpártárolók 

is. A pomázi állomáson a polgármester úr 

kérésére kormányablak is készül. Vagyis 

a teljes bódéváros, ami most ott van, meg 

fog szűnni.

Most már csak az a kérdés, hogy megkap-

juk-e a helyreállítási alapot?

A helyreállítási alap megérkezése nem 

kérdés, mert a kormány az Európai Uniós 

forrásokat és a helyreállítási alap forrásait 

is megelőlegezi. Így ezek a munkák is meg 

tudnak kezdődni, mindentől függetlenül.

A szentendrei mentőállomás felújítása 

húzódik már egy ideje, ezt a munkát vár-

hatóan mikor kezdik el?

Ez a Mentőszolgálat ütemezésén múlik, a 

munka bármikor elkezdődhet. Két-három 

hete voltunk kint Csató Gáborral az Or-

szágos Mentőszolgálat főigazgatójával és 

Győrfi Pál szóvivővel, amikor bejelentettük, 

hogy a teljes mentőállomás megújul, és 

letettük az alapkövét az új mentőállomás-

nak, ami Tahitótfaluban épül majd meg, 

szintén helyreállítási alapból.

ez azt is jelenti, hogy nagyobb lesz a kapa-

citás? több beteget tudnak majd ellátni?

Igen. A szigetieknek különösen sokat je-

lenthet majd ez az új állomás, mert jelen-

leg nincs híd a sziget déli részén, ezért a 

mentőnek most körbe kell jönnie Tahitótfa-

luig, hogy átjusson a Dunán. Az új állomás 

időben óriási előnyt jelent majd.

ez jó hír, de jelzi, hogy nagyon megnöve-

kedett a régióba beköltözők száma, mi-

közben az infrastruktúra ezt nem tudta 

követni. lehet-e változtatni ezen?

Nagyon nehéz azt követni infrastruktúrával, 

ahogy nőtt a betelepülők száma. Az elmúlt 

harminc évben például Pócsmegyeren 

megnégyszereződött a lakosságszám. 

Ugyanazt az óvodát, ugyanazt a bölcső-

dét, ugyanazt az infrastruktúrát használják, 

négyszer annyian. Ez nagyon nagy nehézsé-

geket okoz. Az országban rengeteg térség 

azért tudott sokkal nagyobb mértékben fej-

lődni, mert konvergenciarégióba tartoztak, 

ami azt jelenti, hogy európai uniós forrásokra 

voltak jogosultak. Mi nem tartoztunk ebbe, 

ezért nagyon kevés lehetőségünk volt arra, 

hogy európai uniós forrásokra pályázzunk. 

A mostani ciklustól viszont azzal, hogy Pest 

megye levált Budapestről és önálló régiót 

alkotunk, bekerültünk egy úgynevezett fej-

letlenebb régió-kategóriába, ami azt ered-

ményezi, hogy mi is ugyanúgy jogosultak 

leszünk pályázni, mint akár Szabolcs-Szat-

már-Bereg megye. A számításaim szerint 

háromszor-négyszer annyi forrás jut majd 

ebbe a térségbe, mint korábban!

Miféle infrastrukturális fejlesztések jö-

hetnek szóba?

Ebbe tulajdonképpen szinte minden bele 

fog férni, mert az európai uniós források 

az életünk minden területére adnak meg-

oldást. Ez azt jelenti, hogy az energiaha-

tékonyságtól elkezdve, a vízi közművek 

fejlesztéséig, a csapadékvíz-elvezetésig 

gyakorlatilag bármi lehetséges, ami az itt 

élők számára fontos. A DMRV-vel is tár-

gyaltam már annak érdekében, hogy az 

állandó vízhiányt hogyan lehetne orvosol-

ni. Erre a gondra is ott lesz az úgynevezett 

KEHOP+ forrás. Ez a környezet- és ener-

giahatékonysági operatív program, amiből 

a DMRV tud majd pályázni és fejleszteni.

Az Anna-völgyi üdülő helyén megvalósu-

ló beruházásról mit lehet tudni?

Az Anna-völgyi üdülő a Hauszmann Ala-

pítvány tulajdonába került, s megújulása 

után oktatási központ lesz. Tehát nem egy 

elzárt üdülő, mint ami régebben volt, ha-

nem megnyílik az érdeklődők előtt. Olyan 

oktatási központként működik majd, amely 

a régi magyar szépmíves mesterségeket 

fogja oktatni. A műemléki felújítások kap-

csán kiderült, hogy egyre kevesebb olyan 

szakember van, aki ezekhez a szépmíves 

mesterségekhez ért. Ami viszont különö-

sen fontos, hogy a természetvédelem je-

gyében a beépítés kisebb lesz, mint előtte 

volt! A közeli Lajos-forrásnál található régi 

turistaház is megőrzi korábbi funkcióját, 

de teljesen megújul. Nagyon elhanyagolt 

állapotban van sajnos mind a tető, mind 

a falak, vagyis lehetséges, hogy az ala-

poktól kell újjáépíteni, de a régi formáját 

meg fogja tartani. Úgy tudom, hogy már a 

nyár folyamán hozzá fognak tudni kezdeni 

a munkákhoz. Ott szintén a közbeszerzési 

eljárások lezajlásán múlik mindez.

szentendre kinőtte a mostani egészség-

ügyi központot. ebben várható-e előre-

lépés?

Mi nagyon szeretnénk, ha lenne ebben is 

előrelépés, mert azt látjuk, hogy annak elle-

nére, hogy rengeteg fejlesztés történt az el-

múlt időszakban, ettől a kapacitáshiány nem 

oldódott meg. Főleg orvosokból és asszisz-

tensekből van kevés. Ugyanez mondható 

el a térség másik rendelőintézetéről, a pi-

lisvörösváriról is. Az ottani épület nagyon 

szépen megújult, de a várólisták hosszúak 

maradtak. Ezért azt gondolom, hogy meg-

érdemelne ez a térség akár egy önálló kór-

házat is. Úgyhogy ezen is dolgozik most a 

munkacsoportunk, és hamarosan megkezd-

jük az egyeztetéseket a minisztériummal.

A fő téri kereskedőház felújításának a 

kérdése folyamatosan feszültséget szül a 

városban, ön mit gondol, hogyan lehetne 

ezt a kérdést megoldani?

Én abszolút egyetértek a felújításával! Elő-

ször az épület későbbi funkciójáról kell dön-

teni, ennek megfelelően tudunk majd forrást 

találni. De elindítottunk egy olyan kezde-

ményezést is, hogy a Pilis-Dunakanyar az 

UNESCO Világörökség részévé válhasson. 

Ennek érdekében küldtem levelet mind a 

tizenhét település polgármesterének és 

kértem őket, tegyenek javaslatot, hogy a sa-

ját településükön melyek azok az épületek, 

vagy tájegységek, erdők, amik bekerülhet-

nének a világörökségi várományos terüle-

tek közé. Ha a Kereskedőház is az UNESCO 

világörökség része lehetne, azzal is plusz 

forrásokat vonhatnánk be, és ez segítene 

abban, hogy megőrizzük és fejlesszük. Nyil-

ván más megoldásokat is fogunk keresni, de 

egyelőre most azt kell tudni, hogy a múlt 

év végén készült el Szentendre turisztikai 

koncepciója, amit Lőrincz Ágnessel, a Szent-

endre és Térsége TDM NKft. ügyvezetőjével 

vittünk be a Turisztikai Ügynökséghez. Az 

Ügynökség nyilván meg fogja vizsgálni an-

Az egész térség képviselője szeretnék lenni,
és nem csak a hozzám közelállóké, vagy
a velem szimpatizálóké, hanem mindenkié.



nak a lehetőségét, milyen forrásokat tudunk 

bevonni a Kereskedőház fejlesztésére. De én 

például ide sorolom a Templomdomb fel-

újítását is, mert arra is nagy szükség volna.

szentendrén belül is vitás kérdés egyéb-

ként, hogy kinek építjük a várost, a turis-

táknak, vagy az itt élőknek? Hogyan lehet 

ezt összeegyeztetni?

Ez még a Pilisi Parkerdő területén is kérdés, 

mert elképesztően sokan, évente 30 millió-

an tesznek itt látogatást. Ebben nyilván a 

COVID is szerepet játszott, amikor minden 

le volt zárva, és egész Budapest idejött ki-

rándulni. Szentendrén hétvégente sokszor 

megmozdulni sem lehet., Itt is az arany kö-

zépút megtalálása fontos, mert azért azt 

is látni kell, hogy rengetegen élnek a tu-

rizmusból: kiskereskedők, turisztikai szol-

gáltatók, vendéglátók. Nekik nyilván az az 

érdekük, hogy minél több legyen a látoga-

tó. Ugyanakkor, aki a belvárosban lakik, azt 

szeretné, ha csend lenne és nyugalom. Én 

ebben az „élni és élni hagyni” örökbecsű 

mondást tartom szem előtt, és azt javas-

lom minden településvezetőnek is, hogy 

próbálják meg ezt a mondást követni.

szentendrén több olyan kis múzeum 

is működik, amelyek rendkívül értéke-

sek, és a mai napig nem újította fel őket 

 senki.

Azt gondolom, hogy erre a kérdésre a vá-

ros kulturális koncepciója adhat megol-

dást. De ha fejlesztési forrást kell bevon-

ni, abban partner vagyok és megpróbálok 

minden eszközzel segíteni! Abban viszont 

nem szeretnék állást foglalni, hogy melyik 

múzeumnak van létjogosultsága a jövő-

ben és melyiknek nincs, mert ez nem az 

én szakterületem, ebben a szakértőkre és 

a helyiekre kell hallgatnunk.

ez azért érdekes kérdés, mert felveti, hol 

húzódik az önkormányzat és a képviselő 

kompetenciájának a határa. Ön ezt ho-

gyan határozná meg?

Egyrészt vannak olyan feladatok, ame-

lyek az önkormányzati törvényben van-

nak lefektetve, másrészt azt gondolom, 

hogy bármi tartozhat az én feladataimhoz 

is, amivel megkeresnek, és amiben a se-

gítségemet kérik. Az országgyűlési kép-

viselőnek az a dolga, hogy annak a tér-

ségnek, annak a településnek adjon meg 

minden segítséget, amely erre rászorul, 

vagy amelyik hozzá fordul. Úgyhogy min-

denben partner szeretnék lenni, de önkor-

mányzati kérdésekben a konkrét szakmai 

koncepciót mindig az önkormányzatnak 

kell a dolgok mögé tennie.

ezt jó hallani, különösen azért, mert 

Hadházy sándor elérhetetlennek tűnt a 

számunkra. Ön mennyire lesz elérhető a 

civilek, az egyes emberek számára?

Én eddig is elérhető voltam, ezután pedig 

kutyakötelességem, azt gondolom, hogy 

elérhető is maradjak. Mindenhol hirdetni 

fogom a fogadóóráim időpontját, de el 

lehet engem érni e-mailben, vagy akár 

telefonon is. Nem csupán a kampányom 

zajlott az emberek között, de a képvise-

lői munkám is ott fog! Ahogy eddig is, a 

jövőben is számíthat rám mindenki, füg-

getlenül attól, hogy április 3-án rám sza-

vazott, vagy valamelyik ellenfelemre! Az 

egész térség képviselője szeretnék lenni, 

és nem csak a hozzám közelállóké, vagy 

a velem szimpatizálók képviselője, hanem 

mindenkié.

Rist Lilla

Dr. Vitályos Eszter mesélt még a politikai 

pályájának alakulásáról, valamint az Átölel 

a Pilis-Dunakanyar Stratégiához való csat-

lakozás lehetőségéről is. A teljes interjú a 

www.szevi.hu weboldalon érhető el.
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Mit tehet a turizmus Szentendréért?
Az idei turisztikai szezon beindulására várva a 2021 októberében elfogadott turisztikai 

koncepció új nézőpontjáról, főbb irányairól, megvalósításának nehézségeiről a szent-

endre és térsége tDM Nonprofit kft. ügyvezetőjével, lőrincz Ágnessel beszélgettünk.

Csendesek a hétköznapok Szentendre 

belvárosában – persze most, hogy kitava-

szodott, a hétvégéken már megtelnek a te-

raszok, nyüzsög a sétány, dolgozik a híres 

lángosos és a fagyi is fogy rendesen. Erős 

a várakozás és a remény, hogy a nagybetűs 

SZEZON újra teltházzal köszönt a városra. 

Pedig a pandémia rendesen megtépázta 

a turisztikai ágazatot; vendéglátóhelyek, 

butikok sora zárt be, az előző évek tömeg-

turizmusra épülő koncepciója pedig gya-

korlatilag összeomlott.

„Ha a helyiek jól érzik magukat a 

városukban, akkor az ide látogató is jól 

fogja érezni magát.”

A város turisztikai főszezonját uraló tö-

megturizmus létjogosultsága körül már 

évek óta vita zajlott, hiszen az itt lakók 

számára az év nagy részét egyre élhe-

tetlenebbé tette. Ilyenkor rövid időre 

ugyan, de tömegek lepték el a mediterrán 

utcákat, a gyorsan megtelt parkolókból 

kiszorulva autók hada sorakozott a békés 

utcákban, a külföldi vendégekre beren-

dezkedő és árat szabó belvárost régóta 

alig-alig látogatták a szentendreiek. Ez 

utóbbi a járvány két éve alatt sem válto-

zott érdemben: ha a külföldiek el is ma-

radtak, helyébe tömeges belföldi „kiáram-

lás” lépett.

A TDM ügyvezetője állítja, hogy a pandé-

mia végsősoron nem tett rosszat Szent-

endrének, hiszen a teljes turisztikai szektor 

arra kényszerült, hogy – feladva az addigi 

kényelmes, megszokott hozzáállást – új-

ragondolja céljait és célközönségét, és ha 

kell, összefogjon azokért.

– Kiderült, hogy – belföldi látogatók mel-

lett – a helyiek is újra kíváncsiak lettek saját 

városukra. A szektor vállalkozásai gyorsan 

reagáltak: elkezdtek közös projektekben 

gondolkodni, mindenki –beleértve a város 

vezetését – azon kezdett dolgozni, vajon 

miként lehet megszólítani az addig elha-

nyagolt helyieket. Mi például 2020 végén 

felmérést készítettünk a körükben; arra 

voltunk kíváncsiak, milyen idegenforgal-

mat fogadnának el szívesen az itt lakók. 

Egy desztináció csak akkor sikeres, ha a 

helyiek jól érzik magukat a városukban, 

mert akkor az ide látogató is jól fogja érezni 

magát – fogalmazza meg a későbbi kon-

cepció alapvetését Lőrincz Ágnes, majd a 

nehézségekkel folytatja:

– Persze addig csak tervezünk és álmodo-

zunk, amíg olyan alapvető beruházások nem 

valósulnak meg, mint pl. vendégmosdók ki-

alakítása, infótáblák kihelyezése, vagy kül-

téri parkolók építése – az autóktól már nem 

lehet gyalogosan közlekedni, ez az egyik 

legkritikusabb pont a helyiek számára. A 

feladat nem egyszerű, hiszen – pl. Vác vagy 

Veresegyháza helyzetéhez képest – korláto-

zottak a terjeszkedés lehetőségei. Nagyon 

kicsi helyen van rengeteg mindenünk…

Lőrincz Ágnes | Fotó: Boldog Ati
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A városlakóknak szánt programok szer-

vezésében a Ferenczy Múzeum Centrum 

jár az élen helytörténeti kiállításaival, mú-

zeumpedagógiai programjaival, de ezen 

dolgoznak PMK vagy a Kulturális Központ 

klubjai, programjai is.

A TDM 2020 végén vette át a helyi közös-

ség fontos központjának számító Bükkös 

parti Piac üzemeltetését, biztosítva ezzel 

a tervezhető fejlesztéseket, a folyamatos 

problémakezelést. Lőrincz Ágnes szerint 

az ország egyik legszebb patakparti pia-

cát lehetne kialakítani, megfelelő anyagi 

forrás birtokában.

Zajlik a szakmai munka az itt lakóknak 

szánt Szentendre Kártya feltételeinek ki-

alakításáról is.

A TDM folyamatosan egyeztet a helyi vál-

lalkozókkal, például arról, hogy milyen 

kedvezményeket tudnak biztosítani – hét-

köznaponként – a helyieknek.

Lőrincz Ágnes a szektor problémáival is 

számol.

– Nagyon nehéz a vendéglátóknak ma 

Szentendrén is. A hétvége két napja alatt 

– bár nagyon sokan jönnek – lehetetlen 

egy teljes hét elvárt bevételét kitermelni, 

nem beszélve a munkaerőhiányról, ami mi-

att még vendéget is vesztenek. Nyitottak 

a városi kezdeményezésekre, ugyanakkor 

energiájuk nagy része a túlélésre megy el.

Egyébként egy másik szegmens is felélénkült 

a pandémia alatt: rengeteg minőségi ma-

gánszállás nyílt a városban, extra szolgál-

tatásokkal. A két szektor együttműködésre 

van ítélve: a TDM ebben szakmai napokkal, 

találkozók szervezésével, folyamatos prog-

ram-tájékoztatással segít. Miközben persze 

közös akciókat igyekszünk szervezni: ilyen 

lesz pl. a Szentendre a konyhában-projekt, 

hiszen egyrészt soknemzetiségű városként 

rengeteg hagyományos ételt tudunk kínálni, 

másrészt csodás menüsor rakható össze a 

város híres művészeinek kedvenc ételeiből 

– az eredeti receptek megvannak, már ‘csak’ 

az étlapra kell kerülniük!

A kezdeményezések sora folytatható: a 

helyiek kiszolgálása mellett fontos cél, 

hogy az ide látogatók számára ne csak a 

fagyi-lángos –ebéd bűvös háromszöge je-

lenítse meg Szentendrét számukra, hanem 

a múzeumok, a kulturális programok kíná-

latára is kíváncsiak legyenek. Formálódik 

a Nyitott Galériák rendszeres programja, 

és nagyon sikeres kezdeményezés indult 

tavaly az Utcatárlat patakparti megszer-

vezésével.

A fenti programok már megelőlegezik a 

koncepció egyik fő eleme, a közös, aktív 

részvételen alapuló Kreatív turizmus el-

képzeléseit.

„Az emberek élményekhez és 

személyekhez kötődnek”

Lőrincz Ágnes szerint az a vállalkozás le-

het sikeres – legyen gasztronómia vagy 

nyitott műhely –, ahol a tulajdonos jelen 

van, akivel beszélgethet a látogató, aki-

nek megismerhető a személyes törté-

nete, aki ha úgy adódik, együtt alkot a 

vendégével.

Jó példa Bicskei Brigitta Szövőműhelye, 

vagy a tavaly nyílt RegenTag Műhelyga-

léria, az Őri-Art Galéria… vagy Ekler Viktor 

sztárséf, Szabi, a pék… Sokszor beszélge-

tek a helyi vállalkozókkal arról is, hogy a 

kevesebb néha több, vagyis amiben erős, 

azt csinálja és ne pusztán a mennyiségre 

törekedjen, mert ez működőképes és fenn-

tartható hosszú távon. Ehhez persze erős 

szemléletváltás kell, miközben ráadásul 

háború dúl a szomszédban, még itt a vírus, 

hatalmas a drágulás. Jó lenne a minőséget 

erősíteni, de bizonyos alapfeltételek azért 

kellenek hozzá: rendbe tett épületek, megfe-

lelő közlekedési struktúra, olyan hozzáállás, 

ami az egységes arculati tervet megérti és 

elfogadja. Nagyon nehéz változásokat kérni 

ilyen kiélezett helyzetben, és biztos vagyok 

benne, hogy még csak most jön a java.

A 2021 őszén elfogadott – a Városkutatás Kft. vezette szakmai társulás által elké-

szített – új Turisztikai Koncepció a mai helyzetre és a hosszabb ideje érvényesülő 

anomáliákra egyaránt reagálni próbál, és mert a problémák elsősorban a belváros-

ban jelennek meg, a koncepció főként erre a történelmi magra koncentrál. Az évek 

óta megoldásra váró problémák közül az alábbiak a meghatározóak:

– A látogatók rövid időt töltenek a városban.

– Főként a kulissza, a mediterrán atmoszféra vonzó számukra, mellette nagyon 

keveset költenek, ami elsősorban fogyasztást, szuvenír-vásárlást és kismértékű 

múzeumlátogatást jelent.

– A látogatás helyszíne a belváros néhány utcájára korlátozódik.

– A kulturális – múzeumi – kínálat nem, vagy alig használ modern, eredeti formákat, 

mellyel kiléphetne a „magaskultúra” kizárólagosságából.

