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Az otthon, mint téma először a júniusi lakáskultúra
világnapja (első szombat) és építők napja (első vasárnap) kapcsán jutott az eszünkbe. Aztán amikor elkezdtük
boncolgatni, miről is kell beszélnünk, amikor ez a szó
szerepel a címlapunkon, rájöttünk, talán már adósak is
voltunk ennek a kérdéskörnek a kibontásával, hiszen
az jóval túlmutat a lakáskultúrán és az építkezéseken.
Elsőként arra szerettünk volna választ kapni, vajon
mennyire élhető városunk, Szentendre. A legfontosabb
információforrásnak a lakosokat tekintettük, ezért az
5. oldalon kezdődő nagy cikkünkben különböző típusú városrészek lakói szólalnak meg arról, mit szeretnek, illetve mit nem a szűkebb környezetükben.
Elengedhetetlennek tartottuk, hogy az önkormányzati
ingatlanvagyonról, és az azzal kapcsolatos gazdálkodásról és hasznosítási tervekről is adjunk egy helyzetképet,
hiszen idén elfogadásra került a város vagyongazdálkodási koncepciója, és folyamatban van egy vállalkozókat megszólító vagyonhasznosítási pályázat is.
Kíváncsiak voltunk arra is, vajon mit tart élhető térnek egy szakértő. Megtiszteltetés, hogy Golda János
Ybl-díjas építész, volt tervtanácstag nem csak erről, de
egy különleges létformáról, a ‘80-as években Miskolcon működő Kollektív Házról is mesélt lapunknak.
Végezetül, ami a bennünket körülvevő legszűkebb teret illeti, a 4. oldali jegyzetben Győri-Nagy
Hajnal, Szentendrén élő lakberendező osztja
meg gondolatait arról, melyek azok az apró dolgok, amelyektől otthonossá válik az otthon.
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ÉREZD MAGAD OTTHON!
Győri-Nagy Hajnal jegyzete
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A Rákóczi utca 1. szám alatt álló falusias
jellegű ház a város feltehetően legrégebbi épülete. Itt működött a Keresztelő Szent
János templom első plébániája, amit később, a 18. század második felében iskolává alakítottak. Később, a Bajcsy-Zsilinszky
utcai iskola megépülte után a tanító, majd
a harangozó lakása lett. Ma Népművészetek Háza néven ismert, jelenleg nem
látogatható.
Dr. Katona Gyuláné Szentendrey Katalin
így ír az épületről:
„Szerkezetében a szentendrei házak között is páratlan. Az épület gerendavázas
sövényfalú talpas ház, melynek különlegessége, hogy a főhomlokzati részén
a gerendázott alsó szintre, a pincére, a
hátsó rövid homlokzati oldalán a terepviszonyokhoz igazodva a talajszintre építették rá. Középen volt a konyha szabadkéményes (pendelykéményes) tűzhellyel,
boltozott füstelvezetővel, mindkét oldalán
egy-egy szobával. Az alsó traktusban lévő
helyiség pince funkcióra utal, de az épület
történetének ismeretében és ma is teljesen
ép eredeti mennyezetének fa szerkezete és
hatalmas gerendái alapján ez lehetett a
plébánia kancelláriája, irodája.
Az épület falai – vessszőből font, sárrral
tapasztott paticsfalak – nem nem vízszintes, hanem függőleges fonással készültek.
A konyha és a szoba közötti közfalat sárral
ragasztott kőből rakták.”
A templomot az épület végében egy
falépcsőn át lehetett megközelíteni. A
ház 1800-ban leégett, az újjáépítés után
nyerte el jelenlegi formáját. Ekkor épült
hozzá a tornác, és a lépcső is áthelyezésre került, amely 1925-ben hivatalosan a
Bástya-lépcső nevet kapta.

Fotó: Deim Balázs

Forrás: Cseri Miklós, Füzes Endre (szerk.):
Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 12. (Szentendre, Szabadtéri
Néprajzi Múzeum, 1998)

Az otthon hangulat és élmény, a belső és rációnak kulcsfontosságú szerepe van a
külső világunk harmóniája. Az együtt tölhangulat megteremtésében, életet lehel a
tött idő hangulata. A boldog otthon egy
térbe, egyedivé varázsolja az otthonunkat,
belső és egy valós tér is, ahol önmagunk kifejezzük vele az egyéniségünket. És bár
lehetünk. Képesség arra, hogy megéljük a
lehet, hogy nem is tudunk róla, befolyásolpillanatot, figyelmünket a kellemes időtöl- ják a hangulatunkat.
tésre összpontosítsuk.
Az otthon olyan hely, ahol szívesen töltjük az időnket, kikapcsolódunk, szórakozunk, feltöltődünk, vagy épp dolgozunk. A
cél tehát egy olyan tér megteremtése, ahol egyszerűen jól
érezzük magunkat, se több, se
kevesebb.
Szükségünk lesz némi intuícióra, bátor kísérletező kedvre
az otthonos atmoszféra megteremtéséhez. A végeredmény
akkor lesz igazán jó, ha játékosan tekintünk a folyamatra.
Mint a gyerek, amikor rajzol:
színek, formák, fények. Érdemes elengedni a jól ismert,
megszokott gondolatainkat és
felvenni egy nyitott, kíváncsi,
felfedező attitűdöt.
Győri-Nagy Hajnal
Merjünk rácsodálkozni minden
újra, mert az otthonteremtés
GYŐRI-NAGY HAJNAL az ELTE magyar szakán
egyben egy belső utazás is,
végzett, diploma után több hazai lakberendezési
ahol feltárulnak a vágyaink, és
magazinnál volt szerkesztő, eközben elvégezte a
hogy kik is vagyunk valójában.
lakberendező képzést, 2001 óta enteriőrtervezőAz otthonunk kialakítása egyéként dolgozik. Szentendrén él.
niségünk kifejezésére tág teret
biztosít. Tisztítsuk le a gondolatainkat, és találjuk meg a számunkra iga- Vannak olyan lakáskiegészítők, amik nem
zán fontos értékeket, és ezeket mutassuk rendelkeznek funkcionális értékkel, mások
meg a terekben. „A kevesebb több!” nem pedig ötvözik a dekorativitást és a praktiegy üres lózung, e mondat mögött egy kumot. Pár jól megválasztott és elhelyeösszetett világkép sejlik fel.
zett tárgy egészen különlegessé tehet
Mindig törekedjünk az összhangra és egy teret.
egyensúlyra, vagyis a harmóniára. Ezt a És a lámpákról se feledkezzünk meg, hiharmóniát nem az egyes tárgyak, bútorok szen a fény sem csak arra szolgál, hogy
fogják meghatározni, hanem a színek, a lássunk a sötétben, hanem fontos hangutextúrák és a fények, hiszen az otthonunk
latteremtő eszköz. Az otthon egy életérzés,
elsősorban az érzésekről szól, a meghittfontos eleme a természetes anyagok és
ségéről, a szeretteinkkel töltött időről, a színek mellett a természetes fény. Nyámeleg, megnyugtató biztonságról.
ron a napsütés, amit a fehér falak szórnak
Ahhoz, hogy a lakásunk a végén igazi ottszét a lakásban, este pedig a tűz fénye.
honná váljon, nem elég a nagyléptékű Meleg nyári estéken gyújtsunk gyertyákat,
dolgokat kitalálni, hiszen az apró részletek
mécseseket! Néhány stílusos gyertya és
fogják leginkább kifejezni az egyéniségün- mécsestartó, akár az asztal fölé függesztket, ezért a dekorációra is érdemes odafive, garantáltan felmelegíti a lelkünket és
gyelni, akkor is, ha már fogytán a pénzünk. ellazít.
Ezek a stílusos darabok fogják felrakni az
i-re a pontot. Nélkülük sivár és lélektelen Figyelj magadra és a környezetedre, allesz a végeredmény.
kalmazz mindent, ami a kellemesség érMindenki találkozott már élettelen, üres- zésével tölt el, mert az igazi otthonosság
nek ható lakásokkal, amelyekből hiányzik a külső és a belső harmóniájában, vagyis
az otthonosság, az egyediség. A deko- mindenkiben önmagában rejlik!

Sokan vagyunk, de ez az otthonunk

Pismány
Pismányt szokás a város „Rózsadombjának” nevezni – bár a kifejezés a régi időket
idézi, máig megmaradt a magas presztízsű
lakóövezetek állandó jelzőjeként. Az „ős-

lakos” idősebbek persze másként érzékelik. Rosszul élik meg, hogy házuk már nem
egy csendes utcában áll, mint régen. Hogy
kertjükből – a ritkán látott üdülővendégek
helyett – hipermodern villákba költözőkre
látnak rá, hogy a szűk hegyi utcákon életveszélyessé vált a gyalogos közlekedés. De
inkább nem panaszkodnak, mert ahogy ők
mondják: „Szentendréről jót, vagy semmit”.
Ha az idősek nem is, a fiatalabb korosztály
szívesen osztja meg személyes tapasztalatait.
Adri több mint húsz éve él a környéken, a
gyerekek már itt születtek – a kezdetekkor
Szentendre atmoszférája, különleges fekvése vonzotta ide.
„Fantasztikus, különleges kirándulóhelyként emlékszem a városra gyerekkoromból,
ahova ünnep volt kilátogatni, és emlékszem,
hogy irigyeltük azokat, akik ott élhetnek… A
huszonkét év alatt három helyen is laktunk,
pl. Boldogtanyán, de onnan nagyon nehéz
közlekedni. Itt az Egres úton sokkal egyszerűbb, a család minden tagja tud önállóan
jönni-menni. Egy társasházban élünk – a
lakás típusa nem volt fő szempont, inkább
a lokációhoz ragaszkodtam. Nagyon sze-

retem a várost, ritka jó adottságai vannak.
Jó itt gyerekeket nevelni: van hegy, erdő, víz,
a közelben a Skanzen… Persze, rengeteg a
probléma is: sokan vagyunk, rettenetes az
utak állapota, a vízhálózat folyamatosan

pedig a Vasúti Villasor lakóparkjában élünk.
Őszintén mondom, én mindenhol szerettem
lenni, abszolút Szentendre-rajongó vagyok,
ráadásul itt élnek a szüleim is, a közelben
a testvérem.
Mindig a gyerekek igényeihez, korszakaihoz igazítottuk az életünket – de ők mára
felnőttek, így több idő jut magamra –, ebből a szempontból is ideális hely a mostani
otthonunk. Ráadásul nagyon jó a közösség
is, sok a fiatal család, itt a gyerekek együtt
nőhetnek fel. A környékkel sincs bajom –
kivéve a leégett Spar területét, az nagyon
durva… elhanyagolt, lepukkant, hogy hagyhatják így? Ja, és egy zebra is jó lenne, hogy
a szemben lévő oviba nyugodtabban lehessen eljutni.
Még nem tudom, mit hoz a jövő, de hogy
maradunk, az biztos.”

Társasházi környezet
A lakópark manapság inkább szitokszó a
helyiek körében, hiszen mindent megtestesít, ami kezelhetetlen helyzeteket teremt

A társasházi lét Pannóniatelepen is hasonló
– Robiék a változó életkörülményeik miatt
kerültek ide. A régi otthon, Pismány még
hiányzik nekik, hiszen ott volt a kert, a természet – de igyekeznek itt is megtalálni a
helyüket, a saját közösséget.
„Békés, nyugodt környék, kiváló közlekedéssel – én főleg gyalog járok, vagy tömegközlekedéssel, így az is jól jön, hogy közel
a HÉV-megálló. Persze a levegő szennyezettebb, a zaj nagyobb a 11-es miatt, és
azért az ipartelep-jelleg sem tagadható,

a városban: az ellehetetlenülő közlekedés,
a hiányos infrastruktúra, az egyre szűkülő
természetes környezet mind-mind a gom-

vagy hogy a környék egyes részeit gyakran
szemétlerakónak használják. Pismányban
egy közösségben éltünk, a társasházi lét-

elromlik– ezzel együtt nem cserélném el –
úgy szoktam fogalmazni, hogy egy üvegbura alatt van az otthonunk.”

„A környékkel sincs bajom, kivéve a leégett Spar
területét, az nagyon durva...elhanyagolt, lepukkant,
hogy hagyhatják így? Ja, és egy zebra is jó lenne!”
bamód szaporodó lakópark-építkezés következménye – gondolják sokan. Biztosan
van benne igazság, ugyanakkor nem mindenki „gyüttment”, aki ilyen típusú lakást
választ. A Vasúti Villasor új építésű parkjában élő Andi egyéves kora óta szentendrei.
„Sokfelé laktam már a városban ez alatt a
negyven év alatt. A Radnóti utcában nőttem
fel, aztán – már a férjemmel – a Pap-szigetre költöztünk, majd le a Duna-partra – most

re ehhez képest mindig is egyfajta kényszer-együttlakásként tekintettem. Pedig itt
is meg lehet és meg is kell teremteni a közös
helyzeteket, amik közelebb hoznak minket
egymáshoz. Ebben nekem is van változni
valóm, kétségtelen.
De a közösségi együttműködés hiánya az
egész városra jellemző, úgy tapasztalom. Jó
dolog, hogy a Városrészi költségvetés kezdeményezése igyekszik ennek ellen tartani,
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Szentendre az ország ötven legnépesebb településének egyike.
A legfrissebb adatok szerint huszonnyolcezer-hatszázhatvanan élünk
benne. A város megtelt, ám ezzel együtt is – körkérdésünk ezt mutatja –
az otthonunk, ahol jó élni.

de ennél több kell: nagyobb civil aktivitás,
alulról jövő kezdeményezések sora.
Amit még nagyon fontosnak tartok az az,
hogy a város végre gyalogos- és kerékpáros-barát településsé váljon minden pontján.
Az előbbi alap kellene legyen – de nem az.
Hogy jut például át a 11-esen egy idős ember,
vagy egy babakocsis anyuka? Az aluljárón
kénytelen átvergődni, vagy kerül egy nagyot,
hogy zebrát találjon. A biciklisek derekasan
küzdenek az érdekeikért, részt vesznek az útvonalak megtervezésében – a helyi Kerékpáros Körben én is benne vagyok – de egyelőre
kevés eredménnyel. Tudják például, hogy a
Vasárnapi Merőkanál önkéntesei gyakran
biciklivel szállítják ki az ebédet? Reméljük,
a 11-es felújítása során ezek a problémák is
megoldódnak.
Amúgy szeretünk itt élni, és ha megtehetjük
– az egyre dráguló ingatlanárak hagynak
kétséget efelől – akkor maradunk.”
A lakótelep fogalma elvileg összeférhetetlen a macskaköves utcácskákkal teli belvárossal és azzal, ahogy Szentendre máig
él az idelátogatók képzeletében. Pedig
például a város legnagyobb telepe, a Püs-

SZENTENDRE NÉPESSÉGE Az állandó bejelentett lakosok száma alapján Szentendre
lakossága 2007-ben 24.985 fő volt, melyből 13.190 fő nő, 11.795 fő férfi. Ez a szám
a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021. január 1-jén elérte a 27.534 főt,
mellyel városunk az ötven legnépesebb magyarországi település között a 40. helyet
foglalta el. 2022-ben Szentendrének az állandó lakosok száma alapján 28.660 fő
lakosa van, melyből 14.940 fő nő, 13.720 fő férfi. Adatok forrása: https://stat.dbhir.
com/telepules/Szentendre
Éva kifejezetten örül a fejlődő kerékpárutaknak, viszont bosszantja a szinte folyamatos dugó. Azt sem nézi jó szemmel,
hogy egy csomó terület elhanyagolt,
gazos, ahol korábban szép virágok voltak.
„Az kimondottan feldühít, hogy elméletileg
nem engedélyezik a lakóparkok, társasházak építését, mégis gombaszámra nőnek ki a
földből. A HÉV-állomás környéke botrányos,
sürgősen át kell építeni, aki ide megérkezik,
koszt, leégett SPAR-t, gyomos, elhanyagolt
területet talál. És szuper lenne, ha a játszóterek mindig biztonságosak és korszerűek
lennének.”
Kertvárosi környezet
A Vasvári lakótelep már a kertvárosi övezet
része, ahol máig a legtöbb szentendrei él;
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önálló életet. Most azonban minden bizonytalanná vált. Egy év alatt a semmiből
nőtt ki a mellettük addig gyümölcsösként,
nyaralóként nyilvántartott telkeken először
egy családi ház, az utóbbi időben pedig
társasház épült a szomszédban.
„Hosszú évekig jártam át segíteni: az öreg
tulajjal gondoztuk a gyümölcsfákat, nyírtuk
a füvet. Halála után az örökösök gyorsan
eladták a telket – nem ért meglepetésként,
amikor megláttuk az építkezés első jeleit. De
arra nem számított senki, hogy hatalmas kétlakásos házzal pakolják meg a teljes területet, ráadásul – szabálytalanul – a ház több
ablaka egyenesen ránk néz, harminc cm-re
a telekhatártól…Még készen sincs, de már
árulják a lakásokat. És lesz, aki megveszi:
kijön a természetbe, és beköltözik egy teljesen lebetonozott kertbe, miközben majd bámulhat minket a patakpart meg a pismányi
kilátás helyett.
Próbáltam én mindent, beszéltem az illetékesekkel, de tehetetlenek. Maximum büntetést szabhatnak ki utólag, aminek semmi
visszatartó ereje nincs, sőt szerintem eleve
bekalkulálja a vállalkozó.
Mit tehetek még? Húztam egy magas kerítést
a két telek közé, hogy legalább a magánéletünk ne legyen közszemlére bocsátva.”
Kati és családja több mint húsz éve él Izbégen – a kezdetekkor olyan otthont kerestek a főváros helyett, ahol a gyerekek
biztonságban, szabad környezetben nőhetnek fel.
Nem tervezték, hogy valaha is elköltöznek,
de mostanában egyre gyakrabban szóba
kerül ez a lehetőség is.

pökmajor a maga több ezernyi lakójával és
lakásával évtizedek óta a városkép része,
mint ahogy a Vasvári lakótelep is. Éva születése óta itt él.
„Én ide születtem, a nagyszüleim elsőként
költöztek az utcába. Nagyon jó, hogy bölcsődétől kezdve a gimnáziumig Szentendrére

szomszédságában ott húzódik a valaha önálló falu, Izbég.
A régi gyárak helyén ma családi házak, társasházak állnak, sőt nemrég lakóparkkal is
bővült az addig szabadon bejárható terület
– a gyors növekedést azonban nem követi
az infrastruktúra fejlődése.

Egy család számára már nem elég két
személygépkocsi, három is áll a ház előtt,
az úttesten, mert parkolót persze nem építettek.
jártam, nem kellett Budapestre mennem.
Sportolási lehetőség is van és örülök a zeneiskolának is. Ugyan nem magassarkú-barát, de szeretem a macskaköves belvárost.”

Imréék több generáció óta e városrész
lakói – bő egy évtizeddel ezelőtt szép,
barátságos házat építettek a családnak,
tágas telkükön az egyik fiuk kezdett volna

„Nincs bajom azzal, hogy sokan ugyanott
szeretnének élni, ahova mi is költöztünk bő
húsz évvel ezelőtt. Az aszfaltozatlan utakkal
van problémám, meg a rossz minőségben
aszfaltozott, amúgy egysávosra tervezett
utakkal. A járda nélküli utcákból van elegem, manapság ne akarj sétálni a környéken. Őrület, hogy egy család számára már
nem elég két személygépkocsi, három is áll
a ház előtt, nem egyszer az úttesten – mert
persze parkolót nem építettek. A közösség is
egyre széttartóbb: néhány évvel ezelőtt épült
egy ikerház, az egyik oda költöző család feje
azzal mutatkozott be, hogy a komplett szembe-szomszédságot feljelentette, mert szerinte
direkt ráengedjük a telkére az esővizet… Mindezt úgy, hogy egy lejtős domboldal alján vette
meg a házat, ja, és persze nem kérdezett meg
senkit előtte. Vagy a másik új lakó, aki szerint

Pap-sziget és környéke
És persze van élet a város szélén is – a környék talán legérintetlenebb része egyelőre a Pap-sziget és környéke.
„Nagyon szeretek itt élni, ez egy olyan hely,
mintha egész évben nyaralnék” – meséli
Bernadett, aki tizennyolc éve lakik a Duna-part mellett. Ő azon kevesek közé tartozik, akik mindig derűsen látják a világot
és a várost.
„Szabadság van, közel a természet, ráadásul én otthon dolgozom, így nem kell
ingáznom. Az utóbbi két év a környékünkön
is sok változást hozott, sokan költöztek ki
a nyaralókba, megváltozott a közvetlen
környék hangulata. Sokan panaszkodnak
a megnövekedett autóforgalomra, de én
szerencsés helyzetben vagyok, mert megtehetem, hogy akkor indulok el itthonról,
ha már lement befelé a tömeg. De megértem azokat, akiknek ez gondot jelent. Bár
lehet, hogy valaki negatívan éli meg, hogy
a korábbi nyugodt légkör megváltozott, én
kifejezetten örülök a sok új lakónak, akik

közül sokan kisgyerekesek. Bármikor lemegyek a partra, mindig találkozom néhány
ismerőssel.”
Szentendre belvárosa
Duna-part a belváros is, benne a Szamárheggyel, a város egyik legrégibb településrészével. Ági 1987 óta él itt a családjával:
„Már akkor is felkapott helynek számított,

Szentendre ingatlanállománya
A településen 10 096 lakóépület található, amelyekből 1 288 db kisebb mint 50 m2,
5 708 db 50 és 99m2 közötti alapterületű, 3 100 db pedig több mint 100m2. Egy lakás
átlagos alapterülete 87m2. Összesen 8 927 épületben élnek ma életvitelszerűen, a
nem lakott lakások aránya 9,4%. A magántulajdonban lévő ingatlanok száma 9 600,
önkormányzati tulajdonú lakás pedig 338 van. Az ingatlanok 8 374 esetben saját
használatúak, 625 bérbe adott ingatlan, azaz 7,0% a bérlakás. Szentendre összes
épületéből 5 499 1 lakásos, 413 2-3 lakásos, 317 4-10 lakásos, 124 épületben pedig
11 vagy annál több lakás található.

de akkor még megvolt a vidéki kis hely hangulata. Azóta nagyon felmentek az árak, az
idősek meghaltak, sokan eladták az ingatlanjukat, és ebből adódóan már nincsenek
kapcsolatok. Régen voltak összetartások,
mára inkább elidegenedés van, de talán
nem csak nálunk, hanem országosan is. A
kiköltözők hatására megváltozott a légkör,
de a Szamárhegy a kilátásával, a hangulatával maga a csoda, fantasztikus itt élni.
Ami gondot jelent, az az autódömping, a
zsúfoltság, de egyébként imádom, szeretem
az itteni életet.”
Szarvashegy
A Szarvashegy régen tipikus üdülőövezetnek számított – ma már egyre több a városrész álladó lakója. Marcsiék is itt építettek
házat. „Amikor ide költöztünk, nem sokan
laktak a környéken, az utcánkban talán
két-három faház állt. Telket akkor olcsón
lehetett szerezni, a környék békés, nyugodt
volt… Szeretek itt lakni, bár az utóbbi időben nagyon sokan költöztek ide, sok az új
szomszéd. A forgalom jelentősen megnőtt,
főleg az utóbbi időszakban. A csatorna és
az aszfaltút hiányáról felesleges beszélni,
de az nagyon dühít, hogy a földút is lassan
járhatatlan személyautóval, és ha esik, még
jobban kimossa az „utat”. A közlekedés kriminális, alig van tömegközlekedés: az iskolába vagy nagyon korán vagy későn érkezik
meg a gyerek, pedig igény lenne járatsűrítésre. Mindezek ellenére a nyugalom-adta
pluszt nem cserélném el a Belvárossal.”

