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Év elején nem ezt a témát jegyeztük fel a szeptemberi 

lapszámunk hívószavául. Az élet írta felül a terveket, 

és ez rendben is van, ezzel számolni kell. Persze jobb 

lett volna, ha a városunkra szakadó támogatások miatt 

induló új beruházások, a közintézmények korszerűsítése, 

a kátyúk felszámolása és az év további részében is 

folytatódó sűrű, kulturális események kényszerítették 

volna ki a témaváltást, de sajnos nem így történt.

A körülöttünk zajló események korántsem örömteliek, 

és talán azok, akik igyekeztek a mindennapi apró 

híreket a megfelelő távolságból nézni, és mint 

puzzle darabkákat összerakni, már sejtették, ami 

körülvesz bennünket, az fenntarthatatlan.

Ezt ma már az is látja, aki eddig nem tudta, vagy nem 

akarta. A lufik sorra pukkannak ki, és mindannyian azt 

figyeljük, mikor és hol érezzük meg a következményeket. 

A közértekben már régóta, a benzinárakon egyre többen, 

a gyerekeink különóráinak és sportfoglalkozásainak árain 

éppen most, a számlák pedig majd csak ezután érkeznek.

A szerkesztőségünk azonban úgy döntött, hogy nem 

csügged, és minden lehetséges kérdést feltesz a hogyan 

tovább feltérképezésére. Így aztán az újratervezés 

témájában született lapszámunk nem csupán a 

közelmúltbeli események bemutatásáról, hanem a 

lelki feldolgozásról és gyakorlati tanácsokról is szól.

Remélem, egy picit segítünk könnyebbé 

tenni a hétköznapokat!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„A krízis kétesélyes: vagy rombol, vagy épít, 
de benne rejlik a változás esélye és ígérete.”

Bagdy Emőke
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Hogyan maradjunk talpon a nehézségek közepette?
Balázs Nelli jegyzete

Minden évszázadnak megvannak a saját 

kihívásai. A mi kihívásaink sokrétűek. Egy-

szerre kell a bennünket érő információö-

zönt megszűrni, ha kell, felülírni és a saját 

mindennapjainkra lefordítani, a hirtelen jött 

veszélyekkel megküzdeni, gyors döntése-

ket hozni, valamint az addig megszokottat 

újra gondolni, a materiális világot minima-

lizálni és új erőforrásokra, megoldásokra 

fókuszálni.

A népmesékkel foglalkozva sokat tanultam 

az élethelyzetekről és az azokkal való meg-

küzdésekről. A mostani helyzetről az ör-

dögmesék jutottak eszembe. Tudjuk, hogy 

az ördög – ami többek közt a nyomást, az 

ellehetetlenítést, a hirtelen változást szim-

bolizálja – nem alszik, itt setteng körülöt-

tünk, és próbál fogást találni, beférkőzni. 

De kikhez? Azt mondják a népmesék, hogy 

a meggyengült lelkiállapotot keresi. Akik 

válsághelyzetben érzik magukat, akik erő-

sen szoronganak, nem hisznek magukban, 

nem tisztelik magukat, túlterheltek, elége-

detlenek, össze vannak zavarodva, kilátás-

talannak érzékelik a valóságukat, nem érzik 

magukat biztonságban, magányosak, úgy 

érzik, hogy be vannak szorítva, kifogyott a 

tarisznyájukból az útravaló pogácsa, hiány-

zik az én-erő és cselekvő erő – ők sokkal 

könnyebben kerülnek az ördög fogságába. 

A mostani élethelyzetek könnyen be tudják 

hívni ezeket az állapotokat, és sokan azt 

gondolják, hogy nincs választásuk, eszköz-

telenné váltak. Pedig újra és újra tudunk 

küzdeni, meg tudunk újulni!

Az ördög a teremtéssel egyidős. Megpró-

báltatások és szenvedések mindig is voltak 

a világban, nélkülük nem tudnánk fejlődni, 

gazdagodni. Persze nem mindegy, mennyi 

és mekkora szenvedés jön az életünkbe. 

Mégis mit tudunk tenni?

Képesek vagyunk adaptálódni az új hely-

zetekhez, megújulni és új készségeket fej-

leszteni. Ezt a fajta rugalmasságot nevezik 

rezilienciának. Ma nagyon nagy szerepet 

kap világszerte, mert a rezilienssé válás le-

hetőséget ad a válsághelyzetek kezelésé-

hez, segít elhatárolódni a minket gyengítő 

gondolatoktól és helyzetektől.

A legfontosabb lépések egyensúlyunk 

megtartásához a következők.

Ismerjük fel a helyzetet, pontosan mi 

történik, hogyan érint bennünket! Az ör-

dög sokszor álruhában setteng, de van-

nak árulkodó jelei, amiket fontos időben 

beazonosítani és lereagálni.

Ismerjük fel a sémáinkat! Elképzeléseink 

vannak arról, hogyan kellene a világnak 

működnie, de nem biztos, hogy ezek a 

sémák igazak, logikusak, hasznosak. Az 

ördögöt úgy tudjuk kicselezni, ha járatlan, 

új utakat is használunk, újratervezünk, újra-

gondolunk lehetőségeket, erőforrásokat.

Tanuljuk meg felismerni az érzéseinket és 

szabályozni azokat! A félelem egyenes út 

az ördöghöz.

Éljük meg az örömöt! Foglalkozzunk olyan 

dologgal, amely feltölt bennünket, növeli 

a kreativitásunkat, a személyes hatékony-

ság érzetét! Azt éljük meg, hogy tudunk 

boldogulni: ennek nagy énvédő, egész-

ségmegőrző funkciója van. Legyen időnk 

a kikapcsolódásra, lelassulásra, érzékszer-

veinken keresztül a világ érzékelésére, a 

mozgásra. A mesék szerint is az ördöggel 

leginkább a belevaló, lelkileg és testileg 

egészséges, bátor legények-menyecskék 

tudnak megküzdeni.

A mostani helyzet megkívánja a külvilág 

felé való nyitást, az empátiát, a közösségek 

megerősödését, az egymásnak való segít-

ségadást. Keressük meg a külső segítőket, 

de a belsőket is! Keressünk magunknak 

közösségeket, és vegyünk bennük részt 

aktívan! Ez csökkenti szorongásunkat, és 

növeli saját felelősségérzetünket is. A leg-

több ördögmesében segítenek egymásnak 

a testvérek, az egész család összefog, és 

így már nincs az ördögnek fogása, hatalma.

Merjünk segítséget kérni! Szentendrén is 

több szervezet és szakember segít (példá-

ul a Családsegítő Szolgálat, a Mentálhigi-

énés Központ vagy az Egészségfejlesztési 

Iroda) egyensúlyba hozni az emberek lel-

kiállapotát. Használjuk ki az általuk kínált 

szakértelmet, támogatást!

Ha esetleg kedvet kaptak egy ördögmese 

elolvasásához, szeretettel ajánlom Az ör-

dög mennyasszonyát Josef Stefan Kubin, 

Az ördög és az adószedő c. könyvéből, il-

letve Arany László gyűjtéséből a Zsuzska 

és az ördög című mesét.

BAlÁzs Nelli Óvónő, klinikai szakpszichológus, meseterapeuta. 2016 óta a Szentend-

re Egészségügyi Intézményei Gyermek- és ifjúsági pszichiátria munkatársa. „Gondol-

kodásomnak két fő pillére van: a Rogersi kliensközpontú és az Ellisi racionális-érzelmi 

hozzáállás. […] Minden technika felett legfontosabbnak tartom a személyes találkozás, 

együttérzés, megértés erejét, ha két ember ugyanazon a problémán dolgozik, tekin-

tetük találkozik, megérzik egymás erejét, képességét és ezt el is kezdik használni a 

kiteljesedés érdekében, akkor bármilyen ügyről legyen is szó, annak előre kell moz-

dulnia” – vallja bemutatkozásában a www.balazsnelli.hu-n.

„Eközben az ördög nagy boldogan ment, hogy összehívja a vendégeket [az esküvőre]. 

Anyinka búsan jár-kel a Szőlőkertben. Most mitévő legyen? Töri a fejét, sírdogál, végül 

így szól az öregasszonyhoz:

– Drága öreganyám, mit tegyek, hogy megtaláljam az utat, amely kivezet erről az 

elátkozott helyről?

– Hát leányom, azt bizony nem tudom. Nehéz dolog ez. Mert a gazdánk felaprít, aztán 

újra összeragaszt, s hiába szöksz el tőle, úgyis rád talál. De várj csak, talán mégis 

tudok segíteni […]”

Részlet Az ördög menyasszonya c. meséből

Fotó: Deim Balázs
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A Központi Statisztikai Hivatal adatai sze-

rint 2022 júliusában 13,7 százalékos volt 

az infláció a fogyasztói ár-index alapján, 

azaz ennyivel kellett többet fizetni a bolt-

ban és a szolgáltatásokért. Persze a szám 

csalóka, hisz egy boltba belépve egyál-

talán nem ritka a 20, 30 vagy éppen 40 

százalékos áremelkedés. Szintén a KSH 

adatsorából derül ki, hogy 2021 július és 

2022 július között az élelmiszerek ára 

átlagosan 27 százalékkal emelkedett. A 

margarin 68,5 százalékkal, a kenyér 57,9 

százalékkal, a sajt 52,6 százalékkal kerül 

többe, mint tavaly ilyenkor. Az idényá-

ras élelmiszerek, azaz a friss zöldség és 

gyümölcs ára 13 százalékkal nőtt. Még 

az állateledelek ára (33,1%) is jelentősen 

megnőtt, de a használt gépjárművek 17,9 

százalékos áremelkedése is követte a pi-

aci mozgásokat.

De mi ennek az oka? Miért került tavaly 

jóval kevesebbe a sajt, mint idén? Egy tej-

feldolgozó erre azt mondaná, hogy azért, 

mert drágább az üzemanyag, többe kerül 

az állatok etetése, és a forint gyengülése 

miatt a gyógyszerektől a vitaminokig min-

denért többet kell fizetni, hisz külföldről 

kell beszerezni. A nagy kérdés, hogy mi 

történt, és erre választ adni nem is olyan 

egyszerű, mint elsőre gondolnánk. Az Eu-

rópai Központi Bank, mely az euróövezeti 

uniós országok központi bankja, már 2021 

augusztusában jelezte, hogy az infláció 

tizenhárom éves csúcsot ért el. Ennek 

okai között a gazdaság újranyitása szere-

pel, a Covid okozta leállás után mindenki 

magasabb fokozatra kapcsolt, beindult a 

termelés. Ezzel párhuzamosan az ener-

giaárak kilőttek, ami az összes szektorra 

hatást gyakorolt.

Indul az élet

Ahogy visszatértünk a megszokott éle-

tünkbe, azaz újra lehetett utazni, beülni 

valahova enni, vagy épp bárhol és bár-

mikor vásárolni, az emberek elkezdtek 

költeni. Ennek hatására a vállalkozások 

árat emeltek, részben azért, hogy pótolják 

a kiesett hónapokat. Eközben a termelés 

nehezen állt vissza a pandémia előtti álla-

potra, amit a mai napig sem sikerült egyes 

iparágakban megvalósítani. Az ellátási 

láncok újraépítése időt vesz igénybe. Erre 

jó példa, hogy hiányoznak a konténerek, 

amiben szállítani lehet, és ha nincs miben 

szállítani, akkor hiába áll az áru Kínában, 

nem jut el a világ azon felére, ahol meg 

akarják vásárolni. Így más megoldásokat 

kellett keresni, amivel viszont együtt járt 

az áremelkedés. A vállalatok nem számol-

tak azzal, hogy a járvány megváltoztatja a 

vásárlók szokásait. Olyan termékek iránt 

nőtt meg a kereslet, amilyenekre a cégek 

nem voltak felkészülve. Az elektronikai 

eszközök iránt mutatkozott extra kereslet, 

de világszerte megnőtt a biciklit vásárolni 

akarók száma is, miközben a gyárak nem 

ontották az alkatrészeket, hisz be voltak 

zárva. Meglepő, de olyan dolgok váltak 

hiánycikké, amelyek nélkül nem működ-

nek a technikai berendezések. Ilyenek 

például a félvezetők, amiknek hiányában 

nem készülnek el a chipek. Ha pedig nincs 

chip, akkor se számítógép, se autó, se új 

konyhagép. Persze lehet ezek lecserélé-

se nélkül élni, de az egészségügytől az 

iparig mindenhol ott vannak azok a frá-

nya chipek, amelyeket leginkább Kínában 

állítanak elő, bár az Európai Bizottság 43 

milliárd eurót fektet abba, hogy az uni-

óban a chipgyártás tíz százalékról húsz 

százalékra nőjön, és ezzel Európa kitett-

ségét csökkentse.

Ezzel párhuzamosan az olaj, a gáz és a 

villamos energia ára is folyamatosan nő, 

aminek szintén több oka van. Egy erőmű-

bezárás, a hideg, kevesebb gáz érkezik 

Oroszországból, mindeközben a gyárak 

újra életre keltek, ami hiányt generált, 

a hiány pedig áremelkedéshez vezetett 

még jóval az orosz-ukrán háború előtt. 

Jelenleg itthon a kormány tájékoztatá-

sa szerint októberig marad a 480 Ft-os 

üzemanyagár, ám a világpiaci árak rég 

elhúztak mellette. Cikkünk megírásakor 

a 95-ös benzin: 686,9 Ft/liter, a gázolaj: 

793,9 Ft/liter áron érhető el árstop nélkül. 

A magasabb üzemanyagárak pedig óha-

tatlanul áremelkedéssel járnak.

Helló rezsiszámla

Bár még senki nem sejti, mit is jelent a 

rezsi drasztikus növekedése, augusztus 

23-tól érkeznek az első számlák a lakos-

sági ügyfeleknek az MVM Next-től, mint 

egyetemes áram- és gázszolgáltatótól. 

Ezekben már szerepelni fog az augusztus 

1. utáni rezsiváltozások okozta áremel-

kedés. A megállapított átlagfogyasztás 

feletti rész így 732,4 forint/m3 illetve 

októbertől 752,5 forint/m3 lesz, az áram 

esetén 70,1 forint/KWh-al kell számolni.

Augusztus 23-án Gulyás Gergely Minisz-

terelnökséget vezető miniszter jelentette 

be a Kormányinfón, hogy változtatnak a 

Az infláció és a kisember

Nem lesz könnyű a következő időszak, legalábbis ezt mutatják a számok. 
A rezsicsökkentés részleges eltörlése sokak számára kétségbeejtő helyzetet 
hozott, és egy ország kezdte el böngészni a rezsiszámláit, elemezni, hogyan 
tudná csökkenteni áram- és gázfogyasztását.

Illusztráció: pixabay.com
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fűtőértéken. Az 1729 köbméteres éves 

átlagfogyasztás mellé eddig 59 132 MJ 

fűtőértéket rendeltek, ez most 63 645 

megajoule-ra (MJ) emelkedik. Tehát, aki jó 

fűtőértéken kapja a gázt, az most jobban 

fog járni. Persze ez nagy eltérést nem fog 

jelenteni a gázszámlában.

Hogyan lehet a rezsit csökkenteni?

Bár Gulyás Gergely azt mondta egy 

Kormányinfón, hogy a többgenerációs 

házban élők alakítsanak társasházat, és 

megoldódik a gáz és villanyfogyasztás 

kérdése, ez egyáltalán nem egyszerű. 

Egyrészt az agglomerációban pont a 

megnövekedett lakosságszám miatt a 

társasházak alakítását sok helyen nem 

engedélyezik, másrészt sokba is kerül, 

illetve egy hosszabb procedúra ezt vé-

gigvinni.

A spórolás sem könnyű feladat, ezért is 

érdemes vagy telefonon egy appliká-

cióban, vagy számítógépen, vagy akár 

kockás papíron egy hónapon át írni a 

bevételeket és kiadásokat. Ez megmu-

tatja, hogy melyik az a terület, ahol feles-

leges kiadások vannak. Manapság már a 

streaming szolgáltatói előfizetések is sok 

pénzt tudnak elvinni, de emellett érde-

mes évente átnézni a biztosításokat is, 

hogy biztosan a legjobb csomagot vá-

lasztottuk-e, illetve banki kalkulátorok 

segítségével végignézni, hogy nem kí-

nál-e egy másik bank jobb bankszámla-

csomagot. A telefonos csomagváltással 

is sokat lehet spórolni.

Nagyobb házban élők egy része egysze-

rűen úgy döntött, télen lezárnak szobá-

kat, ezzel is csökkentve a kiadásokat. Ez 

csökkenti a fűtésszámlát, de azzal is lehet 

spórolni, ha az ember lejjebb állítja a ter-

mosztátot. Ha programozható a termosz-

tát, akkor érdemes éjszakára pár fokkal 

lecsavarni, de akkor sem kell 24 fokot tar-

tani a lakásban, ha senki nincs otthon sok 

órán keresztül. Radiátoros fűtés esetén a 

radiátorok teljesítményén is lehet állítani, 

termosztátos szelepek felszerelésével le-

het ezeket pontosan szabályozni.

Nagyobb beruházás nélkül is érdemes té-

len odafigyelni, hogy a függönyök ne lóg-

ja nak a radiátor elé, főleg ha az az ablak 

alatt van, mert így jó eséllyel a hő jó része 

távozik az ablakon át, főleg ha egyrétegű, 

régi üvegezésű.

A háztartások egyik legnagyobb fogyasz-

tója a bojler. Ezt érdemes megnézetni 

szakemberrel, és kitakaríttatni, mert a fel-

halmozódott vízkő jelentősen csökkenti 

a teljesítményt, és növeli a kilowattokat. 

Sokan azt gondolják, hogy majd alacso-

nyabbra állítják a hőfokot, és ezzel lehet 

spórolni, ami igaz is, mert nem mindegy, 

hogy 40 vagy 60 fokra melegítjük fel a vizet. 

Ám érdemes megfontolni, hogy a legion-

ella betegséget okozó baktérium a pangó 

vízben szaporodik el, bejuthat a tüdőbe, és 

ott egy elég ronda megbetegedést okoz-

hat. Sajnos az optimális helyzet neki, ha 

32-42 fokos a víz, és keveset megy a bojler.

A mosógépet a legtöbb esetben feles-

leges 60, pláne 90 fokra állítani, átlagos 

esetben a 40 fok teljesen megfelelő, így 

az áramfelhasználás is csökkenthető. Fé-

lig tele se járassuk a gépet, illetve átlago-

san szennyezett ruhák esetén érdemes 

megfontolni rövidebb programok alkal-

mazását.

Az éjszakai áramot, amit manapság már 

vezérelt áramnak hívnak, érdemes lehet 

beköttetni, mert ezáltal nagyságrendileg 

30 százalékkal alacsonyabb áron lehet 

áramhoz jutni. A naponta legalább nyolc 

órán át vételezhető áramot viszont nem 

előre meghatározott időszakban bizto-

sítja a szolgáltató, így ha túl kicsi a bojler, 

nem ez lesz a jó megoldás, mert a kifogyó 

víz helyett nem biztos, hogy azonnal lesz 

meleg víz.

Érdemes szerezni egy fogyasztásmérőt, 

és végignézni, hogy az egyes készülékek 

mennyit fogyasztanak pontosan, hogy 

utána el lehessen dönteni, mit érdemes 

esetlegesen lecserélni kevesebbet fo-

gyasztó verzióra. A mélyhűtő ládák, fő-

leg a régiek, rengeteget fogyasztanak, ha 

ilyen van a háznál, akkor ajánlott kiszá-

molni, megéri-e használni az adott dara-

bot. A félig üresen járó mélyhűtő sem jó, 

minél jobban tele van, annál kevesebbet 

fogyaszt.

A „fogyasztható” és a „minőségét 

megőrzi” feliratok jelentése

Az ételeken is sokat lehet spórolni, miköz-

ben nem könnyű lemondani a kedvenc 

felvágottról, sajtról vagy éppen fagylalt-

ról, de a jelenlegi helyzet sokakat komp-

romisszumra kényszerít.

Az első szabály: javasolt listával menni a 

boltba, hogy ne csábuljon el az ember, 

hanem ténylegesen azt vegye, amire 

szüksége van. Ahhoz pedig, hogy legyen 

lista, jó, ha az ember készít egy heti tervet 

arról, hogy mit is szeretne főzni, amihez 

az is hozzátartozik, hogy kigondolja, az 

esetleges maradék hogyan lényegül át 

majd valami mássá.

Az akciókra persze érdemes figyelni, de 

felesleges csak azért megvenni valamit, 

mert olcsóbb, mint egyébként – főleg, 

ha nincs is rá szükség. Viszont, ha valami 

különösen jó áron van, akkor megéri be-

vásárolni belőle – persze ha eláll, vagy 

ha fagyasztható az adott élelmiszer. Azt 

viszont fontos tudni, hogy a „minőségét 

megőrzi” felirat nem azt jelenti, hogy 

az adott dátum után az élelmiszert tilos 

megenni. Részben ennek a tévhitnek a 

folyománya, hogy évente kétmillió tonna 

(!) élelmiszer kerül a kukákba Magyaror-

szágon. A minőségmegőrzési idő azt az 

időtartamot jelöli „ameddig az élelmiszer-

től elvárható, hogy a megadott tárolási 

körülmények között tartva biztonsággal 

fogyasztható marad és megőrzi eredeti 

minőségi tulajdonságait” – tájékoztat a 

NÉBIH. A „fogyasztható” felirattal a hűtő-

tárolást igénylő élelmiszerek esetében 

lehet találkozni, míg a „minőségét meg-

őrzi” jelentése az, hogy a gyártó által ga-

rantált minőséget addig a pontig tartja 

meg, ezután veszít élvezeti értékéből, de 

ez nem azt jelenti, hogy az adott termék 

fogyasztásra alkalmatlanná válik.

Persze a lehetőségek tárháza jóval na-

gyobb, az interneten mostanában rendre 

előkerülnek nagyanyáink háborús recept-

jei, a kényszer-szülte apró csalásokkal el-

készített ételei, a hamis májastól a hamis 

húslevesig.

Az biztos, hogy a közgazdászok nem jó-

solnak könnyű évet. Ki így, ki úgy fogja 

átvészelni az előttünk álló időszakot, de 

az fontos, hogy a humorunkat ne veszít-

sük el, mert néha az életen csak nevetni 

érdemes.

Zimre Zsuzsa

Illusztráció: pixabay.com
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RÖVID HÍREK

szÓrÓlAPOkON fiGYelMeztet A  szeri 

A várakozás rendjéről szóló 29/2022. 

(VII.20.) rendeletmódosítás értelmében 

újabb utcák kerültek díjfizető zónába. A 

feltételek teljesítése – a parkolóautoma-

ták beállítása, áthelyezése és a táblák ki-

helyezése – után a várakozás ezekben az 

utcákban is díjköteles lesz. A Szent István 

utcában, az Áprily téren, az Ady Endre ut-

cában a Dézsma és a Duna korzó közötti 

szakaszon, Pátriárka utcában a Martinovics 

utca és a Toldi utca közötti szakaszon, a 

Tiszteletes utcában a Vörösmarty utca és 

a Bajcsy Zsilinszky utca közötti szakaszon 

a rendészek szórólapokat helyeznek el a 

gépkocsik szélvédőjén, illetve azokat a 

környéken lakók postaládájába is bedob-

ják, arra figyelmeztetve, hogy a közterület 

rövidesen a II-es díjfizető zónába tartozik.

ÚJ PÁlYÁzAti kiírÁs vÁrhAtÓ 

 Augusztus 1-jén járt le a leégett Spar kör-

nyékének fejlesztésére kiírt pályázat ha-

tárideje, eredménytelenül, ugyanis egy 

pályázat sem érkezett. „Ennek egyik oka a 

mögöttünk lévő fél esztendő gazdasági ne-

hézségei, hogy az egekbe emelkedett ener-

giaárak az építőanyagok árát is jelentősen 

megemelték, illetve a szűkös kapacitások 

miatt a munkadíjak is komolyan drágultak. 

Mindez nagyon bizonytalanná teszi az ilyen 

léptékű beruházásokkal kapcsolatos összes 

pénzügyi számítást, tervezést” – mondta Fü-

löp Zsolt polgármester a szentendre.hu-n 

megjelent hírben. Hozzátette, az elképzelé-

sek szerint három szakaszra bontják a terü-

let hasznosítását, amelynek első lépcsője a 

Spar romjainak elbontása, illetve az új áru-

ház felépítése lesz. Az ezzel kapcsolatos új 

pályázati kiírással kapcsolatos munkálatok 

már megkezdődtek, és a remények szerint 

a képviselő-testület a szeptemberi ülésén 

már dönteni tud a tender kiírásáról.

kitÜNtették A kÖNYvtÁrAt A Hamvas 

Béla Pest Megyei Könyvtár a Kulturális és 

Innovációs Minisztérium döntése alapján 

elnyerte a „minősített könyvtár” címet. A 

címet azok a magyarországi könyvtárak 

nyerhetik el és viselhetik a következő öt év-

ben, amelyek a minőségmenedzsment esz-

köztárát sikeresen alkalmazzák, magas 

színvonalú szakmai munkát végeznek, és 

kiemelkedő eredményeket érnek el. A cím 

odaítéléséről dr. Hoppál Péter kultúráért 

felelős államtitkár hivatalos levélben érte-

sítette a könyvtár igazgatóját, dr. Tóth Mátét. 

A cím és a vele járó plakett ünnepélyes át-

adására 2023 januárjában, a Magyar Kultúra 

Napi ünnepségek keretében kerül majd sor.

szeNteNDreiek ÁllAMi kitÜNtetései 

Buzás Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Mú-

zeum főépítésze Magyar Arany Érdemke-

resztet vehetett át a népi építészet terén 

végzett kiemelkedő értékmentő és terem-

tő munkájáért, a skanzen tájegységeinek, 

az Erdély épületegyüttes létrehozásában 

végzett építészeti munkásságáért.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét ve-

hette át Horányi Sándor jazzgitárművész, a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz 

Tanszékének adjunktusa.

Magyar Arany Érdemkereszt elismerésben 

részesült Németh Kristóf színművész, a Fó-

rum Színház igazgatója.

Móra Ferenc-díjjal, a muzeológiai szakma 

egyik legrangosabb díjával tüntették ki 

Nagyné dr. Batári Zsuzsannát a Szabadtéri 

Néprajzi Múzeumban végzett kiemelkedő 

tájegység-építő tevékenységéért, és az 

Erdély épületegyüttes megvalósításának 

szakmai koordinálásáért.

iskOlAkezDési AJÁNDékCsOMAG 

 Ajándékcsomaggal kedveskedik az önkor-

mányzat az elsősöknek. Augusztus utolsó 

napjaiban Szentendre valamennyi iskolája 

megkapta az elsősöknek szánt ajándék-

csomagokat, melynek fő eleme, a Szent-

endre logóval ellátott tornazsák rejti a 

többi összetevőt: egy uzsonnás dobozt, 

egy csomag színes ceruzát hegyezővel és 

egy emléklapot a várostól. Az ajándékcso-

mag összeállítását a Parti Medve könyves-

bolt és az Auchan áruház támogatta. Az 

iskolakezdő ajándékcsomagot 2022-ben 

nyolc iskola összesen 356 kisdiákja kapta 

meg Szentendrén.

iNDUl A kOMPOsztÁlÁsi PrOGrAM 

Ingye nesen kaphatnak egy-egy kom-

poszt lá dát azok a szentendreiek, akik 

jelentkeznek az idén 14. alkalommal 

meghirdetett komposztálási programra. 

A program célja, hogy a háztartásokban, 

reNDkívÜli testÜleti Ülés
Szentendre Város Önkormányzat képviselő-testülete 2022. au-

gusztus 29-én soron kívül ülésezett, és az alábbi három ügyben 

hozott döntést.

MÓDOsUl A PArkOlÁsi reNDelet

Folyamatban van Szentendre parkolóóráinak, illetve az ehhez 

kapcsolódó nyilvántartási rendszer cseréje. Az átállásra való 

tekintettel a polgármester a parkolási bérletek érvényességi 

idejét egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapra meghosszab-

bíthatja.

Törölték továbbá azt a júliusban elfogadott rendelkezést, amely 

a bérlet vásárlását és a regisztrációt ún. nullás helyi adótartozás 

bemutatásához kötötte.

eMelkeDNek Az étkezési DíJAk

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a köz- és gyermekétkezte-

tési szolgáltatás ellátásához szükséges élelmezési nyersanyag 

beszerzésére közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás 

eredményeként a VSZ nZrt. 35%-os nyersanyagérték-emelésre 

tett javaslatot, amit a testület egyhangúlag elfogadott. Ennek 

következtében a szülők által fizetendő gyermekétkeztetési té-

rítési díjak magasabbak lesznek a bölcsődében, az óvodákban 

és az iskolákban, valamint a Gondozási Központ által nyújtott 

ellátások térítési díjai is emelkednek. A módosítás 2022. október 

1-jén lép hatályba.

ÚJ felÜGYelőBizOttsÁGi tAG A v8-BAN

Szabados András önkormányzati képviselővé történő meg-

választásával az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató 

KFT. felügyelőbizottságában betöltött felügyelőbizottsági 

tagsága összeférhetetlenné vált, ezért arról 2022. augusztus 

2-ával lemondott. A FIDESZ delegáltja megüresedett helyére 

új tagot kellett választani a működőképesség megtartásához. 