– A város gazdag épített öröksége erősen leromlott állapotban van.

A koncepció a turizmus alábbi formáit részesíti előnyben Szentendrén:

1. Kreatív turizmus és szabadidő eltöltés

2. Kulturális és örökségturizmus

3. Városlátogatások

4. Lassú turizmus

5. Rendezvények és fesztiválok

A koncepció egyben új szemléletű megközelítést is jelent: kialakításakor a város 

vezetése megfogalmazta elvárásait, melynek fő elemei a következők:

– A helyi identitás erősítése, élhetőség / életminőség javítása

– Helyi vállalkozások/lakosság dinamizálása

– A helyi gazdasághoz való hozzájárulás erősítése

– A látogatók preferenciáinak átalakítása: elsősorban azokat várják, akik a város 

épített és természeti adottságaira, kulturális és nemzetiségi örökségére, a város és 

a Duna kapcsolatára kíváncsiak

– A látogatók számának növelése helyett a fő cél a tartózkodási idő növelése

Fotó: Várallyai Tádé
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A koncepció szerint a Kulturális és örökség-

turizmus területén a legjobbak Szentendre 

adottságai, hagyományai és e turizmus-tí-

pusnak van a legjelentősebb szerepe a vá-

rosmárkában is.

A legfontosabb a belváros atmoszférá-

jának megőrzése – ebben a turisztikai 

elképzelésekhez szorosan illeszkedő új 

vagyongazdálkodási koncepció segíthet, 

amely vállalkozói tőke bevonásával java-

solja megújítva megőrizni az emblema-

tikus belvárosi épületeket, ingatlanokat. 

De fontos elem az autentikus ételek, kul-

túra, művészet és autentikus táj, telepü-

lés, hagyományos életvitel és ünnepek 

megmutatása. Mindezt a régi atmoszféra 

megőrzésével, és ha lehet, a város visz-

szaépítésével kell elérni – javasolják a 

szakemberek.

Az autentikus kínálat meghatározó elemei 

a Ferenczy Múzeumi Centrum alá tartozó 

gyűjtemények és galériák. Jelenleg zajlik 

az FMC hosszú távú fejlesztési program-

jának megvalósítása, a szétdarabolt mú-

zeumi hálózat egyes részeinek állag-és 

tartalmi fejlesztése.

E szegmens nagy lehetősége lehet a jövő-

ben a Castrum teljes területének megszer-

zése, illetve annak turisztikai szolgáltatási 

kínálatba való beillesztése.

„ki kell találni, mit akarunk elmesélni 

szentendréről”

Megújításra szorul a Városlátogató turiz-

mus és az ún. Lassú turizmus: a vendégek 

jelentős része Szentendre esetén könnyen 

fogyasztható városi atmoszférákat keres, 

amelyekben rövid időutazás gyanánt el le-

het veszni néhány órára, és nem igényel 

nagyobb figyelemkoncentrációt.

A TDM városi séta-programjai már a minő-

ségi, tartalmas és hosszabb városlátoga-

tásokat célozza, de Lőrincz Ágnes szerint 

az idegenvezetők felkészítésével is sokat 

lehet tenni a változásért.

Figyelnünk kell rá, mit mondanak el rólunk 

a városba csoportokat hozó idegenveze-

tők: ne ő találja ki, hogy mit mond és mit 

mutat meg, hanem nekünk kell megfogal-

maznunk, hogy mit szeretnénk elmonda-

ni magunkról. Szentendrének nagyon sok 

‘története’ van: mint mediterrán város, vagy 

a ‘festők városa’, vagy a városhoz kötődő 

művészek személyes történetei… de itt a 

Duna, az árvizek története…

Én biztosan az interaktívan is megközelít-

hető képzőművészeti vonalat erősíteném 

és a gasztronómiához kötődő sztorikat, 

amely végén szintén ‘interaktívan’ meg 

lehet kóstolni azt, amiről szó volt. De az is 

kiindulópont lehet, hogy a város egyedül-

állóan soknemzetiségű: hatalmas történe-

ti anyag vár modern megjelenítésre, csak 

közösen dolgoznunk kell rajta, az Ivan Dan 

programja nagyon jó példa erre. Vagy itt 

vannak a városrészek: mindegyiknek meg-

van a maga története, csupán jól el kell 

mesélni őket, és persze szükség van az ott 

élők együttműködésére is.

Az előző években a legnagyobb konflik-

tust a Rendezvények és fesztiválok nagy 

száma jelentette: a lakosságot és a bel-

várost is jelentősen megterhelték ezek 

a programok, akár a parkolásra, akár a 

zajra, akár a nagyszámú vendégseregre 

gondolunk.

Akkor nagy összegű pályázati források ju-

tottak ezen események megvalósítására 

– ma ez kivitelezhetetlennek tűnik. A kon-

cepció javaslata, hogy a megfontolandó 

rendezvények kínálatában jelentős számú 

olyan esemény, tematika is felhasználha-

tó, amely a város örökségi és kisebbségi 

hagyományaihoz kapcsolódik és ezért 

fontosak lehetnek turisztikai szempontból 

is. Időben és térben széthúzódó, a helyi 

közösségeket megmozgató, a városban 

élő művészek részvételével kialakítandó 

rendezvényekre van szükség.

A TDM ügyvezetője szerint a kínálat egyik 

fő hiányzó eleme – egyedül a Skanzen erős 

ebben – a családokra, gyerekekre fókuszá-

ló turisztikai programok sora. Van rá példa 

a városban, de mindenképpen fejleszteni 

kell ezt a megközelítést is.

Mint ahogy a nagy számú biciklis turizmus 

résztvevőit, vagy a vízitúrázókat, a vízispor-

tok szerelmeseit is érdemes lenne erede-

ti, egyedi, városra jellemző attrakciókkal 

fogadni.

Szentendre sok-sok lábon áll, sok kis 

 puzzle-darabot kell rendbe hozni és egy-

ségbe szervezni, és ez nem kis feladat, több 

évre kell tervezünk a megvalósítást – zárta 

a beszélgetést a TDM vezetője.

- ka -

A megígért forrásra vár a kereskedőház
A háromszáz éves Kereskedőház sorsa még mindig nem dőlt el, pedig egy 2017-es 

kormányhatározatban a kormány vállalta, hogy 2,6 milliárd forintot biztosít a mű-

emléki épület felújítására. A fejlesztéseket a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 

irányítja, így a fejlesztési keret megnyitásáról is az ügynökség dönt, de mostanáig 

egyetlen fillér sem került a város számlájára. Az MTÜ először a turisztikai koncepciót 

hiányolta, de akkor sem történt semmi, amikor tavaly nyáron az önkormányzat azt 

benyújtotta. Az önkormányzat a feltétlenül szükséges állagmegóvási munkálatokat 

elvégezte, de a teljes felújításra nincs pénze, így az épület állaga folyamatosan 

romlik. Ezért továbbra is arra vár az épület és az önkormányzat, hogy megérkezzen 

az öt évvel ezelőtti kormányhatározat értelmében járó állami támogatás, hogy végre 

elkezdődhessen az ikonikus épület felújítása.

Szentendreiek elismerése a nemzeti ünnepen
fitos Dezső táncművész, koreográfus 

huszonkét éve vezeti a Szentendre Tánc-

együttest feleségével, Kocsis Enikővel. A 

számos díjjal kitüntetett művész pályája a 

Budapest Táncegyüttesben indult, majd a 

Magyar Állami Népi Együttes és a Honvéd 

Táncegyüttes, később a pozsonyi Ifjú Szívek 

Táncegyüttes művésze lett, 2012 óta pedig 

a Fitos Dezső Társulat táncosa, koreográfu-

sa, művészeti vezetője. Rendszeresen tanít 

hazai és határon túli együtteseknél. Idén 

március 15-én a magyar nemzeti kultúra, 

a művészi alkotómunka területén végzett 

kiemelkedő művészeti értékteremtő mun-

kája elismeréseként Magyarország Érdemes 

Művésze díjban részesült.

– Váratlanul ért a díj, nagy megtisztelte-

tés, hiszen ezt a díjat nem szokták negy-

venhárom évesen megkapni. Túl fiatal 

vagyok én még hozzá… De nagy öröm, az 

biztos. Úgy fogom fel, hogy ketten kap-

tuk a feleségemmel, akivel hosszú idő 

óta együtt dolgozunk, rengeteg munka 

van mögöttünk, és ez a díj egy örömteli 

állomás ezen az úton.

Dupla az öröm egyébként, mert 2022 

márciusától a Fitos Dezső Társulat immá-

ron hivatásossá vált. Hatvanöt éve nem 

történt ilyen Magyarországon. Nyolc pár 

táncossal, huszonegy státusszal és biztos 

anyagi háttérrel indulunk neki az évnek. 

Nagy lépés ez az együttes életében, ami 

egyébként lassan tizenöt éve épül, for-

málódik.

– reméljük, a szentendre táncegyüttes 

vezetésére azért marad továbbra is idő 

és energia…

– Persze! Tudni kell, hogy a feleségem 

97’ óta foglalkozik a szentendrei együttes 

utánpótlás-nevelésével, akkor összesen 

három kisgyerek volt, most pedig száztíz 

gyermekkel tudunk együtt dolgozni. Én 

2000-től vagyok itt, azóta vezetjük a nagy 

együttest is. A felnőtt csapatban sok-sok 

generáció megfordult már a kezdetek 

óta, rengeteg nagy műsor készült velük, 

és készül most is. Emellett rendezünk, 

koreografálunk a legnagyobb táncegyüt-
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tesek számára. De pl. a győri Vaskakas 

Bábszínházban is nagy a készülődés: a 

pandémia miatt eddig csak online volt 

látható a ‘Széttáncolt cipellők’ c. előa-

dás, végre élőben is elindul a produkció. 

Nemrég fejeztük be a Nagyvárad Tánc-

együttessel a közös munkát, a ‘Boldog 

békeidők’ c. darabot márciustól játssza 

a társulat.

– Hogy bőven akad feladat, az érzé-

kelhető volt abból is, hogy ezt a rövid 

beszélgetést milyen nehezen tudtuk 

összehozni. Akkor épp a táncháztalál-

kozóra készült. Mi látszik már a jövő ter-

veiből?

– Készülünk egy táncos koncertre Tímár 

Sáráékkal (A Dalinda acapella trió éne-

kesnői – Nádasdy Fanni, Paár Julianna 

és Tímár Sára – szerk.), a trió Átjárók c. 

lemezének bemutatóján a Fitos Dezső 

Társulat lép fel. Nagy sikerrel indult nem-

rég a „Taven baxtale! – Legyetek szeren-

csések!” című cigánytánc-produkciónk; 

a Hagyományok Házában hónapokkal 

előre elfogytak a jegyek az előadásokra. 

Ez egy nagy volumenű produkció, a tár-

sulati tagok mellett rengeteg kiváló külső 

szereplővel, pl. a friss Kossuth-díjas Laka-

tos Mónikával. A Fitos Dezső Társulatnál 

pedig most a fő cél az, hogy kialakítsunk 

egy hat-nyolc előadásból álló repertoárt, 

a gyermekelőadásokat is szem előtt tart-

va. Felfrissítjük az Arany-balladákra épülő 

előadásunkat, visszatér a ‘Tántorgók’ c. 

produkció is, de készülünk új bemutató-

val is természetesen.

A szentendrei együttes pedig? Nagyon 

jó kis műhely, kiváló próbalehetőséggel. 

Lassan már tényleg bármerre tovább le-

het lépni velük, van jövője a csapatnak!

Dr. rácz tibor Ákos régész közel húsz 

éve a Ferenczy Múzeumi Centrum mun-

katársa, a Közösségi Régészeti Egyesület 

vezetője. A régészeti örökség védelme 

érdekében kimagasló, a feltáró és tudo-

mányos munkásságon túlmutató, szé les-

kö rű régészeti szakmai tevékenység elis-

meréseként adományozható Schönvisner 

István-díj friss tulajdonosa.

– Az elmúlt években kiderült, hogy a ré-

gész szakma jelentős része fontosnak te-

kinti a civilek integrálását a régészeti kuta-

tásba, a civil és régész együttműködések 

ösztönzését, az önkéntes segítséget az 

örökségvédelemben, a tu do mány-nép-

sze rű sí tést, röviden a közösségi régé-

szetet. Az általam szervezett programok 

lényege az ilyen típusú együttműködések 

elősegítése és ez a díj kimondatlanul is en-

nek a szerteágazó tevékenységnek szól. 

Nagyon örülök neki, mert szakmai szer-

vezetek terjeszthetnek fel a kitüntetésre, 

tehát a szakma elismerése áll mögötte. 

Sok biztatást kaptam és kapok kollégá-

imtól, múzeumon belül és kívül egyaránt. 

A közösségi régészet most hot topic-nak 

számít és az egyesületünkkel eléggé ben-

ne vagyunk az események fő sodrában. 

Nem ért tehát meglepetésként, hogy ki-

tüntettek, korábban is jelöltek egyszer. Ez 

persze mit sem von le az értékéből.

– Mit gondol szakmája jelenlegi hely-

zetéről és jövőjéről? érdemes-e a mai 

fiataloknak ezt a pályát választaniuk?

– Amióta régészként dolgozom, ides-

tova húsz éve, a helyzet soha nem volt 

rózsás. Azt érzékelem, hogy a régészet 

most erősen beszorult egyfajta szolgál-

tató szerepbe, az építőipar fejlesztései 

és normái szerinti munkavégzésbe. Mun-

káink döntő többsége valamilyen beru-

házást megelőző nagy felületű feltárás 

vagy építkezéshez kötődő szakfelügye-

let, ami a gyakorlatban ipari jellegű mun-

kavégzést jelent. Ezt a tevékenységet, 

valamint eredményeinket, leleteinket az 

állandó készenlét és terepi munka miatt 

nem is tudjuk a megfelelő alapossággal 

bemutatni kiállításokon vagy tudomány-

népszerűsítő kiadványokban a nagykö-

zönségnek, ezért a legtöbb civilnek torz, 

homályos képe van a régészekről és a 

régészeti kutatás céljairól, módszereiről, 

eredményeiről. A nagy felületű feltárások 

mellett kevés energia jut a civil szférával 

való kapcsolattartásra, a pusztuló lelő-

helyek ellenőrzésére és védelmére és a 

tervásatásokra. A szentendrei múzeum 

szakmai tevékenységébe ágyazott kö-

zösségi régészeti programunk ezeket a 

háttérbe szorult szempontokat karolja fel.

– Azért nyilvánvalóan sok szakmai kihí-

vás, izgalom, rejtély található ebben a 

munkában. Az Ön számára mi most ez a 

kihívás? Milyen tervekkel indult ez az év?

– Tavaly valósult meg a mintegy évti-

zedes kutatómunkánkat bemutató kö-

zösségi régészeti kiállítás a Ferenczy 

Múzeumban, illetve a kapcsolódó ta-

nulmánykötet és konferencia, ami hosz-

szú évek óta legfontosabb célom volt, 

úgyhogy most kicsit kifogytam a tervek-

ből. A mindennapi munkavégzés mellett 

jelenleg a Szentendrei sziget és a Pilis 

fokozottan védett régészeti lelőhelyeit 

látogatjuk végig önkénteseinkkel. Ál-

lapotfelmérést és helyszíni kutatást 

végzünk, mégpedig úgy, hogy minden 

alkalommal (kéthetente szombaton) egy-

egy tudományos előadást is szervezünk a 

résztvevőknek a téma vagy kutatott hely-

szín legfontosabb szakértőjével. A terep-

bejárásokból új kutatási eredmények is 

születnek, melyeket remélhetőleg hama-

rosan egy új kiállításon megismertethe-

tünk. Pár éve a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Középkori Régészeti Tanszékén 

külsős tanárként adok órákat, ez is ko-

moly szakmai kihívást jelent. Hosszú távú 

célom az, hogy részben kollégáimmal, 

részben az egyetemi hallgatókkal kuta-

tócsoportba szerveződve feldolgozzuk 

azt az óriási mennyiségű emlékanyagot, 

ami az önkéntes munka révén a múzeum 

gyűjteményébe került.

-ka-

Fitos Dezső és Kocsis Enikő a PMK-ban | Fotó: Deim Balázs

Dr. Rácz Tibor Ákos | Fotó: Deim Balázs
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A Tobakosok keresztjétől a Golgotáig

Deim Pál művészetének egyik legfontosabb műegyüttese a Golgota-sorozat, 
amely az áldozathozatal és a gyász témáját járja körül. Húsvét közeledtével 
időszerű felidézni néhány gondolatot ezzel kapcsolatban – különösen idén, 
a művész születésének kilencvenedik évfordulója alkalmából.

„A szó minden értelmében szentendrei 

művész volt” – így jellemezte Németh 

Lajos művészettörténész Deim Pált, 

nemcsak a város iránti nosztalgikus sze-

retetére utalva, hanem szakmai identi-

tásának és önazonosságának lényegi 

vonására is. Deim Pál, a város szülötte, 

már gimnáziumi évei alatt kapcsolatba 

került a Szentendrei Művésztelep egyik 

alapítójával, Bánáti Sverák Józseffel, aki 

rajztanáraként a művészi pályára biz-

tatta. Munkássága kezdetén hagyomá-

nyos tájképeket, városképeket festett, 

amelyekhez közvetlen környezete bizto-

sította az inspirációt. Legkorábbi tanul-

mányain feltűnnek Szentendre jól ismert 

helyszínei: a Duna-part, a Szamárhegy, 

a szűk sikátorok. Szellemi elődeinek is 

olyan művészeket választott, akik szoro-

san kötődtek a városhoz: Barcsay Jenőt 

és Vajda Lajost. Mindennek ellenére a 

hatvanas évek végére továbblépett a he-

lyi művészeti hagyományok követésén, 

és olyan egyéni stílust alakított ki, amely 

előkelő helyet foglal el a magyar mű-

vészettörténetben. Életművét azonban 

lehetetlen a szentendrei hatások nélkül 

értelmezni.

Jellegzetes motívumkincsének (bábu-

alak, stilizált cseppformák, ablakok és 

térsíkok) Szentendre a kiindulópontja. A 

Képzőművészeti Főiskola befejezése után 

módszeresen gyűjtötte a helyi motívu-

mokat, ami nagyban hozzájárult egyéni 

stílusa kialakulásához. Egy Frank János 

által készített interjúban így foglalta össze 

korai alkotói korszakának lényegét: „Vajda 

nyomán kezdtem régi szerb vasvereteket, 

‘Vajda-motívumokat’ gyűjteni. A kis dol-

gok végtelenségét kutatom, mert ezekben 

is benne lehet az Utolsó Ítélet drámaisá-

ga.” Ebben az időszakban vált a kereszt 

motívuma Deim Pál művészetének egyik 

központi elemévé. Amint Török Katalin a 

tavalyi Szentendre és Vidékében közölt 

cikkében felvázolta, a Golgota legkoráb-

bi előzményei azok a hatvanas években 

készült festmények, amelyek a város jel-

legzetes keresztformáit jelenítik meg: a 

Tobakosok keresztje (1965), a Szerb teme-

tőkereszt (1966) és az Utolsó bádogkrisz-

tus (1967). Nem véletlen az sem, hogy a 

macedóniai Prilep kolostorában jött létre 

az a festménysorozat, amelyben kitelje-

sedtek a korai stíluskísérletek (Feljegy-

zések egy kolostorban I-VIII, 1968), hiszen 

az ortodox épületegyüttes a szentendrei 

pravoszláv tárgyi kultúrát idézte fel Deim 

Pál számára az ott töltött hetek során.