Forrás: https://koltozzbe.hu/ingatlan-statisztikak/szentendre

Utak, közművek, közlekedés, forgalom,
zsúfolt lét – aki nem itt él, el sem hiszi,
hogy a XXI. századi élet milyen evidenciái
hiányoznak a Dunakanyar ékszerdobozából. És mégis, senki nem akar elköltözni
innen…ez az otthonunk.
- ka -, - zzs Fotók: Deim Balázs
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a kerítésen kívül minden közterület, tehát ő
oda áll a három autójával, ahová akar.
Ezek apróságoknak tűnnek, de az évek
során lassan kiöli az emberből a biztonságérzetet, azt, hogy jó hazajönni, az otthon
érzetét. Meglátjuk, mi lesz…”

RÖV I D HÍR E K
IDŐKÖZI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS LESZ
Július 17-ig, a választás napjáig tart a
kampányidőszak Szentendre 10. számú
választókerületében. A körzet képviselője, Almási Csilla 2020. december 17-én
mondott le önkormányzati tisztségéről,
de a pandémia okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt csak idén áprilistól nyílt lehetőség új jelöltek állítására. Május végéig
öt szervezet kérte nyilvántartásba vételét,
így az ajánlócédulák gyűjtését is ők kezdhették meg. A Fidesz, a KDNP, az MKKP, a
TESZ, és a Megoldás Mozgalom jelöltjének
egyenként összesen 28 ajánlást kell ös�szegyűjtenie.
NYÁRON INDULHAT A 11-ES FELÚJÍTÁSA
Májusban elkezdődtek a 11-es felújítása
miatt szükségessé váló forgalomtereléssel
kapcsolatos egyeztetések. A Városházán
rendezett első találkozón részt vettek a
szentendrei Mentőszolgálat, a Tűzoltóparancsnokság, a Volánbusz Zrt. és a DMRV
Zrt. munkatársai. A megbeszélésre a MAHART is meghívást kapott, de ők nem je-

8 — hírek
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lentek meg az egyeztetésen. A Magyar
Közút már a nyáron elkezdené a kivitelezést
Szentendre területének hét kilométeres
szakaszán. A rekonstrukció minimum egy
évet vesz majd igénybe, és a kivitelezésre
vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást
már elindították. A korábbi tervekkel ellentétben Budapest felől kezdenék a munkát,
mert a HÉV-felújítás megkezdésének idejére, ami várhatóan 2023 júniusa körül lesz,
a déli szakasznak készen kell lennie, hiszen
a HÉV-pótlóbuszok csak így tudnak közlekedni. A kivitelezést össze kell hangolni az
ivóvízvezeték cseréjével is. Ezért a vízmű
már hamarabb megkezdi a felújítási munkákat. A forgalomterelés szempontjából
három szakaszra osztható a felújítandó
hétkilométeres útszakasz, a Duna korzóval
párhuzamos, a Duna korzótól északra és a
Duna korzótól délre eső részre. A középső,
Duna korzóval párhuzamos szakaszon a
terelő útvonal maga a Duna korzó lehet,
amit megnyithatnak a forgalom előtt, de a
másik két szakasznál ilyen megoldásra
nincs lehetőség. A forgalom kezelésének
legproblémásabb része a déli lesz, mert
egyelőre a Pomázi út nem alkalmas ennyi
gépkocsi átvezetésére. Az autósok tömeg-

közlekedésre való átterelésére korlátozott
lehetőség van, mert csúcsidőben a HÉV
kihasználtsága 100 százalékos. Pótlóbuszok beállításával lehet a kapacitást bővíteni, de ennek módja még kérdéses, mert
mérlegelendő, hogy érdemes-e a buszsávot megtartani, illetve, ha ez nincs, a buszos
közlekedés milyen előnyt jelent majd. A
Magyar Közút a kerékpáros forgalmat a
felújítás helyszínén megtiltaná.
Az egyeztetésen a Magyar Közút szakemberei elmondták, hogy a Duna korzón
ideiglenes gyalogátkelők kialakítására
nincsen mód, mert annak tervezési és engedélyeztetési eljárására már nincs idő.
A sávszűkítő szigetek, forgalomlassító
küszöbök, szegélyek elbontását, illetve
az önkormányzat elvárásainak megfelelő
visszaépítését azonban a beruházás terhére elvégzik. A forgalomterelés időszakára
a Bükkös pataktól az autóbusz-parkolóig
30 km/órás sebességkorlátozás bevezetését és a 45 fokos parkolás megszüntetését javasolják, továbbá a kerékpáros nyom
burkolati jeleinek felújítását. A Pomázi út
felújítását a kivitelező a beruházás terhére
elvégzi majd az út teljes hosszában.
KÖZMEGHALLGATÁS A VÁROSHÁZÁN
A leégett Spar területének fejlesztési
tervei, a városvezetés elképzelései érdekelték elsősorban a közmeghallgatáson
résztvevő helyieket. Vajon épülhet-e pláza
a SPAR helyén, mikor várható a terület rendezése, mi lesz az ott tulajdonnal bíró vállalkozásokkal? A polgármester és a megjelent illetékes városvezetők válaszaiból az
derült ki, hogy az önkormányzat által kiírt
pályázat széles fejlesztési lehetőséget kínál a leendő befektetőnek, a végső döntés
azonban a városé. A terület megnyugtató
rendezése közös érdek. Törekednek az
együttműködésre a Budapesti Fejlesztési
Központtal is, tudomásul véve, hogy az állam nem kezeli kiemelt beruházásként az
adott terület fejlesztését. Felvetődött még
kérdésként, hogy hogy mit tesz a vezetés a
megszűnő uszodabérlet, a drága parkolási
díj, és a korlátozott nyitvatartás miatt csökkenő uszodalátogatás ellen. A felvetéseket
a jelen lévő uszodavezető adatokkal cáfolta. A kérdésekre a helyszínen, vagy – 15
napon belül – írásban kaptak választ az
érdeklődők.
A közmeghallgatás jegyzőkönyve elérhető
a város hivatalos honlapján, a www.szentendre.hu-n.
ÖNKÉNTESEK NAPJA A POSTÁSON
Számos civil szervezet részvételével zajlott az első Önkéntesek Napja május 14-én
a Postás strandon. A hagyományteremtő
céllal életre hívott rendezvény célja, hogy
felhívja a figyelmet az önkéntességre, fórumot biztosítson a gyakorló önkénteseknek
és az önkéntes munka iránt érdeklődők-

nek. Az esemény legnépszerűbb programja az önkéntes tűzoltók bemutatója volt,
de várták az érdeklődőket a Polgárőrség,
a Katolikus Karitász, a Máltai Szeretetszolgálat, a Vöröskereszt, a Hód Túraegylet, a
Forgács Művészeti Társaság, és az Árvácska képviselői is.
VÁROSI GYEREKNAP A CZÓBEL PARKBAN
Két év után, május 29-én a Szentendrei
Kulturális Központ újra megrendezhette a
városi gyereknapot a Czóbel Parkban. Az
egész napos eseményre a borús idő elle-

Fotó: Szentendrei Kulturális Központ Facebook oldala

nére is rengeteg érdeklődő érkezett, akik
számos programlehetőség közül választhattak. A gyerekek bejárhatták Lurkócia
Minisztériumait is, ahol pecséteket gyűjthettek, a leadott pecsétlapért cserébe
nyereményjáték-sorsoláson
vehettek
részt. A nagyszínpadon a látogatók a gyermek közművelődési csoportok előadásait tekinthették meg.
TÁVHŐ-KORSZERŰSÍTÉS
INDULHAT
Az Élhető Városokért elnevezésű konzorciumban az Óbudai és az Újpesti Önkormányzatokkal közösen Szentendre
is pályázott és támogatást nyert távfűtő
művek korszerűsítésére vonatkozó tervek
elkészítésére. A konkrét szentendrei tervezési munkákra 2778 euró jut. Ebből az
összegből Szentendrén a Püspökmajori lakótelepen élőket, valamint a városrészben
működő intézményeket, köztük az uszodát
is szolgáló új, korszerű fűtési rendszer lenne kiépíthető. A szentendrei tervek további részeként napelem-park létesülne, ami
a VSZN Zrt. irodaépületének teljes éves
áramfelhasználási költségét fedezné, és
bővíthetné az elektromos autók töltési lehetőségeit is. A KÉKI 1 néven ismert egykori, azóta rekultivált szemétlerakó területén kényelmesen elférhet az egy gigawatt
éves teljesítményre kalibrált naperőmű. Az
elnyert összeg tehát jelenleg a tervezésre
használható fel, a kivitelezés újabb pályázatok függvénye.
CSATORNÁZÁS LAKOSSÁGI ÖNRÉSZ
NÉLKÜL A város víziközmű-hálózata, az
ivóvízhálózat, a szennyvízelvezetés és
a kapcsolódó berendezések állami tulajdonban vannak, amelyek kezelője a
DMRV, ezért a Vízmű sikeres pályázatain
múlnak a szentendrei fejlesztések. A ter-

IMAHÁZ HELYETT PARKFEJLESZTÉS
A Móricz Gimnázium udvarának alsó
részében imaházat tervezett építeni a
baptista gyülekezet. A környék lakóinak
részvételével lezajlott fórumon azonban
kiderült, a lakók a várhatóan megnövekedő
forgalom- és zajterhelés miatt semmilyen
beruházást nem támogatnak a területen,
annál inkább a zöldterületek fejlesztését.
A fórumon részt vett a gyülekezet vezetője is, aki tiszteletben tartva a közösség
akaratát, visszalépett a beruházás helyszíni megvalósításától. Fülöp Zsolt polgármester pedig bejelentette, hogy a júniusi
testületi ülésre előterjesztést készítenek
a jelenleg építési telekként nyilvántartott
terület átminősítésére, hogy közpark alakulhasson rajta.
MEGÚJULÓ KIÁLLÍTÓTEREK AZ FMC-BEN
AZ FMC május 25-én tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy bár jelentős pályázati forráshoz jutott idén is a Ferenczy
Múzeumi Centrum, további milliókra, sőt
milliárdokra lenne szükség a szentendrei
kismúzeumok méltó rendbetételéhez.
Prosek Zoltán, a centrum vezetője és
munkatársai beszámoltak arról, hogy elkezdődött a MűvészetMalom felújítása;
ott a jövőben korszerű konferenciaterem
és látogatóközpont is lesz. A múzeum a
befutott nevek mellett fiatal művészek-

vonatkozó nyilatkozat kitöltése és leadása.
Információ: gyermekkönyvtár, 26-310-222
(121-es mellék)

Fotó: Deim Balázs

nek is szeretne teret adni a kiállításokon.
A jövőben nem csak a képzőművészetre
fókuszálnak, előkészületben vannak régészeti és néprajzi kiállítások is. A múzeum
rengeteg sikeres programot indít idén is,
ilyenek a városi séták, a beszélgetéssorozatok, illetve a Jazz Estek Szentendre
Fesztivál, valamint a Nyitott Templomok
Hétvégéje.
Prosek Zoltán szerint a szentendrei lakosság ritkán látogatja a kismúzeumokat: a kiállítások iránt érdeklődők többsége budapesti, illetve máshonnan érkező turista. Az
FMC tervei között szerepel a helyi lakosság
intenzívebb bevonzása a múzeumokba.
JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ PÁLYÁZAT
Szentendre Város Önkormányzata felhívására a városban működő oktatási
intézmények igazgatói pályázhatnak a
2021/2022. tanév eredményei alapján a
Szentendrén tanuló, de bárhol sportoló,
általános és középiskolás diákok kimagasló tanulmányi és sportteljesítményének elismerésére.
A kitüntetettek oklevélben és tárgyjutalomban részesülnek és a Jó tanuló, jó
sportoló címet 2022. október 1. és 2023.
szeptember 30. között viselhetik. A pályázatok leadási határideje június 30.
„TALENTUM” ÖSZTÖNDÍJ A Talentum
Szentendre Jövőjéért ösztöndíj kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első
diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható,
akik legalább öt éve bejelentett szentendrei lakosok. Feltétel, hogy a középiskolás
jelölt év végi átlaga 5.0, az egyetemista
előző évi kreditátlaga 4.5 legyen.
A pályázat benyújtásának határideje 2022.
szeptember 15.
NAPKÖZIS TÁBOROK A KÖNYVTÁRBAN
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár napközis nyári táborokat tart alsós és felsős
diákok részvételével.
2022. július 4-8 Zöld Mesetábor – főszerepben a természet (6-10 éveseknek)
2022. június 20-24 Ifjúsági napközis tábor –
helytörténeti tábor (11-14 éveseknek)
A táborokban való részvétel feltétele előzetes regisztráció személyesen a könyvtárban vagy űrlap kitöltésével, valamint a
jelentkezési lap és az egészségi állapotra

KERTMOZI A BARLANGBAN Június elejétől egészen július 28-ig újra megnyitja
kapuit a Barlang kertmozija. A nyár első
havában a zenés filmeké a főszerep. A
vetítések csütörtökönként, este 9 órakor
kezdődnek. A filmekre a helyszínen váltható belépőjegy.
II. SZABADTÉRI JÁTÉKOK A SKANZENBEN
Június 17-én veszi kezdetét a II. Szabadtéri Játékok a Skanzenben. A fesztivál négy
előadást kínál felnőtteknek és kettőt gyerekeknek. Ivancsics Ilona és Színtársai a
salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházat és a
Magyarock Dalszínházat is vendégül látják.
ELSŐ BELVÁROSI SÖRSÉTA Több mint két
tucat sörfajtával és izgalmas programokkal
várja június 10-12 között a sörkedvelőket a

Teddy Beer és a Folt kávézó közös kezdeményezéséből született I. Belvárosi Sörséta minifesztivál. Az ötlet egyik gazdája,
Medveczki Tamás (Teddy Bear) lapunknak
elmondta, hogy olyan rendezvényt álmodtak, ami nem jelent plusz terhet az itt lakóknak és a városnak, a vendéglátósok
számára pedig vállalható rizikó, sőt legfőbb
hozadéka az lehet, hogy a helyieket is képesek végre megszólítani. A több helyszínen zajló sörsétán megkóstolhatók a Folt,
a Teddy Store és Teddy Beer, a Kacsakő, a
Dorothea, a Tinto Resto, a Barlang és az
Adzuki Susi & Wok sörkülönlegességei. A
kezdeményezést támogatja az önkormányzat és a Szentendrei Kulturális Központ is.
EGY SZENTENDREI CÉG NAGY SIKERE
2,4 milliárd forintos tőkebefektetést kapott a szentendrei CONTINEST Technologies Zrt., amely székesfehérvári üzemét
fogja bővíteni a befektetésből. A 2017-óta
összecsukható konténereket fejlesztő és
gyártó cég 2019-ben már kapott a Takarék Kockázati Tőkealaptól 1,25 milliárd
forintos tőkeinjekciót. A cég és a technológia sikerét jelzi, hogy mára már 18
országba szállítanak konténereket. Az
innovációnak köszönhetően mintegy 80
százalékkal csökkenthetőek a logisztikai
költségek.
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vek szerint a DMRV még az idén elvégezi
a pályázathoz szükséges felülvizsgálatokat. A városvezetés és a DMRV május
végi találkozójának kiemelt témája a
szennyvízcsatorna-hálózat bővítése volt.
A régóta várt fejlesztések csak a lakossági
igények felmérése nyomán kezdődhetnek
el, amit az önkormányzat fog elvégezni
a következő hetekben. A csatornázatlan
városrészekben (Tyúkosdűlő, Petyina,
Boldogtanya, Szarvashegy, Derecske, Pismány és Izbég) a közeljövőben mindenki
értesítést kap majd arról, hogy pontosan
miről és milyen módon tehet nyilatkozatot, amivel elősegítheti a csatornázási
program mielőbbi elindítását. Az érintett
ingatlantulajdonosoknak a jelenlegi információink szerint nem kell önrészt fizetniük
a csatornázáshoz.
A további fejlesztési tervek közt szerepel a
szenny- és csapadékvíz szétválasztásának
folytatása a belvárosban, a város leválasztása a regionális szennyvízvezetékről és
az ivóvízhálózat felújítása. A DMRV legnagyobb fejlesztése idén a 11-es főút vonalában húzódó ivóvízhálózat cseréje lesz,
aminek a kivitelezésére már elindították
a feltételes közbeszerzési eljárást. Húsz
helyen mintegy 3500 méter hosszan az
út alatti átvezetésnél cserélik a meglévő
ivóvízvezeték-szakaszokat. A hálózat felújításával üzembiztosabbá válik a vízszolgáltatás.

TESTÜLETI HÍREK
INDULÓ PÁLYÁZATOK
1. ÚTFELÚJÍTÁSI TERVEK
Az önkormányzat indul a Top Plusz belterületi utak fejlesztéséről szóló pályázaton; a 250 millió forintos, 100 százalékos
támogatású pályázatban a Püspökmajor lakótelep Kálvária
úti részét, a Hamvas Béla utca és Damjanich utca közötti
szakaszát újítanák fel 730 méter hosszúságban. Két gyalogátkelőhely is létesülne a Fehérvíz utcát, illetve a Kálvária
utat keresztezően a V8 uszodánál, és zöldterületi fejlesztés
is történne a területen.
2. MŰVÉSZETMALOM – LÁTOGATÓKÖZPONT
Régi cél, hogy a Szentendrére látogatók élményszerű képet
kapjanak a város történetéről, művészeti örökségéről, kulturális értékeiről. Ezt szolgálhatja a tervezett látogatóközpont,
amely illeszkedik a város turisztikai és vagyongazdálkodási
koncepciójába.
HOLT TART A BEÍGÉRT ZÖLDHULLÁM A 11-ES FŐÚTON?
Az önkormányzat által megküldött forgalomszámlálás eredményeit már vizsgálja a Magyar Közút Zrt., melynek nyomán több
ponton változtatott a terveken, és készül az új forgalomirányítási rendszer telepítésére. Az ígéret szerint az új szoftver – a
kamerák és az útba épített érzékelők által szolgáltatott adatok
segítségével – akár napon belül is a forgalom ritmusához tudja
majd igazítani a közlekedési lámpák működését.
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ZÁRSZÁMADÁS, BESZÁMOLÓK ELFOGADÁSA
A város 2021. december 31-én érvényes vagyoni és pénzügyi
helyzetéről, a költségvetés teljesítéséről, jövedelmi helyzetéről készült összegzést a könyvvizsgáló valósnak, reálisnak
ítélte.
A zárszámadás az adott év bevételeit és kiadásait ismerteti,
részletesen kitérve azok forrására, illetve felhasználására.
Kiderül például, hogy bár csaknem 1 milliárdos vészhelyzeti
elvonás érte a tervezett költségvetést, végül a kötelező feladatok állami finanszírozásának biztosításával 1,2 Md forinttal
nagyobb összeggel számolhatott az önkormányzat a bevételi
oldalon. Érdekesség még, hogy a legnagyobb összeget (2,7
Md) településfejlesztés/városüzemeltetésre, egészségügyre
(SZEI- 1,5Md) és kultúrára (1,3 Md) költött a város 2021-ben.
A testület elfogadta a Szentendre és térsége TDM Nonprofit
Kft, a Városi Szolgáltató Nonporfit Zrt., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., az Aquapalace Kft., és a Pirk
János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. éves beszámolóit is. Döntött a Szentendrei Kulturális Központ Nkft.
előadó-művészeti ügyvezetője prémiumának összegéről is
(767.500,- forint), miután az előírt pályázati bevételi feltételek
teljesültek.
KÜLTERÜLETI INGATLANOK ELADÁSA
A Szentendre Város Önkormányzata a tulajdonában álló külterületi 9168 hrsz-ú, 9169 hrsz-ú, 9170 hrsz-ú, 9172 hrsz-ú, 9174
hrsz-ú, 9176 hrsz-ú, 9173 hrsz-ú, 9175 hrsz-ú, 9177 hrsz-ú, 9179
hrsz-ú, 9178 hrsz-ú, 9188 hrsz-ú ingatlanokat, melyek a Cseresznyés út és a Vándor utca között helyezkednek el, értékesítésre
kijelöli és pályázat útján értékesítésre meghirdeti.
LEMONDÁS ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL
A testület anyagi forrás hiányában kénytelen volt lemondani
egy stratégiai jelentőségű épület: a 3427/2/A hrsz. alatti, Sztaravodai úti ingatlan esetében az elővásárlási jogáról, pedig az
alkalmas lett volna közösségi funkciók betöltésére.

VÁLTOZIK A VÁLTOZTATÁSI TILALOM
A túlzott beépítettség megakadályozására született rendelet
módosításának lényege, hogy azokban az esetekben, amikor az ingatlantulajdonosokkal sikerül megegyezni, hogy a
Szentendrei Építési Szabályzatban foglalt beépítési lehetőségnél kevesebbet kívánnak építeni, feloldják a változtatási
tilalmat.
NEMZETISÉGI UTCANEVEK
A horvát és a bolgár nemzetiségi önkormányzat kérésére 8
utca nevét nemzetiségi nyelven is megjelenítik (Angyal utca/
ulica Anđela, Dalmát utca/Dalmatinska ulica, Daru piac/trg
Daru, Dodola utca/Dodolska ulica, Temető utca/Grobljanska
ulica, Zrínyi/ulica Zrinski, Bolgár utca/улица Българска, Rózsa
kert/Розова градина).
Ugyanezen célból a városvezetés tárgyalásokat folytat a szerb
kisebbségi önkormányzattal is.
A horvát kisebbségi önkormányzat javaslatára úgy döntöttek a
képviselők, hogy a városi ünnepségek sorában Stéger Ferenc
operaénekes születési évfordulóját a város ötévente megünnepli.
A testület egyben közigazgatási szerződést köt a nemzetiségi
önkormányzatokkal: 2022 március elsejétől a Városháza épületében igény szerint, de legalább harminckét órában biztosítja
a nemzetiségi önkormányzatok számára az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges feltételeket.
BOLDOGTANYA – HELYI VÉDETTSÉGI ELJÁRÁS INDUL
Helyi védettség alá kerül a kis-boldogtanyai gyep – a testület
támogatta a védetté nyilvánítási eljárás elindítását.
A rét teljes területe egy, még fennmaradó Közép-Dunai erdős
sztyepp, illetve erdős pusztai rét tájjellegű terület, melynek
botanikai értékét tekintve rendkívül ritka, ezért értékes, és
növénytársulásai sajnos kipusztulással veszélyeztetettek. Egy
2013-as átminősítés következtében a legelő akkori tulajdonosa jogosulttá vált bizonyos feltételek mellett építkezni a
területen, lakóépületet is építeni a telekre a gazdasági épület
mellett. A jelenlegi tulajdonos – papíron mezőgazdasági célt
megjelölve – 2,5 hektárnyi legelőt kerített le Boldogtanya
réten, egy „egyszerűsített bejelentési eljárással” épülő házzal.
A helyiek petíciót fogalmaztak, az ügyről az országos sajtó is
beszámolt.
IZBÉGI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS – 2 KIVITELEZŐ A PÁLYÁN
Az építés kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás
befejeződött, két helyszínen két kivitelezőt választottak: így
minden bizonnyal biztosítható, hogy a rendelkezésre álló keretből elkészüljön a beruházás, és nem lesz szükség pótlólagos
források biztosítására.
BICIKLIVEL A HÉVTŐL A VÁROSKÖZPONTIG
A projekt forráshiányos, ezért többlettámogatási igény benyújtására van szükség a támogatást nyújtó VEKOP felé. Feltételes
közbeszerzési eljárás ismételt megindításáról is szó van, hogy
kiderüljön, a meglévő pályázati pénzből milyen nagyságú beruházást lehet finanszírozni.
BODOR UDVAR – TÁRSULÁS, FELÚJÍTÁSI TERVEK
A Bodor Udvar ingyenes használatával kapcsolatosan döntött
a testület. Az épület hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) az önkormányzatra bízta – a szándék szerint itt
működne a családsegítő szolgálat, amely feladatát önkormány-

zati társulásban látja el. A szerződést az önkormányzat, az MNV
és a társulás köti arról, hogy itt történik a családsegítői feladat
ellátása.
A megállapodás létrejötte után tud a város pályázni az épület
felújításának érdekében.

PEDAGÓGUSOK ÉS A BELVÁROSI PARKOLÁS
Rövid távon a polgármesteri parkolási bérletkeret felhasználásával orvosolható a közelmúltban jelentkező probléma (lásd pl.
Zeneiskola), azonban szükség van a helyzet hosszú távú megoldására is – erre a testületi ülésen nem született konkrét válasz.

SPORTKONCEPCIÓ – MERRE TOVÁBB?
A testület a koncepciót 2022 januárjában megtárgyalta, április
22-ig véleményezésre bocsátotta, ezt követően került végső
elfogadására, a beérkezett vélemények figyelembevételével. A
képviselők egyetértettek abban, hogy elsősorban a tömegsport
lehetőségeinek megteremtése az önkormányzat feladata, az
országos szintű versenysport nagy összegeket kívánó finanszírozása helyett. Már elindult a Mozdulj, Szentendre!- program,
amely a közös sportolás mellett nagyszerű alkalmat teremt
közösségépítésre is. (A programról bővebben a 33. oldalon olvashatnak.)

SZOCIALISTA VIRÁGLÁDÁK
A testületi ülésen szóba került, hogy sok lakossági bejelentés
érkezik a rossz útviszonyokról, de panaszkodnak a lakók a gazos, elhanyagolt ágyások, virágládák miatt is. A város a „szocialista időket idéző fa virágládák” lecserélését már megkezdte,
zajlik a csaknem 4800 négyzetméternyi virágágyás frissítése.
Az ötszázezer négyzetméternyi zöld terület kaszálására havi
egy alkalommal jut forrás. Ugyanakkor a helyieknek is van felelősségük: a lakókörnyezet karbantartásának kötelezettsége
nem ér véget a telekhatárnál, hanem az útpadkáig tart, beleértve a vízelvezető árkot is.

