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1. belváros
Postás strand játszótérhez vezető
lépcső átépítése, akadálymentesítése.

2

2. pannónia telep

3. vasúti villasor és környéke

4. püspökmajor lakótelep

Pannóniatelep kertvárosi részén
a csapadékvíz elvezető árkok
befedésének ütemezett elindítása.

A Vasúti villasoron egy zebra építése
a Dr. Nagy Lajos utca és a Villasor köz
közé.

Szmolnyica sétány egy szakaszának
felújítása. (Szmolnyica sétány 14 és 11
számú házak által határolt szakasz)

5. lászló telep és angol házak

6. patakpart, füzespark,
vasvári lakótelep

7. alsópismány és környéke

Kálvária út végén a körforgalomnál
pihenőhely, ülőpadok, fásítás,
ivókút, szemetes és kutyapiszok-kuka
kihelyezése.

8. izbég
A Szentlászlói út és az Anna utca
között lévő Köves-köz lépcsőjének,
burkolatának felújítása és korlát
építése.

A MI VÁROSUNK, A MI DÖNTÉSÜNK!

A Bükkös patak jobb partján a zöld
felület ápolása, rekonstrukciója a
Vashídtól a Mária utcai hídig.

9. felsőpismány, sztaravoda
és szarvashegy
Barackos út, Sörét utca, Patron
utca, Vadőr utca kereszteződésének
aszfaltozása..

Sztaravodai útnál a Barátság köz
bejáratánál a vízelvezető folyóka,
rácsozat és útbeszakadás kijavítása.

10. tyúkosdűlő, petyina,
boldogtanya és papsziget
környéke
Sellő utcai játszótér felújítása,
fejlesztése.
Köszönjük, hogy aktív volt
és részt vett a programban.

Amint az az előző, „otthon” témában született lapszámunkból is kiderült, Szentendre, mint letelepedési
helyként és turisztikai látványosságként is igen népszerű agglomerációs város nap mint nap szembesül
az élhetőség kérdésével. Mitől működik egy város,
és mi az, ami ennek akadályát képezi? Milyen, lehetőleg jó válaszokat lehet adni a problémákra?
Így van ez a közlekedéssel is. A korszerűtlen tömegközlekedés, a rendszeres koccanások és dugók,
a behajtási és parkolási problémák régóta követelik
a megoldásokat, melyekkel a döntéshozóink is tisztában vannak. Ezt igazolja, hogy mind a 11-es út, mind
a hév felújítására megtörténtek az előkészületek.
Vagyis változások előtt állunk. Ezek azonban nem
csupán rajtunk kívül álló okokból következhetnek be
(ld. Mi lesz veled 11-es út?, vagy Reform alatt a parkolási rendszer c. írásainkat), ugyanis mi magunk is
változtathatunk a szokásainkon. Ehhez persze szemléletváltásra is szükség lehet (ld. Tudatosabban kell
közlekednünk!), de ha ez megtörténik, olyan új megoldásokat is megláthatunk, amelyekre korábban
nem gondoltunk (ld. Kell-e Szentendrén iskolabusz?,
Felhívás gyalogbuszra!), ám mégis működőképesek.
Kedves Olvasó!
Bízom abban, hogy jelen lapszámunk írásait nem
csupán informatívnak találja majd, hanem némely témában gondolatébresztőnek is.
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SZENTENDRE KÖZLEKEDIK
Karlovitz Kristóf jegyzete
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A 11-es út városunk közlekedésének fontos pontja: Szentendre népszerűsége a
turisták és beköltözők körében nagyrészt
annak köszönhető, hogy a főutat használva Budapest könnyen megközelíthető. Az
út itteni szakasza a ‘70-es, ‘80-as években
nyerte el jelenlegi formáját, a tervek szerint augusztus 20-a után újra felújításra
kerül. Fontosságát mutatja, hogy a felújítás és a terelés útja-módja Szentendre
egyik kardinális kérdése lesz az elkövetkező hónapokban.
Ezen lapszámunk címlapfotóján is a 11-es
út szerepel. A képet Deim Balázs fotóművész készítette, különleges technikával.
Amikor kiderült a téma, már tudtam, hogy
honnan és mit lehetne fotózni a címlaphoz
– mondta –, mert a Passing Time című
legújabb fotósorozatomhoz is innen készítettem az egyik képet. A kiállítás tematikájához illeszkedve azonban azt a képet
egy régi analóg fakamerával fekete-fehér
fotópapírra készítette. Arra gondoltam,
hogy digitális kamerával színesben fogom
lefotózni nagyjából ugyanazt a látványt,
aminek aztán az egyik változata a címlapra
került.
2022. június 27-én este 9 és 10 óra között
készült a kép a Metál üzletház fenti sarkától, digitális fényképezőgéppel, hosszú
expozíciós idővel, hogy az autók fényei
elmosódva jelenjenek meg, követve a
közlekedés áramlását a forgalmas úton.
Egyszerűen meg lehetett csinálni, felelte
kérdésünkre lapunk fotósa, bár télen, amikor az analóg fakamerával fotóztam, akkor
folyton trafipaxoló civilrendőrnek néztek.

Sokat járom e kedves várost, autóval, bringával, kajakkal, hévvel, busszal – tisztában
vagyok szinte kibogozhatatlan helyzetével.
Közösségi emberként már segítettem egy
problémáján, és most eltűnődtem egy lehetséges megoldáson.

endrén fekvőbringámmal, de nem közlekedésként, hanem rekreációs sportként.
Vannak, akik pedálozva járnak budapesti
munkahelyekre, ha magasabban laknak,
elektromos rásegítésű gépet választhatnak. Ám még így is kevesen vállalkoznak
elég hosszú, nem minden időjárásban kellemes kerekezésre,
a nagyon behatárolt gyerek- és
poggyászszállítással. Azért, hogy
többen legyenek, kedvező feltételeket kell teremteni. Jómagam,
pár éve, cikkeimmel elértem,
hogy feloldották a kerékpározás
tilalmát a 11-es út városi szakaszán, kiszélesítve a szélső sávot.
Megépült egy új, tájilag szép kerékpárút a Lupa-tónál, de a régi
Karlovitz Kristóf, 2022. június 20-án
a Postás strandon, Nagymarosról leevezve
Duna-parti úton, ahová becsatlakozik, balesetveszélyesen felpúposodott az aszfalt – szemláKARLOVITZ KRISTÓF (1943) Okleveles autógétomást nemrég javított helyeken.
pész és gazdasági mérnök. Szabadúszó szakújNetán Gány Gézát bízták meg a
ságíró, műszaki fordító. Kerékpárral és kajakkal
kivitelezéssel?
gyakran jár egyik kedvenc városába, SzentendAztán még egy apróság: dél felől
rére. 2014-ben a velo.hu-n publikált cikksorozaa Duna korzóra érkező biciklista
tával rámutatott Szentendre kerékpáros közlekénytelen balra húzódni, egy
kedésének anomáliáira, ezzel is hozzájárulva a
szűkített „fekvő rendőrre”, ahol
11-es menti „kerékpárral behajtani tilos” tiltótábszembeforgalom is lehet. Koráblák levételéhez és a kerékpársáv kialakításához.
ban a Szentendre TV interjúvolt
meg a helyszínen, és közlekedésmérnökként elmondtam, hogy az út jobb
E művészetéről, kultúrájáról, gazdag szellemi életéről, ékszerdoboz-belvárosáról szélén kellett volna kerékpársávot kijelölni,
méltán híres város eklatáns példája az
nulla költséggel. A tényleges megoldás
egyéni optimumkeresések katasztrofális hibáját egy kisiskolás is felismerheti, mégis
összhatásának. Az emberek elvágyódnak mindmáig úgy van. Mit lehet erre mondani?
a zsúfolt Budapestről, kiköltöznek az aggHallgatni arany…
lomerációba, amitől az is túlzsúfolttá lett.
Van további ötletem is Szentendre közleSzentendre jócskán felkúszott a hegyolda- kedésének javítására? Igen. Utakat bővítelakba, az ott élők rá vannak szorulva egy ni nem lehet, az autóforgalmat csökkentevagy több autójukra, éppen abban a korni sem, az egyéni személyszállító drónok
ban, amikor leáldozóban van a túlfejlődött
megjelenése pedig még csak utópia.
automobilizmus napja. Minden reggel és
Szabad kapacitást egyedül a Dunán látok.
délután beállni a lassan hömpölygő bá- Egy nagy személyszállító-képességű, sűdoglavinába, se nem élvezetes, se nem rűn járó, aránylag gyors hajójárat, például
gyors módja a közlekedésnek – különö- a Batthyány térre vagy egyéb kikötőhesen, hogy sorra-rendre hozza a Főváros lyekre, sokaknak lehetne vonzó alternaaz autózást akadályozó intézkedéseket, tíva a frusztráló autózás, vagy az izzasztó
labirintust létrehozva – összevissza egy- biciklizés helyett. Persze ehhez legalább
irányúsítanak belvárosi utcákat, és felmeegy népszavazás, politikai akarat és jerült a rakpart lezárása is a gépkocsik elől. lentős forrás szükségeltetne, de érdemes
Ráadásul egyre drágább az individuális átgondolni, hogy mekkora lehetne a nyemotorizáció, világfolyamatok adhatnak
reség, mennyivel élhetőbb város lehetne
mattot neki, például a nyersolaj-utánpótSzentendre, ha a központjából egyenesen
lás elzáródása, vagy az erőltetetten gyors Budapest belvárosába lehetne eljutni, egy
átállás a villanyautókra.
attraktív, gyors, komfortos hajón, és délKorunk divatirányzata átváltani az egészután ugyanezt visszafelé.
séges, testedző, környezetkímélő, kis öko- Szentendre és lakói megérdemelnének egy
lógiai lábnyomot hagyó kerékpározásra. emberibb, vonzóbb közlekedési infrastrukMagam is gyakran fordulok meg Szent- túrát a jelenleginél!

Tudatosabban kell közlekednünk!
Dr. Földes Dávid és Dr. Csonka Bálint mindketten közlekedésmérnökök,
a Műegyetem, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszékének
tudományos munkatársai, akikkel a 11-es út felújításakor használható
alternatív közlekedési megoldásokról beszélgettünk.

lánbuszra, a MÁV-ra megvenni a jegyet és
pluszban a budapesti közlekedésre. Nagy
előrelépés, hogy a Budapesten belüli szakaszon, a MÁV járatokon a BKK-bérletet
már elfogadják. De ezen felül tarifaközösségre, menetrendközösségre is szükséges
lenne. A BKK-nak az egyik legnagyobb hátránya, hogy megáll a városhatáron, kivéve
a HÉV-ek esetében. Bár már a HÉV sem
a főváros tulajdona, hanem az államé. Ez
még nem okozna feltétlenül gondot, mert
igazából mindegy, hogy ki a szolgáltató,
hogyha a szervezési feladatok egy kézben vannak. Ebből a szempontból szerencsés, hogy a BKK szervezi még mindig a
HÉV-közlekedést, mert így legalább a budapesti közlekedésbe jobban integrált, ami
az agglomerációs közlekedésnek alapvető
feltétele. Hiszen, ha megállunk a határnál,

és onnan elengedjük az agglomerációs
utast, neki ez nem lesz kedvező. Budapestet az agglomerációval együtt szükséges
kezelni, és nemcsak a HÉV esetében, hanem a Volánbuszokkal és akár regionális
elővárosi vasutakkal.
Az agglomerációból származó forgalom
mekkora hányadát teszi ki a budapesti
forgalomnak?
F. D. Háromból ketten agglomerációból ingázó autóval közlekednek; természetesen
ez irányonként eltérő arányú. A budapesti
autós közlekedésnek jelentős hányadát az

hordó autóbuszos járatok üzemeltetése
szükséges.
Meddig lehet, meddig érdemes fejleszteni a közlekedést? Mindent meg lehet
oldani több sávval, modernebb tömegközlekedéssel?
Cs. B. – Van egy többtíz éves tanulmány,
ami azt vizsgálta, hogyan változik az utazással töltött idő a gazdasági fejlettség
függvényében az egyes országokban. Azok
az országok, amelyek ezen a területen fejlettek, ott az utazási sebesség magasabb,
hiszen autópályák, gyorsvasutak létesültek.

Csonka Balint

Foldes David

agglomerációból érkezők jelentik. Egy érdekes és elgondolkodtató adat: 2010-ben
egymillió, 2021-ben egymillió háromszáz-

Ennek ellenére az utazási idő nem csök-
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A városvezetés a BME két tudományos
munkatársával június 17-én egyeztetett az
agglomeráció közlekedési nehézségeinek
részleteikről, és az együttműködés további
útjairól. Az elővárosi közlekedés a világ minden táján problémát okoz, de vannak olyan
jó gyakorlatok, amelyekből mindannyian
tanulhatunk.
Nemzetközi viszonylatban mennyire nevezhető jónak a budapesti agglomerációs
tömegközlekedés?
Dr. Csonka Bálint (Cs. B.) Vannak példaértékű városok, például Berlin, ahol nagyon
sűrűn közlekednek az elővárosi vasúti
szerelvények, és a belvárosban is sűrű a
kötöttpályás közlekedési hálózat. Budapest agglomerációjában régiónként más
és más a helyzet. Vác felé például már
emeletes vonatok közlekednek alacsony
követési időközzel, és Érd felé is jónak számít a vasúti közlekedés.
Dr. Földes Dávid (F. D.) A legrosszabb Lajosmizse irányába, ahol még ezeréves vonatokon műbőr üléseken utazhatunk. Az
összes többi irányba új motorvonatokkal
felszerelt, félórás, órás ütemes menetrenddel, vagy akár sűrűbben közlekedő
járatok vannak. Szentendre speciális helyzetben van, mert nincs nagyvasúti kapcsolata, csak a HÉV.
F. D. Jelenleg nagyon hiányzik a rendszerből a tarifaközösség, így külön kell a Vo-

ezer személyautó volt forgalomban Pest
megyében. Ahol van kötöttpályás közlekedés, onnan kevesebben érkeznek, de
például Budakeszi térségéből, ahol nincs,
onnan nagyon sokan. A szentendrei HÉV
csúcsidőben hét-nyolc percenként, ezen
kívül is maximum húsz percenként közlekedik, ami jónak mondható. De az is igaz,
hogy a szerelvények meglehetősen régiek,
számuk korlátozott és a pálya minősége
miatt sem tudnak gyorsabban menni, további jelentős sűrítésük nem lehetséges.
Nincs rajta klíma sem, ami nyáron sokakat
visszatarthat attól, hogy HÉV-vel utazzanak. Az sem kedvező, hogy nem jön be
Szentendre városközpontba a HÉV, hanem
a város peremén van a megállója, így rá-

kent, nagyjából mindenhol ugyanannyit
töltenek közlekedéssel az emberek, mert
ha gyorsabban tudnak utazni, akkor mes�szebbre költöznek a városközponttól. Ez
azt jelenti, hiába javítjuk az elővárosi közlekedést, a problémát nem igazán fogjuk
megoldani. Inkább azt idézzük elő, hogy
Budapest egyre inkább szétterül, ugyanannyi ember nagyobb területen fog élni.
Vagyis, ha javítjuk a HÉV-et, javítjuk a vasúti
közlekedést, akkor tíz emberből már heten
fogják használni a vasutat, a korábbi négy
helyett. Ha eddig ezren utaztak, utána tízezren fognak, és ezzel párhuzamosan az
autós közlekedés is nagyobb lesz. De ezt
nem szabad úgy érteni, hogy ne fejles�szünk egyáltalán, mert kell fejleszteni, de
nem szabad akkora kínálatot adni, hogy az
még jobban serkentse a kiköltözést.
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F. D. Meg kell teremteni az élhető városi
lét feltételeit is. Itt van például a tizenöt
perces város gondolata, ami annyit jelent, hogy tizenöt percen belül mindent
el lehessen érni gyalog vagy kerékpárral,
esetleg tömegközlekedéssel, ami a napi
élethez szükséges, a munkahelyet, az iskolát, a boltokat, mert akkor nem kényszerülünk utazásra. Az agglomerációban élők
mobilitási igénye sokszor jelentős; mivel
sokan a nagyvárosba járatják a gyerekeiket
iskolába, és a munkahelyük is ott marad,
csak kiköltöztek a jobb levegő és élhetőbb
környezet reményében. Csakhogy a mindennapi autós ingázás épp a jobb levegő
és az élhetőség ellen hat a nagyvárosban;
ezzel tovább fokozva a problémát a központban.
Milyen szempontok szerint kellene építkezni?
Cs.B. Budapesten is lehetne jó lakókörnyezetet teremteni, hiszen a város
népsűrűsége nem annyira magas néhány
belvárosi kerületet leszámítva, hogy az
korlátot jelentsen. Városfejlesztési politika kérdése, hogy hol legyen engedélyezve a lakóparkok építése és hol ne. A most
felépült törökbálinti lakóparkot például
három autópálya veszi körül az M1, M7 és
az M0-ás. Ez egyértelműen arra ösztönzi
az embereket, hogy autóba üljenek. A kamaraerdei lakópark mellett is hiába van ott
a 41-es villamos, ha egy óra a menetidő a
belvárosba. Ez nem versenyképes, az ott
lakók megint csak az autót fogják választani. Vagyis olyan helyekre kellene ingatlanfejlesztéseket tervezni, ahol már most
vagy a közeljövőben lesz jó kötöttpályás
kapcsolat. Mert itt megadjuk a lehetőséget az oda költözőknek, hogy ne az autó
legyen az elsődleges közlekedési eszköz.
F.D. Ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem elzárni akarjuk a térségeket.
Mindenhol, ahol emberek laknak, fontos,
hogy hozzáférjenek magas színvonalú
szolgáltatásokhoz. Ezzel párhuzamosan
viszont a munkahelyteremtésnek is meg

vállalatokat, milyen az együttműködés
közöttük?
F. D. A BKK most készíti a közlekedésstratégiai tervezését, amiben számolnak az
agglomerációval. A budapesti közlekedéspolitika is segítheti az elővárosból érkezőket, például úgy, hogy Budapesten belül is
létesítenek megállókat a vasútvonalakon.
Így a vasút a fővároson belüli közlekedésre is alkalmas lehet, de azt is előmozdítja,
hogy az agglomerációból érkezőknek ne
kelljen a fejpályaudvarig menniük, hanem
le tudjanak szállni közbenső pontokon,

hogy épp hol futnak. A főútvonalak mentén megint az állam, a kis utcákban, helyi
utakon az önkormányzat a tulajdonos.
Fontos szerepet játszik még a Volánbusz,
mint közúti szolgáltató, de mellettük ott
vannak a taxik is, és a kötöttpályás eszközök, vagy akár a kiaknázatlan dunai hajózás is. Vagyis nagyon nehéz integráltan
kezelni ezt a kérdést mind az üzemeltetés,
mind az irányítás, menedzselés szempontjából.
Cs.B. Sok jó példa van az országban is az
integrált megvalósításra és integrált út-

ezzel is tehermentesítve a budapesti közlekedést.
A Volánbusz, a BKK, az autós közlekedés
összehangoltsága milyen szintű? Ez épp
olyan esetekben lenne kulcsfontosságú,
amikor elkezdődik egy útfelújítás.
Cs. B. Ahol valamilyen felújítást végeznek,
ami csökkenti akár átmenetileg vagy véglegesen a kapacitást, érdemes más közlekedési formák kapacitását növelni. Erre jó
példa a nagykörúti biciklisáv kialakítása,
aminek hatására az egyéni gépjárműhasználat kapacitása csökkent, de cserébe nőtt a kerékpárosoké. Ez az intézkedés
a korai időszakban érdeksérelemmel jár.
Viszont élhetőbb, gyalogos-barátabb lett
a nagykörút, tehát összességében ezek a
hatások kiegyensúlyozzák egymást. Szentendre eddig nagyon közútközpontú volt,
és a valóság az, hogy nem lehet hirtelen
áttérni egyik eszközről a másikra, az autóról áttérni a biciklis közlekedésre, vagy a
modern e-bike-ra. Kevesen lesznek, akik
egyik napról a másikra vesznek egy egymilliós elektromos kerékpárt.
F.D. Ettől függetlenül a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása mindenféleképpen szükséges, mert már az is óriási

felújításra, ahol együtt kezelik mindezt, és
ha hozzányúlnak egy úthoz, akkor megvizsgálják, hogy hová érdemes parkolót,
kerékpársávot építeni.
Úgy tűnik, a 11-es esetében ez mind nem
történt meg. A HÉV nem tud járatot sűríteni, a biciklis közlekedés nem ajánlott
a felújítás idején a főúton, és buszsávot
sem lehet kialakítani.
Cs.B. Az, hogy Szentendre közlekedése
ennyire a 11-es úttól függ, egy hosszú
folyamat eredménye. A mostani felújítás hatására sokan kénytelenek lesznek
a közlekedési szokásaikon változtatni, és
érdemes a fenntartható közlekedési módok irányába terelni az utazókat.
Szakértőkként, hogy gondolják, milyen
területen lenne érdemes elindulni?
Cs. B. Önmagában a lakosság tájékoztatása is sokat segíthet, mert lehet, hogy
a HÉV csúcsidőben nem tud járatot sűríteni, de csúcsidőn kívül talán igen. Az
itt élőknek sokat segíthetne, ha tudnák
például, hogy mekkora közúti menetidőre
számíthatnak, ha hatkor, hétkor, nyolckor
vagy kilenckor indulnak el. Mennyi időt
tudnak spórolni, ha az utazásaikat időben eltolják. Vagyis akinek rugalmas a

kell történnie az elővárosokban, hogy ne
kelljen feltétlenül bejárni a belvárosba.
Épp a szentendrei adatok érdekesek ebből a szempontból, mert itt tapasztalható
északról Szentendrére irányuló forgalom
is, vagyis van, aki nem jön el egészen Budapestig, hanem megáll Szentendrén.
Valószínű, hogy a városban lévő munkahelyek, oktatási intézmények, vagy épp
bevásárlási lehetőségek miatt, amiért
már nem szükséges tovább utazniuk. Ezért
Szentendre egy olyan regionális központ
lehetne Budapest északi agglomerációjában, ami lehetővé teszi az embereknek,
hogy ne kelljen még északabbról beljebb
jönni, és ezzel is csökkenthető lenne a főváros forgalma.
Ez a komplex gondolkodás mennyire jellemzi most a közlekedéssel foglalkozó

segítséget jelent, hogyha csak a HÉV-ig
megy el valaki biciklivel. De ennek az a
feltétele, hogy megteremtsék a biztonságos kerékpártárolás lehetőségét őrzött,
kamerával megfigyelt helyen. Már pusztán
ettől vonzóvá válhat a kerékpáros közlekedés. Nem szabad elfelejtkezni ennek
az infrastruktúrájáról sem, jelenleg elég
bonyolultnak tűnik biciklivel eljutni a HÉVhez. A 11-esnek van ugyanis egy elvágó,
várost szétválasztó hatása, ami nehézzé
teszi, hogy átkeveredjünk egyik oldalról
a másikra. Ezen érdemes elgondolkodni,
hogy ezt az elvágó hatást hogyan lehet
feloldani. A helyzet integrált kezelése jelenthetné a megoldást. Ez azért is nehéz,
mert a főutak fenntartója az állam, de a kis
utcáké az önkormányzat. A kerékpárutak
is attól függően tartoznak ide vagy oda,

munkaideje, annak nem biztos, hogy a
megszokások szerint kell indulnia. Egy fél
órás csúsztatás is segítség lehet. Ugyanez érvényes lehet a HÉV-re is. Ha látszik
a telítettsége, akkor érdemes kettővel
későbbi járatot választani. Az autósokat
pedig amennyire lehetséges, ültessük
egy autóba, menjenek telekocsival. A
nagy probléma a szeptemberi iskolakezdéskor lesz, ahol nyolc órára be kell érni.
Itt is érdemes elgondolkodni az eltolt iskolakezdésen, ezzel is csökkenthető az
utak egyidejű terhelése. A szomszédok is
sokat tehetnének egymásért, hogy azok,
akik egy irányba mennek, beszéljék meg,
hogy egy autóval utaznak. A kényelem
persze csökken, de ezáltal is jelentősen
csökkenthető a közúti forgalom, és a környezetszennyezés is.

Minden egyes kapacitásbővítés növelni fogja
a keresletet. Hiszen, ha adunk valamit, akkor
azt használni fogják az emberek.

éri-e meg jobban, ha a költségeket megosztom a velem együtt utazókkal?
F.D. Főképp a reggeli csúcsidőszak lesz a
probléma, mert a délutáni csúcsidő jobban
kitolódik. A reggeli dugók csökkentése az
elsődleges cél, tehát az is lehet megoldás, hogy csak befelé használom a HÉVet, hazafelé pedig összeülünk egy autóba
vagy fordítva, attól függően, hogyan tudjuk
összehangolni.
Vannak-e külföldi jó példák arra vonatkozóan, hogy az útfelújítás idején milyen
megoldásokat alkalmaznak?
Cs. B. Hogyha egy négysávos úton végzik a felújítást, akkor ezt úgy is meg lehet
oldani, hogy csak egy sávon dolgoznak.
Ilyenkor nem muszáj a sávokat fixen felosztani, reggeli csúcsidőben kettő is mehet
Budapest irányába, egy meg kifelé. Este
pedig fordítva, a kettő közt viszont át kell
alakítani a sávok kiosztását. Erre a megoldásra vannak hazai és külföldi jó példák is.
F. D. Itt az alapkérdés, hogy ha felújítunk
egy utat, hogyan tudunk helyette alternatívákat teremteni. Adná magát a Duna,
ahol hajójáratok indulhatnának állami vagy
önkormányzati szerepvállalással. Jelenleg
egy óra tíz perc a hajóút a belvárosig, ami
hosszúnak tűnik, de az utazással töltött idő
akár hasznosítható másra is, ellentétben
az autózással.

Az emberekben azért nagyon él az a kép,
hogy a közlekedést kell fejleszteni, szélesíteni kell az utakat, zöldhullámokat kell
kialakítani.
F. D. Hát persze mindent leaszfaltozhatunk, és csinálhatunk húszezer sávot.
Csakhogy minden egyes kapacitásbővítés, legyen az közúti, vagy bármilyen
más, növelni fogja a keresletet. Hiszen, ha
adunk valamit, akkor azt használni fogják
az emberek. De mi a cél, növelni a közúti
forgalomnak a nagyságát? Mert ha igen,
akkor építsünk plusz egy sávot. Ki fogják
tölteni az emberek.
Cs. B. Ezért sosem megoldás az ilyenfajta
kapacitásbővítés. Nem lehet az a cél, hogy
annyira jót csináljunk, hogy már mindenki
ki akarjon költözni, mert akkor kezdhetjük
elölről az egészet!
F. D. Ugyanakkor nem cél ellehetetleníteni
a közúti közlekedést. A meglévő kapacitások jobb kihasználása szükséges; például főirányok előnyben részesítésével, a
lámpák hangolásával, a balra kanyarodás
tiltásával. Úgynevezett zöldhullám segítségével, ahol a forgalmi jellemzők ezt
lehetővé teszik, az utazási idő rövidíthető,
a piros lámpák miatti megálláskényszer
csökkenthető.
Rist Lilla

Kell-e Szentendrén iskolabusz?
„Két éven belül kiépül a magyarországi iskolabusz-hálózat” – még 2018 novemberében jelentette be a kormány egy átfogó program tervét. Az országos projekt azóta
is várat magára, és helyi kezdeményezés is alig akad. Igény pedig lenne rá, ahogy
a szentendrei felmérés is bizonyítja.
Az önkormányzat első körben arra volt
kíváncsi, hogy a szentendrei szülők hányan, honnan, esetleg milyen gyakorisággal igényelnék a szolgáltatást.
Az érintett családok bő tíz százaléka élt
az online véleménynyilvánítás lehetőségével a június 12-i határidőig.
A szülők hetven százaléka cserélné le az
autós „gyerekszállítást” iskolabuszra –
elsősorban az általános iskolások szülei
nyilatkoztak így, az óvodás korúakat már
csak harminc százalék engedné busszal
utazni, és kizárólag akkor, ha azon kísérő is van. (A középiskolások már inkább
a tömegközlekedést vagy a gyaloglást
választják.)
A válaszadók kétharmada jelenleg autóval viszi iskolába csemetéjét, többségében Szentendréről, és tíz-húsz percen
belül célba is ér, egyötödük a környező
településekről érkezik. A szülők elsősorban a reggeli időszakban örülnének
az iskolabusznak, nem meglepő módon
negyed- illetve félnyolcas indulással, de

óra között tartaná jónak a megérkezést a
városrész egy konszenzusos helyszínére,
onnan aztán akár a gyalogbusz-programmal a szülői házig. A felmérés lezárása
óta ennek lehetőségeiről is elkezdődtek
az egyeztetések, hangsúlyozva, hogy ez
utóbbi elsősorban a helyi közösségek
összefogásán, szándékán múlik.

a visszaútra is több mint hatvan százalék
válaszolta, hogy tizennégy és tizenhat

A lehetőséggel nagyrészt a Barcsay,
az izbégi és a Rákóczi iskola érintettjei

A reggelente iskolába menő autózók hatvan százaléka munkába indul tovább –
csaknem egyenlő arányban szentendrei
ill. városon kívüli munkahelyre. Figyelemre méltó adat azonban, hogy huszonöt
százalékuk hazamegy, tehát reggelente
kizárólag azért ül kocsiba, hogy suliba
vigye a gyereket.