A felügyelőbizottság új tagjául a képviselők a 2022. szeptem-

ber 1-jétől határozatlan időre dr. Török Balázst választották 

meg.

Fotó: Deim Balázs

Fotó: szentendre.hu
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a  kertekben keletkező komposztálható 

szerves anyagok, zöld javak, visszakerülve 

a természet körforgásába helyben haszno-

suljanak, ezzel is csökkentve az elszállítan-

dó hulladék mennyiségét. 2009 óta évente 

száz-kétszáz háztartás vett részt a prog-

ramban, a szentendrei oktatási-nevelési 

intézményekkel és az egyházközségekkel 

egyetemben.

A részvétel feltétele a jelentkezési lap és a 

használati megállapodás kitöltése és azok 

Ügyfélszolgálati Irodára (2000 Szentend-

re, Duna korzó 25.) történő visszaküldé-

se 2022. szeptember 5. és 30. között. Az 

Ügyfélszolgálati Irodán a jelentkezési lap 

személyesen is kitölthető, illetve leadha-

tó. A programban maximum százan vehet-

nek részt, akik a jelentkezés sorrendjében 

kapnak visszaigazolást. Amennyiben a 

létszámkeret a megjelölt határidő előtt 

betelik, a jelentkezési lehetőség lezárul. 

A résztvevőknek vállalni kell, hogy az át-

adott komposztáló eszközöket rendelte-

tésszerűen használják minimum 3 évig. A 

használatra átadott eszközök a 4. évtől a 

résztvevők tulajdonába kerülnek. Az ön-

kormányzat és a résztvevők között hasz-

nálati megállapodás születik. Egy szent-

endrei ingatlan és állandó lakosa, családja 

csak egyszer vehet részt a programban. 

A ládák kézbesítése a jelentkezők meg-

adott címére történik, előre egyeztetett 

időpontban.

ÁllAMi kézBeN A szOvJet lAktANYA 

A Magyar Állam 2012 októberében nyúj-

tott be keresetet a Fővárosi Törvényszék-

hez, hogy a volt szovjet laktanya területe 

kerüljön vissza az állam tulajdonába. Tíz 

év után, a Kúria ítélete helybenhagyta a 

Fővárosi Ítélőtábla másodfokon hozott 

döntését. Ennek értelmében a volt szovjet 

laktanya és a mintegy 22 hektáros ingat-

lan visszakerült a Magyar Állam tulajdo-

nába. Fülöp Zsolt polgármester Gulyás 

Gergely Miniszterelnökséget vezető mi-

niszternek írt levelében kezdeményez-

te, hogy a terület jövőbeni sorsát a város 

önkormányzatát bevonva közösen hatá-

rozzák meg. A polgármester levelében 

azt kezdeményezte, hogy kezdjék meg 

az egyeztetéseket a terület további sor-

sával kapcsolatban, alakítsanak ki közös 

álláspontot a terület fejlesztéséről, hogy 

mielőbb felszámolható legyen a terület 

városképhez méltatlan állapota – írja a 

szentendre.hu.

fOlYtAtÓDik Az izBéGi CsAPADék-

víz-elvezetés A július végén megkez-

dődött kivitelezés augusztus 22-én újabb 

szakaszához ért.  A Strabag Általános 

Építő Kft. a Szentlászlói úton a Mária ut-

cánál folytatja a munkát, ami a forgalmi 

rend ideiglenes változásával jár. A Depo-

nátor Kft. a Pásztor és Líra utcasaroktól a 

Szentlászlói út felé haladva megkezdte a 

szegélyépítést.

Először a gyalogos átkelőhelynél és a tám-

falnál a vízelvezető árkot építik újjá. Ennek 

a szakasznak a kiépítése várhatóan egy hó-

napot vesz igénybe. Az ideiglenes közúti 

és gyalogosforgalmat forgalomirányító 

lámpa irányítja.

A kivitelezők a lakosság megértését és 

türelmét kérik.

A beruházásra Pest megye Területfejlesz-

tési koncepció (2014-2030), illetve program 

(2014-2020) keretében a Pénzügyminiszté-

rium, mint támogató 2018-ban 99,2 millió 

forint vissza nem térítendő támogatást ítélt 

meg, melyet a támogatói szerződés értel-

mében 2023. január 15-ig fel kell használni. 

A teljes költség önrésszel együtt nettó 116,7 

millió forint, melyre a képviselő-testület a 

2022. évi költségvetésében 120 millió forin-

tos költségkeretet különített el.

vezetékCsere A kőzÚzÓ UtCÁBAN 

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. meg-

bízásából, állami beruházás keretében, 

augusztus 29-ével megkezdődött a Kőzú-

zó utcai ivóvízvezeték kapacitásbővítése. 

A DMRV Zrt. és a kivitelező, a Mészáros 

és Mészáros Zrt. lakossági tájékoztatója 

szerint a kivitelezés a Kőfaragó és a Kőzú-

zó utcákat, ezen kívül a csatlakozási cso-

mópontokat, a Vasúti villasor – Tómellék 

utca és a Kőzúzó utca – Rózsa utca keresz-

teződéseket érinti. A munkálatok idején 

félpályás korlátozásokkal kell számolni. 

Kedvező időjárási viszonyok esetén a kivi-

telezés leghamarabb 2022 decemberében 

érhet véget.

MeGÚJUlÓ BelvÁrOsi éPÜletek 

A  Kossuth utca 4. szám alatti épület után 

– melyet utólagosan szigeteltek, valamint 

felújították az utcai kapuját – szeptember 

végére a Bogdányi út 41. szám alatti, copf 

stílusú műemlék épület utcai részének 

tetőrekonstrukciója is elkészül. A munkák 

összköltsége 16.873.353,- Ft, amelyből az 

önkormányzati önrész 11.873.353,- Ft. Idő-

közben szintén a NKA Örökségvédelmi 

Kollégiuma által kiírt másik pályázaton 

ugyanezen épület utcai homlokzatának 

utólagos vízszigetelésére és homlokzatá-

nak felújítására is támogatást nyert a város: 

a 4.000.000 Ft-os pályázati pénz felhasz-

nálásával várhatóan a jövő év folyamán 

kerül sor a homlokzatfelújításra.

ÚJ DefiBrillÁtOr készÜlék A hévNél 

2022. augusztus 5-én Magyar Judit alpol-

gármester a MÁV-HÉV Zrt. Vagyongazdál-

kodási Osztályának illetékes munkatársa-

A házszámok feltüntetését kéri az önkormányzat

Mint azt már korábbi lapszámainkban is megírtuk, idén ősszel népszámlálást tarta-

nak Magyarországon, melyen a részvétel mindenki számára kötelező. Erről a Közpon-

ti Statisztikai Hivatal (KSH) minden címre felkérőlevelet küld, majd a háztartásokat 

számlálóbiztosok keresik fel. Ahhoz, hogy felkérőlevél, amely nem névre, hanem 

címre szól, valamint a számlálóbiztos mindenkihez eljusson, elengedhetetlen a 

pontos házszámok megléte, az ingatlanokon való feltüntetése.

Kevesen tudják, hogy a házszám feltüntetése jogszabályi előírás is: a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése 

szerint a tulajdonosnak minden házszámmal ellátott épületen fel kell tüntetnie a 

házszámot.

Szentendre Város Önkormányzata kéri, hogy ahol nincs házszámtábla, ott pótol-

ják, ahol nem jól látszik, gondoskodjanak a láthatóságáról. Többlakásos épületek 

esetében azt kéri, az ajtó-

számot is pontosan tün-

tessék fel az épületeken 

és postaládákon. Külterü-

leten javasolt a helyrajzi 

szám kitétele.

Amennyiben bizonytalan 

ingatlana pontos számá-

ban, a város hivatalos 

weboldalán, a www.szent-

endre.hu Központi Címre-

giszter (KCR) nyilvántartá-

sában ellenőrizheti.Fotó: Bellai László

Fotó: szentendre.hu
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ival helyezett ki új, korszerű defibrillátort 

a korábbi eszköz helyére. A csere azért 

vált szükségessé, mert kiderült, hogy a 

2009-ben kihelyezett korábbi készülék 

akkumulátora meghibásodott és már nem 

javítható. A készülék beszerzésének 500 

000 Ft-os költségét teljes egészében az 

önkormányzat finanszírozta.

Szentendrén a fenti helyszínen túl a Szent-

endre Város Egészségügyi Intézményei, 

Rendelőintézet főbejáratánál (2000 Szent-

endre Kanonok utca 1.), valamint a Pest 

Megyei Kutató Mentő Szolgálat telep-

helyén (2000 Szentendre Kovács László 

utca 38.) érhető el működő defibrillátor 

készülék.

eMelkeDNek Az UszODAi JeGYÁrAk 

A  megemelkedett energiaköltségekre 

hivatkozással – a villanyáram háromszo-

ros, a gáz egységára nyolcszoros mér-

tékű – szeptember 5-étől emelkednek a 

V8 jegyárai. Ezzel egyidőben átalakul a 

kedvezmény- és a bérletrendszer is.

Az új ártáblázat elérhető a www.v-8.hu/

infok/arak link alatt.

két AUtÓ A GONDOzÁsi kÖzPONtNAk 

Önkormányzati támogatással és közös ösz-

szefogással sikerült lecserélni a Gondozá-

si Központ elöregedett gépjárműveit. A két 

új autó beszerzése adománygyűjtési céllal 

szervezett jótékonysági vásárok bevételé-

nek köszönhetően a Szentendrei Reformá-

tus Egyházközösség, az Event Stuff Kft. és 

az Inneltrade Kft., valamint tíz szentendrei 

magánszemély jóvoltából valósult meg. Az 

egyik, Ford Transit típusú autóra a fenntar-

tó, Szentendre Város Önkormányzata biz-

tosított költségvetési forrást idén év elején, 

majd a másik beszerzését is támogatta a 

város, de beszerzéséhez hozzájárult az a 

kampány is, melynek során a Gondozási 

Központ vezetője a szentendreiek segítsé-

gét kérte.

A Gondozási Központ ezúton köszöni min-

den adakozó segítségét!

A filM fOrOG tOvÁBB A TV2 Szentendre 

belvárosában forgatja a Pepe című soroza-

tának 2. évadát is. A két és fél hónapon át 

tartó forgatás október 31-én fejeződik be.

Mindez praktikusan az alábbiakat jelent-

heti a lakosság számára:

A forgatócsoport a forgalmat időnként 

néhány percre, a felvételek idejére meg-

állítja.

A forgatási napokon az érintett utcaszaka-

szokon autóval várakozni nem lehet.

A közterület használata alatt különböző 

technikai és filmes járművek parkolnak, 

filmtechnikai felszerelések és berende-

zési kellékek lesznek elhelyezve a hely-

színen.

A forgatási helyszínekről, a forgalomkorlá-

tozással kapcsolatos tudnivalókról, a pon-

tos időpontról a forgatócsoport szórólapon 

értesíti a környéken lakókat.

szePteMBeri éles lőGYAkOrlAtOk 

A Magyar Honvédség Szentendrei Hely-

őrségtámogató Parancsnoksága 2022 

szeptemberében éles lőgyakorlatokat tart 

a Parancsnokság izbégi lőterén: szeptem-

ber 1-jén; 5., 6., 7-én, 8-án és 9-én; 12., 13., 

14-én, 15-én és 16-án; 19., 20., 21., 22.-én és 

23-án; 27., 28-án, valamint 29-én és 30-án. 

A lőgyakorlatok napján 06:00 órától 24:00 

óráig a lőtér területére belépni szigorúan 

tilos és életveszélyes!

ÓvAkODJUNk A CsAlÓ tŰzifAÁrUsOk-

tÓl! A police.hu augusztus végén tette köz-

zé a Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság 

tanácsait, melyeket megfogadva elkerül-

hetjük, hogy csaló tűzifaárusok áldozataivá 

váljunk.

A rendőrség praktikus tanácsai a követ-

kezők:

– Soha ne fizessen előre!

– Lehetőség szerint a régi, megszokott, 

illetve ellenőrzött telephelyekről vásárolja 

meg a téli tüzelőt!  Célszerű csak számla-

képes eladótól vásárolni. Megrendeléskor 

előre egyeztessék a kiszállítás időpontját!

– A tűzifa vásárlása előtt minden esetben 

győződjön meg annak eredetéről, meny-

nyiségéről, ha szükséges, kérjen az áruról 

származási igazolást, mérlegelési jegyet!

– Ne fogadjon el pontatlan, kétes árajánla-

tot: például 50 ezer forint/kocsi. Beszéljék 

meg a köbméterenkénti egységárat, hogy 

össze tudják hasonlítani más ajánlatokkal. 

Tisztázza a mértékegységet, hogy ki milyen 

köbméterben számol (normál köbméter 

vagy erdei köbméter). Már előre állapod-

janak meg abban, hogy lesznek-e egyéb 

(fűrészelési, hasítási, szállítási) költségek!

– Ha házaló faárustól vásárolnak, minden-

képpen írják fel a gépkocsi rendszámát és 

lehetőség szerint a vásárlás lebonyolítá-

sához kérjenek segítséget egy tapasztal-

tabb, hozzáértő ismerőstől, szomszédtól.

– A fizetést illetően a legbiztonságosabb 

megoldás, ha a kialkudott vételárat előre 

kiszámolják, és az áru átvételekor maguk-

nál tartják.

– Az udvarukon az árust ne hagyják fel-

ügyelet nélkül, és a házukba soha ne en-

gedjék be!

Ha mégis bűncselekmény áldozatává vál-

na, azonnal értesítse a Rendőrséget a 112-

es segélyhívó számon!

fafűtés az iskolákban?

Júliusban a Népszava és a Klubrádió is közölt egy Belügymi-

nisztériumnak tulajdonított levelet, melyet a tankerületi igaz-

gatóknak és a gazdasági vezetőknek küldtek ki, és amelyben az 

szerepel, hogy meg kell vizsgálni a fafűtésre való átállás lehe-

tőségét. A levél tartalmával kapcsolatban még Hadházy Ákos 

független képviselő is kételkedett, ám később kiderült, hogy az 

valódi. Ennek kapcsán kerestük meg a Klebelsberg Központot, 

azt kérdezve, hogy Szentendrén milyen fűtéssel rendelkeznek 

az iskolák, felmérték-e az átállás költségeit, van-e olyan iskola, 

ahol ez műszakilag kivitelezhetetlen, és ki biztosítja a forrást, 

ha be kell állítani a fatüzelésű kazánokat?

Részletes válaszok helyett a Stratégiai és Kommunikációs 

Főosztály arról tájékoztatta a Szentendre és Vidékét, hogy a 

kormány célja az iskolák zavartalan működése. „A háború és a 

brüsszeli szankciók olyan súlyos energiaválságot és gázhiányt 

okoznak Európában, hogy ennek kimenete jelenleg még nem 

látható. Minden lehetőségre fel kell készülnünk, arra a szélső-

séges esetre is, hogy Európában nem lesz elég gáz. A gázfűtés 

hiánya akár a magyar lakosságot – így az iskolákat is – elérhe-

ti, a kormány ezért rendelt el energia-veszélyhelyzetet, további 

gázvásárlást és a gázkitermelés fokozását. A Belügyminiszté-

rium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi és a hazai 

fejleményeket, a köznevelési intézményrendszer működését a 

Kormány – a korábbiakhoz hasonlóan – biztosítja.”

Választ kérdéseinkre nem kaptunk. A szentendre.hu-n megje-

lent cikk szerint a kormány megkeresése alapján az önkormány-

zat felmérte az érdekeltségi körébe tartozó, illetve kezelésében 

lévő intézmények helyzetét, és azt, hogy közülük melyiknek 

állítható át fűtési rendszere fafűtésre. A cikkből kiderül, hogy 

egyetlen olyan intézmény van a városban, a hajléktalanszálló, 

ahol vegyes tüzelésű kazánban fával és szénnel fűtenek.

-zzs-

Kecskésné Sipos Andrea mellett Burján Dániel 
az Event Stuff Kft. képviseletében
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A díjátadást követő köszönő beszédében 

kiemelte, nem hiszi, hogy a mai iskola-

rendszer képes lenne a hátrányos hely-

zetű tehetséges gyerekek jövőjét biztosí-

tani. Miért tartotta fontosnak, hogy erről 

szót ejtsen?

Szegény családba születtem, szüleim a 

cementgyárban és a papírgyárban se-

gédmunkásként dolgoztak, s mellette ker-

tészettel foglalkoztunk. Négyen voltunk 

testvérek és egy olyan házban nőttünk fel, 

ahol nem volt folyóvíz, csatorna, szalmaz-

sákokon aludtunk. Az éjjel-nappali közös 

családi munka kifejlesztette bennünk a 

szolidaritást és a teljesítménybe vetett 

hitet és örömet. Ezért is vagyok szakszer-

vezeti tag itthon és Oxfordban, mert csak 

összefogással tudjuk formálni a jövőt. Pi-

aci napokon az öcsémmel együtt hajnali 

négykor kivittük a terményeket, hogy még 

iskolakezdés előtt el tudjunk mindent adni, 

mert a szüleink a gyárban voltak. Ha annak 

idején nem lettek volna jó tanáraim, én sem 

leszek Oxfordban professzor. Hogy ehhez 

hasonló eset ma megtörténhetne, annak 

jóval kisebb a valószínűsége, becsonto-

sodtak a társadalmi rétegek, nincs átjárás 

közöttük. Holott nagy hátrány elveszteget-

ni a tehetségeket, akik a jövőt biztosíthat-

nák.  Már a Templomdombi Iskolában, aho-

vá először jártam, elkötelezett, inspiráló 

tanárok oktattak, és később a Rákóczi úti 

iskolában, majd a Móricz Zsigmond Gimná-

ziumban is. Annak idején sem kerestek túl 

jól a pedagógusok, de erkölcsileg elismer-

ték és az egész városban tisztelték őket 

őket, és már ez is rengeteget számít. Ma a 

vezetés inkább megalázza, akadályozza a 

munkájukat az esztelen kontrollálással, és 

ennek következtében a tanítás színvonala 

hanyatlik. Miért csinálják? A jó oktatást az 

elit megvásárolja magának, Oxford tele 

van magyar diákokkal, miközben a társa-

dalom alsóbb rétegei számára nem nyílnak 

utak, nem jutnak lehetőségekhez. Egész 

életemben tudatosan törekedtem arra, 

hogy tehetséges tanítványaimnak lehe-

tőséget adjak az önmegvalósításra, és a 

legbüszkébb arra vagyok, hogy sokukból 

lett akadémikus, professzor, intézményve-

zető szerte a világban.

ezért alapított ösztöndíjprogramot szent-

endrén is?

Diákként engem is kiváló emberek támo-

gattak, többek között a Móricz Zsigmond 

Gimnázium biológia tanára, Benedeczky 

Istvánné, és később a férje, Benedeczky 

István professzor, aki a mentorom lett. Neki 

köszönhetően jutottam ki 1973-ban angol 

ösztöndíjjal Oxfordba, ami annak idején 

valóságos csoda volt. Amit tőlük kaptam, 

arra emlékezve hoztam létre a Ramón y 

Cajal középiskolás ösztöndíjat és a Kuffler 

István Kutatási Alapítványt (www.kuffler.

org) egyetemi hallgatóknak. Ezzel talán 

kis mértékben hozzájárultam ahhoz, hogy 

aki tehetséges, ne vesszen el. Maknics 

Gáborral a Móricz Zsigmond Gimnázium 

egykori kémia tanárával közösen szervez-

tük az ösztöndíjprogramot, ami aztán már 

nemcsak szentendrei, hanem csíkszeredai, 

dunaszerdahelyi diákok számára is lehető-

séget adott a kitörésre.

Mint jelent Önnek a legmagasabb városi 

kitüntetés elnyerése?

Azért csodálkoztam, hogy rám gondoltak, 

mert az ösztöndíjprogram befejeződése 

óta nincs túl aktív kapcsolatom a város-

sal. Bár szívesen vállalnék olyan szerepet, 

amivel a város segítségére lehetek. Szent-

endre mindig része marad az életemnek, 

többször hazalátogatok egy évben, járom 

az utcákat, temetőket. Most úgy látom, 

hogy Magyarországra nagy megpróbál-

tatás vár, amire fel kell készülni. Az Egye-

sült Királyságra is, ahol jelenleg élek, de 

ott nagyobbak a tartalékok. Ahhoz, hogy 

országunknak és városunknak jövője le-

gyen a haladó világban, és felzárkózzunk 

Európához, tanulni és tanítani kell a leg-

magasabb színvonalon! Ki kell állnunk a 

tudás és a hozzáértés elismeréséért mind 

erkölcsileg, mind anyagilag, és mindent 

meg kell tennünk, hogy a ránk váró óriási 

válságban olyanok kerüljenek döntéshozó 

pozícióba, akik képesek biztosítani tudásuk 

és teljesítményük alapján gyerekeink és 

unokáink jövőjét.

R. L.

Csak összefogással formálható a jövő

Somogyi Péter professzor nemzetközileg elismert neurobiológus, a biológiai 
tudományok doktora, Szentendre szülötte a város augusztus 20-i ünnepségén 
díszpolgári címet vehetett át. Szívügye, hogy azok is lehetőséget kapjanak a 
tanulásra, akik nehéz körülmények közé születtek.

Ki kell állnunk a
tudás és a hozzáértés elismeréséért mind
erkölcsileg, mind anyagilag.

Dr. Somogyi Péter, díszpolgár és Fülöp Zsolt, polgármester | Fotó: Bácsi Róbert László
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Pro Urbe-díjat kapott a Borbély Műhely
Jazz-élet Szentendrén

Borbély Mihály, a legendás vujicsics együttes egyik alapító tagja több évtizedes 

pályája alatt a számtalan vendégszereplés mellett több saját formációt is létre-

hozott. ezek egyike a szentendrei jazz klubként fogalommá vált Borbély Műhely, 

amely idén ünnepelte huszadik születésnapját.

Mindig elfelejtettük megünnepelni a 

jazzklub születésnapját, idén februárban 

aztán hatalmas koncertet tartottunk, a 

régebbi zenekari tagok közreműködésé-

vel – árulja el Borbély Mihály. – Húsz éve, 

minden hónap első keddjén ott vagyunk 

a Barlangban, ami a törzshelyünkké vált. 

Amikor annak idején felvetettem, hogy 

rendszeres jazzklub működjön a város-

ban, akkor a Dunaparti Művelődési Ház, 

közismert nevén a DMH nyitott volt az 

ötletre. Azóta a mindenkori kulturális 

vezetés és a városvezetés is fontosnak 

érezte klubunk működését, mert olyan 

értéknek tartották, amelyre vigyázni 

kell. Támogattak minket a helyszín biz-

tosításával, az anyagi kereteket pedig 

pályázati segítséggel teremtették elő, 

de azért koncepció és kitartás kellett 

ahhoz, hogy a jazzklub ennyi ideig fenn-

maradjon.

És vajon mennyire áll közel a szívéhez 

Szentendre? Pomázi vagyok – válaszolja, 

– most is ott élek, de Szentendre mindig 

is az életem egyik legfontosabb színtere 

volt. Szentendréhez kötnek az első kon-

certélményeim, ide jártam zeneiskolába, 

itt volt az első tanári állásom. A Vujicsics 

együttessel itt tartottuk az első komo-

lyabb koncertjeinket, és azóta is sok vá-

rosi rendezvényen, fesztiválon veszünk 

részt jazz-zenekaraimmal is. Számomra 

nagyon jó érzés, hogy hozzájárulhattam 

ahhoz, hogy Szentendre már nem csak 

a képzőművészetéről híres, hanem a 

jazz-zenei életéről is.

Rl

Kitüntetés a város szolgálatáért

Szentendre város önkormányzata 2022. augusztus 20-án a Városháza 
Dísztermében ünnepelte az Államalapítás és Szent István napját. Ez 
alkalomból a város szolgálatában kimagasló teljesítményt nyújtó polgárok 
tevékenységét elismerve kitüntetéseket adtak át.

Szentendre Város Önkormányzat Képvi-

selő-testületének rendelete szerint  Pro 

Urbe Emlékérem  adományozható azon 

természetes személyeknek, csoportnak, 

társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, 

aki vagy amely a város fejlesztésében, 

a közszolgálati, az egészségügyi, a szo-

ciális, az oktatási, a kulturális, a sport, a 

társadalmi vagy a gazdasági élet bármely 

ágazatában a város értékeit gyarapítva, 

kiemelkedő eredményt ért el. 

Idén városunk képviselő-testületének 

döntése értelmében Szentendre Város Pro 

Urbe Emlékérmet adományozott a Borbély 

Műhely Jazzklub Szentendre csapatának, 

a Szentendre Táncegyüttesnek, valamint 

a SZEBETON Zrt.-ének.

Borbély Mihály átveszi a Pro Urbe-díjat Fülöp Zsolttól és Lakatos Judittól , 
a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetőjétől | Fotó: Bácsi Róbert László
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Pro Urbe-díjas a szentendre táncegyüttes
Közel negyven éve dolgoznak a magyar népi hagyományok ápolásáért

A magyar népi hagyományok ápolásának és színpadra állításának nem voltak 

előzményei városunkban. A szentendre táncegyüttes 1983-ban alakult, Göllner 

Judit volt az elindítója, a nulláról kezdték, hogy hatalmas erőbedobással és nem 

kis áldozatvállalással új értéket teremthessenek. kocsis enikő és fitos Dezső hu-

szonöt évvel ezelőtt kapcsolódtak be a munkába, és azóta első tanítványaik már a 

gyerekeiket kísérik el hozzájuk.

Mit szólnak a díjhoz?

Nagyon örülünk, hogy értékelik a mun-

kánkat, büszkék vagyunk a díjra, és 

továbbra is azon dolgozunk, hogy ne 

csak kiemelkedő szakmai színvonalon 

dolgozzunk, hanem igazi, befogadó 

közösséget is teremtsünk. Szentendre, 

illetve a Hamvas Béla Könyvtár majd-

nem negyven éve az otthonunk. Mi 

Enikővel huszonöt év alatt több, mint 

tízezer gyerekkel dolgoztunk. A tánc-

együttes rangját talán az is mutatja, 

hogy nem csak Szentendréről, hanem a 

környező településekről és Budapestről 

is elhozzák ide a gyerekeket – árulja el 

Fitos Dezső.

Milyen a kapcsolatuk a várossal?

Nagyon sokan ismernek bennünket, 

fontos nekünk Szentendre, a táncegyüt-

tes a közös gyermekünk és a szívügyünk 

– mondja Kocsis Enikő. – A városban ren-

geteg művész-család él, és ez érződik 

a gyerekeken is, nyitottak, befogadóak, 

érdeklődőek. A hozzánk járóknak fon-

tosak azok az értékek és hagyományok, 

amelyeket mi közvetítünk, és mi nyitjuk 

ehhez a kaput. Mi magunk Budapesten 

élünk, de Szentendre a második ottho-

nunk lett. Amikor Szentendrére kerül-

tünk, és elindítottuk a gyerekcsoportot 

1997-ben, fontosnak tartottam, hogy 

az elődök által megkezdett munkát 

továbbvigyem. Azóta rangos szakmai 

díjakat kaptunk, és bízunk benne, hogy 

a város továbbra is támogatja majd azt a 

magas színvonalú szakmai munkát, amit 

mi képviselünk. Jövőre negyven éves 

az együttes, és az év végi gálaműso-

runkra visszavárjuk azokat, akik ebben 

a közösségben megfordultak, vagy 

táncoltak és természetesen várjuk az új 

jelentkezőket is szeptemberben induló 

csoportjainkba.

Pro Urbe-díjat kapott a szeBetON
Száz éve Szentendrén

A SZEBETON, a Szentendrei Be ton áru-

gyár száz éve működik folyamatosan 

Szentendrén. Túlélte a második világhá-

borút, működött a szocializmus idején, 

és megmaradt a rendszerváltást követő 

privatizáció után is. Horváth Zoltán, a cég 

jelenlegi vezérigazgatója szerint a vál-

lalat jelentősen hozzájárult Szentendre 

arculatának alakulásához.

Minek tulajdonítják, hogy idén önök ré-

szesültek ebben az elismerésben?

A díjban annak a hosszú, százéves 

együttműködésnek az elismerését látjuk, 

ami a vállalatot az itt lakókkal és a város-

vezetéssel összeköti. A díj ezért nem csak 

a jelenlegi kollektívához köthető, hiszen 

javarészt az előző generációk munkája 

van benne, mi „csak” éppen megéltük azt 

a jubileumot, de a valódi köszönet a nagy 

elődöket illeti.

Mit jelentett korábban ez a kapcsolat 

a várossal?