Eredményes volt az a mintegy háromórás megbeszélés május 25-én, amelyen a
kismúzeumok ügyében nyílt levélben segítséget kérő művészek, művészetkedvelők, a város vezetői, valamint a Ferenczy Múzeumi Centrum közösen keresett
megoldást a szentendrei kismúzeumok problémáinak megoldására. A közös cél,
hogy Szentendre újra állandó kiállítás keretében mutathassa be Vajda Lajos, Ámos
Imre és Anna Margit, valamint Barcsay Jenő életművét.
Ismert, hogy a kismúzeumok közül már
a 2019 előtti időszakban – az épületek
műszaki állapota és a fenntartási költségek miatt – több múzeum bezárásra
került. A covid-válság során lecsökkent
önkormányzati bevételek sem segítik
a lehetséges finanszírozást. Holott
ezeknek az intézményeknek nemcsak
a város, hanem az ország kulturális infrastruktúrájában is kitüntetett szerepük
van. Erre, a szentendrei kismúzeumok
működtetésével kapcsolatos problémákra hívták fel a közvélemény figyelmét nyílt levelükben ismert művészek,
művészeti szakemberek és a helyi értékek ápolása mellett elkötelezett lokálpatrióták.
A városvezetés kezdeményezte csütörtöki egyeztetésen a nyílt levél aláírói, a
város vezetői, illetve a múzeum igazgatója összehangolták céljaikat, elképzeléseiket.
Fülöp Zsolt polgármester elmondta, eddig is, és a jövőben is kiemelt feladatuknak tekintik a kismúzeumok gondjainak
megoldását, illetve lehetőségeik fejlesztését csakúgy, mint azt, hogy plusz
forrásokat szerezzenek a fejlesztésekhez. Ennek érdekében együttműködésre
törekednek az állami és a kulturális élet
meghatározó szereplőivel.
Lang András, Szentendre város kulturális bizottságának elnöke hangsúlyozta:
a város formálódó brandstratégiájában
kulcsszerepet kapnak a város kulturális-művészeti hagyományai, nemzetközi

rangú alkotói, illetve azon belül is a kismúzeumok.
Prosek Zoltán, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója felidézte, hogy milyen
formában mutatta be az FMC az elmúlt
években a szentendrei művészek életművét, beszámolt az eddigi fejlesztésekről, továbbá arról, hogy milyen irányba
szeretnének továbblépni.
A döntéshozók elmondták, pozitív hozadéka az eddigi egyeztetéseknek, hogy
máris formálódik egy ún. Hommage à
Barcsay kiállítás az FMC szervezésében
a Magyar Művészeti Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
támogatásával, valamint ez év októbe-

rében egy új Vajda-kiállítás nyílik a Vajda
Lajos Múzeumban.
A Városházán tartott egyeztetés résztvevői, mintegy ötven szentendrei polgár,
a polgármester és a múzeumi vezetés
egyetértett abban, hogy a tanácskozás
legnagyobb eredménye az a közös felismerés, hogy amit eddig teherként érzékeltek, arra mostantól lehetőségként
tekintenek. Ez a szemléletváltás az egész
város, az itt élők és az ide látogatók jövőjére vonatkozóan pozitív változásokat
eredményez.
A város és a múzeumi vezetés a Vajda,
majd az Anna-Ámos, valamint a Barcsay
múzeumokat – az anyagi lehetőségekhez
igazodó ütemezéssel – ismét megnyitja
és működteti.
Fülöp Zsolt
polgármester
Erdész László galériatulajdonos
a nyílt levél megfogalmazóinak
képviseletében
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Közösen a kismúzeumokért – Sajtóközlemény

Június 30-án indul a Szentendrei Teátrum
Június 1-jén a Dunaparti Művelődési Házban került sor a Teátrum idei évadbejelentőjére. A megjelenteket Lőrinczy György igazgatón kívül Vitályos Eszter országgyűlési képviselő és miniszterhelyettes, valamint Fülöp Zsolt polgármester köszöntötték.

Fotó: Szentendrei Teátrum Facebook oldala
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Lőrinczy György elsősorban az újdonságokat emelte ki az idei programból:
először kerül megrendezésre a Barokk
Udvarlás Fesztivál Szentendrén, melynek
a DMH udvara fog otthont adni. Emellett
a Vajda Lajos Múzeum udvarán mutatják
be először a Hanna című zenés darabot,
ami Szenes Hanna naplójából, verseiből
táplálkozva meséli el a magyar költőnő

és háborús hős történetét. Szentendrén
kerül megrendezésre a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán programjának ötéves
kortárstánc-fesztiválja is.
Fülöp Zsolt polgármester beszédében
méltatta, hogy Lőrinczy György érkezésével „újfajta” Teátrum indult, ami belakja Szentendre különleges tereit. Vitályos
Eszter országgyűlési képviselő pedig az

„István, a király iskolába megy…” projekt
helyi megvalósulását üdvözölte, valamint a kultúra fogyasztására biztatta a
jelenlevőket. Emellett reményét fejezte
ki, hogy a jövőben nagyobb összegben
jut támogatás a Teátrum részére.
Lőrinczy György izgalmasnak és eseménydúsnak írta le a tavalyi évet, valamint kérdésünkre elmondta, nagyon
jól érzi magát a Teátrum élén, és reméli,
lelkesedése a produkciókon keresztül
is átsugárzik. Az itt töltött év egyik legfontosabb tapasztalataként említette,
hogy a pandémia után továbbra is alacsonyabb a nézőszám, mint a korábbi
években, és „minden egyes nézőért
meg kell küzdeni”. Szintén tanulságként
emelte ki, hogy érdemes olyan produkciókat is Szentendrére hozni, amik máshol
is láthatók, de a Dunakanyarban élőknek
nem kell Budapestig utazniuk a megtekintésükért.
A továbbiakban is fontos célnak tartja,
hogy a városba látogató turisták figyelmét felkeltsék a Teátrum produkciói, és
az ide érkezők kulturális élményekkel is
gazdagodjanak. Az idei produkciók közül kiemelt figyelemmel várja az István,
a király kamasz színészekkel színpadra
vitt előadását Feke Pál rendezésében, a
„Hanna” ősbemutatóját, valamint Pergolesi Úrhatnám szolgálóját Novák Eszter
rendezésében.

Cél az ökológiai sokféleség visszaállítása
A város hivatalos weboldalának információi szerint a természet védelme érdekében
a Bükkös part Városi Szolgáltató nZrt. általi kaszálására ezentúl ritkábban kerül
majd sor. Lapunk Hazai Attila főkertészt kérdezte a részletekről és az indokokról.
A főkertésztől megtudtuk, hogy a patakpart 11-es főúttól Izbég irányába eső
szakaszának mederkorona alatti területe idéntől már csak évi egy alkalommal
lesz kaszálva, de hangsúlyozta, hogy ez
nem érinti az utak, a járdák, a műtárgyak
és a hidak környékét, továbbá az invazív,
idegenhonos és agresszívan terjeszkedő japánkeserűfüvet sem – ez utóbbi
növény levágására ezután is sort kerít a
szolgáltató.
Az indokokról a főkertész elmondta, a
különböző védett növények, vagy az
égerliget meghatározó növénytársulásai a vegetációs időszakban nem tudnak
magot, termést hozni, ha rendszeresen
tövig kaszáljuk őket, így lassan eltűnnek
a területről – ami nem csak helyi természetvédelmi terület, de az országos
ökológiai hálózat része is. Ilyen növény
a podagrafű, fehér acsalapu, pirosló

hunyor, hóvirág, vízi menta, különböző
boglárkafélék. A magasabb növényzet
nyáron akár 10 fokkal is hűvösebb mik-

roklímát biztosít, így a szintén védett
különböző békafajok, siklók, rovarok és
madarak is visszatérnek a területre, így
az ökológiailag sérült tér rehabilitálja
önmagát.
A közösségi média helyi platformjain is
visszatérő téma a patakpart belvárosi

Fotó: Bellai László

szakaszának a „rendezettsége”. E tekintetben Hazai
Attila arról tájékoztatott,
hogy ez a terület már egy
teljesen más ökológiai állapotú és rendeltetésű meder,
továbbá elsődleges árvízvédelmi terület. A benapozottsága is sokkal nagyobb,
melynek hatására kialakult
száraz gyeptársulás egyik
jellemző növénye az egérárpa, vagy más néven
toklász, ami nemcsak a cipőbe, ruházatba ragadással
lehet zavaró, de a kutyáknál,
macskáknál súlyos sérüléseket is okozhat. Ebből következően
ezen a területen évi 6 alkalommal kell
számítani kaszálásra.

kiválasztásra, ahol a kaszálások számát egyszeri, nyár
végire korlátozták. Ezek a
következők: a Bükkös patak
medre a főúttól felfelé, a
Püspökmajor lakótelepen a
kutyafuttató és a Pomázi út
közötti rézsű, illetve a Hold
utcai 11-es csomópont. „Ezek
a területek csupán néhány
száz négyzetméteresek, így
fontos tudni, hogy az egyszeri
kaszálás nem takarít meg érdemben pénzt. Cél, az ökológiai sokféleség visszaállítása,
az edukálás és a lehetőség
Fotó: Bellai László
biztosítása a természet valódi
Szentendrén mintegy 500.000 négyzet- értékelésére olyan helyeken, ahol ez nem
métert kaszál a VSZ nZrt., és jelen pil- okoz gyakorlati problémát a mindennapjalanatban összesen három terület került inkban” – hangsúlyozta Hazai Attila.

Míg egy város helyi építési szabályzata
azt határozza meg, hogy hová, mit és
mekkorát lehet építeni, addig – az azzal egyébként mellérendelt viszonyban
álló – településképi rendelet arra ad választ, hogy hogyan és milyet lehet építeni.

A rendelet hatályba lépése óta évente
csak 1-2 településképi kötelezési eljárás
indult. Ezen a gyakorlaton kíván változtatni most a város főépítésze, Kiss Gabriella. „Bár elég szűkös a kapacitásunk, de
van egy-két olyan dolog, amit nem tudunk

Fotó: Deim Balázs

Ugyanakkor kevesen tudják, hogy e rendeletnek nem csupán akkor kell megfelelnünk, ha építkezünk, hanem például
akkor is, ha üzlethelyiséget alakítunk ki,
illetve cégért, reklámot vagy reklámhordozót helyezünk ki.

tovább elnézni” – nyilatkozta lapunknak.
„Az egyik, jellemzően a belvárosban, a
homlokzatra szabálytalanul kihelyezett
cégtáblák, cégérek és hirdetőberendezések, valamint a portálüvegek lefóliázása,
de egyre több szabálytalan homlokzati

átalakítást, falfelület átfestést és nyílászárócserét is látunk. A másik terület, ahol
rendet szeretnénk tenni, az az, hogy az
épületek tényleges használata és a hatóságilag is engedélyezett rendeltetése
egyezzen.” Ez utóbbi esetben ugyanis,
ha eltérés van (pl. lakásban nyitottak
cukrászdát), a rendelet szerint településképi bejelentést kell tennie az ingatlan tulajdonosának, és köteles a valódi
rendeltetéshez szükséges feltételeket
(pl. parkolóhelyek) biztosítani, majd az
ingatlan tulajdoni lapján is átvezettetni
ezt a rendeltetést.
Fontos, hogy mindkét esetben az ingatlan tulajdonosát tudja kötelezni a
hivatal, még akkor is, ha ő bérbe adta a
helyiségét, és az ott működő üzlet rakott ki valamit szabálytalanul. Az eljárás
rendjét illetően a főépítész elmondta,
először egy felszólítást fog kapni az ingatlan tulajdonosa, melyben határidőt
szabnak az abban foglaltak teljesítésére. A levélre néhány héten belül számíthatnak az érintettek, de Kiss Gabriella
azt is hozzátette, bíznak abban, hogy ez
is elég lesz a szabálytalan helyzet reparálására, és nem kell eljutni a tényleges
kötelezésig.

Szentendrének 2018 januárja óta van hatályban a településkép védelméről szóló rendelete. Ennek értelmében a polgármester folyamatosan ellenőrzi az abban foglaltak teljesülését, s ha valamely rendelkezés megszegését észleli, településképi kötelezési eljárást folytathat le. Ennek eredményeként határidőt rendel a nem megfelelő állapot megszüntetésére,
az előírásszerű állapot teljesítésére és településkép-védelmi bírságot szabhat ki. Ennek összege magánszemélyek esetén
100.000-től 200.000 forintig, míg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 150.000-től
2.000.000 forintig terjedhet.
A településképi rendelet – mely elérhető a város hivatalos honlapján – minden részletre kiterjedően szabályozza, hogy mire
kell az érintetteknek figyelniük, de a Főépítészi Iroda nyitott a megkeresésekre, és konzultációt biztosít azoknak, akik nem
biztosak abban, hogy szabályszerűen alakították ki az üzletüket.
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Vége a türelemnek – a településképi rendeletet be kell tartani

Hatvanmillió forint elköltéséről dönthetnek a szentendreiek
Kevés olyan település van ma Magyarországon, ahol maguk az ott lakó polgárok
dönthetnek arról, mire költse az önkormányzat a rendelkezésére álló forrásainak
legalább egy részét. A részvételi demokráciának nincsenek hagyományai nálunk,
sokan magát a kifejezést sem ismerik, ezért a legtöbb helyen felettük döntenek
róluk. Szentendrén most másképp történt!
Május 7-én Közösségi Gyűlést tartottak
azért, hogy hatvanmillió forint sorsáról
dönthessenek a helyiek. Egy több hónapja tartó folyamat eredménye volt az
aznapi találkozó. A szentendreiek javaslatokat küldhettek be arra vonatkozóan,
milyen új fejlesztéseket, változtatásokat
javasolnának a településen. Összesen
389 ilyen érkezett, amelyet a Városfejlesztési Iroda és a helyi képviselők is
véleményeztek abból a szempontból,
hogy az elképzelés megvalósítható-e a
rendelkezésre álló keretből, illetve, hogy
a kérdéses terület önkormányzati hatáskör alá tartozik-e. Összesen 135 kapott
zöld utat, a Közösségi Gyűlésen a résztvevő önkéntesek azt a feladatot kapták,
hogy ezeket értékeljék, és városrészenként válasszanak ki ötöt, amelyről majd
minden szentendrei szavazhat.

A polgármester, Fülöp Zsolt rövid köszöntőjében azt emelte ki, hogy az a
hatvanmillió forint, amelynek elköltéséről most döntünk, a mi pénzünk, hiszen
helyi adókból folyt be. A feladat maga
pedig polgárhoz méltó. Pilis Dániel alpolgármester úgy fogalmazott, hogy
egy tanulási folyamat részesei vagyunk,
próbáljuk kitalálni, hogyan is működhet
a részvételi demokrácia a valóságban.
A város szeretné, ha a program továbbfejlődne, és ha a keretösszeg a jövőben
tovább emelkedne.
A köszöntők után a munka tíz asztalnál
zajlott, minden asztalnál az adott városrészhez tartozó javaslatokról beszélgettek, vitatkoztak azok, akik hajlandóak
voltak a szombat délelőttjüket a közösségre áldozni. A küldötteknek értékelniük
kellett az egyes javaslatokat egy egytől

hatig terjedő pontszámmal négyféle
szempont szerint, ezek a szükségesség,
a megvalósíthatóság, az érintettség és
az értékelvűség szempontjai.
Több részvevő szerint a most beérkezett
javaslatok nem csak azért fontosak, mert
a leglényegesebbek megvalósulhatnak,
hanem azért is, mert ez egy valóságos
problématérkép, amelyen látszik, mi érdekli a lakosságot, mi az, amivel az önkormányzatnak foglalkoznia kell.
Nagy Julianna, az egyik küldött, tősgyökeres szentendreiként érezte úgy, részt
kell vennie a döntési folyamatban, mert
hisz abban, hogy ezek az apróbb kezdeményezések élhetőbbé teszik a világot.
– Eltávolodtunk egymástól, holott jó lenne azt éreznünk, hogy egy közösség részesei vagyunk – mondta el lapunknak. – Az is
fontos, hogy megismerjük a lakóhelyünk
problémáit, és megpróbáljuk megoldani
őket. De talán ennél is lényegesebb, hogy
megismerjünk embereket, közelebb kerüljünk egymáshoz, és kialakítsuk a saját,
egymást segítő kis közösségeinket.
R.L.
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Még lehet szavazni!
Június 12-ig szavazhatnak a szentendreiek a saját városrészükre vonatkozó javaslatokról. Voksolni papíron és
online egyaránt lehet. A papír alapú
voksoláshoz a képviselők minden postaládába eljuttatják a szavazólapokat,
az önkormányzat pedig az egyes városrészi gyűjtőpontokon dobozokat
helyez majd el, ide kell majd bedobni
a kitöltött lapot.
Ezen a linken az online szavazatokat
várják: varosreszi.szentendre.hu

A szavazatok összesítése után az önkormányzat kihirdeti a végeredményt,
és elkezdődik a fejlesztések tervezési
folyamata, az árajánlatok bekérése, majd
megindulnak a beruházások. Az eddigi
szavazatok alapján néhány terv máris vezet: például árokfedés Pannóniatelepen,
zebra a Vasúti villasoron, körforgalmi
pihenőhely Lászlótelepen, vagy a Bükköspatak partja zöldfelületének ápolása.
Gyűjtőhelyek:
• Városháza, Városház tér 1.
• Üveges Műhely, Telep utca 14.

• S
 arki Csemege & Falatozó, Vasúti villasor 45.
• Zeke pékség, Hamvas Béla u. 2
• Panificio il Basilico, János u. 2.
• C
 BA Élelmiszerbolt, Füzespark, Nyár
u. 2.
• Príma Pék, Sztaravodai út 3.
• Izbég ABC, Szentlászlói út 99.
• Pásztor Mini ABC, Pásztor utca Kút
utca sarok
• Pismány kézműves pékség, Barackos
út 39.
• Friss ABC, Berkenye u. 1.

Problématérképen a város
Az idén is készül városrészi költségvetés. Ennek első fázisa, hogy a lakosság
elmondta milyen problémák adódnak
szűkebb környezetükben. Ezt azután az
önkormányzat egy ún. problématérképre
vitte, ahol a panasz mellett a szakterület
is és a helyi képviselő is véleményezte
a javaslatot. Mi pedig megnéztük, hogy
mivel van gondjuk az itt élőknek.
A program számára az önkormányzat a
költségvetésben hatvan millió forintot
különített el, így a tíz városrész hat-hat
millió forint elköltéséről dönthet. Az önkormányzat által összegyűjtött javaslatokról május 23. és június 12. között lehet

szavazni on- és offline. A szavazatok beérkezése után a teljes összeg kimerüléséig fogják megvalósítani a javaslatokat.
Áttekintve a beérkezett rengeteg javaslatot, jól látszik, hogy az emberek nem
vágynak elérhetetlen dolgokra. A fókusz
a közlekedésen van, az utak megfelelő
állapotát, a járdák és zebrák hiányát, a
lépcsők javítását szeretnék elsősorban
elérni. A zöldfelületek, az utcabútorok
számának növelése, a szelektív köztéri
gyűjtők kitétele sok helyen fogalmazódott meg. És persze szeretnének szép,
gondozott játszótereket, biztonságos
kutyafuttatókat, valamint a szobrok, em-

lékhelyek megfelelő állapotát elérni. Úgy
tűnik, ez nem lehetetlen feladat.
Vasúti villasor és környéke A város egyik
frekventált pontja, a HÉV és az autóbuszok beérkezési helye, itt áll több mint
egy éve az üszkös SPAR, körülötte, mellette sok kisbolt és szolgáltató egység.
Kicsit továbbhaladva egy új lakópark és
ipari területek váltják egymást. Azok, akik
jelezték panaszukat főleg a megnövekedett forgalomban, a járdák és zebrák
hiányában látják a problémát. Érkezett
javaslat játszótérre és street park pályára is, illetve a kutyapiszok-gyűjtőpont is
felmerült, mint kérés.

Izbég Az itt élők elsősorban az utcák
aszfalttal való ellátását szorgalmazzák,
de felmerült az izbégi futópálya melletti
világítás megoldása, kukák kihelyezése,
különös tekintettel a kutyapiszok-gyűjtőre. Az Izbégi Szerb Kereszt környezetének
rendbe tételét is szeretnék elérni a lakosok, de a közvilágítás és a járdák hiánya is
visszatérő gond.
Lászlótelep és Angol házak Az itt élők-

Úgy tűnik, itt a legneuralgikusabb pont a
Barackos út. Az itt élők bizonyos szakaszon csatornát és aszfaltot szeretnének,
valamint megfelelő járdát. A Sztaravodai
úton a Szentendre táblától a Skanzen bejáratáig is indokolt lehet járda létrehozása,
csakúgy, mint a Cseresznyés út a Barackos
út és a Fenyő utca közötti szakaszon. Jól
látszik, hogy itt is a gyalogos közlekedés
biztonságosabbá tételét szeretnék elérni.

nek a parkolással van gondjuk, a Károly
utcaiak az utca végén található szelektív
hulladéktároló szigettel, vagyis az az előtt
felhalmozódó szeméttel küzdenek. Itt is
igény mutatkozik köztéri szemetesekre és
kutyaürülék-gyűjtőkre, valamint járdára és
természetesen aszfaltozásra. Fásításnak is
örülnének az itt élők.
Pannóniatelep Sokan fontosnak érzik a
Telep utca sarkán lévő zebra lámpássá té-

telét, a Telep utca forgalomcsillapítását,
a csapadékvíz-elvezető árkok lefedését,
a Pannónia tér térfigyelő kamerákkal való
ellátását, és felmerült az Ericsson játszótér javítási munkáinak elvégzése is.
Patakpart, Füzes-park, Vasvári lakótelep
Nagyon sokan szeretnének a Szentlászlói
úton a Füzes közhöz zebrát, mások szintén
a Szentlászlói út egyéb szakaszán szeretnének zebrát a biztonságosabb átkelés
érdekében. Az ott lakók szeretnének több
fát és virágot látni a Vasvári lakótelepen, a
Bükkös pataknál élők egy része megtiltaná egy-egy szakaszon a parkolást, mások
viszont épp támogatnák azt.
Püspökmajor lakótelep Nem meglepő,
de a lakótelepen élők számára a parkolás okoz gondot, erre várnak megoldást.
Szeretnének több zöldfelületet, a meglévő, megkopott járdák javítását, lépcsőfelújítást, a szelektív sziget bővítését, és
a Szmolnica sétány felújítását is.
Tyúkosdűlő, Petyina, Boldogtanya és
Papsziget környéke Ezeken a területeken is az aszfaltozás, a csatornázás
(vagyis annak hiánya) okoz gondot. A
Sziget utca – Czóbel sétánynál lévő kutyafuttatót szeretnék, ha elkerítené az
önkormányzat. A Sellő utcai játszóteret
fejleszteni kéne, az Árbóc utcai kátyúk
pedig megszüntetésre várnak.

FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó
földhasználati és településrendezési szerződés megkötésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cím (hrsz)

Terület

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése

Szentendre,belterület 400/1. egy része
Szentendre belterület 400/4. egy része
Szentendre, belterület 400/7.
Szentendre, belterület 400/8.
Szentendre, belterület 400/9. egy része
Szentendre, belterület 400/10. egy része
Szentendre, belterület 400/11.
Szentendre, belterület 400/12. egy része
Szentendre, belterület 400/13. egy része
Szentendre, belterület 400/14.
Szentendre, belterület 400/15. egy része
Szentendre belterület 400/17 egy része
Szentendre belterület 402/24
Szentendre belterület 402/25
Szentendre belterület 402/26
Szentendre belterület 402/27
Szentendre belterület 402/28
Szentendre belterület 402/29 egy része
Szentendre belterület 402/30

700 m2
2203 m2
523 m2
616 m2
2153 m2
275 m2
214 m2
507 m2
190 m2
21 m2
650 m2
80 m2
725 m2
724 m2
729 m2
724 m2
725 m2
2528 m2
722 m2

kivett közterület, parkoló
kivett közterület
kivett közterület
kivett beépített terület
kivett beépített terület
kivett beépített terület
kivett beépített terület
kivett beépített terület
kivett beépített terület
kivett beépített terület
kivett üzlet és közterület és parkoló
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett közterület
kivett beépítetlen terület

Jelenlegi övezeti
besorolás
K-lm/0
K-lm/0
K-lm/0
K-lm/0
K-lm/0
K-lm/0
K-lm/0
K-lm/0
K-lm/0
K-lm/0
K-lm/0
K-lm/0
Vt-11
Vt-11
Vt-11
Vt-11
Vt-11
K-lm/0
Vt-11

Az Ingatlanok pontos – a telekalakítási eljárás után létrejövő – területe az Önkormányzat és a nyertes Pályázó között megkötendő településrendezési szerződésben kerül meghatározásra.
Pályázati biztosíték
5.000.000 Ft

Pályázati eljárási díj
500.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. augusztus 1. 12 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-087
Fülöp Zsolt polgármester
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Belváros Ezen a területen az egyik fő
gond a parkolás, bizonyos helyek megközelítésének nehézsége babakocsival,
vagy éppen kerekesszékkel. Többen
szeretnék elérni a forgalmi rend változását bizonyos utcákban, és szintén
jogos érv a balesetveszélyes lépcsők
rendbehozatala. A Postás strand mellett többen látnának szívesen bekerített
kutyafuttatót, és a köztéri szelektív szemetesek ötlete sem elvetendő.
Alsó-Pismány és környéke A Vasvári lakótelepen és környékén élők számára a
járdák hiánya okoz gondot, mint ahogy
többen is hiányolják a nagyobb kereszteződésekből a zebrát (Vasvári Pál utca – Sas
utca, Sztaravodai út – Fürj utca). De van, aki
futó és kutyasétáltató utak hálózatának
kialakítását szorgalmazta, a meglévő, de
nem gondozott ösvények vonalában.
Felső-Pismány, Sztaravoda, Szarvashegy

Szentendrei ingatlankörkép
Nincs könnyű dolga ma a fővárosi agglomeráció helyi önkormányzatainak:
miközben a kiköltözések növekedésének egyre szűkülő hatáskörrel tudnak
csak határt szabni, addig a saját ingatlanállományuk állagmegóvását, a város
érdekeit szolgáló hasznosítását is szem előtt kell tartaniuk
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MAGÁNÉRDEK KONTRA KÖZÉRDEK
Az építési vállalkozók nem csupán a CSOK
miatti növekvő keresletet használják ki,
hanem a helyi és az országos szabályozás lehetőségeit is. A Szentendrei Építési
Szabályzat (SZÉSZ) most zajló átalakítása
– bár a szándék egyértelmű – úgy tűnik,
nem képes lépést tartani a felvásárlás és
beépítés tempójával. Különösen olyan
jogszabályi környezetben, ahol törvény
rögzíti, hogy a helyi szigorító építési előírásokat nem kötelező betartani. Az építkezési boom fékezését erősen gátolja,
hogy 2020 óta az Építéshatóság elkerült a
Kormányhivatalhoz – a megmaradt önkormányzati hatáskörök azóta is folyamatosan szűkülnek, a szabályok pedig tovább
lazultak: pl. egy 300, (sőt később 1000)
nm-es házat már egyszerű bejelentéssel
is fel lehet húzni egy telekre úgy, hogy a
SZÉSZ 95%-át ezekben az esetekben sem
kell betartani.
A SZÉSZ teljes felülvizsgálatának és újratervezésének befejezéséig tavaly nyáron
változtatási tilalmat rendelt el a képviselő-testület a legveszélyeztetettebb városrészi területekre. Jellemzően azokat a
telkeket érinti a tilalom, ahol a jelenleg hatályos szabályzat szerint egynél több lakás
vagy üdülő építhető – az építés, átalakítás,
bővítés tilalma tehát telekmérethez kötött.

ingatlan címe
Vessző u.

(Sajnos azonban – a már említett jogszabály miatt – jelenleg ez is megkerülhető.)
A korlátozás alól felmentést kaphat az a
telektulajdonos, aki szerződésben vállalja,
hogy két lakóegység helyett csak egyet
épít a területre. Ez történt például a májusi
testületi ülésen is: a képviselők az 5331/3.

vétel mintegy 13%-át. A terv nagyjából 200
millióval több, mint a tavalyi értékesítés
(1. táblázat) – főként beépítetlen üdülőtelkekről van szó.
Kivétel is akad, épp a legnagyobb tétel:
a volt Egészségház műemlék besorolású,
védett területe a Bükkös-parton – a le-

Ingatlanbevétel
Ingatlanbevétel
Ingatlaneladások tényadatai 2017‐2021 között, tervezett ingatlanértékesítés
Ingatlaneladások tényadatai2022‐ben
2017‐2021
között,
(millió
Ft)tervezett ingatlanértékesítés
2022‐ben (millió Ft)
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1 . táblázat (forrás: https://szentendre.hu/elfogadta-szentendre-koltsegveteset-a-testulet)

(Mókus u.) és a 6023 hrsz. (Csiga köz) belterületi ingatlanokat „szabadították fel” a
tilalom alól.
INGATLANÉRTÉKESÍTÉS 2022
A 2022-es költségvetés nettó 572 millió
forint bevételt remél különböző ingatlanok eladásából – az összes tervezett be-

hrsz

ingatlan típusa

endő vevő lakásokat, apartmanokat nem
építhet oda, a telket nem oszthatja meg.
Jelentkező még nincs a 406,4 milliós induló árra.
Az értékesítésre kijelölt ingatlanok konkrét
listája is szerepelt a város idei költségvetési tervezetében (2. táblázat), bár például a
2022 májusában együttesen meghirdetett

terület

övezeti besorolás

vételár nettó

6722

beépítetlen

4017

Üh/1

46 629 921

Bíbor u.

7298, 7299

beépítetlen

3325

Üh/1

32 732 283

Tegez u.

6790

beépítetlen

6790

Üh/1

41 732 283

6724/1

közterület

385

Üh/1

2 803 150

Nyílhegy u.

6724/5

beépítetlen

317

Üh/1

2 882 677

Nyílhegy u.

6724/8

közterület

322

Üh/1

2 496 437

1041, 1041/A

orvosi rendelő

3642

Vt/6

302 900 000

4777/3

beépítetlen

3449

V/2-H

43 307 087

Kőzúzó 6.

472

beépített,
gazdasági
helyiségek

400

Gip/2

63 779 528

Borsika u.

10208

beéptetlen

3122

Üh/3

31 086 614

Csiga köz

6024

közteület

145

Üh/1

Nyílhegy u.

Bükköspart 22.
Ady Endre-Dunakanyar sétány

1 392 756
571 742 736

2. táblázat: Értékesítésre kijelölt ingatlanok listája (forrás: 2022-es költségvetés – melléklet)

ÉV

Összes lakás

szociális

piaci

üres

eladott

2015

314

164

0

48

0

2016

295

151

7

28

8

2017

295

142

6

25

2

2018

278

184

13

15

10

2019

277

178

12

14

0

2020

276

154

12

28

0

2021

275

149

14

29

0

3.táblázat: Önkormányzati bérlakásállomány (forrás: Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda)

INGATLANHASZNOSÍTÁS 2022
A város új Vagyongazdálkodási koncepciójában az értékes, fontos ingatlanok
kiemelt jelentőséggel bírnak: azokat eladni nem lehet, viszont gondoskodni kell
hosszú távú hasznosításukról. Elsősorban
belvárosi épületekről van szó, amelyek
erősen felújításra szorulnak. Az aktív vagyongazdálkodás sarokköve, hogy külső,
vállalkozói együttműködéssel és forrásbevonással sikerüljön felújítani és a város
közösségét is gyarapító funkcióval ellátni
ezeket az ingatlanokat. A 2022 márciusában nagy érdeklődés mellett megtartott
Ingatlanhasznosítási Fórum már ezt a célt
szolgálta.
Az önkormányzat három ingatlan esetében
májusban ki is írta a pályázatokat, amelyek
beadási határideje 2022. július 5.
Lapunk megkeresett néhány vállalkozót,
akik szívesen osztották meg véleményüket, elképzeléseiket a leendő hasznosítással
kapcsolatban, ám nem szándékunk a jelenleg is zajló pályázati folyamat befolyásolása, így a témával részletesen az eredmények
ismeretében foglalkozunk.
A jelenleg pályázható ingatlanok listája:
– Fő tér 11. (Pótkulcs épülete)
420 nm kétszintes műemlék épületegyüttes + 130 nm pince és belső udvar
– Fő tér 16. (volt Kristálybolt)
162 nm műemlék lakóház és udvar + 60
nm pince
– Dumtsa Jenő u. 9. (az Édeni Édességek
Boltja mellett)
131 nm helyi értékvédelem alatt álló épületrész és udvar + 80 nm pince
A bérleti idő 15+5 év. A pályázó vállalja a
szerződésben meghatározott tartalmú felújítás elvégzését, cserébe az első tíz évben
a bérleti díj 100%-át, öt évig pedig annak
50%-át számolhatja el.

Szeptemberben egy újabb ingatlanra kerülhet sor, illetve jövő év elején még kettőre.
Ezek: Dumtsa Jenő u. 12.; Petőfi Sándor u. 2.;
Kossuth Lajos u. 4. Az első kettő esetében
35 évre szóló koncesszióról tárgyalhatnak
majd a tervek szerint.
E három ingatlanban még van néhány
szociális bérlakás, a pályázat kiírása előtt
cserelakást kell biztosítani a bennük lakóknak.

már el is fogadták azt.” Az összesen 269
önkormányzati lakásból 114 a belvárosban
(A övezet), a többi főként lakótelepen (B
övezet) található.
Az évek során a bérlakásállomány folyamatosan csökkent (3. táblázat); főként
a belvárosi övezetben, a Kossuth utca –
Dumtsa Jenő utca – Bogdányi utcák mentén. „A belvárosban (de a külső övezetekben
is van rá példa) az évek során megüresedő
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Tegez utcai két beépítetlen ingatlan (6797/2,
9799/1 hrsz.) nincs a felsorolásban. A kiírás
szerint a telke(ke)n utat kell biztosítani, és
kikötés, hogy maximum három építmény
állhat (parkolóval) az összesen kb. 3300
nm-es területen. Az induló licitár több mint
100 millió forint.

Fotó: pixabay.com

BÉRLAKÁSÁLLOMÁNY 2022
A fenti ingatlanok hosszú távú bérbeadása
tehát helyenként önkormányzati lakásokat
is érint, azok szociális bérlakásként való
hasznosítását ezért meg kell szüntetni–
tájékoztatta lapunkat a Városfejlesztési
és Vagyongazdálkodási Iroda helyettes
vezetője, Alföldiné Petényi Zsuzsanna. „A
Dumtsa 12.-ben három lakás a tízből, a Kos-

lakások műszaki állapota sok esetben nem
teszi lehetővé a bérbe adásukat, felújítást
igényelnének, amihez anyagi forrás szükséges – idén erre 20 millió forintot különített
el a költségvetés. Jelenleg harminchárom
lakás áll üresen, néhány sajnos életveszélyes állapotban vár a teljes felújításra, vagy
szigetelésre, de szerencsére több a használható, ezeket most cserelakásként fel tudjuk

suth 4.-ben két lakás, a Petőfi 2.-ben szintén
három lakás van, a bérlőkkel már zajlik az
egyeztetés. Természetesen mindenkinek
cserelakást ajánlunk fel – vannak, akik

ajánlani, illetve a fennmaradók bérlakásként újra pályáztathatók” – tájékoztatta a
helyettes vezető a SzeVi-t.
-ka-

Az önkormányzat sikeresen pályáztatta meg a Paprikabíró utcai nagyparkolónál
található, összesen 250 m2 hasznos alapterületű helyiség bérbeadását: a felhívásra két pályázó jelentkezett. A hivatalos eredmény még nem publikus, szerződéskötésre később kerül sor, de a hírek szerint nagy eséllyel pályázott Szabadfi
Szabolcs, a szentendrei Panificio il Basilico tulajdonosa is. Szabi a pék – lapunk
kérésére – a hírt megerősítette.
„Elindultunk a pályázaton, mert szeretnénk megoldást találni a jelenlegi áldatlan
helyzetre és a pékséget egy könnyen megközelíthető, parkolási lehetőséggel bőven
ellátott ingatlanba költöztetni, az étterem pedig maradna a jelenlegi helyén” – tette
hozzá, amit a János utca és környékén élők számára most egész biztosan örömteli
érzés olvasni, hiszen, ha így lesz, akkor végre megszabadulnak a hétvégi autós
vásárlók özönétől.

Az otthonhoz belső stabilitás kell
Az 1979 és 1989 között működő Miskolci Kollektív Ház, mint közösségi lakóház
évtizedekkel előzte meg korát. Lakói, a fiatal építészek az elveszett normalitást
keresték. Egyik alapítójukkal, az 1995 óta Szentendrén élő Golda Jánossal
beszélgettünk.
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Budapesten nőtt fel, és az iskoláit is itt
végezte. A diploma után Miskolcra költözött, ahol egy még ma is formabontónak
számító életteret alakított ki többedmagával, a Kollektív Házat. Mi ez, és honnan
jött az ötlete?
A ‘70-es években jártunk a Műegyetemre,
ami az építészetben a nagy váltás időszaka
volt. A régi, klasszikus, kézműves építészet öreg mesterei már meghaltak, és a
szakmát épp besorolták az ipar alvállalkozójának, hiszen a terv egymillió lakás
és lakótelepek, valamint ezeket kiszolgáló
létesítmények építése volt. Az építészet
technikai jellegű dologgá kezdett válni,
bennünk pedig egy erős hiányérzet jelentkezett: hol van a szépség, a kreativitás
és egyáltalán, a mesterek? Így aztán jobb
híján befelé fordultunk, saját közösséget
formáltunk, amitől azt vártuk, sokkal igazibb lesz, mint az egyetem.
Miért Miskolc lett a helyszín?
Mindenképp vidékre akartunk menni, mert
azt gondoltuk, Budapest csak szétzilálja
az ilyen kezdeményezéseket. Miskolc tárt
karokkal és rengeteg tervezési feladattal
fogadott bennünket. Lakásokat ajánlottak,
de mi kértük, hogy az hadd legyen olyan,
amilyet mi szeretnénk, és ebben is partnerek voltak – a Kollektív Ház építését
megpályáztatták, és mi két év múlva be is
tudtunk költözni.
Elrendezésében hogy nézett ki ez a ház?
Bodonyi Csaba tervei alapján készült. Elég
kemény ház, az átmenetiség, a tagoltság
nincs megoldva benne. Összesen tizennégy lakás volt, egyenként harminchat
négyzetméteres összenyitható garzonok.
Egymás fölött, oldalfolyosóról nyíltak az
egyik irányból a lakások, a másik irányból
pedig már közösségi terek álltak, vagyis
mindenféle akusztikai és egyéb védelem
nélkül nyíltak bele a nagy térbe a lakások.
És hát az első öt évben elég durva dolgok zajlottak – nonstop háromnapos koncertek, tömegrendezvények voltak, mert
hétvégenként Budapestről is sokan, akár
száz-kétszázan jöttek hozzánk.
Hogyan működött a Kollektív Ház?
Lakóegyesületet alapítottunk a bentlakók
harminc-harmincöt fős közösségéből. Az

Fotó: Deim Balázs

GOLDA JÁNOS Ybl Miklós- és Pro Architectura-díjas építész, az M-Teampannon Kft. egyik tulajdonosa és vezető tervezője. 1977-ben diplomázott a
BME Építészmérnöki Karán. 2000-2012
között a szentendrei tervtanács tagja. 2016 óta a Magyar Építőművészek
Szövetségének alelnöke. 1995 óta él
Szentendrén.
egyesület bérelte a tanácstól a házat,
bent pedig saját önkormányzatunk volt –
a közgyűlésnek nevezett fórumunk minden
péntek este ülésezett, itt döntöttünk mindenről, például ki költözik be, kit küldünk
el, vagy életkörülménye változása miatt
ki költözik át az egyik lakásból a másikba.
Ma már teljesen elképzelhetetlen belső
rugalmasságot alakítottunk ki azzal, hogy
minden héten, minden problémát a konszenzusig megtárgyaltunk. Ezek elég kemény témák voltak, de volt akkor annak a
létnek valamiféle könnyűsége. Talán azért,
mert senkinek sem volt itt tulajdona, de
mégis fix helyünk és biztos állásunk volt a
helyi tervezővállalatnál. Különleges dolgot
hoztunk ezzel létre, harminc-negyven évvel megelőzve a co-housing mozgalmak
korát.

Magyarországon máshol nem hoztak létre
ilyet?
Érdekes, de nem.
Meddig tartott ez a létforma önöknek?
Húsz évig. Nem sokkal a kislányunk születése után jöttünk el. Az első öt év eufórikus
volt, a második kiegyensúlyozott, ekkor
már sok gyerek volt, a harmadik kezdett
karcosabb lenni, mert a még több gyerek
és az egyre hangosabb közösség vitákat
szült.
Mennyire érezte a Kollektív Házat az otthonának?
Én abszolút annak éreztem, és igazán nem
is akartam eljönni. Miskolcot, a várost is
megszerettem. A Lenin Kohászati Művekkel szemben épült fel, egy nagyon sprőd
környezetben, de mi mégis egy szabad,
belső világot teremtettünk, ami frenetikus
élmény volt. Működőképes otthonnak tartom ma is, még akkor is, ha idővel az ember
egyre nagyobb intimitásra és nyugalomra
vágyik, ugyanis erre építészetileg lehet
válaszokat adni.
Miért épp Szentendrét választották ezután?
Nem kifejezetten Szentendre volt a cél.
A szüleim Békáson laktak, és a környéken nézelődtünk. Véletlenül találtunk
rá 1992-ben a Tegez utcai telekre. A házunkat saját kezűleg építettük fel 1995
októberére.
Mennyire volt embert, illetve kapcsolatot
próbáló az építkezésük?
Én nagyon élvezetesnek találtam. Igazából
az volt a célom, és mind a mai napig az,
hogy soha ne legyen befejezve. Túl sokszor akarják az emberek a házakat készre
csinálni. Hogy az elképzelt mesébe már
csak be kelljen költözni.
Mit nyerünk azzal, ha nem egy kész házba
költözünk be?
Mindent! Az életünk további alakításának
a lehetőségét. Ha nincsen kész egy ház,
akkor minden megkérdőjelezhető marad
– újra lehet gondolni, át lehet alakítani. Az
életciklusok rettentő gyorsan változnak,
és ilyenkor pillanatok alatt átalakulnak a
családok külső és belső körülményei is.
Ezért azt gondolom, nem szabad egyetlen
egy képben gondolkodni.

rosligetként funkcionálhatna, összekötve
a HÉV-állomást a várossal és a Dunával. Ez
a kérdés egyébként annyira foglalkoztat,
hogy idén ebben a témában szeretnénk
kiírni a Mesteriskola [fiatal építészek 1953
óta működő tehetséggondozó képzése – a
szerk.] felvételijét.
Mit gondol a város növekedéséről? Van
annak realitása, hogy ez külső nyomásra
befolyásolható?
Ezt a felvetést én nagyon viccesnek tartom. Huszonöt éve élünk itt, és ez állandó
téma. A családok hullámokban költöztek
ki, és minden hullám után a kiköltözöttek
azt mondták, na jó, most már elég, többen
ne jöjjenek. Szerintem ez egy természetes
folyamat, amit nem lehet megállítani, és
amíg a városnak van egy szívó hatása, addig az emberek jönni fognak. Engem nem
zavar a növekedés, inkább arra kellene fó-

A Kollektív Ház bejárati oldalának homlokzata

lene a 11-es menti területet, illetve a városrészeknek külön alközpontokra lenne
szükségük.
Miként képzeli el a 11-es menti terület
„rendezését”?
Szerintem boulevard-osítani kellene. Legyen olyan, mint a nagykörút – fasort telepítenék, hogy lehessen mellette sétálni,
autóval megállni, s ha ez így van, közintézmények, üzletek kapcsolódhatnának
hozzá. Különös hangsúlyt kaphatna a
Castrum területe, amely akár egy kis vá-

kuszálni, hogy az ehhez szükséges belső
struktúrát kialakítsuk.
Ön mennyire érzi sajátjának a várost?
Abszolút a sajátomnak érzem. Rendszeresen lejárok a piacra, a Duna partra, futok, biciklizek, de ilyenkor inkább kifelé, a
Pap-rét, Pilisszentlászló, Kőhegy vagy a
Tófenék felé. Ez nagyon érdekes és nagyon
szép, de sajnos a rengeteg elhagyott szőlő
és eldurvult gyümölcsös mutatja, hogy az
agglomeráció egyébként egy brutális történet, tönkreteszi a tájat. Kevesen vannak

napközben is itthon, pedig a tájat a részleteiben is éltetni kellene.
Az ingázással az agglomeráció egy környezet-kizsákmányoló struktúrává válik.
Viszont azért nem szeretem ezt hangoztatni, mert nem beszélnem kellene róla,
hanem cselekedni. Ez az én esetemben
azt jelentené, hogy be kell költöznöm Budapestre, hiszen ott van a munkahelyem.
Csak az egyén tud ezen változtatni?
Van pár humánökológus barátom és ez állandó vitatéma köztünk: kinek a felelőssége mindez? Az egyéné? A kormányé? Vagy
egy világkormányé? Hogyan kell átállítani
a váltókat?
Ön mit gondol?
Én azt, hogy az egyén felelőssége mérhetetlenül nagy, de ahhoz, hogy ezt megértse
és átérezze, kell a kívülről jövő információ
és segítség is.
Az ön számára mit jelent az otthon?
A Kollektív Házra otthonként gondolok
vissza. Minden egyben volt, ad abszurdum még a munkahelyünk is kialakítható
lett volna ott helyben, és az egész, mint
egy mesterséges falu működhetett volna. A jelenlegi otthonunk térben széttagoltabb és autó nélkül nem működik,
sőt, azt kell mondjam, ma az otthonom
részeként tekintek az autóra is, ahol szeretek lenni, s amire élettérként tekintek
– alig várom, hogy beülhessek, mert ott
gondolkodom, meditálok vagy telefonon
ügyeket intézek.
Min múlik az, hogy otthonra találunk-e a
környezetünkben?
Az ember nagyon sérülékeny. Sérülékenyek a kapcsolatok, és egyik pillanatról a
másikra nagyon könnyen tud borulni sok
minden. Ma nehéz jó otthont teremteni. Fizikailag is keveset vagyunk a házunkban,
lakásunkban, és ha igen, akkor is folyamatos interakciókban vagyunk – sokan élnek
úgy, hogy állandóan az üzeneteket figyelik.
És közben nagyon nehéz valódi kapcsolatokat teremteni. Az otthonhoz kell egy
belső stabilitás.
-gs-
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Hogyan tudja mindezt elmondani a megrendelőnek, aki épp élete házát szeretné
önnel megterveztetni?
Én személy szerint a legnagyobb dolognak
tartom a családalapítást, amivel szorosan
összefügg a ház megépítése is. Ezt az álmot tisztelni kell, mert a családregény egy
szakrális dolog. Ezért aztán könnyen átveszem a lelkesedést, sőt, rá is teszek egy
lapáttal. Ugyanakkor mindig felteszem a
kérdést, hogy miként képzelik el a napjaikat. Előbb-utóbb az derül ki, hogy a család
nincs otthon, és a ház hétfőtől péntekig
üresen áll. Vagyis csalóka a jelenlét a házban és a kertben, ráadásul, mint mondtam,
gyorsan változik. Ezekre is gondolni kell,
mert ennek függvényében az elképzelt
kép nem feltétlenül lesz igaz.
Visszatérve Szentendrére, hogyan látja a
várost? Mennyire tartja élhetőnek?
Van egy ősbűn, méghozzá a 11-es autóút
megépítése, amikor is a ‘70-es években
egy nagy ollóval a belvárost levágták az
éltető gyökerekről, és ezáltal skanzenizálták. A városközpontban jelenleg körülbelül
háromezer ember lakik, körülötte pedig
huszonötezer. Ez azonban már nem Szentendre, hanem Budapest agglomerációja.
Ma ez a város alapképlete, ami nehezen
kezelhető – nincsenek jó megoldások az
ellátásra, a mozgásra, és nincsenek olyan
közterek, amelyek belülről lennének képesek strukturálni. A 11-es most egy autópálya, ami a sebeket csak mélyíti. Ide fut ki
Pannóniatelep, a Vasúti villasor, a lakótelep, Izbég és Pismány, de mi fogad? Ahhoz,
hogy Szentendre ne egy agglomerációs
katyvasz legyen, szerintem rendezni kel-

Egy szentendrei otthon színei
Az otthon életünk meghatározó pillanataink helyszíne, jó esetben nyugalmat
és biztonságot kapunk tőle, a legfontosabbat, amit kaphatunk. Tamás Judit
beengedett szentendrei otthonába, hogy a családjával együtt valljon arról, mit
is jelent neki izbégi házuk.