Bár a hetvenes évekre művészete elsza-

kadt a konkrét látványtól, így a város mo-

tívumai is csak közvetett módon, illetve 

végletesen absztrahált formában jelentek 

meg képein, a kereszt fontos kompozíciós 

elem maradt. Központi elemmé akkor vált 

újra, amikor Deim érdeklődése egyre in-

kább az áldozathozatal és a gyász formái 

felé fordult. Az 1981-ben készült Kőműves 

Kelemenné című festményen a véráldo-

zat kérdésköre jelenik meg, amelyet egy 

függőleges falra fektetett vízszintes bá-

bualakkal fogalmazott meg. E kompozíció 

formai következménye a Golgota-sorozat, 

az önfeláldozás és a gyász képi megfor-

málásának kiemelkedő példája. Ezeken a 

variációkon a függőleges oszlopon fekvő 

bábualak a keresztre feszítést szimboli-

zálja, a két megtört figura pedig a gyá-

szoló Máriát és Mária Magdolnát. Deim Pál 

Golgota-képei a bibliai történeten keresz-

tül filozófiai kérdéseket vetnek fel az áldo-

zathozatallal, az élet és a halál értelméről 

alkotott narratívákkal, a hittel kapcsolat-

ban. A művész így fogalmazta meg ezzel 

kapcsolatos gondolatait egy Kolozsváry 

Marianna által készített interjúban:

„Engem az érdekel, ami az egésszel ösz-

szefügg. Azzal a végtelennel, amit csak 

sejtünk, de nem tudjuk, mi az. Végered-

ményben az ember minden tevékenysé-

gét – legalábbis a vallás, a hit dolgában – 

mindig ehhez próbálta kapcsolni. Valahogy 

belehelyezi a nagy áramkörbe, igazolandó, 

hogy nemcsak porszem, hanem igenis van 

örökléte, van értelme itt a Földön annak a 

60-70 évnek. Minden eddigi kultúra arra 

épült fel, hogy ezt megörökítse, hogy ennek 

emléket állítson. S hogy az embert átsegít-

se egy-egy műalkotással vagy lenyűgöző 

objektummal a földi élet nehézségein, hogy 

érezze mindig a transzcendens kapcsolatot 

azzal a valamivel, amit elneveztek Isten-

nek, végtelennek.”

A Golgota általános érvényű értelmezé-

si lehetőségei elsősorban az absztrakt 

kifejezési módnak köszönhetők. Ezt tá-

masztja alá, hogy a kompozíció 1956-os 

Deim Pál, Tobakosok keresztje, 1965. olaj, vászon, 90x110
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emlékművé válhatott Győrben, 

ahol a mártírhalál jelentés-réte-

gével gazdagodott, és a forrada-

lom áldozatainak állít emléket. 

Az 1956-os emlékművek sorá-

ban rendhagyó módon Deim Pál 

kompozíciója nemcsak az áldo-

zatokat, hanem a gyászolókat is 

kiemeli, hiszen ők azok, akik el-

szenvedik a veszteség fájdalmát 

és tovább örökítik az emléket. 

A Golgota-kompozíción feltűnő 

megtört figurák „rokona” a lehajló 

bábu, amely a Golgotához hason-

lóan számos változatban elké-

szült. Azon a variációján, amely 

Barcsay Jenő halálára készült, 

a lehajló alak a gyász fájdalmát 

hordozza. Monumentális formá-

ban éppen Szentendrén állították 

fel: először az állomással szem-

ben, ahol módosult tartalommal, 

a város „kapujában” álló, üdvözlő 

szoborként állt évekig. Később a 

Czóbel parkba helyezték át, miu-

tán a művész kérésének megfe-

lelően zöldre festették, és itt már 

rügyként, az újjászületés szimbó-

lumaként került újra értelmezés-

re. Így a fájdalmat kifejező bábua-

lak, amely több műben visszatér, 

magában hordozza a remény ígé-

retét is. Mindez megmutatja, hogy 

a Golgota-sorozat vagy a Lehajló 

bábu variációi számos jelentés-

változáson mentek keresztül az 

évek során. Ugyanakkor a néhány 

egyszerű formára redukálódó 

művek szorosan kapcsolódnak 

a motívumokkal folytatott, korai 

formakísérletekhez, a keresztek, 

házfalak, árnyékok sematikussá 

váló és a látványtól végül teljesen 

elszakadó megformálásaihoz. Így 

bármilyen absztrakt és általános 

érvényű Deim Pál legtöbb kom-

pozíciója, a letisztult formákban 

mindig benne rejlik Szentendre 

múltjának távoli emléke.

Deim Réka

művészettörténész

Deim Pál unokája

egy éves a Hamvas Béla olvasósarok
Központi kultúrpolitikai irányszabásnak és döntéseknek követ-

keztében Szentendre az 1970-es években a megye kulturális 

központjává vált. A fővárosból ideköltözött a Pest Megyei Mú-

zeumok Igazgatósága (1972), felépült a Pest Megyei Könyvtár és 

Művelődési Központ (1975), itt alakították ki a megye akkori leg-

nagyobb kiállítóterét, a Szentendrei Képtárat (1978), s egymást 

érte az egy-egy művésznek állandó kiállítási teret biztosító ún. 

kismúzeumok létesítése, ami tovább folytatódott a nyolcvanas 

években is. Valamennyi itt említett kulturális intézmény a város 

régi, értékes, többnyire XVIII. századi épületeiben nyert elhelye-

zést, a szükséges átalakításokat, bővítéseket követően. Az egy 

fedél alá tervezett könyvtár és művelődési központ azonban 

egy kifejezetten erre a célra, a kor ízlésének megfelelő „modern” 

stílusban létesült, vadonatúj épületben foglalhatta el helyét. 

Így nem meglepő, hogy az egész megyét könyvtári szolgálattal 

ellátó, valamint a művelődést korszerű, nagy színházterem-

mel is elősegítő páros létesítménynek helyet adó épületben 

került elhelyezésre az akkor már Kossuth-díjas, negyven éve 

a művésztelep tagjaként a városban dolgozó, iskolateremtő 

festőművész, Barcsay Jenő (1900-1988) addigi munkásságának 

összegző főműve, a 3x11 méteres Szentendrei mozaik.

A közbeszédben csak PMKK néven emlegetett hosszú nevű 

intézmény rövidített nevéből a rendszerváltás után valamikor 

leesett a második K betű, jelezve, hogy a hely már nem mű-

velődési központ, „csak” könyvtár. Ez volt a PMK korszaka, ami 

tartott egészen 2017 októberéig, amikor is az intézmény felvette 

a városhoz sok és erős szállal kötődő író, filozófus, könyvtáros: 

Hamvas Béla (1897-1968) nevét. S jóllehet a XX. századi nagy 

gondolkodó művei már korábban is ott szerepeltek a könyvtár 

kínálatában, elindult egy róla, vele kapcsolatos más irányú gon-

dolkozás, tervezgetés is, aminek köszönhetően megszületett és 

átadásra került 2021 márciusában a Hamvas Béla olvasósarok. 

Az olvasószolgálati pulttal szemközt ízléses, cseppet sem hi-

valkodó, polgári enteriőr vonzza magához az érkező tekintetét: 

mintha Hamvas Béla egykori nappalijába lépnénk be. Az író és 

felesége által használt egykori ülőgarnitúra, könyvszekrény, 

sublót, régi óra, a falon bekeretezett régi fotók. Bárki kivehet 

a könyvszekrényből egy-egy Hamvas-művet, s leülhet vele 

ahhoz az asztalhoz és abba a karosszékbe, amit egykor az író 

is használt. Az enteriőrt két nagy méretű alkotás teszi még kü-

lönlegessebbé: egy Hamvas Béla portré és az író bubáni házát 

ábrázoló üvegmozaik. Mindkettő az olvasósarok kialakításában, 

megszervezésében élen járó Domokos Judit keramikusművész, 

a könyvtár művelődésszervezőjének az alkotása.

A Hamvas Béla olvasósarok létrejötte több vonatkozásban is 

példaértékű történet. A bútorok Marghescu Mária ajándéká-

ból származnak, a könyvtár dolgozói – ki-ki amihez értett –

munkájukkal, ötleteikkel segítették a megvalósulást, amit egy 

hatvanoldalas, igényes és érdekes kiadvány tesz teljessé. „A 

Hamvas Béla olvasósarok nem múzeum, nem kiállítás és nem 

emlékhely, hanem könyvtár és olvasóterem, aminek nem is az 

emlékezés a célja, hanem annak éppen az ellenkezője, ennek 

a gazdag szellemi örökségnek a termővé tétele. Szeretnénk, ha 

Hamvas Béla gondolatai nyomán olvasóink ihletett nyernének, ha 

a hamvasi életmű mindennapi cselekvésben, értékteremtésben, 

tartalmasabb életben és jó döntésekben realizálódna.”

Török K.

Deim Pál, Sárga Golgota, 1990. olaj, vászon 40x30

Hamvas Béla olvasósarok a PMK-ban | Fotó: Bellai László



Történelem Szentendre utcáin
Április 16. a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja: 1944-ben ezen a napon kez-

dődött az ország zsidóságának gettósítása. Gyárfás Katalin tanárnő a ‘90-es évektől 

kezdve a diákjaival közösen kutatta a szentendrei zsidó közösség múltját.

Miért pont szentendre lett a kezdeti ku-

tatómunka helyszíne?

A szüleim a ‘60-as években vettek egy 

gyönyörű gyümölcsöst a 23-as kilométer-

kőnél Szentendre és Leányfalu határán, a 

hegyoldalban. Évtizedeken át ott töltöttük 

a nyarakat. Berendezkedtünk itt egy teljes 

életre, beiratkoztunk a könyvtárba: nyaran-

ta itt éltünk.

1991-ben kezdtem tanítani a Lauder Jav-

ne Zsidó Közösségi Iskolában. A második 

évfolyamnál kerültem oda, némettanár-

ként. Borzasztóan lelkes voltam: egy új 

iskolában tanítani, aminek akkor alakul 

ki a légköre, nagyon izgalmas 

lehetőségnek ígérkezett. Rá-

adásul én nyelvszakos tanár 

voltam, ugyanúgy, mint And-

rea [Szőnyi Andrea, a Zachor 

Alapítvány alapítója – a szerk.], 

aki angolt tanított. Mindket-

tőnknek fontos volt, hogy a 

diákjaink informáltak legyenek 

a zsidósággal kapcsolatban, 

és érzelmileg is kötődjenek 

a közösséghez. Ebben fontos 

szerepet játszik a múlt meg-

ismerése.

Szentendrén nyaraltam, mi-

kor kezembe került egy helyi 

lap. Itt olvastam egy cikket a 

zsidó temetőről. Számomra 

akkor derült ki, hogy itt volt 

egy – nem is kicsi – közösség. 

A diákjainkkal ezt kezdtük el 

kutatni. A temető akkor teljes 

romhalmaz volt, úgy vágtunk 

utat, vittünk szerszámokat, 

hogy meg tudjuk nézni a sí-

rokat. A temető pontos helyét Pethőné 

Németh Erikától tudtam meg, aki akkor a 

könyvtár helytörténeti részlegén dolgo-

zott. Nem volt semmi feltüntetve, kívülről 

csak a dzsungel látszott.

Ha már van egy ilyen kiindulópont, na-

gyon könnyű ismerősöket és segítőket 

találni, akik vezetnek tovább. A temető 

után megkerestük, hol volt a zsinagóga, 

az imahely, ami egyben állt az iskolával. 

Hiába voltak bizonyos adataink, százszor 

kellett körbejárni ezen a területen, mert 

nem úgy festett, mint egy tipikus imahely: 

egy parasztházból alakították ki.

Hogyan történt a szentendrei túlélők fel-

kutatása?

Egy pont kell csak, hogy az ember el tudjon 

indulni, és ez Falk Béla bácsi volt.  Pethőné 

Németh Erika ajánlotta őt, aki épp 18 éves 

volt a vészkorszak idején, ezért munka-

szolgálatra vitték az apjával együtt. Hozzá 

becsöngettünk, így indultunk.

Az időseket nagyon meghatotta, hogy 

gyerekek akartak velük interjúkat készí-

teni. Sokkal nyitottabbak voltak, mintha 

profi újságírókkal kellett volna beszélni-

ük. László Magda nénivel például többször 

interjúztunk, mert újabb és újabb gyerekek 

akartak beszélni vele.

Honnan jött az ötlet, hogy a gyerekek vál-

lalják magukra a kutatás oroszlánrészét?

Mivel tanár vagyok, és nagyon szeretek 

tanítani, magától értetődő volt. Ez a mi 

múltunk, a zsidó közösség múltja, mind-

annyiunknak köze van hozzá. Tudtuk, hogy 

nagyon fontos munkát végzünk, mert a 

túlélők már idősek voltak. Azóta meghalt 

Kertész Péter és László Magda néni is, aki-

vel élete végéig tartottuk a kapcsolatot, a 

gyerekekkel többször meglátogattuk.

És mindezt nem én csináltam, hanem a 

gyerekek! Egyfelől volt ennek egy él-

ményalapú oktatási vetülete is, másfelől 

a gyerekek átérezték a munka fontossá-

gát. Ők voltak azok, akik összegyűjtötték 

az adatokat, hogy az őket követő generá-

ciónak legyen miből tanulnia.

Aztán célul tűztük ki, hogy legyen valami 

végterméke, lenyomata annak, amit csiná-

lunk. Ezért az iskolában szerveztünk egy 

nagy kiállítást. Fotóztunk, anyagokat gyűj-

töttünk – Falk Béla bácsival interjúztunk, 

aki kölcsönadott nekünk egy gyönyörű, 

1933-ban készült év végi osztályképet az 

egykori szentendrei zsidó elemi iskolából, 

ahova kisgyerekként járt. Ez hallatlan érték, 

szerepel is valamelyik kiadványunkban.

Hogyan hatott a gyerekekre a kutató-

munka?

Nagyon szerették csinálni. Mivel ez nem 

kötelező foglalkozás volt, bármelyik pilla-

natban nemet mondhattak volna. De lel-

kesen jöttek, sőt! Nem jöhetett akárki, mert 

ez olyan munka, ami időigényes, komolyan 

kell venni.

Szentendre volt az első település, ame-

lyikkel foglalkoztunk. Ennek volt egy olyan 

kimenetele is, hogy később, Oláh János 

kollégámmal formálódott egy temetőker-

tet rendbetevő diákcsapat, akik megtisztí-

tották a tahitótfalui zsidó temetőt. Kertész 

Péter ekkor vette gondjaiba a szentend-

rei zsidó temetőt, és szervez-

te meg a felújítását. Ebben 

mind részt vettek a gyerekek. 

Filmeztünk, videóinterjúkat 

csináltunk, és a projekt lezá-

rásaként dokumentumfilmet 

készítettünk. Akkor még nem 

volt digitális vágás, úgyhogy 

az első filmekhez profi segít-

séget kellett kérnünk, rendes 

vállkamerára volt szükség. A 

gyerekek is részt vettek a vá-

gásokban, ott ültek, és nézték, 

hogy működik ez. Aztán ahogy 

fejlődött a technológia, a vé-

gén már maguk csinálták az 

egészet. Szentendre után még 

sok más vidéki település is sor-

ra került, de a konkrét helyek-

hez kötött közösség múltjának 

kutatása itt kezdődött.

ebből nőtte ki magát a zachor 

Alapítvány?

Tulajdonképpen mondhatjuk, 

hogy ez az iskolán belüli közös 

munkának lett egy későbbi gyümölcse. Ta-

nártársammal, Szőnyi Andreával kutattunk, 

és mikor ő eljött a Lauder Iskolából, meg-

alapította a Zachor Alapítványt. Engem is 

hívott, így kerültem ide. Mi mindent együtt 

csináltunk, nemcsak kollégák, hanem na-

gyon jó barátok vagyunk. A Zachor Alapít-

vány tulajdonképpen ezt az élmény-alapú 

történelemoktatást szórta szét az egész 

országban.

Azok az iskolák, akik hasonló projekteket 

indítanának, hogyan kerülhetnek kapcso-

latba a zachor Alapítvánnyal?

Nagyon egyszerűen: jelentkeznek nálunk, 

van egy honlapunk: www.zachor.hu.

Vas Julianna

Az interjú itt nem ér véget. Weboldalunkon 

(www.szevi.hu) további részleteket megtud-

hatnak az alapítvány működéséről.
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A zsidó temető kapuja Szentendrén | Fotó: Vas Julianna
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Szentendre egy nagyon erős fa
A Petrovity szerb név, őseink a rigómezei 

csata után menekültek el hazájukból és 

telepedtek le a Dunakanyarban. Akik Szer-

biában maradtak, igen tehetősek voltak, 

sokáig ők fizették a szentendrei szerb isko-

lába járó rokon gyerekek taníttatását. Apu-

kám dédapja magyar királyi szabómester 

volt, a Várban az Úri utcában műhelye, a 

Dunakanyarban pedig földjei voltak. Apu-

kámék nyolcan voltak testvérek, ma már 

csak egy él közülük.

Anyai ágon magyar származású vagyok. 

Anyukám katolikus lévén, nem beszélt 

szerbül, ezért az ünnepeket sem igazán 

tartottuk, de felnőtt fejjel annak ellenére 

is igyekszem ezt pótolni, hogy végül budd-

hista lettem…

Szentendrén születtem a Szülőotthonban. 

Az Üstökös utcában laktunk, ami akkor a 

város végét jelentette. Tőlünk messzebb 

csak a Harmath Laci bácsiék laktak az Eg-

res úton, de az már a világ vége volt.

Iskolába gyalog jártunk. Akkoriban a 

Templomdombi, a Szent András és a Rá-

kóczi együtt volt a Központi Általános Isko-

la, én pedig ének-zenei tagozatra jártam. 

Rózsa néni volt az énektanár, versenyekre 

vitt bennünket. A legügyesebbeket mindig 

Negro cukorral jutalmazta, viszont akkori-

ban az nem volt becsomagolva, Rózsa néni 

krétaporos zsebéből pedig nem nagyon 

akarta senki sem a szájába venni, úgyhogy 

aki tudott, menekült.

Aztán egy mai napig megmagyarázhatat-

lan indok miatt nyolcadik után elmentem 

autószerelést tanulni a Petzeltbe. Szívem 

szerint a legelső nap kifordultam volna, 

mégis végigcsináltam, hogy aztán cserébe 

egy napot se dolgozzak a szakmában.

A középiskolás időszakot legendás he-

lyek, a Mirán Jazz Presszó, majd a ‘92-ben 

nyitott Dalmát Pince tették számomra va-

rázslatossá. Olyan zenekarok játszottak 

itt, mint a Palermo Boogie Gang, a Bizott-

ság, a Jammin vagy az ef Zámbó Happy 

Band, és olyan gitárosokat hallhattam, 

mint Fekete Jenő, Kovács Bence, Babos 

Gyula vagy Horányi Sándor. Először csak 

arra gondoltam, hogy ez dögös, ezzel le-

het igazán csajozni. Aztán éreztem, hogy 

több is van ebben, és elkezdtem Horányi 

Sándorhoz járni. Tizenegy éven keresztül 

voltam a tanítványa. A végén már öregek 

voltunk az iskolai rendszerhez, a fiam is 

megszületett, de olyan volt, mintha az 

apámhoz mentem volna haza. És akkor 

egy nap azt mondta, megbuktattunk öt-

ször, hogy újra jöhess, többször nem fog 

menni… Könnybe lábadt a szemem. Egy-

szerűen el sem tudtam képzelni, hogy 

többé nem járok gitárórára.

Abban a pillanatban, mikor azt éreztem, 

hogy egy kicsit is tudok játszani a gitáron, 

elkezdtem zenekarozni. Legendás under-

ground csapat volt a Cicaváz, de alapítója 

voltam a Stúdió Délnek, Wolf Kati első ze-

nekarának, majd a Wertetics Orkestar-ral 

bolgár, makedón, szerb és cigány dalokat 

játszottunk jazz-rockosan, és be is jártuk 

vele Európát. Ma már én is tanítok a tahitót-

falui zeneiskolában, de magántanítványa-

im is vannak. Mindemellett az ef Zámbó 

Happy Dead Band gitárosa vagyok, viszont 

a Covid alatt mi sem játszottunk. Ahogyan 

sok más zenész, én is kénytelen voltam 

a tücsök énemet a hangyára cserélni, el-

végeztem az aranykalászos gazdaképzőt, 

és a Sorg Villában működő Dunakanyar 

Szövetkezet tagja lettem, és ma zöldsé-

geket termelek.

De nem hagyható ki az életem sztorijából 

a Régi Művésztelep sem, ahol harminc 

éven át laktam. A nagypapám 1972-től, 

apukám a ‘80-as évek elejétől, én pedig 

1990-től voltam a telep gondnoka. Mond-

hatni, megörököltem az állást. Gyerekko-

rom óta rengeteget jártam ebbe a másfél 

hektáros ősparkba, tinédzserként pedig 

már minden évben én állítottam be Gráber 

Margit és Kántor Andor tévéjét. És sokszor 

én voltam az első, aki megcsodálhatta Ak-

nay János legújabb angyalát.

Fél évnél tovább nem éltem még máshol. 

Szentendrénél nincs szebb város! Az igazi 

szentendreiek szinte egyek a várossal, és 

én úgy tekintek rájuk, mint egy nagyon 

erős fára. Ez a fa – történjen bármi – min-

dig itt lesz, mert ezek az emberek, majd 

az ő gyerekeik fogják negyven év múlva 

is róni a macskaköveket. És persze jönnek 

madarak, akik csipognak, de egyszer csak 

azt veszed észre, hogy már nincsenek itt. 