A SZEBETON fénykora a hatvanas évek 

végétől a nyolcvanas évek közepéig tar-

tott, amikor a vállalat az új technológiájú 

vasbeton csőrendszer gyártásával je-

lentős szerepet kapott a magyarországi 

ivóvízhálózatok kiépítésében, továbbá a 

lakóházak országszerte használt beton 

födémelemeinek előállítása is itt Szent-

endrén, a Pannónia-telepen történt. A 

Pannónia-telepi városrész megépítése 

szorosan kötődik a vállalathoz, hiszen 

kezdetben az itt dolgozók egy része a 

városban telepedett le, és kezdett csa-

ládi ház építésébe. Az elmúlt évtizedek 

során a városban és vonzáskörzetében 

élők százainak adott munkát és biztos 

megélhetést a köznyelvben csak „ce-

mentgyár” néven emlegetett vállalat. A 

külsős rendezvényeknek is helyt adó régi 

vállalati étterem a fiatalságnak központi 

Fitos Dezső és Kocsis Enikő a táncegyüttes gyermek tagjaival



Utazás, élmény, személyiségfejlődés
A váci szC Petzelt József technikum és szakképző iskola diákjai és tanárai erasmus+ 

pályázatot nyertek, és ennek köszönhetően jutottak ki a németországi Beyreuthba. 

A pályázat célja a szociális kompetenciák fejlesztése volt a vizuális nevelés sajátos 

eszközeivel, annak érdekében, hogy azok a gyerekek is fejlődhessenek, akik hát-

rányos helyzetű társadalmi csoportba születtek.

Beyreuthban a diákok Blan-

ka Barth vezetésével minden 

délelőtt kézműves foglalko-

záson vettek részt, alkal-

manként új és új technikákat 

elsajátítva a kerámiafestés 

területén. A délutánok a 

város és a környék felfede-

zésével teltek el. A diákokat 

a német nyelv rejtelmeibe 

is igyekeztek bevezetni hol 

kincskereső játékos városis-

mereti vetélkedő, hol piknik 

és sportfoglalkozás kereté-

ben. A gyerekek kifejezetten 

élvezték a nyelvtanulásnak 

ezt a különösen élménycent-

rikus verzióját. A délutánok 

a város és a környék felfe-

dezésével teltek el. Gyakran 

időztek a város szívében, a 

Hofgarten-ben, ahol a Ri-

chard Wagner és Liszt Ferenc tiszteletére 

emelt múzeum, valamint a művészek sír-

em lé kei találhatók.

Művészettel a gyerekekért

A pályázat célja a szociális kompeten-

ciák fejlesztése volt a vizuális nevelés 

eszközeivel. Nánási Andrea, az intéz-

mény iskolapszichológusa szerint a vi-

zuális nevelés dolga nemcsak az, hogy 

közvetítse a művészetet, hanem szociá-

lis-nevelési feladat is. Arról szól, hogy mi 

változik a gyerek személyiségében, mi-

közben alkot, és hogyan használhatjuk 

fel a kreatív folyamatokat akár a hátrá-

nyos helyzetből való kitörés, a mobilitás 

eszközeként is. Az alkotó tevékenység 

adta sikerélmény segít az önbecsülés 

helyreállításában, a pozitív énkép be-

állításában, a szociális kompetenciák, 

a kezdeményezőkészség fejlődésében, 

ami elengedhetetlen a mobilitás igényé-

nek kialakításához.

A programban azok a gyerekek vehet-

tek részt, akik előzetes pedagógiai-pszi-

chológiai szűrésen, valamint kreatív 

kompetenciafelmérésen vettek részt. A 

kiválasztott fiatalok pedig heti rendsze-

rességgel oldottak meg Aladics Antal 

művésztanár és Nánási Andrea is ko la-

pszi cho ló gus által adott fejlesztő fel-

adatokat az elmúlt tanévben. A fiatalok a 

foglalkozássorozat megkoronázásaként 

utazhattak Bayreutba.

A diákok az élményeikről:

„Az Operaházat mindenképpen aján-

lom! A nagy dinoszauruszt meg kell 

nézni. Meg nagyon jó éttermek vannak.” 

(Lili, 16 éves)

„Aranyos kis város, nagyon nagy étte-

rem-választék volt, szép volt minden 

és a kerámiafestés külön nagyon jóóó 

vooolt!!” (Alexa, 15 éves)

„A német emberek nagyon kedvesek! A 

város csodaszép és nagyon sok élményt 

élhettem át!” (Nina, 15 éves)

„Nagyon szép szobrok voltak és tetszett, 

hogy minden zöld… gyönyörűek voltak 

a virágok és nagyon finom ételek van-

nak… közel van minden, könnyen lehet 

közlekedni…” (Regina, 15 éves)
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találkozási helyévé vált, mert évekig mű-

ködtetett itt egy diszkót is.

Jelenleg hogyan kapcsolódnak a vá-

roshoz?

Az idők során a tulajdonosi kör nagyon 

átalakult, 1993-tól több magánszemély 

és az önkormányzat is tulajdonos lett. 

Az önkormányzati rész eladását követő-

en azonban a város közvetlen befolyása 

megszűnt a cég életébe, ami nehézsé-

get okozott például a Duna-parti új gát és 

kerékpárút megvalósításánál, de hosszú 

egyeztetések után mindenki megelége-

désére sikerült megállapodni. A tulaj-

donosi szerkezet változását követően is 

részt veszünk a város életében, ha sokkal 

kisebb mértékben is, mint korábban. Je-

lenleg is vannak olyan együttműködések, 

amelyekben civil szervezetekkel, alapít-

ványokkal dolgozunk közös projekteken, 

és lehetőségeink szerint helyi közössé-

geket is támogatunk. A díj átvételével 

együttműködésünk a várossal természe-

tesen nem ér véget, hiszen egyrészt au-

gusztus végétől egy hónapon keresztül a 

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár kiál-

lításán ismerkedhetnek meg az érdeklő-

dők társaságunk történetével, másrészt 

cégünkkel a jövőben is hozzá szeretnénk 

járulni Szentendre fejlődéséhez.

Összeállította: Rist Lilla.

A kitüntetést Ginter László, területi értékesítési igazgató vette át | Fotó: Bácsi Róbert László

Műhelyfoglalkozás Beyreuthban



Szentendre több mint képzőművészet

„Célom lenne, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum modern, nyitott, látogató-
orientált, szolgáltató városi múzeummá váljon” – fogalmazta meg 2020-as 
nyertes pályázatában Prosek Zoltán művészettörténész. Két év után értékelő 
beszélgetésre kértük az FMC vezetőjét.

A ferenczy Múzeumi Centrum (fMC) körül 

mindig történik valami… közülük talán a 

legaktuálisabb a MűvészetMalom felújí-

tása, átalakítása. hol tart a projekt?

A múzeum mindenkor evidenciaként te-

kintett arra, amit az alapító Korniss Dezső 

és Deim Pál megálmodott: hogy ez a hely 

egy Szentendrét reprezentáló bemutató- 

és kulturális tér legyen.

Azóta sok-sok év eltelt, a körülmények 

erősen megváltoztak. Időközben az épü-

let állaga nagyon leromlott; folyamatos a 

beázás, nincs megoldva a léghűtés, a fűtés 

és az elektromos hálózat átalakításra szo-

rul – egyszóval nem látogató- és műtárgy-

barát az intézmény, ezen pedig mielőbb 

változtatni kell. A középső szárny szigete-

lése most az elsődleges feladat, és persze 

egy, a mai kornak megfelelő múzeumi tér 

kialakítása. Ezen célokra 224 millió Ft-ot 

tudtunk kilobbizni, amit a város 80 millióval 

még megtoldott.

Az FMC tereiből régóta hiányzik egy előa-

dásokra, konferenciákra alkalmas helyszín, 

ráadásul egy igazán jó múzeumpedagógiai 

foglalkoztató térrel sem rendelkezünk – 

a szigetelés mellett ezek is kialakíthatók 

most. Az emeleti rész továbbra is a kiál-

lításoké lesz, persze előbb – újabb forrá-

sokból – alkalmassá kell tenni műtárgyak 

fogadására.

Októberben Deim Pál életmű-kiállítása 

nyílik a Malomban, miközben még zajla-

nak a munkálatok…

Valóban. Reményeink szerint év végére 

készülünk el, de a mai viszonyok között 

sajnos tudomásul kell venni, hogy csúszá-

sok vannak az anyagbeszerzés, kivitelezés 

területén.

Ám ami a legfontosabb: amint a kor szak-

mai igényeinek megfelelve alkalmassá 

tettük rá, múzeumi térként fog funkci-

onálni a Malom, ahogy azt az alapítók 

egykor megálmodták. Az északi szárny 

mindig szentendrei művészetet fog pre-

zentálni, a déliben kortárs bemutatókat 

tervezünk, köztük is lesz szentendrei al-

kotó…

Jelenleg – talán a Kmetty és a Czóbel 

Múzeumon kívül – egyik helyünk sem al-

kalmas a Nemzeti Galériából, a Szépmű-

vészeti Múzeumból vagy akár külföldi kép-

tárakból hozott műtárgyak bemutatására.

Ha már a kismúzeumok szóba kerültek: 

gyakori kritika, hogy kevés szentendrei 

alkotó jelenik meg Önöknél. Jogosnak 

érzi a bírálatot?

Ez egyszerűen nem igaz. Elődöm is na-

gyon sok szentendrei művészt mutatott 

be, a mostani vezetőség pedig – egy pan-

démia után, egy gazdasági válság köze-

pette is – a szentendrei művészetet repre-

zentálja. Ezért hoztuk létre a PhotoLab-ot, 

ilyen az IKON, novemberben nyílik az FMC 

ötéves gyűjteményes kiállítása, amelyben 

egy terem – kamarajelleggel – mindig egy 

szentendrei művészt fog szolgálni. Idén 

ez a tér csakis Szentirmai Zoltán alkotá-

saié lesz. Egyébként a város nem csak a 

képzőművészetről szól, hanem sok min-

den másról is: jelentős az irodalmunk, a 

néprajzunk, a helytörténetünk. Ez utóbbi 

sehol sincs kellően bemutatva, pedig a 

helyi identitásunk mérföldköve. Ilyen ki-

állítások nélkül nőnek fel a gyerekek az 

iskolákban, nem tudják, hogy hol élnek, 

hova születtek. Arra törekszünk, hogy a jö-

vőben néprajzi, helytörténeti és régészeti 

kiállításokat is megrendezzünk.

Szóval ez egy múzeum. Nem egy galéria, 

nem egy kiállítótér, nem egy műcsarnok, 

nem egy képtár, hanem egy komplex mű-

ködésű, megyei hatókörű múzeum.

A helyiek és az ide látogatók azért első-

sorban helyi, városi múzeumként tekinte-

nek a Ferenczy Múzeumra.

Pedig jó lenne megérteni az arányokat: 

vidéki összehasonlításban a miénk a má-

sodik legnagyobb megyei múzeum az or-

szágban, a székesfehérvári után. Ugyan-

akkor Szentendre nem megyeközpont – a 

finanszírozás sokkal bonyolultabb. Annak 

nagy része az államtól jön, cserébe kö-

telező megyei feladataink vannak, ilyen 

például a régészet. A város pedig ad egy 

összeget arra, hogy a saját céljai megva-

lósulhassanak. Megjegyzem, a vezetésem 

alatt most elsősorban városi múzeumként 

működünk, prioritásnak tekintjük mindazt 

a szándékot, amit Szentendre mondani 

akar magáról.

Eszerint a kismúzeumok még inkább 

hangsúlyos szerepet kell kapjanak, és 

van aki úgy gondolja, hogy azoknak az 

alkotóknak a műveivel, akik miatt valaha 

létrehozták őket.

A kismúzeumok hálózata az aczéli korszak 

egyik öröksége, amiről még nem tudjuk 

igazán, hogy jó vagy rossz. Többen – köz-

tük én is – úgy éljük meg, hogy ez egy 

jó dolog, szívügyünk, és nem egyesek 

pressziója miatt gondoljuk így. Csakhogy 

figyelembe kell vennünk a horrorisztikus 

fenntartási költségeket.

Mondok egy példát: 16 millió Ft-ba kerül 

az Ámos Imre-Anna Margit Múzeum éves 

fenntartása, miközben egyetlen kiállítás 

van benne. Ez triplázódik a Czóbel és a 

Kmetty működtetésével, és akkor még 

nem beszéltünk a sokkal magasabb for-

rásigényű Barcsay Múzeumról. Ne feled-

kezzünk meg a Népművészetek Házáról 

sem, mert az is ugyanolyan fontos! Ez az 

‘örökség’ kb. 200 milliós mínuszt jelent a 

költségvetésünkben, folyamatosan.

A régészet – amiről egyre több szó esik 

a közbeszédben – ki tudja legalább gaz-

dálkodni a hiányzó források egy részét?

A régészet bevételei arra elegek, hogy a 

szakmai munkát biztosítani tudjuk, és a je-
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lenlegi állapotot szinten tarthassuk, mini-

mális fejlesztéseket megvalósítva. Például 

már csaknem végeztünk a Czóbel Múzeum 

átalakításával: sikerült korszerűsítenünk a 

nyolcvanas évek fűtési technikáját, viszont 

még nincsenek bekamerázva a helyisé-

gek. Ezek alapvető feltételei egy műkö-

dő múzeumi térnek. Ismétlem: jelenleg 

a nemzetközi standardoknak két múze-

umunk felel meg: a Czóbel és a Kmetty. 

A többi sajnos messze elmarad ezektől a 

kritériumoktól.

Mi a következő lépés, hogy ez a helyzet 

érdemben megváltozzon?

Elő kell teremteni kb. kétmilliárd forintot, 

amiből rendbe rakhatók ezek az ingatla-

nok. Plusz még néhány száz milliót, hogy 

tartalmilag meg tudjuk tölteni azokat, bő-

víthessük a munkatársak, a szakemberek 

létszámát – a jelenlegi, egyébként nagyon 

jó szakembergárda túlterhelt, erőn felül 

teljesít.

Természetesen elkötelezettek vagyunk 

amellett, hogy ezt az örökséget addig is 

gondoznunk kell, miközben – valljuk be 

– jócskán elment már az idő emellett a 

konstrukció mellett.

A kismúzeumok mellett nyílt levélben állt 

ki számos helyi művész, májusban a város 

találkozót is szervezett a múzeum veze-

tése és az aláírók részvételével – történt 

azóta előrelépés?

Mi dolgozunk tovább: befejezzük a Czóbel 

Múzeumot, ennek mentén lassan igyek-

szünk a Vajda Múzeumot is felújítani: te-

tőcsere, világításcsere, fűtéskorszerűsítés. 

Folyamatosan keressük a lehetőségét an-

nak, hogy az Ámos-Anna Múzeumot meg-

nyithassuk.

A Barcsay Múzeum a maga nemében egy 

ikonikus épület, ugyanakkor borzasz-

tó állapotban van. Számos lehetőséget 

megvizsgáltunk, miként lehetne kiállítás-

ra alkalmassá tenni – de sajnos azt kell 

mondanom, hogy még nem látom annak 

lehetőségét, hogy a Barcsayval bármi ér-

demleges történjen. Amire szükség lenne, 

az meghaladja a város és a múzeum erejét.

De a Pajor kúria (az FMC épülete) sincs jó 

helyzetben: a Kőtárat be kellett zárnunk, 

a pince gombásodik, szellőzés nincs, az 

egész épület vizesedik, a munkatársak sa-

létromos falak közt dolgoznak… egyszerű-

en katasztrofálisak a munkakörülmények.

Ehhez képest érzem alaptalannak a mú-

zeumot ért kritikákat, hiszen a lehetősé-

geinket messze meghaladva próbálunk 

dolgozni.

Igaz persze, hogy más vidéki múzeumok 

sincsenek jobb helyzetben – de mi any-

nyiban vagyunk speciálisak, hogy nekünk 

sokkal több épületünk van, amiről gondos-

kodni kell.

Azért mondjunk jó hírt is: fél éve nyílt meg 

az új kiállítótér, a Photolab – milyenek az 

első tapasztalatok?

Ez egy nagyon jó kezdeményezés: Kopin 

Kati kollégám finoman ráérzett a magyar 

fotóművészet prezentálásában meglévő 

szakmai résre, és arra, hogy szentendrei 

fotóművészek kerülhetnek így végre a 

„helyükre”. Rövid időn belül rangos kiál-

lítóhellyé vált, egyre elismertebb, a láto-

gatottsága kiemelkedő. Ez utóbbi persze 

relatív fogalom, de egy biztos: több év és 

következetes munka kell ahhoz, hogy egy 

hely stabilan tarthassa, vagy épp emelni 

tudja a látogatottságát. Jelenleg – négy-

napos nyitvatartással – ötszáz-ötszázöt-

ven látogatót fogadnak a kiállítótereink 

havonta, ez egy nagyon jó szám.

A MűvészetMalom – talán a földrajzi pozí-

ciója miatt is – kicsit kilóg a sorból. Pedig 

kiváló kiállításai szakmailag nagyon jól 

pozícionálták az intézményt, s ez elen-

gedhetetlen továbbra is. Meg kell mu-

tatnunk, hogy kik vagyunk, mit akarunk, 

miről szól a működésünk.

A Ferenczy Múzeumi Centrumnak kano-

nizáló intézménnyé kell válnia.

A MANk idén áprilisban – az eredeti he-

lyén – újraindította a Grafikai Műhelyt. 

Akkor ez azt jelenti, hogy ezentúl egyet-

len szentendrei Grafikai Műhely repre-

zentálja a várost?

Nem. Szentendrének két műhelye van, 

ami nagyon jó hír, a város bőven elbírja 

őket.

A mi grafikai műhelyünk nagyon régóta 

működik, de talán én voltam az első ‘bá-

tor’ ember, aki ehhez egy új koncepcióval 

hozzányúlt. Hosszú ideig kerestük az új 

műhelymestert, mire végre megtaláltuk, 

Bartis Elemér személyében. Most csinál-

tuk Vincze Ottó mappáját, de lesz adventi 

mappa, gyártunk majd egyedi lapokat 

szentendrei művészeknek… megvan már 

a jövő évi terv is. Mindenképpen egyedi, 

csak itt jellemző formai követelmények 

alapján alakítjuk a műhely márkáját.

Az utóbbi időben a régészet is nagyobb 

szerepet kap a nyilvánosságban – van 

valami különös oka ennek?

Inkább az a fontos, hogy a múzeum min-

den szakmai tevékenysége ugyanannyi 

figyelmet kapjon, rangsorolás nélkül. A 

régészek feladata nagyon sokszínű: ku-

tatnak, publikálnak, kiállításokat szervez-

nek. És itt van az irodalmi osztály is, akik 

hatalmas munkát végeznek. Még egyszer 

hangsúlyozom: Szentendre nem csak a 

képzőművészetről szól.

Lesz néprajzi kiállítás is, és szívügyem a 

helytörténet: törekszünk arra, hogy állan-

dó kiállításra alkalmas helyet alakítsunk 

ki ennek a szakmai területnek is.

Az aczéli korszak a kismúzeumok hálóza-

tának kialakításával egy időben megszün-

tette a helytörténetet, ezzel új identitást 

erőltetve a városra, ami persze akár lehet 

jó is, de ahhoz, hogy dönthessünk, meg 

kell ismernünk a másik oldalt is. Egy biz-

tos: ennek a városnak szüksége van az 

identitására.

Szentendre új Turisztikai Koncepciójának 

kialakításában nagyon aktívan részt vett 

az FMC annak érdekében, hogy nagyobb 

területen, több mindent nézzenek meg az 

idelátogató turisták. Radikális változásokra 

lenne szükségünk: fogyasztói turizmus he-

lyett – vagy mellett – minőségi turizmusra, 

ahol nem a lángosért, hanem a kulturális 

értékekért jönnek a hazaiak és a külföldiek 

hozzánk. Más országok ezt már rég kitalál-

ták, megoldották: nekem pl. ilyen szem-

pontból az osztrák Dunakanyar, Krems és 

környéke a kedvenc példám.

tapasztalatom szerint az fMC régi hagyo-

mánya, hogy a különböző társművésze-

teket is beemeli a kínálatába: irodalmi 

beszélgetéseket, jazz-esteket, komolyze-

nei kamara-előadásokat szervez. kényes 

egyensúlyra kell törekedni, ha jól sejtem, 

hiszen a városban vannak erre szakoso-

dott kulturális intézmények.

Az irodalmi kiállítások, programok szerve-

zése szakmai feladatunk. Egy korszerű mú-

zeum működésének szerves része, hogy 

irodalmi, zenei esteket is kínálunk – ezzel 

tágítva a közönségünket, alakítva szem-

léletmódját.

ebbe a sorba illeszthető a szentendrei 

Nyitott templomok hétvégéje is.

Egy egészen más rendezvénysorozatról 

beszélünk: eredetileg olyan eseményt 

akartunk, ami megnyitja a szerb templo-

mokat – ebből nőtte ki magát a fesztivál. 

Összefogtunk a különböző egyházi fele-

kezetekkel, akik ugyanúgy gazdái az ese-

ménynek, mint a múzeum. A rendezvény 

elsősorban szentendreieknek szóló, kö-

zösségformáló program: érezzék a helyiek, 

hogy a város az övék.

Az elszálló infláció, a magas energiaárak 

már becsülhetők? Minek a kárára kell új-

ratervezni a költségeket?

Becsléseink már vannak – ugye nekünk 

nem csak Szentendrén, hanem az ország 

más pontjain is vannak intézményeink. 

Biztosan nagyon meg fog bennünket szo-

rítani a rezsiemelkedés – a vészforgató-

könyvünk szerint nagy kiállítások nem, de 

kisebbek valószínűleg elmaradnak majd, 

és át kell gondolnunk, hogyan tudjuk más 

tevékenységeinket racionalizálni.

Milyen nagy kiállításokra készül a múze-

um – fókuszálva a szentendrei kötődésű 

művészekre?

Idén novemberben nyílik Vajda Lajos tár-

lata, lesz Deim Pál, Pacsika Rudolf, Csontó 

Lajos kiállítás. Jövő tavasztól fél éven ke-

resztül tele lesz a város szentendrei mű-

vészettel; megnyílik az Európai Iskola-ki-

állításunk, Hajdu László és Czakó Margit 

páros kiállítása, illetve a már említett, öt-

éves gyűjteményes kiállítás is. Lesz miért 

hozzánk látogatni.

Koltai Andrea
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Változó egyéni stratégiák

A rezsidíjak, a gáz és az áram árának növekedése mindenkit változásra 
kényszerít. Újra kell gondolnunk az otthonunk fűtési rendszerét, be kell 
terveznünk olyan szükséges átalakításokat, amelyekkel hosszútávon energiát 
takaríthatunk meg.

– Nyolcvanezer forinttal nőne havonta a 

gázszámlánk, ha továbbra is gázzal sze-

retnénk fűteni – mondja Nagy Dávid, aki 

nemrég vett feleségével Pomázon egy 

150 négyzetméteres ingatlant, amiben 

három gyermekükkel, összesen öten 

élnek. – Ezt az összeget nem tudjuk ki-

gazdálkodni, hiszen a vásárlásra felvett, 

egyébként kedvezményes kölcsönt is 

vissza kell fizetnünk. Egy régi építésű 

családi ház az otthonunk, de hiába ötven 

centisek a falak, a szigetelés rossz. Sajnos, 

a nagycsaládos kedvezménnyel is meg-

haladjuk az átlagfogyasztás kü szöb ér té-

két, ezért újra kellett gondolnunk a ház fű-

tési rendszerét. Szigetelésre, napelemek 

telepítésére egyelőre nincs pénzünk, de 

reménykedünk abban, hogy hosszú távon 

majd lesznek olyan pályázatok, amelyek-

kel ezeket kedvezményesen meg tudjuk 

valósítani. Nagyon hirtelen kellett átgon-

dolnunk, hogyan tudunk spórolni, és arra 

jutottunk, hogy a felső szintet lezárjuk 

a téli hónapokra, mert azt nem tudjuk 

majd kifűteni, a gyerekekkel leköltözünk 

az alsó szintre. A gázfűtést megszüntet-

jük, helyette újabb elektromos paneleket 

szerelünk fel, illetve klímaberendezést 

szeretnénk beállítani. Ehhez három fá-

zisú szolgáltatásra lesz szükségünk, ami 

még nem valósult meg, de reméljük, hogy 

a téli hónapokra ez is megoldódik. Elég 

nyomasztó ez a helyzet, és csak reméljük, 

hogy mindez elég lesz arra, hogy ezt a 

telet átvészeljük.

Nyakon öntött a valóság

A kormány július középén jelentette be, 

hogy csak az átlagfogyasztás mértékéig 

lesz kedvezményes az energiaszolgálta-

tás ára. Az efölötti fogyasztás esetén az 

áram díja kétszeresére, a gázé hét és fél-

szeresére emelkedik. Mivel a bejelentés 

és a díjemelkedés között mindössze két 

hét telt el, ezért a felkészülésre csak na-

gyon kevés idő állt rendelkezésre. Sokan 

Szentendrén is hirtelen megrohamozták a 

tűzifa-kereskedéseket, és többszörösére 

növekedett a napelemek telepítése iránti 

igény. A vállalkozások csak részben tudták 

ezeket kielégíteni. A fakitermelés könnyí-

tését célzó rendelet pedig óriási társadal-

mi tiltakozást váltott ki.

– A rezsicsökkentésnek az volt a nagyon 

nagy hátránya, hogy elszigetelte az em-

bereket a valóságtól – állítja Gali András 

épületenergetikai szakmérnök. – Addig, 

amíg az áram és a gáz ára olcsó volt, nem 

kényszerült rá senki a takarékoskodásra, 

most viszont nyakon öntött minket a va-

lóság. A legnehezebb helyzetben azok 

vannak, akik régi építésű házban laknak, 

és nem költöttek energiahatékonyságot 

növelő beruházásokra, nem korszerűsí-

tették a szigetelést, a nyílászárókat, nincs 

alternatív energiaforrásuk, mint például a 

napelemek vagy a hőszivattyús rendszer. 

Az újonnan épült házak már nagyon kor-

szerűek, azok nem fogják túllépni az átlag-

fogyasztás mértékét.

A szakember szerint országszerte az in-

gatlanok egyharmadának, pontosan har-

minchárom százalékának kifejezetten 

rossz az energiahatékonysági mutatója. 

Ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonosai 

lesznek az energiaárak növekedésének a 

vesztesei. Álláspontja szerint Szentend-

rén és vidékén valószínűleg több az új in-

gatlan, vagyis az országos átlagnál jobb a 

helyzet. Az új építésű házak ugyanis már 

energiahatékonysági szempontból nagyon 

korszerűek, BB, azaz a közel nulla ener-

giaigényre vonatkozó követelményeknek 

megfelelő kategóriásak, e nélkül nem is 

kaphatnak használatbavételi engedélyt.

Gali András szerint azok, akik nem tud-

nak most beruházni, várhatóan úgy oldják 

majd meg a helyzetet, hogy egyszerűen 

nem fognak fűteni, vagy a lakás egy ré-

szét lezárják, mint ötven évvel ezelőtt fa-

lun. Aki teheti, áttér a fatüzelésre, illetve az 

Szentendrén operatív törzs alakult
Az elszabadult energiaárak és a magas infláció az alulfinanszírozott önkormányzati 

rendszer összeomlásával fenyeget. Súlyos döntések előtt áll a városvezetés Szent-

endrén is. Bár pontos adatok még nincsenek, elkezdődött a munka az önkormányzati 

hivatalban annak érdekében, hogy a város működőképességét, ha csökkentett 

szinten is, de biztosítani tudja a városvezetés.  A kötelező feladatok ellátása, ezen 

belül a gyermekintézmények, a városi szociális és egészségügyi közszolgáltatások 

működésének biztosítása elsőbbséget élvez.

2022. szeptember 1-jén megalakult a szentendrei önkormányzat hetente ülésező 

Rezsiár-növekedés miatti Operatív Törzse (ROT). „Mivel a kormányzatnak nincs 

hosszútávú jövőképe az önkormányzatok problémáinak kezeléséről, az önkormányzat 

felméri a megújuló energiaforrások felhasználásának műszaki lehetőségeit minden 

intézményének esetében” – mondta el az alakuló ülés után Fülöp Zsolt polgármester.

A városvezetésnek fontos a rászorulók megsegítése, ezért a szociális rendelet egy új 

elemmel bővül, a krízistámogatással, amit előreláthatólag az áram- és gázszámlák 

kifizetésére lehet majd használni. Erről a szeptemberi testületi ülésen döntenek a 

képviselők.

Forrás: szentendre.hu
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elektromos fűtésre. Az áram ára ugyanis 

kevésbé növekedett, és a kvótát érdemes 

kihasználni. Lesznek majd olyanok is, akik 

arra kényszerülnek, hogy áron alul szaba-

duljanak meg a rossz energiahatékonysá-

gú ingatlanjaiktól. Az energetikai szakértő 

úgy látja, hogy a jelenlegi helyzet tovább 

növeli majd a társadalmi ollót, hiszen ed-

dig is a jobb módúak tehették meg, hogy 

korszerű ingatlanokat építsenek vagy vá-

sároljanak, a hátrányos helyzetűek viszont 

most még nagyobb költségeket lesznek 

kénytelenek elviselni.

– Lesz egy társadalmi réteg, akinek vagy 

fizetnie, vagy fáznia kell, mert jelenleg 

nincs olyan társadalmi program, ame-

lyik rajtuk segítene. Korábban létezett 

az Otthon melege pályázat, most viszont 

nem indul ilyen. Az idén kivágott fák sem 

tudják megoldani a helyzetet, mert azzal 

idén még nem érdemes fűteni. A szén-

tüzelés, ami ugyan nem környezetbarát 

fűtési mód, sem megoldás, mert nincs 

elég szén a piacon, központi szervezést 

igényelne, hogy újra megjelenhessen a 

kínálatban.