élnének szívesen, de viszonylag sokan
vennék igénybe a Református Gimnáziumban tanulók is – a többi belvárosi
iskola buszos megközelítése iránt már
csökken az érdeklődés.
Az igényfelmérés a szükséges első lépés ahhoz, hogy az önkormányzat tovább
vizsgálja az iskolabusz-szolgáltatás elindításának lehetőségét. Jelenleg az adatok kielemzése zajlik, majd forgalomtechnikai szakértő véleménye szükséges az
igények alapján megfogalmazott tervekről. Tárgyalások, egyeztetések megkezdésére csak ezek után kerülhet sor a potenciális szolgáltatókkal. A folyamat tehát
minimum egy évet vesz majd igénybe, a
végső döntésben pedig meghatározóak
lesznek a város anyagi lehetőségei.
Már meglévő és jól működő kisvárosi modellt nem igazán lehet látni az országban
– az elszórt településekről gyerekeket
(is) utaztató tanyabuszok/iskolabuszok
alapvetően más célt szolgálnak. Néhány
fővárosi kerületben az iskolabuszt alapítványok, illetve magániskolák rendelik
meg és finanszírozzák – nyilván a szülők
hozzájárulásából. Helyenként pedig divat
a háztól-házig szolgáltatás, távolságtól
függően 1500-4500 Ft közötti fejenkénti
napidíjjal.
-ka-

7—a téma

Az autó-megosztó alkalmazásoknak, amilyen nálunk az Oszkár, milyen nemzetközi
mintái vannak?
Cs. B. Amerikában ennek sokkal nagyobb
a kultúrája, igaz ott soksávos autópályák
vannak és nagyon sokan autóval közlekednek. Los Angelesben például mindössze öt
százalék a közösségi közlekedés aránya.
Ezeken az utakon az egyik sávot csak a
telekocsi-használóknak tartják fenn. Kamerákkal ellenőrzik, hogy ténylegesen hányan ülnek az autóban. Európában korlátos
az útinfrastruktúra kapacitása, de léteznek
telekocsi-alkalmazások, amelyek az embereknek segítenek egymásra találni. A
munkahelyi mobilitási terv is arra a gondolatra épít, hogy azok, akik egy helyen
dolgoznak, megbeszélhetik, hogyan járjanak be együtt. De nem is kell feltétlenül
ehhez alkalmazás, csak össze kell beszélni
a szomszédokkal, ismerősökkel.
Hogyan fogják belátni az emberek, hogy
jobb, ha nem négy kocsival mennek, hanem négyen eggyel?
Cs. B. Ez szemléletmód kérdése. Mert
igaz, hogyha a sajátommal megyek, akkor
indulok el, amikor akarok, és akkor jövök
haza, amikor akarok. Ha két-három másik
emberhez igazodnom kell, akkor ebből engedni kell. Ehhez kell a szemléletváltás,
érdemes feltenni azt a kérdést, hogy nem

RÖV I D HÍR E K
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM A tartós kánikula
okozta szárazság és az ebből adódó, fokozott tűzkockázat miatt 2022. június 30-tól
– 6 alföldi megye után – Pest és Veszprém
megyében is életbe lépett a tűzgyújtási
tilalom. A talaj mindkét megyében kritikusan száraz, csapadék továbbra sem várható és előreláthatólag folytatódik a kánikula.
Nagy az esély az intenzív, gyorsan terjedő
felszíni tüzek kialakulására.
A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet
gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő
erdőkben és fásításokban, valamint azok
200 méteres körzetében található tűzrakó
helyeken, a túrautak kijelölt tűzrakó helyein, valamint tilos a parlag- és gazégetés is.
VÍZELLÁTÁSI ZAVAROK A TÉRSÉGBEN
2022. július 1-jén II. fokú vízkorlátozást rendelt el a városvezetés Szentendrén.
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Fotó: szentendre.hu

A folyamatos ivóvízellátás biztosítása
érdekében tilos a gépjárművek tömlős
mosása, járdák, utak mosása, automata
öntözőberendezések üzemeltetése, úszómedencék töltése, a kommunális ivóvízellátó-rendszerről házi kertek-, gazdálkodó
szervezetek és alapítványok oktatási célú
és üzemi kertjeinek-, közterületeinek-, közparkok locsolása, öntözése.

A DMRV lajtkocsikat helyezett ki Szentendrén az alábbi helyszíneken: Forrás utcai buszforduló, Pásztor – Kadarka utca
sarok, Barackos út – Jeges utca, Skanzen
– gyerektábor
(Időközben vita indult a közkutakról a közösségi oldalakon: javasoljuk, hogy az érdeklődők nézzenek körül a www.kozkutak.
hu oldal térképes keresőjében! – a szerk.)
AZ IVÓVÍZHÁLÓZAT KORSZERŰSÍTÉSE
A Duna Menti Regionális Vízműnek (DMRV)
nettó 15,7 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert víziközmű
hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére. Ebből 19 – Pest és Komárom-Esztergom megyei – településen
fogják az ivóvízhálózatokat korszerűsíteni
és az egyéb víziközmű-berendezéseket
fejleszteni. Szentendrén a Kőzúzó utcában
és a Dunakanyar sétányon összességében
mintegy 1500 méteren végzik el az ivóvízhálózat rekonstrukcióját. A Dunakanyar
sétányon a vezetékcsere után a teljes útburkolatot is felújítják. A kivitelezésre már
februárban megkötötték a szerződést:
a munkálatokat a Mészáros és Mészáros
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. fogja
végezni.
HIBAELHÁRÍTÁS A TAVASZ UTCÁBAN
Várhatóan július végére fejeződik be a Tavasz utcai vízvezeték javítása, a vízhálózat
cseréjének ideje alatt az útszakaszt teljes
szélességben elzárják a forgalom elől. A
gerincvezetéket és a bekötéseket is érintő
javítás a gyakori meghibásodások miatt
vált sürgőssé.
PARTFALERŐSÍTÉS A SZIROM UTCÁBAN
A június elején kezdődött és várhatóan
augusztus 6-ig tartó munkálatok idejére
a Hajnal utca és a Gyökér utca közötti szakaszt lezárták. Tavaly tavasszal az időszakos vízfolyás mentén a partfal leszakadt,

ami csapadékos időben ismételten megtörténhet, veszélyeztetve a közlekedést
és elzárva az alatta húzódó vízvezetéket.
A partfal megerősítése a Belügyminisztérium vis major alapjából, 20,5 millió Ft
támogatásból valósul meg.
KÖZÖSSÉGI GYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT
A Városrészi Költségvetés program tavalyi
nyertes javaslata a forgalmi rend újratervezése és forgalomcsillapítás volt a Vasúti
villasor környékén. Ennek megfelelően
elkészült egy tervdokumentáció, melyet
idén februárban lakossági fórum kereté-

Fotó: Bellai László

ben ismerhettek meg az érdeklődők. A
terv lényege, hogy 30 km/h korlátozott
sebességű övezet jöjjön létre a Vasúti villasor és Pomázi út által határolt területen,
ezért a legtöbb helyszínen egyenrangú
kereszteződéseket, forgalomlassítókat,
egyirányú utcák kialakítását javasolták,
amellyel a gyűjtőúti funkció és átmenő
forgalom csökkenthető. Ezekre a változásokra előjelző táblákkal is felhívják a közlekedők figyelmét. A változtatásoknak erős
forgalomlassító hatása lehet.
A terv ellen többen petícióval éltek, elsődleges érvként azt hangoztatva, hogy bizonyos utcák egyenrangúsításával a „jobbkezes” szabály lép életbe, ám ez a változás
számtalan balesetveszélyt rejt magában.
Kiss Barna a Városrészi Költségvetés projektfelelőse lapunkat arról tájékoztatta,
hogy mivel két legitim felvetés áll egymás-

FELHÍVÁS GYALOGBUSZRA!
Kedves Gyerekek és Szülők!
Terveink szerint budakalászi mintára idén
szeptemberben Szentendrén is elindul a
GYALOGBUSZ.
A Szentendre és Vidéke márciusi lapszámában megjelent írásunkban részletesen beszámoltunk az Európa több
országában már évek óta használatos
pedibus működéséről.
A gyalogbusz alsó tagozatos diákok számára biztosít csoportos, gyalogos iskolába járást szervezett formában, felnőtt
kísérettel. A csoportok meghatározott
útvonalon és menetrend szerint sétálnak
el az iskolákig, a sétákhoz becsatlakozni
az előre kijelölt és táblákkal jelzett gyalogbusz-megállókban lehet.

Miért jó a Gyalogbusz?
• Tehermentesíti a Belvárost és a 11-es
utat, az iskolák környéke biztonságosabbé és élhetőbbé válik, hiszen csökken a
reggeli autóforgalom, a levegő- és a zajszennyezés.
• A gyerekek megtanulják a biztonságos
gyalogos közlekedés szabályait.
• Amellett, hogy egy környezetbarát
közlekedési forma, a gyerekek számára
közösségi élményt nyújt, együttműködésre nevel.
• A gyalogos iskolába járás biztosítja a
reggeli mozgást az iskolai tanórák előtt.
Jelentkezés indul!
Amennyiben szülőként szívesen csatlakozna „buszsofőrnek”, vagy gyermeke

örömmel járna reggelente gyalogbusszal
iskolába, jelentkezzen nálunk az alábbi
űrlap kitöltésével!

Bővebb információért keresse fel a Gyalogbusz Szentendre facebook oldalát,
vagy írjon nekünk közvetlenül az alábbi
e-mail címre: gyalogbusz.szentendre@
gmail.com Várjuk jelentkezését!
A szervezők
(Mindenki Szentendréje Egyesület)

Hogyan meséljük el Szentendrét?

Szentendre többszáz éves múltjában – a köztudatban – volt
már bortermelő város, festők városa, üdülőváros, egynapos
kiruccanás célpont, azonosították már múzeumokkal, görbe utcákkal, a lángossal és még ki tudja mivel. Holott Szentendrének
is létszükséglete, hogy pontosan tudja és képviselje azokat az
értékeit, amelyek az identitását megalapozták és amelyek felé
haladni szeretne. Régi adósság és sürgető feladat is egyúttal,
hogy ezekre az értékekre fókuszálva alakítsuk: milyen kép él a
városról Magyarországon és külföldön?
Ez a felismerés vezette a képviselő-testületet, amikor elfogadta
Szentendre turisztikai és vagyongazdálkodási koncepcióját, és
amikor célul tűzte ki, hogy Szentendre Brand Stratégiájának
kialakítása során – a lakosság bevonásával – közös munka eredményeként dőljön el, hogy melyek
azok a múltbéli és jelenlegi értékek, amelyeket el
akarunk „mesélni” a hozzánk látogatóknak, illetve
tudatosítani szeretnénk a szentendrei polgárokban.
A lapzártánk után szervezett tanácskozáson az
előzetes tervek szerint Fülöp Zsolt polgármester
és Lang András képviselő, a Kulturális Bizottság
elnökének bevezető gondolatai után Vincze Ottó

sal szemben, a városvezetés úgy döntött,
közösségi gyűlést szervez a kérdésben. A
Szentendre és Vidéke Pilis Dániel alpolgármestert kérdezte meg arról, miben különbözik a közösségi gyűlés egy lakossági
fórumtól, aki elmondta, a most előkészítés
alatt álló találkozó alapvetően egy közös
döntés kiműveléséről szól. Az érdeklődők
első körben széleskörű szakértői tájékoztatást kapnak az adott lehetőségekről,
majd mindezeket mérlegre téve születik
meg egy közös döntés. A közösségi gyűlést külső szakértő vezeti.
A gyűlés időpontja még kérdéses, leghamarabb nyár végére kerülhet meghirdetésre.

Munkácsy-díjas képzőművész, Török Katalin Pro Urbe-díjas
történész, néprajzkutató, várostörténész, Benkovits György,
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Vukovits Koszta művészettörténész, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Múzeumának igazgatója tartott előadást, majd Prosek Zoltán
a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója, Dr. Tóth Máté, a Pest
Megyei Hamvas Béla Könyvtár igazgatója következett, végül
Lőrinczy György, a Szentendrei Teátrum igazgatója és Krizbai
Éva népművelő, múzeumpedagógus, várostörténész előadása
hangzott el.
Végül, de nem utolsósorban Szabó Ádám marketing- és brandmenedzser ismertette a város felkérésére kidolgozott online
kérdőíves kutatással kapcsolatot tudnivalókat. A szakember
hangsúlyozta: az önmeghatározás fontos eleme az, hogy megkérdezzük, mit gondolnak Szentendréről az érintettek, az ott
lakók, a Szentendréhez köthető gondolkodók, a Szentendrére
látogatók és a térség finanszírozásában résztvevők. A folyamat célja, hogy minél nagyobb konszenzus mellett
fogalmazódjanak meg a városmárka értékei, az értékek prioritásai.
Vegyen részt Ön is a Szentendrét elmesélő kalandban, 2022. július 31-ig töltsék ki az online kérdőívet! Mindössze pár perc, a kérdőív elérhető a
szentendre.hu/hogyanmeseljukel/kerdoiv oldalon
vagy okostelefonnal beolvasva a mellékelt QRkód segítségével.

KINYITOTT A POSTÁS STRAND Budapest
Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya augusztus 29-ig engedélyezte a Postás Strand „a természetes
fürdővíz fürdési célú használatát”, folyamatos vízmintavételi vizsgálatot előírva.
Zuhanyzó, öltöző, pelenkázó van a területen, de a nyitás óta lakossági vita zajlik
arról, van-e, és ha igen, szabályos helyen
van-e a strand hivatalosan kijelölt wc-je. Az
üzemeltető – az Aquapalace Rendezvény
és Szabadidőközpont V8 Uszoda – a lapzártánkig nem foglalt állást a kérdésben.
PARKOLÓT ÉPÍT A CYEB Összesen 816 m2
utat és parkolót épít a CYEB Energiake-

EGÉSZSÉGTERV – KÉRDŐÍV A kérdőív
célja, hogy az önkormányzat átfogó képet
kapjon a lakosság egészségügyi állapotáról, majd az információk alapján később
célzott programokkal tudja azt javítani,
segíteni. Az Egészségterv kidolgozását
az 1997 óta működő Egészséges Városért
Közalapítvány végzi, melynek honlapján
megtalálható a kérdőív is: www.egeszsegesvaros.hu

reskedő Kft. a volt Casino előtti parkoló
bontott térköveinek felhasználásával a
Postás strandnál. A még 2018-ban kötött
szerződés értelmében a parkoló a város
tulajdona lesz – jelenleg az építkezés
első üteme zajlik, többek között három
akadálymentes járdakapcsolat kialakításával. Később további 24 parkolóhely
létesülhet, amire azonban már az önkormányzatnak kell finanszírozási forrást
találnia.

SEMMELWEIS-DÍJ A 2014-ben alapított
díjat idén Dr. Tamási Györgyi iskolaorvos
kapta, aki 1990 óta dolgozik Szentendrén,
először gyermekorvosként, majd iskola-,
sport- és üzemorvosként. 2005 óta a Gondozási Központ Iskolaegészségügyi Szolgálatának tagja.

NYÁRON EGYIRÁNYÚ LESZ A PIPACS UTCA
A forgalmi rend változása lakossági kezdeményezésre, ideiglenes jelleggel történik
addig, amíg az út szilárd burkolatot nem
kap. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése értelmében a Pipacs
utca burkolatlan, felső szakaszán a Kálvá-

ria úttól a Pomázi út felé egyirányúsítást
vezetnek be, valamint forgalomcsillapításként virágládákat helyeznek ki. A végrehajtás határideje augusztus 31. – csakúgy,
mint további 13 szentendrei utcát érintő
forgalomtechnikai változásé.
MEGÚJULT BUSZVÁRÓ A PAP-SZIGETNÉL
Június elején átadták a Pap-szigeti Sparnal
lévő buszvárót. A felújításra tett javaslat a
2021-es Városrészi Költségvetés programban Tyúkosdűlő, Petyina, Boldogtanya és
Pap-sziget környéke városrészben a legtöbb szavazatot kapta. A buszváró plexi,
illetve polikarbonát tetőt és oldalfalakat
kapott, fémszerkezetét a rozsdamentesítés után csiszolták és több rétegben lefestették.
MEGÚJULÓ PILIS BIKE Több tízezren látogatják évente a Pilisi Parkerdő Zrt. 350
kilométernyi erdei kerékpárútját a Budai- és a Visegrádi-hegységben. Június
közepétől várhatóan 4 hónapon át a vonal
közel tizenöt százaléka újul meg, több mint
egymilliárdos beruházásból. Az érintett
szakaszok nagy része új aszfalt-, illetve
zúzottköves burkolatot kap, számos helyen megoldódik az alámosott, és ezért
megcsúszott útpálya vízelvezetése. 2022
nyarán és kora őszén a felújítás időtartama
alatt szakaszos lezárások várhatók.
A felújítások által érintett útszakaszok: Pi
lismarót, Mózer-parkoló–Királykúti-nyereg
• Pilismarót, Mózer-parkoló–Pilisszentlé-
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Fenti címmel szervezett szimpóziumot városunk „látható és
rejtett értékeiről” az önkormányzat július 6-án. A meghívott
előadók a tervezett Szentendre márkáról – a város formálódó
brand stratégiájáról fejtették ki gondolataikat, javaslataikat.

lek (Két-bükkfa-nyereg) • „Delta” csomópont–Királykúti-nyereg–Pilisszentkereszt,
Kakashegyi-parkoló • Kesztölc–Pilisszántó–Csobánka • Pilisszentlászló, Kisrigó
étterem–”Delta” csomópont–Dömörkapui-parkoló • Piliscsaba–Pilisszentiván
JÚLIUSI ÉLES LŐGYAKORLATOK IZBÉGEN
Éles lőgyakorlatokat tartanak az izbégi
lőtéren július 1-én; 4., 5., 6., 7-én és 8-án;
12., 13., 14-én; 19., 20., 21-én; 26., 27., 28-án,
valamint 29-én. A lőgyakorlatok napján a
lőtér területére 06:00 órától 24:00 óráig
belépni tilos és életveszélyes!
DEIM PÁL TÉR A 90 évvel ezelőtt született
Kossuth-díjas képzőművész tiszteletére a
város parkot nevez el: az 1. sz. Posta előtti
tér június 2-től a város híres művészének
nevét viseli. A tervek szerint Deim Pál
egy köztéri szobra is helyet kap később
a téren.
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ÚJRANYITOTT P’ART MOZI NAGYTERME
Az április végi beázásból származó károk
mértékére akkor derült fény, amikor a kárelhárítást megelőző feltárás alkalmából
megbontották a tetőt. Kiderült, hogy a beázott tetőszerkezet károkat szenvedett, a
faszerkezet gerendái korhadni kezdtek.
Az ezekre felfüggesztett álmennyezetet
le kellett bontani és teljesen kicserélni.
Megerősítették a tetőszerkezetet, szigetelést kapott a tető, új álmennyezet épült. A
kárelhárítás és felújítás költségeit – bruttó
8.734.090 Ft értékben – az önkormányzat
vállalta magára.
ÁTALAKÍTJÁK A MANK-OT A 100%-os állami tulajdonban lévő MANK Nonprofit Kft.

az egyetlen olyan nonprofit gazdasági társaság az országban, amelynek deklaráltan
az a feladata, hogy az alkotóművészetet
és az alkotóművészeket szolgálja, számukra szolgáltatásokat nyújtson. Az alkotóművészet terén a magyar kulturális életben
más ilyen szervezet nem működik. A több
milliárdos ingatlanvagyont működtető társaság a közelmúltban a Demeter Szilárd
nevéhez köthető Magyar Kultúráért Alapítványhoz került, erősítendő annak „kultúrstratégiai tevékenységét”.
Azóta a hírek szerint újabb változások történtek: már júliusban lecserélődik a MANK
tartalmi és gazdasági vezetése, szakmai
források szerint az új vezérkar Lóczi János
Tamás, a Petőfi Media Group ügyvezetője
és csapata lesz.
ARTISJUS-DÍJAS
SZENTENDREIEK
Az Artisjus 22. alkalommal díjazta a legkiválóbbnak ítélt kortárs zeneszerzőket és szövegírókat azzal a céllal, hogy
felhívja a figyelmet a sikeres zenei produkciókba fektetett szerzői munkára.
Az elismerés presztízse elsősorban abban rejlik, hogy a pályatársak ítélik oda
a díjakat a kitüntetett művészeknek. Az
Év Könnyűzeneszerzője díjat Sárik Péter
kapta. Az Emerton-, Orszáczky Miklós-,
Fonogram- és Artisjus előadói díjas jazz
zongoraművész, zeneszerző családjával
néhány éve Szentendrén él, gyakori fellépője a város zenei programjainak. Az Év
könnyűzenei szövegírója Szepesi Mátyás
énekes, gitáros, dalszerző, dalszövegíró,
a Konyha zenekar frontembere lett. Saját
zenekarát, a Konyhát 2010-ben alapította, hogy saját szövegírói elképzeléseit
kompromisszummentesen megvalósít-

hassa. Szepesi Mátyás Szentendrén született 1975-ben.
RÁKÓCZISOK
LENGYELORSZÁGBAN
2022 júniusában a Szentendrei II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjai négy napos osztálykiránduláson vettek részt Dél-Lengyelországban. Az utazást jelentős részben a Waclaw Felczak
Alapítvány által kiírt Polonica Varietas pályázatán elnyert támogatásból fedezték.
Csodálatos helyekre, tájakra, városokba
vezetett az útjuk. Megcsodálták a krakkói
Wawel főúri lakosztályait, a palotakertet.

Földalatti túrán járták be Wieliczka évszázados sóbányáját, ahol többször szóba kerültek a magyar-lengyel történelmi
kapcsolatok.
Zakopanéban, az esős idő ellenére bevették Gubalowka csúcsát. És nem maradt
el a Dunajec áttörésénél a tutajozás sem,
volt, aki ki is próbálta a tutajosok munkáját.
HAGYOMÁNYŐRZŐ BÁL Ez év június 25-én
ünnepelte megalakulásának 24. évfordulóját a Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Társaság. Végre kitáncolhatták magukat
az idős és fiatal tagok és vendégeik a Hagyományőrző Bálon.

Kihirdették a Városrészi Költségvetés eredményeit
2022. június 27-ére megszületett a 2022-es Városrészi Költségvetés eredménye. A
beérkezett 358 javaslatból május 11-én közösségi gyűlés keretében választották
ki a szavazólapokra kerülő 5-5 projektet. A szavazás május 23-tól június 12-ig tartott, mely idő alatt összesen 763-an éltek a lehetőséggel, és adták le voksukat az
általuk preferált fejlesztésre. Az idei tapasztalatokról a Városrészi Költségvetés
projektfelelősét, Kiss Barnát kérdeztük.
A tavalyi rendszert több kritika is érte,
amiért nem oldotta meg azt, hogy valóban az adott városrészben lakó szentendreiek szavazzanak a javaslatokról.
Idén mi változott?
A regisztrációs folyamat során oldottuk
meg ezt a kérdést. Egyrészt egy e-mail
címről csak egy szavazat volt leadható,
illetve az online szavazásnál meg kellett
jelölni, hogy melyik utcában lakik, és a
rendszer eleve erre a körzetre adta meg a
szavazási lehetőséget. Ami a papíralapú
részvételt illeti, a szavazólap tízféle volt
és városrészekre bontva érkezett meg a
címekre. Összességében tehát jelentős

mértékben tudtuk szűkíteni az átjárhatóságokat a rendszerben.
Egyébként minden érdemi kritikát és jobbító szándékot szívesen fogadunk ezután
is, sőt, szeretnék ebben a témában a közeljövőben közösségi gyűlést is tartani.
Örülnék, ha arra mindenki, aki követte a
folyamatot és észrevétele van, eljönne és
megosztaná velünk.
Gondolkodnak azon, hogy miként lehetne tovább népszerűsíteni ezt a lehetőséget és növelni a javaslattételben, illetve
a szavazásban résztvevők számát?
Két fontosabb tervünk van ezzel kapcsolatosan. Jövőre egyrészt a civilekkel ter-

Kiss Barna | Fotó: Deim Balázs

vezünk egy szorosabb együttműködést,
másrészt a középiskolákat is szeretnénk
bevonni, és például helyi gimnáziumokban előadásokat tartani, amikor a Városrészi Költségvetés apropóján a részvételi
demokráciáról beszélgetünk.
Ugyanakkor azt gondolom, ha lesz lehetőség még magasabb összegeket
rendelni ehhez a projekthez (2021-ben
5 millió, 2022-ben 6 millió forint elkölté-

séről lehetett dönteni városrészenként –
a szerk.), akkor bizonyosan erősödne a
részvételi szándék is.
Ami számomra nagyon pozitív, hogy idén
már az is előfordult, hogy egy-egy ügy
mentén kisközösségek formálódtak. Nem
titkolt célom, hogy a Városrészi Költségvetés folyamatában való részvétel összehozza azokat a szomszédokat, akik korábban legfeljebb csak köszönőviszonyban
álltak egymással. Ezek a kis összefogások
abszolút érzékelhetőek voltak egyes javaslatokban és szavazatokban.
Megvannak az idei nyertes eredmények.
Mikor indulnak a megvalósítások?
Attól függ. Ami közösségi tervezést igényel, hosszabb időt vehet igénybe. És

mindig számolni kell a kivitelezési munkák idején felül a tervezéssel, engedélyeztetésekkel és beszerzéssel is. Ilyenkor a projektek vélhetően átcsúsznak a
következő évre.
Vannak még hátralévő tavalyi projektek?
Négy van még folyamatban: a Vasúti villasori projekt (ld. Közösségi gyűlés előkészítés alatt című hírünket a 8. oldalon), a
János utca egyirányúsítása, amit a 11-es
felújításának forgalomtechnikai kérdéseivel össze kell majd hangolni, a járda a
Bolgár utcai parkolótól a patak melletti
kisháromszög parkolóig a Duna-korzón,
amihez plusz forrást kellett találni az
áremelkedések miatt, ez sikerült és nyáron indulhat a kivitelezés, illetve az esz-

közváltó pont a Pap-szigeten, amelynek
eddigi terveivel kapcsolatban a főépítész
aggályait fejezte ki, ezért keressük a jó
megoldást.
A másik oldalon viszont olyanok is vannak, ahol nem csupán az első helyen
végzett javaslat valósulhatott meg, ilyen
például Pannóniatelepen a baba-mama hinta, a 10. körzetben a Barackvirág utcával szemben lévő Duna-parti
gyalogösvény burkolása, valamint
Püspökmajoron két játszótéren is sikerült ivókutat kialakítani, illetve padokat
felújítani.
(A idei nyertes javaslatokat a 2. oldalon
olvashatják.)
-gs-

Százhúsz millió forintból valósulhat meg
Izbég városrészen a csapadékvízelvezető-rendszer kiépítése.
Június 15-én aláírták a régóta várt izbégi
csapadékvízelvezető-rendszer kiépítésének szerződését. A munkát a Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft.
és a STRABAG Általános Építő Kft. fogja
elvégezni. Még 2018-ban kapott a város
99,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást a Pest megye Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) keretében. A
pénzt 2023. január 15-ig kell felhasználni.
A teljes költség önrésszel együtt nettó
116,7 millió forintot tesz ki.
Az elvezető rendszer kiépítése azért fontos, hogy az utcán lezúduló csapadékvíz
ne a környező keresztutcákat terhelje,

hanem irányítottan, a Szentlászlói úti és
Kisforrás utcai csapadékvíz-befogadó
rendszerbe kerüljön elvezetésre. A tizenhárom hektáros területet érintő építkezés
keretében hordalékgyűjtő aknát helyeznek el a Vasvári Pál utca tetejére, ahova
majd a többi utca vize is bekapcsolódhat.
Egy több évtizede fennálló probléma végére kerülhet pont ezzel. A több helyszínt
és útszakaszt érintő beruházás során a
Forgách utcában és a Szentlászlói úton
mintegy 242 méter, a Líra és Kút utcákban mintegy 432 méter hosszban kerül a
csapadékvíz-elvezetés kiépítésre.
Bár a tervek már megvoltak, a kivitelezés
két és fél évet csúszott. Pilis Dániel alpolgármester tájékoztatása szerint ennek
számos oka volt. „A beruházásra kezdet-

ben megítélt 30 milliós állami támogatás
a projekt megvalósítására kevésnek bizonyult, ezért a terv műszaki tartalmát is módosítani kellett, valamint többlettámogatási kérelmet is be kellet nyújtani. A projekt
megvalósítását a COVID-19 okán kialakult
veszélyhelyzet, majd az abból fakadó költségvetési megszorítások is hátráltatták,
éppen egy olyan időszakban, amikor a város a költségvetésre jelentős terhet jelentő
belvárosi szenny- és csapadékvíz szétválasztási beruházás sikeres megvalósításán
fáradozott.” Az ott élők számíthatnak lezárásokra, terelésekre, a forgalomterelési
tervek elkészítése a kivitelezők feladata,
a tervezés folyamatban van. A forgalomterelésekről az önkormányzat előzetesen
tájékoztatni fogja a lakosságot.