Láttam már pár madárcsoportot – egyik 

jobban tudta, mint a másik, hogy mit is kel-

lene itt csinálni, de közben Rezső bácsi 

ugyanúgy eljárt a templomba és pengette 

fáradhatatlanul tovább a tamburáját. Per-

sze néha borzasztóan fel tudom magam 

idegesíteni, és már indul a kezem, hogy 

írok valamit, aztán időben rájövök, hogy 

nincs értelme: most csipog, aztán majd 

nem csipog. És vannak olyanok is, akik bár 

nem ős-szentendreiek, de értik a várost, és 

tesznek is érte. Ezért szoktam azt monda-

ni, hogy a „gyütt”-tel semmi baj nincs – a 

baj a „ment”-tel van, aki csak azért jön, 

hogy kivegye, ami számára fontos, aztán 

elmegy.

Amiből több kellene, azok a kis közössé-

gek. Nekünk például van egy dartsklu-

bunk, hárman hoztuk létre pusztán azért, 

mert ez a játék a hobbink. De miért ne 

lehetne másoknak meg hat sakktáblát 

letenni valahova, és azt mondani, hogy 

keddenként sakk-klub van? Itt mindig nagy 

fesztiválokban gondolkodtak. Vagy ha ép-

pen nem, akkor hagyományokat találtak ki. 

De ilyen nincs! A hagyomány úgy születik, 

hogy valaki leül ultizni, mások odamennek, 

megkérdezik, hogy csatlakozhatnak-e, és 

ha eltelik így pár év, akkor már hívhatjuk 

hagyománynak. Bárcsak több ilyen lenne! 

Szentendrének ez állna jól.

Meggyőződésem, hogy itt az emberek mé-

lyen mind nyitottak, és csak a felszín – a 

napi politika, vagy a megélhetés nyűgje 

– téríti el őket néha ettől. Nem véletlen, 

hogy kilenc templom is épült ebben a vá-

rosban. Templomok nem csak úgy épül-

nek. Templomok akkor épülnek, amikor az 

emberek egy csoportjában megvan az a 

fajta lelkület, hogy vasárnaponként korán 

keljenek, szépen felöltözzenek és össze-

gyűljenek. Először egy széket, majd egy 

követ raknak le, és előbb-utóbb felépül a 

templom. Szentendrének kilenc van! Még 

egy jó volna! Ez az én nagy álmom!

Petrovity Sándor a Régi Művésztelepen | Fotó: Deim Balázs



2
2

—
P

r
O

G
r

A
M

A
JÁ

N
l

Ó

KONCERT

BArlANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu

április 15. péntek 20:00
KRONOSZINKLASZTIKUS INFUN-
DIBULUM ÉS GILISZTA
A Kronoszinklasztikus Infundibu-
lum olyan hely a világegyetemben, 
ahol az egymásnak ellentmondó 
igazságok kiegészítik egymást, 
mint apukád karórájának darabkái. 
A zenekarra tökéletesen igaz ez a 
leírás, hisz eleve Buzikisfiúk, (ha-
lál;orgazmus), The Flying Monkeys, 
Apacuka, The Dupla Eutanázia, 
Pause és Duckshell tagokból ve-
rődött össze. A trombita és a sza-
xofon határozza meg a hangzást, 
Májkl árasztja a gitárfutamokat, és 
a rutmisgangszterek fedezésével 
a MatekGergő meg a tisztelt Dóri 
erőteljesen tolják a fronton az 
őspankot.

április 16. szombat 19:00
TÍMÁR SÁRA NÉPZENEI MŰHELY 
ÉS TÁNCHÁZ
Koncert, beszélgetés és táncház 
Tímár Sárával és meghívott vendé-
geivel. Vendég: Balogh Kálmán.

április 22. péntek 20:00
THE FLYING MONKEYS
Organikus pszichedelikus space 
flow hullámain utazó örömzene, 
keleties elemekkel tarkítva. Köny-
nyedén avantgárd és progresszív 
irányba hajló közös játék.

április 26. kedd 20:00
FÚZIÓS JAZZKLUB
Játszik: a The Bligëts zenekar. 
Vendégek: Orbay Lilla és Neuschl 
Armand.

április 29. péntek 20:00
JERRY LEE’S ROCK&ROLL SERVICE 
és 5 VAGY SÁRKÁNY
Egy ízig-vérig rock&roll zenekar 
garantált megőrüléssel a szín-
padon és a nézőtéren egyaránt, 
és a szentendrei gyökerekből 
táplálkozó, blues-rock, blues-funk, 
jazz-rock alapokra épülő prog-
resszív rokkendrollhologramm és 
mainstream össztánegyüttes.

április 30. szombat 20:00
THE ACOUSTIC MINIMAL TECHNO 
SESSION és ACID BENCI & TIMO-
DUB LIVESET
Az Acoustic Techno Kollektíva 
havonta felbukkan, mindig változó 
felállásban. Improvizáció, melyben 
jazz-zenészek reprodukálják a 
technót.

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

április 22. péntek 18:00
HÁRFA-HARMONIKA KONCERT A 
FONOTÉKÁBAN
Mikus Adrienn – hárfa, Szász Sza-
bolcs – harmonika.

KIÁLLÍTÁS

MANk GAlériA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu

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

2022. április 27 – június 11.
2057 – SZEMÉLYES UTÓPIÁK
35 év alatti művészek kiállítása.

ÚJMŰHelY GAlériA
Fő tér 20.

április 8 – május 14.
SZENTENDREI VÁROSKÉPEK
Kortárs válogatás.

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

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

április 24. vasárnap 10:00 – 12:00
CSALÁDI NAP
Üveg hat főre kiállítás.

május 7. szombat 16:00
TÁRLATVEZETÉS Dávid Gyula 
fizikussal Melkovics Tamás Panta 
rhei kiállításán.

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, Tor-
nyay-Németh Lajos, a közelmúlt 
legkiválóbb művészettörténésze 
azt mondta: Pirk akvarellben ver-
hetetlen.” (Deim Pál)
Megtekinthető péntek, szombat, 
vasárnap 12–18 óráig, a teátrumi 
előadások napjain 18–21 óráig.

kMettY MÚzeUM
Fő tér 21.

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

április 30. szombat 17:00
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS
Kmetty János – Az örök kereső 2.0 
– Fókuszban a tájképek.

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

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

április 22. péntek 17:00
PÁRBESZÉDBEN
Tárlatvezetés az alkotókkal és a 
kiállítás kurátorával. The Orbital 
Strangers: Kincső, Aknay Csaba és 
Kotchy Gábor kiállítása.

május 6. péntek 17:00
MASTERCLASS
Batykó Róbert képzőművész 
tárlatvezetése.

CzÓBel MÚzeUM
Templom tér 1.
www.muzeumicentrum.hu

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

MŰvészetMAlOM
Bogdányi utca 32.
www.muzeumicentrum.hu

március 24. – június 26.
EGÉSZ ÉLETEMBEN HAZUDTAM

Puklus Péter kiállítása. Kurátor: 
Kigyós Fruzsina

május 8. vasárnap 16:00
TÁRLATVEZETÉS 18+
Szilágyi Róza Tekla művészettör-
ténésszel, az Artmagazin online 
vezető szerkesztőjével.

ikON – szeNteNDrei kéPtÁr
Fő tér 2-5.
www.muzeumicentrum.hu

április 10. – április 24.
KIFUTÓ MODELLEK
Vincze Ottó kiállítása. Kurátor: 
Muladi Brigitta.

május 5. csütörtök 17:00
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS
Vincze Ottó: Kifutó modellek.

MOZI

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

április 13. szerda
16:00 ROSSZFIÚK [101’] (12) szink-
ronizált
18:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI 
MESE [91’] (6)
19:45 MORBIUS [108’] (16) szink-
ronizált

április 14. csütörtök
15:45 SONIC, A SÜNDISZNÓ 2. [122’] 
(12) szinkronizált
18:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI 
MESE [91’] (6)
19:45 BERGMAN SZIGETE [112’] (16) 
feliratos
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április 15. péntek
15:45 SONIC, A SÜNDISZNÓ 2. [122’] 
(12) szinkronizált
18:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI 
MESE [91’] (6)
19:45 BERGMAN SZIGETE [112’] (16) 
feliratos

április 16. szombat
14:00 SONIC, A SÜNDISZNÓ 2. 
[122’] (12) szinkronizált
16:15 ROSSZFIÚK [101’] (12) szink-
ronizált
18:00 BERGMAN SZIGETE [112’] (16) 
feliratos
20:00 KATONADOLOG [104’] (12) 
szinkronizált

április 17. vasárnap
14:00 SONIC, A SÜNDISZNÓ 2. 
[122’] (12) szinkronizált
16:15 ROSSZFIÚK [101’] (12) szink-
ronizált
18:00 ÚT A DÍJESŐIG [114’] (16) 
feliratos
20:00 PÁRHUZAMOS ANYÁK [124’] 
(16) feliratos

április 18. hétfő
14:00 SONIC, A SÜNDISZNÓ 2. 
[122’] (12) szinkronizált
16:15 ROSSZFIÚK [101’] (12) szink-
ronizált
18:00 ÚT A DÍJESŐIG [114’] (16) 
feliratos
19:45 BERGMAN SZIGETE [112’] (16) 
feliratos

április 19. kedd
14:00 SONIC, A SÜNDISZNÓ 2. 
[122’] (12) szinkronizált
16:15 ROSSZFIÚK [101’] (12) szink-
ronizált
18:00 ÖKUMENIKUS FILMSORO-
ZAT: AZ ÖRÖKBEADÁS [96’] (12) 
feliratos

20:00 MINDEN RENDBEN MENT 
[113’] (16) feliratos

április 20. szerda
15:45 SONIC, A SÜNDISZNÓ 2. [122’] 
(12) szinkronizált
18:00 BERGMAN SZIGETE [112’] (16) 
feliratos
20:00 INTENZÍV TALÁLKOZÁSOK 
[98’] (16) feliratos

április 21. csütörtök
16:00 DALAI LÁMA – EGY FELEME-
LŐ TÖRTÉNET [95’] (12) feliratos
18:00 HOL VAN ANNE FRANK? 
[109’] szinkronizált
20:00 LEGENDÁS ÁLLATOK 
– DUMBLEDORE TITKAI [143’] 
szinkronizált

április 22. péntek
16:00 LEGENDÁS ÁLLATOK – 
DUMBLEDORE TITKAI [143’] 
(szinkronizált)
18:30 INTENZÍV TALÁLKOZÁSOK 
[98’] (16) feliratos
20:30 AHOL A NAP FELKEL PÁ-
RIZSBAN 105’ (feliratos)

április 23. szombat
13:45 SONIC, A SÜNDISZNÓ 2. 122’ 
(szinkronizált)
16:00 HOL VAN ANNE FRANK? 109’ 
(szinkronizált)
18:00 LEGENDÁS ÁLLATOK – 
DUMBLEDORE TITKAI 143’ (szink-
ronizált)
20:30 AHOL A NAP FELKEL PÁ-
RIZSBAN 105’ (feliratos)

április 24. vasárnap
16:00 SONIC, A SÜNDISZNÓ 2. 122’ 
(szinkronizált)
18:15 DALAI LÁMA – EGY FELEME-
LŐ TÖRTÉNET 95’ (feliratos)

20:00 LEGENDÁS ÁLLATOK 
– DUMBLEDORE TITKAI 143’ 
(szinkronizált)
19:00 VÁRKONYI 110: DANDIN 
GYÖRGY, AVAGY A MEGCSÚFOLT 
FÉRJ 80’

április 25. hétfő
16:00 HOL VAN ANNE FRANK? 109’ 
(szinkronizált)
18:00 ÖKOPARTY FILMSOROZAT: 
EURÓPA KÉK SZALAGJA, A DUNA
20:00 LEGENDÁS ÁLLATOK – 
DUMBLEDORE TITKAI 143’ (szink-
ronizált)

április 26. kedd
16:00 HOL VAN ANNE FRANK? 109’ 
(feliratos)
17:45 VADLOVAK – HORTOBÁGYI 
MESE 91’
20:00 LEGENDÁS ÁLLATOK – 
DUMBLEDORE TITKAI 143’ (szink-
ronizált)

április 27. szerda
15:30 MEPHISTO 144’
18:00 ELTÖRÖLNI FRANKOT 
95’(színes változat)
+ beszélgetés a Ferenczy Múzeumi 
Centrum szervezésében.
20:15 LEGENDÁS ÁLLATOK – 
DUMBLEDORE TITKAI 143’ (szink-
ronizált)

április 28. csütörtök
16:00 MINDENKI UTÁLJA JOHANT 
93’ (feliratos)
17:45 DOWNTON ABBEY – EGY ÚJ 
KORSZAK 126’ (feliratos)
20:00 AZ ELVESZETT VÁROS 112’ 
(szinkronizált)

április 29. péntek
16:00 MINDENKI UTÁLJA JOHANT 
93’ (feliratos)

17:45 DOWNTON ABBEY – EGY ÚJ 
KORSZAK 126’ (feliratos)
20:00 AZ ELVESZETT VÁROS 112’ 
(szinkronizált)

április 30. szombat
13:45 SONIC, A SÜNDISZNÓ 2. 122’ 
(szinkronizált)
16:00 MINDENKI UTÁLJA JOHANT 
93’ (feliratos)
17:45 DOWNTON ABBEY – EGY ÚJ 
KORSZAK 126’ (feliratos)
20:00 AZ ELVESZETT VÁROS 112’ 
(szinkronizált)

május 1. vasárnap
13:45 SONIC, A SÜNDISZNÓ 2. 122’ 
(szinkronizált)
16:00 MINDENKI UTÁLJA JOHANT 
93’ (feliratos)
17:45 DOWNTON ABBEY – EGY ÚJ 
KORSZAK 126’ (feliratos)
20:00 AZ ELVESZETT VÁROS 112’ 
(szinkronizált)

május 2. hétfő
15:30 DOWNTON ABBEY – EGY ÚJ 
KORSZAK 126’ (feliratos)
17:45 RAN- KÁOSZ 162’
20:45 MINDENKI UTÁLJA JOHANT 
93’ (feliratos)

május 3. kedd
16:00 DOWNTON ABBEY – EGY ÚJ 
KORSZAK 126’ (feliratos)
18:15 SZELÍD 93’
20:00 MINDENKI UTÁLJA JOHANT 
93’ (feliratos)

május 4. szerda
16:00 KIVÁNDORLÓK 148’ (feliratos)
18:30 KILAKOLTATÁS 85’
20:00 DOWNTON ABBEY – EGY ÚJ 
KORSZAK 126’ (feliratos)



2
4

—
P

r
O

G
r

A
M

A
JÁ

N
l

Ó

ELŐADÁS

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

április 20. szerda 17:00
SZENTENDRE ÚJ MEGVILÁGÍTÁS-
BAN: FŐ TÉR 6.
Ha a falak mesélni tudnának. Török 
Katalin előadása.

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

április 26. kedd 18:00
KÁLVÁRIA- ÉS GOLGOTAÁB-
RÁZOLÁSOK A SZENTENDREI 
KÉPZŐMŰVÉSZETBEN
Török Katalin előadása.

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

április 23. szombat 15:00-18:00
MINI SZIMPÓZIUM – VILÁGHÍRŰ 
MAGYAR ÜVEGMŰVÉSZEK
15:00 Róth Miksa, a szecessziós és 
historizáló üveg- és mozaikmű-
vészet mestere. Előadó: Kolocz 
Dóra, a Róth Miksa Emlékház és 
Gyűjtemény vezetője
15:30 Báthory Júlia művészete 
és az art deco. Előadó: Szilágyi B. 
András művészettörténész.
16:00 Kortárs üvegművészeti 
szimpóziumok és gyűjtemény a 
bárdudvarnoki Goszthony Mária 
kúrián. Előadó: Andor István üveg-
művész, az alkotótelep vezetője
17:00–18:00 Tárlatvezetés Borko-
vics Péter, Sipos Balázs üveg-

művészekkel és Bodonyi Emőke 
kurátorral az Üveg hat főre című 
kiállításon.

április 24. vasárnap 17:00
JAZZ ESTEK SZENTENDRE
Vendég: Károlyi Csaba kritikus, 
az Élet és Irodalom rovatvezető-
je. A beszélgetés házigazdája a 
Jazz Estek Szentendre művészeti 
vezetője, Zipernovszky Kornél PhD, 
jazzkritikus, szerkesztő.

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

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

április 20. szerda 18:00
CSALÁDDÁ VÁLÁS
Babavárás kérdései előadás-so-
rozat. Előadó: Langó Rebeka, 
pszichológus.

április 27. szerda 18:00
MIKÉNT GONDOLJUNK A SZÜ-
LÉSRE
Babavárás kérdései előadás-so-
rozat. Előadó: Huszárné Kürti Éva, 
egészségtan tanár

április 28. csütörtök 18:00
PSZICHOLÓGIA A MINDENNA-
POKBAN
Légzés a stresszoldás szolgálatá-
ban. Lehosik Marianna, pszicho-
lógus.

május 4. szerda 18:00
MITŐL FÉL A FÉRFI, HA ELJÖN A 
SZÜLÉS IDEJE?

Babavárás kérdései előadás-so-
rozat. Előadó: Lehosik Marianna, 
pszichológus.

DUNAkANYAr Civil ÁllAtvéDelMi 
CsOPOrt
Dunabogdány Művelődési Ház
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 93.

május 7. szombat 13:00
ÁLLATVÉDELMI TALÁLKOZÓ
A rendezvény célja, hogy meg-
ismertessük az emberekkel, mi 
hogyan zajlik az állatmentésekben, 
ki hogyan lehet részese ennek, 
hogy támogathat minket. Beszél-
getések keretében lehetőség lesz 
ezt kitalálni.

WORKSHOP

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

nyitvatartási időben
KERÁMIAFESTÉS
Mostantól a RegenTag nyitvatartási 
idejében bármikor festhetsz ke-
rámiát! Keramikusunk, Varga Timi 
készíti a festhető bögréket, tálakat, 
vázákat, változatos méretekben és 
formákban. Ne félj, segítünk majd 
a festés technikájában, hogy aztán 
elszabadulhasson a fantáziád.

május 7-8. szombat-vasárnap 12:00
FESTENDRE
Tájkép- és csendéletfestő kurzus.

minden szombaton 15:00
KÉPZELETFEJLESZTŐ AKVA-
RELLISKOLA – Bojtor Verabella 
festőművésszel

május 8. vasárnap 14:00
HÉTVÉGI ELMÉLYÜLÉS
Ezeken az alkalmakon meghatá-
rozott tematika szerint alkotunk. 
Temérdek időd lesz akár aprólékos 
díszítések, akár tárgycsoportok, 
készletek készítésére.

NeWsee stOre
Alkotmány utca 3.
Facebook: NewSee Store

minden szerdán 16:00
KERÁMIA SZAKKÖR
A Foglalkozásokon elsajátítha-
tók az alapvető kerámiakészítési 
technikák és ismeretek pl.: maro-
kedények, lapból építés, hurkából 
építés, üregelés, különböző minták 
és dízsítések stb, valamint lehe-
tőség nyílik egyéni elképzelések 
megvalósítására is.

április 13. és május 11. szerda 18:00
KÖTETLEN KÖNYVKLUB
Minden hónap második szerdáján 
várjuk szeretettel az Irodalom 
szerelmeseit egy kis kötetlen be-
szélgetésre, könyvajánlásra.

április 15. péntek 16:00
KÖTŐKÖR BEZERÉDI ZSÓFIVAL
A Kötőkör célja egy olyan inspi-
ráló, fiatalos és segítőkész közeg 
létrehozása ahol akár kezdők akár 
haladók egyaránt fejlődhetnek.

április 17-18. vasárnap-hétfő 10:00
HÚSVÉTI SZABADFOGLALKOZÁS
Április 17. és 18-án 10:00-18:00-
ig szabad alkotási lehetőséget 
kínálunk minden betérőnek. Főleg 
rajz-festés témában. Szeretettel 
várunk minden kicsit és nagyot egy 
össznépi közös alkotásra!
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A vers a kapocs Istenhez…

Kiss Judit Ágnes Artisjus-díjas költő a kislánya miatt költözött 
Szentendrére, hogy igazán gyerekbarát iskolát találjon neki. A pócsmegyeri 
Malom-Alom a legjobb választás volt. Kiss Judit Ágnest a költészet napja 
alkalmából kérdeztük szentendrei otthona dolgozószobájában.