A napelem az egyik megoldás

Hogy pontosan hogyan oldják meg ezt a 

helyzetet, azt még Andreáék sem tudják, 

jelenleg arról sincsenek pontos informá-

cióik, hogyan kell kiszámolniuk a gázfo-

gyasztásuk árát, mert a kormány a gáz fű-

tőértéke függvényében ezt nemrégiben 

módosította.

– Eddig 28 ezer forint volt a gázszámlánk, 

ami egy kétszáz négyzetméteres családi 

ház fűtését jelentette – magyarázza And-

rea, aki férjével és két gyerekével él egy 

szentendrei családi házban. 2000-ben szi-

getelték le az épületet az akkori elérhető 

legvastagabb öt centiméteres szigetelés-

sel. Mivel így is túllépik a kedvezményes 

küszöböt, várhatóan többletfizetésre kény-

szerülnek.

– Nem egyértelmű számomra a gáz árá-

nak kiszámolása, de az biztos, hogy száz-

ezer forint körüli értékre kell számítanunk. 

Jelenleg gyűjtöm a napelemes ajánlatokat, 

és a szigetelés javításán is gondolkodunk, 

de közben még mindig reménykedünk a 

csodában, hogy ez az ár végül nem lesz 

ennyi, mert nagyon sok emberre tesz majd 

megoldhatatlan terheket. Valójában ki tud-

nánk gazdálkodni ezt az összeget, ha nem 

kellene a férjem édesanyját is segítenünk. 

Ő Csobánkán él egy rossz szigetelésű régi 

építésű házban, a gázszámlája nyolcvan-

ezer forintra nő majd, amit a nyugdíjából 

biztosan nem fog tudni kigazdálkodni. Hiá-

ba van egy fatüzelésű kályhája egyébként, 

amit használhatna, de fizikailag már nem 

képes naponta kétszer befűteni. A jelen-

legi helyzetben két lehetőségünk maradt, 

vagy magunkhoz vesszük, és eladjuk a há-

zát, vagy minden nap átmegyünk hozzá 

kétszer befűteni. Mindkét megoldás nagy 

áldozattal jár, és egyelőre nem látom, mi 

lenne a legjobb. A napelem persze segít-

ség lehetne, de költséges, és egyáltalán 

nem biztos, hogy már az idén fel tudnánk 

szereltetni.

László, akinek napelemes cége van a 

Dunakanyarban, ezt a tényt csak meg-

erősítheti. Munkái megsokasodtak az el-

múlt hónapban, de míg korábban főképp 

cégek akartak napelemet szereltetni az 

épületeikre, addig most már a magán-

házak tulajdonosai is erre vágynak. Re-

zsicsökkentett árak mellett ugyanis nem 

érte meg számukra napelemre váltani, de 

most a megtérülési idő lerövidült öt-hét 

évre. (A cégek eddig is piaci áron fizettek 

az energiáért, tehát nekik eddig is fontos 

volt a váltás.) László azt tanácsolja, hogy 

a napelemes rendszer mellé infrapaneles 

fűtést kapcsoljunk, vagy olyan fűtési rend-

szert, amely jobb hőérzetet ad. A radiátor 

ugyanis pontszerűen melegít, míg ha pad-

lófűtést alkalmazunk fűtőfóliás megoldás-

sal, akkor kisebb energiamennyiséggel is 

kellemesebb lesz a lakásban a hőérzet. Az 

elektromos fűtés önmagában drágább, de 

ha kapcsolódik hozzá napelemes rendszer, 

akkor ez rögtön lecsökkenti a kiadásainkat. 

A termosztáttal, amelyek ma már online 

is kommunikálnak, távolról is tudjuk a hő-

mérsékletet szabályozni. Az akkumulá-

toros rendszerre egyelőre nem érdemes 

áttérni – vélekedik –, mert a szaldó elszá-

molás jelenleg sokkal kedvezőbb. Ez azt 

jelenti, hogy az áramszolgáltató átveszi a 

napelemeink áramtermelését, és ennek 

az árát is megtéríti. Nagy kérdés, hogy mi-

kor omlik össze majd a hálózat, ugyanis a 

megnövekedett terhelést nem fogja kibír-

ni, hacsak nem történik hálózatfejlesztés. 

Ez azt is jelentheti, hogy aki későn kapcsol, 

nem fog tudni napelemet telepíteni, mert 

nem biztos, hogy kap majd rá engedélyt. 

2023. december 31. után erre pedig biz-

tosan számítani kell a szaldó elszámolás 

megszűnésével, mert ezt uniós szabály írja 

elő. Ettől kezdve mindenképpen érdemes 

lesz akkumulátoros rendszerekbe beru-

házni, mert ezekkel át tudjuk hidalni azo-

kat az időszakokat, amikor nem süt a nap. 

Teljesen soha nem leszünk erre képesek, 

de az év kilenc-tíz hónapjában igen, ami 

óriási lehetőség. László azt tapasztalja, 

hogy újabban nem csak a jobb módúaktól 

kap megbízásokat, hanem azoktól is, akik 

kevésbé tehetősek, de belátták, hogy ez a 

lehetséges menekülőút, és a rendelkezés-

re álló megtakarításaikat energiahatékony 

rendszerekre fordítják. Ez ugyanis most 

már nem luxuskiadás, hanem a legracio-

nálisabb döntés.

Minden rosszban van valami …

Újszászi Györgyi, a Védegylet Egyesület fő-

titkára, a Szentendrei Ökoparty önkéntese 

is azt hangsúlyozza, hogy a rezsitámogatás 

eltorzította az energiaárakat és senkit nem 

kényszerített takarékoskodásra.

– Az energiafogyasztás visszafogása a klí-

mavédelem szempontjából fontos és po-

zitív jelenség – állítja, – de sokkal jobb lett 

volna, ha nem drasztikus hirtelenséggel 

kényszerülünk ezzel szembesülni, hanem 

van időnk a felkészülésre, ki tudjuk pótol-

ni az energiaszükségletünket megújuló 

energiaforrásokkal. Ezt azonban a jelen-

legi helyzetben nem fogja tudni mindenki 

megtenni. Sokan áttérnek a fatüzelésre, 

ami nem jelentene feltétlenül visszalé-
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Még mindig reménykedünk a csodában, hogy 
ez az ár végül nem lesz ennyi, mert nagyon sok 
emberre tesz majd megoldhatatlan terheket.

Újszászi Györgyi | Fotó: Deim Balázs



pést, amennyiben az emberek korszerű 

tömegkályhákat használhatnának, ame-

lyek képesek a hő visszatartásra. Az ener-

giaszegénység sokakat érint, és ők most 

mindent el fognak tüzelni, ami éghető. A 

klímavédelem szempontjából is nagyon 

fontos volna, ha ők nem kényszerülnének 

erre, mert lenne olyan program, amely az 

ő otthonaik korszerűsítésével, szigetelésé-

vel foglalkozna. Azokon a területeken, ahol 

mélyszegénységben élnek az emberek, 

ez állami feladat volna, amiben esetleg 

az egyházak is szerepet vállalhatnának. 

Minden évben sokan meghalnak kihűlés 

miatt, a számuk várhatóan emelkedni fog. 

Az önkormányzatok vezetőinek már most 

gondolniuk kellene nappali melegedők 

létrehozására, vagy minimum annak fel-

mérésére, hogy az adott településen mik 

a fogyasztási szokások, kik szorulnának 

gyors támogatásra.

kétségbeesés helyett kreativitás

– Ez az élethelyzet rákényszerít mindany-

nyiunkat arra, hogy a még kihasználatlan 

kreativitásunkat működésbe lendítsük 

– vélekedik Katalin, aki már nyugdíjas 

ugyan, de jó egészségnek örvend, és a 

jelenlegi energiaválságot kihívásként 

éli meg. Mindez annak ellenére van így, 

hogy meglehetősen kevés pénzből gaz-

dálkodik. Az élete során többször kellett 

nehezebb életszakaszokat átélnie, és azt 

tapasztalta, egyáltalán nem mindegy, 

hogy a félelem, a szorongás uralkodik-e 

el rajtunk, vagy pedig erőinket a megol-

dás felé tudjuk mozdítani. Arra buzdítana 

mindenkit, hogy ne a kétségbeesésnek 

adjon teret, hanem koncentráljon a saját, 

egyedi megoldására.

Ő maga mindig is spórolósan élt, szemlé-

letéből következően is ügyelt az energia-

fogyasztására, most ezt a stratégiát fogja 

követni, csak még hangsúlyosabban.

– Egy háromszobás családi házban lakom 

Szentendrén, és nagyon örülök, hogy ilyen 

jó körülmények között élhetek. Ez egy ha-

gyományos elrendezésű ház, amelynek 

az utcafronti szobáját inkább csak nyáron 

használom. Télen, a belső szobában, és 

a konyhában élem az életem, ott van az 

íróasztalom, ott dolgozom, és csak ezt a 

két helyiséget fűtöm. De ezt nem tartom 

veszteségnek, hiszen egyszerre úgyis csak 

egy helyen tudok lenni. A fűtést egy fafű-

téses téglakályhával oldom meg, amely-

nek a melegét jobban is szeretem, mint 

a gázfűtését. A fát már a nyáron megvet-

tem, ahogy minden évben, igaz, sokkal 

drágábban, mint korábban. Az elektro-

mos áramra is jobban odafigyelek majd, 

például a led-csere program keretében 

a hagyományos égőimet kicseréltettem 

energiatakarékosra (további infók: www.

ledcsere.hu). Ezt mindenki megteheti in-

gyen, csak regisztrálnia kell az oldalon. Az 

energiatakarékosságban követem azt az 

elvet, amit már a régiek is tudtak, hogy sok 

kicsi sokra megy. Ügyelek az autóhaszná-

latra is a benzinfogyasztás miatt, ha vala-

mit elfelejtettem, akkor nem megyek le 

újra a boltba, hanem megoldom másképp. 

Hiszek abban, hogy sokkal több erő- és 

lelemény-tartalékunk van, mint ameny-

nyit használunk belőlük, sokkal többet ki-

bírunk, mint amit gondolunk magunkról. 

Most lépni kényszerülünk, és ebben az a 

jó, hogy a szigorú takarékoskodást e nél-

kül a kényszer nélkül talán nem kezdtük 

volna el.

Rist Lilla
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A tűzifa reneszánsza kezdődik

Cser, akác, tölgy, bükk – mindenki es-

küszik valamire. Vagyis esküdött, mert 

mostanság bármi jó, csak legyen – leg-

alábbis erről számoltak be az általunk 

megkérdezett tűzifa kereskedők. A re-

zsinövelés bejelentése után az emberek 

megrohamozták a TÜZÉP telepeket, a 

kereskedőket fáért, akik a megnöveke-

dett forgalmat nem bírták, hiszen nem 

is kalkuláltak vele.

Az egyik, neve elhallgatását kérő, Szent-

endrére szállító kereskedő elmondta, 

hogy januárhoz képest 60-70 száza-

lékkal emelkedett a fa ára. Ennek több 

oka is van az üzemanyag-áremeléstől a 

kitermelés költségeinek növekedéséig. 

Reméli, hogy szeptemberben elindul a 

kitermelés, így fog tudni ismét szállíta-

ni. Új vevőket már nem szolgál ki, hogy 

győzze fával, mert fogalma sincs, meny-

nyivel tud kalkulálni. „Álmomban sem 

gondoltam volna, hogy ez lesz itt július-

ban, több olyan embernek is szállítottam, 

aki nemhogy nem fűtött még fával, de se 

kazánja, se kályhája, mégis betartalékol, 

mert mi lesz, ha nem lesz gáz?”

Egy másik forgalmazó azt mondta, ő 

könnyebb helyzetben van, mert ter-

mel is, ezért nála nincs is hiány, de új 

rendeléseket nem vesz fel. „Akik most 

akarnak fát venni, csak friss vágásból 

fognak tudni szerezni, aminek a víztar-

talma nagyon magas, a fűtőértéke rosz-

sz. A Dunakanyarban kifejezetten rossz a 

tüzelőhelyzet, és nem lehet tudni, hogy a 

Pilisi Parkerdő, vagy az Ipolyerdő mennyi 

fát tud majd adni, vagy, hogy változnak-e 

a szabályok. Az azonban biztos, hogy bár 

sokan az erdészeteket szidják a közös-

ségi médiában, nem ők tehetnek erről, 

és biztosan nem céljuk az erdők tarra 

vágása”.

Az egyik környékbeli TÜZÉP-nél fára je-

lenleg kétszázhatvan fős várólista van, 

bár ők azt mondják, most már enyhült a 

roham, júliusban borzalmas volt a helyzet, 

nem voltak felkészülve a hirtelen keres-

letre, ahogy senki. Az emberek a meg-

szokott harminc mázsa helyett hatva-

nat-kilencvenet rendeltek, amire ők sem 

számítottak, de a brikettre is várni kell, 

és olyanok is jöttek fáért, akik évek óta 

nem fűtöttek vele. A januári mázsánként 

3500 forintos ár most 5500 forint, a hálós 

tűzifa ára hét hónap alatt 21 ezer forinttal 

nőtt meg. „Azt lehet érezni, hogy mindenki 

pánikol, és tartalékolni igyekszik.”

-zzs-

Fotó: szevi



Menekülni csak előre érdemes
A képviselő-testület júliusban hirdetett eredményt a fő tér 11. szám alatti ingatlan 

hasznosítására kiírt pályázatról. Az ingatlanban évekig a Pótkulcs működött, az új 

vagyongazdálkodási koncepció szellemében bérbe adott épületegyüttest ezentúl a 

kedves kávézó kft. hasznosítja.

A tulajdonosokat szinte min-

den szentendrei ismeri: Ludá-

nyi Anita és Ludányi József (Joe) 

hosszú évekig sikeresen mű-

ködtették a fiatalok törzshelyé-

nek számító, népszerű Kedves 

Kávézót. Hogy mernek nagyot 

álmodni, az már akkor kiderült, 

amikor a pandémia küszöbén 

megnyitották a felújított Doro-

thea bisztrót – akkor még úgy 

tervezték, hogy a Kedves kávé-

zó mellett, de az élet máshogy 

alakult. Most újabb merész vál-

lalkozásba kezdenek – ezúttal 

az elszabadult energiaárak, az 

egyre csak durvuló infláció, a 

bizonytalan adókörnyezet el-

lenére.

„Erősen hiszek abban, hogy 

hamarosan jobb lesz – egyszer csak vé-

get ér a háború, minden súlyos következ-

ményével együtt” – fogalmaz meggyőző 

bizakodással Ludányi Joe. „Ami számít a 

mi szakmánkban, az úgyis rajtunk múlik: 

odafigyelés, sok munka, rengeteg energia 

és nem utolsósorban a munkatársak meg-

becsülése. Mi is küzdünk, ahogy mindenki 

– de eddig is jellemző volt ránk a takarékos-

kodás, most még jobban oda kell figyelnünk 

mindenre.”

A Fő téri épületegyüttes bérleti konstruk-

ciója 15+5 évre szól; a szerződésben vállalt 

felújítás költségei öt évig teljesen, további 

tíz évig pedig 50%-ban lelakhatók, sőt az 

első négy hónap díjmentes. Ludányi Joe 

abban bízik, hogy ennyi idő épp elég a leg-

fontosabb felújítások elvégzéséhez.

„Szerencsére nem muszáj mindennel egy-

szerre elkészülnünk: első körben kialakítjuk 

a gépesített konyhát és a vendégteret, meg-

szüntetjük a hátsó rész vizesedését, rendbe 

tesszük a gyönyörű belső udvart. Kevesen 

tudják, hogy van egy csodálatos nyitott te-

rasz az emeleten, fantasztikus kilátással a 

környékre. A felső szinti lakások felújításá-

val még ráérünk, de úgy érzem, 

érdemes lesz szépen kialakítani 

azt a részt is. A városban nincs 

sok szállás, pláne nem olyan 

frekventált helyen, mint a Fő tér! 

Már megvan az építészünk – 

természetesen szentendrei – és 

megvan a koncepciónk is. Nincs 

más dolgunk, mint ennek mentén 

haladni előre.”

A háztömbben található egy kü-

lönálló üzlet is, amit az új bérlők 

szeretnének majd kiadni egy, a 

kávézót kiegészítő vállalkozás-

nak. Időközben a Dorothea is 

kedvelt közösségi térré vált – 

nem véletlen, hogy a házaspár 

azt a helyet is tovább üzemel-

tetné a várhatóan decemberben 

nyíló új Kedves Kávézó mellett.

„A Dorothea törzsközönségét 

elsősorban a harmincas korosztály adja – 

úgy tapasztalom, hogy ők a pandémia két 

éve után kicsit nehezen mozdulnak újra, de 

nem szeretnénk lemondani róluk, érdemes 

tovább építeni a hely brandjét.

A Fő téri Kedves Kávézó viszont főleg azokat 

a fiatalokat szólítja majd meg, akik annak 

idején szinte otthonuknak érezték az eredeti 

Kedvest– sokan vannak, és hamarosan újra 

lesz számukra is egy törzshely!”

-ka-

Bezár az Életerő Központ
„Búcsút veszünk tőletek egy időre. Nem vagyunk az a könnyen feladó típus, most mégis úgy érezzük, meg kell hozni ezt a nehéz 

döntést.” ezekkel a szavakkal köszönt el vásárlóitól egy augusztus végi facebook bejegyzésben a szentendrei életerő élet-

mód központ.

Az egészséges életmódot és termékeket elkötelezetten képvise-

lő üzletet épp három éve nyitotta Pancer Evelina és Endrei Balázs. 

Sok vásárló személyesen ismeri őket, hiszen mindig jelen voltak, 

segítettek, tanácsot és útmutatást adtak a betérőknek.

„Először azzal kellett szembesülnünk, hogy a durvuló infláció 

miatt egyre kevesebben vásárolnak, nem engedhetik meg ma-

guknak a »luxust« az egészséges élethez” – kezdi sorolni a dön-

téshez vezető út stációit Evelina. „Aztán berobbantak a növekvő 

energiaárak, a benzinár, majd a rezsiemelés híre, ezek mindenkit 

érzékenyen érintenek, a vásárlókat ugyanúgy, ahogy minket. A 

kettő együtt már fenntarthatatlanná teszi a vállalkozást, pláne 

úgy, hogy ragaszkodunk a minőséghez. Ilyen körülmények között 

nem szabad belevágni egy hosszú távú bérleti szerződésbe és 

újabb milliós beruházásba… Pedig tervek bőven akadtak: a helyi 

kistermelőkkel közös jövőt még a kata-adózás változása is tel-

jesen bizonytalanná tette.”

Evelina arról a tapasztalatáról is őszintén beszélt, hogy – bár 

Szentendrén és a környező településeken sokaknak fontos a 

környezetvédelem – a vásárlási szokásain csak egy nagyon szűk 

réteg változtatott. Részben a covid miatt nem tudott kialakulni 

egy olyan stabil mag, amely egy ilyen értékvezérelt bolt hosszú 

távú fennmaradását biztosította volna.

„A célunk mindig az volt, hogy egy erős, stabil szemléletet honosít-

sunk meg, a fenntarthatóság, az egészség- és környezettudatosság 

értékrendjét. Most kicsit elfáradtunk, elfogyott az energia, de a cél 

feladhatatlan, csak más területen megyünk tovább. Az Életerő Köz-

pont a továbbiakban bolygóbarát, rezsimentes passzívház-terve-

zéssel és kivitelezéssel foglalkozik, ott úgy érzem, van sikerélmény: 

a kereslet jelentősen megnőtt irántuk, ez mindenképp jó irány.”

Evelina és Balázs tehát új utakon küzd tovább a fenntarthatósá-

gért, aminél ma nincs fontosabb a világ számára, csak valahogy 

nem akarjuk tudomásul venni.

Azt pedig már csak a szerkesztő teszi hozzá, hogy érdemes len-

ne nekünk, szentendreieknek elgondolkodni a búcsúzó Face-

book-bejegyzés utolsó gondolatán:

„Tartsatok össze, vigyázzatok egymásra, és támogassátok a szá-

motokra értéket képviselő kisvállalkozásokat!”

-ka-
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Ludányi Joe és Anita | Fotó: Deim Balázs



egy szelet teÁtrUM

letehetetlen, igen szép fotóalbum jelent meg nemrég Egy szelet TEÁTRUM címmel. 

A kötet szerzője, szerkesztője és kiadója Paraszkay György.

Miért érezted fontosnak, hogy a Szent-

endrei teátrum előadásain készült fo-

tóidat könyvben jelentesd meg?

2012 és 2019 között a Teátrum fotósa (is) 

voltam. Minden évad végén az előadások 

fotóiból készítettem egy vá-

logatást, amit Szentendrén a 

P’art Moziban mutattunk be. 

Szinte minden alkalommal 

megkérdezte valaki, hogy 

miért nem csinálok ezekből 

egy albumot. A válaszom 

mindig az volt, mert senki 

nem kért fel rá. A Teátrum 

ötvenéves jubileumának 

közeledtével megkerestem 

a város akkori kulturális ve-

zetőjét, hogy itt ez a renge-

teg fotó, milyen jó lenne egy 

könyv ebből az alkalomból. 

Ez nem jött össze. Szóval, 

magad uram, ha szolgád 

nincs…

Idén télen elhatároztam, 

hogy nem a huszonegy éves 

autómat cserélem egy ke-

vésbé korosra, hanem saját 

költségen megcsinálom a 

könyvet, hogy ne menjen feledésbe ez 

a sok remek előadás, és hogy egy album-

ban megörökítsem a kiváló színészeket, 

táncosokat, zenészeket a főiskolásoktól 

a Kossuth-díjasokkal bezárólag.

Milyen szempontok alapján 

válogattál a fotók közül?

A válogatásnál elsőrendű 

szempont volt a képek minő-

sége. Nem az előadásokra, 

vagy azok helyszínére, vagy 

a színész ismertségére fóku-

száltam, hanem arra, hogy 

a kép, mint fotó megállja a 

helyét, vagy legalábbis meg-

feleljen az én mércémnek. 

Persze nem vagyok ennyire 

öntelt, ezért megkerestem 

Keleti Évát, a magyar színházi 

fotózás nagyasszonyát, akit 

még MTI-s koromból ismer-

tem, valamint Kemény Zoli 

barátomat, aki kiváló kép-

zőművész és nagyszerű fo-

tós is, hogy nézzék át az álta-

lam kiválasztott fotókat, és csökkentsük 

felére az anyagot. Pár nappal később Éva 

felhívott és közölte, hogy jól kiszúrtam 

vele, mert négy-öt kép kivételével szin-

te semmit nem tud „kiszórni”, annyira jó 

mindegyik. Aztán leültünk együtt és újra 

átnéztük az egészet, és készült egy szű-

kített válogatás. A végső döntés már Zoli 

gépén történt, ahol a képek egymáshoz 

való viszonya, a kompozíciók, tónusok, 

ritmus határozta meg a végeredményt. 

A kötet színvilága, látványa, mérete, az 

egész megjelenés a tervező remek mun-

káját dicséri.

ritkán olvasni ilyen nagyszerű írásokat 

pályákról, karakterekről, arról a „héttől 

tizenegyig tartó varázslatról”, amit a 

színész a színpadon teremt. Miként ala-

kult ki a kép és szöveg remek ritmusa, 

egyensúlya?

Arra gondoltam, hogy a képeket izgalma-

sabbá, a könyvet tartalmasabbá tehetné 

hozzá illő szöveg. Sándor Erzsit kerestem 

meg, akit már főiskolás kora óta ismerek, 

és aki nagyszerű szövegeket ír – két kiál-

lításomhoz is írt megnyitót, ráadásul nála 

jobban kevesen ismerik a színház világát 

és a színészeket. Tetszett neki az ötlet, és 

abban maradtunk, hogy teljesen rábízom, 

mely fotókat és miért választja, de írjon 

húsz képhez szöveget. Így is történt, 

és szerintem is kiváló karcolatok szü-

lettek, amelyek nagymértékben hoz-

zájárulnak a könyv értékéhez.

Mindig érdekelt, hogyan lehet el-

kapni, megörökíteni egy jellegzetes 

pillanatot. készültél az előadások-

ra, vagy ösztönösen születtek a fel-

vételek?

Az előadásokra nem készültem. 

Sok esetben volt fotós próba, ahol 

a fotósok kötetlenül mozoghattak, 

de sokszor élesben kellett dolgozni, 

vagyis a kamerán keresztül követni 

végig az előadást.

Ezt meg lehet tanulni?

Nem vagyok színházi, természet- 

vagy épületfotós, fotós vagyok. 

Mondják, hogy könnyű a színházi 

fotózás, hiszen adott a díszlet, a vi-

lágítás, az akció. Ez persze csak rész-

ben igaz, mert ezekből ki kell vágni 

a megfelelő kompozíciót, meg kell 

találni a legjobb szöget és pillanatot. 

Valószínűleg ebben segít az, hogy alap-

vetően képzőművész vagyok, fiatalabb 

koromban pedig rengeteget mozogtam 

a színház világában. És persze szeretni 

kell a színházat. Talán érzék 

is kell hozzá. Keleti Éva ezt 

megtisztelő módon meg is 

fogalmazta a könyv ajánló-

jában.

ennyire elismerő hangú 

ajánlás valóban ritkán ada-

tik. Mikortól olvashatja a 

nagyközönség is, hol lesz a 

kötet bemutatója?

Szeptember 22-én 17 óra 

30-kor tartjuk a MÚOSZ 

székházában egy kiállítás 

keretében. Keleti Éva nyitja 

meg, Igó Éva és Juhász Lujza 

(Sándor Erzsi lánya) olvas fel 

a könyvből. A kötetek már 

most is kaphatók Szentend-

rén a főtéri könyvesboltban, 

a Rózsavölgyi Zenemű- és 

Könyvesboltban Budapesten, a bemu-

tató alkalmával a MÚOSZ székházban, 

késő ősszel pedig az Óbudai Társaskör-

ben lesznek megvásárolhatók, vagy tő-

lem megrendelhetők.

Rappai Zsuzsa
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Azt meséld el Pista!, Mácsai Pál | Fotó: Paraszkay György



KONCERT

BArlANG
Duna korzó 18.
www.szentendreprogram.hu

szeptember 3. szombat 18-
20:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Görög zenés-táncos program 
élőzenével, zenél az Akropolis 
Compania zenekar.
A belépés ingyenes!

Szeptember 6. kedd 19:30
BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB
A friss Pro Urbe díjas klub, ami 
idén lép a 21. évébe, elválaszt-
hatatlan része lett a Barlang 
életének.
Belépő: 1500/1200 Ft

Szeptember 9. péntek 20:00
TÖKÉLETES HELYETTESEK 
koncert
Magyarország első számú Kis-
pál és a Borz tribute- és/vagy 
emlékzenekara.
Belépő: 1500Ft

Szeptember 16. péntek 20:00 
GENTRY SULTAN koncert
A Gentry Sultan a legendás Pop 
Ivan mítosz szellemiségét idéző, 
és annak alapító-tagjaiból álló 
formáció.
Belépő: 1500 Ft

Szeptember 17. szombat 21:30 
BALATON koncert
Az 1980 óta működő Balaton, a 
magyar underground megke-
rülhetetlen zenekara végre újra 
Szentendrén.
Belépő: 1500 Ft
(Kertmozi + koncert belépő: 2000 
Ft)

szeptember 22. csütörtök 20:00 
BLUES KLUB Fekete Jenő 
bemutatja: DEEP RIVER-BLUES 
KLUB
Fekete Jenő a hazai blues 
legendás előadója, blues törté-
neti koncert sorozatot indít. A
nyitókoncerten a blues korai 
spirituális dalait fogja játszani.
A belépés ingyenes!

szeptember 23. péntek 19:00
CITERALTER KLUB Dömény 
Krisztián és vendége
Dömény Krisztián vendége 
ezúttal Looper ügynök. A citera 
és a loop pedál rendhagyó 
elegyet alkot, nem mindennapi 
kombináció!
A belépés ingyenes!

szeptember 24. szombat 20:00
ÁGI ÉS A FIÚK - Dalok a Kontroll 
Csoporttól napjainkig
A Kontroll után 1986-ban indult 
Ági és a fiúk alapítója, Bárdos 
Deák Ági számos formációban 
játszotta újra zenekarainak 
dalait, s bővítette a repertoárt 
aktuális zenésztársaival új 
számokat írva.
Belépő: 1500 Ft

szeptember 30. péntek
THE LUBRICATORS koncert, 
előzenekar: SIN SEEKAS 
Egy kompromisszummentes 
ska bulival zárjuk a szeptem-
bert, a PASO-ból ismert Rieger 

János új zenekarának vendége 
a zentai Sin Seekas. Mo Faya!
Belépő: 1500 Ft

GYEREK

fereNCzY MÚzeUM
Kossuth L. u. 5.

szeptember 18. vasárnap 
10:00-12:00
Családi nap – Gyerekeknek kre-
atív foglalkozás, felnőtteknek 
kurátori tárlatvezetés. 
Kreatív foglalkozás díja: 500Ft (7 
év alatti gyermek 1 kísérőjének 
ingyenes)
A tárlatvezetés belépőjeggyel 
látogatható.