Az izbégi házat sok évvel ezelőtt, 2003ban vásárolta Tamás Judit édesapja,
Tamás Attila azután, hogy az édesanyja
meghalt. Judit édesapja eredetileg nem
szentendrei, Prügyön született, és Miskolcon nőtt fel, a munkája miatt került a
városba. Judit azonban még csak kétéves
volt, amikor ide költöztek, őt már minden
ehhez a helyhez köti, ezért teljesen szentendreinek érzi magát. Kizárólag a város-

feledkeznünk, hiszen évekig dolgozott a
fővárosban.
A ház hatalmas teraszán beszélgetünk,
alattunk az ápolt kertben minden megvan, ami kellemessé teszi az életet, és
ami a gyerekeknek kell, trambulin és
pingpongasztal, és persze a nagy családi
események helyszínéül szolgáló sütögető és bográcsozó hely. A gyerekek egyik
kedvence a kert, ezt árulják el, amikor rá-
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Tamás család a többgenerációs otthona előtt | Fotó: Deim Balázs

hoz köthető emlékei vannak, óvodába,
és iskolába is ide járt, azt mondja, nem
tud úgy végigmenni a városon, hogy ne
találkozna az ismerőseivel. Mióta a gyerekei is óvodába, iskolába kerültek, még
inkább kiterjedtek a kapcsolatai a szülőtársak megismerése révén. Ez a fajta
szociális háló pedig óriási biztonságérzetet ad, hozzájárul az otthonosság érzéséhez. De az édesapja, Tamás Attila is
itt élte le élete nagyobb részét, és mindig
rácsodálkozik, hogy olyan helyen élhet,
ahová mások kirándulni járnak. Mert itt
minden van, amire az ember vágyhat, itt
vannak a hegyek, a Duna-part, a város
tele kulturális eseményekkel, és persze
Budapest közelségéről sem szabad el-

kérdezek, hol szeretnek lenni a legjobban.
Judit elvált, de soha nem érezte, hogy
egyedülálló lenne, ami főképp az édesapjának köszönhető, akire mindig számíthat. „Édesapám óriási segítség, nekem soha
nem jelentett gondot elmenni a barátnőimmel valahová vagy programot szervezni. A
munkámat is könnyebben elvégezhetem,
nem feltétlenül nekem kell mindig a házi feladatok elkészítésében segítenem. Legutóbb
például Botinak segített apu a felkészülésben a történelem dolgozatra. Az, hogy ez
igazán jól működik, az ő személyiségének
köszönhető főképp, mert ő mindenkivel jól
kijön, segít, ahol tud, és soha nem keresi a
konfliktust. Számomra ez óriási biztonságérzetet ad. Mivel mindig így volt, soha nem

akartam elköltözni innen, és mielőtt a gyerekek megszülettek, a tetőtérrel bővítettük
a házat, ahol teljesen önálló külön bejáratú
lakásunk lett.”
A gyerekek imádják a nagypapát, a kilenc
éves Zoé most is ott ül az ölében, és csak
akkor hajlandó onnan kiszállni, amikor
megkérem őket, hogy mutassák meg a
szobájukat. Lépcsőkön indulunk felfelé,
hiszen ez egy igazi többgenerációs otthon,
a földszint a papáé, a tetőtéren van Juditék külön bejáratú otthona, és a garázsból
kialakított apartmanban él Judit öccse. A
tetőtéri részből a hátsó kertre lehet rálátni,
itt vannak Judit magaságyásai, ahol már
hatalmas a paradicsom, és itt növekszik a
háziasszony kedvenc zöldsége, a patis�szon. A teraszon fűszernövények, bazsalikom, petrezselyem, apróságok, amiktől
friss és fűszeres lesz az otthon készített
étel. A gyerekek bekuckóznak szobájukba, és mutatják a padlásfeljárót, ami az ő
titkos kis szigetük, ez a második kedvenc
helyük, a padláson szoktak játszani, bunkert építeni.
„Nekem a konyha a kedvencem” – árulja el
Judit –, „mert én terveztem, és teljesen családi összefogásból a saját kezünk munkájával készült el. Szeretem a csempék színességét, a szekrényeket, és nagyszerű, hogy a
kertre néz az ablak. Imádom ezt a kis lakást,
és aki bejön, látja, hogy szeretem a színeket,
ezért lila a kanapé, és a falak is színesek,
zöldek és sárgák. Pedig nem túl nagy az
otthonunk, jó lenne még egy-két szobával
bővíteni.” A tizenegy éves Boti a fürdőszoba-szekrényt mutatja, tele van matricákkal, amit innen-onnan kaptak, kis emlék
mindegyik, hozzátartozik az otthonhoz,
ez az a szekrény, amit a kisfiú szerint soha
nem szabad kidobni. De ilyen mementó az
ajtófélfára bevésett sok-sok rovátka a gyerekek növekedéséről. Ez is olyasmi, ami ide
tartozik, amit nem vihetnének magukkal
máshová. De nem is nagyon szeretnének
elköltözni. Az élet persze sokfelé viheti
őket később, de amikor rákérdezek, hogy
ők hol fognak lakni, ha egyszer felnőnek,
egyszerre vágják rá, hogy „itt”! Hol máshol?
Hisz ez az otthonuk!”
R.L.

Egy múzeum születéstörténete
A szakma elismerését tükrözi, hogy Munkácsy-díjjal, a Munka Érdemrend arany fokozatával, Kiváló Művész címmel és számos
más szakmai díjjal tüntették ki.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a
Mi lehet mégis mellőzöttségének oka?
közelmúltban kapott támogatásból sike- Talán az, hogy mindig belső motiváció alaprült végre a tetőt is szigetelni és befejezni ján festett és soha nem igazodott trendeka hátsó épületegyüttest, melynek bérbehez, csoportosulásokhoz.
adásából kell majd fedeznünk a múzeum A művészettörténészek véleménye szerint
fenntartását.
életműve új, drámai színt hozott a szentAmi időközben már nyitva is volt…
endrei festészetbe, melynek legjelesebb
Két évvel ezelőtt, 2020. október 18-án, művészei közé tartozik. Kevés alkotása szól
a Magyar Festészet Napján meg tudtuk
a városról, szűk volt számára az utca tere.
nyitni a múzeumot. A megnyitón, fájdal- Viszont egész akvarellsorozatot szentelt a
Kőhegy látványának, valamint a Szentendre és Pomáz
közötti síkság látomásainak.
Melyek voltak legfontosabb témái, vissza-visszatérő motívumai?
Alkotásai mindig a gyermekkor szegény tanyasi
világát, a paraszti létet
idézik fel, annak látomásos, drámai ábrázolásai.
Műveinek főszereplői az
életet jelképező magvető,
a krumpliszedő, az ásó, a
kaszakalapáló. Önarcképei
pedig képben, rajzban tett
A Pirk Múzeum kiállítótere | Fotó: Pirk László
személyes önvallomások.
munkra, Ambrus bátyánk már nem veheDeim Pál szerint: „Szimbólummá vált minden
tett részt. A Ferenczy Múzeumi Centrum téma, amihez hozzáfogott, legyen az húzó ló,
segített a készülő kiállítás installációjában, nyitott ablak, pipacs, vagy Magvető, vagy
Bodonyi Emőke művészettörténész és jótöviskoszorús önarckép.”
magam voltunk a kurátorai.
Mit tud ebből bemutatni a múzeum?
A múzeum akkori nyitvatartásának mindAki ide belép, megérti, miért nevezték Pirk
össze három hete nagy látogatottságot Jánost a „színkáprázatok festőjének”, rögés sikert hozott. A Covid-járvány miatt tön megérinti a képek átütő ereje, szimboazonban be kellett zárni. A tavaly nyári újlikus volta.
ranyitás az előző időszakhoz hasonló maÉletének, pályájának meghatározó helygas nézettséget és egyértelmű tetszést színeit, korszakait és visszatérő témáit
eredményezett.
mutatjuk be a termekben, a felső szinten
A művek egy része közgyűjteményekben található emlékszobában pedig a számátalálható, a java azonban a család tulajra oázist jelentő nagy család és a művészi
donában van. Hogyan sikerült megőrizni alkotómunka összeegyeztethetőségére
és egyben tartani az életművet?
szerettünk volna utalni.
Apám a háború alatt Nagybányáról me- A mostani újranyitás egyben az életmű kinekülni kényszerült, eközben alkotásai
állítás újrarendezése is, mivel a tárlat törzs
elvesztek, majd a Gödöllőn készült mű- anyaga újabb művekkel is gazdagodik.
veinek nagy része is elpusztult. A későbbi
Milyen újdonságok várhatók még?
alkotások javát sikerült a családnak megSzeretnénk Apánk művészetét bemutató
őriznie, ezeket soha nem adtuk el. Így tudújabb kiadványokat is megjelentetni. A rétuk most a múzeumban bemutatni az élet- gebben kiadott két kismonográfia, a kiállímű keresztmetszetét, kétszáz festményt tási katalógusok, a család összefogásának
és grafikát.
eredményeként megjelent nagyméretű
Szentendre elismerését mutatja, hogy Pirk Pirk János album, amelyet születésének
János az Új Művésztelepen műtermet ka100. évfordulójára adtunk ki, már nem hozpott, a város Díszpolgárává avatták és Pro záférhetőek.
Urbe kitüntetésben is részesült. A város- A főépületben és a hangulatos kertben
hoz fűződik magas színvonalú művészetkönyvbemutatókkal és kamarazenei konpedagógiai tevékenysége is, mellyel több certekkel szeretnénk színesíteni a múzeum,
Kossuth-, és Munkácsy-díjas művészünk
ezáltal Szentendre kulturális programjait.
pályáját alapozta meg.
Rappai Zsuzsa

Mi késztette Pirk János festőművész gyermekeit: Ambrust, Lászlót és Veronikát,
hogy édesapjuk életművének bemutatására múzeumot hozzanak létre? Mi volt a
nem mindennapi, hatalmas anyagi és emberi áldozatot követelő vállalás indítéka?
Mértékadó, jeles művészettörténészek és
művészek: Németh Lajos, Supka Magdolna,
Mezei Ottó, Barcsay Jenő, Deim Pál szerint is
Apánk életműve olyan kiemelkedő művészi értéket képvisel, amely
megérdemli, hogy az utókor számára átmentsük. Ez
tehát nem csak a család
személyes ügye – válaszol a kérdésre Pirk László
Szentendrén élő festőművész. Ezt az országos jelentőségű, mégis sokszor
méltatlanul elhallgatott
szellemi értéket szerettük
volna közkinccsé tenni és
az utókornak átmenteni azzal, hogy múzeumot
hozunk létre számára itt,
a festők városában, ahol
élete javát töltötte – gyarapítva ezzel Szentendre kulturális értékeit.
Azzal a kéréssel mentünk el 2007-ben a Polgármesteri Hivatalba, hogy tudnának-e egy
épületet adni erre a célra. Több lehetőség
közül végül a Bogdányi utcában, a MűvészetMalommal szemben levő romos épületet ajánlották. A 2008-ban aláírt szerződés
értelmében a ház továbbra is a városé, mi
negyvenkilenc évre kaptuk meg használatra. Cserébe fel kellett újítanunk az épületet,
ami azonban sokkal rosszabb állapotban
volt, mint ahogy a felmérések mutatták, így
jóval tovább tartott és a duplájába került a
rendbehozatala, mint ahogy számítottuk. A
család vállalta az építkezés szervezését, a
szponzorok felkutatását, a festmények és
grafikák restaurálását, keretezését, a kiállítás rendezését, a nyitvatartás megoldását.
A közel másfél évtizedes küzdelem rendkívüli erőfeszítéseket követelt, ami Ambrus
bátyám egészségét is felemésztette, így
közös álmunk befejezésében már nem
tudott részt venni.
Hogyan tudtátok az építkezéshez szükséges anyagiakat előteremteni?
A kezdetektől fogva a saját forrásaink
mellé támogatókat is kerestünk. Szerencsére felsorolhatatlanul sokan segítettek,
támogattak minket: intézmények, cégek
és magánszemélyek egyaránt. Pénzzel,
kedvezményes vagy ingyenes anyagokkal,
munkával járultak hozzá az épület felújításához és bővítéséhez.
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Június elején végleg megnyit Szentendre új múzeuma, a Pirk János Múzeum. Örvendetes ez a hír, hiszen ellentétes folyamatnak vagyunk tanúi – az egyéni életműveket
bemutató kismúzeumok java ugyanis az anyagiak hiánya miatt zárva tart.

KON C E RT
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
június 10. péntek 20:00
EF ZÁMBÓ HAPPY DEAD
BAND
Az ef Zámbó Happy Dead
Band zenei stílusában eklektikus könnyűzene, jazz, szving,
rhythm and blues, rock and
roll és még sok egyéb keveréke, szövegeiben szürrealisztikus, expresszív.
június 11. szombat 18:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Görög zenés-táncos program
élőzenével, zenél az Akropolis
Compania zenekar.
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június 17. péntek 20:00
CZIRJÁK CSABA QUINTETT
Míg a pentaton hangkészletű
dallamokban a magyar népzenei és a bartóki örökséget
fedezhetjük fel, addig a
harmóniafűzések jellegzetesen nyugatiak és a jazzre
jellemzők.
június 18. szombat 19:0023:00
NÉPZENEI MŰHELY ÉS
TÁNCHÁZ
Koncert, beszélgetés és
táncház Tímár Sárával és
meghívott vendégeivel. Vendég: Nyitrai Mariann.

június 24. péntek 20:00
SAJNOSBATÁR
A Szentendréhez és a Barlanghoz is szorosan kötődő
Sajnosbatárt már nem kell
bemutatni. Vendégük ezen az
estén a szentendrei-debreceni
Színes TV Téridő- és Álomzenekar. Szürrealizáljunk együtt!

SZÍNH ÁZ
SKANZEN
Sztaravoda út 75.
www.iiszt.hu
II. SZABADTÉRI FESZTIVÁL
A SKANZENBEN
június 17. péntek 20:30
A KOPPÁNYI AGA TESTAMENTUMA – historikus nemzeti
daljáték
Fekete István lebilincselő regénye historikus daljátékként
elevenedik meg a színpadon,
látványos koreográfiákkal,
egyedülálló és megható
dallamokkal, Somogyi Szilárd
korhű és izgalmas rendezésében. Előadja: Ivancsics Ilona és
Színtársai.
június 18. szombat 10:30
AKARSZ VELEM KÓBOROLNI?
– zenés-mesés kalandjáték
Vincze Lilla, Kardos Horváth
János, Nemcsók Nóra, Molnár
György a megzenésített versek és a játék csodás erejével
kívánnak a gyermeki lélekhez
szólni, és figyelmeztetni őket,
hogyan menthetnénk meg
együtt a bolygónkat, ahol
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élünk, amíg nem késő. Előadja:
Ivancsics Ilona és Színtársai.
június 20. hétfő 20:30
SZÉP NYÁRI NAP – musical
Kétszázhúsz felett, Santa Maria, Don Quijote, Pago Pago, Ha
szombat estetáncol, Tini-dal,
Holnap hajnalig, Vándorének.
Ugye mindenkinek ismerősek
ezek a slágerek? A hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes
évek sikerzenekara, a Neoton
dalai nagyszerű alapul szolgálnak a Szép nyári nap – a
Neoton musicalhez. Előadja:
MagyarRock Dalszínház.
június 22. szerda 20:30
ŐSBEMUTATÓ: KILÉPŐKÁRTYA – házassági pszicho-fitness
Ki ne akart volna valaha
kilépni az életéből, hogy
másnaptól valahol máshol,
valaki másként vagy csak egy
más helyzetből folytassa a létezést? Mert egy kilépés nem
azonos a meneküléssel, azzal
azonnal be is lépünk valahová… Előadja: Ivancsics Ilona és
Színtársai.
június 24. péntek 20:30
APÁCÁK – zenés komédia
Egy este, mikora hobokeni
nővérek visszaérnek afrikai
missziójukról, váratlan szerencsétlenség történik: mialatt
ők átruccannak a szomszédos
Mária dombra, az 52 otthon
maradt apáca bevacsorázik
egyik társuk mérgező főztjéből. Előadja: Zenthe Ferenc
Színház.

június 25. szombat 10:30
A LELEMÉNYES LÁNY – okos
mese bábokkal és zenével
Vajon a fiúk vagy a lányok okosabbak? Túljárhat-e egyszerű
falusi leány Mátyás király
eszén? Minderre fény derül
óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló interaktív bábelőadásunkból. Előadja: Batyu
Színház.
VÁROSHÁZA UDVARA
Fő tér
www.szentendreiteatrum.hu
június 30. csütörtök 18:00
BEMUTATÓ: ISTVÁN A KIRÁLY
Az „István, a király iskolába
megy” program keretében.
Szörényi Levente, Bródy János:
István, a király – a rockopera
koncertszerű keresztmetszete. Főszerepben az „István, a
király iskolába megy” című
online tehetségkutató felső
tagozatos és középiskolás
győztesei.

KI ÁL L Í TÁS
CZÓBEL MÚZEUM
Templom tér 1.
www.muzeumicentrum.hu
2021. október 30. – 2022.
október 30.
KÉT PALETTA: Czóbel Béla –
Modok Mária
Kurátor: Muladi Brigitta
A kiállítás csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között
tekinthető meg.

március 18. – június 26.
PANTA RHEI
Melkovics Tamás kiállítása.
Kurátor: Iberhalt Zsuzsa.
június 11. szombat 16:00
TÁRLATVEZETÉS
Melkovics Tamás Panta rhei
című kiállításán Iberhalt Zsuzsa kurátorral.
június 23. csütörtök 18:00
MEGNYITÓ: AZ IDŐ METSZETEIBEN – VAS ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthető:
2022. június 24. – 2022. szeptember 25-ig.
június 25. szombat 17:00
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA:
FINISSZÁZS
Melkovics Tamás Panta rhei
című kiállításának finisszázsa.
IKON – SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
www.muzeumicentrum.hu
április 10. – július 17.
KIFUTÓ MODELLEK
Vincze Ottó kiállítása. Kurátor:
Muladi Brigitta.
KMETTY MÚZEUM
Fő tér 21.
2021. november 12. – 2022.
november 13.
KMETTY JÁNOS – AZ ÖRÖK
KERESŐ 2.0. – Fókuszban a
tájképek
Kurátor: Bodonyi Emőke.
június 25. szombat 14:00
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA:
SZENIOR SZOMBAT
Művészetterápiás alkotóprogram Dr. Zám Mária tánc- és
művészetterapeuta vezetésével.
KOVÁCS MARGIT
KERÁMIAMÚZEUM
Vastagh György utca 1.
KOVÁCS MARGIT, A DUNA
KIRÁLYNŐJE
A hét minden napján (hétfőtől
– vasárnapig), 10:00 és 18:00
óra között látogatható.
MANK GALÉRIA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu
2022. április 27 – június 11.
2057 – SZEMÉLYES UTÓPIÁK
35 év alatti művészek kiállítása.
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi utca 32.
www.muzeumicentrum.hu
március 24. – június 26.
EGÉSZ ÉLETEMBEN HAZUDTAM
Puklus Péter kiállítása. Kurátor:
Kigyós Fruzsina

június 12. vasárnap 16:00
TÁRLATVEZETÉS 18+
Puklus Péter Egész életemben
hazudtam című kiállításán
Kigyós Fruzsina kurátorral.
június 18. szombat 17:00
MÚZEUMI MESÉK 18+: FERDÍTÉS
Nagy Luca meseterapeuta önismereti foglalkozása
felnőtteknek Puklus Péter kiállításához kapcsolódóan.
június 25. szombat 18:00
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA:
TÁRLATVEZETÉS 18+
PIRK JÁNOS MÚZEUM
Bogdányi utca 34.
2021. június 17-től
PIRK JÁNOS
ÉLETMŰKIÁLLÍTÁS
„Pirk János páratlan életművet
hagyott maga után. Ez a drámai életmű csak a legnagyobbakhoz mérhető: Mednyánszky, Egry, Tornyay-Németh
Lajos, a közelmúlt legkiválóbb
művészettörténésze azt
mondta: Pirk akvarellben
verhetetlen.” (Deim Pál)
Megtekinthető péntek, szombat, vasárnap 12–18 óráig, a
teátrumi előadások napjain
18–21 óráig.
ÚJMŰHELY GALÉRIA
Fő tér 20.
május 18 – június 18.
A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORZSÁGOS EGYESÜLETE FOTÓMŰVÉSZETI TAGOZATÁNAK KIÁLLÍTÁSA
Csoportos fotóművészeti
kiállítás.
VAJDA MÚZEUM – PHOTOLAB
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu
június 17. péntek 18:00
MEGNYITÓ: PASSING TIME
Deim Balázs egyéni kiállítása.
A kiállítás megtekinthető:
2022. június 18. – 2022. szeptember 11-ig.

M OZI
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
június 9. csütörtök 21:00
KOPASZKUTYA
Szomjas György 1981-ben
készült kultuszfilmje, a Kopaszkutya egy rockzenekar
történetét meséli el.
június 16. csütörtök 21:00
SOUL EXODUS
A Soul Exodus szereplői
egyfajta fordított exodusként
kelnek útra: hajóval utaznak
nyugatról keletre, Montrealból
New York, Párizs, Berlin, Budapest, Nagyvárad érintésé-

vel jutnak el Besszarábiába,
Moldovába.