Az államra szállt vissza a volt szovjet laktanya
Büfé, paintball, virágos, építőanyagos – néhány vállalkozás, akik
hosszabb, rövidebb ideje megtalálhatóak a volt szovjet laktanyánál. Vagyis, most már vélhetően csak múlt időben, köszönhetően annak, hogy az állam visszakapta a területet az azt addig
tulajdonló Nemzeti Egészségmegőrző és Rákellenes Központtól
(NEREK).
A laktanya története az oroszok kivonulásától kacskaringósan
alakult. 1992-ben került alapítványi tulajdonba, onkológiai intézményt terveztek a területre, ám ebből nem lett semmi. A hosszú
ideje zajló, tulajdonjogot érintő per mellett a terület földjében
található szennyeződéssel is meg kell küzdeni, köszönhetően
annak, hogy ott tisztították a szovjet hadsereg tankjait, melynek
következtében erős oldószerek kerültek a talajba. Bár 1992-1993ban már egyszer elvégezték a kármentesítést, az nem volt sikeres, a kutakból azóta is kimutatható a rákkeltő hatású vinil-klorid. Hosszú idő után idén januárban, mintegy ötmilliárd forintos
költséggel, az Európai Unió által biztosított forrásból indult el a
kármentesítés. A munkát 26 hónap alatt kell elvégezni.
Persze ez már nem vigasztalja azokat a kereskedőket és szolgáltatókat, akiknek nagyjából két hét alatt kellett újratervezni
az életüket. Hirtelen tudták meg, hogy menniük kell, a NEREK

A szerző fotója

tájékoztatót küldött arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. (MNV Zrt.) átveszi a területet, ott semmi nem maradhat, az
alapítványnak üresen kell átadni az ingatlant.
Ottjártunkkor a virágos éppen pakolt, a nyitott teherautó mellett
a lebontott sátor darabjai várták, hogy elszállítsák őket. Az asztalokon még voltak virágok, ezek szentendrei közintézményekhez
kerülnek. „Hoztam még, kipótoltam őket, hogy több legyen” – int
a Moltair Flowers munkatársa – „szerencsére nekünk belefér, nem
csak ebből az üzletből élünk, dísznövény szaporítással és eladással
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Indul a csapadékvíz-elvezetés építése Izbégen

is foglalkozunk.” Gáláns gesztusnak tűnik attól, akinek hirtelen
távoznia kell, szezon közepén. Mint kiderül, nem könnyű a helyzet,
szeretnének maradni a városban, de a virágoknak nagy tér és víz
egyaránt szükséges. „Szeretnénk egy legalább 10.000 négyzetméteres területet, azaz bővíteni mind területben, mind növényekben. Nagyjából 10 hónap, mire mindent ki- és felépítünk.” Hogy
mennyire nem könnyű helyzet ez, azt nem nehéz elképzelni, bár
mindenki sejtette, hogy ez lesz a per vége, de a hirtelen távozás
váratlanul érte az ott dolgozókat. „Vannak, akik már elmentek,
mások kivárnak, hátha meg lehet egyezni a vagyonkezelővel a
tovább-bérlésről” – tette hozzá.
Hasonlóan gondolkodik a Zsuzsi büfé tulajdonosa is, Postás
Zoltán, aki 2015 óta bérli a helyet, hogy egyszerű, olcsó, de jó
ételeket kínáljon az arra járóknak. Amikor először megkerestem,
kért némi időt, hogy beszélhessünk, mert pakolni és zárni kellett a büfét. Ők is helyet keresnek maguknak a környéken, bár
nem értik, miért kell rohanva távozni, hisz a területet még csak
most kapta meg az állam, és akár hasznot is húzhatna belőlük. Az
MNV-vel egyeztetett is a tovább-bérlés lehetőségéről, akik egy
meglehetősen bonyolult procedúrát vetítettek előre. Ha viszont
maradnak, akkor jogalap nélküli illegális használónak minősítik
őket, és esélyük sem lesz újrabérelni az adott helyet. „Pedig, ha
bontani fognak, akkor jól jönnénk, mert így a munkásoknak lenne
hol enniük” – mondta el. „Lehetett tudni, hogy egyszer ez lesz, de
hogy ennyire hirtelen, pár hét alatt kell lépnünk, az azért megle-

pett” – mondta el lapunknak Postás. Azt ő sem tudja, mi lesz a
mellettük lévő használt építőipari kereskedés sorsa, hisz míg ők,
vagy a virágos könnyebben tudnak lépni, az ott felhalmozott áru
mennyisége tonnákban mérhető. Bár az ottani tulajdonossal nem
sikerült beszélnünk, úgy tudjuk, ők is szeretnének megegyezni a
vagyonkezelővel, a tovább-bérlés ügyében. A büfé már zárva, a
virágokra nemsokára csak a betonozott placc fog emlékeztetni, a
paintballosok sem rohangálnak már a falak közt, csak a biztonsági
őrök állnak ugyanott.
Hogy mi lesz a terület sorsa, azt nem tudni, az állam akár el is adhatja a jó helyen fekvő, hatalmas területet, vagy éppen lakóparkot
építhet oda. Az önkormányzat online híroldalán is ezt a kérdést
feszegeti, „Épül-e lakópark a volt szovjet laktanya területén?” című
június 30-i bejegyzésében. Az írásból kiderül, hogy Szentendre
Építési Szabályzata (SZÉSZ) értelmében a 22 hektáros területre
nem építhető semmi. „A terület tulajdonviszonyával kapcsolatos
per lezárulta után a városvezetés kezdeményezni fogja a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nél, hogy az önkormányzatot vonják be a nagy
értékű ingatlan hasznosításával kapcsolatos tervekbe” – írta az
önkormányzat az oldalán. Megítélésük szerint kicsi a valószínűsége, hogy lakópark épüljön a területre, ez csak akkor lenne lehetséges, ha nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházássá minősítené a kormány, aminek következtében a helyi
építési szabályzattól el lehet térni.
-zzs-

Mi lesz veled 11-es út?
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A tervek szerint augusztus 20. után indulhat el a 11-es út szentendrei szakaszának
felújítása. A közlekedők ettől kezdve nagyobb dugókra készülhetnek fel, ám a felújításra mindenképp szükség van, akkor is,
ha időszakosan nehézséget fog jelenteni a
Dunakanyarban élők és látogatók számára. Jelenleg napi ötvenezer autó halad át
ezen a szakaszon.
A Magyar Közút tájékoztatása szerint a kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyik
jelenleg, ezzel párhuzamosan pedig azon
dolgoznak, hogy hogyan tudják ideiglenesen kevésbé terhelni a főutat, tömegközlekedési útvonalakkal. „Az eredményes
közbeszerzési eljárás lezárását követően,
a szükséges forrás rendelkezésre állása
esetén kezdődhetnek meg a kivitelezési
munkák. A beruházás volumenét tekintve a kivitelezés átfutási ideje a kezdéstől
számítva meghaladja a tizenkét hónapot,
figyelembe véve, hogy a téli időjárási körülmények között nem végezhető munka”
– tájékoztatták megkeresésünkre lapunkat.
Kérdés, elindul-e a beruházás. Erről Vitályos Eszter, a térség képviselője beszélt, aki
elmondta, hogy az állami beruházásokat
felülvizsgálják, és a munkát az Építési és
Beruházási Minisztérium végzi el. Lapzártáig nem érkezett arról információ, végül
elindul-e az útfejlesztés.
Az elterelést nehezíti, hogy nincs olyan
párhuzamos út, ahova terelni lehetne az
autókat, így az önkormányzattal egyez-

tetve a tervek szerint a Duna-korzót lehet
majd átalakítás után személygépjárművel
igénybe venni.
Pomázi út – a mostohagyerek
A Pomázi út egyik fele Szentendre, a másik Pomáz kezelésében van. Az önkormányzati utat gyakran használják menekülőútnak az autósok, vélhetően ez most
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sem lesz másképp. A Magyar Közút Zrt.
ígérete szerint bár nem lesz hivatalos terelőút a Pomázi vagy „hátsó” út, a kivitelezés során az út menti növényzetet ritkítani
fogják, illetve a kétoldali padkát stabilizálni, és szintbe hozni. Az ígéret szerint
pedig a keréktörő kátyúk is eltűnhetnek
végre. Pomáz a vélhetően megnövekedő
autóforgalom miatt kompenzációra nem
számíthat.
Három ütemben
Az I. ütemben az Ady Endre utcai csatlakozást követő kétszer egysávos szakasz újul
meg Leányfalu felé, ezt követően a Buda-

pest felőli településhatártól a Duna-korzóig terjedő szakasz, végül a Duna-korzóval párhuzamos szakasz. A 11-es főúton
külön balra kanyarodó sáv épül a Rózsa
utcánál, és a kétszer kétsávos szakaszon
is megszűnik a többi kereszteződésben is
a belső sávot feltartó balra kanyarodás,
ezáltal gyorsabb és biztonságosabb lesz
a közlekedés.
Jó hír, hogy a sok balesetet látott Dózsa
György út–Telep utcai gyalogos átkelőhely átkerül a csomópont utánra, ezzel
párhuzamosan változik a forgalmi rend.
A Telep utcából biztosított lesz a balra kikanyarodás a 11-es főútra. A Magyar Közút
nem titkolt célja a gyalogos közlekedés
biztonságosabbá tétele, amely vagy jelzőlámpával vagy csomóponti átépítéssel
valósul meg.
Szentendrei rendőröknek sem kell majd
annyit a Paprikabíró utcához sietni, ugyanis, bár ott a balra kanyarodás megmarad
(a Paprikabíró utcából a 11-es főútra – a
szerk.), de jelzőlámpás kereszteződéssé
alakul át, és ezzel párhuzamosan a főútról
a Paprikabíró utcába nagy ívben balra kanyarodás lehetősége megszűnik.
Mire számíthatunk?
Megnövekedett forgalomra biztosan. A
kétszer két sáv helyett lezárásokra kell
majd számítani, ennek lényeges eleme
lesz a patakhidak felújítása, amelyek esetében félpályás útlezárások várhatók. A
munkálatok hónapokig tarthatnak majd.

Ezzel párhuzamosan a DMRV – élve az
útfelbontás lehetőségével – hozzányúl
az elöregedett ivóvízhálózathoz, így azok
felújítása is megtörténik.
Hajóval Budapestre?
A MAHART igény szerint három személyszállító hajót tud beállítani, reggel
Budapest irányába, délután pedig Szentendrére. Hogy ez mennyire oldja meg a
gondokat, az jó kérdés, figyelembe véve a
belváros adta csekély és drága parkolási
lehetőséget.
Budakalászi kerülő
Budakalász lakói évek óta szenvednek
a Pomázról érkező autóforgalomtól, fő-

leg mióta lámpákat kapott a Pomázi út–
Szentendrei út kereszteződése. Azóta a
délutáni csúcsban majdnem Békásmegyer határáig állnak az autók, kellemetlenül pöfögve a lakók orra alá az egyik
oldalon, reggelente pedig Pomáz felől
áll hatalmas sor. Ezen segíthet a pomázi
elkerülő megépítése, melyre a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a tendert, miután a tervezett út megkapta az
építési engedélyt. Ennek eredménye még
nem ismert. Az új út Pomáz déli részétől indul majd a tervek szerint, és a 11-es
főúthoz fog csatlakozni, külön szintű csomóponttal. A HÉV-et szintén felüljáróként
fogja metszeni az út, így könnyítve meg az
utazók életét. Ezzel párhuzamosan bicik-

liút is épül, mely a 11-es út menti kerékpárúthoz fog becsatlakozni. Bár ennek az
útszakasznak a tervezése már 1985-ben
megkezdődött, a kivitelezésre jó ideig
várni kellett. Az út felső szakasza a Vörösmarty utcán indulna, ami az itt lakók egy
részéből heves indulatot váltott ki, mert
az út nem alkalmas nagyobb forgalom
fogadására. Az online lakossági fórum
után az önkormányzat online kérdőíven
kérte az ott élők véleményét, amely feltehetően nem jutott el az ott élő idősekhez,
a válaszadási hajlandóság alacsony volt.
A tervek elkészültek, az önkormányzat
módosította a HÉSZ-t a területen, hogy
elindulhasson a beruházás.
-zzs-
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Emelkednek a parkolási díjak
Július hónapban átlagosan húsz százalékkal emeli a város a parkolási díjakat. A döntést két tartózkodás mellett szavazta meg a
testület. Az emelést a gyors ütemben növekvő infláció indokolja.
A főbb díjak az alábbiak szerint változnak: I. zóna: autóbusz és 3,5
tonna feletti teherjármű: 2300/óra • II. zóna: személygépkocsi és
max.3.5 tonna össztömegű teherjármű: 380 Ft/óra • III. zóna: személygépkocsi és max.3.5 t. össztömegű teherjármű: 530 FT/óra
Járművel történő várakozás: 1610 FT/alkalom
A rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Lehetőség e-bike rendszer közszolgáltatására
A közterület-használatra vonatkozó rendelet módosítása keretet
teremt egy leendő, közszolgáltatás formájában működő üzleti
vállalkozási tevékenységnek. A város a számos lehetőség közül
kizárólag az elektromos kerékpárral kapcsolatos szolgáltatást
szeretné támogatni. Ennek érdekében döntés született a kerékpárok parkolási helyeiről, az ún. mikromobilitási pontokról, melyekből jelenleg tizenhármat nevesít a rendelet: Skanzen, Határ
csárda, Ady Endre úti Spar, Réti – Ady- Korniss sarok, Fulco deák
utca, Tiszteletes utca, Paprikabíró utca, Duna-korzó, Duna-korzó
bejárat, Bükkös patak part, Vasúti villasor, Kálvária tér, Köztemető
A hálózat alakítható, változtatható.
Szentendre a fővárossal és a III. kerülettel együttműködve indítaná el az új közlekedési szolgáltatást, ami így a gépkocsihasználat
alternatívája lehet Szentendre és Békásmegyer között.
Benyújtott pályázatok
A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a polgármester dönthet olyan pályázatok benyújtásáról, amelyek legfeljebb
bruttó 10 millió forint önrészt igényelnek.
Ezek az alábbiak:
– 100 millió forintra pályázott az önkormányzat a Bogdányi utca
11. és a Teátrum parkolóban létesítendő közmosdók tervével.
– Az Egres úti Tagóvoda pályázatot nyújtott be a STADA Palánta, a STADA Hungary Kft. egészség- és környezettudatosságot
fejlesztő programjára, 1,5 milliós támogatást kérve udvari játszótér-elemekre.
– A menekült családok gyermekeinek felzárkóztatását segítő programokra és táboroztatásra 18,8 millió forint támogatást

igényelt a „Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő
Sportegyesület” és a város a „United Way – Együtt Ukrajnáért”
civil szervezetek számára kiírt pályázaton.
– A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny tematikus
díjaira is nevezett a város.
Több pénzből gazdálkodhat a VSZ
A Városi Szolgáltató NZrt. (VSZ) 2018-tól már csak alvállalkozóként vesz részt a városi hulladékgazdálkodási feladatok ellátásában, mivel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. felügyelete alá került. A központosított szektor
részeként hosszú éveken keresztül nem tudta érvényesíteni a
tényleges költségeit, ami a cég és a város számára is veszteséget
jelentett. Egy 2021-es minisztériumi rendelet végre lehetővé tette
a korrekciót: az alvállalkozói díj 20%-kal emelkedett, a korábbi 2,95
Ft helyett 3,54 Ft/liter nettó díjra jogosult a szentendrei vállalat.
A szerződésmódosítás – melyet a testület jóváhagyott – 66 millió
forint plusz bevételt jelent a közszolgáltató számára.
A VSZ-t érintő másik témában – a Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével közös földgázbeszerzéséről szóló előterjesztés – zárt
ülésen tárgyalt a testület az ajánlattevő cég kérésére. Részletek
tehát jelenleg nem ismertek.
Óvodai és bölcsődei kinevezések
A testület vita nélkül, egyhangúlag támogatta, így újabb öt évre
választották meg a Szentendre Városi Óvodák élére a 2014 óta
mesterpedagógus, harmincöt éve a pályán dolgozó szakembert,
Hajnal Szilviát. A képviselő-testület pályázat kiírásáról döntött a
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői feladatainak
ellátására. A jelenlegi vezető, Diószegi Istvánné megbízatása 2022
októberében lejár.
Közpark a Móricz Gimnázium mögött
Döntés született arról, hogy minél előbb, a vonatkozó szabályozási tervek soron következő átfogó módosításakor a Pomázi út
mentén fekvő ingatlant (1245/45 hrsz.) Szentendre beépítésre
nem szánt zöldterületi, közkert övezetébe sorolják. A területen
eredetileg a Baptista Gyülekezet szeretett volna központot kialakítani. Az ingatlanbeépítést ellenző lakossági fórum hatására a
gyülekezet visszalépett, a város pedig vállalta, hogy megfelelő
jogszabályi háttér kialakításával biztosítja a közkert besorolás
lehetőségét. Az ingatlan tehát jelenleg is zöldterület, a szigorúbb
besorolására azonban még várni kell
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A nyári szünet előtt két testületi ülésen is részt vettek a képviselők
- összefoglalónk következik a főbb döntésekről, határozatokról.

Módosult a városi költségvetés
A növekedés az eredetileg tervezett költségvetéshez képest
összesen 925 millió forint. A változás főbb okai: A város két
TOP Plusz-pályázatot is megnyert, a Barackvirág utca vízelvezetésére 122,2 millió forintot, míg az Izbégi Óvoda energetikai
korszerűsítésére 66 millió forintot. Megérkezett a központi
forrás a 20%-os kulturális ágazati bérfejlesztésre a Ferenczy
Múzeumi Centrum és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
részére. A tervezettnél nagyobb bevétel jelentkezett a régészetből, valamint a tavalyi év önkormányzati és intézményi
maradványával is már lehet számolni. Plusz kiadások is keletkeztek: a MűvészetMalom felújítására kapott támogatást
87 millió forinttal kell kiegészítenie az Önkormányzatnak,
illetve a Vasúti villasoron és környékén a 30 km/órára korlátozott sebességű övezet kialakítására is költött a város. A
HÉV-állomásnál a leégett Spar helyére pályázatot írtak ki,
és az előnyösebb tárgyalási pozíció miatt vásároltak is ott
épületet. A költségvetéshez várhatóan újra hozzá kell majd
nyúlni: a rezsicsökkentés rendszere már nem vonatkozik az
önkormányzati intézményekre, a piaci árak alapjaiban fogják
átírni a tervezett számokat.
Új vetítőt kap a P’Art Mozi
A régi és elavult, gyakran meghibásodó jelenlegi gép helyett
esély mutatkozik egy korszerű, új vetítő vásárlására, ugyanis már van egy tizenöt milliós támogatási ígéret az EMMI-től.
Amennyiben a támogatói okirat hivatalosan is megérkezik, a
város tagi kölcsönként közel hétmillió forintot kész biztosítani
a vásárlásra.

14 — hírek

Deim Pál tér és szobor
Nemrég döntött arról a testület, hogy a posta előtti teret Deim
Pálról nevezi el, s ezzel egyidejűleg a képviselők elvi támogatásukat adták ahhoz, hogy a művész Tájékozódási plasztika (1976) című köztéri szoborterve a róla elnevezett téren
megvalósulhasson. A szoborállítás mintegy négymillió forintos

költségéhez Fülöp Zsolt polgármester egymillió forintot ajánlott
fel a polgármesteri keret terhére, s ezzel elindulhat a megvalósítás. A szükséges engedélyek, szakvélemények beszerzését
a Ferenczy Múzeumi Centrum vállalta magára. Legközelebb a
szeptemberi testületi ülésen lesz szó a szoborterv megvalósíthatóságáról.
Iskolák helytörténeti vetélkedője
Szentendre mind a nyolc általános iskolája jelentkezett a versenyre, ami a tanév során három forduló keretében került megrendezésre, ötfős csapatok részvételével.
Egy intézmény számára tárgyi eszközöket vásárolt a város, két
intézmény esetében az iskola részére, öt intézmény esetén az
iskolák alapítványa részére fizeti ki a város a díjat. Ez utóbbihoz
testületi hozzájárulásra volt szükség.
A díjazott iskolák: Ferences Gimnázium – 200.000 Ft, Templomdombi Általános Iskola – 150.000 Ft, Szent András Katolikus
Általános Iskola és Óvoda – 100.000 Ft, Szentendrei Református
Gimnázium – 50.000 Ft, Agy Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola – 50.000 Ft, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium – 50.000 Ft, Barcsay Jenő Általános Iskola
– 50.000 Ft, Izbégi Általános Iskola – 50.000 Ft
Kucsera és Péter Pál utca: tilos lesz az átmenő forgalom
Június 29-én rendkívüli testületi ülés keretében, hosszas vita
után döntöttek a képviselők: lezárják az átmenő forgalom elől
a belváros két utcáját, azok védett övezeti besorolásba kerülnek – a szükséges forgalomtechnikai tervek elkészültek. A
város vezetése ígéretet tett arra, hogy a Péter-Pál templomba
érkezők mentesülni fognak a korlátozás alól, illetve megkapják
a behajtási engedélyt.
A tilalommal mintegy 15 millió forintnyi parkolási bevételtől esik
el az önkormányzat – a képviselők javasolták a teljes parkolási
rendszer újragondolását és átszervezését, és azt, hogy az új
parkolási rendelet részeként kerüljön csak sor a korlátozásra.
A közös határidő: 2022. augusztus 31.

FELHÍVÁS VÁROSI KITÜNTETŐ DÍJAK JAVASLATTÉTELÉRE
A kitüntetések bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel vagy emléktárggyal és oklevéllel járnak. Amennyiben a kitüntető díjban közösség
vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett
és egy oklevél jár.
Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:
SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közéletében köztisztviselői, vagy
közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek.
SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményeket értek el
a közművelődési tevékenységükkel, az ifjúság művelődéséért végzett
munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában.
SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adományozható a város
egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő egészségügyi vagy szociális területen dolgozónak, az orvos
kivételével.
SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ adományozható a
város érdekében kifejtett magas színvonalú sportmunkáért, országos,
vagy nemzetközi sportteljesítményért annak a személynek, csoportnak
vagy csapatnak, aki a mérhető teljesítmény mellett magatartásával és
életmódjával is példaként állítható a város közössége elé.
SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ adományozható annak a
személynek és csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különböző
területén kiemelkedő eredményeket ért el, és ezzel hozzájárult Szentendre
város jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.
SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adományozható azon
személyeknek és csoportoknak, akik a város közbiztonsága érdekében
hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek.
SZENTENDRE VÁROS KUCSERA DÍJ adományozható azon 15-27. év közötti személyek részére, akik a hőskultuszt megerősítve, a közösségért
kiállásban példát mutatva, erős elköteleződéssel, a közösség, város iránti

felelősséggel, önkéntes, aktív tevékenységükkel a közösségi célok és
értékek növeléséért, megőrzéséért kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETE DÍJ adományozható azon közösségeknek, akik aktív résztvevői a város civil életének, tevékenységükkel,
a várost segítő kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják a közös
gondolkodást, és hozzájárulnak a fejlesztések megvalósításához, tanácsaikkal, véleményükkel elősegítik az innováció, a kulturális- és sport élet
színvonalának emelését, a hagyományok ápolását, más civil szervezeteket
is bevonnak a város életébe, megerősítve ezzel a társadalmi megújulás,
folyamatát. (A díjjal együtt pénzjutalom nem jár.)
A díjakra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző;
b) a képviselők, a bizottsági tagok;
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények;
d) legalább 10 állandó szentendrei lakóhellyel rendelkező lakos.
A díjakból évente egy-egy adományozható, azonban kivételesen indokolt esetben a Képviselő-testület kategóriánként több díj odaítéléséről
is dönthet.
A javaslatok beérkezési határideje: 2022. augusztus 1.
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban
fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után
e-mailben szkennelve is meg lehet küldeni a fent megadott határidőben
a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.
További felvilágosítás kérhető a Hivatal jegyzői titkárságán a 26/785-033
telefonszámon.