KÉPZŐMŰVÉSZETI FOGLALKO-
ZÁSOK GYEREKEKNEK a GYIK 
MŰHELLYEL
Már lehet jelentkezni a GYIK 
Műhely Szentendre foglalkozá-
saira! 2022 őszétől az Anna
Margit–Ámos Imre Múzeum ad 
helyet szerdánként és pénte-
kenként az újonnan induló
foglalkozásoknak.
FOGLALKOZÁSOK:
KEZESLÁBAS TERMÉSZET
szerdánként 15.00-16.30 / 5-8 
éveseknek
Jelentkezés: kovacsreka.gyik@
gmail.com
KEREKERDŐ BOTANIKA
szerdánként 17.00-18.30 / 8-12 
éveseknek
Jelentkezés: kovacsreka.gyik@
gmail.com
KESZEKÓSZÁLÓ
péntekenként 15.00-16.30 / 
5-8 éveseknek
Jelentkezés: menyhertjuci.gyik@
gmail.com
BOLYGÓKOPTATÓK
péntekenként 17.00-18.30 / 
9-12 éveseknek
Jelentkezés: menyhertjuci.gyik@
gmail.com

KIÁLLÍTÁS

CzÓBel MÚzeUM 
Templom tér 1.
www.muzeumicentrum.hu

2021. október 29. -  2022. 
október 30. 
KÉT PALETTA: Czóbel Béla – 
Modok Mária 
Kurátor: Muladi Brigitta
A kiállítás csütörtöktől vasárna-
pig 10 és 18 óra között tekinthető 
meg. 

 
fereNCzY MÚzeUM 
Kossuth Lajos utca 5.
www.muzeumicentrum.hu

június 24 – szeptember 25-ig
AZ IDŐ METSZETEIBEN – VAS 
ISTVÁN KIÁLLÍTÁS 
csütörtöktől vasárnapig 10:00-
18:00 között látogatható

július 21 – október 23-ig 
ÁRNYÉKOK ÉS JELEK
Anna Mark retrospektív kiállí-
tása

szeptember 8. csütörtök 
17:00–18:00
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS | 
Vas István. Az idő metszeteiben.

Kurátori tárlatvezetés Vas 
István. Az idő metszetiben kiállí-
táson Szilágyi Zsófia Júlia
irodalomtörténésszel.
A tárlatvezetés belépőjeggyel 
látogatható.

szeptember 16. péntek 
14:00–18:00
SZENIOR PÉNTEK | Anna Mark 
Árnyékok és jelek – Művészet-
terápiás műhely 50+
Alkotóműhely Anna Mark Ár-
nyékok és jelek c. kiállításához 
kapcsolódóan, Dr. Zám Mária
művészetterapeuta vezetésé-
vel.
A 4 órás foglalkozás díja – mely 
magában foglalja a belépője-
gyet és az eszközök árát is:
2000 Ft / fő. A férőhelyek száma 
korlátozott, regisztráció:
regisztracio@muzeumicentrum.
hu

szeptember 25. vasárnap 16:00
FINISSZÁZS
Nádasdy Ádám költő, műfordító 
tárlatvezetése
Közreműködik Trill Zsolt szín-
művész
Belépőjeggyel látogatható.

október 1.vasárnap 16:00
Tárlatvezetés 
Belépőjeggyel látogathatók. 

kMettY MÚzeUM 
Fő tér 21.

2021. november 12 –  novem-
ber 13. 
csütörtöktől vasárnapig 10:00-
18:00 között
KMETTY JÁNOS - AZ ÖRÖK 
KERESŐ 2.0. - Fókuszban a 
tájképek
Kurátor: Bodonyi Emőke.

ikON – szeNteNDrei kéPtÁr 
Fő tér 2-5

július 31. – szeptember 18-ig
SZELLEMEK TALÁLKOZÁSA
Fridvalszki Márk kiállítása
csütörtöktől vasárnapig 10:00-
18:00 között

szeptember 17. szombat 17:00
FINISSZÁZS | Tárlatvezetés | 
Fridvalszki Márk: Szellemek 
találkozása
Zemlényi-Kovács Barnabás 
teoretikus záró tárlatvezetése 
Fridvalszki Márk Szellemek
találkozása c. kiállításán.
A tárlatvezetés belépőjeggyel 
látogatható.

szeptember 24. szombat 19:00
HOMMAGE-MESSAGE À 
KURTÁG GYÖRGY
YORGOS - GEORGIOS 
TZORTZOGLOU KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthető: 2022. 
szeptember 25. - 2022. novem-
ber 20.
csütörtöktől vasárnapig 10:00-
18:00 között.
Megnyitó: szeptember 24. 
szombat, 19:00
Közreműködik az Amadinda 
ütőegyüttes

MŰvészetMAlOM
Bogdányi u. 32.

szeptember 29. csütörtök 18:00
KÉPTELENSÉG
Pacsika Rudolf kiállítása
Megnyitó: szeptember 29. csü-
törtök, 18:00
A kiállítás megtekinthető: 2022. 
szeptember 30. – 2023. január 
29.
csütörtöktől vasárnapig 10:00-
18:00 között
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október 15. szombat 18:00
CSENDEK - Deim Pál kiállítása
Megnyitó: október 15. szombat 
18:00
A kiállítás megtekinthető: 2022. 
október 16. – 2023. január 15.
csütörtöktől vasárnapig 10:00-
18:00 között 

szeptember 23. péntek 18:00
Pannónia-ház, Hincz terem, Vác 
(2600 Vác, Köztársaság út 19.)
LÁTHATATLAN  JELENLÉT 4.0 
BEVEZETÉS A KORTÁRS MŰVÉ-
SZETBE KAMASZOKNAK – DE 
NEMCSAK NEKIK
A szentendrei Ferenczy Múzeu-
mi Centrum “Kortársítás” mód-
szertani projektjének keretében 
létrejött kiállítás negyedik alka-
lommal Vácott mutatkozik be. 
A Ferenczy Múzeumi Centrum 
gyűjteményének alkotásai a 
váci Tragor Ignác Múzeum és a 
váci Madách Imre Nonprofit Kft. 
gyűjteményének darabjaival 
lépnek párbeszédre.
A kiállítás 2022. 09. 23. – 11. 30. 
között látogatható.

kOvÁCs MArGit 
kerÁMiAMÚzeUM
Vastagh György utca 1.

Állandó kiállítás 
KOVÁCS MARGIT, A DUNA 
KIRÁLYNŐJE
A hét minden napján (hétfőtől – 
vasárnapig)  10:00 és 18:00 óra 
között látogatható

Pirk JÁNOs MÚzeUM
Bogdányi utca 34.

PIRK JÁNOS ÉLETMŰKIÁLLÍTÁS 
- Állandó kiállítás
Pirk János festőművész, a 
szentendrei Új Művésztelep 
tagja páratlan életművét:
festményeit és grafikáit mutatja 
be a város legújabb múzeuma.
Megtekinthető péntek, szombat, 
vasárnap 12 és 17 óra között.

vAJDA MÚzeUM - PhOtOlAB  
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu

2022. június 18. – 2022. szep-
tember 11-ig
PASSING TIME 
Deim Balázs egyéni kiállítása

szeptember 11. vasárnap 17:00
FINISSZÁZS
Fodor Balázs költő és Deim 
Balázs fotográfus záró 
tárlatvezetése
Ingyenesen látogatható

BArlANG
Duna korzó 18.
www.szentendreprogram.hu

augusztus 26. – szeptember 9.
FARKAS KORNÉL 
természetfotós kiállítása

MOZI

BArlANG, kertMOzi
Duna korzó 18.
www.szentendreprogram.hu

szeptember 1. csütörtök 21:00 
MOZIKLIP
Tímár Péter ’87-es filmjében a 
kertmoziszerű díszletben rövid 
zenés keretjátékkal összefűzve 

egy-egy klipnyi időt kapnak a 
bemutatkozásra a hazai popze-
nei és újhullámos együttesek, 
valamint az énekesek.
Belépő: 1200 Ft

szeptember 8. csütörtök 21:00 
JÉGKRÉMBALETT
A szomszédos Vajda Lajos Stú-
dióhoz és Szentendréhez ezer 
szállal kötődő A.E. Bizottság 
1984-es zenés filmje.
Belépő: 1200 Ft

szeptember 17. szombat 19:30 
OTT TORONY VOLT
Víg Mihály, a Balaton zenekar 
énekese beszél az életéről, a 
korszak légköréről, az alternatív
kultúrához kapcsolódó megha-
tározó emberekről és a velük 
való kapcsolatáról.
Belépő: 1200 Ft

P’Art MOzi
Duna korzó 25.
www.partmozi.hu

szeptember 1.csütörtök
BÓDY TEREM: 
16:00 MINDEN JÓT, LEO GRAN-
DE! 97’ (feliratos)
17:45 SZIA ÉLETEM! 115’
20:00 NEM 135’ (szinkronizált)
VÁRKONYI TEREM: 
16:30 BUSHO
18:00 BUSHO
19:30 BUSHO

szeptember 2.péntek
BÓDY TEREM: 
16:00 A JÓ FŐNÖK 120’ (felira-
tos)
18:15 MINDEN JÓT, LEO GRAN-
DE 97’ (feliratos)
20:00 AHOL A FOLYAMI RÁKOK 
ÉNEKELNEK 125’ (szinkronizált)
VÁRKONYI TEREM:
16:30 BUSHO
18:00 BUSHO
19:30 BUSHO

szeptember 3.szombat
BÓDY TEREM: 
14:15 TOMBOLÓ BLÖKI 97’ 
(szinkronizált)
16:15 OTT TORONY VOLT: VÍG 
MIHÁLY PORTRÉ 103’
18:15 EGYÜTT KEZDTÜK 100’
20:00 MINDEN JÓT, LEO GRAN-
DE 97’ (feliratos)
VÁRKONYI TEREM: 16:30 
BUSHO
18:00 BUSHO
19:30 BUSHO

szeptember 4.vasárnap
BÓDY TEREM:
14:00 A TENGER DALA 93’ 
(szinkronizált)
15:45 MINDEN JÓT, LEO GRAN-
DE 97’ (feliratos)
17:30 NEM 135’ (szinkronizált)
20:00 AHOL A FOLYAMI RÁKOK 
ÉNEKELNEK 125’ (szinkronizált)
VÁRKONYI TEREM: 16:30 
BUSHO
18:00 BUSHO
19:30 BUSHO

szeptember 5.hétfő
BÓDY TEREM: 
16:00 OTT TORONY VOLT: VÍG 
MIHÁLY PORTRÉ 103’
18:00 SZIA ÉLETEM! 115’
20:00 MINDEN JÓT, LEO GRAN-
DE 97’ (feliratos)

szeptember 6.kedd
BÓDY TEREM: 
16:00 NEM 135’ (szinkronizált)

18:30 CARSON COMA: A KON-
CERTFILM 55’ (jegyár: 2000Ft)
20:00 MINDEN JÓT, LEO GRAN-
DE 97’ (feliratos)

szeptember 7.szerda
BÓDY TEREM: 
16:00 MINDEN JÓT, LEO GRAN-
DE 97’ (feliratos)
17:45 AHOL A FOLYAMI RÁKOK 
ÉNEKELNEK 125’ (szinkronizált)
20:00 SZIA ÉLETEM! 115’

szeptember 8.csütörtök
BÓDY TEREM:
16:00 EGYÜTT KEZDTÜK 100’
18:00 3000 ÉV VÁGYAKOZÁS 
108’ (szinkronizált)
20:00 ALIENOID 142’ (feliratos)

szeptember 9.péntek
BÓDY TEREM:
16:00 FIATAL SZERETŐK 114’ 
(feliratos)
18:00 MOZINET FILMNAPOK: 
ESEMÉNY 100’ (feliratos) (PRE-
MIER ELŐTT)
20:00 ALIENOID 142’ (feliratos)

szeptember 10.szombat
BÓDY TEREM: 
14:15 DC SZUPERÁLLATOK 
LIGÁJA 100’ (szinkronizált)
16:00 MINDEN JÓT, LEO GRAN-
DE 97’ (feliratos)
18:00 ALIENOID 142’ (feliratos)
20:30 3000 ÉV VÁGYAKOZÁS 
108’ (szinkronizált)

szeptember 11.vasárnap
BÓDY TEREM: 
14:30 MIA ÉS ÉN: SZINTÓPIA 
HŐSE 82’ (szinkronizált)
16:00 FIATAL SZERETŐK 114’ 
(feliratos)
18:00 3000 ÉV VÁGYAKOZÁS 
108’ (szinkronizált)
20:00 NEM 135’ (szinkronizált)

szeptember 12.hétfő
BÓDY TEREM: 
16:00 ALIENOID 142’ (feliratos)
18:30 OTT TORONY VOLT: VÍG 
MIHÁLY PORTRÉ 103’
20:30 FIATAL SZERETŐK 114’ 
(feliratos)
VÁRKONYI TEREM: 19:00 A 
KÁRPÁT MEDENCE MESÉI 
VETÍTÉSSOROZAT:
APRÓ MESÉK 112’

szeptember 13.kedd
BÓDY TEREM: 
16:00 FIATAL SZERETŐK 114’ 
(feliratos)
18:00 ÖKOMENIKUS FILMSO-
ROZAT: KIVÁNDORLÓK 148’ 
(feliratos)
20:30 3000 ÉV VÁGYAKOZÁS 
108’ (szinkronizált)

szeptember 14.szerda
BÓDY TEREM:
16:00 MINDEN JÓT, LEO GRAN-
DE 97’ (feliratos)
17:45 AHOL A FOLYAMI RÁKOK 
ÉNEKELNEK 125’ (szinkronizált)
20:00 ALIENOID 142’ (feliratos)

szeptember 15.csütörtök
BÓDY TEREM: 
16:00 SZIA ÉLETEM 115’
18:00 FIATAL SZERETŐK 114’ 
(feliratos)
20:00 NYUGATI NYARALÁS 91’

szeptember 16.péntek
BÓDY TEREM:
16:00 EGYÜTT KEZDTÜK 100’
17:45 A JÓ FŐNÖK 120’ (feliratos)
20:00 NYUGATI NYARALÁS 91’

szeptember 17.szombat
BÓDY TEREM:
14:00 A TENGER DALA 93’ 
(szinkronizált)

RETRO

KÖNYV- ÉS 

FOLYÓIRATVÁSÁR

2022. AUGUSZTUS 26. ÉS 

SZEPTEMBER 16. KÖZÖTT 

 
WWW.HBPMK.HU

HELYSZÍN: 2000 SZENTENDRE, PÁTRIÁRKA UTCA 7.
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SZENTENDREI NYITOTT
TEMPLOMOK HÉTVÉGÉJE SZAKRALITÁS,  

MŰVÉSZET,  
SZENTENDRE

2022. SZEPTEMBER 9.

16.00 Ferenczy Múzeumi Centrum -  
          GYIK Műhely kreatív programja

Preobrazsenszka templom,  
Bogdányi út 42.

16.00 KÉK séták a templomok között 
          orgonamuzsikával

Regisztráció szükséges:
tdm@szentendre.hu 
vagy 06-26-317-965/66 mellék

Indulás: Tourinform Iroda,  
Dumtsa Jenő utca 22.

17.00  Istenes versek Mihályi Győző 
           színművész előadásában

Református templom,  
Rákóczi Ferenc u. 14.

17.00  Shabbat fogadás Radnóti Zoltánnal,  
         a budapesti rabbiság vezetőjével

Kántor: Dési Tamás
Szántó Emlék- és Zsidó Imaház,  
Alkotmány u. 3.

18.00 Barokk irodalom
Lope de Vega spanyol drámaíró  
hányattatott és kalandos élete -  
Kiss Eszter színművész előadása.  
Helyszín: Keresztelő Szent János  
plébániatemplom, Templomtér

20. 00  Mendelssohn Kamarazenekar  
         koncertje

Szent Péter-Pál templom,  
Kucsera Ferenc u. 1.

21.00  Szent Efrém Férfikar koncertje
Szent Péter-Pál templom,  
Kucsera Ferenc u. 1.

2022. SZEPTEMBER 10.

15.00 KÉK séták a templomok között 
          orgonamuzsikával

Regisztráció szükséges:
tdm@szentendre.hu 
vagy 06-26-317-965/66 mellék

Indulás: Tourinform Iroda, 
Dumtsa Jenő utca 22.

16.00 MANK festőudvar a templomkertben
Preobrazsenszka templom kertje,  
Bogdányi út 42.

16.00 A Pozsarevacska templom -  
          Dr. Golub Xénia  
          művészettörténész előadása

Pozsarevacska templom,  
Kossuth Lajos u. 1.
Regisztráció szükséges:  
regisztracio@muzeumicentrum.hu

16.30  A Pozsarevacska templom -  
          Dr. Golub Xénia  
          művészettörténész előadása

Pozsarevacska templom,  
Kossuth Lajos u. 1.
Regisztráció szükséges:  
regisztracio@muzeumicentrum.hu

17.00 Az év műtárgya  
          a Szerb Egyházi Múzeumban

Istenszülő Krisztussal –  
Chilandari Istenszülő,  
Mitrofán ikonfestő alkotása, 1764. körül.
Az év műtárgya a Szerb Egyházi Múzeum 
kertjében kerül bemutatásra rövid vetítés 
és előadás kíséretében, majd a rendez-
vény résztvevőinek lehetősége nyílik 
a műtárgy megtekintésére a Múzeum 
kiállítóterében. 
Szerb Egyházi Múzeum udvara,  
Fő tér 6., bejárat a Görög utca felől

17.30 Continental Band koncertje
Református templom, Rákóczi Ferenc u. 14.

19.00  “Szárnysuhogás a költészetben” –  
           Nemes Nagy Ágnes szakralitása /  
           Irodalmi Szalon Juhász Annával 
          és Borbély Alexandrával

Evangélikus templom, Luther tér 1.

20.00  Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje
Keresztelő Szent János plébániatemplom, 
Templomtér

21.00  Quiz Night: Szentendre templomai
  Templom-kvíz a Szentendrei Baptista  
Gyülekezet szervezésében,  
Bartha Álmossal.
Regisztráció: az Offline Center Face-
book-oldalán meghirdetett eseményben 
Offline Center, Ady Endre út 6/b

21.00   Dohnányi Kvartett koncertje
Evangélikus templom, Luther tér 1.

2022. SZEPTEMBER 11.

14.00  Kreatív kézműves foglalkozás 10 év 
          alatti gyerekeknek -  
          Hogyan jelenítette meg Deim Pál  
          az üvegablakaiban Isten tervét?

Református templom,  
Rákóczi Ferenc u. 14.

15.00  Kreatív kézműves foglalkozás 10 év 
          feletti gyerekeknek -  
          Hogyan jelenítette meg Deim Pál  
          az üvegablakaiban Isten tervét?

Református templom,  
Rákóczi Ferenc u. 14.

15.00  KÉK séták a templomok között 
          orgonamuzsikával

Regisztráció szükséges:
tdm@szentendre.hu 
vagy 06-26-317-965/66 mellék

Indulás: Tourinform Iroda,  
Dumtsa Jenő utca 22.

16.00  A Belgrád székesegyház története 
           és művészeti értékei - Vukovits Koszta 
           művészettörténész előadása

Belgrád Püspöki Székesegyház,  
Alkotmány utca 

17.00  A Preobrazsenszka templom  
           ikonosztázának és berendezési tárgyainak 
           restaurálása - Vukovits Koszta művészet- 
           történész, a Szerb Egyházi Múzeum 
           igazgatójának előadása

Preobrazsenszka templom,  
Bogdányi út 42.

18.00  Golda János építész előadása  
           Szentendre legősibb templomáról

Keresztelő Szent János 
plébániatemplom, Templom tér

19.00  Sabbathsong Klezmer Band Koncert
Preobrazsenszka templom előtt,  
a Vujicsics téren

20.00 Árnyékban éles fény
A Radnóti házaspár fényképeiből készült 
albumot Krähling Edit, az MTA kutatója,  
a könyv szerkesztője mutatja be. Kőszegi 
Ákos Radnóti költeményeket szaval.
Szántó Emlék- és Zsidó Imaház,  
Alkotmány u. 3.

21.00  Vujicsics Együttes koncertje
Preobrazsenszka templom előtt,  
a Vujicsics téren

Szabadtéri tárlat
Vajda Lajos és Szentendre –   
tablókiállítás az Alkotmány utcában 
kurátor: Szabó Noémi 
              Sz. Tóth Judit 
Helyszín: Belgrád Székesegyház,  
Alkotmány utca 
A szabadtéri tárlat kiegészítő eseménye  
a 2022. október 27-én újranyíló  
Vajda Emlékmúzeum Vajda Szentendréje 
című kiállításnak.  
A kiállítás megtekinthető 2023 áprilisáig 

Szentendrei Nyitott Templomok  
Hétvégéje a Skanzenben 

2022. szeptember 9-11.
Határtalan templomtúra -   
szakralitás, emlékezet, művészet, közös-
ség, ünnep, áldás, hála, béke, ég, föld. 
11.00 Bringatúra
A program regisztrációhoz kötött, díja a 
Múzeumi belépőjegyen felül felnőtteknek 
500 Ft, gyerekeknek 250 Ft. Érdemes sa-
ját kerékpárral jönni, de helyszíni kerék-
pár bérlésre is van lehetőség korlátozott 
számban, melynek napidíja 800 Ft. 
11.30 Gyalogtúra
A program regisztrációhoz kötött és 
Múzeumi belépőjeggyel díjmentesen 
látogatható.   
Részletek: skanzen.hu

Karitatív gyűjtés
A hétvége során gyűjtést szervezünk  
a szentendrei Karitász számára.  
Az adományokat gyermekek nyári tábo-
roztatására fordítják.

A hétvége programjai ingyenesek.
Keresd programfüzetünket  
a részletekért, vagy online:  
www.muzeumicentrum.hu

 Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje

          A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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SZENTENDREI NYITOTT
TEMPLOMOK HÉTVÉGÉJE SZAKRALITÁS,  

MŰVÉSZET,  
SZENTENDRE

2022. SZEPTEMBER 9.

16.00 Ferenczy Múzeumi Centrum -  
          GYIK Műhely kreatív programja

Preobrazsenszka templom,  
Bogdányi út 42.

16.00 KÉK séták a templomok között 
          orgonamuzsikával

Regisztráció szükséges:
tdm@szentendre.hu 
vagy 06-26-317-965/66 mellék

Indulás: Tourinform Iroda,  
Dumtsa Jenő utca 22.

17.00  Istenes versek Mihályi Győző 
           színművész előadásában

Református templom,  
Rákóczi Ferenc u. 14.

17.00  Shabbat fogadás Radnóti Zoltánnal,  
         a budapesti rabbiság vezetőjével

Kántor: Dési Tamás
Szántó Emlék- és Zsidó Imaház,  
Alkotmány u. 3.

18.00 Barokk irodalom
Lope de Vega spanyol drámaíró  
hányattatott és kalandos élete -  
Kiss Eszter színművész előadása.  
Helyszín: Keresztelő Szent János  
plébániatemplom, Templomtér

20. 00  Mendelssohn Kamarazenekar  
         koncertje

Szent Péter-Pál templom,  
Kucsera Ferenc u. 1.

21.00  Szent Efrém Férfikar koncertje
Szent Péter-Pál templom,  
Kucsera Ferenc u. 1.

2022. SZEPTEMBER 10.

15.00 KÉK séták a templomok között 
          orgonamuzsikával

Regisztráció szükséges:
tdm@szentendre.hu 
vagy 06-26-317-965/66 mellék

Indulás: Tourinform Iroda, 
Dumtsa Jenő utca 22.

16.00 MANK festőudvar a templomkertben
Preobrazsenszka templom kertje,  
Bogdányi út 42.

16.00 A Pozsarevacska templom -  
          Dr. Golub Xénia  
          művészettörténész előadása

Pozsarevacska templom,  
Kossuth Lajos u. 1.
Regisztráció szükséges:  
regisztracio@muzeumicentrum.hu

16.30  A Pozsarevacska templom -  
          Dr. Golub Xénia  
          művészettörténész előadása

Pozsarevacska templom,  
Kossuth Lajos u. 1.
Regisztráció szükséges:  
regisztracio@muzeumicentrum.hu

17.00 Az év műtárgya  
          a Szerb Egyházi Múzeumban

Istenszülő Krisztussal –  
Chilandari Istenszülő,  
Mitrofán ikonfestő alkotása, 1764. körül.
Az év műtárgya a Szerb Egyházi Múzeum 
kertjében kerül bemutatásra rövid vetítés 
és előadás kíséretében, majd a rendez-
vény résztvevőinek lehetősége nyílik 
a műtárgy megtekintésére a Múzeum 
kiállítóterében. 
Szerb Egyházi Múzeum udvara,  
Fő tér 6., bejárat a Görög utca felől

17.30 Continental Band koncertje
Református templom, Rákóczi Ferenc u. 14.

19.00  “Szárnysuhogás a költészetben” –  
           Nemes Nagy Ágnes szakralitása /  
           Irodalmi Szalon Juhász Annával 
          és Borbély Alexandrával

Evangélikus templom, Luther tér 1.

20.00  Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje
Keresztelő Szent János plébániatemplom, 
Templomtér

21.00  Quiz Night: Szentendre templomai
  Templom-kvíz a Szentendrei Baptista  
Gyülekezet szervezésében,  
Bartha Álmossal.
Regisztráció: az Offline Center Face-
book-oldalán meghirdetett eseményben 
Offline Center, Ady Endre út 6/b

21.00   Dohnányi Kvartett koncertje
Evangélikus templom, Luther tér 1.

2022. SZEPTEMBER 11.

14.00  Kreatív kézműves foglalkozás 10 év 
          alatti gyerekeknek -  
          Hogyan jelenítette meg Deim Pál  
          az üvegablakaiban Isten tervét?

Református templom,  
Rákóczi Ferenc u. 14.

15.00  Kreatív kézműves foglalkozás 10 év 
          feletti gyerekeknek -  
          Hogyan jelenítette meg Deim Pál  
          az üvegablakaiban Isten tervét?

Református templom,  
Rákóczi Ferenc u. 14.

15.00  KÉK séták a templomok között 
          orgonamuzsikával

Regisztráció szükséges:
tdm@szentendre.hu 
vagy 06-26-317-965/66 mellék

Indulás: Tourinform Iroda,  
Dumtsa Jenő utca 22.

16.00  A Belgrád székesegyház története 
           és művészeti értékei - Vukovits Koszta 
           művészettörténész előadása

Belgrád Püspöki Székesegyház,  
Alkotmány utca 

17.00  A Preobrazsenszka templom  
           ikonosztázának és berendezési tárgyainak 
           restaurálása - Vukovits Koszta művészet- 
           történész, a Szerb Egyházi Múzeum 
           igazgatójának előadása

Preobrazsenszka templom,  
Bogdányi út 42.

18.00  Golda János építész előadása  
           Szentendre legősibb templomáról

Keresztelő Szent János 
plébániatemplom, Templom tér

19.00  Sabbathsong Klezmer Band Koncert
Preobrazsenszka templom előtt,  
a Vujicsics téren

20.00 Árnyékban éles fény
A Radnóti házaspár fényképeiből készült 
albumot Krähling Edit, az MTA kutatója,  
a könyv szerkesztője mutatja be. Kőszegi 
Ákos Radnóti költeményeket szaval.
Szántó Emlék- és Zsidó Imaház,  
Alkotmány u. 3.

21.00  Vujicsics Együttes koncertje
Preobrazsenszka templom előtt,  
a Vujicsics téren

Szabadtéri tárlat
Vajda Lajos és Szentendre –   
tablókiállítás az Alkotmány utcában 
kurátor: Szabó Noémi 
              Sz. Tóth Judit 
Helyszín: Belgrád Székesegyház,  
Alkotmány utca 
A szabadtéri tárlat kiegészítő eseménye  
a 2022. október 27-én újranyíló  
Vajda Emlékmúzeum Vajda Szentendréje 
című kiállításnak.  
A kiállítás megtekinthető 2023 áprilisáig 

Szentendrei Nyitott Templomok  
Hétvégéje a Skanzenben 

2022. szeptember 9-11.
Határtalan templomtúra -   
szakralitás, emlékezet, művészet, közös-
ség, ünnep, áldás, hála, béke, ég, föld. 
11.00 Bringatúra
A program regisztrációhoz kötött, díja a 
Múzeumi belépőjegyen felül felnőtteknek 
500 Ft, gyerekeknek 250 Ft. Érdemes sa-
ját kerékpárral jönni, de helyszíni kerék-
pár bérlésre is van lehetőség korlátozott 
számban, melynek napidíja 800 Ft. 
11.30 Gyalogtúra
A program regisztrációhoz kötött és 
Múzeumi belépőjeggyel díjmentesen 
látogatható.   
Részletek: skanzen.hu

Karitatív gyűjtés
A hétvége során gyűjtést szervezünk  
a szentendrei Karitász számára.  
Az adományokat gyermekek nyári tábo-
roztatására fordítják.