20:30 SZENVEDÉLYES SZOMSZÉDOK 82’ (feliratos)

június 23. csütörtök 21:00
ZAPPA
Frank Zappa a 20. század
egyik meghatározó, extravagáns amerikai művésze – zeneszerző, gitáros, producer és
filmrendező. A filmben feltűnik
többek között Zappa özvegye,
több családtagja és számos
egykori pályatársa – köztük
David Bowie, Ringo Starr, Mick
Jagger, Alice Cooper, Paul
McCartney – és zenésztársa is,
mint például Steve Vai.

június 9. csütörtök
16:00 MESE A BARÁTSÁGRÓL
104’ (feliratos)
18:00 MULHOLLAND DRIVE
147’ (feliratos)
20:30 KÖNYVESBOLT PÁRIZSBAN 90’ (feliratos)

június 30. csütörtök 21:00
ANETTE
Az Annette az év egyik legkülönlegesebb filmélménye,
amely a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte
a legjobb rendezőnek járó
elismerést. A showbusiness
kulisszái mögé bepillantó film
két főszereplője egy standup komikus (Adam Driver) és
operaénekes felesége (Marion
Cotillard).
P’ART MOZI
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu
június 8. szerda
16:00 VEZESS HELYETTEM
179’ (feliratos)
19:00 KIS LECKE A SZERELEMRŐL 86’ (feliratos)

június 10. péntek
16:00 NOTTHING HILL-I CUKRÁSZDA 97’
17:45 KATONADOLOG 90’
(szinkronizált)
19:30 A-HA: A FILM 109’ (feliratos)
június 11. szombat
14:00 GOMBOS JIM ÉS A RETTEGETT 13 110’ (szinkronizált)
16:00 SZERELMES NEHÉZFIÚK
107’ (feliratos)
18:00 DAMSEL 113’ (feliratos)
20:00 MULHOLLAND DRIVE
147’ (feliratos)
június 12. vasárnap
14:00 GOMBOS JIM ÉS A RETTEGETT 13 110’ (szinkronizált)
16:00 A MI KODÁLYUNK 90’
17:45 ÚT A DÍJESŐIG 114’
(feliratos)
19:45 NICK CAVE – THIS MUCH
I KNOW TO BE TRUE 101’
(feliratos)
június 13. hétfő
16:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK 115’ (feliratos)

23 — programajánló

FERENCZY MÚZEUM
Kossuth Lajos utca 5.
www.muzeumicentrum.hu

18:00 NYISD KIS A SZEMED
FILMSOROZAT: MENEKÜLÉS
90’ (feliratos)
20:00 INTENZÍV TALÁLKOZÁSOK 98’ (feliratos)
június 14. kedd
16:00 BERGMAN SZIGETE 112’
(feliratos)
18:00 AHOL A NAP FELKEL
PÁRIZSBAN 105’ (feliratos)
20:00 A VILÁG LEGROSSZABB
EMBERE 128’ (feliratos)

20:15 SZERELMES NEHÉZFIÚK
107’ (feliratos)
június 19. vasárnap
14:00 A KIS NICOLAS ÉS AZ
ELVESZETT KINCS 103’ (szinkronizált)
16:00 A MI KODÁLYUNK 90’
17:45 FŐZŐKLUB 98’ (feliratos)
19:30 A SZARVASVADÁSZ 183’
(feliratos)

24 — programajánló

június 15. szerda
16:00 FŐZŐKLUB 98’ (feliratos)
17:45 SZERELMES NEHÉZFIÚK
107’ (feliratos)
19:45 KATONADOLOG 90’
(szinkronizált)

június 20. hétfő
16:00 SZERELMES NEHÉZFIÚK
107’ (feliratos)
18:00 ÉN VAGYOK A TE EMBERED 105’ (feliratos)
20:00 KÖNYVESBOLT PÁRIZSBAN 90’ (feliratos)

június 16. csütörtök
16:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI MESE 91’
17:45 DALAI LÁMA: EGY FELEMELŐ TÖRTÉNET 95’ (feliratos)
19:30 KIVÁNDORLÓK 148’
(feliratos)

június 21. kedd
16:00 A-HA: A FILM 109’ (feliratos)
18:00 ÖKUMENIKUS FILMSOROZAT: KILAKOLTATÁS 85’
20:00 KIS LECKE A SZERELEMRŐL 86’ (feliratos)

június 17. péntek
16:00 A KIS NICOLAS ÉS AZ
ELVESZETT KINCS 103’ (szinkronizált)
18:00 SZERELMES NEHÉZFIÚK
107’ (feliratos)
20:00 DAMSEL 113’ (feliratos)

június 22. szerda
16:00 SZENVEDÉLYES SZOMSZÉDOK 82’ (feliratos)
17:30 ÚT A DÍJESŐIG 1141’
(feliratos)
19:30 KATONADOLOG 90’
(szinkronizált)

június 18. szombat
14:00 A KIS NICOLAS ÉS AZ
ELVESZETT KINCS 103’ (szinkronizált)
16:00 KATONADOLOG 90’
(szinkronizált)
17:45 KIVÁNDORLÓK 148’
(feliratos)

június 23. csütörtök
16:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI MESE 91’
17:45 FELESÉGEM TÖRTÉNETE
169’
20:45 KATONADOLOG 90’
(szinkronizált)

június 24. péntek
16:00 A KIS NICOLAS ÉS AZ
ELVESZETT KINCS 103’ (szinkronizált)
18:00 GEORGE MICHAEL –
FREEDOM 110’ (feliratos)
20:00 VEZESS HELYETTEM
179’ (feliratos)
június 25. szombat
16:00 A KIS NICOLAS ÉS AZ
ELVESZETT KINCS 103’ (szinkronizált)
18:00 GEORGE MICHAEL –
FREEDOM 110’ (feliratos)
20:00 RAN – KÁOSZ 162’
(feliratos)
június 26. vasárnap
15:00 A KIS NICOLAS ÉS AZ
ELVESZETT KINCS 103’ (szinkronizált)
17:00 GEORGE MICHAEL –
FREEDOM 110’ (feliratos)
19:00 VÁRKONYI 110: SZEMTŐL SZEMBE 86’
20:45 SZERELMES NEHÉZFIÚK
107’ (feliratos)
június 27. hétfő
16:00 VIZIPÓK CSODAPÓK 72’
17:30 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK 115’ (feliratos)
19:30 DOORS – THE FINAL
CUT 140’ (szinkronizált)
június 28. kedd
16:00 KUFLIK ÉS AZ AKÁRMI
72’
20:30 MINDEN RENDBEN
MENT 113’ (feliratos)
június 29. szerda
16:00 GEORGE MICHAEL –
FREEDOM 110’ (feliratos)
18:00 KATONADOLOG 90’
(szinkronizált)
19:45 KILAKOLTATÁS 85’
június 30. csütörtök
16:00 EGY ZSENI LÁTOMÁSAI
– HIERONYMUS BOSCH KÜLÖNÖS VILÁGA 87’ (feliratos)
17:45 FŐZŐKLUB 97’ (feliratos)
19:30 FELESÉGEM TÖRTÉNETE
169’
július 1. péntek
16:00 A KIS NICOLAS ÉS AZ
ELVESZETT KINCS 103’ (szinkronizált)
18:00 EGY ZSENI LÁTOMÁSAI
– HIERONYMUS BOSCH KÜLÖNÖS VILÁGA 87’ (feliratos)
19:45 GEORGE MICHAEL –
FREEDOM 110’ (feliratos)
július 2. szombat
14:00 GOMBOS JIM ÉS A RETTEGETT 13 110’ (szinkronizált)
16:00 A KIS NICOLAS ÉS AZ
ELVESZETT KINCS 103’ (szinkronizált)
18:00 SZERELMES NEHÉZFIÚK
107’ (feliratos)
20:00 DAMSEL 113’ (feliratos)

2022. JÚNIUS 28. KEDD, 18 ÓRA

július 3. vasárnap
14:00 GOMBOS JIM ÉS A RETTEGETT 13 110’ (szinkronizált)
16:00 A KIS NICOLAS ÉS AZ
ELVESZETT KINCS 103’ (szinkronizált)

18:00 EGY ZSENI LÁTOMÁSAI
– HIERONYMUS BOSCH KÜLÖNÖS VILÁGA 87’ (feliratos)
19:45 A MI KODÁLYUNK 90’
július 4. hétfő
16:00 SZERELMES NEHÉZFIÚK
107’ (feliratos)
18:00 KIS LECKE A SZERELEMRŐL 86’ (feliratos)
19:30 INTENZÍV TALÁLKOZÁSOK 98’ (feliratos)
július 5. kedd
16:00 DAMSEL 113’ (feliratos)
18:00 MESE A BARÁTSÁGRÓL
104’ (feliratos)
20:00 BERGMAN SZIGETE 112’
(feliratos)
július 6. szerda
16:00 DALAI LÁMA: EGY FELEMELŐ TÖRTÉNET 95’ (feliratos)
17:45 ÉN VAGYOK A TE EMBERED 105’ (feliratos)
19:45 INTENZÍV TALÁLKOZÁSOK 98’ (feliratos)

E LŐADÁS
BARCSAY UDVAR
Dumtsa Jenő utca 10.
www.muzeumicentrum.hu
június 10. péntek 18:00
BIRTOKOLNI VAGY LÉTEZNI?
– ÚTKERESÉS „A NÖVEKEDÉS
HATÁRAI” TÚLSÓ OLDALÁN
„Birtokolni vagy létezni?” –
Thiel Katalin, filozófus (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) / „Ninive ég” – avagy a
növekedés átszakított korlátai
– Zlinszky János, biológus,
környezetpolitikai szakértő
(Pázmány Péter Katolikus
Egyetem) / Pódiumbeszélgetés az előadókkal.
Esőhelyszín: Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kossuth Lajos
utca 5.
P’ART MOZI
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu
június 28. kedd 18:00
SZENTENDRE LÁTHATÓ ÉS
REJTETT ÉRTÉKEI: PISMÁNY
Török Katalin „Mit üzen a
múlt?” című vetített képes
előadássorozatának 4. része.
SZENTENDREI JÁRÁS
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Pócsmegyer, Ady Endre utca 12.
www.efi.szentendre.hu
minden kedden 9:00-től
KÖZÖSSÉGI TORNA A CZÓBEL
PARKBAN
Jelentkezni az EFI felületein
lehet.
ÚJMŰHELY GALÉRIA
Fő tér 20.
www.szentendreiteatrum.hu
június 9. csütörtök 18:00
SZENTENDREI SZALON
Endrei Judit két helyi művészvendége a júniusi SzentEnd-

WO RK S H O P
NEWSEE STORE
Alkotmány utca 3.
Facebook: NewSee Store
minden hétfőn 16:00
RAJZ-FESTÉS-GRAFIKA
SZAKKÖR ZARUBAY BENCÉVEL
minden kedden 16:00
KYRÚ KREATÍV SZAKKÖR
minden szerdán 16:00
KERÁMIA SZAKKÖR
június 8. szerda 18:00
KÖTETLEN KÖNYVKLUB
Minden hónap második
szerdáján várjuk szeretettel
az Irodalom szerelmeseit egy
kis kötetlen beszélgetésre,
könyvajánlásra.

június 12. vasárnap 11:00
MATE TEAKÓSTOLÓ BALÁZS
GÁBORRAL
A négy alapkategóriából most
a gyümölcsös matét térképezhetik fel a résztvevők.
június 13. hétfő 10:00
CSALÁDÁLLÍTÁS
Várjuk szeretettel a családállítás felé érdeklődőket a New
See közösségi terében. A kis
csoportos foglalkozásokat
Leel-Őssy Enikő, családállító
terapeuta kíséri.
június 17. péntek 16:00
KÖTŐKÖR BEZERÉDI ZSÓFIVAL
A Kötőkör célja egy olyan
inspiráló, fiatalos és segítőkész
közeg létrehozása ahol akár
kezdők akár haladók egyaránt
fejlődhetnek.
június 20-24. 10:00-13:00
NYÁRI WORKSHOP:
KERÁMIA I.
Ha szereted a természetes,
egyszerű, kézreálló formákat
akkor ez a neked való kerámia
workshop! A csészék, tálak,
kanalak stb. akár marok,
lapolós, üregelős vagy építős
technikával való készítése
nem igényel nagyon nagy
szaktudást mivel nem használunk korongot.

Megnyílt az erdélyi tájegység
Május 19-én ünnepélyes
megnyitó keretében adták
át a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének első kiállítási egységét. Az ünnepségen
beszédet mondott Novák
Katalin, köztársasági elnök
is, aki beszédében kiemelte,
magyar anyanyelvünk, közös

a több mint száz, túlnyomórészt,
a szentendrei raktárakban pihenő épület 2025-26-ra készülhet
el”. A főigazgató elmondta, a
kiállítások arra keresik a választ, hogy mi történt Erdély
magyarságával az elmúlt 100
év során, milyen hatások alap-

történetünk és kultúránk az a
köldökzsinór, amely összeköti Erdélyt Magyarországgal.
Hangsúlyozta, hogy az erdélyi
magyar kultúra nem a múltunk
egy darabja, hanem a jelenünk
része, kulcs a magyar jövőhöz.
Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum főigazgatója
ünnepi beszédében elmondta, a most elért eredményt
23 év intenzív terepmunka és
tudományos kutatás, sok ezer
terepen gyűjtéssel töltött óra,
közel ötvenezer tárgy szerzeményezése, tízezernél több
fényképfelvétel, sok tízezer
oldal adatgyűjtés, számtalan
tanulmány és konferencia előzi

ján változott és jutott el oda,
ami napjainkra is jellemző, a
kisebbségi létbe került nemzettest, milyen életstratégiákat
követett identitása, nyelve és
vallása megtartására, illetve
melyek voltak azok az erők
és tendenciák, amelyek a népességfogyáshoz, vallás- és
nyelvelhagyáshoz, kivándorláshoz vagy éppen asszimilációhoz vezettek. Továbbá azt is
hangsúlyozta, hogy a skanzen
ezzel a kiállítással társadalmi
kérdések megvitatását is kínálja a látogatói számára, hiszen
traumákat kibeszélni, tragédiákat feldolgozni kizárólag
tudományos alapon, objektív
nézőpontokon szabad és lehet.
(A megnyitóról szóló részletes

meg, de ahogy a főigazgató fogalmazott, „a munka dandárja,

beszámolónkat a szevi.hu május 20-i írásában olvashatják.)

REGENTAG MŰHELYGALÉRIA
Kucsera Ferenc utca 2.
www.regentag.hu
nyitvatartási időben
KERÁMIAFESTÉS
Mostantól a RegenTag
nyitvatartási idejében bármikor festhetsz kerámiát!
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.
minden pénteken 15:00-16:00
/ 16:00-17:00
NYITOTT MŰHELY
minden szombaton
14:00-16:00
AGYAGOZÁS: KORONGOZÁS
ÉS MÁS TECHNIKÁK
minden szombaton 15:00
KÉPZELETFEJLESZTŐ AKVARELLISKOLA – Bojtor Verabella festőművésszel
minden szombat-vasárnap
10:00-18:00
KERÁMIAFESTÉS

június 11.
szombat 14:00
NERIKOMI – INSTANT
BOLDOGSÁG!
Nerikomi japán technikával
fogunk gyönyörű tárgyakat
alkotni. A technika hamar
elsajátítható, első alkalommal is sikerélményt nyújt!
A foglalkozást Karsai Zsófia
Ferenczy Noémi díjas keramikus iparművész tartja.
Az eseményt Zsófia inspiráló előadásával kezdjük,
melyben bemutatja sokrétű
művészetét.

BÖRZE
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
június 18.
szombat 10:00
NÖVÉNYBÖRZE
Újra lehetőséged nyílik
eladni/cserélni szobanövényedet, vagy fűszernövényedet, palántáidat vagy egyéb olyan
növényt, amit szívesen
adnál/vennél.

Ne menjen el mellette!
Megnyílt a Skanzen tizenegyedik tájegysége, az Erdély. Az
eddigi magyarországi régiók
után most egy külhoni.
Miért pont Erdély? Ez a hatalmas terület kevéssé ismert,
sztereotípiák, romantikus tévképzetek párosulnak hozzá.
Egy évszázada pedig Trianont,
az elszakadást, a feldolgozhatatlan traumát jelenti az emberek számára.
Erdély történelmével, természeti adottságaival és kincseivel, fejlett iparával, soknemzetiségű kultúrájával önálló

entitás. Ezer szállal kötődött
mindig is Magyarországhoz.
Ez adta a kiállítás létjogosultságát, amely túl szeretne lépni
a sztereotípiákon.
Nehéz szavakba önteni azt a
ritkán megélt nagy élményt,
amit most a Skanzenben kaptam.
A ‘70-es évek erdélyi utazásait
felidéző, rettegett magyar-román határátkelőn kezdődött
az időutazás. Az Erdély kapujának nevezett térinstallációban vetített, az egész
teret betöltő varázslatos film,
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rei Szalonban Csepregi Éva
énekesnő és Szabó Tamás
szobrász és festőművész lesz.
Figyelem! A Szalon most nem
hétvégén, hanem június 9-én,
csütörtökön, 18 órakor, új
helyszínen lesz: a szentendrei
Főtéren található Új Műhely
Galéria és Kávézó hangulatos,
belső teraszára várjuk Önöket!

Az én Erdélyem hatása alatt
pillantottam meg a székelyföldi kisváros hangulatos főterét,
ahol kávéház, patika, posta, lakóház, könyvnyomda, divatáru
kereskedés is található a 20.
század első feléből. A kurátoraik segítségével bebarangolva, az épülethez kötődő,
érdekesebbnél érdekesebb
történeteket hallhattam, igé-

rakoztató jeleneteikkel a korhű viseletbe öltözött előadók.
A sepsiszentgyörgyi Keresztes-házban
vendégeskedő
Bartók Béla zongorajátékát
hallva, én is az 1927. márciusi
koncert részese lehettem. A
múzeumi ismeretátadás mai
formája ez, amelyben a látogató aktív részesévé válik a
kiállításnak.
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nyesen berendezett, remek
enteriőröket láthattam – a
legkülönfélébb berendezési-,
használati-, és dísztárgyakkal,
felszerelésekkel – a polgári világ rekvizítumaival. A postahivatalban pedig végre megismerhettem a kor technikai
újdonságait: a Morse-jeladót
és a csőpostát.
Mindezt nem a hagyományos
módon bemutatva, hanem a
kurátorok által hosszú évek

Olyan élethelyzeteket is megismerhettem az egyes házak kapcsán, melyekkel lakói a történelem viharaiban szembesültek,
mint például a székelyudvarhelyi postamester, Dávid Lajos
dilemmáját, hogy a vesztes háború után felesküdjön-e az új
hatalomra vagy sem?
A kisvárosi kiállítási egység
mellett megépült egy unitárius
templom is, amelyhez iskola és
kultúrház is kapcsolódik.

alatt kikutatott, megálmodott, a falszövegeken leírt
információkat a kiállításokat
tervező designstúdió látván�nyá varázsolta – XXI. századi
módon.
Az új tájegység azonban nemcsak épületeket láttat, hanem
az ott élő ember mindennapjait is. Ezeket keltik életre szó-

Az erdélyi falut eddig öt lakóház szemlélteti.
Az Erdély tájegység léptékében, megvalósításában, felfogásában egy új korszak kezdetét jelenti a Skanzen életében.
Kihagyhatatlan élmény!
Rappai Zsuzsa
Fotók forrása:
Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Gyászol az Árvácska
ELHUNYT SZTAKÓ JÁNOSNÉ
Belém ivódott a kép. A Kmet�ty Múzeum előtt 2019 augusztusában egy csoport kutyás
gazdi, négylábúik társaságában köszönti a talpig elegáns,
kalapos hölgyet, Sztakó Editet, a Pro Urbe Szentendre díj
átvétele után. Nekem igazán
a kutyák jelenléte volt torokszorító. Mintha ezzel azt fejezték volna ki, köszönünk mindent. Köszönjük az Árvácska
megalapítását, azt, hogy befogadtatok bennünket, kivert
négylábúakat, kutyákat és
macskákat, s azt is, hogy bár
gyakran voltatok pénzügyi zavarban, nekünk mindig jutott
elég eleség, sohasem kellett
éheznünk. Az utcák kutyái
voltunk, csapatokba verődve csatangoltunk céltalanul
és éhezve, mindenki belénk
rúghatott. Nektek, tizenhármatoknak, akik 1997-ben
létrehoztátok az Árvácska
Állatvédő Egyesületet, ami
átmenetileg állandó otthonunk lett, amíg örökbefogadó gazdákra nem leltünk. Már
nem voltunk kivert kutyák,
macskabarátainkkal együtt
fedél volt a fejünk felett és
biztos lett az életünk.
Ha ezek a négylábúak beszélni tudtak volna, talán még azt
is hozzátették volna, mindent
köszönünk nektek. És különösen Sztakó Jánosnénak,
Editnek köszönték volna, aki
éveken keresztül volt az Árvácska vezetője is. Aki esőben, hóban, fagyban és sárban, napsütéses forróságban
házalt, ha kellett veszekedett,
a jókedvű adakozókkal meg
parolázott, hogy védencei, a
százötven kutya és száz cica
nyugodtan élhesse mindenapjait.
De térjünk vissza a kitüntetéshez. Néhányan, hosszú
ideje figyelve ezt az áldozatos
munkát, úgy döntöttünk, hogy
az önzetlen áldozatvállalás
igazán megérdemli, hogy
városunk, Szentendre is elismerje azt, ami pénzzel kifejezhetetlen. Aláírásgyűjtésbe
kezdtünk, hogy az Árvácska
kapja meg azt, ami jár neki.

Kapja meg a Pro Urbe kitüntetést. Nem kellett könyörögni,
hogy kellő számú javaslattevő aláírása díszelegjen a
méltató sorok mögött. Közel
ezren írtak alá az íveinket.
Voltak olyanok, akikhez, idő
hiányában nem jutottunk el,
s akik bizony számon kértek
bennünket, mert ők is bizonyítani akarták, hogy az Árvácska méltó az elismerésre.
Edit rendkívül büszke volt
erre a címre. Egyenes tartással hallgatta a méltató
szavakat. A város lakóinak
köszönő mondatait. A díj átvételekor talán örökös segítőjére, a fiára, Andrásra is
gondolt, aki négy hónappal
a díjátadás előtt, negyvenhat
évesen közlekedési balesetben vétlen áldozatként hunyt
el. Ahogy mindig, akkor is a
négylábúak érdekében volt
úton, s a könyörtelen véletlen
vagy az emberi felelőtlenség
örökre elszólította közülünk.
Edit méltósággal viselte a fájdalmat. Hiszen neki feladata
volt, a négylábúak nem szenvedhetnek semmiben sem
hiányt, értük erősnek kellett
maradnia.
Három évvel később, 2022.
május 23-án, délelőtt 11 órakor aztán ő is elindult a fia
után. Örökre itt hagyott bennünket, itt hagyta hűséges
négylábúit.
Kevés ember mondhatja el
magáról, amit Sztakó Jánosné, hogy megcsinálta élete
fő művét. Társaival együtt az
Árvácskát. Köszönet illeti őt
életéért, áldozatosságáért.
Nyugodjék békében!
Lakatos Pál

A mérhetetlent is skálán mérjük

Hosszú évek után most ugyanott élek, ahol
felnőttem. A régi bútorok fiókjaiból időnként előkerülnek meglepő dolgok, mint
például lejárt igazolványok. A szüleim korosztálya nem dobott ki okiratot, még akkor
sem, amikor már évtizedek óta érvénytelenné váltak. S ha már megúszták az időt,
a lomtalanításokat, és közben mondhatni,
kortörténeti dokumentummá váltak, én is
megtartom az útleveleket, a vasúti igazolványokat, a munkakönyvet, különböző
időszakokból az akkori életem elengedhetetlenül fontosnak tartott kísérőit.
A kiállítótérben egy videoinstallációban
szerepet kaptak a régi igazolványok.
Van egy igazolvány, ami szemben az ös�szes többi okirattal, soha nem jár le: ez pedig a katonai igazolvány, amiben csak annyi
szerepel, hogy alkalmas vagy-e katonai
szolgálatra. Öt éven keresztül nem tudta
eldönteni a sorozóbizottság az allergiám
miatt, hogy alkalmas vagyok-e, avagy sem.
Végül alkalmatlan minősítést kaptam, ami
szintén az idők végezetéig, pontosabban
az én időm végezetéig érvényes. Az ikermunkaként megjelenő, egymást kiegészítő két videó – melyek egyikét Prágai
Krisztián barátom készítette – nem tartozik
szorosan a kiállítás koncepciójához. Egymást inspirálva készült reflexiók a mindannyiunkat nyomasztó, kialakult helyzetre.
Az előtérben, még mielőtt belépnénk a
kiállított művek közegébe, ezek látványa
fogadja a látogatót. A katonai szolgálat,
a háború elutasítása és a béke igénylése
manifesztálódik bennük.
A video ironikus hangvétele az egész kiállításon érezhetően jelen van. A képeken
szabásmintákkal, arc nélküli, sematizált
alakokkal ábrázolt emberi emóciók –
mintha kiüresedett vagy elmúlt kapcsolatok precíz rajzolatai lennének.
Kódoltan, rejtetten életrajzi motívumok is
végigfutnak a kiállított képeken: megélt
élethelyzetek, amelyeket az ember a vizualitás eszköztárával próbál magából kiírni.
Anyám szabadidejében gyakran varrt, az
általa használt könyvek szabásmintái is
inspirálták képeimet. Amikor találkozom
egy ruhaipari ábrával, egy divatrajzzal,
mindig olyan képi környezetbe illesztem,

hogy üzenethordozókká, vagy egy kisebb
képi narratíva részévé váljanak. Nem idegen ezektől a melankolikus, filozofikus,
a korai avantgarde metafizikus festészetének komponálási módszere. Nagyon
erős hatással volt rám az olasz metafizi-

Vincze Ottó | Fotó: Deim Balázs

kus festészetből Giorgio de Chirico, Carlo
Carra, Picabia, vagy Max Ernst képi világa.
Bizonyos szabásminták szerkesztett ábravilága, letisztult rajzolatai számomra sokszor olyanok, mintha egy Chirico vagy Max
Ernst képből lépnének ki. Azt kerestem,
hogyan kellene ezeket a figurákat átalakítani, felnagyítani, torzítani, hogy egyfajta
melankóliával fűszerezett, elidegenítő, elbizonytalanító hatást keltsenek a képeken.
A Jövőkutatás egy privát galaxisban sorozat sötét bársonyfélgömbjei, mint egyegy külön univerzum…
Ezek kvázi planéták, bolygótestek kráternyílásokkal, amelyeken át egy belső
világba lehet bepillantani, ahol halvány,
pasztelles színek derengenek fel. Valójában nem a festett színt látjuk, hanem a
gömbsüveg színezett, belső felületéről
visszaverődő reflexfényt érzékeljük. A
legnagyobb félgömbben egy elektronikus
szerkezet mozgatja a fény irányát, kialszik

és feldereng a fény, ahogy a vulkán mélyén
az izzó láva. A mély grafitszürke és sötétkék műbársony felületek az elanyagtalanított kozmikus asszociációkat hivatottak
segíteni. Az ismeretlen anyag illúziójával
szerettem volna olyan ismert fogalmakat
előhívni a nézők gondolataiból, amelyek
a tudományos világból ismertek, mint a
fekete lyuk, a sötét anyag.
A kiállításban visszatérő motívum a mérőszalag. Mit mérsz ezekkel?
A képeken különböző skálákat, beosztásokat, számjegyeket látunk. A jelenre elmondható, hogy mindent az égvilágon, a
mérhetetlent is skálán mérjük. Akár a szeretetet is. Mindenből versenyt csinálunk.
A számozások, osztályozások, mérések
magukban hordják a direkt összehasonlítás lehetőségét. Mindent koordináta-rendszerekben versenyeztetünk, hogy aztán
mindent lecseréljünk gyorsan egy újra.
Így futnak ki a modellek időben, térben,
értékben…
Nem csak a modellek, mi magunk is kifutunk ebből a világból, miközben másra
sem figyelünk, csak ezekre a paraméterekre, amikkel osztályozzuk a körülöttünk
lévő valóságot. Amikor azt a címet adom
a kiállításnak, hogy Kifutó modellek, nem
csak a ruhatárunkra gondolok ironikusan.
A világon a második legnagyobb üzletág
a divatipar, a textilipar. Modellciklusaink
pedig egyre rövidebbek és a kifutó modellek ideje egyre gyakrabban eljön. Ezek
persze mögöttes, rejtett rétegei a lehetséges, gondolatindító, plusz olvasatoknak.
Megállító élethelyzetekben halljuk meg a
kérdést. Mire is volna szükség valójában?
Egy korty vízre, élelemre, szerető ölelésre,
biztonságos közegre, szabadságra… Hogy
az ember milyen módon oltja oly sokféle
szomját, gyakorol hatást környezetére és
társai életére. Afrikai természeti népektől
származik a mondás: nektek órátok van,
nekünk meg időnk.
Sz. N.
Vincze Ottó Kifutó modellek című kiállítása
a Fő téri Képtár IKON kiállítóterében meghosszabbított nyitvatartással, július 17-ig
látható.
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Vincze Ottó Munkácsy-díjas képzőművész „vízi biliárdasztala”, a River
pool pár éve a Dunát, a tatai Öreg-tó vizét és Velence lagúnáit is megjárta.
A monumentális installáció után új szentendrei kiállítása szokatlanul intim
léptékű. Mintha egy öreg komód fiókját kihúzva keresgélnénk az emlékek között.