Reform alatt a parkolási rendszer

Mi az előzménye és az oka a parkolási feladat átadásának?
2021 tavaszán a polgármester úr megkérdezte tőlem, hogy a rendészet képes lenne-e átvállalni a parkolás üzemeltetését,
amire elmondtam, hogy szakmai akadálya
nincsen – más városokban is van erre példa – továbbá felvázoltam azokat a tárgyi
és személyi feltételeket, amelyeknek teljesülniük kellene.
Nem sokkal később elkészült egy, a városvezetés által megrendelt tanulmány,
amelyet Sipos László elismert közlekedésmérnök készített és Szentendre parkolási
rendszerét vizsgálta felül. Az abban foglaltak alapján az nyert megállapítást, hogy a
parkolásüzemeltetési feladatot célszerű új
alapokra helyezni és azzal a szabálytalan
várakozás ellenőrzését is végző rendészetet megbízni.
Mi az indoka ennek a megállapításnak?
Elsősorban az, hogy mi a közterület-felügyelői intézkedési hatáskörünkkel hatékonyabban fogjuk tudni ellátni ezt a
feladatot.
Mit értünk hatékonyság alatt?
Azt, hogy kerüljön kevesebbe és hozzon
több bevételt a parkolás üzemeltetése.
Ez utóbbit – akármilyen népszerűtlen is
– nem szabad eltitkolni, hiszen ez a kérdés a közterületekkel, mint közvagyonnal
való felelős gazdálkodás kérdése is. Túl

pen ezeket a helyzeteket képes „szabályozni”, a feszültségeket oldani.
A parkolási kedvezmények felülvizsgálatát
sürgetővé teszi az a nem elhanyagolható
változás is, hogy az önkormányzatoktól
az államhoz került a gépjárműadókból
származó bevétel, és ezzel együtt az autótulajdonosok adatbázisa is. A városnak
nincsenek megbízható adatai arról, hogy
kinek hány autója van. Ezt az adatbázist
nem kérhetjük ki a Belügyminisztériumtól,
itt kell felépíteni és karbantartani, ez pedig

telnövelés. Ami az előbbit illeti, a cél az,
hogy egy rendszámalapú nyilvántartási
rendszerre álljunk át. Ennek érdekében
lecseréljük az elavult 2007-es automatákat. A közbeszerzési eljárást kiírtuk, a már
meglévő 26 helyett 19 darab korszerű,
rendszám alapon működő automata kerül
kihelyezésre, melyek a használó számára
is kényelmesebbek lesznek, mivel a parkolójegyet nem kell visszavinni a járműhöz
és kitenni a szélvédő alá. Az üzemeltetési
szoftverháttér is megújul, minek következ-

azon, hogy az utcákon nagyobb rend lesz
tapasztalható, a Szentendrére látogatók
által fizetett parkolási díj a város költségvetése számára is érezhető bevételt eredményez, melyet az itt lakók javára lehet
felhasználni.
Ráadásul a belvárosban több probléma
van egyszerre jelen – erre a helyre összpontosulnak a turisztikai nevezetességek,
és ugyanez a terület a városnak a közigazgatási központja is, itt érhető el a közintézmények zöme, illetve az egészségügyi
ellátó intézmény is. Ennek az egésznek az
egyes elemei sok értelemben egymással
konkurálnak – a dolgozók és az ügyfelek,
a turisták és a helyi lakosok igényei feszülnek egymásnak, ha autóval történő közlekedésről, megállásról vagy várakozásról
van szó. A díjfizető parkolás tulajdonkép-

erőforrást igényel.
Mekkora az idei költségvetésben rögzített
elvárt bevétel?
Nettó 226 millió forint.
Van ennek realitása?
Azt gondolom, igen, ugyanis a tavalyi bevétel közel nettó 143 millió volt, amit befolyásolt a pandémia alatt elrendelt ingyenes parkolás is. Nem mellesleg a belföldi
turizmus is erősödni látszik. Vagyis, ha
egyéb, külső körülmény nem lép közbe,
akkor az általunk kialakítandó rendszer képes lesz biztosítani ennek az összegnek a
befolyását.
Melyek ennek az új rendszernek az elemei? Milyen változások történtek és milyenekkel kell még számolnunk?
Mint említettem, két iránya van a feladatunknak: a költségcsökkentés és a bevé-

tében nem szükséges majd külső szolgáltatót igénybe vennünk, ezzel is százezreket
spórolunk majd meg.
Mikorra várhatóak az új automaták?
Júliusra lesz az eljárásnak eredménye, ami,
ha sikeres, szeptember végén már kihelyezésre kerülhetnek. Amint ez megtörténik, a
parkolásért kártyával is lehet majd fizetni,
vagyis felhasználóbarát lesz a rendszer,
illetve a rendszámalapú nyilvántartás lehetőséget biztosít majd egy új és jobban
finomhangolható kedvezményrendszer
kialakítására is.
Mit jelent ez a kedvezményrendszer? Milyen elemei lesznek?
Fontos tudni, hogy Szentendre belvárosában jelenleg mintegy 784 „fizetős” parkolóhely van. Ezek (az illusztráción sárgával
jelölt) II-es és (az illusztráción pirossal jelölt)

Jámbor Ferenc | Fotó: Bellai László
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2022. április 1-jével Szentendre parkolásának üzemeltetését a Szentendrei
Rendészeti Igazgatóság átvette a Városi Szolgáltató nZrt-től. A parkolási
rendszer reformjának fontos célja egy élhetőbb belváros, és egy
fenntarthatóbb közlekedés – hangsúlyozza Jámbor Ferenc, igazgató.
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III-as övezetekre oszlanak. A II-es övezet
nagyjából 511 helyet jelent, ide 397 db bérlet van értékesítve, valamint több mint 15
ezer szentendrei regisztrált gépjármű tud
az év minden napján, bármely időszakban ingyenesen parkolni. A III-as övezetben ugyan fizetni kell a helyieknek is, ám
arra is mintegy 366 db bérlet van kiadva. A
már említett tanulmány szerint ez az egyik
legfontosabb kérdés, amit szükséges korszerűsíteni, rugalmasabbá tenni. Még egyszer hangsúlyozom, a rendészet lépésről
lépésre halad a szakértői anyagban kijelölt
feladatsoron, amelynek a lényege: gondoljuk újra a kedvezményrendszert, szűkítsük
a bérletrendszer kereteit, a teljes szentendrei kedvezményen igazítsunk és kössük feltételekhez a hozzájutást, valamint
a felhasználást. A fizető parkolás a város
bevétele, az abból adott kedvezmények
jelentős értékű, a város bevétele terhére
adott juttatások.
Ezért változtak április elsejével az egészségügyi és munkavállalói bérletekre vonatkozó szabályok?
Igen, ezek voltak az első lépések. Korábban a Szentendre Egészségügyi Intézményei (SZEI), a háziorvosok és a házi
betegellátásban résztvevők évi 12 ezer
forintos bérlettel bárhol tudtak az év
365 napján várakozni. Mintegy 222 darab
egészségügyi bérlet volt kiadva, melyekből 169 a SZEI dolgozóié volt, akik nem
végeznek házi betegellátást, hanem a
Kanonok utca épületben töltik a munkaidejüket. Ezért kerültek ki április 1-jétől
a SZEI dolgozói az egészségügyi bérlet
kedvezményezetti köréből, s maradt meg
csupán azoknak az orvosoknak, nővéreknek, gondozóknak, akik házi betegellátást
végeznek.
További változás ugyanezzel a hatállyal,
hogy a munkavállalói bérlet korábbi helyszínei (Kert utca, Martinovics utca, Dobozi
utca, Paprikabíró utca melletti nagyparkoló) két helyszínre szűkültek, a Paprikabíró és a Bolgár utcai nagyparkolókra.
Ez utóbbiak is csupán 400-500 méterrel
vannak távolabb a munkavégzés helyétől,
vagyis az egy kisebb sétával ugyan, de
változatlanul kényelmesen megközelíthető. Ezzel a cél az, hogy felszabadítsuk
a túlterhelt legbelső, központi parkolóhelyeket azok számára, akik napközben
ügyintézés, vásárlás vagy egyéb szolgáltatások igénybevétele miatt használnák,
és természetesen a turisták számára is,
akik a tényleges parkolási díjat fizetik itt
meg.
Április 1-jétől megszűnt a zöld rendszámú
autók ingyenes parkolása a városban, továbbá a negyedik fontos változás az volt,
hogy ettől az időponttól a II-es övezetben
való ingyenes parkolás regisztrációjához
a lakcímkártyán és a forgalmi engedélyen
túl egy úgynevezett nullás igazolást is be

Szentendre Város közigazgatási területén kialakított
díjköteles várakozási területek és díjfizető helyek
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kötve. Ez azt jelenti, hogy a kedvezményt
igénylő szentendreiek az éves parkolási
díj alig 0,5 százalékát fizetik meg. Továbbá néhány utca még bekerülhet a II-es
parkolási övezetbe.
Sorban haladva, mit jelent pontosan a
várakozási díj alapú rendszer?
Amennyiben az új ügyviteli szoftver és az
új parkolóóra rendszer elkezd működni, lehetőség nyílik arra, hogy rendszámalapon
kedvezményezetti köröket határozzunk
meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
egy intézmény (legyen az egészségügyi
vagy oktatási) éves szinten kap bizonyos
mértékű, órákban meghatározott ingyenes parkolásra szóló kvótát, amelynek a
felhasználásáról ő dönt. Vagyis maga a jogosult döntheti el, hogy melyik dolgozójának, mely gépjárműre, milyen időpontra és
mekkora időtartamra adja meg a parkolási
lehetőséget.
Azt gondolom, hogy a bérletrendszer azért
sem fenntartható, mert túlhasználatra buzdít. Ezzel szemben a kvótarendszer arra
késztet, hogy mindig csak annyit használjunk fel belőle, amire ténylegesen szükség
van.
Ez tehát a szentendrei munkavállalókat
érinti, a már említett regisztrációs díj pedig, ha jól értem, a szentendrei lakosokat?
Igen. A beszélgetésünk elején említettem, hogy jelenleg a II-es parkolási övezet
mintegy 511 férőhelyén 15 ezer gépjármű
parkolhat díjfizetés nélkül. Ez a rendszer
fenntarthatatlan. A cél az, hogy ez a szám

legalább a felére csökkenjen, a belváros
élhetőbb legyen, az autózási szokások változzanak, és egy fenntarthatóbb közlekedést segítsenek elő, és csak azok használják ezeket a várakozóhelyeket, akiknek ez
feltétlen szükséges. Ezért a terv az, hogy
regisztrációs (parkolási megváltási) díj fizetéséhez kötnénk a szentendrei lakosok
parkolását úgy, hogy lakóingatlanonként
négy gépjárműre járna a több mint 99,5%os kedvezmény.
Tudna összegeket mondani?
Döntés még nem született erről, de viszonyításként megemlíthető, hogy budapesti
kerületekben az alapdíj az első és második
gépjármű esetében 2000 és 15.000 Ft/év
között mozog, míg a további gépjárművek
regisztrációs díja éves szinten a 30-40.000
forintot is eléri. A rendszer végső kereteit
és azon belül az összegeket a szentendrei
képviselő-testület fogja meghatározni.
A harmadik változás, amit említett, a II-es
övezet bővítése. Mely utcákkal?
Az egyik az Ady Endre utca, ami egyébként
jelen pillanatban a helyi parkolási rendelet
szerint a III-as övezetbe tartozik, ám nincs
kihelyezve parkolóóra. A terv az, hogy a IIes övezetbe soroljuk, és ide is kerül majd
az új parkolóórákból. Ezen felül a Pátriárka
utca könyvtár felőli oldala, a Szent István
utca, valamint a Tiszteletes utca Vörösmarty és Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakasza kerülne feltüntetésre a rendeletben,
mint II-es övezetbeli helyszínek.
Gálfi Sarolta

FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó földhasználati és
településrendezési szerződés megkötésére
Sorszám

Cím (hrsz)

Terület

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése

Jelenlegi övezeti
besorolás

1.

Szentendre,belterület 400/1. egy része

700 m2

kivett közterület, parkoló

K-lm/0

2.

Szentendre belterület 400/4. egy része

2203 m2

kivett közterület

K-lm/0

3.

Szentendre, belterület 400/7.

523 m2

kivett közterület

K-lm/0

4.

Szentendre, belterület 400/8.

616 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

5.

Szentendre, belterület 400/9. egy része

2153 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

6.

Szentendre, belterület 400/10. egy része

275 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

7.

Szentendre, belterület 400/11.

214 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

8.

Szentendre, belterület 400/12. egy része

507 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

9.

Szentendre, belterület 400/13. egy része

190 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

10.

Szentendre, belterület 400/14.

21 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

11.

Szentendre, belterület 400/15. egy része

650 m2

kivett üzlet és közterület és parkoló

K-lm/0

12.

Szentendre belterület 400/17 egy része

80 m2

kivett beépítetlen terület

K-lm/0

13.

Szentendre belterület 402/24

725 m2

kivett beépítetlen terület

Vt-11

14.

Szentendre belterület 402/25

724 m2

kivett beépítetlen terület

Vt-11

15.

Szentendre belterület 402/26

729 m2

kivett beépítetlen terület

Vt-11

16.

Szentendre belterület 402/27

724 m2

kivett beépítetlen terület

Vt-11

17.

Szentendre belterület 402/28

725 m2

kivett beépítetlen terület

Vt-11

18.

Szentendre belterület 402/29 egy része

2528 m2

kivett közterület

K-lm/0

19.

Szentendre belterület 402/30

722 m2

kivett beépítetlen terület

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

Pályázati eljárási díj

5.000.000 Ft

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

17—város

kell nyújtani. Ez az adóirodától szerezhető be és azt igazolja, hogy a kérelmezőnek nincs adótartozása az önkormányzat
felé, továbbá sem közigazgatási bírság,
sem pótdíj tartozás megfizetése sincs
függőben. Ha jól belegondolunk, ez is
egy észszerű rendelkezés, hiszen miért
járjon kedvezmény annak, aki tartozik a
városnak.
Mikortól számíthatunk a díjemelkedésre?
Idén július 20-ától él az új díjtáblázat. Egy
általános 20%-os emelés történt mind a
tarifákra, mind a bérletekre. Ez szintén be
volt tervezve a költségvetésbe, de június 30-ig, míg tartott a pandémia miatti
veszélyhelyzet, egy kormányrendelet tiltotta az ilyen típusú díjemeléseket. Erre
egyébként nagyon sok önkormányzat
várt már, hiszen 2020 óta be voltak fagyasztva az árak, amelyek így az egyébként vártnál is nagyobb inflációt sem
tudták követni.
Ha jól értem, ezek az eddig hatályba lépett változások, mi várható még?
A már sokat emlegetett szakértői tanulmány szerint három fontosabb módosítást
készítünk még elő, de fontos hangsúlyozni, hogy ezek életbe lépése is képviselő-testületi döntéstől függ. Mindenesetre
a tervek szerint akár már jövő év januárjától a bérletrendszert úgynevezett várakozási díj alapú válthatja fel, továbbá a
szentendreiek kedvezményes várakozása
parkolási megváltási díjhoz, úgynevezett
regisztrációs díj megfizetéséhez lesz

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK – PEDAGÓGUSAINK
Nehéz feladatra vállalkozik, akinek évről évre döntenie kell abban, kik kapják Szentendre Város Pedagógiai Díját a sok-sok arra érdemes óvodai, iskolai szakember közül.
Megbecsülésük kifejezése manapság különösen fontos, ezért külön öröm azokat a
kollégákat, volt tanítványokat megszólaltatni, akik mellettük kiállva beszélnek róluk,
és mindannyiunk életét meghatározó hivatásukról.
Szentendre Város Pedagógiai Díját kapta:
UJSÁGHY GYULÁNÉ Abonyi Andrea, a
Szentendre Városi Óvodák intézményvezető-helyettese, mesterpedagógus, szaktanácsadó, logopédus szakember
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Kedvenc kollégám! Akkor már néhány éve
itt dolgoztam, amikor Andrea megérkezett
közénk – a megjelenése is olyan volt, mint a
személyisége: finom, kedves, lágy, ugyanakkor mindig elérhető, megközelíthető.
Nagyon jó vele együtt dolgozni: a logopédia
mellett a szakértői munkában is kiemelkedő
a tudása, segítőkészsége, támogatása: engem például végigkísért a pedagógus II. fokozat megszerzésének folyamatán. De sok
más meghatározó élményem is van vele; az
egyik legerősebb nem is olyan régi.
Néhány évvel ezelőtt – mint minden pedagógust – engem is elértek a kiégés tünetei.
Közel 30 év után úgy éreztem, nem vagyok
már képes úgy mozgósítani a saját erőforrásaimat, ahogy azt magamtól elvárnám, és
ahogy dolgozni érdemes… Andrea – anélkül,
hogy bármit kérdezett volna – végig, minden
pillanatban ott volt mellettem, támogatott,
segített átvészelni életemnek ezt a kritikus
időszakát…
Vezetőként is hihetetlenül empatikus, nagyon fontos számára, hogy mindig jusson
időnk egymásra szakmailag és emberileg
egyaránt– mindezt finoman, elegánsan,
igazi emberi tartással. Hiszen nekünk, pedagógusoknak is nagy szükségünk van
egymás érzelmi támogatására, ebből
tudunk töltekezni, ez az a muníció, amit
megsokszorozva tudunk továbbadni a
gyerekeknek.
Markó Etelka, pszichológus,
gyógypedagógus

Kati mindig azt állítja, hogy nem szeret rivaldafénybe kerülni – pedig erős képessége
van arra, hogy mozgósítson – régen ő szervezte a városi ünnepi megemlékezéseket,
amikor az iskolánk volt a soros –, hogy motiváljon másokat egy jó szóval, odafigyeléssel. Abszolút közösségi ember; az a kolléga,
akit bármikor meg lehet kérni, jön és segít,
legyen szó bizonyítvány-írásról vagy arról,
hogy az iskolai rendezvényen ki kapcsolja
le a zenét…
Fura talán, de kettőnket a vidéki származásunk is összekötött: sokat beszélgettünk a
veteményezés rejtelmeiről, az otthoniakról.
Ilyenkor nem mulasztotta el, hogy egy imát
küldjön Anyukámnak…
Van egy nagyon kedves, apró, de jellemző
történetem róla: gyakran előfordult, hogy
amikor beléptem a tanáriba, meghallottam,
hogy valaki épp egy dalt fütyörészik. Onnantól tudtam, hogy Katinak különösen jó
kedve van – minket, kollégákat is derűvel
töltött el…
Szendreiné Fazekas Julianna
intézményvezető – helyettes
DR. CSERINÉ ANDIRKÓ ÉVA történelem-francia szakos tanár, a szentendrei
Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógusa.
12 éve ismerem, nem is tudom elképzelni
a Móriczot nélküle. Az első pillanattól egy
szertárban dolgoztunk, egymás melletti
asztaloknál, naponta találkoztunk.. Mikor
pályakezdőként bekerültem a gimnáziumba, Ő lett a mentorom, és a mai napig így
tekintek rá. Rengeteget tanultam tőle tanárságról és emberségről.

Fotó: Bácsi Róbert László

Évit mindenki – kollégák, diákok – szereti. Kétszer is megválasztották a diákok az
Év tanárának. Tisztelik őt a biztos tudása,
életbölcsessége, tapasztalata miatt. Nagy
lelkesedéssel tanít, mindig kiegészíti a tananyagot érdekes történetekkel, a színes kis
történetek által a történelem és a francia
nyelv iránti szeretete átragad a diákokra is.
Minden helyzetben hiteles tud lenni: ha
kell szigorú és határozott, de mindemellett
mégis közvetlen és emberi, és ez a két véglet teljes összhangban működik, kiegészíti
egymást.
Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, mindkettőnk számára fontos, hogy olyan programokat kínáljunk a diákoknak, ami szórakoztató számukra, ugyanakkor tanulnak
is belőle. Az évek múlásával már nem csak
kollégák, hanem barátok is lettünk, azonos
értékek szerint gondolkozunk a világ dolgairól. Talán ezért van az, hogy egyetlen
konfliktusra sem tudok visszaemlékezni.
Mi az, ami először eszembe jut, ha Évire gondolok? Az állandó jókedve, az emberekbe
vetett hite és optimizmusa.
Buttyánné Frajka Zita
francia tanár, Móricz Gimnázium

MÁKÓ MIKLÓSNÉ Velkey Katalin, ének-zene, magyar nyelv és irodalom tanár – nyugdíjas óraadó, a Templomdombi Általános
Iskola pedagógusa
Amikor én az iskolába kerültem, Kati már
évek óta itt tanított. Rögtön feltűnt, ami
később is nagyon jellemző volt rá, hogy
mindig a gyerekek között van: beszélget,
viccelődik… Értett a nyelvükön, könnyen
megtalálta a hangot velük, az bizonyos.
Ez a mai napig így van, pedig nem könnyű
manapság éneket tanítani – de nyugdíjas
óraadóként is tudja, mik azok a dalok, zeneművek, amikkel meg tudja fogni a gyerekeket! Máig megőrzött valamit a gyermeki énjéből…

Ujsághy Gyuláné (balról az első), Mákó Miklósné (balról az ötödik),
Dr. Cseriné Andirkó Éva (balról a harmadik), Vorindánné Gyüre Ágnes (jobbról a negyedik)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható Pedagógus Szolgálati
Emlékérem kitüntetettje:
VORINDÁNNÉ GYÜRE ÁGNES magyar
nyelv és irodalom tanár, a Templomdombi
Általános Iskola pedagógusa
Az első osztályába jártam – nem tudom,
mennyire örült akkor nekünk, de mi neki nagyon, mert előtte iskolából iskolába vándoroltunk. Hát, elég sok borsot törtünk Ági néni
orra alá, az biztos…rosszak voltunk, nincs mit

szépíteni ezen. Nagyon hálásak is persze,
amikor elvitt minket kirándulni, ehhez nagy
bátorság kellett a részéről! Tűrte, amikor a
nagyszünetben a fiúk kiugrottak flipperezni
a Művész étterembe… és volt olyan is, hogy
röpködtek a petárdák az udvaron, ráadásul
az osztályozó konferencia idejében…. A petárdázás azóta legendává vált, az ide járó
gyerekeink is felemlegetik újra meg újra ….
Ági néni számtalanszor húzott ki minket a
csávából. Ekkor, mellette kovácsolódtunk
igazi közösséggé, a mai napig tartó barátságokkal.

A fiam eredetileg nagyon nem szerette a
magyart – ez ma már olyannyira nincs így,
hogy idén ő szavalta a Nemzeti Dalt az iskolai ünnepségen!
Amikor év közben említette, hogy Ági néni
nyugdíjba megy, nem akartam elhinni. Mert
úgy vagyunk vele, hogy vannak állandó emberek az életünkben, biztos pontok, akik vigyáznak a gyerekeinkre, és majd az ő gyerekeikre; ők azok, akik mindig maradnak.
Nekünk Ági néni mindig állandó marad.
Petrov Melinda
volt tanítvány, szülő

NYOMOT HAGYNI
idősebbektől, mint a nézetkülönbségeinken idegeskedni.
A problémát inkább az okozza, hogy egyrészt a hatvanas éveire az ember természetes módon kifárad valamelyest pszichésen és fizikailag is. Ezeket az energiákat
pótolni tudják a tantestület huszonévesei,
ha vannak. Ha egy van belőlük, vagy semennyi, akkor ezt megérzi a közösség is.
Új feladatot ad, hogy ma a generációs küde látni azt is, hogy a korfa alsó része elég
lönbségek megnőttek tanárok és diákok
karcsú. Nálunk a mostani nyugdíjazások között. Ma egy negyvenes pedagógus és
után a negyvenes éveinek végén, ötvenes egy gimnazista közt nagyobb a generáéveinek elején járó pedagógusok száma
ciós szakadék, mint 20 évvel ezelőtt volt.
lesz a legvaskosabb. Elég szomorú, hogy
Ennek áthidalására a tanároknak nagyfokú
ez most irigylésre méltó helyzet.
reflektivitásra és folyamatos önreflexióra
Szakmabeli barátoktól, ismerősöktől van szüksége. Erre senki nem tanította
gyakran hallom, hogy a frissen végzett őket a pedagógusképzésben, és ha nem
tanárok szemléletmódja, munkához való
jön ösztönösen vagy akár tanult módon,
akkor sok-sok generációs
konfliktus fogja mérgezni a
tanulókkal való kapcsolatot.
Új tanárok, búcsúzó kollégák… Ez azért erős kihívás
tantestületnek, diáknak,
szülőnek egyaránt.
Mi most abban a helyzetben
vagyunk, hogy egyszerre nagyon sok pedagógus vonult
nyugdíjba, ők meghatározó
személyek voltak az iskola
közösségében. Az, hogy a
következő tanévben legalább hét új kolléga jelenik
meg a tantestületben, természetesen nagy kihívás
egy szervezet életében.
Móricz Zsigmond Gimnázium | Fotó: Deim Balázs
Egyaránt fontos, hogy nyugviszonya is erősen megváltozott az utóbbi díjba vonulóink munkájának eredményei ne
időben, ráadásul nem jó irányba. Érzékeltűnjenek el nyomtalanul a Móricz életéből,
hető ez Önöknél is?
és az is, hogy az új kollégák hozzá tudjanak
A különböző generációk között, így a ta- tenni az iskola értékeihez, képesek legyenek
nárgenerációk között is, mindig voltak feinnovatív módon megújulást is hozni. Nem
szültségek, de én nem érzem olyan nagy lesz könnyű feladat, de készültünk erre az
problémának: ez a munka olyan, amelyik
év folyamán: új mentorálási rendszert dolaz átlagnál magasabb szociális kompegoztunk ki, igyekszünk keretek között tartani
tenciákat követel meg, ezt nem csak a a folyamatokat. Biztos vagyok benne, hogy
gyerekekkel való kapcsolatban, hanem ennek a generációváltásnak az előnyeit is
egymás között is kamatoztatni tudjuk. Én
érezni fogják a diákok és a kollégák is.
mindig többet tudtam tanulni a nálamnál
-ka-

A Móricz Gimnáziumból egyszerre 6 pedagógus megy nyugdíjba – ennek lehetséges következményeiről kérdeztük az
intézet igazgatóját, Kerezsi Csabát.
A jelenség nem egyedi, a pályakezdő
tanárok többszöröse megy évente nyugdíjba. A Móriczban mely tantárgyaknál
okozhat ez gondot a következő tanévben?
A pedagógus szakma sajnos közismerten
elöregedő szakma, a nyugdíjba menők száma magasabb, mint a pályakezdőké.
A legnagyobb hiány a természettudományos tantárgyaknál és az informatikánál
jelentkezik. A Móriczban ezt
még csak a beérkező pályázatok száma mutatja: míg
pl. egy évtizede akár 6070 pályázat is érkezett egy
magyar – történelem szakos
felhívásra, ma ez már csak
6-7 pályázat. Természettudományok esetében pedig
csak egy -kettő. Pályakezdő
elvétve akad a jelentkezők
között. Mi ma már inkább
más iskolákból „szívjuk el” a
pedagógusokat, nem a friss diplomások
közül válogatunk, ez nyilván nem kedvező
a rendszer egészére nézve.
Merre billen a tantestület korfája a nyugdíjba menők távozásával?
Az a szerencsés, ha egy diák mindenféle
életkorú, valamint férfi és nő pedagógussal
egyaránt találkozik. Így érik olyan impulzusok, melyek szükségesek személyiségének fejlődéséhez. A Móriczban legalább
még vannak fiatalok és pályakezdők és az
átlagnál magasabb számban férfi tanárok,
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A Városháza Dísztermében zajló pedagógusnapi ünnepségen szakmai munkájuk elismeréseként, nyugdíjba vonulásuk alkalmából a város nevében Fülöp Zsolt polgármester
köszöntötte a pályájuk aktív szakaszát lezáró pedagógusokat is.
Bajnáné Kotroczó Ágnes, Református Óvoda és Gyógypedagógiai Óvoda
Aranyné Papp Ibolya, Papp Tibor, Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola
Dr. Cseriné Andirkó Éva, Jagasich Andrásné, Maknicsné Benedek Erzsébet, Sciuerefné
Dálnoki Gabriella, Szarvas Rita, Tóth István, Móricz Zsigmond Gimnázium
Greffné Láng Helga, Kiss-Máté Ágnes, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Dr. Bertók Péterné, Szent András Katolikus Általános Iskola

Kerékpározni jó – de mégis hol?
Ma rémálom a hatalmas autóforgalomban biciklivel eljutni a Pap-szigettől
a HÉV-ig, de a várost kettészelő 11-es a belvárosba indulót is erősen próbára
teszi. A Magyar Kerékpárosklub Közlekedési Munkacsoportjának vezetőjével,
Emődy Barbara mérnökkel beszélgettünk.
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Ha jól tudom, a 11-es út felújítási terveinek idején keresett meg téged a klub
szentendrei csoportja azzal, hogy most
jött el a pillanat: talán bringás szempontokat is lehetne érvényesíteni.
Igen, és be is robbantunk egy csomaggal.
Persze – a tervezési kiírást látva – sejtettük,
hogy nem lesz egyszerű, hiszen a kerékpározók érdekeit szolgáló változtatások nem
jelentek meg a kiírás feladatai között. Szerettük volna például, hogy a nagy forgalom
miatt történjen egy útvonal-szeparáció az
útszegélyek áttelepítésével, létesüljön ún.
koppenhágai kerékpársáv.
Ez miben más, mint a most meglévő
nyomvonal?
Kicsit messzebbről kezdeném. Szentendre
fő problémája közlekedési szempontból,
hogy elkerülhetetlen a 11-es út használata.
Minden gyűjtőút a 11-esre vezet rá, amelyek között a domborzati viszonyok miatt
nincsenek jó átkötések – vagy ha mégis,
azok nagyon kanyargósak, szétszabdaltak.
Ha elindulunk például a Sztaravodai útról,
és el szeretnénk jutni a HÉV-állomásig, biztos, hogy előbb-utóbb a 11-es úton kötünk
ki, bármennyire is nem szeretnénk. Nincs
tehát alternatíva – itt kell megteremteni
a biztonságos kerékpározás lehetőségét.
De a forgalom brutális, meg a sebesség
is…
Igen, elég elrettentő. A bicajos akkor érzi
magát biztonságban közös sávon az autókkal, ha azok maximum harminccal mennek
és nincsenek sokan – ha nem ez a helyzet,
akkor ott mindenképpen szeparálni kell a

az egyetlen megoldás, akár váltakozva az
irányhelyes kerékpárúttal – attól függően,
hol mire van hely.
Hol akadt el a javaslatcsomag?
Egész sokáig eljutottunk. ám amikor bekapcsolódtunk, az engedélyezési tervek
első verziója már – 2021 nyarának elejéről
van szó – elkészült, sajnos az eredeti (kerékpáros fejlesztés nélküli) kiírás szerint.