Soha nem volt saját szobám ezelőtt és 

nekem egészen új élmény, hogy be lehet 

csukni az ajtót, és aki be akar jönni, annak 

kopogtatnia kell.

Nehezen tudom elképzelni, hogy leül az 

ember ide, és akkor megrendelésre jön az 

ihlet.

Nem is így történik. Ahhoz, hogy eszembe 

jusson valami, legalább egy órán át kell 

sétálgatnom, gyakran megfordulok ezért a 

Duna-parton. Nagyjából ennyi idő kell ah-

hoz, hogy ne az aktuális teendőkön járjon az 

eszem. Sokszor a határidő miatt meg kell al-

kotnom valamit, és a séta alatt ezen kezdek 

el gondolkodni, de valami egészen más sül 

ki belőle, olyasmi, amit nem is akartam. De 

aztán szépen lejegyzetelem az ötleteimet 

a telefonomba, és aztán itthon begépelem, csiszolgatom még. Aki 

kreatív módon alkot, az tudhatja, hogy nyolc órából leginkább öt-

hat óra bambulás szükséges ahhoz, hogy valami megszülessen, és 

csak a maradék rész a megírás maga.

Mintha módosult tudatállapotba kellene kerülni, hogy megszü-

lethessen valami.

Persze. Volt egy ismerősöm, aki minden találkozásunkkor meg-

próbálta kiszedni belőlem, hogy milyen szert használok ehhez az 

alkotói állapothoz. Nehezen hitte el, hogy nekem ez a séta.

Más praktika esetleg?

A határidő sokat segít. A békéscsabai drámaíró verseny jó példája 

volt ennek. Ott ugyanis este nyolckor leültettek minket a gép elé, 

és reggelre le kellett adni egy teljes színpadi darabot. Egészen őrült 

tudatállapotba kerültem, és mindenki ebben az őrületben dolgo-

zott, még a legutolsó kellékes is, mert másnap este be is mutatták 

a darabot. Sorsolásokon döntik el, hogy melyik művet ki rendezi 

meg, az enyémet Bozsik Yvette húzta ki. Megkapta a szöveget, és 

az olvasópróbán gyilkos pillantással végigmért, hogy ez meg mi? 

Aztán nagyon jót rendezett belőle, meg is nyerte a versenyt, de 

ehhez az ő táncos absztrakciója volt szükséges.

Az improvizáció egyik nagymestere Lackfi János, aki a közönségtől 

kapott szavakból alkot néhány perc alatt egy verset. ez a fajta 

improvizáció mennyire áll távol öntől?

János szinte minden évben elhív a kapolcsi költőversenyre. Minden 

alkalommal megfogadom, hogy soha többé nem megyek, mert 

szétstresszelem magam ilyenkor, mégis mindig ott vagyok. A kö-

zönség bedob néhány szót, és nekünk öt percünk van arra, hogy 

megírjunk belőlük egy verset.

ez inkább show vagy tényleg születhet itt költészet?

Inkább show. Talán annyiban mégis jelent valamit, hogy rengeteg 

gyakorlás szükséges ahhoz, hogy valaki rögtönzésben is jó legyen. 

Ebből a gyakorlásból pedig az következik, hogy nagyon gagyit nem 

ad ki az ember a kezéből. Az én óriási előnyöm, hogy általában 

kötött versformákkal dolgozom, és egy-egy szó után tudom, hogy 

 melyikbe tudom ezeket beleilleszteni. Az 

pedig nagyon üt, amikor valaki három perc 

alatt rímes vagy időmértékes sorokban le-

rak az asztalra valamit. Hogy ez költészet 

lesz-e, az kérdés, de nekem is született már 

ezeken a vers-improvizációkon olyan alko-

tásom, ami kötetbe is bekerült.

szüksége van a költészetnek ilyen mutat-

ványokra ahhoz, hogy eljusson az embe-

rekhez?

Sokat segíthet abban, hogy egy kicsit több 

figyelem irányuljon a költőkre és a költé-

szetre. Kicsit showman-nek vagy influen-

cernek is kell lenni ahhoz, hogy a közösségi 

oldalakon elolvassák a verseket. Nemcsak 

a minőség számít, hanem az is, hogy mek-

kora olvasótábort tud az ember építeni. Egy 

kiadó igazgatója azt mondta egyszer, hogy az olvasót meg kell 

csinálni. Először megütköztem ezen, mert én azt hittem, hogy a 

szöveget kell megcsinálni. De tulajdonképpen értem, amit mond. 

Az irodalomban is brandek születtek, a legismertebb alkotóknak 

van egy állandó jelzőjük. Amikor megjelent az első kötetem, akkor 

nekem is volt ilyen jelzőm, én voltam a szabad szájú költőnő, aki 

csúnya szavakat is beleír a verseibe. De később már nem feleltem 

meg ennek a képnek, mert ahhoz egyre durvább dolgokat kellett 

volna írnom, és az nem tesz jót egy szövegnek. Ma már nem érvé-

nyes ez a korábbi jelzőm, és közel az ötvenhez ez már nem is volna 

olyan szexi, mint fiatalon.

A szexi szóról eszembe jutott egy verse, az Elégia a kettős erkölcs-

höz című, amelyben éppen arról ír, hogy egy nő ne mutassa ki a 

vágyait, akkor sem, ha fiatal. Ha pedig már közel jár az ötvenhez, 

akkor gondolom, pláne!

Az a kötet, amit most írok, épp ezt a témát járja körül, az a munka-

címe, hogy A vén fegyverkovácsné, aki plasztikai sebészhez fordul. 

Merthogy két lehetőségünk van, vagy meghalunk fiatalon, vagy 

meg fogunk öregedni, csakhogy, senki sem szeretne fiatalon meg-

halni, de megöregedni sem. Harmadik lehetőség viszont nincs. A 

nő öregedéséről, változásairól beszélni, talán még inkább tabu-

téma, mint a szexualitása. Annak a kérdése, hogy meddig akarok 

vonzó lenni, meddig akarok a húspiacon áru lenni, megvárom-e, 

amíg már tényleg csirke-farhát árban vagyok, vagy kilépek ebből, 

nekünk nőknek is nagyon nehéz kérdés. Sokáig aszerint voltunk 

beárazva, hogy mennyire vagyunk vonzóak. Nagy kérdés, hogy 

mivé leszünk, ha ezt elveszítjük, ha ebből visszalépünk. Nyilván a 

férfiakat is megviseli az öregedés, különben nem lenne ennyi hú-

széves nőre rábukó ötvenes pasi, meg piros sportkocsi. De a nőknek 

nehezebb, mert a férfiakat sokkal kevésbé határozzák meg aszerint, 

hogy hogyan néznek ki, mennyire vonzóak a másik nem szemében. 

Egyszer színésznőkkel beszéltem erről, ők mondták, hogy vannak a 

Júliák, és vannak a dajkák, és nincs szerep a két életkor között. En-

gem ez nagyon szíven ütött, és ezért minden színpadra írt  darabnál 

Kiss Judit Ágnes | Fotó: Kovács Kata
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nagyon igyekeztem, hogy legyen benne negyvenes-ötvenes nő. 

Mostanában dolgoztam egy előadásban, aminek pár hónapja volt 

a bemutatója a Jurányiban. Az a címe, hogy Mit ér, ha. És az a darab 

fő kérdése, hogy mit ér a nő, ha elmúlt negyven. A darab betétda-

lainak a szövegét írtam én.

volt szerencsém látni, és mondhatom az egész előadást végigne-

vette a közönség. A dalok különösen élvezetesek voltak benne!

Az új kötetbe a dalszövegek közül be is került egy, A petefészek elé-

giája címen. A leendő kötet címadó figurája, a vén fegyverkovácsné 

Villon versét idézi, és most én is megidézem a nőt, aki megélte a 

virágzását, és most megéli a hervadását.

Az egyik legújabb verse, a Mind-mind alusznak a dombon című is 

az elmúlás témája körül forog. ez gondolat a járvány és a háború 

miatt került elő ilyen élesen?

Több mint negyvenezer ember halt meg, nagyon sokan gyászolnak. 

Mindenki rezonál erre valamiképp, de nekem nagyon ijesztő, hogy 

kortársaim halnak meg, mert felvetődik, hogy miért is gondolom, 

hogy holnap még itt leszek. Nekem későn született gyerekem, és 

attól a naptól kezdve, hogy Viola világra jött, ott van bennem, hogy 

miatta nagyon sokáig kell élnem, hogy ott állhassak mellette, mint 

anya. Harminchat éves voltam, amikor az édesanyám meghalt, és 

azt éreztem, hogy ez nagyon korán történt meg velem, és nekem 

igazi fitnesz néninek kell lennem, hogy támogathassam akkor is, 

ha neki születik gyereke.

Amikor ezt a verset megírtam, még nem volt háború, még fel sem 

tudtunk ocsúdni a covidból, és most azt látjuk, mennyiféleképpen 

meg lehet halni. Van egy tanítványom, egy ukrán fiú, aki érettségi 

után visszament a hazájába, és most nem tudom, mi van vele. A 

háború első napjaiban még ráírtam, de most már meg sem merem 

kérdezni, hogy van. A kisgyerekes ismerőseim között szinte pánik 

tört ki a háború hírére, sokan útlevelet csináltattak, és készen várja 

őket bepakolva a bőrönd, amivel menekülhetnek, ha kell. Engem 

is megvisel az, ami a szomszédban zajlik.

ebből is lesz vers?

Már van.

Mitől költő a költő? Attól, hogy verset ír, annak születik vagy azzá 

lesz? vagy kell, hogy legyen benne valami, amivel úgy rezonál a 

világra, hogy abból meg tud születni valami?

Biztos, hogy kell hozzá valamiféle plusz érzékenység. De nyilván 

ahhoz, hogy valaki költő legyen, kell a vers. Egy ismerős írótár-

sam mondta, hogy az asztalos bútort csinál, a költő meg verset 

ír, és minden nap kell alkotnia egy verset, épp úgy, ahogy a fotós 

elkattint hatvan képet, mire egyre azt mondja, hogy na, ez jó. A 

gyakorlás szükséges ahhoz, hogy a kezemben tartsam a nyelvet 

és a versformát. De kellenek hozzá olyan élmények, amiktől ez úgy 

besűrűsödik, hogy alkotássá lesz. A Pázmány Péter Egyetemen 

tartottam kreatív írás órákat, amíg meg nem szüntették az esztétika 

szakot. Ott adtam olyan feladatot, hogy írjanak a diákok egy mega-

dott versformában verset, csak a forma kedvéért, bátran, nem kell, 

hogy jó vers legyen. És ilyenkor mindig született olyan költemény, 

amibe nagyon mély tartalmak kerültek. Mintha a forma hívná meg 

az élményt. Ez olyan erős tud lenni, hogy egyszer csak működésbe 

lép valami. Talán nem is akarod megírni, de annyira ott van benned 

az élmény, hogy egyszer csak megszületik, szinte kikristályosodik. 

A versírás amiatt is nagyon izgalmas, mert sose tudhatod, mi lesz 

belőle a végére. Mintha önállósítaná magát a szöveg.

van köze a költészetnek a transzcendenshez?

Mindenképp. Én különösen így érzem, mert a verset a megtérésem-

kor kaptam tizennégy éves koromban, abban a pillanatban, amikor 

volt egy találkozásom Istennel. Ezért én sosem tekintettem úgy a 

versírásra, mint saját teljesítményre. Számomra a költészet kegyelmi 

ajándék, de leginkább a túlélést segítő eszköz. Amíg tudok verset 

írni, addig hitem is van. A vers a kapocs Istenhez, és ez tényleg olyan 

személyes kapcsolat, amibe sokkal több minden fér bele, mint a 

hagyományos vallásosságba. Pedig az én istenes verseim profának, 

sőt olykor blaszfémikusak, de közben tudom, hogy az Istennel való 

kapcsolatom teljesen rendben van. Nagyon jó érzés, amikor egy-

házi emberek is elfogadnak. Akkor tapasztaltam ezt meg, amikor 

a katolikus gimnáziumból elküldtek a verseim miatt, ugyanekkor 

az evangélikus lelkész barátnőm a kötetemből prédikált vasárnap.

ezek szerint a katolikus iskolából épp az istenes versei miatt küld-

ték el?

Ez volt az ürügy. Akkor jelent meg az első verseskötetem, és fel-

háborodást keltettek benne a csúnya szavak. De én meg vagyok 

róla győződve, hogy nem ez volt a baj, hanem az a pedagógia, 

amit képviseltem és képviselek, hogy nem tekintélyből tanítunk, 

nem távolságot tartva, hanem partnerként kezelve a diákokat. 

Mind-mind alusznak a dombon

Hol vannak, akik velem együtt látták

Brezsnyev halálát, a tévémacit,

még a KISZ-tábort, már a rendszerváltást,

hogy minden párt szakad és szétszakít,

hogy új szöveggel ugyanaz az ének?

Mi visszahozza őket, nincs varázs.

Kortársaim, akik még élhetnének.

Egyik derűvel, lázadozva más,

viselte ki-ki amit a sors rámért –

Imádkozz mindnyájunknak jó halálért!

Hol van Etienne, kinek ölelését

ha tangót hallok, a vállamon érzem?

És Jean-Baptiste, akinek azt a sértést

nem bocsátottam meg, nem tudom, mért nem?

Nathalie, kiben haldokolva is

több erő volt, mint bennem bármikor?

Aznap csirke volt, hozzá barna rizs,

hónapokig vártam, hogy hívni fog,

hisz ő viselt rám gondot pótanyámként –

Imádkozz mindnyájunknak jó halálért!

Hová lettek, akikkel együtt éltük

az évezred utolsó éveit?

George, kivel, azt hiszem, utáltuk egymást,

én a megdönthetetlen érveit,

Philippe, akivel jártuk kézen fogva

húszévesen az őszi Budapestet,

úgy sirattuk verssel, dohánnyal, borral

a szerelmet, ami mellettünk elment.

„C est la mort” – sóhajtott, és kért egy kávét. –

Imádkozz mindnyájunknak jó halálért!

Hol van Mattieu, ki épp órát tartott,

mikor a szíve hirtelen megállt?

Hol Francoise, ki sosem hordott maszkot,

neki a vírus – ha van is – nem árt?

Evangeline, ki maga volt a jóság,

önkívületben is imádkozott,

utoljára vittem neki egy rózsát,

rám mosolygott: a síromra hozod?

Azt kértem, szóljon vissza, hogyha átért –

Imádkozz mindnyájunknak jó halálért!

Nem tűntek el, csak hamarabb indultak

oda, hová mindenki egyszer elmegy.

Még itt vannak a gyászolók, feldúltak,

aztán nemsoká ők is útra kelnek,

ki egy-két évet, ki ötvenet vár még –

Herceg, imádkozz nekünk jó halálért!



Ez nagyon sokszor keltett visszatetszést, vagy gyanús volt, ezért 

úgy éreztem, hogy valami baj van velem. Tulajdonképpen mind-

addig így éreztem, amíg el nem jutottam a Nemes Nagy Ágnes 

Művészeti Szakgimnáziumba, ahol 2012 óta tanítok. Itt végre rá-

jöttem, hogy semmi bajom, csak drámatanár vagyok.

Mit jelent az, hogy találkozni istennel?

Nem nagyon tudom ezt elmesélni, mert az, hogy az ember 

megszólítja Istent, természetes. De amikor valós választ ka-

punk a kérdésünkre, azt nagyon nehéz elmesélni. Nem hallottam 

hangokat, ne így képzeljük. De aki istenhívőnek tartja magát, 

vagy bármilyen módon hisz a spiritualitásban, az ismeri, hogy 

egyszerre megérkezik a válasz. Ráadásul olyan válasz, amit én 

magamtól nem tudtam volna megtalálni. Lehet megvilágoso-

dásnak mondani, vagy isteni válasznak, de talán a megvilágoso-

dás nem is rossz kifejezés, mert nekem olyan élmény volt, mint 

amikor bedugod a konnektorba a dugót, és minden működni 

kezd. Felgyulladnak a fények, és ami teljesen halott, vagy mű-

ködésképtelen volt, az élő lesz. Amikor ez először történt meg 

velem, akkor már jártam egy nagyon jó református gyülekezetbe, 

de kerestem valami többet ennél, Istennel akartam találkozni. 

Nagyon-nagyon izgatott, hogy ez hogyan lehetséges, és akkor 

állandóan kerestem és nyúztam az Istent, hogy álljon velem szó-

ba, és akkor egyszer csak megtörtént! Sokan sokféle Istenben 

hisznek, én abban, aki szeret. Mi magunk is ezzel a szeretettel 

működünk. Az egész világot nagyon pazarlóan és bőkezűen sze-

reti az Isten, és mi ezt folyamatosan megpróbáljuk tönkretenni. 

Most épp a háborúval.

Rist Lilla
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ÚjMűhely 
Galéria

MANK 
Grafikai Műhely

ÚjMűhely 
Kávézó

SZENTENDRE 
ÖRÖK VONZÁSÁBAN

Városképek kortárs nézőpontból 
az ÚjMűhely Galériában

2022. 04. 08. 
2022. 05. 14.

KORTÁRS
MŰVÉSZETI BÁZIS 

SZENTENDRE  
FŐ TERÉN

szentendre örök vonzásában
A festők városának kortárs látképeiből válogatott tárlattal adózik a MANk szent-

endre virágzó képzőművészeti életének. A 2022. április 8-i megnyitó alkalmából 

nemcsak egy remek kiállítással gazdagodik a város, hanem az újonnan megnyíló 

ÚjMűhely kávézó, illetve a művészek számára régi-új lehetőséget teremtő MANk 

Grafikai Műhely is átadásra kerül.

A kiállítás rendezői arra törekedtek, hogy 

bemutassák a városképi-várostörténeti 

inspirációkból merítő kortárs szentendrei 

művészet meghatározó értékeit és sok-

színűségét. Ezért a két művésztelepen 

alkotók, valamint a városban máshol le-

telepedett, idősebb generációhoz tartozó, 

tradicionális szellemiséget képviselő mű-

vészek mellett a legfiatalabb, kísérletező 

szemléletű, esetenként formabontó alko-

tók is bemutatkozási lehetőséget kaptak.

A kiállítás megnyitásával egy időben to-

vább bővítette az alkotóművészek szá-

mára művészeti szolgáltatásait a MANK: 

felújított belső terekkel és korszerű gép-

parkkal nyitotta meg kapuit 2022. április 

8-án a Szentendre Fő terén található Új-

Műhely Galéria második emeletén a MANK 

Grafikai Műhely, ahol méltó környezetben, 

kimagaslóan magas minőségben készül-

hetnek sokszorosított grafikai alkotások. 

Bereznai Péter Munkácsy Mihály-díjas 

festőművész vezetésével a műhely élet-

re hívásának és működtetésének célja a 

kortárs képzőművészek grafikai alkotóte-

vékenységének ösztönzése, így a MANK 

Grafikai Műhelyben egymást követve dol-

gozhatnak az ismert, tapasztalt művész-

korosztály tagjai, valamint a feltörekvő, pá-

lyájuk elején álló ösztöndíjas művészek is 

ott, ahol korábban Korniss Dezső, Barcsay 

Jenő és Keserü Ilona készített szitanyoma-

tokat és sokszorosított grafikákat.

Az ÚjMűhely Galériába látogatók mos-

tantól egy aktív, pezsgő kulturális térben 

találkozhatnak a művészekkel, amelyet a 

2022. április 8-án a szintén az épületben 

nyílt ÚjMűhely Kávézó tesz teljessé. A 

MANK Grafikai Műhelyben készült alko-

tások közül ráadásul egyes példányok 

megvásárolhatók lesznek, így a művészeti 

élményt akár haza is vihetjük.

A kiállítás a szentendrei ÚjMűhely Galéri-

ában (Szentendre, Fő tér 20.) május 14-ig 

látogatható keddtől szombatig 10:00 és 

18:00 között.
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Nyílt levél

Nyílt levél szentendre identitásának egyik alapjáról 

és annak megőrzéséről

Szentendre identitása épített környezetében és páratlan épí-

tészeti adottságaiban, valamint a képzőművészeti értékeiben 

gyökerezik. Ha ezeket elveti, épített környezetét pusztulni, 

veszni hagyja, művészeti hagyományait pedig halványulni – 

megtagadva európai jelentőségű művészeit – akkor csupán 

egy lesz a kisvárosok sorában.

Nem ezt akarjuk.

Mit akarunk?