Helyben hasznosított tudás
Ebben a rovatunkban olyan helyieket mutatunk be, akik munkájukkal, szorgalmukkal, kedvességükkel vagy csupán egy elmesélni való történettel érdemessé váltak
a közösség figyelmére. Az otthon témában született lapszámunkban, a LocArt Kft.
tulajdonosa, Mészáros Joe mesél.
A szülőotthon működésének egyik utolsó
évében, Szentendrén születtem. A szüleim
is szentendreiek, Izbégen nőttem fel, és a
házunkat, amelyben ma a családommal
élek, még a szüleim építették. Édesapám
ebben az üzemben, ami akkor a Pest Megyei Fémipari Vállalathoz tartozott, mint
szerszámkészítő dolgozott, anyukám pedig negyven évig volt asszisztens a szakorvosi rendelőintézetben.
Gyerekként Izbég volt a birodalmam. Az
első emlékek is idekötnek – a patak, a Kisbán-ház, focipálya…

a szuperfinom, színezhető betont, mint
anyagot. Márciusban céget alapítottunk
szobrászati faldekorációs színezett finombeton lapok kézi gyártására, júniusban pedig már Londonban állítottunk ki.
Abban biztosak voltunk, hogy a termék
annyira drága, hogy Magyarországon
nem érdemes nagyobb energiát fektetni az eladásába, a fókuszt a külföldi kereskedelmi vásárlókra helyeztük, ám itt
sem a kivitelezőket, hanem az építészeket, belsőépítészeket kerestük meg. Az
események nagyon hamar felpörögtek.
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Mészáros Joe a LocArt üzemében | Fotó: Deim Balázs

Eddigi életemből csupán nyolc év az, amit
nem Szentendrén töltöttem. Egyetemre
Győrbe jártam, közben szakmai csereprogrammal Indiában is eltöltöttem nyolc hónapot, majd Győrben kezdtem el dolgozni.
Később egy barátommal alapítottunk egy
reklámügynökséget. Amikor egyre többet
kellett a partnerek miatt Budapestre járni,
visszaköltöztem Szentendrére. Fészket
építettem, felújítottam a szüleim házát,
majd megérkeztek a fiókák is…
Kilenc év után úgy éreztem, elég volt a produkciós ügynökségből. Addigra rengeteg
reklámterméket gyártottunk le – műanyagból, fából, papírból, de amikor lejártak a
kampányok, ezeket kidobták, vagy jobb
esetben beolvasztották és újrahasznosították. Az utolsó csepp a pohárban az volt,
amikor kiszámoltam, mennyi időt töltök naponta autóban, hogy bejussak Budapestre.
Eldöntöttem, csak heti egyszer megyek be,
és az így felszabadult napi két órát arra fordítom, hogy más projektötletek után nézek.
A sógorom 2012. február 28-án egy pákozdi műhelyben mutatta meg nekem ezt

Számtalanszor ültünk fel a reggeli 6-os
londoni gépre a 30 kilós gurulós bőröndünkkel, ami tele volt mintákkal és katalógusokkal, este 10-kor pedig jöttünk
vissza. Sokféle kapcsolat született, és a
dolgok beindultak. A csúcspont az volt,
amikor 40-45 ember dolgozott itt, ebben
a Szentlászlói úti üzemben. Magunk közt
csirkekeltetőnek hívtuk, de ami kiment,
az mind prémium, kézműves darab volt,
és olyan helyeket díszít mind a mai napig,
mint például a Las Vegas-i Ceasars Palace éjszakai bárjának a tetőterasza.
Aztán 2017 elején kihúzták a lábam alól a
talajt. A cégtársakkal elváltak az útjaink,
akik a cég összes tulajdonát furfangos
módon átjátszották maguknak. Egyik pillanatról a másikra szűnt meg az e-mailem,
a telefonom, és persze a kezdeti sokk után
egyszerűbbnek tűnt, hogy nem jön napi 60
üzenet és nem nyomja a vállam 40 másik
ember gondja, de nekem megint nem volt
semmim, és kezdhettem mindent elölről.
A telepen maradhattam még egy évig,
ezalatt számot vetettem, mi az a tudás és

tapasztalat, amit eddig megszereztem,
és mit tudok mindazzal itt, helyben kezdeni. Rengeteg olyan termékkezdemény
került ki a kezünk alól az évek alatt, amiket tovább lehetett gondolni, és engem
mindig is izgatott, hogy ha valami van,
abból hogyan lehet hozzáadott értékkel
még többet kihozni. Ilyenek egyébként a
betonékszerek is, amiket a párom Kincses
Zsanett készít. Ez egy viszonylag olcsó és
könnyen formázható anyag, ezért végtelen
és megunhatatlan.
Összeraktam egy gyártási folyamatot, receptestől, árastól, mindenestől, és három
hónappal később, 2017 májusában megállapodtam egy indiai partnerrel, hogy
Gudzsarátban – teljesen véletlenül abban
az államban, ahol az egyetem alatt 2001ben is jártam – alapítunk egy üzemet.
Mindeközben itthon is megtaláltak a
munkák, Budapesten és Szentendrén is
keresték a termékeinket, így lehet velük
találkozni például a Szerb Egyházi Múzeum falán, vagy a Kucsera utcai társasházban.
Nemrég a telephelyet megvette a Belvárosi Építő Kft., tőlük bérlem a csarnokokat.
Idővel megismertük egymást, az ő műemlék-felújítási profiljukba gyönyörűen
belepasszol a LocArt-ban felhalmozott
betontechnológiai tudás, így hát egyszer
csak tőlük is érkeztek a projektek és megrendelések. Vagyis végeredményben
minden történt magától. Ha valaki azt
mondta volna, hogy ma a Magyar Királyi
Pénzügyminisztérium épületéhez fogok
mészkőöntvényeket gyártani, nem biztos, hogy elhiszem neki, sőt, talán még
ódzkodok is. Annak viszont örülök, hogy
amit 2017-ben elhatároztunk, miszerint a
már megszerzett tudást lokálisan hasznosítjuk, eddig meg tudtuk valósítani.
Rengeteg helyen jártam a világban, és
persze van köztük egy-két olyan, ahol el
tudnék tölteni pár évet, de az otthonom
Szentendre marad. Nincs rá okom, hogy
ne itt éljek, a bázis mindig itt lesz – például apukám „műhelyében”, ahol még
sűrűn beállok a gyártásba. Ráadásul a
város természeti adottságai – a Pilis, a
Duna – olyan energiákat mozgatnak,
amelyek végül az alkotásban öltenek
testet. Azt gondolom, hogy ennek gyümölcse a LocArt is, ahol kézzel készült,
egyedi termékek születnek nap mint nap.
Ugyanakkor egy másik értelemben az
otthon szerintem egy állapotot is jelent,
ami nem függ a külső körülményektől.
Ebből a szempontból ott vagyok otthon,
ahol olyan emberek vesznek körül, akikkel jól érzem magam, ahol szeretet van.
Ha viszont így nézzük, az embernek akár
az egész bolygó is lehet az otthona.
(x)

Legyen ön is a LocArt csapat tagja!
A LocArtnak biztos helye van a piacon,
jelenlegi legfontosabb munkája a Várban
található Magyar Királyi Pénzügyminisztérium tornyainak és külső díszelemeinek
gyártása, melyhez saját fejlesztésű sóskúti mészkő alapú habarcsot használnak
fel. A teljesen egyedi építőelemek elkészítése sok kézi munkát és folyamatos
odafigyelést igényel.
A gyártás során szobrászati- illetve öntőformák készítése, speciális műkövek ön-

tése és javítása a fő feladat, de emellett
számtalan más termékfejlesztésben és
gyártásban is részt lehet venni.
A telephely bővítése és fejlesztése jelenleg is zajlik, és szeretnének új kollégákat
is felvenni, akik alkotó tevékenységben
érzik otthon magukat.
A LocArt olyan lelkes kollégák jelentkezését várja, akik érdeklődést mutatnak a
szakma iránt, megfelelő kézügyesség-

gel rendelkeznek sablonok és zsaluk
összeállításában, szilikon öntőformák
készítésében, műkőöntvények előállításában (betonozásban) és hajlandóak
szobrászati és kőfaragó feladatok elsajátítására egyaránt.
Az érdeklődőket személyes bemutatkozásra várják munkanapokon 10 és 16 óra
között a LocArt telephelyén, a Szentlászlói
út 160. szám alatt.

Ünnepeljünk együtt ezernyi apró mécses fényében!
Ezernyi apró mécses fényével ünnepli az Ivan dant június 25-én szombaton a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. Keresztelő Szent
János ünnepén erre az alkalomra a Templomdombon, a Fő téren és a Duna korzón több ezer mécsest helyeznek ki önkéntesek,
hogy ünnepivé varázsolják Szentendre óvárosát. Benkovits György hívását olvashatják.
Anno Szentendrén a templomfalak fülkéiben pislákoló mé-

ban, vendéglőkben az ünnep százezer mécsesének szuggesz-

csesek, a sok ágú gyertyatartókban álló karvastagságú ünnepi

tív ereje varázsolja el az éjszakát. A családok, barátok együtt

gyertyák, a Márton-napi és más ünnepi felvonulások lámpá-

vacsoráznak, beszélgetnek. Jöjjenek el önök is családjukkal,

sai, ahogy Nepomuki Szent János ünnepén a Duna vízére tett

barátiakkal ezen az estén Szentendre óvárosába és sétál-

szurokba mártott égő kis szalmakoszorúk is, mind-mind az

janak fel a Templomdombra, a mécsesekkel megvilágított

ünnepek elmaradhatatlan jelei voltak. Ivan dan alkalmával az

esti partra, üljenek le valamelyik vendéglő teraszán! Hozza-

éj sötétjében is sokfelé világítottak Szent Iván-fényei, hiszen

nak magukkal lámpást, hogy azok imbolygó fényei tovább

„János küldetése arról szól, hogy tanúskodjon a világosságról.”

gazdagítsák a látványt! Megkértük a vendéglőket, vegyenek

A járvány és határainknál dúló há-

fel étlapjukra egy-egy jellegzetes

ború áldozataira emlékezve, és a

szentendrei dalmát ételt, amelyhez

mielőbbi békére vágyva a szentend-

recept-ajánlást is adtunk. A Duna

reieket arra hívjuk, hogy akárcsak
egyetlen mécses meggyújtásával
is, fejezzék ki együttérzésüket, és

korzó sátraiban önkénteseink étel-

ezekkel a pici lángocskákkal űzzük

raival. A Vigad Együttes zenél majd

el közösen a sötétséget.

a Riverside pontonon, és a Horvát

Abban bízunk, hogy a mai szentend-

Hagyományőrző Táncegyüttes mu-

reiek is befogadnak egy olyan ün-

tat be néhány spliti táncot.

nepet, amely kevés pénzből, de sok

Nagy álmunk, hogy egyszer ez az

önkéntes segítő munkájával szüle-

ünnep, amely közösségünk több év-

tik. Nem olyan látványos és hangos,

százados fiestája és Szentendre bú-

mint egy mai fesztivál, de talán így is

csúja, megőrizve mediterrán jellegét,

vonzó lehet! A program délután négy

Szentendre lélekmozdító látványos-

órakor ünnepi misével kezdődik, és

sága és a szentendreiek közös Szent

este fél nyolctól kezdjük el a mécse-

Iván ünnepe lesz.

seket kiraknia a Templomdombon és

Az előkészület részleteiről június 25-

a közterekre, amelyhez segítő keze-

ig folyamatosan tájékoztatást adunk

ket várunk!

a Szentendrei dalmátok Facebook

Azt szeretnénk, ha ez a szentendrei
ünnep hasonlatos lenne a pisaihoz.

oldalon, és itt lehet jelentkezni a

A Lungarno parti köztereken, házak-

Mindenkit szeretettel várunk!

kóstolót tartanak, és a Kőhegy bor
is ott lesz a parton Szentendre bo-

mécsesek kirakására is!
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Fotók: Deim Balázs

PASSING TIME
Láthatóvá tehető-e a múló idő, összeköthető-e a saját, szubjektív időérzékelésünk
objektív időegységekkel? Az ember személyes, belső időészlelése a külvilágtól
elvonatkoztatott, és csupán az átélt események, élmények határozzák meg tempóját, dinamizmusát. Ezzel szemben az
objektív idő, egzakt időintervallumokkal
mérhető. Szinkronba hozható-e ez a két
idősík?

DEIM
BALÁZS

Szentendrei rózsát fotóztunk
Rendhagyó telefonhívás érkezett szerkesztőségünkbe: nyugdíjas olvasónk kertjében
egy egész bokornyi szentendrei rózsa nyílt. „Ma vagy holnap jöjjenek, mert utána elvirágzik”, sürgetett, és fotósunk, Deim Balázs nem tétlenkedett. A szentendrei rózsa csak
Magyarországon megtalálható rózsafajta, itt is ritkán fellelhető. Felfedezésének területe
Pismányban ma természetvédelmi körzet, itt még vadon láthatóak tövei. Fokozottan
védett növény, természetvédelmi értéke 10.000 forint.

PASSING TIME

2 22. 6.18.
– 9.1 1 .

30 — REJTVÉNY

#PHOTOLAB #PASSINGTIME #DEIMBALAZS #MUZEUMICENTRUM
2000 Szentendre, Hunyadi utca 1.
+36 20 779 6657 • info@muzeumicentrum.hu
www.muzeumicentrum.hu
/ferenczymuzeumicentrum • muzeumicentrum

Deim Balázs legújabb experimentális
fotósorozata erre tesz kísérletet, az egy
éven át formálódó, alakuló képfolyam a
lassan csordogáló, komótosan hömpölygő vagy a gyorsan villanó, pillanatnyi
időt képezi le, a köztereken elhelyezett
camera obscurák vagy más analóg fotóeljárások által. A sorozat egyszerre vet fel
releváns, egzisztenciális kérdéseket és
fotótechnikai kísérletezéssel kapcsolatos
szakmai problémákat. Fotói egy illúziókkal teli, irracionális világot teremtenek,
ahol az élet ritmusának meg nem álló
metronóm játékát követhetjük nyomon.

Bartha Álmos
rejtvénye
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Passing Time – Deim Balázs
fotóművész kiállítása
Vajda Múzeum – PhotoLab, Szentendre,
Hunyadi u. 1.
A kiállítás 2022. 06. 18-tól 2022. 09. 11-ig
csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra
között látogatható.
Kurátor: Kopin Katalin

A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. május 30-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy
a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a Tourinform Iroda
felajánlásából szentendrei design-ajándékcsomagot sorsolunk ki.
A szerencsés nyertes nevét július 6-i lapszámunkban tesszük közzé.
Az április 13-i rejtvényünk helyes megfejtése „Szeretik a perecet” volt.
A nyertes: Gertsmayer Jánosné. Nyereménye egy Farkas Bori textiltervező iparművész által készített borítéktáska.

Egyre fenntarthatóbb otthonaink

Városunkban is szembeötlő, hogy a leglehetetlenebb helyeken nőnek ki vadonatúj
lakóparkok, újabb zöldterületeket betonozunk le álomotthonaink megvalósítása
céljából, növekszünk, mert azt gondoljuk,
az új az, ami szép, és csak az felelhet meg
tökéletesen az igényeinknek, amelyet pontosan ránk szabtak. A mai, naponta változó
és – mondjuk ki – horribilis építőanyagárak
és lehetetlennek tűnő munkadíjak mellett
nem sokan gondolnak arra, hogy az anyagok és építőelemek, amelyek végül otthonainkban öltenek testet, milyen környezeti
lábnyomot hagynak maguk után.
Pedig fontos volna.
A globális energiafelhasználás és széndioxid-kibocsátás közel 40 százalékáért
felel az épületszektor, beleértve ebbe az
építést és az üzemeltetést. Ez hatalmas
hányad. Statisztikai adatok alapján jelenleg
ebben Kína jár az élen, aki az utóbbi néhány évben annyit épített, mint az Egyesült
Államok az utóbbi száz évben.
Megdöbbentő számok.

A telek
Kiválasztunk egy gyönyörű telket, lehetőleg valami csendes helyen, a település
szélén, a természet közelében – vagy éppen már a természetben. Alapot ásunk,
építünk, burkolunk, betapasztjuk a talajt.
Ez a kifejezés írja le azt a jelenséget, amikor
a talaj működése gyakorlatilag megszűnik, hiszen nem érintkezik az atmoszférával
és vegetáció sincs rajta többé. Az Európai Unió országaiban az 1950-es évek óta
78%-kal nőtt a városok összterülete, és jelenleg az unió területén a talaj 10%-a van
betapasztva. Könnyen belátható, hogy a
természet vagy a mezőgazdasági területek
rovására történő növekedés nem jó irány.
Az építkezés
A hazai hagyományos építésmódokból
adódhat, hogy azt tartjuk háznak, ami
szilárd anyagból épült – kőből, téglából,
betonból –, tehát szent és bonthatatlan.

Erre állt rá az építőanyag-piac is, ontja
magából az egyre okosabb téglákat és a
mindent összetartó cementet. Igen ám, de
mit tudunk arról, hogy ezen építőanyagok
előállításához szükséges nyersanyagok
kitermelése, gyártása, valamint szállítása
milyen környezeti hatással jár? Hogy számokkal válaszoljak a feltett kérdésre: az
Európai Unióban felhasznált – a természet
rovására kitermelt – nyersanyagok ötven
százalékáért, tehát a feléért, az építőipar a
felelős. Ebből csak egy anyagot kiemelve:
a cementipar önmagában globális szinten
olyan léptékű, hogy ha egy önálló országként tekintenénk rá, Kína és az Egyesült Államok után a világ a harmadik legnagyobb
kibocsátója lenne.
Nem mellékes tehát, hogy az építkezéseink során milyen anyagok kerülnek beépítésre. Arra a kérdésre, hogy a kiszemelt
építőanyagok közül ökológiai szempontból melyik a legmegfelelőbb, az életciklus
elemzésük összehasonlításával kaphatunk
választ. Ez az elemzés megmutatja, hogy
az adott termék a teljes életciklusa alatt
– tehát a nyersanyag kitermeléstől az építőanyag hulladékként való kezeléséig –
milyen mértékű a károsanyag kibocsátása.
Az egyes gyártók ezt az adatot már feltüntetik a terméknyilatkozaton, így egy teljes
épület környezeti hatása számosíthatóvá
válik – remélhetőleg már a közeljövőben.
Ez persze csak a gyártmányokra igaz, az
igazán ökologikus anyagok, úgymint a fa,
a vályog, a szalmabála, nád, kender és
társai továbbra is kicsit szürkezónás építőanyagok, hiszen éppen azért, mert nem
köthetők gyártóhoz, nincs, aki elvégezze a
minősítésüket, így nehéz őket szabványosítani. A jogszabályi környezet adta lehetőségek (pl. tűzvédelmi, hő-és páratechnikai,
tartószerkezeti követelmények) miatt ezért
ezek az anyagok nem alkalmazhatóak bárhol, bármilyen helyzetben.
Körforgásos építészet
A lineáris gazdaság elvesz – termel – eldob
rendszerével szemben a körforgásos gazdaság az eldobás, tehát a hulladék végtermékként történő kezelése helyett más
alternatívákat kínál. Ha ugyanígy tekintünk
építőanyagainkra már a tervezéskor, egész
másként kell gondolkodnunk. Ez, a már
említett hagyományainkból eredeztethető megszokásaink miatt természetesen a
tervezőt is kihívás elé állítja, nem csak az
építtetőt. S bár az építőipar egy rendkívül

nehézkes, nagy tehetetlenségű és rugalmatlan gépezet, azért látunk már idehaza
is mintaként szolgáló épületeket, amelyek
ebben a szellemben valósultak meg. A
körforgásos gazdaság 3R (reduce – reuse
– recycle; lefordítva: csökkentsd, használd
újra, hasznosítsd újra) szemléletével párhuzamot vonva, a következő irányelveket
érdemes megfontolni.

Redukálhatjuk a felhasznált építőanyagok
mennyiségét egyszerűen azzal, hogy felülvizsgáljuk az életterünk szükséges méretét. A kisebb épület kevesebb beépített
anyagot, az pedig nyilvánvalóan kisebb
ökológiai lábnyomot jelent. Beépíthetünk
használt vagy bontott építőanyagot vagy
szerkezetet (amennyiben a szabványok és
jogszabályok lehetővé teszik), vagy akár
újrahasznosítottat is – jó példa erre az újságpapírból készült cellulóz szigetelés –,
illetve már a tervezés fázisában gondolnunk kell arra, hogy az általunk beépített
anyagokat, termékeket bontás után a későbbiekben is tovább lehessen használni.
Üzemeltetés
Az épületeink üzemeltetéséről tapasztalati szinten is van információnk, hiszen az
energiafogyasztásunk, és az, hogy ezért
mennyit fizetünk, egyenes arányban áll
egymással. Így, ha nem is a környezetterhelésünk mértéke miatt, de erre már odafigyelünk. Az energiahatékonyság fontos,
és ezért lehetőségeinkhez képest egyéni
szinten is sokat tehetünk, akár napelemek
használatával. Lényeges az épületeink hőveszteségének minimalizálása, amelynek
a legegyszerűbb módja a hőszigetelés, de
nem mellékes a legnagyobb „fogyasztó”,
a fűtés módjának megválasztása sem.
A fosszilis energiahordozók használatát
egyre inkább kiváltják az elektromos (pl.
hőszivattyú) és biomassza tüzelésű (pl.
pellet) alternatívák, amelynek fő oka elsősorban talán nem is a környezettudatosságra, mint inkább arra vezethető vissza,
hogy a gáz bevezetése körülményes lett
és magas költségekkel jár, de mindegy is,
hogy milyen megfontolásból választjuk az
ökotudatosabb megoldást, a bolygó, így
vagy úgy, nyer vele.
-lzs-
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A fenntartható, energiatudatos, organikus, környezetbarát, ökologikus (és így tovább)
otthon fogalmával gyakran találkozunk. A háztartásvezetés szintjén már nagyjából
tudjuk, hogy mit takarnak ezek a fogalmak, de vajon azzal tisztában vagyunk-e, hogy
a ház – mint az építőipar végterméke – és annak üzemeltetése hogyan és milyen
mértékben járul hozzá a klímaváltozáshoz?