Emődy Barbara

Magyarul: a szegély-áthelyezés terve és
költsége nélkül, márpedig az – a közmű-áthelyezések miatt – jelentős összeg.
Módosításra nem volt lehetőség, elkéstünk. Abban lehet bízni, hogy innentől a

Minden gyűjtőút a 11-esre vezet rá, amelyek
között a domborzati viszonyok miatt
nincsenek jó átkötések.
két közlekedőt egymástól. Ha van rá hely,
akkor az úttesttől teljesen elválasztott
irányhelyes kerékpárúttal, ha nincs – mint
ahogy Szentendrén sok esetben nincs
–, akkor azzal a bizonyos koppenhágai
kerékpársávval. Vagyis közvetlenül az
úttest mellett, de szintben megemelve
és kiemelt szegéllyel ellátva. A meglévő
beépítettség miatt sok esetben ez lehet

Magyar Közút más városok belterületi
szakaszainak felújításakor már eleve figyelembe veszi a kerékpáros közlekedés
fejlesztési szempontjait is, erre kaptunk
ígéretet.
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia – például a minket érintő H5-ös HÉV
ígért megújításával – óriási projekt, annak
mentén nem lehet újra próbálkozni?

A stratégia része a szentendrei HÉV fejlesztése is. Hosszútávon összekötésre
kerül a szigetszentmiklósi HÉV-vonallal,
és lehetőség lesz a többi agglomerációs vasúti vonalra való átszállás is. Ha ez
megvalósul, hatalmas előrelépést jelent
majd abban, hogy Budapest tényleg
fenntartható közlekedésű várossá váljon, hiszen jóval gyorsabban, olcsóbban
és kényelmesebben lehet majd oda jutni
– azaz a vasút és a HÉV versenyképes
alternatíva lesz az autós közlekedéssel
szemben. A vasúti stratégiát egy agglomerációs kerékpáros stratégia is kiegészíti, amely épp most készül. Ennek
az a feladata, hogy a felújított vasúti és
HÉV-állomásokhoz kiépüljön egy kerékpáros ráhordó hálózat is, amely tovább
segítheti a települések élhetőségét, és
nem utolsósorban az ott élők egészségét.
Ennek keretében nyílik majd újra esély
a 11-es út kerékpározhatóságának a javítására.
Persze szerencsésebb lett volna, ha már
a mostani felújítás tartalmazza az érdemi
kerékpáros beavatkozásokat. Attól tartunk,
hogy az elkövetkezendő húsz évben senki
nem fog hozzányúlni a 11-es úthoz, és így
konzerválódni fog Szentendre „kerékpározhatatlansága”.
Vagyis minden marad a régiben a 11-es
főúton?
Azért van, amit sikerült elérnünk. Lássunk
egy példát. Budapest felől a Dera-pataknál
kezdődik a városi bicikliút. Az innen érkező
kerékpárút viszont a Dobogókői úti kereszteződésnél hirtelen megszakad: lépcsős
átjárón, vagy az autók közt kell átvergődni
a túloldali folytatásra. A mi kezdeményezésünkre ez a két kerékpárút most összekötésre kerül: az új csomópontban lesz
közlekedési lámpával biztosított kerékpáros átvezetés, amelynek folytatásában
a Duna felőli oldalon a hiányzó összekötés
is megépül a Dera-patak után kezdődő városi kerékpárútig.
Van egy másik elfogadott javaslatunk is. A
jelenlegi helyzetben az egyik legnagyobb
és legveszélyesebb probléma, hogy miként tud az ember biztonságosan balra kanyarodni a 11-es útról. Egy biztos: itt nem

lisek számára. Persze nehéz úgy érdekképviseleti munkát végezni, hogy közben
nem nagyon látszanak azok, akik érdekében cselekszünk. Pedig vannak: a nyertes
városrészi költségvetési javaslatok egyike
éppen arról szól, hogy az ott élők lemennek autóval a Pap-szigetig, ott pedig egy
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kialakított parkolóban biciklire szállnak, és
úgy mennek tovább például a HÉV-hez.
Az előkészítésben részt vesz a kerékpáros
klub, és úgy tűnik, a javaslat meg is valósul.
Beszéljünk kicsit az Eurovelo 6-ról is: Kis
oroszinál megépül az ország első kerékpáros Duna-hídja, és a Szentendrei-szigeten megy majd a nemzetközi bicikliút,
egészen Szigetmonostorig. Látsz esélyt

arra, hogy Szentendrénél érkezik vissza
a szigetről?
Jó hír, eggyel több kerékpárút épül majd –

gét. A munkában az országos szervezet
is szívesen részt vesz – reméljük, a város
támogatja majd, a Magyar Közút pedig nyitott lesz a javaslatainkra.
Amit viszont már biztosan támogat bicikli-témában a város, az egy esetleges
eBike-szolgáltató megjelenése Szentendrén.
Az elektromos kerékpároknak abszolút jogosultságuk van itt, és közvetve bár, de a
hagyományos biciklizést is felélénkíthetik.
A szándék mindenképp előremutató.
Nagyon fontos még a bicajozás elterjedéséhez a kerékpártárolók telepítése is a
forgalomvonzó létesítményeknél, például
a HÉV-állomáson. A végállomás tervezett
felújítása esetében a BFK (Budapest Fejlesztési Központ) szerencsére nyitott és

kicsit persze furcsa, hogy átmegy a szigetre, hiszen jelenleg mindenki Leányfalura,
Tahitótfalura akar menni bicajjal, emiatt
nem kérdés, hogy a szigeti Eurovelo 6-tal
párhuzamosan előbb-utóbb a budai oldalon is meg fog valósulni a kerékpárút.
De vissza a szigetre – a tervek szerint
Szentendrén fog visszatérni a budai oldalra –, de hogy milyen módon és hol, az
még nem eldöntött kérdés, a város véleménynyilvánító szavazása óta csend van
a kérdés körül.
Egy közlekedéstechnikailag igen nehéz
helyzet előtt áll a város: a 11-es út felújítása elvileg augusztus végén elkezdődik.
Mi vár a biciklisekre?
Máris itt a lehetőség: autó helyett kerékpárral közlekedni! De komolyra fordítva a
szót: a szentendrei klub erősen törekszik

fogékony a kerékpáros problémák megoldására, nagyszámú B+R is helyet kap majd.
De addig is buzdítjuk a városvezetést, telepítsen bringatárolókat!
Persze minden tervhez pénz is kell: nagyon várjuk az EU-s fejlesztési forrásokat,
és nagy reményeket fűzünk ahhoz is, hogy
Révész Máriusz most már nem csak turisztikai szempontból felel a kerékpározásért,
hiszen az ún. „hivatásforgalom” (munkába,
iskolába jutás városi közösségi közlekedéssel) is hozzá került.
Szentendre egyébként rendelkezik saját
Kerékpárforgalmi Hálózati Tervvel. Ebben
például az áll, hogy a 11-es főúton pont
megfelelő megoldás a jelenlegi kerékpáros nyom, nem is kell más – szerintem ezt
mindenképp érdemes lenne felülvizsgálni.
– ka –

Igazából az a nagyon fájdalmas a 11-es felújítása
kapcsán, hogy most lett volna lehetőség
arra, hogy itt nagy változás történjen.
fenntartható közlekedésé: a kerékpározás
és a közösségi közlekedés jóval nagyobb
teret fog kapni. Itt csak az a kérdés, hogy
mikor fog ez bekövetkezni.
A szentendrei csoport maga is tisztában
van azzal, hogy erősíteni kell a klub érdekérvényesítési képességét. Hogyan ítéled
meg a helyzetüket?
Felkészülten, releváns érvekkel próbálnak
meggyőzni másokat, most például amellett, hogy a bringások is kapjanak helyet a
Duna-korzón. A belváros folyóparti sétányán tilos menni, a Dumtsa Jenő utcában
elvileg csak tolni lehet a kerékpárt, ha a
korzó is zárva, akkor kész, nincs több alternatíva. (A Városháza tájékoztatása szerint
teljes lezárás csak rendezvények alkalmával történik – a szerk.)
Elismerem, hogy nehéz jó megoldást találni, de a teljes tiltás biztosan nem az.
Másik fontos céljuk, hogy a város egyirányú utcái legyenek kétirányúsítva a bicik-

arra, hogy részt vehessen annak átgondolásában, hogy milyen konkrét útvonalakon
tud valaki lejutni a Duna-parti kerékpárútra
a város különböző pontjairól. Készülhetnének tervek az optimális irányokról, majd az
érintett utcákban forgalomtechnikailag is
meg kell teremteni a biciklizés lehetősé-
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kivitelezhető, hogy a bicikli besoroljon a
balra kanyarodó sávokba – helyette ún. indirekt kanyarodásokat javasoltunk sávváltás nélkül, lassító öblökkel, és ahol lehet,
kerékpáros átvezetéssel. A terv tőlünk függetlenül is növeli a zebrák, lámpák számát
– mi ezt tudjuk kihasználni. A lényeg, hogy
a biciklisnek semmilyen körülmények között ne kelljen bemenni az autók közé, ha
kanyarodni akar.
A meglévő kerékpárút fejlesztésében is
előre léptünk: például a Lidl parkolójánál
vagy a Lukoil előtt kifejezetten balesetveszélyes kerékpározni, pláne, hogy itt a kerékpárút kétirányú. A kritikus helyeken felújítás lesz, például táblák, burkolati jelek,
piros felfestés teszik majd hangsúlyossá a
kerékpáros jelenlétet, nagyobb rálátással.
Szentendrén egyébként gyakran a járdán
biciklizünk, az biztonságosabbnak tűnik…
Hát, ez abszolút nem helyes. A sok autó
ellehetetleníti a biciklizést, ami miatt a
maradék kevés bringás leginkább a járdát
választja, így lehetetlenül el a gyaloglás
is. Végül pedig csak az autók maradnak
– teljes katasztrófa egy ilyen gyönyörű helyen, ahol minél több gyalogos és biciklis
kellene az autók helyett!
Persze, de sok helyen nincsenek járdák
sem, vagy például a HÉV-állomáson nincs
kerékpár-tároló.
Igazából az a nagyon fájdalmas a 11-es
felújítása kapcsán, hogy most lett volna
lehetőség arra, hogy itt nagy változás történjen. Ebben mi érdekvédők, de a városvezetés és bizony a lakosság közönye is felelős: időben kellett volna lépni… De abban
teljesen biztosak vagyunk, hogy a jövő a

Időközi választás Boldogtanyán
Július 17-én időközi választás lesz Szentendre 10. számú választőkörzetében. Az
induló jelöltek mindegyikének ugyanazt a három kérdést tettünk fel helyi programjukkal kapcsolatban. Június 13-i ülésén a Helyi Választási Bizottság sorsolással
állapította meg a jelöltek sorrendjét a szavazólapon, lapunk is ebben a sorrendben
mutatja be őket.
Puskás Réka
Társaság az Élhető Szentendréért
(TESZ)
Mi indította arra, hogy elinduljon
képviselőként ebben a választókerületben?
Aki ismer, tudja, hogy a lakókörnyezetemért, annak zöldítéséért, szépítéséért aktívan cselekvő ember va-
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gyok. Amikor a TESZ felkért, mint itt
élő civil aktivistát, azt gondoltam át,
hogy mit tudok tenni megválasztott
képviselőként az itt élők életminőségének javításáért. A jelöltek közül
egyedül én élek itt a körzetben. Igazi
kihívás számomra, hogy bebizonyítsam, lehet szintet lépni, látható javulást elérni a közterületeink, környezetünk állapotában.
Hogyan látja a körzet helyzetét? Mik
azok az égető problémák, prioritások, amelyeket mindenképp szeretne megoldani képviselőként?
A városrészben nagyobbak a zöld
területek, kevesebb a közösségi
tér, sajátosak, nem egyszer kritikusak a közlekedési, vízelvezetési viszonyok a terület adottságai miatt,
így itt más dolgokra kell figyelnünk,
mint a belvárosban. A csatornázás, a
csapadékvíz-elvezetés javítása, komolyabb úthálózat-fejlesztés csak
országos kormányzati programok
keretében oldható meg, de sokat
tehetünk mi is a kritikussá vált utak

felújításával, a kátyúk felszámolásával. Én például eddig is rendszeresen
bejelentettem a kátyúkat, és eredményesen szorgalmaztam a helyreállítási munkák elindítását.
Külön probléma a zsákos zöldhulladék elszállítása. Aki itt él, tudja, hogy
egy kertészkedős hétvégén körülbelül másfél-két köbméter zöldhulladék keletkezik, lehetetlenség ezeket
bezsákolni. Két-három fűnyírással
tele a város által biztosított komposztáló – ezekre mindenképp szeretnék
szakemberek, a városi szolgáltató
bevonásával más megoldást találni.
Fontosnak tartom, hogy tegyünk az
egészségünkre is káros porszennyezés mérsékléséért. A városnak ehhez
van egy speciális autója. Használjuk
gyakrabban, több helyen, szervezettebben. A 11-es főút útszegélyének
takarítása Szentendre városi szakaszán nem az önkormányzat feladata,
de tenni akarok azért, hogy a Magyar
Közút ezt a munkát az eddigieknél
gyakrabban végezze el.
A jelen városvezetés színeit képviselve, hogyan látja a helyét és az
együttműködés lehetőségét a jelenlegi képviselő-testületben?
Azt gondolom könnyen meg fogom
találni a közös hangot mindenkivel.
Helyzeti előny, hogy a TESZ jelöltjeként könnyebb lesz a javaslataimhoz,
a körzetben felmerülő problémák
megoldásához meggyőznöm a városvezetést. Közös felelősségünk,
hogy a város érdekeit helyezzük előtérbe, és lépjünk fel olyan ügyekben
is, mint a Főtér ikonikus épületének,
a Kereskedőháznak a megmentése.
A programomban a zöld területek
fejlesztése központi téma, így a Városüzemeltetési bizottságban szeretnék aktívabb munkát végezni.
Az eddigieknél koncepciózusabb
zöldterületi, közterületképi változásokra van szükség. Célom, hogy
évről évre javuljon közterületeink
állapota. Meggyőződésem, hogy lehet hatékonyan cselekedni akkor is,
ha alapvetően nem lesz több pénze
a szűkülő önkormányzati források
miatt Szentendrének. Elhatároztam,
hogy a képviselői tiszteletdíjamból
is fogok áldozni arra, hogy szebbé
tegyük a közös lakókörnyezetünket.

Szabados András
FIDESZ-KDNP
Mi indította arra, hogy elinduljon
képviselőként ebben a választókerületben?
Egyfelől a szülői ház, gyermekkorom,
középiskolai tanulmányaim és most
már saját családi otthonom is mindmind Szentendréhez kötnek. Másik
oldalról számos helyi feladatban,
programban vettem részt fiatal felnőtt
korom óta, amik a közösség iránti felelősségérzetemet erősítették. Talán ennek is köszönhető, hogy Vitályos Eszter,
a körzetünk országgyűlési képviselője
felkért erre a feladatra, mégpedig Pintér Ádám barátom javaslatára. Ádám e
körzet korábbi képviselője volt, megtisztelő lenne folytatni az ő korábbi
munkáját! Mint ismeretes, 2010-2019
között számos út- és infrastruktúrafejlesztés valósult meg, amik az ott élő
emberek mindennapjait segítik.
Hogyan látja a körzet helyzetét? Mik
azok az égető problémák, prioritások, amelyeket mindenképp szeretne
megoldani képviselőként?
A körzetben élők több mint másfél éve
igazi képviselet nélkül vannak. A lakók
joggal érzik, hogy magukra hagyták
őket. Jelenleg a város az üzemelte-

Szabados András

tési kötelezettségeinek sem képes
eleget tenni. A korábbi időszakban
kihelyezett hulladéktárolók egy részét levették, a Pap-sziget szemetes
és gazdátlan. A hegyvidéken kihelyezett síkosság-mentesítési anyagok
gazdátlanul hevernek a gazban. Az
utak hordalékosak az esőzések után,
amit senki nem szállít el, ez ráadásul
balesetveszélyes is. A magánterületi
telkek behajtói számos helyen sza-

dolgozni, tudhatja, hogy szót lehet
velem érteni, ha egy a célunk: az emberek elégedettsége. Sokan bíznak
bennem olyanok is, akik más meggyőződéssel élnek. Képviselőként abban
hiszek, hogy nem országos politikát
kell kisszerűen, hanem a helyi ügyeket
kell nagyszerűen csinálni!

bizottsági tagjaként mindig konstruktív együttműködésre törekedtem és
törekszem. Akinek volt módja velem

közösség bevonásával megpróbáljuk
láthatóvá tenni a problémát, hogy a
Holdról is észre lehessen venni. Ha eh-

Bürger Zoltán
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Mi indította arra, hogy elinduljon
képviselőként ebben a választókerületben?
A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak
(MKKP) mindig is fontos volt az önkormányzatiság. Célunk az aktív,
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cselekvő állampolgárok arányának
127% fölé emelése. Akik ma az MKKP
színeiben dolgoznak az önkormányzatoknál, képviselőként vagy másképp,
azok igyekeznek azzal foglalkozni,
amire valóban hatással tudnak lenni.
A problémák megoldását először mindig azoktól várjuk, akiknek az dolga
lenne. Ha ez nem működik, akkor a

Szentendre 10. sz. választókerületében 2022. július 17-én vasárnap tartják az időközi
önkormányzati képviselő-választást. A választókerülethez két szavazókör tartozik,
a 19-es és a 20-as számú.
Szavazni csak érvényes, személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányok bemutatásával lehet (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél,
valamint lakcímkártya, a lakcím bejelentéséről szóló átvételi elismervény, vagy
régi típusú személyi igazolvány a lakcímre vonatkozó bejegyzéssel).
Az időközi önkormányzati választással érintett 10. sz. egyéni választókerületben
lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör területén
lévő alábbi szavazóhelyiségekben adhatják le szavazataikat:
019. szavazókör: Régi Művésztelep, Bogdányi út 49. (akadálymentes)
020. szavazókör: Régi Művésztelep, Bogdányi út 49. (akadálymentes)
További tudnivalók a választásról a szentendre.hu Választások oldalán, az Időközi
önkormányzati képviselő-választás 2022 menüpontban találhatók.

hez le kell festeni, akkor úgy, ha el kell
ültetni, akkor úgy, de ha csak nyilvánosságra kell hozni, akkor úgy. Tizenkét éve élek Szentendrén. Tíz éve ott
voltam a Szentendrei Kerékpáros Klub
alakuló ülésén. Nyolc éve veszek részt
a Szamárhegyi Betlehemesben, tavaly
először a szervezésében is. Hét éve
együtt hoztuk létre a Vasárnapi Merőkanál csapatát, aki azóta is minden vasárnap ételt ad a szentendrei rászorulóknak. Hat éve vagyok nagyon passzív
a Magyar Kétfarkú Kutya Pártban. Egy
éve elnökségi tagként. Szeretném a
közösségemért végzett munkát az
önkormányzatban is folytatni. A 10-es
körzetért és a városunkért egyaránt.
Hogyan látja a körzet helyzetét? Mik
azok az égető problémák, prioritások, amelyeket mindenképp szeretne
megoldani képviselőként?
A körzet közmű problémáinak megoldásához fontolóra vesszük – a vezetékes sör mellett – a vezeték nélküli víz
(WiVíz) bevezetésének lehetőségét is.
Megvizsgáljuk, van-e esély arra, hogy
az Irtás utca tetején egy új intermodális csomópontot alakítsunk ki, ahol
szánkóról helikopterre lehetne váltani.
Szerencsés esetben mód nyílna arra
is, hogy egy térkapun keresztül közvetlenül át lehessen jutni Szigetmonostorra. Tárgyalásokat fogok kezdeményezni a 11-es út felújításáról annak
érdekében, hogy aszfaltozás helyett
inkább parkosítsák a körzeten átvágó
útszakaszt. Közlekedni úgysem lehet
rajta, ezért indokolt lehet közútból
köztérré alakítani. A Pap-szigeti strandon felépítjük a körzet első bolygóközi
űrkikötőjét.
A körzet és a város strukturális problémáinak a megoldását nem fogja hatalmas pénzeső segíteni a következő
két évben. Akkor sem, ha megígérem.
Minden mással érdemes és kell is foglalkozni az önkormányzatban és a helyi közösségekben.
Egy harmadik párt indulójaként hogyan látja a helyét és az együttműködés lehetőségét a jelenlegi képviselő-testületben?
Megválasztásom esetén ügyelni fogok arra, hogy ne vesszek össze senkivel már az első napon. A Ganümédeszről hozott zenészek segítségével
megkeresem a közös hangot mindenkivel az önkormányzatban és a városvezetésben. Személyes ambícióm,
hogy a politikai paletta és a szivárvány
minden színű képviselőjével beszélő
viszonyba kerüljek. Meggyőződésem,
hogy jó szándék vezet mindenkit a politikai árkok minden oldalán, és az élet
mindenütt lehet szép! Boldogtanyán
főleg!
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bálytalanul vannak bekötve, amiket
nem ellenőriznek. A belváros tele van
közterület-felügyelőkkel, de a külső
körzetekre nem jut kellő figyelem,
pedig a rend betartatása ott is fontos
lenne.
Jelenleg nem látunk a jövőbe mutató
nagy ívű elképzeléseket, ami épül, az
is a korábbi időszak tervezéseire támaszkodik. Amennyiben a választók
megtisztelnek bizalmukkal, sikerre
visszük a most induló 11-es felújítást,
segítem a kivitelezővel való egyeztetést. A korábbi tervek alapján kormányzati támogatással elindult Barackvirág utcai csapadékvíz-elvezetés
kiépítési munkáit is segíteni szeretném. Kezdeményezem, hogy a korábban elkészült tervek alapján megvalósulhasson a Várkonyi és Berek utcák
megújítása. Fontosnak tartom, hogy
elkészüljenek a környék további főbb
útjainak (Berkenye, Cseresznyés, Irtás, Erdősor, Bagoly) felújítási tervei
is. Folytatni kell a lakóövezeti földutak aszfaltozását és az egy plusz egy
programmal a kisebb utcák felújítását.
Folyamatosan figyelemmel kísérem
utcáink és közterületeink állapotát.
Látásmódomat egyszerre határozza
meg műszaki képzettségem, s az,
hogy mennyire fontosnak tartom a
pontos és figyelmes kommunikációt!
Felelősségteljes, kisgyermekes családapaként a legfontosabb számomra
életünk és környezetünk jobbá tétele!
Helyben ellenzékinek számító párt
indulójaként hogyan látja a helyét
és az együttműködés lehetőségét a
jelenlegi képviselő-testületben?
Ha tisztán pártpolitikai álláspontokat
vennénk figyelembe, akkor nehéznek
látom az együttműködést. De szerintem az önkormányzati képviselői feladat átgondolt, jóakaratú cselekvésen és az ott élő emberek tiszteletén
alapszik. A városi uszoda felügyelő

KON C E RT
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
július 8. péntek 20:00
EURÓPA KIADÓ
Előzenekar: Újzenekar. A legendás ‘80-as években alakult
alternatív zenekar újra fénykorát
éli. A jelenlegi felállás az évek
alatt összeérett, és a zenekar
múltjához méltó módon szólalnak meg a régi és új számaik.
július 9. szombat 18:00-20:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Görög zenés-táncos program
élőzenével, zenél az Akropolis
Compania zenekar.
július 16. szombat 20:00
TARSOLY ZENEKAR
A Tarsoly zenekar 2010-ben
alakult. A bandát 30 év körüli fiatalok alkotják. A csapat néhány
tagja Galga menti származása
révén lett ez bandánk kiindulópontja, emellett a magyar
nyelvterület minden szegmensével foglalkozunk.
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július 22. péntek 20:00
CABARET MEDRANO
A nagyvárosi élet cirkuszát
elevenítik meg csodálatraméltó
vehemenciával és részletességgel.
július 29. péntek 20:00
TUDÓSOK
Előzenekar: Dep’art. A Tudósok
az egyik legfontosabb magyar
avantgárd zenei formáció,
a kelet-európai poszt-punk
legszívósabb túlélője, melyet
hazánk egyetlen szürrealista
polihisztora, dr. Máriás 1986ban alapított Újvidéken, a volt
Jugoszláviában.
július 30. szombat 20:00
IVAN & THE PARAZOL

Előzenekar: The California Nightmares. Az Ivan & The Parazol
egy 2010-ben alakult budapesti
rockzenekar. A ‘60-as évekből
erősen merítő és elképesztő
lazasággal prezentált zenéjük
eddig mind a rajongók, mind a
kritikusok fejét elcsavarta.
VÁROSHÁZA UDVARA
Fő tér
www.szentendreiteatrum.hu
július 29. péntek 20:30
A VUJICSICS EGYÜTTES KONCERTJE
A Vujicsics Együttes 1974-ben
alakult Pomázon. A délszláv
zenei formáció azóta Európa
folkzenekarainak élvonalába
tartozik. A tragikusan elhunyt
zeneszerző és népzenekutató,
Vujicsics Tihamér munkásságát
folytatva gyűjtik és dolgozzák fel a Budapest környéki
települések – Szentendre,
Pomáz, Csobánka, Budakalász –
magyarországi szerb és horvát
zenéjét. Az Európát, Ausztráliát
és a Közel-Kelet országait bejárt
együttes előadásait Bartók Béla
és Vujicsics Tihamér által gyűjtött dallamok teszik izgalmassá.
augusztus 3. szerda 20:30
CZIFFRA BÁREST: HOT JAZZ
BAND
A Cziffra György-emlékév, Cziffra
100 programja. Az immáron
35 éves Hot Jazz Band annak
a csodálatos zenei világnak a
képviselője, melyet egy szóval
jazzkorszaknak nevezünk. A
‘20-as, ‘30-as, ‘40-es évek, a korai
jazz népszerű zenéje kel életre
tolmácsolásukban, repertoárjukon megtalálhatók az ugyanebből az időszakból származó
magyar szerzemények is. Ez a
zene olyan csillagokat idéz meg,
mint Karády Katalin, Kalmár Pál,
Kabos Gyula, Louis Armstrong,
Benny Goodman, Bing Crosby;
és olyan komponistákat, mint
Seress Rezső, Márkus Alfréd, Fényes Szabolcs, George Gershwin,
Duke Ellington, Fats Waller.