Visszaállítani a korábban működő, és az országban csak 

Szentendrén megvalósult állandó kiállítások hálózatát. A Fe-

renczy Múzeumban a Ferenczy család alkotóinak műveit, a 

Barcsay Múzeumban Barcsay műveket, az Ámos Imre – Anna 

Margit Múzeumban az ő alkotásaikat, a Vajda Múzeumban 

pedig Vajda Lajos és körének műveit kell ismét bemutatni. 

A Czóbel és a Kmetty Múzeum „feléledése” bizonyítja, hogy 

igenis lehetséges korszerű és közönséget vonzó bemutatás 

és múzeumi élet, csak szándék, továbbá komoly szakmai 

munka, elkötelezettség és hozzáértés szükséges hozzá. Ezt 

szeretnénk az összes kismúzeum vonatkozásában is.

Miért akarjuk?

Mert olyan művészekről van szó, akik Európában is számon 

tartott minőséget képviselnek. Vétség, hogy hagyták lepusz-

tulni az épületeket, és hagyták bezárni az állandó kiállításokat.

A sajtóban közölt múzeumi tervek arra utalnak, hogy a folya-

mat nem állt meg.

A Vajda Múzeum alsó szintjén időszakos kiállítótér működik 

már fotókiállításokkal. (Itt korábban Vajda Lajos kortársainak: 

Bálint Endre, Korniss, Dezső, Vajda Júlia művei voltak láthatók.) 

Az emeleten Vajda műveinek bemutatását időszakos kiállítá-

sok váltották fel. A tervek szerint a Ferenczy-házban kurátorla-

kások mellett a grafikai műhely és közösségi tér kapna helyet.

Az Ámos Imre – Anna Margit Múzeum már nem a két művész 

állandó kiállítóhelye. Egy szövőműhely, valamint bérműter-

mek szorították ki a páratlan műveket. A Képtár bemutató-

termei helyére cukrászda meg szálloda költözne. Az elmúlt 

években lepusztulni hagyott Barcsay Múzeum tervezett ösz-

szevonása a mellette lévő önkormányzati épülettel szintén 

más célokra hasznosulna.

Ez nem helyes, ez ellen tiltakozunk.

Minden céltudatos vezetőnek vágya, hogy nyomot hagyjon 

saját szakterületén, és ez helyes is. Szentendrén ez azt jelenti, 

hogy a kísérletezésre, újításra akkor kerülhet sor, ha az alap-

vető értékek visszakerülnek a helyükre.

Csak ez vezet oda, hogy Szentendre újra a művészetek és a 

múzeumok városa legyen.

Véleményünk szerint ez nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem 

a város hosszú távú érdeke is, mert erre lehet alapozni egy 

komoly város-stratégiát.

Ha élővé válik egy tengely a belváros déli és északi vége kö-

zött: Ferenczy Múzeum – Barcsay Múzeum – Kmetty Múzeum 

– ÚjMűhely Galéria – Népművészetek Háza – Képtár – Kovács 

Margit Múzeum – Czóbel Múzeum – Szerb Egyházművészeti 

Múzeum – Ámos Imre-Anna Margit Múzeum – Vajda Lajos 

Múzeum – MűvészetMalom – Pirk Múzeum – MANK Galéria, 

kiegészülve a galériákkal és kiállítóterekkel, az szolgálná a 

város, az itt élők és idelátogatók érdekeit.

Erre lehet felépíteni egy egységes koncepciót, ami Szentend-

re lényegére alapoz, és meghatározza a jövőt.

Erdész László mérnök, galériás,

Péter Vladimir DLA, Professor Emeritus, Munkácsy díjas, Érde-

mes Művész, Anna Margit fia és öröksége gondozója,

Jakovits Vera – Vajda Júlia és Jakovits József lánya – és Kozák 

Gyula szociológus, a Vajda hagyaték gondozói,

Kónya Márta és Kónya Ferencz Barcsay jogörökösök, a Barcsay 

Jenő Képzőművészeti Alapítvány alapítói,

Dr. Feledy Balázs művészeti író, a Barcsay Jenő Képzőművészeti 

Alapítvány kuratóriumának elnöke,

Bereznai Péter festő és grafikusművész, a Barcsay Jenő Kép-

zőművészeti Alapítvány kuratóriumának tagja,

Baksai József grafikus és festőművész, a Barcsay Jenő Kép-

zőművészeti Alapítvány kuratóriumának tagja,

efZámbó István, Munkácsy díjas festőművész, a Magyar Köz-

társaság Érdemes művésze, az Álomi Reményfűző Intézet sor-

skutatója,

Aknay János festőművész, a Nemzet Művésze, Kossuth és Mun-

kácsy díjas festőművész,

Havadtőy Sámuel képzőművész,

Kemény Zoltán grafikusművész,

Halász Rita író,

Derdák András kultúraközvetítő,

Gyárfás Gábor műgyűjtő,

Bojár Iván András építészkritikus, galériás,

Baksa Zsolt műgyűjtő,

Szmetana Ágnes üvegművész,

Suzanne Csikós Nagy, képzőművész, gyűjtő (New York – Bu-

dapest),

Petőcz György esztéta, kurátor,

Kertész László művészettörténész, kurátor,

Kozák Csaba művészeti író, művészettörténész,

Fodor János újságíró,

Zsakó István és Torma Anna képzőművészek (Kanada)

Szabó Zoltán műgyűjtő,

Zarubay Bence képzőművész,

Márton Marianna iparművész,

Görög László képzőművész, közgazdász,

Soóky Andrea szerkesztő, a Balassi Kiadó tulajdonosa,

Poroszlai Eszter képzőművész,

Szabó András vezérigazgató,

Dr. Antal Péter műgyűjtő,

Vojnich Erzsébet festőművész,

Bánki Ákos képzőművész, kurátor,

Golovoics Lajos művészeti író, kurátor,

Rappai Zsuzsa szerkesztő,

Bartha Béla galériás,

Martos Gábor Phd. művészeti író,

Balogh László a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitün-

tetett, Munkácsy díjas festőművész, Szentendre Díszpolgára,

Ludman Lajos műgyűjtő,

Major Frigyes fotós,

Kulinyi István grafikusművész,

Kemény György grafikusművész,

Gallai Gergely szentendrei polgár,

Franyó Atoth képzőművész (Thailand),

Botos Péter üvegszobrász,
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Ábel Tamás üvegművész,

Menshikoff Viktor műgyűjtő,

Benkovits György szentendrei polgár,

Bélai György műgyűjtő,

Musza Gyöngyi, Nagy Sándor képkeretezők,

Zweiber Ferenc restaurátor,

Dr. Gerlóczy Pál orvos,

Ferge Lajos, a Fő téri könyvesbolt vezetője,

Szölke László műgyűjtő,

Rozsnyai Krisztina szentendrei polgár,

Gálos Anna szentendrei polgár,

Gálos Jenő szentendrei polgár,

Barki Gergely művészettörténész, kurátor,

Holló Judit vállalkozó, önkéntes műemlékvédő,

Fallier Sarolta kiállítás szervező,

Kovács Kristóf, Aba Novák Vilmos hagyatékának gondozója,

Asszonyi Tamás Munkácsy díjas szobrászművész, a Széchenyi 

Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja,

Jávor Piroska festőművész,

Asszonyi Flóra szentendrei polgár,

Borsódy Eszter keramikus művész,

Borsódy László trombitaművész,

B. Urbán Teréz keramikus művész,

Kopócsy Judit képzőművész,

Nemesházi Beatrix vállalkozó,

Iványi György közgazdász,

Bor Iván a SICIS képviselője,

Hernesz Csilla mérnök,

Karsai Gábor művelődésszervező,

Kancsár József szentendrei polgár,

Szakács Imre festőművész,

Szondy Andrea kultúraközvetítő,

Zenthe Ferencz mérnök-közgazdász,

Reményi József Tamás szerkesztő, kritikus,

prof. Kósa Éva pszichológus,

Gothard József, gen.man.Gothard Electr. & Trading Ltd.

Pistyur Imre Munkácsy díjas szobrász,

Pistyur Gabriella festő

Fekete János szentendrei polgár,

Vajda János szentendrei helyi értékvédő,

Deli Gabriella rajztanár,

Dr. Sziklai János ügyvéd,

Fischer Anni, idegenvezető, rendezvényszervező, a Magyar 

Idegvezetők Egyesületének tagja,

Várnagy Tibor, a Liget Galéria vezetője,

Kóródi Luca képzőművész,

Váradi Júlia riporter,

Paraszkay György grafikus, fotográfus,

Ficzere Kyrú grafikus,

Maholányi Pál szentendrei polgár,

Lantos Judit keramikus,

Hörömpő Zoltán építész,

Regős István képzőművész, Regős Anna iparművész, a Palmet-

ta Design Galéria tulajdonosai,

Gulyás József Szentendre volt alpolgármestere, stratégiai ta-

nácsadó,

Tzortzoglou Georgios, képzőművész, zenész,

Tárnok Csilla szentendrei polgár,

Weiner Sennyey Tibor költő,

Verebélyi Diana képzőművész,

Asszonyi Zsófi könyvkötő,

Dr. Gyarmatiné Buzás Anita szentendrei polgár,

Dr. Lissák Marcell szentendrei polgár,

Rákosy Anikó festőművész,

Farkas Zsófia szobrászművész,

Farkas Borbála textilművész,

Farkas Ádám szobrászművész, professor emeritus, Kossuth 

és Munkácsy díjas, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti 

Akadémia elnökségi tagja, Szentendre Díszpolgára,

György Károly szentendrei polgár,

Dr. Nagy Zsófia orvos,

Aradi Péter idegenvezető, újságíró,

Vinkler Zsuzsanna képzőművész,

Einspach Gábor igazságügyi szakértő, galerista,

Kónya Hunor kertészmérnök,

Gombás Ildikó közgazdász,

Kónya Gyula tűzzománc művész,

Vertán Kovács János festőművész,

Jakab Zoltán vállalkozó,

Pozsonyi István vállalkozó,

Bakos Etelka ny. egyetemi tanár,

Floriska Katalin ny. tanár,

Floriska Katalin vállalkozó,

Horváth Ágnes ny. egyetemi tanár

Török Katalin művészeti író, helytörténész

tisztelt erdész lászló! tisztelt támogatók!

Örülök, hogy Szentendre kulturális életét alapjaiban megha-

tározó feladatban számíthatok Önökre.

Szentendre hagyományainak, művészeti és építészeti 

értékei nek megőrzése mindannyiunk közös célja. A Feren-

czy Múzeumi Centrum (FMC) kilenc múzeumának fenntar-

tása, fejlesztése komplex feladat, amely a város költség-

vetési keretein jóval túlmutat. Éppen ezért fontos, hogy 

projektszemlélettel, a lehetőségekhez és a mai látogatói 

igényekhez igazítva üzemeltessük múzeumainkat. Megtart-

va a kismúzeumok hálózatát, racionális döntések mentén 

lehet üzemeltetni, fenntartani a szentendrei kiállítóhelyeket.

Az alábbiakban engedjék meg, hogy beszámoljak városunk 

kismúzeumainak jelenlegi állapotáról, valamint a működé-

sükkel kapcsolatos tervekről.

Fő téri Képtár – Kereskedőház

A Fő téri Képtár épülete hosszú évek óta vár teljes körű fel-

újításra, ami léptékét tekintve nyilvánvalóan nem oldható 

meg városi keretből, mert több mint 2,5 milliárd forintra van 

rá szükség. 2020-ban az emblematikus műemléképület a 

hosszan tartó esőzések következtében olyan károkat szen-

vedett, hogy a múzeum irodáit más épületbe kellett költöz-

tetni. A régóta nagyon rossz állapotban lévő tető és a födém, 

de több emeleti iroda és a földszinti könyvesbolt is beázott. A 

szentendrei önkormányzat és a Ferenczy Múzeumi Centrum 

folyamatosan dolgozik az állagmegóváson, egyebek mel-

lett tetőjavítással, a homlokzatot megerősítő aládúcolással, 

illetve nemrég rendbe hoztuk a kiállítóteret. A homlokzatot 

takaró molinó lekerült az egykori szerb kereskedőházról, 

mert ezzel is igyekszünk felhívni a döntéshozók figyelmét 

arra, hogy az épület rekonstrukciója halaszthatatlan.

Nem igaz a nyílt levél azon állítása, miszerint „A Képtár be-

mutatótermei helyére, cukrászda meg szálloda költözne”. A 

félreértés abból adódik, hogy a Képtárban tavaly az Óbudai 

Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar mesterszakos 

hallgatói ötletterveiből nyílt kiállításon szerepeltek ilyen 

elképzelések is. Az építészhallgatók szabad kezet kaptak, 

hogy kreatív gondolataikat a realitások béklyói nélkül fo-

galmazzák meg, így számos olyan terv született, melynek 

megvalósítása nem tartozik a realitások közé. A Ferenczy 

Múzeumi Centrum igazgatója, Prosek Zoltán tájékoztatása 



szerint a Képtárban épp most – a SzeVi megjelenése előtt 

pár nappal –, április 8-án nyílik Vincze Ottó szentendrei 

képzőművész kiállítása. A Képtár kiállítóterét megnyitva 

a szentendrei művészet reprezentálásával szeretne újra 

életet vinni az épületbe a múzeumi centrum. Májusban 

Keserü Ilona, októberben Tzortzoglou Jorgosz kiállítása 

nyílik ugyanitt.

Barcsay Múzeum

A Barcsay Múzeum épületének közel húsz éve vizesedő 

falai teljes körű felújításra szorulnak, jelenleg az épület a 

műtárgyak védelme miatt nem alkalmas kiállítások meg-

rendezésére. Az épületen kisebb felújításokat tudtunk eddig 

végrehajtani: festés, udvarrendezés, a Barcsay Múzeum hom-

lokzat-felújítása pedig hamarosan elkezdődik. Június első 

hétvégéjén, folytatva egy régi hagyományt, a Barcsay-udvar 

megnyitja kapuit és a Jazz Napok Szentendre programso-

rozatnak ad otthont. A múzeumépület teljes körű felújítása 

egyelőre, forrás hiányában nem kezdődhet meg, ezért Bar-

csay Jenő műveit jövőre, szatelit-kiállításon mutatja be az 

FMC, egy másik kiállítótérben.

Ámos Imre-Anna Margit Múzeum

A Barcsay Múzeumhoz hasonlóan, az Anna Margit-Ámos Imre 

művészpár emlékmúzeuma egy hatósági döntés alapján je-

lenleg nem alkalmas állandó kiállítás megrendezésére. Ál-

landó kiállításon az épület korszerűsítése után kaphatnak itt 

helyet műtárgyak. Időszaki kiállítást ugyanakkor lehet rendez-

ni az épületben, így idén itt nyílik meg Bartl József kiállítása.

Vajda Lajos Múzeum

A látogatószámok, az első kiállítás sikere bizonyítja, hogy 

a Vajda Lajos Múzeum szuterénjében nyílt PhotoLab kiál-

lítótér vonzó látványosság a helyiek és a turisták körében. 

A fotóművészeti kiállítóhely célja a szentendrei művészek 

bemutatása és menedzselése. Bácsi Róbert László kiállítása 

után Aknay Csaba és Kotchy Gábor, Deim Balázs, Csontó Lajos 

kiállítása nyílik a PhotoLab-ban idén. A Vajda Múzeum tavaly 

a lehetőségekhez mérten megújult. Idén ősszel Vajda Lajos 

műveivel nyílik új tárlat a múzeum felső kiállítóterében, tehát 

alaptalan az aggodalom, hogy a nagy szentendrei művészi-

konok kiszorulnak a múzeumi terekből, sőt az önkormányzat 

a Vajda múzeum mellett lévő önkormányzati bérlakásokat 

átadta a Ferenczy Múzeumnak azért, hogy bővíthesse a Vajda 

Múzeumot – új kiállító terek és hozzá kapcsolódó közösségi 

terek kialakítására lesz lehetőség. Ennek első állomása, hogy 

a két ingatlant elválasztó kerítés elbontásra kerül.

Népművészetek Háza

Múzeumi forrásból újult meg tavaly nyáron a Népművészetek 

Háza homlokzata, a munkákat a Városi Szolgáltató nZrt. szak-

emberei végezték el. A többszáz éves, életveszélyes állapot-

ban lévő épület szintén felújításra vár, hogy újra megnyithas-

sa kapuit és teret adjon a város helytörténeti kiállításának. 

A tervek a felújításra elkészültek, e tervek aktualizálására 

szeretne pályázni a Ferenczy Múzeumi Centrum, amint az 

épület helyrajzi száma körüli bonyodalmak megoldódnak.

MűvészetMalom

A szentendrei művészek reprezentálásnak jegyében idén 

nyáron, születésének 90. évfordulóján nagyszabású élet-

mű-kiállítás nyílik Deim Pál műveiből a MűvészetMalomban. 

Ebben az évben még két egyéni tárlat nyílik a MűvészetMa-

lomban: Puklus Péter és Pacsika Rudolf életmű kiállítása. Az 

elmúlt 22 évben nem oldódott meg az épület vízszigetelése, 

a beépített léghűtés nem került beüzemelésére. Az épület 

jelentősebb kiállítások megrendezésére alkalmatlan, nem 

műtárgy- és látogatóbarát. Ebben az évben a déli szárny 

léghűtését a múzeum helyreállítja közel 10 millió forint 

költséggel, továbbá, sikeres lobbi eredményeként a Ma-

lom nemrég jelentős pályázati összeget nyert el az épület 

fejlesztésére, a munkák hamarosan elkezdődnek. Utólagos 

szigetelést kap az épület, korszerű konferenciaterem jön 

létre, illetve múzeumpedagógiai programoknak alkalmas 

tereket alakítanak ki. Emellett, hogy a későbbiekben pályáz-

ni tudjanak, elkészítették a középső szárny teljes építészeti 

tervét.

Ferenczy Múzeum

A Ferenczy Múzeum épületét, az egykori Pajor-kúriát közel 

10 éve rekonstruálták, de nem volt látogató- és műtárgybarát 

az épület. Meg kellett újítani az épületgépészeti rendszert, 

hogy a múzeum léghűtése biztosítva legyen. Ezt a munkát 

a Ferenczy Múzeumi Centrum az elmúlt évben saját költ-

ségén elvégezte. Ebben az évben visszaállították a belső 

tér korábbi állapotát a gipszkarton falak elbontásával. Idén 

65 millió forint támogatást nyert el a múzeumi centrum. Ez 

lehetőséget biztosít új, gyűjteményes kiállítás bemutatására 

és az épület infrastrukturális fejlesztésére. Ennek keretében 

megváltozik a látogatóforgalom: könyvesbolt, múzeumshop, 

kávézó kialakítását tervezik.

Kiállítások

A Ferenczy Múzeumi Centrum a pandémia után, alig egy éve 

nyitotta újra múzeumait, és a kiállítások látogatószáma di-

namikusan emelkedik. Nagy siker volt a közösségi régészet-

ről szóló kiállítás, óriási érdeklődés kíséri a templomdombi 

Czóbel Múzeum Modok-Czóbel kiállítását, a Kmetty Múzeum 

legújabb állandó kiállítását, a Ferenczy Múzeumban nyílt 

Üveg hat főre című üvegművészeti kiállítást és Melkovics 

Tamás Panta rhei kiállítását.

Az idei nagy gyűjteményes kiállítás a Géniusz program ke-

retében, Témák és motívumok címmel ősszel nyílik meg a 

Ferenczy Múzeumban, ahol többek között olyan szentendrei 

mesterek alkotásait mutatják be, mint Barcsay, Ferenczy és 

Vajda.

Jövőre a nemzetközi kitekintésű Európai Iskola művészeit 

bemutató tárlatot és konferenciát szerveznek, ehhez kap-

csolódva – amellett, hogy a kismúzeumok különböző tema-

tikával bemutatják a névadót –, szatelit-kiállítótérként mű-

ködtetve, tágabb értelmezést adnak annak az anyagnak, ami 

az átfogó kiállításon szerepel majd. E mellett az év második 

felében elkezdődik a 2024 végén megrendezésre kerülő KÚT 

(Képzőművészek Új Társasága) kiállításra való felkészülés.

Bátran kijelenthető tehát, hogy Szentendre európai jelentő-

ségű művészeit méltó keretek között mutatja be a Ferenczy 

Múzeumi Centrum.