A hétvége programjai ingyenesek.
Keresd programfüzetünket  
a részletekért, vagy online:  
www.muzeumicentrum.hu

 Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje

          A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



15:45 KING – EGY KIS OROSZ-
LÁN NAGY KALANDJA 90’ 
(szinkronizált)
17:30 ALIENOID 142’ (feliratos)
20:00 NYUGATI NYARALÁS 91’

szeptember 18.vasárnap
BÓDY TEREM: 
14:00 MIA ÉS ÉN: SZINTÓPIA 
HŐSE 82’ (szinkronizált)
15:30 KING – EGY KIS OROSZ-
LÁN NAGY KALANDJA 90’ 
(szinkronizált)
17:15 CARSON COMA: A KON-
CERTFILM 55’ (jegyár: 2000Ft)
18:15 EXHIBITION: A FÉLREIS-
MERT RAFFAELLO 90’ (felirat) 
(jegyár: 1700Ft)
20:00 NYUGATI NYARALÁS 91’

szeptember 19.hétfő
BÓDY TEREM: 
16:00 NYUGATI NYARALÁS 91’
17:45 3000 ÉV VÁGYAKOZÁS 
108’ (szinkronizált)
19:45 TOP GUN: MAVERICK 131’ 
(szinkronizált)
VÁRKONYI TEREM: 19:00 A 
KÁRPÁT MEDENCE MESÉI 
VETÍTÉSSOROZAT:
HIDEG NAPOK 96’

szeptember 20.kedd
BÓDY TEREM: 
16:15 CSALÁDBÓL IS MEGÁRT A 
SOK 2: IRÁNY PORTUGÁLIA 91’ 
(szinkronizált)
18:00 NYISD KI A SZEMED VETÍ-
TÉSSOROZAT: FIATAL SZERE-
TŐK 114’ (feliratos)
20:00 NYUGATI NYARALÁS 91’

szeptember 21.szerda
BÓDY TEREM: 
15.30 VÖRÖS RAKÉTA 130’ 
(feliratos)
18:00 NYUGATI NYARALÁS 91’ –
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ TISZE-
KER DÁNIEL ÉS LÉVAI BALÁZS 
RENDEZŐKKEL
20:15 A GYILKOS JÁRAT 127’ 
(szinkronizált)

szeptember 22.csütörtök
BÓDY TEREM: 
16:00 MAGASSÁGOK ÉS 
MÉLYSÉGEK 98’
18:00 NYUGATI NYARALÁS 91’
19:45 AHOL A FOLYAMI RÁKOK 
ÉNEKELNEK 125’ (szinkronizált)

szeptember 23.péntek
BÓDY TEREM: 
16:00 MAGASSÁGOK ÉS 
MÉLYSÉGEK 98’
18:00 BEREMÉNYI KALAPJA 82’
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ A 
RENDEZŐVEL PAPP GÁBOR 
ZSIGMONDDAL
20:30 NYUGATI NYARALÁS 91’

szeptember 24.szombat
BÓDY TEREM:
14:00 TOMBOLÓ BLÖKI 97’ 
(szinkronizált)
15:45 KING – EGY KIS OROSZ-
LÁN NAGY KALANDJA 90’ 
(szinkronizált)
17:30 NYUGATI NYARALÁS 91’
19:15 BEREMÉNYI KALAPJA 82’
20:45 MAGASSÁGOK ÉS 
MÉLYSÉGEK 98’

szeptember 25.vasárnap
BÓDY TEREM: 
14:45 KING – EGY KIS OROSZ-
LÁN NAGY KALANDJA 90’ 
(szinkronizált)
16:30 BEREMÉNYI KALAPJA 82’
18:15 MAGASSÁGOK ÉS 
MÉLYSÉGEK 98’

20:00 NYUGATI NYARALÁS 91’
VÁRKONYI TEREM: 14:00 A 
KÁRPÁT MEDENCE MESÉI 
VETÍTÉSSOROZAT:
LEGENDÁRIUM: MESÉK SZÉ-
KELYFÖLDRŐL 80’

szeptember 26.hétfő
BÓDY TEREM: 
16:15 EXHIBITION: A FÉLREIS-
MERT RAFFAELLO 90’ (felirat) 
(jegyár: 1700Ft)
18:00 NYUGATI NYARALÁS 91’
19:45 MAGASSÁGOK ÉS 
MÉLYSÉGEK 98’

szeptember 27.kedd
BÓDY TEREM: 
16:15 MAGASSÁGOK ÉS 
MÉLYSÉGEK 98’
18:00 LÉLEKMOZI VETÍTÉSSO-
ROZAT: A JÁTSZMA 112’
20:00 NYUGATI NYARALÁS 91’

szeptember 28.szerda
BÓDY TEREM: 16:00 FIATAL 
SZERETŐK 114’ (feliratos)
18:00 MAGASSÁGOK ÉS 
MÉLYSÉGEK 98’
20:00 BEREMÉNYI KALAPJA 82’

szeptember 29.csütörtök
BÓDY TEREM: 
16:00 ESEMÉNY 100’ (feliratos)
18:00 ECC, PECC, KI LEHETSZ? 
98’ (feliratos)
20:00 PETER VON KANT 85’ 
(feliratos)

szeptember 30.péntek 
BÓDY TEREM: 
16:00 ECC, PECC, KI LEHETSZ? 
98’ (feliratos)
18:00 PETER VON KANT 85’ 
(feliratos)
19:45 ESEMÉNY 100’ (feliratos)

október 1.szombat
BÓDY TEREM:  
14:00 MINYONOK: GRU SZÍN-
RELÉP 90’ (szinkronizált)
15:45 KING – EGY KIS OROSZ-
LÁN NAGY KALANDJA 90’ 
(szinkronizált)
17:30 ESEMÉNY 100’ (feliratos)
19:30 PETER VON KANT 85’ 
(feliratos) 
21:00 ECC, PECC, KI LEHETSZ? 
98’ (feliratos)

október 2.vasárnap
BÓDY TEREM:  
14:00 MINYONOK: GRU SZÍN-
RELÉP 90’ (szinkronizált)
15:45 A TENGER DALA 93’ 
(szinkronizált)
17:30 MAGASSÁGOK ÉS 
MÉLYSÉGEK 98’

október 3.hétfő 
BÓDY TEREM:  
16:00 BEREMÉNYI KALAPJA 82’
17:30 MAGASSÁGOK ÉS 
MÉLYSÉGEK 98’
19:30 ECC, PECC, KI LEHETSZ? 
98’ (feliratos)

október 4.kedd
BÓDY TEREM:  
16:30 PETER VON KANT 85’ 
(feliratos)
18:00 TÖRÖK KATALIN ELŐA-
DÁSA
20:30 ECC, PECC, KI LEHETSZ? 
98’ (feliratos)

október 5.szerda
BÓDY TEREM:
16:00 ECC, PECC, KI LEHETSZ? 
98’ (feliratos)

17:45 ESEMÉNY 100’ (feliratos)
19:45 MAGASSÁGOK ÉS 
MÉLYSÉGEK 98’

Civil hÁz
Péter Pál utca 1.

szeptember 28. szerda
18:00:  ÖKOPARTY FILMKLUB: 
minden hónap utolsó szerdáján 
filmvetítés, utána beszélgetés 
meghívott vendégekkel

EGYÉB

BArlANG
Duna korzó 18.
www.szentendreprogram.hu

szeptember 10. szombat 11:00-
17:00 
BICIKLIBÖRZE
Kerékpár adás-vétel, cse-
re-bere, és egyéb kerékpáros 
programok.
A belépés ingyenes!

szeNteNDrei JÁrÁs
eGészséGfeJlesztési irODA 
Pócsmegyer, Ady Endre utca 22.
efi.szentendre.hu
Facebook:www.facebook.com/
szentendreefi

szeptember 6.,13.,20. és 27. 
9:00
KÖZÖSSÉGI TORNA 
Keddenként 9 órakor várjuk 
az érdeklődőket, ameddig az 
időjárás engedi.
Czóbel Park 
STRESSZOLDÓ FOGLALKOZÁ-
SOK:
Szentendre Japánkert
(Foglalkozásvezető: Lehosik 
Marianna, pszichológus)

szeptember 14. szerda 18:00
LÉGZÉSTECHNIKÁK  a stresz-
szoldás szolgálatában.

szeptember 19. hétfő
EGYÉNI ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS 
TESTÖSSZETÉTEL ANALÍZIS
ingyenes
További információk az efi.
szentendre.hu
Facebook:www.facebook.com/
szentendreefi

szeptember 21. szerda 18:00
PROGRESSZÍV RELAXÁCIÓ

szeptember 28. szerda 18:00
VIZUALIZÁCIÓS GYAKORLATOK 
a stresszoldás szolgálatában

október 3. hétfő 18:00
SZORONGÁS ÉS AGGODALOM 
OLDÁSA
Két alkalmas foglalkozás. (A 
helyszín szervezés alatt)
Foglalkozás vezető: Horváth 
Judit pszichológus 
honlap: efi.szentendre.hu/prog-
ram/jelentkezési lap
Facebook: https://www.face-
book.com/szentendreefi

hAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka u.7.
www.hbpmk.hu

szeptember 7. szerda 10:00 
A Szentendrei Járási Egészség-
fejlesztési Iroda előadása- Ke-
tótól az időszakos böjtig, avagy 
napjaink népszerű diétái

szeptember 7. szerda 18:00
SZENTENDREI KERTBARÁTOK – 
kiállításmegnyitó 

szeptember 12. hétfő 17:00
BIBLIOTERÁPIA – 4 alkalmas 
biblioterápiás foglalkozás indul, 
két heti gyakorisággal. 
Foglalkozásvezető:
Horváth Judit biblioterapeuta, 
kiképző, pszichológus

szeptember 14. szerda 18:00
GÁL FERENC költő estje

szeptember 20. kedd 19:00 
DR. KISS LÁSZLÓ fizikussal 
beszélget Kellár F. János Im-
mánuel

szeptember 21. szerda 18:00
A MI PETŐFINK kiállítás – meg-
nyitja Parti Nagy Lajos

szeptember 28. szerda 18:00
APANETWORK – Léder 
László pszichológus előadás - 
sorozatnak első része

október 3. hétfő 18:00
ESÉLY AZ INFORMÁCIÓHOZ – 
70 évesek a megyei könyvtárak 

október 4. kedd 18:00 
AZ ÁLLATOK ESÉLYEI - Szent-
endrei Árvácska Állatvédő 
Egyesület programja 

október 5. szerda 10:00
ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ - A 
Szentendrei Járás Egészségfej-
lesztési Iroda előadása

október 5. szerda 16:00
ESÉLY AZ EMBERI MÉLTÓSÁG-
HOZ – Komáromi-Raisz Borbála 
workshopot szervez mozgássé-
rült és ép gyerekek számára.

felhívÁs
Az idén 30 éves Diótörő Balettiskola tanéve 2022. szeptember 

15-től indul a Dunaparti Művelődési Házban (2000 Szentend-

re, Dunakorzó 18.) minden héten kedden és csütörtökön, a 

következő csoportbeosztásban:

óvodások (5 éves kortól): 14:30-15:15-ig

1. és 2. osztályosok (kis csoport): 15:15-16:00-ig

3. és 4. osztályosok (közép csoport): 16:00-17:00-ig

5. és 6. osztályosok (nagy csoport): 17:00-18:15-ig

7. osztályosok és idősebbek (haladó csoport): 18:15-19:45-ig

Jelentkezni a tamasgy@t-online.hu e-mail címen, vagy sze-

mélyesen a Dunaparti Művelődési Házban (2000 Szentendre, 

Dunakorzó 18.) lehetséges.
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Szenes Hanna története a Szentendrei Teátrumban
„Huszonhárom lennék / most júliusban. / 

Merész játékban számra tettem, / A kocka 

perdült. – Veszítettem.” – írja Szenes Han-

na, született Szenes Anikó 1944 júniusá-

ban, nem sokkal kivégzése előtt. Az itthon 

csaknem elfeledett költőnőt Izraelben 

nemzeti hősként tisztelik, költeményei ré-

szét képezik a középiskolai tananyagnak. 

Magyarországon csupán néhány közteret 

neveztek el róla, Budapesten 2020-ban ka-

pott aprócska szobrot a nevét viselő VII. 

kerületi parkban. A Szentendrei Teátrum a 

Füge Produkció és a Miss Biro Publishing 

közreműködésével emlékezett meg róla 

egy zenés előadás keretében a Vajda Lajos 

Múzeum udvarában.

A közönség személyes oldaláról ismer-

hette meg a Pesten felcseperedő, idea-

lista Anikót, aki szinte már gyerekkorában 

sejtette, hogy elvhűsége nagy áldozatot 

követel majd a jövőben. Felháborodva az 

igazságtalanságokon, amik az antiszemita 

magyar oktatásban érték zsidó szárma-

zása miatt, a középiskola befejezése után 

Palesztinába emigrált, és nevét Hanná-

ra változtatta. A közönség dalba öntött 

versein keresztül követhette végig a vá-

rosi lány átváltozását a kibucban, ahol 

mezőgazdasági munkát végzett. A fiktív 

elemeket nélkülöző, teljesen valós napló-

bejegyzéseken és elbeszéléseken alapuló 

történet azonban tragédiába torkollik: a 

költőnő megkínoztatását, kitartását és 

hősi halálát is az új perspektívába kerülő 

dalok mesélik el.

A színdarab összhatását tekintve kedves, 

megható emléket állít Szenes Hannának. 

Magyar nyelvű versei a darabban kontex-

tusba kerülnek, életszerű helyzeteken át 

ismerheti meg őket a közönség. A nézőnek 

időnként azonban olyan érzése támadhat, 

hogy Hanna karakterét inkább egyfajta 

kamaszos dac, mint az őszinte segíteni 

vágyás hajtja a vesztébe. Mellette a többi 

szereplő – édesanyja, bátyja, katonatársai 

– háttérbe szorulnak, időszűkében azon-

ban talán maga Hanna sem jut elégszer 

szóhoz, hogy elmondhassa, mi motiválta 

öngyilkosnak tűnő vállalkozását. A dalok 

megzenésítése, hangszerelése ugyanak-

kor szerény, de méltó visszhangja a fiatal 

költő gondolatvilágának.

Vas Julianna

Szentendre, a kedvedre
Kivel ne történt volna meg szent-

endreiként, hogy a belvárosban 

sétálgatva külföldiek szólítják meg, 

mit ajánl, hol egyenek, mit nézze-

nek meg. Ha bajban lennénk a vá-

lasszal, ezúttal lesz mire támasz-

kodnunk, ugyanis augusztus 28-án, 

a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva 

Fesztivál keretében mutatták be Erdész László Szentendre, 

a kedvedre című rendhagyó útikönyvét. Rendhagyó, hiszen 

a szerző által is bevallottan, szubjektív válogatást tartalmaz, 

olyan helyeket, ahová rendszeresen betér és jó szívvel ajánl.

A könyv városunk történetének rövid bemutatásával kezd, 

majd mintegy húsz kis fejezetre tagolódik, bemutatva azokat 

a helyeket, amiket nem szabad kihagynia a Szentendrére 

érkezőnek.

A kiadvány külön érdekessége, hogy a fotók – néhány ki-

vételével – mind Erdész László telefonnal rögzített képei, 

amelyeket az évek során, a városban járva-kelve készített.

A szerző idén januárban határozta el, hogy az összegyűlt 

anyagot könyvben osztja meg az érdeklődőkkel. Így szüle-

tett meg ez a 200 oldalas kiadvány, 300 fotóval, térképekkel 

és telefonnal leolvasható drón videóval, amely utóbbi Klein 

Gábor munkája. A 200-ból 50 példány számozva jelenik meg, 

méghozzá efZámbó István aláírt, vászonra nyomott művével.

A könyv megvásárolható a Dumtsa Jenő utcai Tourinform 

Irodában, az exkluzív kiadvány pedig előjegyezhető az

art@erdeszgallery.hu és a tdm@szentendre.hu e-mail címen.

képtelenség – Pacsika rudolf kiállítása

A képtelenség és annak természete, különböző megélési 

lehetősége régóta foglalkoztatja Pacsika Rudolf képzőmű-

vészt filozófiai, pszichológiai, tudományos és színtisztán 

egyéni szempontból is. A 

képtelenség egyszerűen 

állandóan jelen van az éle-

tünkben, mégis megfog-

hatatlan és nehezen tetten 

érhető (hiszen legtöbbször 

nem egyértelmű, hogy hol 

az eleje és a vége) – épp 

ezért elképesztően érdekes. 

Pacsika Rudolf egy sajátos 

bináris művészeti nyelvi mo-

dellt alkotott, amely a struk-

turalista és a posztmodern 

filozófiai tételekre épül. Mű-

vészetében elszakította a vizuális nyelvet a használattól, és 

mint absztrakt létet próbálja definiálni. Szűkített retrospektív 

tárlata munkamódszerébe, gondolkodásába kíván betekin-

tést adni néhány műegyüttes bemutatása keretében.

képtelenség – Pacsika rudolf kiállítása

2022. szeptember 30. – 2023. január 29.

kurátor: Prosek Zoltán

Megnyitó: szeptember 29. csütörtök 18:00

MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.

www.muzeumicentrum.hu
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Hanna - Szabadesés több szólamban, a Vajda Lajos Múzeum udvarán

Fotó: Farkas Kornél

Aneatizációs szerkezet



Még hogy nincsenek csodák?
Melina Mercouri átváltozása a szentendrei főtéren

Harmincöt évvel ezelőtt telepedett Szentendrére Tzortzoglou 

Georgios festőművész, a Balkán Fanatik zenésze, frontembere, aki 

régóta szoros barátságot ápolt az itt élő művészekkel. Vágyálma 

volt, hogy vásároljon egy kis házat – hol, ha nem a Szamárhegyen? 

–, ahol azután ihlető környezetben dolgozhat.

Ezt a gondját nap mint nap megosztotta velem, órákig ecsetel-

ve azt a gondolatot, mennyit is nyerne az itt élő közösség az Ő 

személyiségével. Tovább színesítené az amúgy is nemzetközi 

közeget, és így tovább.

Miután Nagy Gábor festőművésztől megtanulta az olajfestés tit-

kait, gyönyörűen kidolgozott, fára festett képeket alkotott, amiket 

rendre el is adtam a főtéri galériában.

A naponta érkező szóáradat azonban kezdett fárasztani, így a 

következő ajánlattal álltam elő: ha fest egy kiállításnyi képet az 

utazásairól, Szentendréről, Görög- és Olaszországról, akkor szer-

vezek számára egy kiállítást, és a befolyt összegből nekiláthat 

álmai megvalósításának.

Így is lett, Jorgosz utazott és festett, én pedig törni kezdtem a 

fejemet a siker érdekében.

Akkortájt bukott meg a katonai junta Görögországban és az új 

kormányban kulturális miniszter lett Melina Mercouri, a korábbi 

legendás filmszínésznő. A Phaedra című film akkoriban kultusz-

szá vált, az ókori tragédia modern feldolgozása az egész világon 

osztatlan sikert aratott. A parádés szereposztásban (Mel Ferrer, 

Anthony Perkins) és fantasztikus operatőri munkával elkészített 

film beégett a korszak fiataljainak retinájába. (Különösen a fősze-

replők szerelmi beteljesedésének lírai képei.)

Írtam hát a Görög Nagykövetségnek, hogy Jorgosznak kiállítást 

szervezek, és segítségüket kérem a miniszter asszony megnye-

résére, hogy nyitná meg Jorgosz kiállítását Szentendrén. A nagy-

követi Merci néhány nap múlva be is gördült a Fő térre, és sikerült 

meggyőzni a nagykövet urat a közbenjárásra.

Időközben elkészültek a festmények, és eljött az az idő is, amikor 

címeres, fejléces levél közölte, mikor érkezik a miniszter asszony.

Szürke, szomorú ég borult a város fölé azon a napon, amikor 

Jorgosszal kiálltunk a galéria elé, mert hogy jönnek rövidesen a 

vendégeink. Jöttek is, rendőrmotoros felvezetéssel, olyan hosszú 

diplomata Mercedes-szel, hogy alig tudott befordulni a pestis-

kereszt mellé. Nagyon vártuk a sugárzó szépségű színésznőt, de 

helyette egy hajlott hátú, ráncos, gyűrött ruhájú, erősen idősödő 

hölgyet segítettek ki a kocsiból.

Egymásra néztünk, – egy álomnak megint annyi. Amikor azonban 

a hölgy nagy nehezen kikászálódott a borús ég alatt a fekete autó 

hátsó üléséről, és látta mennyien összegyűltek a tiszteletére – 

megtörtént a csoda. Felegyenesedett, kihúzta magát, csodás 

tartású, büszke nővé változott. A korábban gyűrött, szürkés ruha 

hirtelen a legendás „kis fekete” klasszikus koktélruhácskává ala-

kult. Meglátott minket, elmosolyodott, és akkor – ha hiszik, ha nem 

– a szürke ég megnyílott, a felhők szétváltak és a nap egyenesen 

a Fő térre sütött. Elhűlve néztük a csodás lábakon, tűsarokban 

határozott léptekkel közeledő gyönyörű miniszter asszonyt, mire 

Jorgosz azt mondta: – Látod, ez van a görögöknél, ha elhangzik, 

hogy színpadra. Azután, amikor jellegzetes, agyoncigarettázott 

rekedt alt hangján megszólalt: ekvariszto (köszönöm), akkor már 

tudtam, ez a nap csodás lesz, talán a nap se megy aludni este 

soha többé.

Örömmel láttam, hogy a városháza hivatalos fotósa, Miser Pityu 

szorgalmasan kattogtatott, mert tudtam, hogy akkor az egész 

csodás esemény alaposan rögzítve lesz.

A kiállítás megnyílt, a képeket eladtuk, Jorgosz házat épített a 

Szamárhegyen.

Önálló kiállítása azonban azóta nem volt, most őszre ígérik.

Amikor azután elkértem a fotókat, hogy albumba rendezzem, és 

elküldjem Athénba – Miser Pityu bevallotta, hogy elfelejtett filmet 

tenni a gépébe. Így a különleges csoda a nappal, az átváltozással, 

az egész varázslattal csupán egy szép emlék maradt.

Erdész László

hommage-message à kurtág György
Yorgos – Georgios Tzortzoglou kiállítása

Yorgos a szentendrei művészet összetett személyisége – 

fest, fotózik, mindemellett a Vízöntő, a Kolinda, a Gépfolklór, 

a Barbaro, most pedig a Balkán Fanatik együttes meghatá-

rozó tagja.

Yorgos – mondhatnánk kissé patetikusan –, lényegében a 

beavatott odüsszeuszi ember, aki a technikai csábítás szirén-

jei közt hajózott ki a kreati-

vitás tengerére. A zene/

képi lejegyzés konvenciói 

régóta lehetővé teszik a 

tér-zene-(meg)tapasztalás 

kvázi poétikai lehetőségei-

nek kiaknázását: ez hagyo-

mányosan is megtörténhet, 

mégpedig a notáción, a 

konvencionális jelrendsze-

ren belül.

A kvázi notáció(szerű) meg-

közelítést és a zenei grafikát 

építi be Yorgos az alkotása-

iba, mert nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a zene keletkezését és fejlődését, az emberi 

beszéd, festői gesztus stb. és írás kialakulását, mint az emberi 

gondolatok közvetítésére, maradandó megőrzésére irányuló 

törekvést. Kurtág és Yorgos együtt harmonikusan hajózik ezen 

a kiállításon.

hommage-message à kurtág György

Yorgos – Georgios Tzortzoglou kiállítása

IKON – Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5.

2022. szeptember 25. – 2022. november 20.

Megnyitó: szeptember 24. szombat, 19:00

Közreműködik az Amadinda ütőegyüttes

www.muzeumicentrum.hu
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Yorgos Tzortzoglou: Guardi gondolán



évekig élt líbiában, kenyában, kuvaitban, 

Mauritiuson, Bangladesben és Németor-

szágban is. Hogyan alakult ilyen kalan-

dosan az élete?

Az egészségügyi főiskola elvégzése után, 

1975 októberében a minisztérium hirdeté-

sére jelentkezve Líbiába mentem, ahol 30 

kilométerre Tripolitól egy palesztin-ma-

gyar kórház épült. Nagyon fiatal voltam, 

és semmilyen nyelvet nem beszéltem, 

mégis az a szerencse ért, hogy elfogadták 

a jelentkezésemet, és 1976 januárjában a 

kórház koraszülött osztályán kezdtem el 

dolgozni. Itt ismertem meg a férjemet, aki 

a Siemens orvosműszer-mérnöke volt. Őt 

a munkáltatója mindig más és más orszá-

gokba helyezte át, én pedig követtem őt, 

és mindig találtam magamnak valamiféle 

karitatív elfoglaltságot.

A férje holland. Mikor és hogyan született 

meg az a döntés, hogy Magyarországot, 

és azon belül is szentendrét választják 

otthonul?

A férjem a munkája jellegénél fogva egé-

szen hamar elmehetett nyugdíjba, így 

aztán 2005-ben ott álltunk haza nélkül… 

Szentendrén volt egy kis nyaralónk, és 

engem a szívem ide húzott. Ő pedig azt 

mondta, hogy ő ott boldog, ahol én.

Persze gyüttmentek voltunk, senkit nem 

ismertünk. Az első három hónapot nagyon 

nehezen éltem meg – 33 év külföldi lét után 

idegennek éreztem magam, és még az is 

megfordult a fejemben, hogy hibát követ-

tünk el, amiért idejöttünk. Aztán rájöttem, 

senki sem fog az ajtónkon kopogtatni, hogy 

„helló, a barátaitok szeretnénk lenni”, ezért 

nekem kell tennem. Így aztán első lépés-

ként elmentem egy városi rendezvényre. 

Szerencsémre dr. Dragon Pál, képviselő 

mellé ültem, akivel beszédbe is elegyed-

tem, és elmondtam neki, hogy mennyire 

nem találom itt a helyem. „Tudod, mi kell 

neked? Egy csángó gyerek!” – vágta rá, én 

pedig nem értettem, hogy ezzel mit akar 

mondani. Végül ez vezetett el engem a Ke-

resztszülők a Moldvai Csángómagyarokért 

Egyesületbe. Majd megkérdezte, milyen 

nyelveket beszélek, és amikor felsoroltam, 

hogy angolul, németül, középszinten pe-

dig hollandul és arabul, felajánlotta, hogy 

vegyek részt a város nemzetközi kapcso-

lattartásából fakadó feladatokban.

Mit jelentett az akkoriban?

Tulajdonképpen ugyanazt, mint ma. Első-

sorban a testvérvárosi kapcsolatok ápo-

lását. Ezek alapvetően azért jönnek létre 

ugyanolyan nagyságú és hasonló kultu-

rális beállítottságú városok között, hogy 

a kultúrát és a nemzeti hovatartozást köz-

vetítsék. A szerződéseket önkormányzatok 

kötik, de mindig van mellettük egy-egy 

civil szervezet is, amely ténylegesen mű-

ködteti ezeket a kapcsolatokat. Szentend-

rének több mint tíz testvérvárosa van, de 

ezek közül csak öt az, amely igazán élőnek 

mondható. Ezek: Wertheim, Godmanches-

ter/Huntingdon, Salon-de Provance, Kéz-

divásárhely és Gubbio. Fontos tudni, hogy 

ezek egymásnak is a testvérvárosai, és egy 

kisebb csoporttal, ahol mindenki képvisel-

ve van, évente egy-egy ifjúsági fesztivált 

rendezünk más-más helyszíneken sport 

és kultúra témában. A szervezés mögött 

rengeteg civil áll, ami azt bizonyítja, ennek 

a rendszernek a működtetését muszáj civil 

szintre terelni, mert egy-egy önkormány-

zatnak önmagában nincs erre kapacitása.

Szeptemberben Szentendre lett volna az 

aktuális sportfesztivál helyszíne. Miért 

nem valósult ez meg?

Sajnos az olaszok, a franciák és az ango-

lok is lemondták. Olaszországban az akkor 

zajló választások miatt, a franciák elsősor-

ban anyagi okok miatt, ugyanis náluk nem 

olyan erős a civilek és az önkormányzat 

közötti kapcsolattartás, az angolok pedig, 

véleményem szerint kicsit túlaggódva a 

dolgot, a gyerekeiket féltették a szomszé-

dos háború miatt.

Ugyanakkor az ún. business meeting no-

vember 5-én meg lesz tartva. Ennek ke-

retében jellemzően a polgármesterek és 

2-2 civil ülnek össze, és értékelik az elmúlt 

évet, illetve átbeszélik a következő évi ter-

veket. Most például a soron következő kul-

turális ifjúsági fesztivált az angolok fogják 

szervezni.

Mindemellett meg kell említenem az 

Európai Népek Fesztiválját is, amelynek 

keretében Magyarországot mi, szentend-

reiek képviseljük évente 15 másik euró-

pai ország között. Ez is egy nagy feladat. 

Nemrég tértünk haza Luxemburgból, és 

azt kell mondjam, szinte minden alka-

lommal számtalan díjat nyerünk. Persze 

szerencsések is vagyunk, ugyanis hozzánk 

ilyenkor nagyon sok fiatal bekapcsolódik. 

(Az útról Krizbai Gergely Krizbo készített be-

számolót, melyet a 28. oldalon olvashatnak 

– a szerk.)

A szentendre Nemzetközi kapcsolatai-

nak Egyesület elnökeként mire a legbüsz-

kébb?

Az egyik legemlékezetesebb pillanat, ami-

kor a Pro Urbe-díjamat átvettem, ugyanis 

éppen akkor jött el egyhetes látogatásra 

a vietnámi testvárvárosunk delegációja. 

Fent ültek az erkélyen, és ők is tapsoltak 

a közönséggel együtt. De büszke vagyok 

arra is, hogy az elnökségem alatt nyertük 

az Év civil szervezete díjat.