SZÍ NHÁZ
DMH UDVARA
Dunakorzó 18.
www.szentendreiteatrum.hu
július 17. vasárnap 10:00
GYEREKTEÁTRUM: STANNA ÉS
PANNA, A FELFEDEZŐK
Különleges utazás Stannával
és Pannával. Lehet-e bejárni a
világot, lépésről lépésre, bolygóról bolygóra úgy, hogy nem
kell zötyögni, átszállni, szállást
keresni? Lehet.
július 24. vasárnap 10:00
GYEREKTEÁTRUM: MUTASD
MAGAD!
Bordás Barbara és Kékkovács
Mara interaktív koncertjén
karöltve jár múlt és jövő, vers és
zene, képzelet és valóság.
július 31. vasárnap 10:00
GYEREKTEÁTRUM: SÁRKÁNYÖLŐ SEBESTYÉN
Az előadásban Sárkányölő
Sebestyén, a szegénylegényből lett hős elevenedik meg,
drót-marionett emberek és óriásbáb-sárkányok, valamint két
kiváló bábművész segítségével.
augusztus 2. kedd 18:00 –
augusztus 6. szombat 20:00
NYÍLT FÓRUM 21/22
A Színházi Dramaturgok Céhe
szervezésében. Hát újra itt!
Immáron harmadszor – ezért
talán nem is kell hosszas
magyarázkodásba fognunk,
hogy mit is takar a Nyílt Fórum
elnevezés, hogy elsődleges
célunk minél több új mű születése körül bábáskodni, a kortárs
színpadi repertoárt gazdagítva
elősegíteni a művek és szerzőik
bemutatkozását. Idén éppen
Bíró Bencéét, Izsó Nóráét és
Zitáét, Komáromy Beséét,
Maros Andrásét és Tóth Kingáét,
kik – bár egészen különböző
megfogalmazásban – leginkább mégiscsak az elhallgatott

családi titkokat próbálják meg
felgöngyölíteni. Szívből ajánljuk
önöknek a velük való találkozást.
VÁROSHÁZA UDVARA
Fő tér
www.szentendreiteatrum.hu
július 8. péntek 20:30, július 9.
szombat 20:30
MACSKADÉMON
A Szentendrei Teátrum, a Pinceszínház és a Gergye Krisztián
Társulata közös produkciója. A
Macskadémon története nem
új keletű, az ókori Tibetig nyúlik
vissza, ahol azt tartották, hogyha Macskadémon telepedik
egy házba, szerelmes lesz a ház
úrnőjébe, és mindent megtesz
azért, hogy a szívét birtokolja.
Ha kell, bárki és bármi alakját
felveheti, pusztít és rombol
maga körül. És ha úgy látja,
hogy a terve kudarcba fulladna,
elpusztítja magát a szerelmét is,
és odébbáll új áldozatot keresni.
A Macskadémon érzékeny a
bennünk lakó rosszra, kifürkészi
a félelmeinket, tobzódik az
emberi hibáinkban. Bella Máté
és Karafiáth Orsolya díjnyertes
komédiája remek zenékkel
szórakoztatóan mesél az elmagányosodásról, a szerelemről
és az emberi kapcsolatok
fontosságáról.
július 12. kedd 20:30
MOLIÉRE: SCAPIN FURFANGJAI
Az Exit Generáció vendégjátéka. Nápoly kikötőjében Scapin
megtudja, hogy a két fiatal
szerelmespár igen nagy bajban
van. A hű szolga, aki drukkol a fiataloknak, nem tehet mást, mint
segít, hogy a szőrősszívű atyák
is meglágyuljanak a csemeték
szerelmi tervei iránt. Természetesen ez nem megy olyan
könnyen, ezért Scapin minden
cselt és trükköt bevet, hogy
sikerre vigye az ügyüket.

július 22. péntek 18:00, július
23. szombat 18:00
SZERET, NEM SZERET: KLAS�SZIKUSOK, KORTÁRSAK ÉS
DALOK A SZERELEMRŐL
A Szentendrei Teátrum saját
produkciója. Szentendrei nyári
liezon. Fiatal, végzős színművész növendékek kutatják a szerelmet, kergetik a boldogságot
a dunaparti kisváros macskaköves sikátorain át, keresztül-kasul a történelmi épületek árnyékában. Többek között Goldoni,
Moliere, Shakespeare alakjai
elevenednek meg, Helena,
Hermia, Demetrius, Lysander,
Orlando, Rosalina, Orsino, Viola
és még sokan mások, a klasszikus drámairodalom felejthetetlen szerelmesei és kortárs
szerzők modern kalandorai
néznek szembe egymással, és
keresik a választ arra, mit tartogat számukra a jövő. Mulatságos, önfeledt játékot ígérő, egy
pillanatig sem könnyed, mégis
nevettető és felemelő színházi
etűdök, hűsítő sanzonok, kuplék, slágerek koktélját ígérjük
főtéren, patak partján, dunaparti
erkélyek magaslatán, végül a
városháza udvarán. Jöjjön és
bonyolódjon színházi kalandba
tíz tehetséges fiatal művésszel
és sztárvendégükkel, Peller
Annával.
július 25. hétfő 20:30
JERRY MAYER: KERESZTÜL-KASUL
A Rózsavölgyi Szalon vendégjátéka. Janet mániás keresztrejtvényfejtő. Felszáll a San
Franciscó-i repülőtérről induló
gyorsvonatra. Nála van a New
York Times szombati melléklete
a rejtvényekkel. Pillanattal az
ajtók záródása előtt felugrik
egy fiatalember a szerelvényre.
Ő Josh. Nála is ott a rejtvénymelléklet. A szellemes és
romantikus vígjátéknak az egyik
megfejtése bizonyosan az: racionális világunkban is elég lehet
másfél óra ahhoz, hogy egy
kiszámíthatóan és szokásosan
unalmasnak induló utazás kiszámíthatatlanul és szokatlanul
érzelmessé és szenvedélyessé
váljon.
július 27. szerda 20:30
MAROS ANDRÁS: REDŐNY
Az Orlai Produkció vendégjátéka. A Redőny vicces és
szórakoztató, megrázó és

elgondolkodtató darab. Hogyan
lehetséges ez a paradoxon?
Maros András úgy meséli el
Éva, a tradicionális szerepre
kényszerített nő sorstragédiáját,
hogy közben szűkszavú, pergő
ritmusú, briliáns dialógusokat
működtet. Egyedi humora a legnagyobbakat, Esterházy Pétert,
Parti Nagy Lajost idézi. Ismerős,
otthonos, hihető a történet, és
miközben elemi erővel nevettet,
a szerkezet szikár és fájdalmas
marad; a darab vége pedig igazi
katarzissal kecsegtet.
július 28. csütörtök 20:30
2078: KÖZÖSSÉGI SZÍNHÁZI
ELŐADÁS
Kikinda, Prága, Hernádszentandrás és Párizs Budapesttől
mért távolsága összesen 2078
km. Ez az a távolság, amit a
résztvevőink megtesznek azért,
hogy közösen alkothassanak.
Az út azonban, amit bejárnak,
sokkal hosszabb ennél. 10
nap alatt a művészet segítségével közös nyelvet találnak
maguknak, miközben megpróbálják áthidalni a társadalmi
és kulturális különbségeket,
megtartva ugyanakkor mindazon értékeket, amit magukkal
hoznak. Résztvevőink többsége
hátrányos helyzetű fiatal, aki
először áll majd színpadon, az
őket segítők pedig olyan szociálisan elkötelezett alkotók, akik a
művészet eszközeivel szeretnék
a társadalmat elfogadóbbá és
nyitottabbá tenni. Az előadás
egy kétéves módszertani
folyamat része: négy ország
négy művészeti szervezetének
együttműködése, az Európai
Unió támogatásával.
július 30. szombat 20:30
ANTHONY MCCARTEN: A KÉT
PÁPA
A Rózsavölgyi Szalon vendégjátéka. Benedek – pápasága előtt
Joseph Ratzinger bíboros – a
dogmák védelmezője, érsek
korában Isten rottweilerének
is nevezték. Bergoglio bíboros
(Ferenc pápa) karizmatikus,
életvidám argentin, szerény. A
konzervatív Benedek Mozartot
játszik, a progresszív Bergoglio
Beatlest dúdol. Előbbi semmilyen sportért nem rajong, utóbbi
nagy focirajongó. A darab a két
pápa elképzelt teológiai vitáit
mutatja be. A mű elmélkedésre késztet, és mer humoros is
lenni.

KIÁ LLÍTÁS
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.

FERENCZY MÚZEUM
Kossuth Lajos utca 5.
www.muzeumicentrum.hu
június 24 – szeptember 25.
AZ IDŐ METSZETEIBEN – VAS
ISTVÁN KIÁLLÍTÁS
július 7. csütörtök 17:00
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS
Mit keresnek festmények az
irodalmi kiállításban? Mit rejt
Vas István munkanaplója? Miért
áll Radnóti szobor Vas István
íróasztalán? Melyik versét írta
Vas István Szentendrén? A
műhelytitkokat, Az idő metszeteiben kiállításon látható
művek, kéziratok történetét, a
megbúvó összefüggéseket tárja
fel Szilágyi Zsófia Júlia kurátori
tárlatvezetése július 7-én.
július 21. csütörtök 18:00
MEGNYITÓ: ANNA MARK RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthető: 2022.
július 22. – 2022. október 23-ig,
csütörtöktől vasárnapig 10:0018:00 között.

július 23:00 szombat 18:00
FINISSZÁZS 18+
Kurátori tárlatvezetés Puklus
Péter: Egész életemben hazudtam kiállításán.
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.
június 24 – július 30.
VISZONTLÁTÁS
Kortárs ön/arcképek.

IKON – SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
www.muzeumicentrum.hu

VAJDA MÚZEUM – PHOTOLAB
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu

április 10. – július 17.
KIFUTÓ MODELLEK
Vincze Ottó kiállítása. Kurátor:
Muladi Brigitta.

június 18 – szeptember 11.
PASSING TIME
Deim Balázs egyéni kiállítása.

július 30. szombat 17:00
MEGNYITÓ: FRIDVALSZKI MÁRK
KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthető: 2022.
július 30. – 2022. szeptember
18-ig, csütörtöktől vasárnapig
10:00-18:00 között.
KMETTY MÚZEUM
Fő tér 21.
2021. november 12. – 2022.
november 13.
KMETTY JÁNOS – AZ ÖRÖK
KERESŐ 2.0. – Fókuszban a
tájképek
Kurátor: Bodonyi Emőke.
KOVÁCS MARGIT
KERÁMIAMÚZEUM
Vastagh György utca 1.
2021. június 17-től
KOVÁCS MARGIT, A DUNA
KIRÁLYNŐJE
A hét minden napján (hétfőtől –
vasárnapig), 10:00 és 18:00 óra
között látogatható.
MANK GALÉRIA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu
június 15 – július 23.
SODRÁS
Csoportos textilművészeti
kiállítás.
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi utca 32.
www.muzeumicentrum.hu
április 14. – július 24.
EGÉSZ ÉLETEMBEN HAZUDTAM
Puklus Péter kiállítása. Kurátor:
Kigyós Fruzsina

július 15. péntek 17:00
MASTERCLASS
Drégely Imre fotóművész tárlatvezetése. Jegyvásárlás: www.
jegymester.hu
július 28. csütörtök 20:00
FILMVÍZIÓ
Koyaanisqatsi – Kizökkent világ.
Amerikai filmesszé, 87 perc,
1983. Filmvetítés és beszélgetés
Deim Balázs fotográfussal és
Kopin Katalin kurátorral. Helyszín: a Vajda Múzeum kertje.
Jegyvásárlás: www.jegymester.
hu

MOZI
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
július 7. csütörtök 21:00
MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK
Feliratos dán filmdráma, 115
perc, 2020. Négy jóbarát, akik
gimnáziumi tanárok, letesztelnek egy elméletet. Feltevésük
szerint egy csekély alkoholszint
fenntartása a vérben, vagyis
a folyamatos, enyhe spicces
állapot jobbá teszi az életüket.
A kezdeti felszabadultság azonban lassan, de megállíthatatlanul fordul át kontrollálhatatlan
ivászatba.
július 14. csütörtök 21:00
NORMÁLIS VILÁG
Feliratos spanyol romantikus kalandfilm. A jellegzetes
spanyol fekete humorral, road
movie és kalandfilm elemekkel
átitatott emberközeli dráma
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július 15. péntek 20:00, július
16. szombat 20:00
MOLNÁR FERENC: JÁTÉK A
KASTÉLYBAN
Világhírű drámaírónk, Molnár
Ferenc, Játék a kastélyban
című komédiája egy készülő
új színpadi mű és egy szerelmi
háromszög viszontagságos és
mulatságos történetébe nyújt
betekintés. Három alkotótárs
meglepetésként érkezik Annie,
az operettprimadonna olaszországi nyaralójába, ahol Ádám, a
tehetséges zeneszerző, Annie
vőlegénye, azzal szembesül,
hogy menyasszonyát egy sármőr színész csábítja. A szerelmi
történetet aztán a drámaírók
alakítják úgy, hogy a végén
happyend legyen…

főhőse Ernesto, a szabadszájú,
szarkasztikus madridi színházi
rendező.
július 21. csütörtök 21:00
SOHA, NÉHA, MINDIG
Feliratos angol-amerikai
filmdráma. Egy amerikai tini
kálváriája a 2020-as több
díjat nyert amerikai független
filmben.
július 28. csütörtök 21:00
FÉRFIAK FECSKÉBEN
Feliratos angol vígjáték. Eric,
a londoni könyvelő egyre
kiábrándultabban éli unalmas
és örömtelen életét. Egy nap
azonban rádöbben: csak akkor
lehet újra boldog, ha sikerül
visszahódítania feleségét. A
megoldáshoz vezető úton váratlanul és szinte akarata ellenére
egy férfiakból álló szinkronúszócsapatban találja magát.
P’ART MOZI
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu
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július 6. szerda
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 JURASSIC WORLD: VILÁGURALOM 146’ (szinkronizált)
20:30 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’ (szinkronizált)
július 7. csütörtök
14:30 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:15 A TENGER DALA 93’
18:15 A JÓ FŐNÖK 120’ (feliratos)
20:30 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’ (szinkronizált)

július 8. péntek
14:30 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:15 LIGHTYEAR 100’
18:15 A JÓ FŐNÖK 120’ (feliratos)
20:30 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’ (szinkronizált)

július 13. szerda
14:45 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:30 LIGHTYEAR 100’
18:30 A JÁTSZMA 112’
20:30 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’ (szinkronizált)

július 9. szombat
14:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:00 ZANOX: KOCKÁZATOK ÉS
MELLÉKHATÁSOK 95’
17:45 ELVIS 159’ (feliratos)
20:30 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’ (szinkronizált)

július 14. csütörtök
14:30 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:15 KATINKA 103’
18:15 TOP GUN: MAVERICK 131’
(szinkronizált)
20:30 JURASSIC WORLD: VILÁGURALOM 146’ (szinkronizált)

július 10. vasárnap
14:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:00 DOWNTON ABBEY: EGY
ÚJ KORSZAK 125’ (feliratos)
18:15 A JÓ FŐNÖK 120’ (feliratos)
20:30 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’ (szinkronizált)

július 15. péntek
14:30 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:15 FŐZŐTANFOLYAM (ÚJRA)
KEZDŐKNEK 102’ (feliratos)
18:15 ZANOX: KOCKÁZATOK ÉS
MELLÉKHATÁSOK 95’
20:00 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’ (szinkronizált)

július 11. hétfő
14:45 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:30 A TENGER DALA 93’
18:30 KATINKA 103’
20:30 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’ (szinkronizált)

július 16. szombat
14:30 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:15 LIGHTYEAR 100’
18:15 A JÁTSZMA 112’
20:15 A JÓ FŐNÖK 120’ (feliratos)

július 12. kedd
15:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:45 LIGHTYEAR 100’
18:45 MINDENKI UTÁLJA JOHANT 93’ (feliratos)
20:30 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’ (szinkronizált)

július 17. vasárnap
14:30 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:15 A TENGER DALA 93’
18:15 A JÓ FŐNÖK 120’ (feliratos)
20:30 A JÁTSZMA 112’
július 18. hétfő
15:00 LIGHTYEAR 100’
17:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
18:45 VADLOVAK: HORTOBÁGYI
MESE 91’
20:30 MINDENKI UTÁLJA JOHANT 93’
19:00 A KÁRPÁT-MEDENCE MESÉI VETÍTÉSSOROZAT: SPIRÁL
100’
július 19. kedd
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’
20:00 A JÓ FŐNÖK 120’ (feliratos)
július 20. szerda
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK 3. 98’ (szinkronizált)
19:45 TŰZGYÚJTÓ 94’ (szinkronizált)
július 21. csütörtök
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 TOP GUN: MAVERICK 131’
(szinkronizált)
20:30 FEKETE TELEFON 104’
(szinkronizált)
július 22. péntek
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 JURASSIC PARK: VILÁGURALOM 146’ (szinkronizált)
20:30 ELVIS 159’ (feliratos)

július 23. szombat
14:00 A KIS NICOLAS ÉS AZ
ELVESZETT KINCS 104’ (szinkronizált)
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’ (szinkronizált)
20:00 A JÁTSZMA 112’
július 24. vasárnap
14:00 A KIS NICOLAS ÉS AZ
ELVESZETT KINCS 104’ (szinkronizált)
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 THOR: SZERELEM ÉS
MENNYDÖRGÉS 119’ (szinkronizált)
20:00 ZANOX: KOCKÁZATOK ÉS
MELLÉKHATÁSOK 95’
július 25. hétfő
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 KATINKA 103’
19:45 FEKETE TELEFON 104’
(szinkronizált)
19:00 A KÁRPÁT-MEDENCE
MESÉI VETÍTÉSSOROZAT: HASADÉK 92’
július 26. kedd
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 BAZ NAGY FRANCIA LAGZIK 3. 98’ (szinkronizált)
19:45 TŰZGYÚJTÓ 94’ (szinkronizált)
július 27. szerda
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK 3. 98’ (szinkronizált)
19:45 DOWNTON ABBEY: EGY
ÚJ KORSZAK 125’ (feliratos)
július 28. csütörtök
16:15 TOP GUN: MAVERICK 131’
(szinkronizált)
18:45 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
20:30 MINDENKI UTÁLJA JOHANT 93’ (feliratos)
július 29. péntek
16:00 JURASSIC WORLD: VILÁGURALOM 146’ (szinkronizált)
18:45 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
20:30 A JÁTSZMA 112’
július 30. szombat
14:15 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:00 ELVIS 159’ (feliratos)
18:45 LIGHTYEAR 100’
20:45 BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK 3. 98’ (szinkronizált)
július 31. vasárnap
14:15 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
16:00 DOWNTON ABBEY: EGY
ÚJ KORSZAK 125’ (feliratos)
18:15 A GIGANTIKUS TEHETSÉG
ELVISELHETETLEN SÚLYA 105’
(feliratos)
20:15 AZ ÉSZAKI 140’ (feliratos)
augusztus 1. hétfő
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 A FELESÉGEM TÖRTÉNETE 169’

augusztus 2. kedd
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 AZ ÉSZAKI 140’ (feliratos)
20:30 FŐZŐTANFOLYAM (ÚJRA)
KEZDŐKNEK 102’ (feliratos)
augusztus 3. szerda
16:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’
17:45 A GIGANTIKUS TEHETSÉG
ELVISELHETETLEN SÚLYA 105’
(feliratos)
19:45 KATINKA 103’

E LŐADÁS
SZENTENDREI JÁRÁS
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Pócsmegyer, Ady Endre utca 12.
efi.szentendre.hu
Facebook: www.facebook.com/
szentendreefi
minden kedden 9:00-től
KÖZÖSSÉGI TORNA A CZÓBEL
PARKBAN
Jelentkezni az EFI felületein
lehet.
kéthetente hétfőn 17:00-tól
BIBLIOTERÁPIA A HBPMK-BAN
A foglalkozások nem épülnek egymásra bármikor lehet
csatlakozni!
július 6., július 27. szerda 18:00
LÉGZÉSTECHNIKÁK A
STRESSZOLDÁS SZOLGÁLATÁBAN
A szentendrei Japánkertben.
Foglalkozásvezető: Lehosik
Marianna, pszichológus. A

foglalkozások nem épülnek
egymásra!
július 13., augusztus 3. szerda
18:00
PROGRESSZÍV RELAXÁCIÓ
A szentendrei Japánkertben.
Foglalkozásvezető: Lehosik
Marianna, pszichológus. A
foglalkozások nem épülnek
egymásra!
július 20., augusztus 10. szerda
18:00
VIZUALIZÁCIÓS GYAKORLATOK
A STRESSZOLDÁS SZOLGÁLATÁBAN
A szentendrei Japánkertben.
Foglalkozásvezető: Lehosik
Marianna, pszichológus. A
foglalkozások nem épülnek
egymásra!

WOR KS HOP
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
július 6. szerda 18:00
ÖKO-TÁRSALGÓ
Találkozzunk, beszélgessünk az
ökotudatos életmódról és városunkat érintő környezetvédelmi
kérdésekről minden hónap első
és harmadik szerdáján!

július 8. péntek 18:00
BÁBFIGURÁK TEXTILBŐL ÉS
PAPÍRBÓL
július 9. szombat 14:00
NOTESZKÉSZÍTÉS ÚJRAPAPÍRBÓL ÉS TEXTILBŐL
július 15. péntek 17:00
VILÁGJÁRÓ KLUB
Bevezetés a keleti vizuális kultúrába Horváth Janisszal.
július 16. szombat 14:00
KINCSESDOBOZKÉSZÍTÉS
július 23. szombat 14:00
MOZGÓ BÁBOK
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

július 16. 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.

EGYÉB
SZENTENDREI KULTURÁLIS
KÖZPONT
Dunakorzó 18.
július 10. vasárnap 9:00
EMLÉKEZÉS A SZENTENDREI
CSATÁRA
A séta 2022. július 10-én 9:00
órától a Postás strandról indul,
és a Károly utca 16. szám alatt,
az emléktáblánál ér véget. Az
érkezés helyszínén a Danubia
Kürtkvartett ad koncertet, J.S.
Bach, G.F. Händel, W.A. Mozart,
G. Rossini, C. Debussy, G. Bizet,
R. Wagner, S. Joplin, J. Horner
és Lowell Shaw műveiből hallhatunk részleteket.
július 16. szombat 21:30
GYERTYAÚSZTATÁS
Költségvetési okok miatt idén
egynapos lesz a Duna ünnepe.
Szentendre egyik leglátványosabb programjáról azonban
nem kell lemondania az érdeklődőknek, 2022. július 16-án
21:30 perctől a Szentendrei Kulturális Központ mindenkit szeretettel vár a gyertyaúsztatásra.
További információ: szentendreprogram.hu, Facebook-oldal:
Gyertyaúsztatás Szentendrén.

Árnyékok és jelek
Anna Mark retrospektív kiállítása Szentendrén
A Párizsban élő és ma is aktívan alkotó
Anna Mark 1928-ban született Budapesten. Az 50-es években baráti kapcsolatot

ban és metszetekben bontakoznak ki.
Munkásságára egészen a mai napig az
építészeti kompozíciók gyakorolnak nagy

ápolt az Európai Iskola alkotóival, mint
például Ország Lilivel, Bálint Endrével,
Vajda Júliával. 1956-ban hagyta el Magyarországot, 1964 óta számos magángalériában, kortárs művészeti központban és múzeumban állították ki munkáit.
Mark olyan vizuális nyelvet fejlesztett ki,
melyet a legkülönbözőbb források ihlettek, így az anyagok, gesztusok és szimbólumok összetett fúziójává áll össze
minden egyes alkotása.
A szürrealista képi világgal való foglalkozása pályafutása korai szakaszában
alapjául szolgált a fizikai tárgyak természetének és anyagiságának folyamatos
vizsgálatához.

hatást, ám művei a geometria szigorú
rendjében a világ rendjének valóságát
és ihlető erejét közvetítik. Az Árnyékok
és jelek az életmű valamennyi időrétegét
átfogó és bemutató kiállítás.
A szentendrei tárlattal párhuzamosan
a budapesti Kisterem galéria idén nyáron válogatást mutat be Anna Mark festőművész alkotásaiból Minden helyekről
címmel.
Árnyékok és jelek – Anna Mark retrospektív kiállítása • 2022. július 22. – október 23. • Helyszín: Ferenczy Múzeum,
Szentendre, Kossuth L. u. 5. • A megnyitó időpontja: 2022. július 21. csütörtök,

megnyitja: Passuth Krisztina művészettörténész • A kiállítás 2022. 07. 22. – 2022.
10. 23-ig, csütörtöktől vasárnapig 10 és

Anna Mark munkái reliefekben, gouache-okban, tollrajzokban, aquatinták-

18:00 • A vendégeket üdvözli: Prosek
Zoltán múzeumigazgató • A kiállítást

18 óra között tekinthető meg. • Kurátor:
Kigyós Fruzsina
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20:45 ZANOX: KOCKÁZATOK ÉS
MELLÉKHATÁSOK 95’
19:00 A KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI VETÍTÉSSOROZAT: VALAN
– AZ ANGYALOK VÖLGYE 97’

A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT BEMUTATJA

Emlékezés a Szentendrei csatára
1684. július 10-én Lotharingiai Károly felszabadította Szentendrét a török uralom
alól a kőhegyi csatában. Az eseményről
egy kis tábla is megemlékezik, amely a
Károly utca 16-os szám alatti panelház
oldalán található.
A Szentendrei Kulturális Központ idén hagyományteremtő szándékkal történelmi
sétát szervez, amely során az érdeklődők
megismerhetik az ütközet eseményeit,
hőstetteit. A séta 2022. július 10-én 9:00
órától a Postás strandról indul, és a Károly
utca 16. szám alatt, az emléktáblánál ér
véget. Az érkezés helyszínén a Danubia
Kürtkvartett ad koncertet, J.S. Bach, G.F.
Händel, W.A. Mozart, G. Rossini, C. Debussy,
G. Bizet, R. Wagner, S. Joplin, J. Horner és
Lowell Shaw műveiből hallhatunk részleteket. Az esemény ingyenes. A részvételhez
regisztráció ajánlott, az űrlap a Szentendrei
Kulturális Központ felületein található.
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Idén is lesz gyertyaúsztatás Szentendrén
Költségvetési okok miatt idén egynapos
lesz a Duna ünnepe. Szentendre egyik leglátványosabb programjáról azonban nem
kell lemondania az érdeklődőknek, 2022.
július 16-án 21:30 perctől a Szentendrei
Kulturális Központ mindenkit szeretettel
vár a gyertyaúsztatásra.
Bár az Ister-napok többnapos programsorozata idén nem valósulhatott meg, az idei
gyertyaúsztatás kísérőprogramjai remekül visszaidézik a korábbi évek hangulatát. 20:00 órától a DMH udvarán a Tarsoly
zenekar ad koncertet, a gyertyaúsztatást
követően táncház zárja a programot a Duna-korzón. A rendezvény ingyenes.
További információ: szentendreprogram.hu
• Facebook oldal: Gyertyaúsztatás Szentendrén
Klasszikus zene
az egész városban – indul a Kultklasszik
2022. július 2-án, a Dragon Pál téren vette
kezdetét a Szentendrei Kulturális Központ
Kultklasszik programsorozata. Az év során ingyenes klasszikus zenei koncertek
várják az érdeklődőket a város különböző
pontjain.
Az év során a közönség a Monarchia Zenekar és az Óbudai Danubia Zenekar különböző formációit hallgathatja meg. A Kultklas�szik koncertjei az egész városban ingyenes
szórakozási lehetőséget nyújtanak a térzene kedvelőinek. A formációkat hallhatjuk többek között a Sztaravoda parkban,
a Kút utcai játszótéren és a püspökmajori
angol házaknál is, de a közkedvelt szólamok felcsendülnek például a Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva fesztiválon és Adventkor is.
A Kultklasszik a Tér-Zene pályázat keretein
belül valósul meg.
A pontos időpontokról a www.szentendreprogram.hu oldalon és a Szentendrei
Kulturális Központ Facebook oldalán tájékozódhat.