Felújítások

A Kmetty Múzeum épületfelújítása után a Czóbel Múzeumot, 

beleértve az Ilosvai-szárnyat, egy 2020-ban elnyert pályázati 

forrásból újították fel, amely keretében korszerűsítették a 

fűtést és végre az épület hűtését is. Továbbá sikerült kiala-

kítani egy korszerű műtárgyraktárat is. Ennek köszönhetően 

a Kmetty Múzeum mellett van még egy olyan kiállítótere 

a múzeumi centrumnak, amely most már minden követel-

ménynek megfelel. A MűvészetMalom fejlesztése az EMMI 

támogatásával hamarosan elkezdődik, a Ferenczy Múzeum 

látogatóbarát, közösségi terekkel megújuló fejlesztése je-

lenleg már zajlik.
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A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítóhelyei közül a látogat-

ható terek financiális okok miatt – a Kovács Margit Kerámi-

amúzeumot kivéve – csak csütörtök és vasárnap között tar-

tanak nyitva, a törvényi előírásoknak a múzeum nyitvatartási 

rendje megfelel.

Amennyiben a nyitvatartási rendet a múzeum bővíteni sze-

retné, márpedig szeretné, ez további évi 45-50 millió forintot 

igényelne.

Jogos elvárás a harminc éve elhanyagolt múzeumépületek 

karbantartása, felújítása. A fentiekből látszik, hogy a Ferenczy 

Múzeumi Centrum és Szentendre Városa jelentős szelle-

mi és anyagi hozzájárulással próbálja a karbantartásokat, 

felújításokat megvalósítani, a város kulturális és szellemi 

örökségét ápolni.

Együttműködés

A közös cél elérése érdekében javaslom, hogy közösen – 

Szentendre Város Önkormányzata, a Ferenczy Múzeumi Cent-

rum, valamint a nyílt levél aláírói – hozzunk létre egy alapít-

ványt, melyen keresztül, az alapítók befizetéseire és egyéb 

adományokra alapozva biztosítható lenne – a Barcsay Múzeum 

kivételével – a kismúzeumok karbantartása, felújítása és nyit-

vatartása. Mindezek ellátáshoz a jelenleg ismert feltételek 

mellett évente mintegy 50 millió forint összegre van szükség.

Kérem, fontolják meg a kezdeményezésem, s a döntést meg-

könnyítendő javaslom, hogy a részletkérdésekről a további-

akban személyesen egyeztessünk.

Tisztelettel:

Fülöp Zsolt polgármester

Szentendre, 2022. április 4.

in memoriam zábránszkyné Pap klára

Nyolcvanadik születésnapja előtt három héttel, 2022. márci-

us 9-én elhunyt Zábránszkyné Pap Klára, városunk egykori 

főépítésze. Csendben, békességben hagyta el a földi létet.

Lapunk tavaly szeptemberben adott hírt arról, hogy a negy-

ven éve, 1982-től Szentendrén élő, s mind szűkebb pátriájá-

ban, mind az építész társadalomban nagy megbecsülésnek 

örvendő szakember az Országos Főépítészi Konferencián a 

Főépítészekért Életmű Különdíjat vehette át, már betegen, de 

hittel a gyógyulásban.

Részlet az akkori laudációból: „Szentendre és a járás tizenhá-

rom településének főépítészeként megismerte e tevékenység 

minden fontos részét. A főépítészekért dolgozott az építés-

ügyért felelős minisztériumokban, részt vett a területi főépí-

tészség megalapításában és jelenleg is feladatokat vállal a 

főépítészi kollégium munkájában. Szakmai tevékenységében 

elkötelezetten dolgozott a főépítészek elismeréséért, érdekeik 

képviseletéért, képzésükért, többek közt a Magyar Urbanisz-

tikai Társaságban és a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 

munkájában. Jelentős részt vállalt a Magyar Főépítészek 

Egyesület tevékenységében, a konferenciák szervezésében, 

a jogszabályok véleményezésében. Megszervezte az Állami/

Területi Főépítészi rendszer 25 éves történetét bemutató ju-

bileumi rendezvényt és szerkesztette a történetét és doku-

mentumait bemutató kötetet.

Több mint negyven éve tartó fáradhatatlan tevékenysége 

alapján méltán nevezzük őt a Főépítészek Anyjának.”

Mindannyian, akik közelebbi baráti vagy munkakapcsolatban 

álltunk vele megtapasztalhattuk a szilárd talajon álló szakmai 

felkészültségéből adódó biztonságot, tiszta és erős jellemé-

nek, nyíltszívű, etikus és hiteles emberi kisugárzásának ösz-

szetartó erejét, a kifogások helyett mindig a cselekvést – vagy 

ha kellett – a megbékélést kereső helytállását.

Zábránszkyné Pap Klárától a város és az építész szakma közö-

sen vesz búcsút április 22-én, pénteken 13 órakor Szentendrén 

a Városháza Dísztermében. Az elhunyt előtti közös főhajtás és 

megemlékezés nyilvános, azon bárki részt vehet, regisztráció 

nem szükséges.

Török Katalin

tisztelt Címzettek! 

kedves Barátok! 

kedves rokonaim, Barátaim!

Köszönöm mindenkinek a részvétnyilvánításokat.

Édesanyám búcsúztatója az alábbi időpontokban lesz:

1. 2022.04.22 13:00 – 17:00 szentendre város Önkormányza-

tának Díszterme

Szeretettel meghívom Önt Édesanyám búcsúztatójára, ahol a 

család, barátok és a szakma együtt búcsúzik.

A búcsúbeszédeket követően egy kötetlen beszélgetés ke-

retében mindenki felidézheti Édesanyámhoz/Klárihoz fűződő 

történeteit.

Ha közben valaki megszomjazna, vagy megéhezne, akkor ezek 

enyhítésére is lesz lehetőség.

2. 2022.05.16 11:00 – 12:00 siófok hajóállomás

Végakaratának megfelelően hamvait a Balatonban helyezzük 

végső nyugalomba.

Édesanyám urnás ravatala a hajón lesz. A szertartás végén 

helyezzük az urnát a Balatonba.

Kérem pontosan érkezzenek, mert a hajó pontosan 11:00 óra-

kor indul a kikötőből.

Az alábbi hajót keressék a siófoki hajóállomáson: www.bahart.

hu/hu/szent-miklos-motoros

Édesanyám életszemléletének megfelelően nem várjuk el a 

fekete ruha viselését sem a búcsúztatón, sem a végső nyu-

galomba helyezéskor.

Üdvözlettel: Szabó Levente
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Bajnokok két keréken
23 éves fiú és egy 16 éves lány. két fiatal és nagyon tehetséges sportoló. Mi a közös 

bennük? többszörös magyar bajnokok kerékpározásban, és mindketten a Móricz 

zsigmond Gimnáziumhoz köthetők. szöllősi ferenc és Gréman szonja.

A kerékpározást már gyerekkorban meg 

kell szeretni, hogy ilyen eredményeket ér-

jél el?

SZF: Gyerekként nem gondoltam volna, 

hogy egyszer ez lesz a kedvenc sportom. 

Nem telt el úgy nyaralás, hogy a kerék-

párok ne lettek volna velünk. Akkor még 

nem értettem, miért nem strandolunk vagy 

ugrálunk a stégről. Mi állandóan tekertünk. 

Gyerekként nem szerettem. Szebbnél 

szebb helyekre jutottunk el, de ezt akkor 

nem tudtam értékelni.

GSZ: Édesapám országúti kerékpáros, így 

én is korán belecsöppentem ebbe a világ-

ba. A nyaralásokra az első, amit beraktunk, 

a kerékpárok voltak. Szenvedtem, nagyon 

nem szerettem.

Hogyan vált szenvedéllyé az, amit ennyire 

nem szerettél?

SZF: A családi indíttatásnak köszönhetően 

a kerékpár adott volt, de szerettem úszni 

is, így a triatlon lett az első sport, amit ko-

molyabban kezdtem űzni. Ott azt vettem 

észre, hogy a futás, úszás, kerékpározás 

közül az utóbbi megy a legjobban, így egy-

re inkább afelé kezdtem fordulni. Itt folya-

matos sikerélményekben volt részem, ami 

meghatározta, hogy itt fogok kikötni.

GSZ: A baráti társaságban volt két srác, 

akik a kerékpárral ugrattak, és más jel-

legű edzésekre kezdtek járni, ami nekem 

megtetszett. Jé, ilyeneket is lehet csinál-

ni? Akkor kezdtem el először komolyabb 

edzésekre járni.

Milyen szakágban versenyzel?

SZF: A cyclocross és országúti szinte pár-

huzamosan ment. A téli időszak inkább az 

előbbi, míg a nyár az utóbbi szezonja. Junior 

és U23 magyar bajnok lettem cyclocross 

szakágban, de be kellett látnom, hogy mind 

a két időszakban nem lehet top formában 

lenni, így döntenem kellett. Az országúti 

kerékpározás mellett kötöttem ki.

GSZ: Mountainbike XCO szakágban ver-

senyzek. Egy körpálya van kijelölve, ahol 

felfelé és lefelé is kell jönni – sziklakertek, 

ugratók, meredek kaptatók. Ezen a körpá-

lyán megyünk 4-5 kört, tömegrajttal és tel-

jesítjük körülbelül egy és negyedóra alatt.

Mit ad neked a kerékpározás?

SZF: Célom volt, hogy a kerékpározással 

megkeressem a kenyeremet, és ne a szüle-

imre kelljen támaszkodni. A szerelem mel-

lett, én megélhetésként is tekintettem rá.

GSZ: Szabadság, kikapcsolódás, kiszaka-

dás, nyugalom, boldogság. Kiszakadok a 

világból.

Hogyan kerültél Olaszországba?

SZF: 18 évesen egy magyar csapatba iga-

zoltam. Azt gondoltam, jó helyen vagyok, 

de sajnos nem úgy alakultak a dolgaink, 

ahogy azt ígérték. Egyre több pénzt kel-

lett önerőből finanszírozni, így muszáj volt 

váltani. Oda akartam menni, ahol ebben 

a sportágban a legjobbak vannak, ahol 

a legjobban ismerik. Így Olaszországba 

igazoltam egy kisebb csapathoz, ahol 

felfigyeltek rám, és rá egy évre már a 

Brescia csapatában tekertem. Igazi profi 

felfogás, profi hozzáállás. Élménykerék-

pározás időszaka jött. Bár sem körver-

senyt, sem szakaszversenyt nem nyer-

tem, ennek ellenére sikeres évek voltak 

mögöttem. Tudni kell, hogy bár egyedül 

ülök a kerékpáron, ez nem egyéni verseny, 

hanem csapatverseny. Sokszor kellett a 

társakat segíteni. Szép időszak volt, amit 

sajnos a Covid betegség, illetve az abból 

visszamaradó tünetek most megszakí-

tottak. Be kell látnom azt is, ha még jobb 

teljesítményt szeretnék elérni, akkor 

olyan szerekhez kellene nyúlnom, amit 

nem vállalnék soha. Most hazajöttem, 

és regenerálódok. Természetesen nem 

A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. május 2-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy 

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

ki a Barlang választható előadására.

A szerencsés nyertes nevét május 11-i lapszámunkban tesszük közzé.

A március 9-i rejtvényünk helyes megfejtése „Sok hűhó semmiért” volt.

A nyertes: Szendrey Rita. Nyereménye két belépőjegy a Szentendrei Teátrum vá-

lasztott előadására.

Bartha Álmos
MÁSODKEZŰ

TELJESEN 
FEDŐ, 

GYORSAN 
SZÁRADÓ 

FESTÉK

KESERŰ
CSOKI

FÉNYVÉDŐ! KÖTŐSZÓ
ZSÁKFALU
ELEJE ÉS 

VÉGE!

EZT TEGYE 
AZ OLIMPIAI 

LÁNG!
LIK

MEGFEJTÉS 
FOYLTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS





       

FÁJL 
KÉRDŐSZÓ 

ORIGO

IDŐSEBB
RÖV. 

OLASZ FOLYÓ 


HASZONÁLLAT 
LEVEGŐBEN 

VAN
FÉRFI

SZÓLAM

HAMBURGER 
LÁNC 

 FRÉDI
SPORTJA




PL. A HÉV 
EGYESÜLETE

HOLLAND 
AUTÓJEL 

365 NAPON 


ZSÁKUTCA 
... A MÁNAK! BÓDÉ VÉGE!

ÉKEZETES 
BETŰ 

AZ ELSŐ 
VERSENYZŐ 
HALAD ITT


 BRONZ EGYIK 

ELEME




KOEDUKÁCIÓ-
BAN VAN!

BL GYŐZTES 
CSAPAT RÖV.

LAUGHING
OUT LOUD 

 KÉT KEREKŰ 
JÁRMŰ 



TANULÓ 
VEZETŐ

ILYEN A TÚRÓ 
ÉS A SAJT 



Gréman Szonja (középen)

Szöllősi Ferenc
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rákóczis sikerek 
a kézilabda 
Diákolimpián
Hosszú idő óta a legjobb eredménnyel 

zártak a Pest megyei Diákolimpia ver-

senysorozatában a II. Rákóczi Ferenc 

Gimnázium és Általános Iskola kézi-

labdás fiai.

III. és IV. korcsoportban mindkét csa-

pat a dobogó legfelső fokán végzett, 

így ők képviselik az országos elődön-

tőben megyénket.

2009-2010-ben született fiúk a III. 

korcsoportot képviselték, míg a 2007-

2008-as korosztály a IV. korcsoport-

ban versenyzett.

A megyei döntőbe a területi elődöntők 

győztesei jutottak, így nem volt köny-

nyű feladatuk a fiúknak. Mindkét csa-

pat fantasztikus játékkal, mindhárom 

mérkőzésüket győzelemmel zárva lett 

a legjobb. Izgatottan várják az orszá-

gos elődöntőt, ahonnan egyenes út 

vezethet az ország 8 legjobb csapatát 

tömörítő országos döntőbe.

iv.kcs tagjai: Grósz Bence, Misius 

Ákos, Kovács Boldizsár, Tóth Soma, 

Rékási Roland, Vrhovina Benjámin, 

Gyuris Máté, Nagy Bendegúz, Bakó 

Zétény, Friedrich Márk, Gyenes Ádám, 

Hajdu Máté, Szaka Milán, Tóth Ben-

degúz

iii.kcs tagjai: Szaka Milán, Tóth Ben-

de gúz, Vehoczki Ádám, Bubori Bene-

dek, Bús Barnabás, Cserveny Simon, 

Gyönyörű Bernát, Hajdú Gergő, Hajdú 

Máté, Holpert Ádám, Hugyecz Botond, 

Jakab Simon, Luterán Bercel, Mesrész 

Domokos, Péli Aladár, Porkoláb Alex

Gratulálunk a fiúknak és edzőiknek, 

valamint a testnevelőnek a felkészí-

tésért (Szádeczky-Kardoss Csaba, 

Priczel Bence és Vizi Judit)!

ez történt márciusban a kosarasoknál
A Szentendrei KSE NBII felnőtt férfi csa-

patában immáron harmadik alkalommal 

is Zahorán Bertold lett a hónap játékosa. 

Márciusban 3 vereség 1 győzelem volt 

a mérleg. Jelenleg a tabella 13. helyén 

áll a csapat.

A fiú junior csapat két bajnokságban 

is szerepel. A regionális bajnokságban 

márciusban egy vesztett és három nyert 

meccsen vannak túl. A mérkőzések 

emberei: Zsarnóci Benedek, Duránszkai 

Bence és Vajda Zoltán. A megyei bajnok-

ság alapszakaszát veretlenül zárták, a 

rájátszás felső házában márciusban a 

két szentendrei csapat mérkőzött meg 

egymással. Ezek a meccsek igazi cse-

megék, hiszen akár a pályán, akár a le-

látón általában igen jó, baráti a viszony. 

Mindkét csapat tagjai jól ismerik egy-

mást, sokan közülük együtt nőttek fel, 

együtt tanultak kosarazni. Szentendrei 

KHSE-Szentendrei KSE 69-85.

A serdülő csapat (U14) szintén két baj-

nokságban szerepel. A Pest megyei baj-

nokságban 2 mérkőzést játszottak egy 

vesztett, egy nyert mérkőzéssel: MVM 

OSE Mór-SZKSE 97-80 illetve BTDSE 

Taksonyi ördögök-SzKSE 79-86. Szé-

pen menetelnek a megyei döntő felé. 

A regionális bajnokságban két meccset 

játszottak márciusban. HHSE-BSC Tigri-

sek-SZKSE 104-62, SZKSE-Gödi SE 82-75. 

Rovnyai J., Kaiser K., Mágori B., Tenger O., 

Komondi Zs., Csikszentmihályi Cs., Novák 

M.J., Réthy L., Kinczel B., Szép Cs. M.

Gyermek csapat (U12) A lezárások után 

újrakezdve, szinte teljesen kezdő csa-

pattal a regionális bajnokságban vesz 

részt. Márciusban két mérkőzést ját-

szottak, melynek mérlege egy vereség, 

egy győzelem. A résztvevő játékosok: 

Bartha B., Virág B., Fortolóczki J., Hrabina 

M., Fecser B., A., Németh B., Kormos L., 

Zsömbölyi P., Szita N., Dorn Á.

A kenguru (U11) csapat első bajnoksá-

gán vesz részt. A csapattagok zöme idén 

kezdett kosárlabdázni, lelkesen vesznek 

részt a fordulókon.

A Mini csapat (U10, előkészítő) részt 

vett a Kaszás csarnokban az Óbuda ku-

pán. Életük első mérkőzésén derekasan 

helyt áll tak.

Szeretettel várunk minden kosárlabda 

iránt érdeklődő gyermeket. Elérhetősé-

gek, edzésrendek, weboldalunkon: www.

kosar-suli.hu, illetve Facebookon a Szent-

endrei Kosárlabda SE oldalán (facebook.

com/SzentendreiKosarlabdaSE).

unatkozok, hiszen úszás és foci edzéseket 

tartok gyerekeknek. Örömmel mondha-

tom, hogy nagyon szeretem.

Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?

SZF: A magyar bajnoki címeim mellett ta-

lán azok a versenyek, ahol a nemzetközi 

mezőnyben a top 10-ben tudtam végezni. 

A Giro di’Italia 25 év alattiak versenyén is 

részt vettem, ami nagyon nagy élmény 

számomra.

GSZ: Kilencszeres magyar bajnok vagyok, 

és remélem hamarosan megszerzem a 

10. címemet is. Európa-kupa és Világkupa 

pontszerzésekre, de nem tudnék egyet ki-

emelni. Büszke vagyok az összesre. Amíg 

élvezem és szeretem, addig fogom csinálni.

szabadidő? Barátok?

SZF: Jelenleg a Testnevelési Egyetem test-

nevelő tanári szakára felvételizem, edzős-

kö dök és mellette edzek is. A Covidból 

visszamaradt tünetek miatt a fáradékony-

ság még megmaradt, így a kemény edzé-

sek még váratnak magukra. Barátokkal, ha 

tehetem találkozok, de a barátnőm és a 

család, akivel most a legtöbb időt töltöm.

GSZ: Heti 23 órát edzem, a pihenőnapom 

is mozgással telik. Ennek ellenére tudom, 

hogy kell időt szánni a barátokra, és ezt meg 

is teszem. A suliba becsületesen járok és 

igen sok tanulnivaló is van, így a szabadidő, 

mint olyan, nálam nehezen definiálható.

Mersz nagyot álmodni?

SZF: Most a legfontosabb, hogy felvegye-

nek az egyetemre, és elkezdhessem a ta-

nulmányaimat. Nem mondom, hogy nem 

térek vissza a kerékpározáshoz, de ezt még 

nem látom pontosan.

GSZ: Álmom a következő olimpiai részvé-

tel. És persze merek nagyot álmodni, ha 

már ott vagyok, a legjobbat szeretném 

teljesíteni.

Gergi Erna

Serdülő csapat

Mini csapat

III . korcsoport

IV. korcsoport
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Ilyen volt a Víz Hete
A víz koalíció és a Nagy tavak koalíció szervezésében városunkban is lezajlott a víz 

Hete programsorozat, amelynek célja az tiszta ivóvíz elérhetőségeinek aktuális prob-

lémáira való figyelemfelhívás. A szentendrei Civil kotta – a víz koalíció tagszervezete 

– kezdeményezére több intézmény és civil szervezet is szervezett programokat.

A Víz Koalíció tíz érintett civil és öt szakági 

szakszervezet által létrehozott szövetség. 