Igaz, csak néhány ponton kapcsolódik a 

két munkám, de a Keresztszülők a Mold-

vai Csángómagyarokért Egyesület csángó 

gyermekek magyar nyelvű oktatásában 

elért eredményeire is nagyon büszke va-

gyok.

van-e tervben új testvérvárosi kapcsolat 

kialakítása?

Valójában leginkább azt szeretném elérni, 

hogy a szerb testvérvárosunkkal fel tudjuk 

Nekem az a vallásom, ahogyan élek

Kevesen tudják, városunk nemzetközi kapcsolatainak koordinálása, életben 
tartása egy civil szervezeten, a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak 
Egyesületének munkáján is múlik. Az elnökével, a Pro Urbe-díjas Jolanda 
Willemse-vel beszélgettünk.
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élénkíteni a kapcsolatainkat. Amikor Dietz 

Ferenc polgármester úrral Krusevacban 

jártunk, azt tapasztaltuk, hogy egy közösen 

beszélt nyelv hiányában nem tud mélyülni 

a kapcsolat, ugyanis ez egy olyan dolog, 

amit civil szinten lehet igazán jól működ-

tetni. Arra is gondoltam, talán kereshet-

nénk egy határmenti szerb testvérvárost, 

ahol bizonyosan számos magyar anyanyel-

vű is él. Ez persze plusz anyagi terhet róna 

az önkormányzatra, így jelen pillanatban 

nem sok esélyt látok rá.

Ha valaki olvasva az ön által elmesélte-

ket, azt érzi, szeretne csatlakozni ehhez a 

munkához, van rá lehetősége?

Természetesen! Bárki jöhet, 16-tól 100 

éves korig, mert biztosan találunk számára 

megfelelő feladatot. A honlapunkon (www.

sznke.ultraweb.hu) minden információ fent 

van rólunk, így az elérhetőségek is.

Mi hajtja önt ezekben a munkákban?

A motivációmnak sokféle forrása van. 

Alapvetően szociálisan érzékeny ember 

vagyok. A muzulmán országokban tőlem 

gyakran megkérdezték, hogy milyen val-

lású vagyok, és mindig azt választoltam, 

hogy nekem az a vallásom, ahogyan élek. 

Én a vallásomat a mindennapi életemben, 

a cselekedeteimmel mutatom meg, tisz-

tességgel, becsülettel.

A másik ok, amiért ezt csinálom az az, hogy 

a karitatív munka jellemformáló erővel bír, 

jobb emberré tesz. Számos prioritásom 

átértékelődött az évek folyamán, és ma 

már nem az a fontos, hogy megvegyek 

egy drága táskát, vagy cipőt, mert egyszer 

csak azt veszem észre, hogy azon gondol-

kodom, mennyi minden jót lehetne tenni 

ennek az árából.

A harmadik ok pedig az az érzés, hogy ha 

csak egy csángó kisgyereknek az életében 

tudok változást hozni, vagy ha hozzájárulok 

ahhoz, hogy 100 év múlva is legyen magyar 

szó Moldvában, vagy ha a fiatalok általunk 

jutnak el más, addig nem ismert országok-

ba, akkor már megérte

Meggyőződésem, hogy aki szerencsé-

sebb helyzetben van, annak kötelessége 

segíteni azokat, akik szegényebb, kilátás-

talanabb körülmények között élnek. Ezért 

is vonok be iskolákat a moldvai csángó 

gyerekeknek szánt karácsonyi csomagok 

gyűjtésébe, mert ezt nem lehet elég korán 

elkezdeni, fontos, hogy már gyerekkorban 

megtapasztalják a jótékonykodás élmé-

nyét.

Hozzá kell tennem, szerencsés vagyok, 

hogy van egy biztos háttér mögöttem, 

mert a férjem maximálisan támogat.

Mindezeken felül persze erre talán születni 

kell, és nem baj, ha van egy kis megszál-

lottság is az emberben.

Mesélne egy picit a férjéről is! holland-

ként választotta hazánkat és a városun-

kat. Megtalálta itt a helyét?

Nagyon szeret itt élni! A nyelvet egy évig 

próbálta megtanulni, egy nagyon szép, fi-

atal tanárnővel, aki nagyon szeretett vele 

angolul beszélgetni, aztán egy nap haza-

jött, és azt mondta, a „Jóisten nagyon rossz 

hangulatban lehetett, amikor ezt a nyelvet 

teremtette, mert nagyon nehézre teremtet-

te, és én az életben nem fogom megérteni, 

miért kell olyat mondani, hogy »orvostól, 

orvoshoz, orvosnál, orvosnak«„, és feladta… 

De ezzel nincs is semmi problémája! Egye-

dül is tud ügyeket intézni, a tört magyar-

ságát megértik, és ma már a fiatalabb és a 

középgeneráció is beszél angolul, németül 

vagy franciául.

Akkor nem bánták meg, hogy Szentendrét 

választották?

Egy percig sem. Mind a mai napig, ami-

kor Budapestről jövünk haza, hálát adunk 

azért, hogy itt élünk, sőt, büszke vagyok 

rá, és ma már mindketten szentendreinek 

valljuk magunkat.

Gálfi Sarolta

JOlANDA WilleMse, Szentendre Város Pro Urbe-díjasa, Szentendre Nemzetközi Kap-

csolatainak Egyesülete és a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület 

elnöke. 2017-ben példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként, a határon 

túli magyarság ügyének felkarolásért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat 

kitüntetést kapott.

Jolanda hosszú évek óta szívügyének tekinti a moldvai csángó gyerekek oktatását 

és támogatását. Minden évben karácsonyi gyűjtési akciókat szervez a határon túli 

gyermekeknek Szentendrén és környékén, melybe a Móricz Zsigmond Gimnázium, az 

izbégi Általános Iskola, illetve a tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola diákjai is 

lelkesen bekapcsolódnak.

Idén újabb megtiszteltetésben részesült, ugyanis beválasztották a Britishpedia Életrajzi 

Enciklopédiájának „Magyarország sikeres személyiségei” című, VI/22-es kötetébe. Az 

enciklopédiába azok kerülhetnek be, akik kiemelkedő teljesítményükkel és magával 

ragadó személyiségükkel kivívták ezt az elismerést. Célja az, hogy a társadalom, 

különösen a fiatalság számára bemutassa az elért teljesítmény nagyságát és társa-

dalmi elismerését.

ePf 2022 – sChifflANGe, lUXeMBUrG
Ha egy korsó/pohár/valami mellett fel-

merül az Európai Unió neve, jobb esetben 

gazdasági- és geopolitikai kérdésekről 

kezdünk el beszélgetni. Rosszabb eset-

ben stop-táblák, szankciók és kampá-

nyok merülnek fel. Én a magam részéről 

mindkettőt kerülöm, az idejekorán bekö-

vetkező agyvérzés és/vagy szívbetegsé-

gek elkerülése végett.

Még élénken él bennem az emlék, 

amikor 2004-ben EU-tagállam lettünk, 

aminek a jelentőségéről és következmé-

nyeiről még semmit nem tudtam. Akkor 

vált számomra világossá, miről szól ez a 

tagság, amikor 2006-ban először vettem 

részt az European Peoples’ Festival-on 

(EPF) az olaszországi San Vito Chietno 

csodálatos városkájában.

Akkor kiderült számomra, hogy a tagság, a 

testvérvárosi kapcsolatokkal kiegészülve 
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A szentendrei csapat



– melyeket Szentendrén a Nemzetközi 

Kapcsolatok Egyesülete gondoz – egy 

nagyobb közösség részévé tette or-

szágunkat, aminek tagjai időközönként 

barátságos versenyeken és kulturális 

vetélkedőkön mérettetik meg magukat 

és egymást – szigorúan jóízű, kedélyes 

keretek között.

Az EPF-et minden évben más tagállam 

kisvárosa rendezi meg, így később lehe-

tőségem volt ellátogatni Finnországba, 

Lettországba, Írországba sőt, 2011-ben 

Szentendrén láthattuk vendégül a fesz-

tivált, az Unió különböző országaiból ér-

kező sokszínű ember-kavalkádot.

A 2022-es EPF-et, két év – még leírni is 

fárasztó – COVID miatti kihagyás után a 

luxemburgi Schifflange városában ren-

dezték meg, ahova július 23-án érkezett 

a maroknyi, mindössze 17 fős magyar 

delegáció.

A fesztivál egyhetes időtartama alatt 

sportokban (foci, kosárlabda, ping-pong, 

indiaca – ami egy dél-amerikai eredetű 

tollaslabdajáték –, illetve kulturális/mű-

vészeti vetélkedőkben [színház, gaszt-

ro, ruhatervezés, fotó, grafika]) feszültek 

egymásnak a résztvevő országok dele-

gációi. A nap végén, mikor már mindenki 

letette a labdát/varrótűt/fényképezőt, 

az Eurovillage-ben lazultunk el, ahol a 

koncertek mellett minden ország fel-

állíthatta a standját, bemutathatták 

nemzeti értékeiket – többnyire alkoho-

los párlatok, és különféle élelmiszerek 

képében.

A versenyen a magyar csapat nagyon 

jól szerepelt! Első helyet hoztunk el 

ping-pongban, remix (újrahasznosított) 

ruhatervezésben, fotóban és grafiká-

ban, illetve harmadik helyet szereztünk 

az utcaszínházak vetélkedőjében egy 

Rómeó és Júlia remix-szel. A nem dobo-

gós helyezések között ötödikek lettünk 

a franciák nemzeti golyójátékában, a pé-

tanque-ban, valamint egy mézes-mus-

táros-sörös füstölt csülökkel és barát-

fülével a főzésben is, így az összesített 

pontszám alapján ötödikek lettünk, nem 

egy ötvenfős delegációt is megelőzve!

Ami viszont a legfontosabb: megismer-

hettük egymást! Elég ritka pillanat, hogy 

írek, belgák és magyarok egyazon este 

együtt kóstolják végig mind a három 

ország különlegességeit, majd összeö-

lelkezve szelfiznek egy luxemburgi vá-

roska főterén! A barátságos versenyek 

alatt úgy mérkőzhettek meg a nemzetek, 

hogy a végén senki nem küldött tankokat 

a másikra – ellenben lelkesen összekoc-

cinthatták korsóikat.

Valami ilyesmi az értelme az EU-tagság-

nak: annak a megélése, hogy a tagálla-

mok lakói egyazon család részei, nem 

gyengítik, hanem erősítik egymást. Az 

EPF a közösségről szól, az emberekről, 

a hasonlóságokról és különbözőségeink 

ünnepléséről.

Krizbo
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„talentum” ösztöndíjra várják 
a jelentkezőket

szentendre város Önkormányzatának képvise-

lő-testülete a „talentum” szentendre Jövőjéért 

Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rend-

jéről szóló rendelete alapján idén is meghirdeti a 

talentum pályázatot a tehetséges fiatalok anyagi 

támogatására.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj a ki-

emelkedően tehetséges szentendrei középisko-

lásoknak, főiskolásoknak vagy egyetemi hallga-

tóknak kíván anyagi támogatást nyújtani. Azoknak 

a nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat 

folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló 

főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akik-

nek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó 

lakcímük van.

A középiskolásoknak pályázni leghamarabb az első 

tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató pá-

lyázónak az első tanév két félévének eredményével 

lehet. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó 

tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési terü-

leteire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterje-

dő részletes életrajzot, elképzeléseit arról, milyen 

módon kívánja tanulmányai során és azt követően 

tartani a kapcsolatot a várossal, illetve a pályázat-

hoz csatolni kell legalább három olyan ajánlást, 

mely a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2022. szeptember 15. csütörtök.

A pályázat benyújtásának helye: Szentendrei 

Közös Önkormányzati Hivatal 2000 Szentendre, 

Városház tér 3., I. emeleti Központi Iktató (a 

borítékra írják rá: Talentum)

További részletek és pályázati feltételek a www.

szentendre.hu oldalon, illetve a köznevelési 

és közművelődési referens ad információkat a 

+36/26/785-034-es telefonszámon.

Érdekel a kultúra? Szívesen segítenél Szentendre
rendezvényeinek megvalósulásában? Végezd el a
közösségi szolgálatod a Szentendrei Kulturális Központban,  
ahol kötetlen munkahely, fiatalos kollégák és szórakozási
lehetőség is vár!

Hol számítunk a segítségedre?

A Dunaparti Művelődési Házban, a Barlangban, a
Szentendrei Teátrumban, a P’Art Moziban, a Szentendre és
Vidéke szerkesztőségében, a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár színháztermében és a szentendrei
rendezvényeken.

Milyen munkát végezhetsz nálunk?

Szórólapozást, plakátkihelyezést, jegykezelést, a nézők,
közönség irányítását stb.

Jelentkezz a kalmanovits.balazs@szentendre.hu email
címen!

GYERE HOZZÁNK KÖZÖSSÉGI 
SZOLGÁLATRA!



Első körben két gimnáziumi tanárnővel 

beszélgettem, akik már több tízéves ta-

pasztalattal a hátuk mögött fejtették ki 

gondolataikat. A pedagógusok nem járul-

tak hozzá a nevük közreadásához, ezért 

azokat megváltoztattuk, Mariannként és 

Ilonaként hivatkozunk rájuk.

Mi a véleményük, miért stresszesek a fia-

talok év közben?

Mariann (M): A diákok stresszterhelésének 

hátterében elsősorban a leterheltséget 

látom. Érzik, látják, szüleiken keresztül 

tudják, hogy a munkaerőpiac milyen elvá-

rásokkal lép fel napjainkban. Ehhez képest 

gyakran érezhetik úgy, hogy amit az iskolá-

ban tanulniuk kell, az messze nem ezeket 

a célokat szolgálja. Sokat követelünk tőlük, 

mert a jelenlegi kimeneti követelményeket 

(vizsgák, érettségi) tartjuk szem előtt, és 

nem a szükséges készségek fejlesztését. 

Erre gyakran nincs idő, eszköz, módszer, 

bár vannak elszigetelt törekvések. Nem 

vagyok híve az „erre sem volt szükségem 

még az életben” hozzáállásnak, szerintem 

nincs haszontalan ismeret, de hogy mit, 

milyen arányban, hogyan tanítunk, az ala-

pos és központi átgondolást igényelne.

Fontos lenne az is, hogy legyen idő és 

lehetőség a differenciált oktatásra, hogy 

ne a diák (és a tanár) legyen a tanulásért, 

hanem fordítva, mert mindenki jó vala-

miben, és egy jó iskolának ezt ki kellene 

bontakoztatnia.

Melyek a stresszforrások a fiatalok éle-

tében?

Ilona (I): Elsősorban a túlzott leterheltség 

okozza sok fiatalnál a stresszt. Ma átlago-

san 30, de inkább 35 órája van egy diáknak 

egy héten. Ha belegondolunk, ez nem sok-

kal kevesebb, mint egy felnőtt munkaideje 

Magyarországon, Európa több országában 

35 óra a heti munkaidő. A 35 óra azt is je-

lenti, hogy minden nap 7 órája van egy fia-

talnak, és akkor még nem csinált házi fela-

datot (a 7 órához kb. napi 2 óra házi feladat 

tartozik elméletben!), nem volt különórán, 

és nem sportolt.

A második ok pontosan a mozgás, a sport 

hiánya, mert nem tudják kiadni magukból 

a feszültséget.

fiatalok szemével a jövő képe
„Nem tudom, hogy lesz-e online oktatás vagy sem. Ha lesz, nem örülnék neki, mivel 

ebben az évben érettségizem. Nekem annyira nem volt hasznos az online oktatás, 

mivel magamon azt vettem észre, hogy sokkal kevesebb energiát teszek bele a 

tanulásba, illetve hasonló elfoglaltságokba.

Az infláció megráz valamilyen szinten mindenkit. Látni az üzemanyagárakon, az 

élelmiszereken és miegymáson. Valószínűleg, az életünk is meg fog változni. Leg-

alábbis jobban oda fogunk figyelni arra, hogy a pénzünket mire költjük. Ez egy jó 

lecke nekünk, fiataloknak, hogy az élet nem mindig habostorta. A nehéz idők sokat 

tudnak tanítani, de nem mondanám, hogy most még nehéz időket élünk, mert volt 

már rosszabb a múltban. Csak reménykedni tudok, hogy ennél nem lesz sokkal 

rosszabb.”

Tury Kevin, 18 éves, 12. osztályos tanuló

„Idén leszek elsőéves az egyetemen, de az albérletet nem tudjuk megfizetni. Az 

első évemben otthonról járok majd be, sajnos nem túl rövid idő alatt. Általában napi 

kétszer két óra lesz az utazás, háztól házig. Ez még mindig megoldhatóbb számomra, 

mint mondjuk albérletet fizetni. Az egyetem és az utazás mellett kétséges, hogy 

munkát tudnék vállalni.

A célom ebben az évben leginkább az, hogy belerázódjak az egyetemi életbe, 

megtanuljam kezelni a döntéseim szabadságával járó felelősséget, mert innentől 

sokkal jobban magamra leszek utalva, mint eddig. Ugyanakkor szeretnék minél több 

emberrel megismerkedni, új barátságokat kötni és kiélvezni az egyetemi éveimet, 

minden szépségével és kaotikusságával együtt.”

Novák Emese, elsőéves egyetemista

Megszorításokkal teli tanév?

Induljon az idei tanév is kitörő lelkesedéssel, sok céllal és rengeteg kalanddal! 
Vajon az aktuális helyzet is engedni fogja mindezt? Mi várható a következő 
9 hónapban? Ezekre a kérdésekre keresi Völgyesi Anna Sára, a Móricz 
gimnázium végzős diákja a válaszokat.
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Aztán a kevés alvás. Rengeteg időt tölte-

nek a fiatalok az online térben (játék, chat, 

filmek), igen gyakran az alvás rovására. 

Erre a korosztályra jellemző a multitas-

king (két vagy több tevékenység adott 

idő alatt történő párhuzamos végzése – a 

szerk.) munkavégzés. Azt gondolják, hogy 

az hatékonyabb, mint a lineáris. Pedig az 

agyunk egy időben csak egy feladatra 

tud koncentrálni, és ez is feszültség for-

rása lehet.

Az utóbbi években ehhez hozzáadódik 

a jövő kiszámíthatatlansága a járvány, a 

háború miatt. És az ehhez kapcsolódó 

szorongás.

És természetesen nekik is vannak magá-

néleti problémáik.

Az utóbbi években igen megnehezítette 

az életünket a Covid helyzet. lehetsé-

ges, hogy most más okból kell majd újra 

otthonról tanulnunk?

I: A hírek alapján nem, de meglátjuk, mit 

hoz majd a jövő. Én nagyon nem örülnék 

neki, mert ugyan van már tapasztalatom, 

mégis rengeteg többletterhelést jelent 

számomra, ami költség-haszon elem-

zés alapján nagyon nem éri meg. Csak 

a szorgalmas, elhivatott diákok számára 

hatékony ez a képzési forma.

Az érettségiző osztályomra gondolva pe-

dig a lehető legrosszabb forgatókönyv 

lenne. Ők már így is az 5 évből 2 évet on-

line tanultak, elmaradna a szalagavató, 

ami egyszeri és pótolhatatlan, és nem 

tudnák befejezni a tananyagot az érett-

ségi előtt.

Otthon mi, gyerekek is szembesülünk 

az inflációval, a rezsi emelkedésével. 

Önökre milyen hatással van ez?

I: A nagymértékű inflációt a tanárok is 

közvetlenül érzékelik a boltokban vá-

sárláskor. 2014-ben a kormányzat levá-

lasztotta a fizetésünket a minimálbérről. 

A 2022-es tíz százalékpontnyi bérkom-

penzáció, ami egyébként kevesebb, 

mint a sajtóban hangoztatott tíz száza-

lékos fizetésemelés, nem kompenzálja 

a tanárok reálbérének csökkenését. Ez 

nemcsak nekünk rossz, nemcsak ránk és 

a családunkra van kihatással, hanem a 

munkánkra is. Egyre több a részmunka-

idős tanár, aki tanítás után rögtön rohan 

a második állásába, hogy meg tudjon 

élni, eltartani a családját. Én is tavaly 

elmentem a tanítás mellett félállásban 

dolgozni, mint közgazdász (ez az eredeti 

végzettségem), mert a tanítást, a diákja-

imat nem tudtam otthagyni.

Ezeket igyekszem a tantermen kívül 

hagyni, és a legjobb képességem szerint 

megtartani az óráimat.

Szerintem a mostani problémák leküz-

déséhez egy új életforma lehet a meg-

oldás. Mi az önök meglátása?

M: Az életünket, azt hiszem, gyökeresen 

át kell alakítani egyébként is. Nem titok, 

hogy kevesen költenek igazán tudatosan, 

tervezetten, valódi szükségletek szerint. 

Hogy kinek mi a felesleges kiadás az 

életében, mindenkinek magának kell át-

gondolnia. Erre infláció nélkül is szüksé-

günk lehet, hogy fenntartható életformát 

folytassunk. A rezsiemelkedés nagyrészt 

törvényszerű, hiszen eddig egy mester-

ségesen visszatartott rendszer működött 

a piaci törvényekkel szemben. A hirtelen 

és nem előre előkészített átállás viszont 

sokakat megvisel majd, többen kerül-

hetnek nehéz helyzetbe. Remélem, hogy 

ezek orvoslása állami szinten is gondol-

kodás tárgyát képezi, és nem csak az 

egyéni megoldásainkkal kell majd ezzel 

megküzdenünk.

Bartha Álmos
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. szeptember 26-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

vagy a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között egy Erdész 

László „Szentendre, a kedvedre” című könyvet sorsolunk ki.

A szerencsés nyertes nevét október 5-i lapszámunkban tesszük közzé.

Az augusztus 3-i rejtvényünk helyes megfejtése „kedv, móka, kacagás” volt.

A nyertes: Kun Attila. Nyereménye „Dömörkapu Rengeteg szeptemberi gyógynö-

vénytúráján” való részvétel két fő részére.

BAJBAN Az 
OffliNe CeNter

Közösségi oldalán kér támogatást lá-

togatóitól a népszerű szentendrei kö-

zösségi tér, az Offline Center. Működé-

sük ugyanis, ahogy ők fogalmaznak: 

„a gazdasági helyzet és intézkedések 

miatt” bizonytalanná vált, a működte-

tő Kőhegy Alapítvány már a szeptem-

beri programok nagy részét sem tudja 

finanszírozni.

A szeptember végéig tartó adomány-

gyűjtéssel 2023 júniusáig próbálják 

biztosítani a Baptista Gyülekezet által 

használt ifjúsági közösségi ház fenn-

tartását, amihez hatmillió forintra van 

szükségük.

KŐHEGY ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18722736-1-13

Bankszámlaszám: 10700550-

47371000-51100005 (CIB BANK)
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Sokat követelünk tőlük, mert a jelenlegi kimeneti 
követelményeket tartjuk szem előtt, és nem 
a szükséges készségek fejlesztését.



Tegyetek meg mindent erdeitek védelmében! (Jane Goodall)

Nagy vihart kavart a kormány „tűzifa-rendeletként” elhíresült határozata, amely – kör-

nyezetvédő szervezetek szerint – jelentősen fellazította a fakitermelésre vonatkozó 

szabályokat. Ugyanakkor erdészeti szakértők és szervezetek állítják, minden rendben 

van. A jogszabály néhány pontját azóta egy miniszteri utasítás módosította, de még 

így is sok kérdés maradt.

Szerkesztőségünk a Pilisi Parkerdő Zrt-től 

kért szakmai útmutatást. Kérdéseinkre 

írásban kaptunk választ.

Szeverényi Tamás okleveles erdőmérnök, 

erdészeti szakértő szerint az országosan 

400 millió köbméter fakészlet évente 13 

millió köbméter újabb fát (növedéket) 

termel, aminek kb. 2/3-át termelik csak 

ki évente, tehát bőven marad fa. Önök is 

ezt tapasztalják? Milyenek az arányok a 

Pilisi Parkerdőben?

A Pilisi Parkerdő 65 ezer hektáron gaz-

dálkodik a főváros és tágabb térségében, 

működési területén jelenleg 11 millió köb-

méterre tehető az erdők élőfa-készlete, 

mely minden évben 267 ezer köbméterrel 

növekszik. Évente átlagosan 180-190 ezer 

köbméternyi faanyagot hasznosítunk, 

melynek több mint 50%-a lakossági tűzifa. 

Így elmondható, hogy éves szinten több 

tízezer köbméternyi tartalék keletkezik a 

társaságunk által fenntartott erdőkben, 

melyet szükség esetén – hangsúlyozzuk: 

szükség esetén – a fenntartható gazdál-

kodás elveinek sérülése nélkül ki lehet 

termelni.

Az eredeti elképzelések szerint a védett, 

őshonos erdőkben is lehetségessé vált 

volna a tarvágás – szerencsére végül 

marad a tilalom. Szakmailag mennyire 

védhető a tarvágás, mint fakitermelési 

eljárás?

A Pilisi Parkerdő alapítása óta úttörőnek 

számít a fenntartható, természetközeli 

erdőgazdálkodás terén. A folyamatos er-

dőborítást biztosító erdőkezelés – széles-

körű alkalmazásának eredményeként – az 

elmúlt két évtizedben az arra alkalmas te-

rületeken háttérbe szorította a tarvágásos 

és felújító-vágásos eljárásokat, valamint a 

Parkerdő 2020 óta dolgozik városierdő-fej-

lesztési programján, amelynek lényege 

Budapest és környékének klímavédelme, 

és a lakosság rekreációs igényeinek meg-

felelő kiszolgálása.

A vágás-érettségi kor előtti kitermelés 

önök szerint milyen következményekkel 

járhat?

A vágás-érettségi kor a fának azt az élet-

korát jelenti, amikor befejezi az intenzív nö-

vekedést és a fa szerkezete optimálisnak 

mondható. A vágás-érettségi kor előtti ki-

termelési lehetőség, álláspontunk szerint 

az ültetvényszerű idegenhonos akácosok 

kitermelését segíti.

Miként látják, van értelme augusz-

tus-szeptemberben fokozni a fakiter-

melést még az idei felhasználhatóság 

érdekében?

A fakitermelés azért indulhat meg a vege-

tációs időszak vége előtt, mert egyrészt a 

forró, aszályos nyár miatt a vegetációs idő-

szak lényegében véget ért. Az aszály mi-

atti kemény talajon pedig károsítás nélkül 

lehet a faanyagot szállítani. Ez egy-két hét 

nyereséget jelent augusztusban, továbbá 

lehetőséget nyújt arra is, hogy az enyhe 

telek miatti puha, nem terhelhető talajt az 

eredetileg előirányzott időszakban jobban 

kíméljük. A rendeletet kiegészítő miniszteri 

utasítás alapján az állami erdőgazdálko-

dók a tavaszi vegetációs időszakban nem 

folytatnak fakitermelést.

A környezetvédők aggályosnak tartják, 

hogy a rendelet eltörölte az őshonos 

fajok esetében az erdőfelújítási kötele-

zettséget.

A gazdálkodók erdőfelújítási kötelezettsé-

ge nem szűnt meg. Az új, vészhelyzeti kor-

mányrendelet nem utasításokat, hanem le-

hetőségeket tartalmaz, amely lehetőségek 

alkalmazását továbbra is független hatóság 

ellenőrzi, védett területeken a természet-

védelmi hatóság is, így az erdők természeti 

értékei nem sérülhetnek. Semmiben sem 

változnak az erdő- és a természetvédelmi 

törvény azon alapvető rendelkezései, hogy 

az erdők területe és természetességi álla-

pota nem csökkenhet, mert a meglévő jogi 

kereteket a rendelet alapként kezeli.

A rendelet – a kormány magyarázata 

szerint – elsősorban az akácfa haszno-

sításának elősegítése céljából született. 

Mekkora az akácültetvények területe 

önöknél?

A vészhelyzeti kormányrendelet és az 

azt kiegészítő miniszteri utasítás hang-

súlyozza az akácosok szerepét a lakosság 

tűzifaellátásában. Az akácosokat a múlt-

ban és jelenleg is jellemzően hagyomá-

nyos erdőgazdálkodási módokkal újítjuk 

fel. Akácosok a Pilisi Parkerdő területén 

elsősorban a Gödöllői-dombságban 

fordulnak elő, és társaságunk komoly 

erőfeszítéseket tesz, hogy a védett terüle-

teken található idegenhonos akácosokat 

őshonos erdőkké alakítsa. Az idegenho-

nos akácosok teljes mértékig gazdasági 

célok miatt, mesterségesen létrehozott 

erdők. Ökológiai komplexitásuk messze 

elmarad az őshonos erdőtársulásokétól. 

Akácra ugyanakkor szükség van, a fa ki-

váló tulajdonságai – tűzifa, bútoranyag és 

méztermelés – miatt.

A Pilisi Parkerdő átlagosan mennyi tűzi-

fával látja el a lakosságot? Jelenleg mek-

kora az igény? kielégíthető-e a most fel-

pörgő kereslet?

Az erdőgazdálkodás tervszerű tevékeny-

ség, ezért a mennyiségek átcsoportosít-

hatóak, így több százezer köbméternyi 

faanyagot tehetünk szükség esetére el-

érhetővé úgy, hogy magát az erdőt, mint 

Magyarország zöld tőkéjét semmiképpen 

sem veszélyeztetjük.