SZENTENDREI
CSATA
EMLÉKSÉTA

2022. JÚLIUS 10. 9:00
Történelmi séta
a Postás strandtól
a Szentendrei csata
emléktábláig
Indulás: Postás strand
Érkezés: Szentendrei Csata
emléktábla (Károly utca 16.)
Az érkezés helyszínén koncertet
ad az Óbudai Danubia Zenekar
Az útvonal hossza: kb. 2 km
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Bartha Álmos
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. július 25-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy
a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között két jegyet sorsolunk
ki az újranyitott P’Art Mozi egy előadására.
A szerencsés nyertes nevét augusztus 3-i lapszámunkban tesszük közzé.
A június 8-i rejtvényünk helyes megfejtése „Hol hit, ott szeretet” volt.
A nyertes: Korbely Ágnes. Nyereménye a Tourinform Iroda felajánlásából szentendrei
design-ajándékcsomag.

A jól bejáratott hagyományokat meglepő fordulatokkal gazdagítja a Szentendrei
Teátrum nyári fesztiválja: fagyihoz Shakespeare, fröccshöz barokk, lángoshoz kortárs
tánc. Lőrinczy György, a Teátrum egy éve kinevezett igazgatója nem tévesztette szem
elől tavalyi ígéreteit: különleges produkciókat tető alá hozni a Teátrum égisze alatt, és
kivinni a fesztivált Szentendre macskaköves utcáira, művészetet kínálva az ideérkező
turistáknak. De továbbra is érvényesek az elmúlt évben meghirdetett jelmondatok:
minőség, sokszínűség, egyediség, összművészet, ám 2022-ben felsorakozik melléjük
a megújulás is. Interjú Lőrinczy Györggyel.
Tűkön ülve várjuk a Szentendrei Teátrum nyári programját. Mit fogtok játszani?
A saját produkciókkal kezdem, kapcsolódva Karinthy
Ferenc Dunakanyar egyfelvonásosához és a Szinesztéziához, tavalyi saját bemutatóinkhoz, melyeket
most a Szabadtéri Színházak Fesztiválján
játszunk, a Városmajorban. Ezek sikerén továbbmenve idén is létrehozunk két egyedi
előadást: a Bella-Karafiáth páros alkotta
Macskadémont, egy nagyon vicces, de közben elgondolkodtató horror vígmusicalt,
tele olyan betétszámokkal, melyek mind
egy-egy zenei stílus paródiái. Valamint
a Szeret, nem szeret szerelmi kavalkádot,
amelyben klasszikus és kortárs szerzők
jeleneteit játsszák végzős színészhallgatók. Az első felvonás utcaszínház jelleggel Szentendre hangulatos belvárosában
adatik elő, a második felvonás pedig már
új nagyszínpadi helyünkön, a Városháza
udvarán lesz látható, sok zenével. Mindkét
darabra elképesztő társulatot hoztunk ös�sze, csak pár nevet említve: Mester Viktória
operaénekesnőtől kezdve Nádasy Erikán
és Peller Annán át Szemenyei Jánosig, Merzt
Tiborig, Mátyássy Bencéig, Gergye Krisztiánig, végzős színészhallgatókig sok nagyszerű művész fog fellépni. A Macskadémon
és a Szeret, nem szeret is csupa meglepő
fordulat, könnyedség, zene „csak itt-csak
most” élmény lesz.
Mi lesz még az újdonság?
A programfolyamot augusztus elején három egymásba kapcsolódó mini fesztivállal dúsítjuk. Az elmúlt évadban született
színpadi művek seregszemléjén, a Nyílt
Fórumon több napon keresztül felolvasószínház és nyílt szakmai műhelymunka
várja az érdeklődőket. Ezt váltja az Imre
Zoltán Program, kortárs tánccal megtöltve a nagyszínpadunkat és az egész belvárost, több helyszínen. Így előfordulhat,
hogy a lángos eszegetése közben egy tánc
performansz jön szembe a Duna-korzón.
Majd következik a Barokk udvarlás hétvégéje, amikor is az olasz, a német és az angol-francia régi zene veszi birtokba Szentendrét, rímelve a város elbűvölő, barokk
hangulatára. Péntek délutántól vasárnap
estig három kisebb udvar köti majd össze
a Duna-partot a Városházával. Ingyenes
kamarakoncerteket hallgathatunk a DMH

udvarában, a Szerb Egyházi Múzeum árnyas teraszán
és a főtéri ÚjMűhely Galéria
hangulatos kávézójában. A
nagykoncertek a Városháza
udvarán lesznek, egyik nap
Pergolesi Úrhatnám szolgálóját láthatjuk – sőt, Novák Eszter rendező
nyílt főpróbájába bele is lehet nézni az első
barokk estén, a többi napon ugyanitt Bach
és Purcell csodálatos művei csendülnek
fel.
A Teátrum a vendégjátékokat klasszikus
és kortárs repertoárra szokta felfűzni,
hogy mindenki megtalálja a kedvére való
műfajt. Jelenleg mit kínáltok annak, aki
ezt keresi a műsorfüzetben?
Scapin furfangjait, Figaró házasságát, és
nagy örömünkre a Nagyváradi Szigligeti
Színház előadásában Molnár Ferenc: Játék

a kastélyban örökzöldjét. De ki ne hagyjak
egy egészen fergeteges dolgot, az István,
a király iskolába megy előadást, amiben
gyerekek adnak elő részleteket az ikonikus
rockoperából. Mindezek mellett a teljesség igénye nélkül: lesz Ray Cooney komédia, A feleség negyvennél kezdődik a Fórum
Színháztól, a Rózsavölgyi Szalonból a Két
pápa Lukács Sándorral, Jordán Tamással
és Molnár Piroskával, az Orlai Produkció
Hárman a padon vendégjátéka Gálvölgyi
Jánossal, Benedek Miklóssal és Egri Mártával. Szenes Hanna naplója, Hanna címmel,
Bíró Eszter főszereplésével a Vajda Múzeum varázsos épületében. Továbbá jazz,
Selmeczi György operák, gyerekdarabok,
koncertek, európai uniós workshop a művészet és az esélyegyenlőség jegyében.
Képtelenség itt mindezt felsorolni.
Minőség, sokszínűség, egyediség, össz
művészet. Ez volt a 2021-es fesztivál
szlogenje. Ezt vittétek tovább…
…és kiegészítettük a megújulással. Tető alá
hozzuk a már említett két további saját produkciót, és felfrissítjük a régi szentendrei
hagyományokat. Kivisszük a macskaköves
utcákra a színházat, a zenét, a pezsgést, a
művészetet.
Welbach Lola

Nekem a Föld…
A Föld napjára meghirdetett rajzpályázatunkra a Templomdombi iskolából Deli
Gabriella szakkörösei küldtek be 21 gyönyörű képeslapot. A beérkezett munkákból szerkesztőségünk rangsorolás nélkül négy munkát választott ki. A nyertesek,
Borbás Nóra, Kosztán-Schlemayer Máté, Sági Ruben és Szili Mira a díjakat átvehetik
szerkesztőségünkben (Dumtsa Jenő utca 22.).

Kosztán-Schlemayer Máté (4 . osztály)

Sági Ruben (1 . osztály)

Borbás Nóra (3. osztály)

Szili Mira (7. osztály)

A pályamunkákból összeállított teljes galéria megtekinthető online felületünkön
(www.szevi.hu). Gratulálunk a munkákhoz!
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Meglepő fordulatok a Szentendrei Teátrum nyári műsorában

Tandemmel a Paradicsomba
A város jellegzetes figurája, a Paradicsom Klub alapítója Árpásy Miklós,
aki rendre ott bukkan fel, ahol megvalósítható egy jó ötlet. Az autósmozik
aranykoráról, a tapintható kiállítás kulisszatitkairól és arról beszélgettünk,
hogy nem muszáj mindig mindennek fejlődnie.

30 — PORTRÉ

Évek óta ismerlek szentendreiként, de
rájöttem, hogy igazán semmit nem tudok az életedről…. azt sem, hogy például
ős-szentendrei vagy-e?
Nem, székesfehérvári. Úgy kerültem ide,
hogy eljöttem az egyik barátomat meglátogatni. Ott álltam az árusokkal teli,
nyüzsgő Duna-parton, turisták, buszok,
gyalogosok – és megláttam két gyönyörű
virágzó hársfát… ezzel eldőlt, maradtam.
Dübörgött az autósmozi-korszak, működött a filmszínház – ott kaptam munkát.
Fejlesztgettük, büfét terveztünk, még egy
vállalkozót is sikerült beszerveznem – az
már más kérdés, hogy a rendszerváltáskor
az igazgató jól eladott mindent ennek a
vállalkozónak egy lakótelepi lakás áráért
meg egy használt Mercedes mikrobuszért… én pedig kiszálltam.
Említed a kertmozik aranykorát – ma újra
lenne létjogosultsága, azt hiszem.
Tavaly valóban felmerült, körbe is telefonáltam a régi kapcsolataimat – de hamar
kiderült, hogy iszonyú drága mulatság
lenne. Egy projektor napi bérleti díja 200
ezer forint. Ráadásul a filmforgalmazás is
teljesen átalakult: annak idején jóval az
országos bemutató előtt tudtunk filmeket
vetíteni itt Szentendrén. A Mad Max-re emlékszem: úgy játszottuk szeptemberben,
hogy nem lehetett kiírni a címét, helyette
alkalmaztuk a bevált formát: ‘meglepetés’
film-ként hirdettük – annyian jöttek, hogy
esténként nem lehetett megközelíteni
Szentendrét.
Otthagytad tehát a mozit – biztosan kitaláltál valami újat magadnak…
Utazási irodát nyitottam – ennek az időszaknak a hozadéka lett később a Paradicsom Klub. Az ötlet úgy született, hogy
előtte – egy városi csapattal – Dániában
jártunk, egyfajta testvérvárosi kapcsolat
kezdett kialakulni. Ők is szívesen jöttek
hozzánk, jó programmal fogadtuk őket…
így indult. Már akkor is az volt a mániám,
hogy kerékpáros-vitorlás-lovas turizmust
csináljunk, de akkor még ezeknek nem jött
el az idejük. Szóval a saját lakásomban,
majd a fővárosi Hunnia moziban működtetett irodám nem igazán ment jól, néhány
év múlva bezártam.

A Paradicsom Klub az iroda helyett vitte
tovább a biciklis turizmus gondolatát?
Eredetileg a törzsvendégeknek szánt klubként alakult, azoknak, akik rendszeresen
akartak jönni vízitúrázni, kerékpározni. Abban az időben mindenféle külföldi nevű
irodák alakultak, én magyart akartam– így
született a többletjelentéssel bíró ‘Paradicsom’. 1990-ben még nem lehetett menő
biciklikhez jutni – viszont azt tudtam, hogy
akkor tudok felelősséget vállalni a túrákért, ha a bicajok karbantartását is el tudom látni. Hát ezt tettem.

Árpásy Miklós | Fotó: Deim Balázs

Nem egyszerűen csak kerékpároztatok,
hanem megjelent a tandem-bicaj is.
Még általános iskolás voltam, amikor a
bátyámék kitalálták, hogy tandemmel
akarnak elmenni Jugoszláviába – a vázat
apám építette, aztán együtt raktuk össze.
A bicaj később rám maradt – a tandem egy
nagyon jó szerkezet!
Később sem lehetett készen kapni, hát csináltam ilyen kerékpárokat, persze segítséggel. Megépítettük a vázat, kipróbáltuk,
jó volt… Egy hirtelen ötlettől vezérelve – hiszen előtte semmilyen tapasztalatom, sőt
ismerősöm sem volt – felhívtam a Vakok
és Gyengénlátok Országos Szövetségét.
Hosszan, sokat beszélgettünk az ötletről,
arról, hogy miért lehet működőképes: mert
a tandemen mindenki ugyanazt csinálja,
anélkül, hogy kényeztetnénk a fogyatékkal élőket… Az első próbatúrára – októberi
metsző hidegben – 10 gyereket vittünk,

óriási élmény volt! Gondoltuk, maximum a
Pap-szigetig bringázunk – de a gyerekek
menni akartak, így szép nagy sziget-túra
lett belőle. Kékre-zöldre fagyva ültünk be
egy étterembe a végén – na, ez is új volt
számukra, de megtapasztalták, hogy nem
kell sok ahhoz, hogy bátran kipróbáljanak
dolgokat. Ettől kezdve aztán egyre több
programot szerveztünk együtt.
Akkor ezt az országban egyedül mi csináltuk, így mindenfelől jöttek: Győrből,
Miskolcról; hajnalban keltek, hogy részt
vehessenek a túrán… így kezdődött. Soha
nem gondoltam rá munkaként, ráadásul
közben rengeteg embert sikerült megismerni, és ez nagyon jó dolog.
A vitorlázós tervekből is lett valami?
Igen, bár csak 6-8 éve sikerült elindítani.
Levizsgáztam, ahogy kell, hogy legyen
papír hozzá, és még hajót is kaptam egy
ismerőstől – persze nem örökbe –, hogy
elindulhassunk. A vitorlázás akkor is drága
sport volt, ma meg már szinte megfizethetetlen – de mindig van lehetőség!
Tavaly például felhívott telefonon egy nagyon érdekes figura, Méder Áron (óceáni
szólóvitorlázó, 2006 szeptembere és 2009
szeptembere között megkerülte a Földet
mindössze 6 méter hosszú vitorlásávalszerk.), azzal, hogy szeretne segíteni, vakokkal együtt vitorlázni – így megint volt
hajónk.
Ismerjük be, nem mindig tudunk természetes módon viszonyulni a fogyatékkal
élőkhöz a mindennapokban – például
eldönteni, hogy mikor, hogyan segíthetünk, ha egyáltalán szükség van rá. Te
hogy küzdöttél meg ezzel?
Volt egy srác, kérdeztük tőle, hogy mégis
milyenek a vakok? Erre ő azt felelte: mint
az emberek, vannak jó fejek, meg vannak
hülyék. Persze, én is mindig segíteni akartam az elején, ha kellett, ha nem. Ezt a legnehezebb megtanulni: nem segítésről van
szó, hanem együttműködésről. Ráadásul
ők simán tudnak olyan dolgokat, amiket
én nem. Mindig az volt a célom, hogy bevonjam őket a szervezésbe, hogy közösen
csináljunk mindent – emlékszem egyik
nagy túránkra, ahol az egyik lány fejből
megjegyzett minden felhívandó telefon-

számot – abban az időben, amikor még
keveseknek volt mobilja, úgy kértünk kölcsön mi is a túrára.
Nem kis részed volt a Szépművészeti
Múzeum 2005-ben induló és máig tartó
kezdeményezésében, a Tapintható kiállítások megszervezésében is.
Úgy indult, hogy Baán László (jelenleg is
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója- a
szerk.) kereste meg a szövetséget, majd a
minisztériumot, segítséget kérve a kiállítás szervezéséhez, de mindenki tanácstalankodott. Aztán egy – éppen rólunk
forgató – tévés stábnak köszönhetően
jutott el végül hozzám. Nagyon izgalmas
dolognak éreztem, bár akkor még fogalmam sem volt, hogyan is kell ennek nekiállni, vagy mi az az audio guide. Előtte
persze voltunk már kiállításon együtt, de
csak úgy tudták a vakok megfogni a műtárgyat, ha előtte a teremőr kikapcsolta a
riasztót… Elkezdtünk agyalni rajta, jöttek
az ötletek – gondolkodtál például már
azon, hogy néz ki egy férfi egy nem látó
nő számára? – végül rám bízták. Összeszedtem egy csapatot, és végigjártuk az
összes múzeumot, galériát, hogy lássuk,
van-e a vakok számára is értelmezhető
műtárgyuk – persze nem könnyen adták
oda. Emlékszem, a Nemzeti Galériában
található braille írásos térképért nagyon
meg kellett küzdeni…
A titok az volt, hogy magukat az érintetteket kérdeztük meg, mit kellene csinálni. Végül elkészült a Szépművészeti első,
majd a második tapintható kiállítása,
sőt utána vándorkiállítást szerveztünk
ezekből a műtárgy-másolatokból, még
a Felvidéken is voltunk vele. Egyébként
mindig nagy kihívás, hogy megfelelő
szakembert találj a minőségi másolatok
elkészítésére – van olyan műtárgy, amiből csupán egyetlen egyet lehet készíteni.
Történt olyan, hogy azt az egyet leejtettem… szerencsére egy ismerős restaurátor (Herczeg Zsuzsanna restaurátor, műemlékvédelmi szakmérnök) tökéletesen

Abszolút! Sokan vannak, csak ritkán jutnak
szóhoz. Csináltunk például egy tapintható
környezetvédelmi kiállítást, amit az ország
számos múzeumába vittünk el – mit mondjak, az ejtőernyős vezetők hadával kellett
sokszor szembenézni. Gyakori, hogy az intézményt egy hozzá nem értő vezeti, és az
éjjel-nappal dolgozó munkatársakon múlik, hogy egyáltalán működik a rendszer…

mazik. Nem anyagi értelemben természetesen – de nem is biztos, hogy nekem jól
kell élnem. Most például nagyon érdekel
az a kezdeményezés is, amely évekkel ezelőtt indult Dániában, és szinte az összes
európai országban van már a céljaiért dolgozó szervezet. A feladat nem bonyolult:
a demens, idős embereket a fiatalok beültetik egy riksába, és elviszik őket a sza-

De ez így volt már a párttitkárok idejében
is, úgy látszik, a jelenség állandó.
Tandem-túrák, kiállítások, vitorlázás…
milyen irányban tud tovább fejlődni a
Paradicsom Klub?
Tudom, hogy állítólag mindig mindennek
fejlődnie kell, de én nem így vagyok ös�szerakva. Nem vagyok benne biztos, hogy
ez a helyes út. Inkább azt nézem, hogy mit
tudtunk elérni eddig: amiatt például rengeteget vitatkoztam a Dunakanyar komposaival, hogy törvény szerint 90%-os a
jegyár nekünk – és tessék, ma már szinte
mindenhol így van.
Honnan tudjátok az anyagi forrásokat
előteremteni?
Nehéz kérdés. Már évek óta szeretnénk
egy mikrobuszt, bármilyen működőt, vagy

badba, kirándulni, mozogni, beszélgetni.
Ez megint egy jó dolog, igyekszem részletesebb információkhoz jutni a projektről.
Hiszen a demens öregeknek is lehetnek
igényeik, és talán még képesek értelmes
dolgokat mondani a fiataloknak – mi pedig
nem a túlélésben kell őket támogassuk,
hanem az értelmes életben.
Ehhez gyökeres szemléletváltásra lenne
szükség itthon – optimista ember vagy.
Nem is igazán értem, hogy miért. Régen
itt Szentendén is volt egy kezdeményezés:
a csellengő gyerekek számára szervezett
egy doki (Dr. Faragó Sándor – a szerk.) éjszakai pingpongozást. Nem kellett hozzá
más, csak egy terem, és működött, sikeres volt. Aztán egyszer csak vége lett
– minden adott volt hozzá, mégsem vált

összerakta.
Elismert, sikeres program kerekedett belőle, később más kiállítás részeként, illetve
vidéki városokban is készítettünk hasonló
tárlatokat.
De van, hogy a véletlen hoz össze a feladattal: Körmendre például sima látogatóként érkeztem, egy kiállításra. Aztán
egy beszélgetés kapcsán kiderült, hogy
elakadtak a tapintható kiállításuk tervezésében, meg nincs pénzük tandem-túrákra, pedig nagyon szeretnék megszervezni – erre betoppanok én, és azt tudom
mondani, hogy hajrá, csináljuk! Egészen
valószínűtlen, de így volt.
Hatalmas az ismeretségi köröd – veled
beszélgetve azt hihetnénk, hogy tele van
az ország kreatív, segítőkész emberekkel…

egy tandemszállító utánfutót, mert ha lenne, több színvonalas programot tudnánk
csinálni…
Az sem lenne baj, ha a pályázati rendszer
korrektebb lenne. Régen írtunk egy jó
programot, aztán arra sikerült valahogy
pénzt szerezni. Most jóval nehezebb támogatáshoz jutni, hiába van jó programod.
Talán pl. az Aktív Magyarország turisztikai projektben majd előbbre tudunk jutni,
meglátjuk. Jelenleg főszervezőként egy
uniós pályázat megvalósításán dolgozunk
– a pandémia miatt csak idén tudjuk lebonyolítani az öt ország részvételével zajló
konferencia-sorozatot.
Mi hajt téged?
Nem is tudom… talán az, hogy ezek mindig izgalmas feladatok, amiket, ha sikerül
megoldani, akkor abból valami jó szár

nemzetközi programmá. Hogy miért? Mert
kitalálták, hogy bérleti díjat kell fizetni a helyért – döbbenet, hogy egy ilyen város nem
bírt el egy ingyenes tornatermet… Sok ilyen
példát lehetne sorolni. Mégis azt mondom,
hogy csinálni kell, nem olyan bonyolult ez.
És közben érdemes tanulni más országok
példájából, hozzáállásából, gondolkodásmódjából, mert az nagyon más, mint
a miénk. Annak idején, amikor Dániában
jártam, az ismerkedési esten az egyik helyi srác odaadta a Citroenje kulcsát, hogy
akarok-e vezetni. Én, egy öreg, leharcolt
kis Polski tulajdonosaként boldogan mentem vele egy kört, és persze módszeresen
kikerültem a csatornafedeleket. Ők meg
nem értették. Mert hogy ott szintben van
a fedél, bár ma sem tudom, hogy csinálják.
-ka-
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Itt születtem
A város XX. századi nagy ikonjára, a Nemzet Művészére, Deim Pál (1932-2016)
Kossuth-díjas festőművészre, szobrászra, művészeti íróra, városvédőre születésének
kilencvenedik évfordulója alkalmából az alábbi, 2001-ben készült írásával emlékezünk.
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„Itt születtem, s hiszek a provincia erejében. Hiszem. hogy erős provincializmus
nélkül nehéz jó művészetet csinálni. A
francia vagy az új amerikai festészet is
azért lett jó, mert önmagukból termelték ki. Itt, Szentendrén volt egy európai
szellemű festőiskola. Tehát a provinciális
kötődés egyúttal majdhogynem európai
kötődés is. Ha Barcsayhoz, Gadányihoz,
Vajdához kapcsolódom, az már egy tágabb
rendszerhez is köt. A közvetlen élmény
mégiscsak ezekből adódik, meg a helyi
motívumokból, életformából táplálkozik.
Amikor azt mondom, hogy egy művész hat
rám, akkor sohasem jut olyan az eszembe,
akinek a műveit nem láttam eredetiben.
Barcsay: örök statikusság, bálványszerű
emberi figurák. Nem cselekvők, néznek
erőt sugárzóan. Nem bukhatnak el, hisznek
saját erejükben. Évezredek óta készülnek
ilyen elpusztíthatatlan, erőt sugárzó bálványok. Nem szenvednek, nem ujjonganak,
állnak és őrzik szellemünket.
Vajda: más alkat, az ember küzdelmének,
a lét drámájának érzékelője. Úgy hiszem,
csak az örök elbukásban hitt. Fájdalmas,
megtört lélekkel állunk víziói előtt. Szinte
reményt vesztve.
Ijesztő maszkjai, görcsbe rándult fekete
gyökérnövendékei a teremtő Istent keresik. Talán ő segíthet még.
Gadányi: ő szelíd, szemlélődő. Szigorú
megfigyelő, a teremtés belső hangjára
figyelő alkat. Tovább folytatja a teremtés
nagy csodáját, amelyben bőven volt hiba

is: csúfat, gonoszat is produkált – persze
csak a mi szemszögünkből nézve. Gadányi
folytatja a természet ezer meg ezer variációját, új ritmusokat, növényeket, tájakat talál
ki, szerkezeteket bonyolít, új összefüggé-

Deim Pál

seket keres, de mindig a klasszikus szépségeszmény irányításában. Kerüli a rútat,
a világ csak legyen szép, megrendítően
harmonikus, mert az emberi léleknek van
egy ilyen vágya is: mintha valami tisztaság
felé törekedne.
Szeretném, ha saját munkámban össze
lenne gyúrva mindaz, ami Barcsaynál,
Gadányinál, Vajdánál van. Azt nem tudom,

hogy ezt meg lehet-e csinálni. De érdekel
az organikus rendszer is, a kristálytiszta
geometria is, a Vajda-féle szürrealizmus is.
Hol az egyik, hol a másik hatása erősebb.
Mikor kerülnek ezek nyugvópontra, melyik
munkámban lehet ezt érzékelni, nem tudom. Egyik probléma sem érdekel annyira,
hogy a többit elnyomja. Mindig valahogy
együtt munkálkodtak, még akkor is, ha az
egyik túlsúlyba került. Ezért van az, hogy
a legkülönbözőbb dolgokért tudok lelkesedni.
Mindenki más körülmények között nő fel,
más a szülői háttér, barátok, ismerősök,
olvasmányok, s ezen az ablakon keresztül
látja minden ember olyannak a világot,
amilyennek ő látja.
Az ember térben és időben korlátozott,
szűk keretek közé szorított lény, amely képes határait fokozatosan tágítani. Ezen a
kis lehetőségen belül úgy kell rendeznünk
körülöttünk a tér- és időtartományokat,
hogy mindig legyenek kis ablakok, amelyeken keresztül eljuthatnak hozzánk az
érzékeiken túli világ fényei. A festőnek úgy
kell megalkotnia szűk építményét, hogy
azon keresztül minél több fény hatolhasson be a végtelen sejtések birodalmából.
Így kapcsolja az aktuálist a végtelenhez.
Ez biztosítja a hitet a jövőben, és a hit biztosítja az alkotást; és ez adja az alkotásnak
az öröklétet. Vagyis a művészi produkciók
léte az időben egyenlő az emberiség létével.”
Deim Pál: A nagy művészet csendben növekszik. Válogatott művészeti írások. Szerk.:
Wehner Tibor. Napkút Kiadó, Budapest,
2016. 18-19.p.

