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Az idei utolsó lapszámunkat tartja a kezében, melynek 

témája a szolidaritás. Kevesen tudják, hogy 2006 óta 

az ENSZ döntése alapján december 20-a Az emberi 

szolidaritás nemzetközi napja, de talán azért is van ez 

így, mert sokak életében a karácsonyi készülődéssel 

a rászorulók megsegítése egyébként is együtt jár.

Természetesen mi is utánajártunk, hogy idén mely 

szervezetek és milyen formában várják a segítséget, 

de emellett igyekszünk tágabb értelemben is szólni a 

szolidaritásról, amit cselekvő együttérzésként definiáltunk, 

amikor a kapcsolódó írások irányairól döntöttünk. Ennek 

eredményeként olyan példaértékű összefogásokat 

mutatunk be, mint például a Rotary Klub Szentendre, 

valamint pomázi és budakalászi civil szerveződéseket. 

De a szolidaritásról szól a street art eszközével történő 

történetmesélés is (ld. Üzenő falak című írásunkat a 18. 

oldalon), illetve egy magántulajdonban lévő háznak a 

felújítása, ha annak során a kellően érzékeny tulajdonos 

akár a saját érdekei fölé is képes helyezni a ház múltját 

és környezetét (ld. a Jakov Ignatovity-ház átalakításának 

történetét Holló Judit elmesélésében – 30. oldal).

Jézus születésének ünnepére készülve pedig Hamar 

Dávid Szentendrén élő lelkész osztja meg gondolatait 

a 4. oldalon a felebaráti szeretet tanításáról.

Kedves Olvasó!

Áldott ünnepeket és boldog új évet kívánok önnek

a szerkesztőség valamennyi munkatársa nevében!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„A második [parancsolat] pedig hasonlatos ehhez: 
Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

Máté evangéliuma 22,39
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CÍMLAPSZTORI

Az eljövetel jelentésű latin adventus szó-

ból származó advent szavunk a kereszté-

nyek karácsonyt előkészítő időszakának 

a neve.

Ez a négy hét egyben nagy próbatétel is 

mindannyiunk számára, hiszen a téli nap-

fordulóig minden egyes nappal tovább 

növekszik a sötétség. Ehhez nyújtott és 

nyújthat napjainkban is segítséget a Kö-

zép-Európa-szerte elterjedt roráte (hajnali 

mise). De az advent idejére esik András, 

Borbála, Miklós és Luca napja, vagy a 

többiek mellett a „szálláskeresés” népi 

szokása, aminek az 1950-es évekbeli 

szentendrei változatáról Remsey Ágnes 

(1915-2010) író, iparművész könyvet is írt 

Kilenc asszony karácsonya címmel.

Az advent legújabb kori kísérője, szim-

bóluma a négy gyertyát tartó adventi ko-

szorú, ami értelmezhető úgy is, mint egy 

kozmikus fénykoszorú, amelyen minden 

gyertyagyújtás egy fényszertartás.

„Az adventi koszorú a feljegyzések szerint 

a 19. század közepén, a Németalföldön je-

lent meg. Először valószínűleg 1839-ben, 

egy bizonyos Johann H. Wichern nevű lu-

theránus lelkész készített hasonlót: egy 

örökzöld ágakkal díszített kocsikeréken 

elhelyezett huszonnyolc gyertyát, ame-

lyek közül négy nagyobb vörös színű volt, a 

többi pedig fehér. Wichern a templomban 

fellógatott keréken karácsonyig minden 

nap eggyel több gyertyát gyújtott meg, 

a négy vasárnapon pedig természetesen 

a vörös gyertyák égtek. Ez a szokás Euró-

pa-szerte csak a 20. században terjedt el. 

A huszonnyolc gyertya időközben négyre, 

a vasárnapok számára redukálódott, de 

megmaradtak a koszorút díszítő – illetve 

alkotó – örökzöldek, főleg fenyőágak. A 

katolikusok a protestáns hagyományoktól 

eltérően lila gyertyákat állítanak az adven-

ti koszorúra – egy kivételével: a harmadik, 

azaz az örömvasárnap gyertyájának szí-

ne ugyanis a koszorún is rózsaszín. A lila a 

bűnbánat és a megtérés színe, a rózsaszín 

pedig a közelgő ünnepet jelképezi.” (Na-

tional Geographic, 2020.11.19.)