Interjúnk itt nem ér véget, a teljes verziót 

weboldalunkon, a szevi.hu-n éri el.

-ka
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Kiss Annára emlékezve…
Ha rá gondolok, mindig egy kép ötlik 

fel bennem, amint finom krémszínű 

blúzában, csillogó szemmel magya-

ráz, történetet mesél akár egy francia 

kisváros ódon utcácskájában, vagy 

akár egy erdélyi fatornyos templom 

árnyékos tövében. Ahogy keresi, és 

mindig megtalálja a legfrappánsabb 

kifejezést, az éppen megfelelő szót, 

hogy láttatni tudja velünk a világ cso-

dáit. Anna mutatta meg nekem Nagy-

váradot, kalauzolásában minden utca-

részlet, minden terecske, omlatag ház 

megszólalt, és arról mesélt, amikor ez a 

város volt a magyar irodalom és kultúra 

fellegvára. Tizenöt évig voltunk kollé-

gák a szentendrei Móricz Zsigmond 

Gimnáziumban, egyike volt azoknak a 

mintaadó tanároknak, akik tartást, mél-

tóságot, kulturáltságot közvetítettek.

A politikai történések át meg átszö-

vik az egyes ember életét, így Kiss 

Anna életében is meghatározó szerepet játszott a történelem. 

Amikor 1940-ben megszületett Dél-Erdélyben, és Észak-Er-

délyt visszacsatolták, bányamérnök édesapját Nagybányára 

helyezték. A gimnáziumot már Nagyváradon végezte el, és ezt a 

várost érezte igazi otthonának. Egyetemre Kolozsvárt járt, fran-

cia-román szakon, és a végzés évében, 1962-ben kötötte össze 

az életét orvos férjével, dr. Kiss Andrással. Évekig kis román 

városokban teljesítettek szolgálatot, Anna tanárként, András 

orvosként. Két gyermekük is – talán a szülői példát követve 

állt – orvosnak a fiuk, tanárnak a lányuk. A vidéki évek után 1971-

ben kerültek vissza Nagyváradra. Kiss Anna a város neves két-

nyelvű gimnáziumának tanára lett, első fokú tanári vizsgát tett, 

és tanítványai rendre tanulmányi versenyeket nyertek. A dik-

tatúra abszurd szorítása miatt, 1989. 

december másodikán családostól 

áttelepültek Magyarországra, három 

héttel a Ceauşescut elmozdító román 

forradalom előtt. Pócsmegyer lett az 

új otthonuk, Anna a Móricz Zsigmond 

Gimnázium franciatanáraként és osz-

tályfőnökként folytatta a pályáját. Egy 

évtized leforgása alatt tanítványai kö-

zül négyen szerepeltek az Országos 

Középiskolai Tanulmányi Verseny 

döntőjében. Sokan a híres Rigó utca 

vizsgáztatójaként találkozhattak 

vele. A francia nyelv és kultúra iránti 

elkötelezettsége alapján lett Szent-

endre és Salon de Provence testvér-

városi kapcsolatának egyik motorja. 

Évente jöttek-mentek a csoportok, 

az okszitánok és franciák imádták 

a várost, családoknál laktak, remek 

programokon vettek részt. 2005-ben 

ment nyugdíjba, és még két tanévre 

meghívták óraadónak a Református Gimnáziumba. Nyaranta 

szívesen indultak hosszabb turistaútra, Firenze kedvéért meg-

tanult olaszul. Mindvégig szívügye maradt Erdélyország meg-

ismertetése is, gyerekekkel, nyugdíjasokkal kisebb és nagyobb 

csoportokban járták be a nevezetességeket.

Anna most hazatért, és ezt Reményik Sándor verse (Sehol sem) 

tudja méltón elmondani:

„Mentem, mentem, mindegy, hogy merre már.

Vissza nem néztem volna egy világért.

Utánam álomfátyolon keresztül

Integettek Nagyvárad tornyai.”

Édes Anna, legyen könnyű számodra a föld, nyugodj békében!

Szarvas Rita

A jó lelkek csillagként élnek tovább
Rocco emlékére

Tragikus hirtelenséggel ötvenhat éves korában augusztus 3-án 

elhunyt Benigni Rocco. Két hónappal édesapja halála után bú-

csúztak tőle a szentendrei köztemetőben testvérei: Camilla, Bogi, 

Anikó, a rokonok és a barátok.

Az Újpesten töltött gyerekkori, és a békás-

megyeri kamasz-, illetve fiatal felnőttévek 

után 1996-ban költözött Szentendrére. 

Közvetlen, barátságos természetével ha-

mar beilleszkedett új környezetébe.

Halála előtt a piacnál lévő zöldségüzlet-

ben dolgozott, a halálos darázscsípés is 

itt érte. A kiérkező mentők már nem tudtak 

rajta segíteni.

Részlet a ravatalnál elmondott bará-

ti búcsúbeszédből: „Élete során sokféle 

munkája volt. Csinált autótelepet, éjszakai 

mulatót, dolgozott az Óbuda TSZ-ben, te-

herautót vezetett, csatornát épített, csem-

pét árult, benzinkutas volt. Az utóbbi pár 

évben pedig együtt dolgoztunk. Közösen 

cipeltük a terheket, és a nehéz helyzetek-

ben mindig mellettem volt. Legyen szó 

defektről vagy leszakadt kipufogóról. Egyből magára vállalta – 

kérés nélkül – a probléma megoldását. És meg is oldotta. Nem 

félt bepiszkítani a kezét.

Reggelenként a zöldségüzletnél minden 

arra járóra ráköszönt. Ismered? – kérdez-

tem, amikor esetleg nem köszöntek visz-

sza. Nem – válaszolta, de ez nem szegte 

a kedvét. Az idősekkel tisztelettudó volt, 

a gyermekekkel pedig különösen tudott 

mókázni. Mert ő is az volt. Egy nagy gyerek. 

És nem távozhatott a boltból egy gyermek 

sem egy kis szelet dinnye vagy cseresz-

nye-fülbevaló nélkül. Termeténél csak a 

szíve és a lelke volt nagyobb. Szeretett 

mulatni, és tudott is nagyon. Fontosak 

voltak számára a barátok is. Akit egyszer 

a barátjának fogadott, az számíthatott rá 

mindenben. De a legfontosabb mégis a fia, 

Kisrocco volt. Nagyon szerette őt és büsz-

ke volt rá, ahogy a kisgyermekből érett férfi 

lett, aki megajándékozta kislány unokájá-

val, Annácskával.”

Kiss Anna

Benigni Rocco



A sport szerelem és szenvedély a Farkasvár DSE-nél
Augusztus végén a farkasvár Dse-nél is elkezdődött a felkészülési időszak a kö-

vetkező sportidényre. Az egyesület 1986-óta foglalkozik utánpótláskorú gyerekek 

sportoltatásával és a mozgás megszerettetésével. Szádeczky-Kardos Csaba elnök-

helyettes-edzővel beszélgettem az egyesület működéséről.

Bemutatná pár mondatban az egyesület 

tevékenységi körét, kiemelkedő eredmé-

nyeit?

A Farkasvár DSE-t 1986-ban alapították, a 

Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Gimnázium mellett működő di-

áksport egyesületként. Több sportággal is 

foglalkozunk, foglalkoztunk az évek során, 

ilyen a cselgáncs, az ugrókötél, illetve az 

úszás. Legnagyobb létszámmal a kézi-

labdában és strandkézilabdában vagyunk 

jelen, mind a gyerekek számát tekintve, 

mind a velük foglalkozó szakemberekét. 

Legnagyobb eredményként a folyamatosan 

növekvő gyereklétszámot emelném ki, ami 

szerintem utánpótlás-szinten többet szá-

mít a pályán elért eredményeknél. Büszkék 

vagyunk rá, hogy a mozgás szeretetének 

értékét, ilyen széles körben tudjuk átadni.

ha jól értem, a kézilabda a fő csapásirány. 

Milyen korcsoportokkal dolgoznak?

Ovis kézi csoportunktól kezdve lány vona-

lon egészen U12-es korosztályig (2011-es 

születésűek), fiú vonalon U11-es korosztá-

lyig (2012-es születésűek) foglalkozunk a 

gyerekekkel.

kikből áll a szakmai stáb?

Hajdu Gábor az egyesület elnöke, szíve, 

lelke, motorja. Az ő lelkesedésének és el-

hivatottságának köszönhetően működik az 

egyesület évtizedek óta.

Lány vonalon Hajduné Hegyi Tímea, Vizi Judit 

és Szirze Adrien kezei alatt pallérozódnak a 

gyerekek, a fiúkkal Mitróné Sergő Virág, Cseh 

Balázs és jómagam foglalkozunk.

A strandkézilabda csapatainkat Jónás Judit 

és Tamasi-Hajdu Ágnes készíti fel.

Merre tudnak továbbmenni a gyerekek?

A lányokat a budapesti Szent István Sport 

Egyesület (SZISE) veszi át tőlünk, de az 

edzések továbbra is itt, Szentendrén van-

nak. Fiúknál a Budakalász Kézilabda ZRT. 

utánpótlásába kerülnek a srácok, de szintén 

Szentendrén edzenek tovább.

Versenysport vagy tehetséggondozás?

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) 

irányelve az, hogy kisiskolás korban, illetve 

5. és 6. osztályban még ne a győzelem, a 

szigorúan vett versenysport legyen az első, 

hanem a játék megszerettetése, az egyéni 

képességek, technikák fejlesztése, és azok 

átültetése a játékba. Egyesületünk ezen 

elvek alapján működik, hiszen gyerekként 

még nem cél a bajnoki címek üldözése, ha-

nem sokkal inkább a későbbi versenysport 

alapjait kell megszerezni. A nálunk játszó 

gyermekek jó esetben akár több évtizedet 

is eltöltetnek ebben a sportban, nekünk a 

feladatunk az alapok letétele, a babérokat 

majd learatják mások. Tehát válaszolva a 

kérdésre, mindenképp a tehetséggondozás, 

illetve az egyéni fejlesztés.

Van olyan neves sportoló, aki önöknél 

kezdte a pályafutását?

Ha még a sportújságok címoldala nincs is 

tele Farkasváros sportolókkal, de már kez-

denek közeledni ehhez néhányan. Fiúknál 

a Budakalász idei első osztályú felnőtt 

csapatából két játékos is a mi edzésein-

ken vette először kezébe a labdát (Berényi 

Barnabás és Vrhovina Dominik), és a töb-

bi korosztály csapatainak a gerincét volt 

Farkasváros játékosok alkotják. Illetve van 

olyan leányzó (Lévai Lili), aki szintén nálunk 

kezdte, és idén Győrbe igazolt. Kimagasló 

eredményeket strandkézilabdában talá-

lunk, ahol az idén Európa Bajnok U16-os 

lány és fiú válogatottban is több Farkasvá-

ros játékos található. A többségében még 

mindig serdülő korosztályú lányokból álló 

Farkasvár-Lupa Lake BHC strandkézilabda 

csapat évek óta felnőtt szinten az ország 

élmezőnyéhez tartozik.

Milyen célokat fogalmaztak meg önma-

guknak?

Mint említettem, mi az alapok lerakásával 

foglalkozunk. Valószínűleg a nálunk meg-

fordult gyerekek közül nem mindenkiből 

lesz élvonalbeli kézilabdás. Nem is ez a 

cél, inkább az, hogy a kézilabdán keresztül 

ismerjék meg a sport világát, az egészsé-

ges, sporton alapuló életmód lehetőségét. 

Lehet, hogy később ügyvédek, tanárok vagy 

buszvezetők lesznek, de ha a Farkasváros 

éveknek köszönhetően megmarad a kap-

csolat a sporttal, akkor már elértük a céljain-

kat. Ha a kézilabdapályán találkozunk majd 

velük felnőttként, az már hab lesz a tortán.

kiket várnak az egyesületbe?

Ovis kézilabda csoportunkba várunk min-

den izgő-mozgó, vagy akár kicsit bátorta-

lan gyermeket. Itt nem kimondottan a ké-

zilabdán van a hangsúly, inkább egy vidám 

hangulatú labdás mozgásfejlesztés folyik. A 

kisiskolásokat szivacskézilabda foglalkozá-

sainkon várjuk, az 5.-6. osztályosokat már a 

nagypályán. Természetesen idősebbek is 

jelentkezhetnek, segítünk nekik megtalálni 

a megfelelő korosztályt, illetve edzőt.

Azok a gyerekek, akik nem szeretnének 

versenyezni, mérkőzésre járni, csak imád-

ják a labdát és kizárólag a közösség, a 

mozgás öröme élteti őket, azok is csatla-

kozhatnak önökhöz?

Természetesen, nem kötelező nálunk ver-

senyre, mérkőzésre járni. Aki csak edzeni 

szeretne, bátran jelentkezhet, bár, ha valaki 

egyszer belekóstol a kézilabda-mérkőzések 

hangulatába játékosként, könnyen szere-

lembe esik.

hol tartják az edzéseket?

A bázisunk a szentendrei Rákóczi suli, az 

oviskézi, illetve az alsós edzéseink nagy-

része itt zajlik. Vannak foglalkozásaink a 

Szent András Általános Iskolában is, illetve 

a nagyobbak a Ferences Gimnázium új csar-

nokában edzenek.

Az érdeklődő szülők hol és hogyan találják 

meg önöket?

Bátran kereshetnek engem, nagyon szí-

vesen segítek megtalálni a megfelelő 

korosztályt, illetve edzőt mindenkinek 

(szkacsa@yahoo.com). Az edzésidőpont-

jaink augusztus utolsó hetén lesznek 

véglegesek, így még senki nem maradt 

le semmiről.

Gergi Erna
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A szennyvíz érték is lehet
Azok, akik zárt tartályba gyűjtik a szennyvizet, és szippantják, jól tudják, hogy ez bizony pénzbe kerül, és az elszállítás ára is 

egyre nő. ráadásul a szennyvíz egy része szürkevízként hasznosítható lenne, és az sem utolsó szempont, hogy a sok gázola-

jat fogyasztó szippantós autók közlekedésükkel is szennyezik a környezetet. A megoldás nem az, amit sokan alkalmaznak, 

tudniillik, hogy illegálisan kilyukasztják a tartály alját, hogy a szennyvíz a talajba szivárogjon, hanem az, ha a vizet, amennyire 

lehet, újrahasznosítjuk. erről beszélgettünk Antal ferenccel, a CeC Connector Bt. tulajdonosával, az eNvi-PUr BioCleaner® 

biológiai házi szennyvíztisztító kizárólagos forgalmazójával.

Miért jó a házi 

szennyvíztisztítás?

A szennyvíztisztító célja a 

vízben lévő szennyeződések 

visszatartása, elkülönítése, 

valamint a szennyvíz újrahasz-

nosíthatóvá tétele. A tisztítás 

során keletkezett iszap és 

egyéb lerakódások eltávolí-

tása és ártalmatlanítása után 

a szerves iszap biomasszává, 

biogázzá alakítható és fertőt-

lenítés után ismét visszakerül-

het a környezetbe. Az általunk 

forgalmazott szennyvíztisztító 

berendezés telepítésével az 

ingatlanban keletkezett kom-

munális szennyvíz kezelhető, 

tisztítható. Az ENVI-PUR BioC-

leaner® szennyvíztisztító be-

rendezés képes megtisztítani 

a háztartás összes szennyvizét, 

vagyis a fürdés, a mosogatás, 

a mosás és a WC öblítése után keletkezett szennyvizet. A meg-

tisztított szennyvíz a gyűjtőtartályból öntözésre, a szikkasztóban 

felgyülemlett anyag pedig trágyázásra használható fel. A 4-12 

lakosnak megfelelő háztartási szennyvíztisztító berendezéseket 

úgy terveztük, hogy a családi házak, nyaralók és egyéb ingatla-

nok kommunális szennyvizét a követelményeknek megfelelően, 

költséghatékony módon helyben ártalmatlanítsák. Az ENVI-PUR 

BioCleaner® szennyvíztisztítót 1993 óta telepítjük sikeresen, ed-

dig több mint 25.000 háztartásban működik Európa-szerte.

hova helyezhető el egy ilyen tisztító?

A komplett kialakítás nem igényel a szennyvíztisztító berendezé-

sen felül más beruházást, vagy a házban bárminemű átalakítást. 

A szennyvíztisztító berendezés igény szerint lehet a föld alá süly-

lyesztve és betemetve, esetleg csak félig beépítve a földbe, de 

a felszín felett is telepíthető. Helyigénye 1,5 m átmérőjű, melyet 

a házból kijövő csatornához kötünk.

Az ingatlanban keletkezett kommunális szennyvizet a ENVI-PUR 

BioCleaner® házi szennyvíztisztító berendezésbe vezetjük. A 

kis-létesítményből kikerülő, biológiailag tisztított szennyvíz át-

kerül egy 2,5 m3-es gyűjtő tartályba, majd onnan a szikkasztó 

árokba.

kell-e hozzá engedély?

A biológiai házi szennyvíztisztító berendezés telepítése létesítési- 

és üzemeltetési engedélyhez kötött, melynek ügyintézésében a 

megrendelőnek segítséget nyújtunk.

Milyen költséggel jár a használata?

A berendezés áramfelhasználása havonta 15 kW.

Alkalmazható-e ott, ahol csatorna van?

Magyarországon elsősorban ott kínál költséghatékony, kör-

nyezetbarát, azonnali és hosszútávú megoldást a házi szenny-

víztisztító berendezés, ahol a csatornahálózat kiépítése még 

nem megoldott. A környezetbe tisztítás nélkül visszaengedett 

szennyvíz környezeti károsodást okozhat! Így tehát a szenny víz-

tisztítás a jövőnk szempontjából elemi érdek. Ugyanakkor ott, 

ahol már csatornahálózat kiépítésre került, a berendezés szintén 

használható – sőt környezettudatosság szempontjából java-

solt – hiszen a megtisztított szennyvíz kert öntözésére kiválóan 

felhasználható, illetve az ülepített iszap biológiai trágyázásra 

maximálisan felhasználható.

kell-e talajterhelési díjat fizetni utána?

Jelenlegi jogszabályok szerint ott, ahol biológiai szennyvíztisztító 

berendezés üzemel, talajterhelési díjat nem kell fizetni.

Hova kerül a megtisztított víz?

Az ingatlanban keletkezett kommunális szennyvizet a házi 

szenny víz tisz tí tó berendezésbe vezetjük. A kis-létesítményből 

kikerülő, biológiailag tisztított szennyvíz átkerül egy 2,5 m3-es 

gyűjtő tartályba, a gyűjtőtartályból tudunk öntözni, ha nem aka-

runk öntözni, akkor a szikkasztó árokba vezetjük a vizet, ami a 

gyökérzónás locsolást oldja meg számunkra.

Mennyi a megtérülési idő nagyságrendileg?

A jelenlegi talajterhelési díjak mellett a beruházás megtérülése 

kb. 1 év.

vannak-e olyan talajviszonyok, amikor nem javasolt a 

telepítés?

Telepíteni bárhol tudjuk, akár homokos, akár sziklás területen. (x)
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CeC Connector Bt.

www.haziszennyviztisztitas.hu

www.envi-pur.hu

info@haziszennyviztisztitas.hu

+0620/436-4254 (Antal Ferenc)



 

A SZŰRŐVIZSGÁLAT 
DÍJMENTESEN 

IGÉNYBE VEHETŐ! 

A vizsgálat helye és ideje: 
Szentendre Város Eü. Intézményei 

2000 Szentendre Kanonok u. 1. 
tel.: 06 (20) 234-5452. 

2022. szeptember. 
 

A Szentendrén lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt  

2 év, névre szóló meghívót kapnak 
mammográfiás szűrővizsgálatra. 

KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN  
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!  

AZ IDEJÉBEN FELISMERT  
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ! 

A LEHETŐSÉG ADOTT!  
ÉLJEN VELE! 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823. 

felhívÁs
Szentendre Város Önkormányzat

pályázati felhívást tesz közzé önkormányzat
tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő bérbeadásáról:

hrsz.
lakás címe

szoba-
szám

komfort fokozat
alap-

terület
lakás állapota

lakbér
ft/hó

2320
Rákóczi u. 7. 
fszt. 2.

1,5 komfortos 40 nm
rendeltetés-

szerű üres
39.072,-

2320
Rákóczi u. 
7. I. 2.

1,5 komfortos 40 nm
rendeltetés-

szerű üres
39.072,-

8634/3/A/45
Károly u. 6.
IV/15.

2 összkomfortos 55 nm
rendeltetés-

szerű üres
53.724,-

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
(Városház tér 3. I. emelet)
2022. szeptember 12-én

Rákóci u. 7. fszt. 2. ingatlanra 9 óra 00 percig
Károly utcai ingatlanra 10 óra 00 percig

Rákóczi u. 7.I.2. ingatlanra 11 óra 00 percig
kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át vagy 
a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

felhívÁs
szentendre város Önkormányzat

pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím Terület
ingatlan-nyil-
vántartási 
megnevezése

Övezeti 
besoro-
lás

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre
10200/2 hrsz.
(Kaptató utca)

1969 m2 kivett, beépí-
tetlen terület

Üh/2 34.470.000 Ft

5.000.000 Ft
Szentendre 
10200/3 hrsz. 
(Kaptató utca)

2867 m2 kivett, beépí-
tetlen terület

Üh/2 35.420.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2022. szeptember 21. 10 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

felhívÁs
Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő

1039/2 hrsz-ú, természetben Bükkös part 34. szám alatt található 13,4 m2 
alapterületű helyiség bérbevételére

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2022. szeptember 8. 10 óra 00 percig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi 

Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalról 
letölthető.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-087

felhívÁs
Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő
2354 hrsz-ú, Dumtsa Jenő utca 9. szám alatt található összesen 131 m2 + 80 m2 pince 

hasznos alapterületű helyiség és belső udvar bérbevételére

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2022. szeptember 20. 10 óra 00 percig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve letölthető a www.szentendre.hu/

ingatlanportal oldalról.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-057,  26/785-087

felhívÁs
szentendre város Önkormányzat

pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím Terület
ingatlan-nyil-

vántartási 
megnevezése

Övezeti 
besoro-

lás

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre
10200/1 hrsz.
(Kaptató 
utca)

1721 m2 kivett, beépí-
tetlen terület

Üh/2 30.480.000 Ft 3.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2022. szeptember 21. 9 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

3
6

—
f

e
l

h
ív

Á
s

O
k



3
7—

h
ir

D
e

t
é

s
e

k

ELEGENDŐ 
D-vitamint 
GYŰJTÖTT 
A NYÁRON?

06 30 661 5076
info@karlabmedical.hu

karlabmedical.hu

Időpontfoglalás, 
további információk:

AJÁNDÉK 
D-VITAMIN 

SZINT MÉRÉS 
20.000 Ft értékű 

laborvizsgálat mellé
a KarLab Medical 

Szentendre magán 
vérvételi ponton.

2000 Szentendre, 
Kálvária út 16/c

A napfény 
vitaminja részt 
vesz szinte minden 
létfontosságú életfolyamatban, 
megfelelő szintje segíti 
a szervezet egészséges 
működését. 
Most térítésmentesen 
megnézzük szervezete 
D-vitamin szintjét, 
ha 20.000 Ft értékben vásárol 
nálunk laboratóriumi 
vizsgálatokat. 
Az akció 2022. 
szeptember 30-ig érvényes, 
egyéb kedvezményekkel 
nem összevonható.

EG É SZS ÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását válla-
lom garanciával. Hívjon bizalommal! 
Tel:. +36 20 980-3957

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

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

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

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

Szobafestés, mázolás, kültéri festés Szentendre 
és környékén. Tel.: +36 20 222 22 35

Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása, cseréje, 
beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető 
cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák is: 
+36 30 622-5805, +36 20 492-4619

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

Központhoz közel 3 szobás lakrészben, dolgozó 
férfinek szoba kiadó rezsivel. Tel: +36 26 310-675

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

EGYÉ B
Életjáradék, segíthet visszazökkeni a minden-
napok élvezetébe. Bevásárlás, ápolás, gondos-
kodás, takarítás. Legyen szó bármiről, én segítek 
Önnek. Tel: +36 70 723-6434
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ÁltAlÁNOs seGélYhívÓ: 112

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

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

reNDőrséG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Telefon: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós

POlGÁrőrséG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110, 
Titkár: Simonyi Zsolt

kÖzterÜlet felÜGYelet
Munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

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

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

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: +36-26/501-920, -921, -923, -924
• Hatósági ügyek: +36-26/501-905
• Gyámügy: +36-26/501-903, -932, -933, -934
E-mail: gyamugy.szentendre@pest.gov.hu
• Foglalkoztatási osztály: +36-26/500-031, -032
2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.
E-mail: szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu
• Népegészségügyi osztály: +36-26/310-149
2000 Szentendre, Városház tér 1.
E-mail: antsz.szentendre@pest.gov.hu

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

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

ÖNkOrMÁNYzAti ÜGYfélszOlGÁlAti irODA
2000 Szentendre, Duna korzó 25
• távhő és hulladékgazdálkodás
• parkolás
• helyi adóügyek
• egyéb önkormányzati ügyek
• rendészeti ügyek
Telefon: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

GYÓGYszertÁri NYitvAtArtÁs

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

Általános nyitvatartás

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

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

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

Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.
Telefon: +36-26/310-868 +36-26/310-487
Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek:8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

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

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

OrvOsi ÜGYelet:
Központi ügyelet: 2000 Szentendre, Bükköspart 27.
Telefon: +36-26/312-650
Hétköznap, hétvégén, ünnepnap:
24 órás orvosi ügyelet működik.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap
9-13-ig, nem szentendrei gyermekek esetén
a helyileg illetékes ügyeletet kell keresni.

GONDOzÁsi kÖzPONt
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
Telefon: +36-26/311-964
E-mail: gondozasikozpontszentendre@gmail.com

POstA

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

ÁLLATORVOS (ügyelet): +36-30/662-6849

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

GYePMester: +36-20/931-6948

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

hAMvAs BélA Pest MeGYei kÖNYvtÁr
2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.
Hétfő: 9-19
Kedd: 9-19
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-19
Péntek: 9-19
Szombat: 9-13
Vasárnap: zárva
Gyermekkönyvtár:
Hétfő 10-18
Kedd 10-18
Szerda: zárva
Csütörtök 10-18
Péntek 10-18
Szombat 10-18
Vasárnap: zárva

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

felhívÁs szeNteNDre 
vÁrOs MeCéNÁsA DíJ 

JAvAslAttételére
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Kitüntető 

Díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet értelmében 

szeNteNDre vÁrOs MeCéNÁsA DíJ adományozható azoknak a személyek-

nek, közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi hozzájárulással kiemelkedő 

módon támogatják szentendre város jó hírnevének öregbítését, értékeinek 

növelését, megőrzését. 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester, a jegyző;

b) a képviselők, a bizottsági tagok;

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

d) legalább 10, állandó szentendrei lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2022. október 31. 

A javaslat beadásának helye: szentendrei közös Önkormányzati hivatal ikta-

tója (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

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

fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunk-

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

szkennelve, aláírással ellátva is meg lehet küldeni a fent megadott határidőre 

a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre. 

További felvilágosítás kérhető a Hivatal jegyzői titkárságán a 26/785-033 te-

lefonszámon.

2022.10.08-án,
szombaton

                8-12 óra közt
őszi adományvásárt tart.

Cím: 2000 Szentendre, Paprikabíró u. 14

(nagyparkolónál lévő raktárhelyiség, első része)





RÉSZTVEVŐK:
Magyar Honvédség Szentendre Helyőrségtámogató Parancsnokság, (MH SZHTP)  I  Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH AA)  I  
Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ (MH KIMK)  I  Szentendre Város Balesetmegelőzési Bizottsága  I  
Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda (EFI)  I  Egészséges Városért Közalapítvány  I  Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat  I  
Kerékpáros Szövetség  I  Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület  I  Első "Motorvéd" Polgárőr Egyesület  I  Oxyteam Országos 

Sportmentőszolgálat  I  Szentendrei Rendészeti Igazgatóság  I  Szentendrei Polgárőrség

ŐRZŐK
ÉS EURÓPAI AUTÓMENTES NAP
NAPJA

2022. SZEPTEMBER 22. 9:00–12:00 SZENTENDRE, DUNAKORZÓ

KATONAZENEKARI KONCERT   KATONAI JÁRMŰVEK   ÖNVÉDELMI FOGÁSOK
ÜGYESSÉGI VERSENYEK   VEZETÉSTECHNIKAI SZIMULÁTOR   TŰZOLTÓAUTÓ 

BEMUTATÓ   ISMERKEDÉS A MENTŐKUTYÁKKAL   KÜLÖNLEGES 
MENTŐESZKÖZÖK BEMUTATÁSA   ÖKO TOTÓ   EGÉSZSÉGÜGYI MEGELŐZÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ   VÉRNYOMÁSMÉRÉS   MENTŐAUTÓ BEMUTATÓ   ÚJRAÉLESZTÉS 
BEMUTATÁSA   KRESZ PÁLYA   JÁRŐRMOTOR SIMOGATÓ   RENDŐRSÉGI 

TECHNIKAI ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA   HADITECHNIKAI BEMUTATÓ
HARCJÁRMŰ BEMUTATÓ   GYALOGBUSZ