A szerveződést egy egészen banális ese-

mény indította el: Vecsésen valaki kinyi-

totta a csapot. A csapból folyó víz minő-

sége nem tűnt ivóvíz minőségűnek, így a 

vecsési Nógrády Judit, az Eleven Vecsés 

tagja elkezdett utánajárni – először a helyi 

vízszolgáltatónál –, vajon mi lehet a hiba 

eredete. A szolgáltató képviselőivel, illetve 

szakértőkkel folytatott egyeztetések során 

kiderült, hogy az ágazat alulfinanszírozott-

sága miatt a közművezetékek állapota sok 

helyütt elavult, viszont megoldásra váró 

problémák napi szinten vannak – gondol-

junk csak a szentendrei csőtörések gyako-

riságára – és az is, hogy nem helyi, hanem 

országos szintű problémáról van szó. Az 

Eleven Gyál közösség alapítója, Homoki 

Andrea megkeresett több, hasonló prob-

lémákkal küzdő agglomerációs települé-

sen működő civil szervezetet – köztük a 

szentendrei Civil Kottát, így alakult meg a 

közös vízproblémák mentén a Víz Koalíció, 

amelyhez hamarosan több szakszervezet 

és önkormányzat csatlakozott, mások mel-

lett városunk is.

A tavaly novemberben alakult szervezet 

első nyilvános megjelenése egy akciókon-

ferencia és kiállítás volt. Ezzel egyidőben 

indították el a Tiszta Vizet a poharainkba! 

című petíciót, amelyben bemutatják az 

ágazat problémáit, és egyben több lehet-

séges megoldást is megfogalmaznak: ja-

vaslatot tesznek a közműadó újragondolá-

sára, a 27%-os áfa csökkentésére, valamint 

egy átlátható, nyilvános csőcsereprogram 

szükségességére.

A Víz Koalíció felkérésére Kun Csaba 

vízépítő mérnök készített tanulmányt a 

magyarországi ivóvízhálózat állapotáról. 

A feltérképezés során a szolgáltatóktól 

bekért közadatokból a hazai települések 

60 százalékáról tudtak képet alkotni. Azt 

vizsgálták, mennyi idő alatt lehetne az 

egész vízközműhálózatot felújítani. Az 

eredmények azt mutatják, hogy az egyes 

településeken már elvégzett munka alap-

ján az átlagos felújítási ciklus 262 év len-

ne. A hálózati vízveszteség mértékéről is 

kértek ki adatokat, amelyekből arra derült 

fény, hogy ennek volumene hatalmas, 

mintegy 20 százalék. A vízveszteség kap-

csán a csőtörések jelentik a kisebb bajt, 

hiszen ez egy látható, és ezáltal azonnal 

javítható a probléma. A nagyobb gondot 

és a vízveszteség zömét a nem látható hi-

bák okozzák. Mivel jelenleg nincs nyilvános 

tudás a birtokunkban arról, milyen állapotú 

valójában a víziközmű hálózat, a szerve-

zet egy érdemi állapotfelmérést sürget. 

Célkitűzéseik között szerepel a láthatóság, 

illetve az üzenet, hogy helyi lakosoknak 

és szakembereknek együttműködve kell 

átgondolni a lehetséges intézkedéseket.

A víz Hete országosan és szentendrén

A Víz világnapját először 1993. március 22-

én tartották meg az ENSZ közgyűlésének 

kezdeményezésére. Az esemény célja, 

hogy felhívja a figyelmet az iható, tiszta víz 

fontosságára és az édesvízkészletek ve-

szélyeztetettségére. A Víz Koalíció csapata 

már megalakulása után eltervezett a Víz 

világnapja apropóján egy olyan rendez-

vényhetet, amelynek a fő felvetése, hogy 

az érdeklődők helyben tudnak egy-egy 

eseményhez csatlakozni, amelyek mentén 

a helyi érintettségű problémákkal találkoz-

hatnak, végeredményben pedig az ivóvíz-

zel kapcsolatos helyi ügyek az országos 

képhez is tudnak illeszkedni.

Szulovszky István, az országos esemény 

egyik főszervezője elmondta, hogy térsé-

günkben, akár a többi agglomerációs tele-

pülésen, a lakosság számának ugrásszerű 

megemelkedése miatt a közműhálózatok, 

így a víziközmű is jelentősen túlterhelt, a 

csőhálózat elavult, így gyakoriak a csőtö-

rések. Szentendrének a vízbázisvédelem 

is kifejezetten fontos, a volt szovjet lak-

tanya területén történt talajszennyezés 

kármentesítését illetően az utolsó pilla-

natban vagyunk. Az esővíz és a szennyvíz 

szétválasztása is napirenden levő problé-

ma, időnként előfordul, hogy hirtelen lez-

úduló nagy mennyiségű csapadék esetén 

szenny víz zel kevert esővíz ömlik a Dunába. 

A Víz Hete szentendrei eseményei ezekre 

a problémákra próbálták felhívni a figyel-

met. Egyik alapvető cél, hogy a látható-

ságot mindenki számára megteremtsék, 

hiszen jellemző, hogy egy adott probléma 

csak annak tűnik fel, aki éppen szembesül 

vele, de mire az javításra kerül, a probléma 

kiváltó oka kikerül a fókuszból.

A szentendrei programok szervezéséhez a 

civileken kívül az önkormányzat, a Szent-

endrei Kulturális Központ és a Hamvas 

Béla Pest Megyei Könyvtár is csatlako-

zott. A festők városa címhez hűen kiállítást 

rendeztek a könyvtárban vizes témájú ké-

pekből öt művész részvételével. Zarubay 

Bence – aki a szervezésben és az egyezte-

tésekben is aktív szerepet vállalt – közös 

akvarellfestést tartott a Barlang udvarán. 

Ugyanitt volt ismeretterjesztő víz-kvíz, 

társasjáték, valamint vízminták bemuta-

tása a környékbeli természetes vizekből 

és csapvizekből.

A Mindenki Szentendréje Egyesület és az 

Ökoparty szervezésében első alkalommal 

rendeztek meg egy új online szentendrei 

közéleti fórumot, a Szószólót, amely ez-

úttal a szentendrei ivóvíz kérdését járta 

körül. A városi zöld civilek által megfogal-

mazott kérdésekre Simon Gergely környe-

zetkémikus, a Greenpeace munkatársa 

és Hazai Attila városi környezeti referens 

választolt. A beszélgetésből kiderült, hogy 

ihatóak-e forrásvizeink, milyen minőségű 

az ivóvizünk, és van-e szükség háztartási 

víztisztító berendezésekre. Szóba került 

a volt szovjet laktanya talajszennyezésé-

nek hatása a vízbázisra és a kármentesítés 

feladatai, a gödi akkumulátorgyár okozta 

szennyezések és egy szintén nagyon ak-

tuális téma, a kémiai szúnyoggyérítés ha-

tása a vizeink élővilágára, illetve az emberi 

szervezetre. (A beszélgetés leirata online 

felületünkön (www.szevi.hu) elolvasható, 

illetve videó formájában meg is tekinthető.)

-lzs-

Festés a Víz Hetén | Fotó: Szulovszky István
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ÁltAlÁNOs iskOlAi 
BeirAtkOzÁs
Az általános iskolai beiratkozásokra ápri-

lis 21-én és 22-én kerül sor. A személyes 

megjelenés a beiratkozás során kötelező, 

de az április 6-tól elérhető előzetes online 

jelentkezés (www.tudasbazis.ekreta.hu 

„Beiratkozás általános iskolába” menü-

pontban) meggyorsítja az ügyintézést. 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentu-

mokra van szükség: a gyermek személy-

azonosságát igazoló hatósági igazolvány, 

TAJ kártya, lakcímkártya, nyilatkozat az 

életvitelszerű ott lakásról, nyilatkozat a 

közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 

vonatkozóan.

NYÁri szÜNet A 

GYerMekiNtézMéNYekBeN

Az intézmények az óvodai szünet ide-

jén is gondoskodnak a gyermekekről, 

csak másik tagóvodában fogadják őket. 

Az étkeztetés biztosítása érdekében az 

óvodavezetés májusban felméri, hogy a 

nyári zárvatartás ideje alatt, kik és milyen 

időpontban kérnek gyermekfelügyeletet.

Óvoda Központ, Hold utcai Tagóvoda, 

Szivárvány Tagóvoda, Izbégi Tagóvoda

Zárva tart: 2022. 06. 27. – 2022. 07. 24. 

Nyitás: 2022. 07. 25.

Bimbó úti Tagóvoda, Vasvári Pál úti 

Tagóvoda, Püspökmajor Tagóvoda, 

Egres úti Tagóvoda

Zárva tart: 2022. 07. 25. – 2022. 08. 21. 

Nyitás: 2022. 08. 22.

Bölcsőde: 2022. 07. 18. – 2022. 08. 16. 

Nyitás: 2022. 08. 16.

A Magyar Bölcsődék Napján – 2022. 

április 21-én, csütörtökön – is zárva lesz 

a bölcsőde!

Emlékeztetőül: az óvodai beiratkozás 

2022. április 25. és 28. között lesz az Óvo-

da Központban, délelőtt 8 és 12 között, 

tagóvodánként más-más napokon.

JAvAslAttétel vÁrOsi 

kitÜNtetésekre

A Szentendre Város Díszpolgári Cím és 

a Pro Urbe Emlékérem adományozására 

május 2-ig lehet javaslatot tenni.

Szentendre Város Díszpolgára Cím 

adományozható – Szentendre Város 

Önkormányzatának legnagyobb elis-

meréseként – annak a magyar vagy 

külföldi állampolgárnak, aki valamely 

téren jelentős, kiemelkedő munkájával 

vagy életművével mind helyi, mind pedig 

országosan vagy nemzetközi viszonylat-

ban elismerést szerzett, és ezzel hozzá-

járult Szentendre város jó hírnevének 

öregbítéséhez. Évente egy díszpolgári 

cím – két személy között, az együttesen 

elért eredményük alapján, megosztva is 

– adományozható.

Pro Urbe Emlékérem adományozható 

azon természetes személyeknek, cso-

portnak, társadalmi vagy gazdasági 

szervezetnek, aki vagy amely a város 

fejlesztésében, a közszolgálati, az egész-

ségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturá-

lis, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági 

élet bármely ágazatában a város értékeit 

gyarapítva, kiemelkedő eredményt ért el. 

Évente legfeljebb három Pro Urbe Em-

lékérem adományozható, az emlékérem 

megosztva is adományozható két sze-

mély között, az együttesen elért ered-

ményük alapján.

A Díszpolgári Cím és a Pro Urbe Emléké-

rem adományozására javaslatot tehetnek 

– a polgármesteren, a jegyzőn és a kép-

viselő-testület tagjain kívül – szentendrei 

egyesületek, szakmai és civil szervezetek, 

intézmények, vagy legalább húsz, szent-

endrei állandó lakóhellyel rendelkező 

lakos.

Kérjük a javaslattevőket, hogy a mélta-

tások szövegét tíz-tizenöt gépelt sorban 

fogalmazzák meg a szentendre.hu hon-

lapról letölthető adatlapon. Az adatlapot 

a jegyzo@szentendre.hu e-mail-címre 

várják.

éles lőGYAkOrlAtOk ÁPrilisBAN is

A Magyar Honvédség Szentendrei Hely-

őrségtámogató Parancsnoksága 2022 

áprilisában is tart éles lőgyakorlatokat a 

Parancsnokság izbégi lőterén. A lőgya-

korlatok napján 6 órától 24 óráig a lőtér 

területére belépni szigorúan tilos és élet-

veszélyes!

Időpontok: április 4, 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 

21, 22, 26, 27, 28.

iNDUlNAk A tUristABUsz-JÁrAtOk

A nyári időszámítás bevezetésével el-

indult a Szentendre – Dömörkapu és a 

Szentendre – Kis-Villám hétvégi buszjá-

rat. Autómentes, családi programként le-

hetőség nyílik busszal Pilisszentlászlóra 

utazni, majd a Bükkös-patak völgyén át 

Dömörkapura sétálni, és onnan a késő 

délutáni busszal visszatérni Szentendré-

re. A járat Szentendréről 9:10-kor, Dömör-

kapuról 17:25-kor indul, de csak abban az 

esetben, ha a járatra a Volánbusz bármely 

pénztárában elővételben, legkésőbb az 

utazás napján 9 óráig jegyet váltottak.

Megkezdi hétvégi közlekedését a Szent-

endre – Visegrád – Fellegvár – Nagy-Vil-

lám – Kis-Villám buszjárat is. A járatok 

Szentendréről 8:45, 10:45, 14:45 órakor, 

Kis-Villámról 14:00, 16:00, 18:00 órakor 

indulnak.

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

A DOKTORNŐ

A doktornő, amikor ma reggel, az egynapos 

sebészeten megláttam, mosolygott.

Az egyik beteget jött a kórterembe ellenőrizni.

A szemműtétem alatt, csak gondolom, mert 

nem láthattam, odafigyelő lehetett minden 

mozdulata.

Szakszerű, ahogy én megítélhettem.

De a hangja, no arra kifejezetten felfigyeltem, 

igazán megnyugtató volt.

Amikor befejezte a munkáját, s a műtős fiatal-

ember tolt ki a műtőből, barátságosan és ked-

vesen utánam integetett.

Egy óra körül fejezhette be műtőbeli munkáját.

Utána következett a szakrendelés.

Számolatlanul sok beteggel.

Akik mindegyike tőle várt megnyugtatást, re-

ményt, biztató szavakat, hogy doktornő, ugye 

minden rendben lesz?

Hat óra után pár perccel megint találkoztam 

vele.

Ellenőrizte, hogy a műtét után minden rendben 

van-e a szememmel.

Rendben volt.

A vizsgálat alatt is bátorítónak, nyugodtnak 

találtam őt.

Olyannak, aki érti a dolgát, s aki nagyon szereti 

a munkáját.

Mert nem kevés, amit ő csinál.

Ismét láthatóvá teszi számunkra az egyre szür-

külő világot.

Amikor azt kérdeztem tőle, nem fáradt-e, csak 

mosolygott, s közben azt mondta, ugyan már.

A mindkettőnk számára megnyugtató ellenőrző 

vizsgálat után elköszöntem tőle.

Ő pedig megint csak mosolygott.

Pedig fél hét is elmúlt már.

Sötét este volt.

És kint még legalább tizenöt, szintén műtét 

utáni ellenőrzésre váró sorstársam ült a ren-

delőfolyosó padjain.

Én aztán hazamentem.

Ő vajon mikor mehetett haza?

Mosolygósan, szeretettel, bátorítóan…

A doktornőt, a szentendrei rendelőintézetben, a 

szemészeten, Marinova Rúzsának hívják.

Főorvos asszony.

Lakatos Pál

Fotó: Karolina Grabowska/pexels.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



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

honlapkészítés.COM

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

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.

Coaching és mentális egészségmegőrző be-
szélgetések Szentendrén www.palkutinoemi.
hu, +36 20 415-7853

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

Kiadó védett gépkocsi beállóhely a Duna korzó 
27. mélygarázsában. Telefon +36 20 999-9210, 
Prokopp.

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

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

Kertünk gondozásához, karbantartásához 
keresünk megbízható segítséget heti rendsze-
rességgel. A kert kicsi, de lépcsős. Tel: +36 20 
565-0000

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

VÉRVÉTEL ÉS 
LABOR-
VIZSGÁLAT

COVIDDAL KAPCSOLATOS 
valamint  ÁLTALÁNOS ÉS 
SPECIÁLIS LABORVIZSGÁLATOK 
beutaló nélkül, sorban állás nélkül, 
kényelmesen, 24-48 órán 
belüli eredménnyel! 
Egészségpénztári, SZÉP-kártyás, 
bankkártyás fizetés. 
Gyermek vérvétel már 6 éves kortól. 

 Általános szűrővizsgálatok (kisrutin, nagyrutin)

 Allergia- és intolerancia   Pajzsmirigy 
 Inzulinrezisztencia  Csontritkulás  
 Terhességi szűrővizsgálatok 
 Meddőségi vizsgálatok  Trombózishajlam
 Tumormarkerek  Hormonvizsgálatok 

FOGLALJON IDŐPONTOT ÉS 
ELLENŐRIZZE EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT:

    +36 30 661 5076           
  info@karlabmedical.hu
   karlabmedical.hu

az Ön magán vérvételi pontján
SZENTENDRE, Kálvária út 16/c
V8 Uszoda és Szabadidő központban
Nyitva hétfő-péntek 06:00 - 13:00
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+36 30/092 1439
www.electrosolarkft.hu
facebook.com/electrosolarkft

info@electrosolarkft.hu

INGYENES AJÁNLATKÉRÉS

RENDSZEREK
NAPELEMES
TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉSE

50%
Most akár

állami 
támogatással

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS
HELYSZÍNI FELMÉRÉS
TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZTETÉS
KIVITELEZÉS

Egészségtudatosságra buzdítja a Szentendrén és kör-
nyékén élőket a KarLab Medical magán vérvételi és 
orvos diagnosztikai laboratórium újonnan megnyílt 
rendelőjében a V8 Uszoda és Szabadidőközpontban. 
Legyen szó akár kis vagy nagyrutinról, hormonális, 
allergiákkal és ételintoleranciával kapcsolatos, ter-
hességi, meddőségi, inzulinrezisztencia vagy pajzs-
mirigy szűrésről, a KarLab Medical Szentendre széles 
spektrumú, magas minőségű szolgáltatásaival nagy 
segítség a hétköznapok emberének.

AZ ÖN VÉRVÉTELI PONTJA 
SZENTENDRÉN azonnal, beuta-
ló nélkül vállalja a vérvételt, labora-
tóriumi vizsgálatot, vérvizsgálatot, 
nemcsak felnőttek, de 6 éven felü-
li gyermekek részére is. Pillanatok 
alatt elintézhető az időpontfogla-
lás online és telefonon, a vizsgálat 
eredménye pedig a lehető leggyor-
sabban, 24-48 órán belül érkezik 
emailen. SZÉP-kártyával, EP-kár-
tyával és bankkártyával is lehet-
séges az igénybe vett szolgáltatás 
ellenértékének rendezése. Céges 

együttműködések keretében akár 
komplett menedzserszűrést is le-
bonyolít a KarLab a munkatársak 
részére. 

EGY VÉRVÉTEL AKÁR ÉLETET IS 
MENTHET! Az időben elvégzett, 
rendszeres laboratóriumi szűrő-
vizsgálatok jelentőségét nem le-
het eléggé hangsúlyozni. A KarLab 
szakképzett, több éves tapaszta-
lattal és nagy rutinnal rendelkező 
munkatársai segítenek a megfe-
lelő szűrővizsgálati csomag kivá-
lasztásában és a speciális, egyéni 
vérvételi vizsgálatok összeállítá-
sában.

A KARLAB MEDICAL KFT. az or-
szág több városában is működteti 
elegáns magán vérvételi pont-
jait. Nemcsak Szentendrén, de 
Nagykőrösön, Veresegyházon és 
Dunakeszin is biztosítja a vérvé-
teli vizsgálatok lehetőségét a leg-
egyszerűbb rutinvizsgálatoktól a 
legkomplexebb speciális labor-
vizsgálatokig. Kiemelt partnere a 
Spektrum-Lab Diagnosztikai Kft, 
további szakmai partnerei mint a 
DNA PLUS Humángenetikai Cent-
rum és a PentaCore Laboratórium 
garanciát jelentenek a minőségre 
és az elérhető vizsgálatok rendkí-
vül széles körére.

Megnyílt SZENTENDRÉN 
a KarLab Medical 
magán VÉRVÉTELI PONTJA

Ne halogassa tovább vérvételét! Foglaljon időpontot KarLab 
Medical Szentendre V8 magán vérvételre a 06 30 661 5076 
telefonon vagy az online időpontfoglalón keresztül. Részletes 
információk és árak a www.karlabmedical.hu weboldalon. 



LEGYÉL TE IS ÖNKÉNTES!
Ha szeretnél a szentendrei önkéntesekről 
többet megtudni, vagy szívesen csatlakoznál, 
és vállalnál aktív segítő szerepet valamelyik 
szervezetben, esetleg kezdeményeznél egy 

újat és társakat keresel hozzá, akkor ez a Te 
napod! Információk szentendrei önkéntes szer-
vezetekről, vállalásaikról, feladataikról és arról, 
hogyan segítheted munkájukat. 
Segítsünk közösen, teremtsünk együtt embe-
ribb hétköznapokat! Tegyünk együtt a közért!
Minden korosztályt szeretettel várunk!

2022. MÁJUS 14. SZOMBAT, 10:00–15:00

POSTÁS STRAND



A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT BEMUTATJA

LURKÓCIA
VÁROSI GYEREKNAP

2022. MÁJUS 29.
Czóbel park – Kerényi park

További információ:
www.szentendreprogram.hu          Szentendrei gyereknap