A szentendreieket 2007 óta gyűjti maga 

köré évről évre az egyik leghíresebb 

műemlékünket, a Fő terén 1763-ban a 

szerbek által emelt Kalmárkeresztet kör-

beölelő nagy adventi koszorú. A kettős 

szakralitás az ünnepvárás mellett így 

szimbolizálja a város szerb ortodox és 

katolikus-protestáns felekezetű lakossá-

gának több évszázados egymás mellett 

élését is.

Török Katalin

Felebarát: az idegenek megszeretése
Hamar Dávid jegyzete

Anglia déli részén, a kicsi Greatham falu 

szélén van egy Manor house (uradalmi ház 

– a szerk.), amelyet – méretét és kinézetét 

tekintve – Magyarországon leginkább kas-

télynak hívnánk. Belső terei Harry Potter 

Roxfortját idézik a megannyi kandallóval, 

zegzugosan elhelyezkedő termekkel és 

szobákkal. Itt működik az angliai protes-

táns L’Abri közösség immár több mint 50 

éve.

A név azt jelenti: Menedék. És a L’Abri Fel-

lowship valóban az. Nagyon egyszerűen 

működik. Hat család él a zegzugos kas-

télyban, ahol az élet meghatározott rendet 

követ. Aki pedig beköltözik L’Abriba, maga 

is csatlakozik a közösség életviteléhez – 

naponta három órát házimunkát végez, 

a másik 3 órában pedig tanulmányi időt 

kap. Kedden és pénteken társadalmat, 

tudományt és teológiát érintő előadást 

tartanak, két másik este pedig a kandal-

ló körül ülve közösen filmet néznek, vagy 

zenét hallgatnak.

A közösség szíve azonban nem a munka 

vagy tanulás, hanem a vendéglátás. L’Ab-

riban három étkezés és két teázás szakítja 

meg a napi rutint, és ezeken kötelező részt 

venni. A közös étkezés alkalmával mindig 

csodásan díszített asztal, és gondosan 

elkészített étel várja a lakókat. Ilyenkor 

összetalálkozik az a sok ember, aki a bir-

tokon él, tanul és tevékenykedik, hogy egy 

asztalhoz telepedve beszélgessenek.

L’Abri egy menedék, ezért többnyire fárad-

tan, megviselten érkeznek ide az emberek. 

Ki egy hétre, ki több hónapra. Ilyenkor rög-

tön idegenek közé kerülnek. De idővel azt 

tapasztalják, hogy a napi rutin és az étke-

zések alkalmával ezek az idegenek a csa-

ládjává válnak, és a velük való közösség 

gyógyír lesz a sebekre. L’Abri megtanít az 

idegenek szeretetére. Sőt, azt is megtanít-

ja, hogy legtöbbször azokat az embereket 

zárjuk legjobban a szívünkbe, akiktől az 

elején a leginkább idegenkedtünk.

Jézus maga is sokat beszélt az idege-

nekről. Amikor felebarátról szól, akkor 

valójában az idegen embert emeli az éle-

tünkbe. A leghíresebb „idegenről” szóló 

történetében az irgalom az az aspektus, 

amit könnyen észrevehetünk. Ez annyira 

kiemelkedik a történetben, hogy el is ne-

vezte az utókor ezt a sztorit az „irgalmas 

Samaritánus” történetének. A sztori szerint 

egy tisztes zsidó polgárt megvernek, kira-

bolnak és otthagynak az úton. Majd ketten 

átlépnek a sebesültön, míg jön egy ember, 

aki végül segítséget nyújt neki.

Jézus az irgalom fontosságánál többet 

is elmond. Jelentősége van annak, hogy 

egy samáriairól van szó. A samáriai a zsi-

dók szemében nem csupán idegen volt, 

hanem az utált, szomszédos idegen, akiről 

azt akarták, hogy idegen is maradjon. Sam-

ária volt a „No Go” zóna egy zsidó számára, 

az ott élő emberek pedig a lenézett „örök 

idegenek”, akikkel nem szabadott kapcso-

latot tartani.