A múló idő nyomában – beszélgetés Deim Balázs fotóművésszel
Láthatóvá tehető-e a múló idő, összeköthető-e a saját, szubjektív időérzékelésünk objektív időegységekkel? Deim Balázs fotográfus erre tesz kísérletet, akivel
a legújabb fotósorozatáról beszélgettünk, mely szeptember 11-ig tekinthető meg
a PhotoLab kiállítóterében.
Végignézve az elmúlt 15 évedet, az experimentális fotóműfajok vonzanak leginkább, és az is jellemző, hogy minden
sorozatodban van valami megfejtendő
csavar, ami elsőre nem feltétlenül tűnik
szembe. Hogyan alakult ki ez a látásmód?
Mindig is érdekelt az alternatív és progresszív ága a fotográfiának, gyerekkoromtól kezdve szerettem kísérletezni az
analóg technikával. Filmre fotóztam, volt
otthon egy laborom is, ahová elbújhattam
és kísérleteztem, fotogramoztam, nagyítottam. Mindig azt a látványt keresem a
fotográfián belül, amit szabad szemmel

nem lehet látni, csak fotografikus eljárás
segítségével hozható létre.
Legújabb, több mint egy éven át formálódó sorozatodban az idővel és az elmúlással foglalkozol. Hogyan jött a gondolat,
hogy létre kell hoznod ezt a sorozatot?
A koronavírus járvány alatt mindannyian
átéltük, hogy életünk korábban természetesnek érzékelt idő- és térbeli koordinátarendszere átalakult, az idő szubjektívvé
vált, és környezetünk érzékelése megváltozott. Tevékenységeink leszűkültek egy
személyes térre, figyelmünk az otthon és a
belső világunk felé fordult, ugyanakkor az

új helyzet felerősített bizonyos hatásokat,
átrendezte a hangsúlyokat a munka, a közösség, a család területén, azaz jelentősen
átalakult mind az időhöz, mind a mikrokörnyezetünkhöz fűződő viszonyunk. Erre a
sokunk számára átélt tapasztalatra reflektáltam úgy, hogy az alapvető időegységeket összekötöttem egy-egy gondolattal,
problémafelvetéssel, és megkerestem
hozzá a megfelelő fotográfiai technikát.
Így az elkészülő sorozat egyszerre vet fel
releváns, egzisztenciális kérdéseket és a
fotótechnikai kísérletezéssel kapcsolatos
szakmai problémákat.
Hogyan mutatod meg vizuálisan az idő
múlását?
Hét időegységet vettem alapul (év, hónap, hét, nap, óra, perc, és másodperc), és
ezekből kiindulva kerestem vizuális meg-

kirakatokon túli arcát, külvárosi lerobbant
részeket, a látókörön kívül eső peremvidéket fotóztam le filmre, aztán fotóztam
be a negatívról digitális kamerával, makro objektívvel, ezáltal egy fura, misztikus
világot sikerült elérni fekete-fehérben.

tok, ahogy egyik kép átvezet a másikba,
az is rá utal. Azonnal észrevette az azonosságot, ez jól esett. Ezek az összefüggések számomra is később derültek ki,
amikor egymás mellé raktam a fotókat a
falon, egy panorámaképet alkottak. Pedig az egyes képek időben
és térben messze vannak
egymástól, van, hogy egykét év is eltelt a sorozat képei között.
És a szintén fotós édesapáddal, Deim Péterrel, milyen a
viszony, tudsz hozzá fordulni
szakmai tanácsért?
Persze, az első fényképezőgépemet is tőle kaptam,
ami az ő első fényképezőgépe volt, amit az édesapjától
kapott… ez is egy szép réteg.
Vele inkább az alkalmazott
Passing Time enteriőr - Photolab
fotográfiát csináltam együtt,
Mi alakította leginkább a művészi szem- műtárgyfotókat készítettünk, így rengeléletedet mostanáig? Hogyan hatott rád
teget tanultam tőle. A művészi projektjea nagyapád, Deim Pál művészete?
imbe kevésbé vonok be bárkit, ez a saját
Nagyszerű nagyapa volt, a legjobb, sok
gondolati síkom mentén zajlik.
mindent meg tudtam vele beszélni, négy
A PhotoLab-ban látható kiállításod
alkalommal is állítottunk ki együtt a csa- programjai közül mit emelnél ki?
láddal, az utolsó közös kiállításunkra már Drégely Imre tart majd szakmai tárlatvezenem tudott eljönni. Megmutattam neki tést július 15-én, aki tanárom, mesterem
a Minimál sorozatot, amikor elkészült,
és barátom is egyszemélyben.
ezek a képek nagyon tetszettek neki,
Kopin Katalin
és az is, hogy tudok konstruktív módon
gondolkodni. A sorozat színvilága és a A kiállítás ingyenesen megtekinthető
szerkesztésmódja is megidézi nagyapá- csütörtöktől vasárnapig, 10-18 óráig.
mat, ez ösztönösen jött. A kék és szürke PhotoLab, Vajda Múzeum, Szentendre,
szín – nagyapám színei, a metszéspon- Hunyadi utca 1.

Gyerekek fókuszban

Meghívó

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.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Gondozási Központ Nyílt
napjára 2022. július 21-én 10.00 órától a Sztaravodai út 2. sz.
alatt található intézményünkbe.
Az Idősek Klubjában július az egészség hónapja, amely során
ezen a napon a Szentendre Egészséges Városért Közalapítvány
szervezésében 10.00.-12.00 óráig Miháldy Kinga dietetikus tart
előadást az idősek nyári táplálkozásáról és a folyadékfogyasztásról.

Nyári nyitvatartási akció

Látogassanak el hozzánk, hogy megismerjék szolgáltatásainkat, tekintsenek be életünkbe!

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 forint
költségmegtakarítást jelentett, csak a személyi költségekben.

Helyszín:
Gondozási Központ Szentendre
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
Érdeklődni a 06/26-311-964-es telefonszámon lehet.
(Akadálymentes bejárat a Zúzmara utca felől.)
A jelenleg érvényben lévő NNK Országos Tisztifőorvos határozat alapján a szociális intézményekben továbbra is kötelező a
szájmaszk használata, ezért kérjük, mindenki hozzon magával.
A rendezvény sajtónyilvános
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jelenítési lehetőségeket úgy, hogy azok
szoros összefüggésben legyenek mind
az adott időintervallummal, mind pedig
a sorozat többi tagjával. Minden fénykép
expozíciója annyi ideig tart, amennyi a
hozzá tartozó időegység. Azaz az 1 évről
szóló kép 1 éves expozícióval, az 1 hónapról szóló 1 hónapig készült, és így tovább
az 1 másodpercig.
Most rengeteg dolgot csinálsz egyidejűleg, készítesz
műtárgyfotókat, eseményés portréfotókat, valamint
folyamatosan dolgozol a
saját művészi projektjeiden,
könnyű ezt egy mederben
tartani és megtalálni az
összhangot az egyes feladatok között?
Külön tudom választani az
egyes feladatokat, az alkalmazott fotográfiát és a művészi projektjeimet külön kezelem. A művészi képsorozatok folyamatosan alakulnak a fejemben,
a mindennapi munka közben is gondolok
rájuk.
Melyik volt az első fotósorozatod, amit
művészi projektként tartasz számon?
A Szentendréről készült sorozatom volt az
első komolyabb munkám 2008-ban, azt a
címet adtam neki, hogy Ghost town, ami
a fiatal szentendrei fotósok pályázatán
fődíjas lett 2009-ben. Azokat a városrészeket fotóztam, amelyeket én fedeztem
fel magamnak kamasz koromban, ahová
elbújhattunk cigizni a haverokkal, a város

A Szentendre és Visegrád közötti vicinális terve
A HÉV ünnepélyes átadásán 1888. augusztus 16-án Szentendrén az esti banketten Gyulai Pál költő és Feleky Miklós, a Nemzet
Színésze már szorgalmazta a vasútvonal meghosszabbítását. Mindketten leányfalui villatulajdonosok voltak, és a többi község
nevében is szóltak. Az itteni végállomást úgy építették, hogy folytatni lehessen a síneket Észak felé. Ezekről a településekről az
aránylag közeli Budapestre a hajóút több órába telt. Télen semmiféle közlekedési eszköz nem járt. A turisták egyre gyakrabban
keresték fel ezt a vidéket: hiányzott a vonat.

34 — múltunk

Több elgondolás is született: Szentendrén még két megállót akartak építeni, a
leányfalui állomás a Kaszinó közelében, a
mai termálfürdő helyén állt volna. Tovább
a Duna völgyében, a falvak főutcáján akarták vezetni a helyiérdekű vasutat, a pályát
egyben árvízvédelmi töltésnek is szánták.
Úgy vélekedtek, hogy az utolsó állomás
Visegrádon, Dömösön, vagy esetleg Esztergomban legyen. Vitatkoztak egy olyan
változaton, hogy a Nyugati pályaudvarról
indulna a „kirándulók vonata”, érintené
Újpestet, a szigeten haladna végig, és
Tahinál jönne át a jobb partra. Azért azt
látták, hogy ha csak személyszállításra
használnák, és árufuvarozásra nem, akkor
ráfizetéses lenne.
A legnagyobb szorgalmazó Gyulai Pál volt,
vezetésével 1895-ben a visegrádi, pócsmegyeri, monostori, kisoroszi és a bogdányi jegyzők küldöttségét a kereskedelemügyi miniszter fogadta. Akkor 800.000
forintra tervezték a költséget. Az építéshez
szükséges alaptőke, a Kincstár, a megye,
az egyes települések, valamint a visegrádi
és a leányfalui magánosok hozzájárulása
is biztosítottnak látszott.
Pesten a vármegyeháza nagytermében
1904-ben 200 résztvevővel megbeszélést
tartottak, amelyet a visegrádiak szerveztek Görgey Istvánné kezdeményezésére. Az
árat 160.000 koronában állapították meg.
Bizottságot alakítottak, tagjává választották többek között Bogdanovits Lucián
szerb püspököt és Csapó Lóránd főispánt.
A Parlamentben 1908-ban vitáztak a visegrádi villamos vasútról, „ötödfél millióba” kerülne, és csekély jövedelmet ígérne,
mondták.
Az előmunkálatokra az illetékes hatóság
évről évre kiadta az engedélyt. Mérnöki
tervek készültek. Jött az I. világháború,
utána a gazdasági válság. Az újságokban több cikk jelent meg, amely sürgette a megoldást, de hiába. Még olyanon is

A leányfalui villamos HÉV állomás helyszínrajza 1913-ból

A visegrádi villamos HÉV állomás helyszínrajza 1913-ból

gondolkodtak, hogy legalább Leányfaluig
vezetnék el a síneket. Abban az időben a
szentendreieknek vagy leányfaluiaknak,
ha valamilyen dolguk akadt a másik településen, elsétáltak oda és vissza.
Mivel csak az alépítmény készült el Visegrád határáig, írta a Pesti Hírlap, ezért
a BHÉV erre a vonalra 8 darab 22 és 1
darab 35 személyes autóbuszt vásárolt.
Szentendrén garázs és javítóműhely épült

A dunabogdányi autóbusz megálló a vendéglő előtt képeslapon

a részükre. Végül 1928. július 25-én indult
el a menetrendszeri járat. Szentendrétől
Gizella-telepig naponta, reggel 5-től este
9-ig 13 buszpár szállította az utasokat, de
ebből 8 pár csak Leányfaluig közlekedett.
Mindegyik Szentendrére érkező busz
csatlakozott a fővárosba induló HÉV-hez.
A buszjáratokat 1944. május 8-tól szüntették meg.
Ürmös Lóránt

A leányfalui főúton közlekedő autóbusz képeslapon

De itt nem álltak meg, meneteltek további céljaik felé. 2022. június 24-26. között a
Hajdúnánáson rendezett Magyar Kupán a
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dobogó harmadik fokáig jutottak, holott
sérülésekkel bajlódtak és három versenyzőt is mellőzni kényszerültek.

SIKEREK LÓHÁTON
2022. június 18-án szombaton rekord számú starttal (64) rendezték meg az egynapos lovastusa versenyt, ahol a szentendrei

Török Luca

BAJNOK A DUNAKANYAR SE
A III. osztály, Nyugati csoportjában szereplő U16-os csapat meggyőző játékkal
nyerte meg a bajnokságot. A rájátszásban
már csak 6 csapat maradt. 10 mérkőzésből
8 győzelem, egy döntetlen és egy vereség
mérleggel szoros csatában vívta ki a vég-

lovasok csupa dobogós helyezést értek
el. Panov Maxi New Deli lovával A kategóriában 1. helyen, Szőke Kata Bijouval AKban 2. helyen, Chodák Zorka Dulcineával
A0-ban 3. helyen végeztek. Gratulálunk a
felkészítést végző edzőiknek, László Gabriellának és Sós Attilának!
TÖRÖK LUCA VILÁGBAJNOK
A tánc a mindene Török Lucának, aki bármely versenyen elindul, szinte mindent
meg is nyer.
Nehéz felsorolni a díjak számát. A legutóbbi világbajnokságon is elhozta a legjobbaknak járó díjat ifjúsági szóló kategóriában.

gyűjteniük a végső megmérettetés előtt.
Palermoban rendezték meg az EBT Finals
tornát, ahol szoros küzdelemben és nagyon erős mezőnyben, végül az előkelő 5.
helyen zártak a lányok.

ső győzelmet Nagykovácsi és Budakalász
csapata mögött.
Bajnok csapat tagjai: Érfalvy Bálint, É
 rfalvy
Gergő, Németh Zsombor, Viszti Máté, Boda
Márton, Bakos Ádám, Eckensberger Botond,
Bartis Lóránd, Aba Géza, Szász Bence,
Bimbó Bálint, Móricz Ábel, Herr Richárd,
Jávorszki Roland, Fajka Martin, Horváth
Ádám, Gaál Balázs, Gál Ambrus, Deák
Márton, Mihályi Simon, Gyarmati Marcell,
Lenti Barnabás, Pál Zalán, Szőllősi Botond
A házi góllövőlista élén 15 góllal Németh
Zsombor áll, Gál Ambrus (8) és Deák Márton (7) előtt.

Rákóczis fiúk nyertek
2022. június 14-15-én, Salgótarjánban rendezték meg az idei év Strandkézilabda
Diákolimpia Országos döntőjét, ahol a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 2 csapattal is képviseltette magát.
Országos bajnokság második és harmadik helyét szerezték meg a Rákóczis
fiúk, ami az iskola történetének eddigi
legszebb eredménye a strandkézilabda

szakágban. A fiúk az első napon nem találtak legyőzőre, így pontveszteség nélkül jutottak ez elődöntőbe, ahol mindkét
csapat a legjobb négy közé került. A dön-

tőbe jutásért, sajnos szétlövéssel kapott
ki az I. számú csapat. A bronzmérkőzésen
2:0-ás győzelmet aratva állhattak fel a
dobogó harmadik fokára.
A 2-es számú csapat a döntőben sajnos
nem bírt Győr csapatával, akik megérdemelve lettek az idei év ország legjobbjai,
míg a mi csapatunk a fényesen csillogó
ezüstérmet vehették át.
Külön öröm, hogy a torna legtechnikásabb játékosa címet Hajdú Máté kapta.
Gratulálunk a csapatoknak és felkészítőknek!
Bronzérmes csapat tagjai: Forgács Márkó, Kovács Boldizsár, Grósz Bence, Rékási
Roland, Vhrovina Benjamin, Tóth Soma,
Fiderich Márk
Ezüstérmes csapat tagjai: Gyuris Máté,
Bakó Zétény, Nagy Bendegúz, Misuisi
Ákos, Hajdú Máté, Bús Barnabás, Tóth
Bendegúz, Szaka Milán
Felkészítők: Vizi Judit testnevelő, Hajdú Tamás és Szadeczky-Kardos Csaba
edzők
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STRANDKÉZILABDA
Júniusban már két EBT tornán is túl voltak
a strandkézilabdás lányok, amin 4. (Jarun
cup) és 5. (Camelot) helyezést sikerült elérniük, és ezzel értékes EBT pontokat be-

Szentendrén járt a padel világelit
2022. június 13. és 19. között Szentendre adott otthont a sportág legjelentősebb
versenyének, az APT Padel Tourvilágbajnoki sorozat egyik kiemelkedő állomásának.

36 —sport

Az APT Padel Open Hungary-n közel
kétszázan indultak, köztük a top húsz
nemzetközi padel sztár is. A verseny beharangozó eseményeként a világranglistán kilencedik helyezett Miguel Oliveira
és az APT ügyvezető igazgatója, Thomas
Johansson teniszbajnok játszott baráti
mérkőzést Sebestyén Balázs és Gianni
Annoni oldalán.
A 110,000 euró összdíjazású versenyen
a világelső argentin Maximiliano Arce
Simon és párja Franco Dal Bianco nyert,
három szettben 4-6/6-1/6-1 arányban
legyőzve a szintén argentin Maximiliano Sánchez Blascot és Juan Ignacio de
Pascualt. A nőknél a spanyol Cristina Carascosa és párja, Patricia Martinez Fortun 6-3/6-4 arányban győzték le a svéd
Baharak Soleymani, Ajla Behram párost.
A tenisz és a fallabda legjobb tulajdonságait ötvöző, mexikói gyökerű sportág
a legdinamikusabban fejlődő ütősportok
egyike, amit már tizenötmillió ember játszik világszerte, több mint ötven országban. A közösségi ütőjáték hazánkban is
egyre nagyobb népszerűségnek örvend,

a padel játékosok becsült száma háromezer, közülük hatszáz regisztrált versenyző, a világranglistán pedig tizenkét
magyar van. A tavalyi évben kiemelkedő
sikereket ért el az ország a nemzetközi
versenyeken, hazai versenyek szerve-

Középen a férfiverseny győztesei: Maximiliano Arce Simon és Franco Dal Bianco, argentin páros

Hirdessen a

Szentendre és Vidékében!
Médiaajánlatunkat megtalálja
a weboldalunkon
(www.szevi.hu),
avagy keressen bennünket az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
hirdetes.kult@szentendre.hu
+36 20 478 3821
S ZO LG ÁLTATÁ S
Cserépkályha és kandallóépítés.
bakoskandallo.hu +36 20 492-1296
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és
ácsmunkát vállalunk. Családi ház építéséhez
állvány bérbeadó +36 70 578-1468
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. +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. +36 20 201-5952,
+36 30 098-7044.
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

E L AD Ó - K IAD Ó
Albérlet kiadó egy fő részére. +36 30/333-5248
Hévízen a központban 2 fő részére apartman
garázzsal, lifttel, légkondival 9000Ft/éjért
kiadó. +36 20 494-2550

zésében és a nemzetközi sportdiplomáciában is. Ennek köszönhetően idén
júniusban Magyarországon kapott helyet
az APT Padel Tour világbajnokság egyik
állomása.
A Padel Club Bravos Budakalászról „Új
szabadidős sportpálya Szentendrén”
címmel a 2021. évi 10. lapszámunkban
írtunk.

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

RÉGISÉG
Hagyatékot, könyvet, gyűjteményeket (bélyeg,
pénz, képeslap, kitüntetés stb.) vásárol
magángyűjtő, díjtalan kiszállással. Pál István
+36 20 947-3928
Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat, bútorokat, porcelánt, teljes hagyatékot. +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. +36 30 898-5720
Életjáradék, segíthet visszazökkeni a mindennapok élvezetébe. Bevásárlás, ápolás,
gondoskodás, takarítás. Legyen szó bármiről,
én segítek Önnek. +36 70 723-6434

ÁLL Á S
Fa ékszerek otthoni készítésére keresek
bedolgozót Szentendrén. Boldizsár István
mail@1001bracelets.com

Nem csak az autóipar elmúlt éveit meghatározó jelenség az alternatív hajtáslánccal
szerelt autók térhódítása: az Európai Unió
nemrégiben elfogadott klímavédelmi csomagjának értelmében 2035-től az EU-ban
csak elektromos autó vásárlására lesz lehetőség. Ezért most – a teljes átállás előtti
átmeneti időszakban – különösen aktuális
a kérdés: milyen lehetőségek állnak rendelkezésre napjainkban a környezettudatos autózáshoz?
Tisztázzuk a fogalmakat!
Az autógyárak az egyre környezettudatosabb vásárlói igényekhez és a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírásokhoz
alkalmazkodva mind jobban előtérbe
helyezik az alternatív hajtással szerelt
modelleket. A különböző meghajtások és
elnevezések közt könnyű elveszni, ezért
segítünk tisztázni a fogalmakat!
„Sokféle hibrid megoldás létezik, kezdve
azzal, hogy a belsőégésű motor csak áramot termel, vagy szerepet játszik a hajtásban is, illetve kizárólag maga a jármű
tudja előállítani a szükséges energiát,
esetleg hálózatról is tölthető, vagyis plugin hibrid. Az utóbbi kategóriába tartozó
gépkocsik már nagyobb akkumulátorral
rendelkeznek, így a tisztán elektromos
hatótávjuk is nagyobb az egyszerű hibrid
változatoknál. Ugyanakkor mind a hibrid,
mind az elektromos gépjárművek képesek
regeneratív fékezésre, azaz fékezés köz-

ben a gépjármű a mozgási energia egy
részét újrahasznosítja, ez pedig a hatótáv
növekedését eredményezheti” – magyarázta Varjas Ádám az ország legnagyobb
elektromos és hibrid autókínálatát egy
helyen értékesítő vállalata, a Duna Autó
kereskedelmi igazgatója.
Egyre szélesebb választék
Az óbudai kereskedés – felismerve a
fogyasztói igényeket – régóta küldetésének tekinti az innovatív technológiák
népszerűsítését: „19 forgalmazott márkánkból szinte az összesnek van már alternatív meghajtással működő modellje,
és a lista egyre csak bővül. Ez főleg annak
köszönhető, hogy szinte minden márkánál
megjelenik a mild-hibrid (MHEV) üzemmód,
ami – habár tisztán elektromos hajtásra
nem képes – a fogyasztás és a környezetszennyezés mértékét jelentősen csökkenti.
Az összesen 132 általunk kínált, alternatív
hajtáslánccal szerelt típus közül viszont 32
tisztán elektromos, 28 pedig plug-in hibrid.
Ezek mind jogosultak a zöld rendszámra,
amely az autó által biztosított jelentősen
alacsonyabb fenntartási költségeken felül
az alábbi előnyökkel is jár: a társadalmi

Tisztázzuk a fogalmakat!

Mild hibrid

Öntöltő hibrid

• belsőégésű + villanymotor
• fékezés során visszanyert energia
• takarékos üzemmód
• tisztán elektromos hajtásra nem képes
• az akkumulátor az alacsony
fogyasztást segíti elő

• belsőégésű + villanymotor
• optimálisan választ energiaforrást
• minimalizált üzemanyag-felhasználás
• képes tisztán elektromos hajtásra
• ideális kompromisszum a plug-in hibrid
és az elektromos közt

Plug-in hibrid

Elektromos

• belsőégésű + villanymotor
• regeneratív fékezés során áramtermelés
• hálózatról tölthető
• nagyobb tisztán elektromos hatótáv
• ingyenes parkolás a legtöbb helyen

• nincs belsőégésű motor
• akkumulátorból nyert mozgási energia
• hálózatról tölthető
• zéró emisszió
• ingyenes parkolás

felelősségvállalás, az eszmei érték mellett
az alacsonyabb fenntartási- és karbantartási költségek, az egyszerű konnektoros töltési opció, olcsóbb biztosítás, adókedvezmények és az ingyenes parkolási
lehetőségek is jó érvek a környezetbarát
modellek megvásárlása mellett, nem beszélve a vészesen növekvő benzinárakról.
Választani azonban így sem egyszerű, hiszen egyre bővül a paletta és mindenkinek
más-más az egyedi igénye” – foglalta össze
tapasztalatait Varjas Ádám, a Duna Autó
kereskedelmi igazgatója.
Az egyedi igények kielégítésére viszont
2022 harmadik negyedévében új lehetőség kínálkozik: az óbudai kereskedés kínálatában megjelenik a brit származású MG
is. Az elmúlt években teljes megújuláson
átesett márka egyértelműen elkötelezte
magát az alternatív hajtási technológiák
iránt. Ez – többek közt – abban is megnyilvánul, hogy a modellpaletta jövőbeni
bővítésénél az elektromos modellekre
helyeződik a hangsúly. Ez harmonizál az
MG célkitűzésével, hogy a lehető legszélesebb régetek számára elérhetővé tegye
az autózásnak ezt a formáját.
Hathatós érvek a hatótáv kérdésében
Az elektromos autózás elleni legfőbb érv
máig a hatótáv kérdése: szerencsére az
egyre növekvő hatótáv mellett – mind
több autó képes akár 400-500 km egyhuzamban való megtételére – a töltőhálózat
is folyamatosan fejlődik. Így akár egy külföldi út is megoldható tisztán elektromos
autóval. A hibridek és plug-in hibridek
hatótávja pedig – felépítésüknél fogva –
nem függ az akkumulátor töltöttségétől,
így optimális kompromisszumot jelenthetnek azok számára, akik életvitelszerűen,
hetente, vagy akár naponta tesznek meg
több száz kilométert olyan utakon, ahol a
töltőhálozat még nem érte el az optimális
lefedettséget. Mindenesetre Ön akár tisztán elektromos-, akár hibrid-, akár plug-in
hibrid autót választ, abban biztos lehet: a
Szentendre-Budapest, Budapest-Szentendre távot egy töltéssel gond nélkül meg
fogja tudni tenni – többször is. Ezzel pedig
nem csak a pénztárcáját, de a bolygót is
kíméli.
Háttér:
Jelenleg a Duna Autó Zrt.-nél 19 márka kínálatából választhatnak új autókat
az érdeklődők, és 24 márkaszervizben
várják a szakképzett alkalmazottak az
autójavítással kapcsolatos feladatokat,
továbbá használtautó-kereskedés is működik a telephelyen. Hazánk legnagyobb
márkapalettájával rendelkező márkakereskedésének szervizeiben évente több
mint 40 ezer javítást végeznek.

37—TÁMOGATOTT TARTALOM

Autózás a környezettudatosság útján: Szívügyünk e-Misszió

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTŐK: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Telefon: +36-26/310-424; +36-26/319-941
TŰZOLTÓSÁG: 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Telefon: +36-26/500-017; +36-26/500-018
RENDŐRSÉG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Telefon: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós
POLGÁRŐRSÉG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110,
Titkár: Simonyi Zsolt
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216
RENDÉSZETI IRODA
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36-26/300-407
Telefon ügyeleti: +36-20/290-0190
E-mail: szeri@szentendre.hu
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SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Telefon: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu
Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: +36-26/501-920, -921, -923, -924
• Hatósági ügyek: +36-26/501-905
• Gyámügy: +36-26/501-903, -932, -933, -934
E-mail: gyamugy.szentendre@pest.gov.hu
• Foglalkoztatási osztály: +36-26/500-031, -032
2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.
E-mail: szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu

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

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

MVM NEXT (áramszolgáltató)
Honlap: www.ker.mvmnext.hu
Telefon: +36-1/20/30/70-474-9999
E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu
DMRV
+36-27/999-6888
+36-80/224-488
E-mail: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
ÖNKORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
2000 Szentendre, Duna korzó 25
• távhő és hulladékgazdálkodás
• parkolás
• helyi adóügyek
• egyéb önkormányzati ügyek
• rendészeti ügyek
Telefon: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
Huszár Gyógyszertár, Pomáz
2013 Pomáz, Huszár utca 2.
Telefon:+36-26/999-425
Általános nyitvatartás
Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u. 33.
Telefon: +36-26/787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00
Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon: +36-26/319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00
Pismány Gyógyszertár: Szentendre, Fiastyúk u.11.
Telefon: +36-26/505-779 +36-26/505-780
Hétfőtől Péntekig: 8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00
Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.
Telefon: +36-26/310-868 +36-26/310-487
Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek:8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00
Ulcisia Gyógyszertár: Szentendre, Dózsa Gy u.1.
Telefon: +36-26/500-248

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
NYÁRI NYITVATARTÁS A PMK-BAN
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár július 4-től nyári
nyitvatartási renddel várja olvasóit:
Augusztus 1. és augusztus 21. között ZÁRVA
Hétfő: 13-19
Kedd: 13-19
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-15
Péntek: 9-15
Szombat: 9-13
Vasárnap: zárva

Megnyitott
a GOBUDA Mozi
Megnyitotta kapuit
Buda legújabb mozija.
Friss premierﬁlmekkel és egyedi
tartalmakkal várunk mindennap.
Irány a GOBUDA Mozi!

Minyonok:
Gru színre lép

Thor: Szerelem és
mennydörgés
2022. július 7-től

2022. július 1-től

@gobudamozi

Téged is vár az új GOBUDA Mozi

www.gobudamozi.hu