D I Á KOLIM PIA
UGRÓKÖTÉL ORSZÁGOS DÖNTŐ
Az Országos Kötélugró Diákolimpia döntőjét 2022. március 19–20-án Kunszentmártonban rendezték meg. Nagy öröm
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volt ez a megmérettetés a covid miatti két
év kihagyás után. A versenyen egyéni és
páros versenyszámban mérhették össze
tudásukat a megyei döntőkről továbbjutott
ugróköteles lányok és fiúk. Idén is kiválóan
teljesítettek a szentendrei fiatalok, egyéni
összetett versenyszámban. Két diákolimpiai bajnok is lett, és még egy ezüstérmet
is sikerült megszerezni. Így a Szentendrei
Kenguru Kötélugró DSK sportolói többször
is állhattak a dobogón.
Eredmények: 1. hely: Szalai Nóra IV.B korcsoport (Szent András Katolikus Ált. Isk.) •
1. hely: Vass Torda IV.B fiú kategória (Szentendrei Református Gimnázium) • 2. hely:
Kunfalvi Janka II.B (Szent András Katolikus Ált. Isk.) • 4. hely: Görög Zsófia II.B (II.
Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium) •
4. hely: Pálmai Laura és Szalai Nóra páros
duplázás (Szent András Katolikus Ált. Isk.)
5. hely: Bányász Hanga I.B (Szent András
Katolikus Ált. Isk.) • 6. hely: Hilbert Petra

VI.A (Óbudai Árpád Gimnázium) • 7. hely:
Huber Kincső II.B (Pomázi Német Nemzetiségi Ált. Isk.) • 7. hely: Somogyi Ivett I.B
(Szent András Katolikus Ált. Isk.)
Gratulálunk versenyzőink kiváló eredményéhez! Köszönjük a szülők anyagi, lelki
és szurkolói támogatását! Külön köszönet
Lengyel Ibolya edzőnek a lelkiismeretes
munkájáért.
LABDARÚGÁS ORSZÁGOS DÖNTŐ
A Szentendrei Református Gimnázium csapata az előkelő 8. helyen végzett a IV. kcs.
(7-8. évf.) Labdarúgás Diákolimpia Országos döntőjében, Debrecenben.
Tizenkilenc megye győztes és Budapest
bajnoka kiváló labdarúgókkal a soraiban
vett részt az eseményen. A „Refi” csapata
két sérülésnek köszönhetően három vízilabdázóval, két kézilabdázóval, egy hobbi
focistával és mindössze négy labdarúgóval érte el ezt a kimagasló eredményt.

Külön elismerés, hogy a gólkirály címet
is elhozhattunk Bergmann Kristófnak köszönhetően, aki tizenkilenc gólt szerzett!
Gratulálunk a csapatnak és Köck Gábor
testnevelőnek.
Ezúton szeretném megköszönni Antal Zoltánnak, Leányfalu LSE elnökének a segítségét, hogy a fiú labdarúgás tornáknak helyszínt biztosított. Szentendre ezt nem tudta
az idén megtenni, így mindenki utazott, de
megérte! Nélküle nem juthatott volna ki a

Református Gimnázium sem az országos
döntőre.
TORNA ORSZÁGOS DÖNTŐ
Budapesten rendezték a „B” kategóriás
országos döntőt, ahol a Szent András Katolikus Ált. Isk. egyéniben és csapatban is
képviselte megyénket. Éppen lecsúszva
a dobogóról a IV. helyen végeztek a fiúk:
Stibrányi Kornél – Wildner Zalán – Kéri
Mihály – Komáromi Zente.
STRANDRÖPLABDA ORSZÁGOS DÖNTŐ
Több napon keresztül, különböző korcsoportokban zajlott az országos strandröplabda diákolimpia országos döntője, ahol
minden korcsoportban érdekeltek voltak
a röpis lányok és fiúk. Gyönyörű eredményekkel térhettek haza a fiatalok és testnevelőik.
III. kcs.: Bártfai Boldi – Csárdás Erik 2. hely;
Cotor Bea – Cotor Dári 5. hely; Hudacsek
Luca – Sárvári Zoé 7. hely; Lehoczky Zsófi
– Zserai Ercsi 9. hely
IV. kcs.: Országos győztesek: Kiss Zozi és
Ott Zsófi
V. és VI. kcs. párosaink a nyolcad döntőig
verekedték magukat. Gratulálunk a lányoknak, fiúknak és Batáriné Balázs Böbének.
KÉZILABDA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium történelmének legszebb
eredményét tudhatja maga mögött azáltal,
hogy II. korosztályos csapata is az országos döntő kapujában volt. A labdarúgással
ellentétben itt nem kerül automatikusan
döntőbe a megye legjobbja. A fiúknak elődöntőt kellett játszaniuk, ahol jó játékkal,
de alul maradtak. III. és IV. kcs. fiúk is ezüstéremmel tértek haza, ami sajnos nem volt
elég az országos döntőbe jutáshoz.

Xylem Watermark Sulisárkány verseny
Nincs nyár iskolai sárkányhajó verseny nélkül. Idén május 26-án rendezték meg a Sulisárkány hajóversenyt a Lupán, és a Xylem Watermark cég vállalta, hogy anyagilag
támogatja a verseny létrejöttét. Nélküle az idén nem evezhettek volna a fiatalok.
Harminchat nevezett csapat, háromszázkilencvenhat gyermek, három hajó, három kormányos, testnevelők, szülők, soksok segítő és remek hangulat jellemezte
a csütörtöki versenyt. Három korcsoportban küzdöttek a csapatok előfutamokkal,
középfutamokkal majd döntőkkel.
Szinte egyetlen csapatnak sem volt lehetősége a gyakorlásra, így fontos volt,
hogy ki milyen gyorsan tudja összerendezni a mozgását, és leghamarabb beevezni a célba.
A hajókban egy dobos mellett minimum
két lánynak, maximum nyolc fiúnak kell
ülnie. A gyerekeknek nemcsak a verseny

volt nagy élmény, hanem az is, hogy kedvükre használhatták a Lupa-tó játékait is.
Fantasztikus verseny volt, és bízunk abban, hogy jövőre megint találunk egy
szponzort, aki támogatja a gyermekek
sportolását, vízhez, természethez való

közelségét és a minőségi együtt töltött
idő fontosságát.
Eredmények: 5-6. osztály győztes csapata: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium • 7-8. osztály győztes csapata: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium • 9-12. évfolyam győztes
csapata: Ferences Gimnázium csapata
Gratulálunk a résztvevőknek és a szervezőknek a színvonalas versenyért!

Elindult a „MOZDULJ SZENTENDRE” programsorozat

Szeretne tornázni, de nincs kivel? Itt az alkalom, hogy tegyen ön
is az egészségéért. A Postás strand várja a sportolni vágyó helyi
lakosokat korra és nemre való tekintet nélkül. Mindenki megtalálja a magának legszimpatikusabb mozgásformát: jóga, pilates,
funkcionális tréning, gerinctorna, alakformáló edzés is szerepel
a listában. A merészek valamennyit kipróbálhatják. Mindössze
a tornaszőnyegre, ivóvízre és lelkesedésre lesz szükség.
Eddig két alkalommal rendeztek szabadtéri tornát az érdeklődőknek. Az első alkalommal kilenc-tíz, majd a következőn már
tizennégy sportolni vágyó tett az egészségéért. A harmadik
alkalom időjárási viszonyok miatt elmaradt, de bízva a jó időben,
reméljük, hogy egyre többen és többen lesznek jelen.
Néhány lelkes résztvevő visszajelzése:
Soós Lajos a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának főtörzs zászlósa pozitív élményként élte meg az első szabadtéri
gerinctornát.
„Egy jó kezdeményezéshez én is szívesen csatlakozom. Tíz lelkes,
vegyes életkorú és edzettségi állapotban lévő hölgy volt jelen.
Nem voltak ideálisak a körülmények, mivel kissé vizes volt a talaj,

de ez sem tántorított el bennünket. Abszolút pozitív élményként
éltem meg a kezdeményezést, és reméljük, egyre többen csatlakoznak felhíváshoz.”
„Nagyon örülök, hogy ott lehettem. Élveztem minden percét és
tetszett, hogy szabadban volt, kedves oktatókkal. Kellemesen
elfáradtam” – Évi.
„Végre hozzánk is eljutott a közösségi torna. Jó hangulat volt,
kellemes idő. Legközelebb hívom a szomszédomat is.” – számolt
be egy másik lelkes résztvevő.
„Járni fogok, ha lesz még rá lehetőség. Sok rossz dolog mellett,
ez igazán jó ötlete volt az önkormányzatnak” – Judit.
A következő időszak programjai: Június 11. Jóga, Szászi Ágnes
(Jógafészek) • Június 18. Funkcionális edzés, Tóth Péter (Piramis
SE) • Június 25. Alakformáló, Mák Ildikó (Piramis SE) • Július 2.
Jóga, Szászi Ágnes • Július 9. Funkcionális edzés, Tóth Péter
Gergi Erna

IDÉN IS ULTRABALATON
Banka Balázs beszámolója, aki négyfős
csapatával a dobogó II. helyén végzett.
„Az idei Ultrabalatonon a The Mooore
Cheese Teamben, Csótár Martin, Drabbant
István és Gartner Áron csapattársaimmal
futottunk a négyfős férfi váltó kategóriában a pénteki versenynapon. A tavalyihoz
képest nagyban változott a pálya, mivel
biztonsági okokból a Balaton-felvidéki

S P O RT S ZE LE T
KOSÁRLABDA
Bajnok a Szentendre KSE, bronzérmes
a Szentendrei Kinizsi HSE
A május hónap a kosárlabdaszezon zárásaként a megyei bajnokság és a regionális bajnokság döntőiről szólt. Május
14-én rendezték meg Veresegyházán az
U18 korcsoport Közép Régiójának négyes
döntőjét, ahol a Szentendrei KSE csapata az előkelő harmadik helyen zárta az
idényt. Az egyesület 2006-os alapítása
óta ez a legkiemelkedőbb eredmény,
amit junior csapat elért a regionális
bajnokságban. Május 22-én Telkiben
rendezték meg a megyei bajnokság
helyosztóját az U18 korosztály számára.
Ezen az eseményen két szentendrei csapat is érdekelt volt. A harmadik helyért a
Szentendrei Kinizsi HSE csapata nyerte
meg a csatát. A bajnoki címért a címvédő
Szentendrei KSE csapott össze a Monor
csapatával, melyet győzelemmel zárva
lett a tavalyi év után újra megyei bajnok
a Szentendrei Kosárlabda SE junior csapata.
LABDARÚGÁS
Bronzéremmel zártak a Dunakanyar SE
U15 fiai. Az előző szezonban kiérdemeltük
a feljutást az MLSZ Kiemelt Keleti csoportjába, de a szintlépés csak lendületet
adott srácainknak a 2021/22-es szezonra,
ugyanis a szép eredményt látványos, nagy
labdabirtoklási fölényű, támadó szellemű

játékstílussal értük el, a bajnokság igazi
gyöngyszemeként.
Játékosainknak és edzőinknek gratulálunk,
a szülőknek pedig köszönjük az egész éves
biztatást! (Dunakanyar SE)
VÍVÁS / PÁRBAJTŐR
Első ízben nyerte el szentendrei lakos a
több évtizedes hagyományokkal rendelkező Czetz Kupa vándorserlegét. Imre Zsombor (43) kiegyensúlyozott vívással, hibátlan
mérleggel szerezte meg a győzelmet. A
Czetz Kupát a Ludovika SE Tiszti Vívóklubja
rendezte meg Budapesten május 25-én.
hegyi szakasz egy része kikerült. Így a táv
is némileg kevesebb, kétszáztizenegy kilométer volt. A tempót előzetesen 4:20ra lőttük be, aminél kicsivel gyorsabban
haladtunk, így a verseny százhetvenedik
kilométerénél került elő a fejlámpa. A célban tizennégy óra negyvenhat percnél állt
meg az időmérő, ezzel a dobogó II. fokára
állhattunk fel. Szentendréről további hat
csapat is szerepelt a versenyen, ami nagyban mutatja a futás szeretetét.”
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A szentendrei önkormányzat támogatásával a helyi sportegyesületek 2022. május 7. és július 9. között, szombatonként
9 és 11 óra között a Postás strandon várják az érdeklődőket
díjmentes és regisztrációhoz sem kötött közös mozgásra.

2000 óta pozitív a vándorlási mérleg
Az elmúlt két esztendő az agglomeráció éve volt. Sokan költöztek a Budapest közelében található településekre, így
Szentendrére is. Az Otthon Centrum szentendrei irodájának
vezetőjét, Antal Ilonát a növekedés számairól kérdeztük.
Hogyan érintette a kiköltözési hullám Szentendrét és a
környező településeket?
Az elmúlt években valóban
egyre többen költöztek ki Budapest környékére és a járvány hatására ez a trend csak
tovább erősödött. A Szent-

Hogyan alakult a térségben
az adásvételek száma?
Az ingatlanforgalom egyik
fontos mutatószáma az adásvételek mennyisége. Bár a
tavalyi végleges tranzakciószámok még nem ismertek,
az Otthon Centrum mintegy

ÁRAK
MIGRÁCIÓ
A SZENTENDREI JÁRÁS
2000-TŐL MINDEN EGYES ÉVBEN
POZITÍV VÁNDORLÁSI MÉRLEGGEL ZÁRT.

HASZNÁLT
LAKÁSOK
BUDAKALÁSZ 688E FT/M²
SZENTENDRE 610E FT/M²

TAHITÓTFALU
LEÁNYFALU

PÓCSMEGYER

SZENTENDRE
POMÁZ

több adásvétel Szentendrén
történt 570 darabbal, és az
újépítésű adásvételek döntő
részét is itt regisztrálták. A
második legtöbb üzlet Budalakászon köttetett, 150 darab,
de Leányfalu, Tahitótfalu és
Szigetmonostor is közel 100
tranzakciót tudhat magáénak
a tavalyi évről. A sort Kisoroszi zárja 30 adásvétellel. A
rendelkezésünkre álló előzetes adatok alapján azt látjuk,

SZIGETMONOSTOR

ÚJ

750E FT/M²
725E FT/M²

HÁZAK
BUDAKALÁSZ 690E FT/M²
SZENTENDRE 672E FT/M²
LEÁNYFALU 618E FT/M²

BUDAKALÁSZ
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ADÁS-VÉTEL

840 db

PÓCSMEGYER
31,5‰
30‰
BUDAKALÁSZ
SZIGETMONOSTOR 27‰
VÁROS
SZENTENDRE
POMÁZ

2021-HEZ KÉPEST

15%

SZENTENDRE 570 db
BUDAKALÁSZ 150 db
LEÁNYFALU,
TAHITÓTFALU, 100 db
SZIGETMONOSTOR

10‰
7,5‰

endrei járás is igen népszerű a Budapestről kiköltözők
körében. Mi sem mutatja ezt
jobban, mint az, hogy 2000től minden egyes év pozitív
vándorlási mérleggel zárt,
vagyis többen költöztek a
térségbe, mint ahányan elmentek onnan. A Központi
Statisztikai Hivatal munkatársai 2020-ban 16,4 ezrelékes
vándorlási mérleget mértek
a járásban, ami az elmúlt tíz
év rekordja, de Pest megyei
viszonylatban nem számít
kiemelkedőnek. A járás minden településén pozitív volt
a vándorlási mérleg ebben
az évben. A főbb vándorlási
célpontok Pócsmegyer (31,5
ezrelék), melyet Budakalász
HIRDETES_190_265.indd 1
és Szigetmonostor követett
(30, ill. 27 ezrelék). A járás városi rangú települései Szentendre és Pomáz nem került a
sor elejére, de itt is 10, illetve
7,5 fő gyarapodás volt 1000
lakosra vetítve.

840 adásvétellel számol a térségben, amely hozzávetőleg
15%-kal több, mint az előző
évben. A tranzakciók többsége, 780 darab használt, míg
mintegy 7%-a volt csak újépítésű ingatlan. Messze a leg-

hogy az idei évben is nagyon
hasonlóan alakulhat a lakáspiac a térségben.
Mennyire drága Szentendre
és a környező agglomeráció?
A 2021-es előzetes KSH
adatok alapján Budakalá-

szon voltak a legdrágábbak
a használt házak 690 ezer
forintos négyzetméterárral.
Ettől nem sokkal maradt el
Szentendre sem 672 ezer
forinttal, míg a szomszédos
Leányfalu 618 ezer forintos
négyzetméterárral lett a harmadik a járásban. A környék
messze legolcsóbb települése Kisoroszi, ami a rossz közlekedéssel és a fővárostól való
távolsággal magyarázható. Itt
278 ezer forint volt a fajlagos
átlagár. A megfizethetőbb települések körében Csobánka
és Tahitótfalu említhető még,
ahol 339, valamint 390 ezer
forintért lehetett ingatlant
vásárolni négyzetméterenként. A térség többi településén négyzetméterenként 500
ezer forintos átlagár tekinthető mértékadónak a használt
családi házak esetében.
Ami a használt lakásokat illeti, ez a típus kevés településen jellemző, főként Szentendrére és Budakalászra
korlátozódik. Utóbbi város a
drágább, 688 ezer forinttal
négyzetméterenként, míg
Szentendrét 610 ezer forintos
átlagos négyzetméterár jellemezte tavaly. Az újlakások
ára szintén e két településen releváns, Budakalász és
Szentendre sorrendben 750,
valamint 725 ezer forintos
négyzetméterárral.
(x)

Az Otthon Centrum szentendrei irodája közel két évtizedes működése alatt számtalan
ügyfélnek nyújtott segítséget otthona megtalálásában vagy éppen ingatlana eladásában. A Dunakanyar körút 61. szám alatt található iroda megnyitásakor elsődleges célunk
az volt, hogy a hozzánk betérők megtalálják, amit keresnek és elégedetten távozzanak
– ez ma sincs másként. Klienseink elégedettségéhez elengedhetetlen kollégáink magas szintű szakmai tudása, valamint az ingatlanértékesítés területén szerzett sokéves
tapasztalata.
Az ingatlanközvetítés során arra törekszünk, hogy megkönnyítsük az eladás vagy éppen
a vásárlás folyamatát. Igyekszünk minden olyan információt ügyfeleink rendelkezésére
bocsájtani, ami segíti őket döntésük meghozatalában. Széleskörű kínálatunkkal a környék
minden településén jelen vagyunk, legyen szó telekről, lakásról, házról, vagy éppen új
építésű ingatlanról. Az ingatlanközvetítésen kívül számos szolgáltatást nyújtunk mind az
eladók, mind pedig a vevők számára, hiszen nemcsak
a megfelelő ingatlan megtalálásában
2022. 06. 01. 15:18
vagy eladásában számíthatnak ránk, hanem ingyenes, banksemleges hiteltanácsadásban,
az adásvételhez kötelező energetikai tanúsítvány elkészítésében és ügyvédi háttér biztosításában, valamint az ingatlanra szabott marketing stratégia kialakításában. Szakmánk a
bizalomra épül, melyre mindennapi munkánk során is igyekszünk rászolgálni.
Keressen fel minket, és bízza szakértőinkre otthona értékesítését, vagy tekintse meg portfoliónkat, és kérje segítségünket álmai otthonának megtalálásában!

Részvételi díj:

37.000 Ft/fő

Fazekas tábor és Faműves tábor
a skanzenben!
Jelentkezés: www.skanzen.hu

kÖvess mInket!

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM / 2000 SZENTENDRE / SZTARAVODAI ÚT 75. / TELEFON: +36 26 502 500

Kezdd el a pályafutásod
az Értékesítésben és dolgozz
Bolti eladóként!

´ben
részmunkaidó

2000 Szentendre ,
Kalászi út 2/a.

heti 35 óra

kezdő bruttó bér

329 963 Ft

FELADATOK, AMIK RÁD VÁRNAK

ÁRUPAKOLÁS

KASSZÁZÁS

HELYBEN SÜTÖTT SE
PÉKÁRUK MEGSÜTÉ

HR_hirdetes_Szentendre_es_videke_190x130,4_Szentendre_bolti.indd 1

TAKARÍTÁS
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2022. július 18-22.
13 éves kortól szeniorig!
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SPAUZA
EGÉSZSÉG- ÉS RENDEZVÉNYHÁZ

UNK!

OTT
MEGNYIT

A Spauza az a hely, ahol garantált
a testi és lelki feltöltődés!
tásaink:

Szolgálta

• Szépségápolás
• Mozgás órák
• Mentális egészség terápiák
• Masszázs
• Szolárium

ás:
Nyitvatart
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Várjuk Önt is szeretettel!

zobák
Termek/s
k!
bérelhető

2000 Szentendre, Sas u. 11.
+36 20 444 0494
info@spauza.hu
spauza.hu
https://www.facebook.com/Spauza.hu

VÍZ-GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKAZÁN CSERE,
KÉMÉNYBÉLELÉS
Vállaljuk:
– e
 gyszerűsített eljárásban,
gázkazánok cseréjét
– kondenzációs kazánok,
kedvezményes beszerzését
– kémények bélelését, átalakítását
– víz-gáz – fűtési hálózatok
kiépítését
– tervezését, teljeskörű
ügyintézést
– ingyenes felmérés, és
ajánlatkészítés

06309-36-86-36
Kékesi Miklós ügyv Gázprojekt.hu kft
www.gázprojekt.hu
kekesi.gazprojekt@gmail.com

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

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

Szentendre belváros 30nm-es iroda kiadó. Tel.: +36
70 231-2365

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő 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.
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását
vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon:
+36 20 980-3957
Hűtőgépszerelés garanciával, klímatelepítés és
tisztítás profi eszközökkel. Tel: +36 70 316-6288
Minőségi lakásfelújítás. Komplex fürdőszoba-,
konyhafelújítás, festés, mázolás, tapétázás, kültér,
beltér. Ingyenes árajánlat, kiszállás, árubeszerzés.
www.pecoproject.hu, +36 20 424-0227

RÉGISÉG
Hagyatékot, könyvet, gyűjteményeket (bélyeg,
pénz, képeslap, kitüntetés stb.) vásárol magángyűjtő, díjtalan kiszállással. Pál István tel.: +36 20
947-3928
Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat, bútorokat,
porcelánt, teljes hagyatékot. Tel.: +36 20 280-0151
e-mail: herendi77@gmail.com

E GY É B
Egészítse ki anyagi jövedelmét, Gábor Eszmeralda
eltartási vagy életjáradék szerződést kötne, igény
esetén gondozását is vállalná. Telefon: +36 30
898-5720
Életjáradék, segíthet visszazökkeni a mindennapok élvezetébe. Bevásárlás, ápolás, gondoskodás, takarítás. Legyen szó bármiről, én segítek
Önnek. Tel: +36 70 723-6434
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S ZO LG Á LTATÁ S
Cserépkályha és kandallóépítés. bakoskandallo.hu
+36 20 492-1296

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112

• 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

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

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

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

KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

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

RENDÉSZETI IRODA
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36-26/300-407
Telefon ügyeleti: +36-20/290-0190
E-mail: szeri@szentendre.hu

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

38 — közérdekű

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gyerekek fókuszban
2022 nyarán, május 2. és augusztus 29. között a V8 Uszoda és Wellness kiterjeszti az 50 százalékos gyerekjegyet hét évvel, 7-14 éves
korig. Gyermekek is használhatják a nyári időszakban felnőtt felügyeletével a wellness részleget, hétköznap és hétvégén is, nyitástól
délután négy óráig. Tizennégy éves kortól a diákjegy mínusz 20%
kedvezménnyel vásárolható meg.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal
a Közszolgálati Tisztviselők Napján
2022. július 1-jén (pénteken) ZÁRVA tart.
Megértésüket köszönjük!
dr. Schramm Gábor jegyző

Nyári nyitvatartási akció
Nyári üzem a V8 uszodában, 2022.06.18 és 2022.08.29 között az
iskolai szünetben az uszoda és wellness részleg egyidőben tart
nyitva a tavalyi nyárhoz hasonlóan, hétköznap 8.00-20.00 és hétvégén 8.00-19.00 között. Az uszodának jelenleg nincs verseny
és vagy utánpótlás úszója, ezzel csökkent a „sportuszoda” jelleg
és meghatározó lett a „tanuszoda” jelleg. A nyári időszakban az
úszásoktatások száma lecsökken és a „városi uszoda” jellemzői
szerint üzemel az uszoda. A nyári üzem a tavalyi évben is két és fél
millió költségmegtakarítás jelentett, csak a személyi költségekben.

GYERE HOZZÁNK KÖZÖSSÉGI
SZOLGÁLATRA!
Érdekel a kultúra? Szívesen segítenél Szentendre
rendezvényeinek megvalósulásában? Végezd el a
közösségi szolgálatod a Szentendrei Kulturális Központban,
ahol kötetlen munkahely, fiatalos kollégák és szórakozási
lehetőség is vár!
Hol számítunk a segítségedre?
A Dunaparti Művelődési Házban, a Barlangban, a
Szentendrei Teátrumban, a P’Art Moziban, a Szentendre és
Vidéke szerkesztőségében, a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár színháztermében és a szentendrei fesztiválokon
(Gyereknap, Ister, Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál
és Szentendrei Jazz és Bornapok, Advent)
Milyen munkát végezhetsz nálunk?
Szórólapozást, plakátkihelyezést, jegykezelést, a nézők,
közönség irányítását stb.
Jelentkezz a kalmanovits.balazs@szentendre.hu email
címen!

2022. JÚNIUS 30. – AUGUSZTUS 26.

szentendreiteatrum.hu

PELLER I MÁTYÁSSY I LUKÁCS I JORDÁN