Mindnyájunk életében megvannak azok 

az emberek, akik számunkra ilyen „No Go” 

zónában vannak. Valahogy viszolygunk a 

stílusuktól, a modoruktól, a kinézetüktől, a 

habitusuktól vagy a kultúrájuktól, és sze-

retnénk, ha mindig idegenek maradnának 

számunkra. Jézus a történetben nemcsak 

az irgalmat emeli ki, hanem azt is, hogy 

egy ilyen „örök idegen” is okozhat nekünk 

meglepetést.

Mikor L’Abriban eltöltöttem két hetet, 

épp ezt tapasztalhattam meg. Amikor 

túlléptem a belső viszolygásomon, és va-

csora közben szóba álltam a számomra 

legantipatikusabb emberrel, meglepőd-

tem, hogy mi mindent találhatok egy fe-

lebarátban. Más volt a gondolkodása, a 

szemlélete, de egyben érdekes is volt a 

története. Később megállapítottam, hogy 

felfrissültem a beszélgetésben. Irgalom és 

szeretet született bennem felé, és kikerült 

a „No Go” zónámból. Remélem, ő is így élte 

meg a velem való találkozást. Amit ott, az 

asztalnál gyakoroltunk, ezt nevezte Jézus 

felebaráti szeretetnek.

HAMAR DÁVID, az Agóra Corvin gyü-

lekezet lelkésze. Az Agóra – ahogyan 

azt weboldalukon írják – hétköznapi, 

városi emberek keresztény közössége. 

Dávid Szentendrén él feleségével és 

három gyermekükkel. Szabadidejében 

kézműves sört főz.

Hamar Dávid | Fotó: Medveczki Tamás 
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A szolidaritásban erő van, mindannyian 

érezzük, ahogy kimondjuk ezt a szót, hi-

szen azok, akik kiállnak egymásért, erősek, 

mert másokat is maguk mellett tudhatnak. 

Talán nem véletlen, hogy a kifejezést a 

solid, azaz szilárd jelentésű francia szóból 

képezték. Akik szolidárisak egymással 

azok szilárdan hisznek a másikban és ön-

maguk erejében is, és ezt vállalják akkor 

is, ha ebből hátrányuk származik, vagy ha 

nem épp ugyanazon az oldalon állnak, és 

egészen más élethelyzetben vannak. Nagy 

kérdés, hogy ez sikerülhet-e a hétköznapi 

életünkben például közlekedőként, együtt 

tudunk-e érezni a biciklisekkel autósként, 

vagy gyalogosként és fordítva. Esetleg 

szolidárisak tudunk-e lenni a hídfoglalók-

kal, amikor épp holtfáradtan próbálunk 

hazafelé jutni, vagy csak a saját szempont-

jainkat látjuk.

A pedagógussztrájkot ellenzők között vol-

tak, akik úgy érveltek, hogy az ő fizetésük 

is alacsony, vagy még alacsonyabb, mint 

a pedagógusoké, miért is kellene akkor a 

tanárokkal együtt érezniük?

A szomszéd tehene!

Ez gyakorlatilag azt a fajta mentalitást tük-

rözi, hogy ha nekem rossz, a másiknak is le-

gyen az, vagyis dögöljön meg a szomszéd 

tehene is. Valójában ebben a gondolatme-

netben az a rejtett érzés bújik meg, hogy 

nem hisszük, hogy mások majd kiállnak 

értünk, ha mi kerülünk bajba, hogy úgyis 

mindegy! Ennek ellenére mindig vannak, 

akik akkor is szolidaritást vállalnak máso-

kért, ha a saját érdekeik ettől különböznek, 

egészen másféle helyzetben vannak, vagy 

ha ezzel egy másik társadalmi csoport sze-

mében válnak fekete bárányokká. Ez tör-

tént Pomázon, amikor Egervári Krisztina, az 

egyik magánóvoda tulajdonosa szervezett 

szolidaritási akciót „Lámpás kiállás gyere-

keink jövőjéért” címmel a múlt hónapban. 

Annak ellenére tette ezt, hogy magánóvo-

da üzemeltetőjeként az óvodapedagógu-

sokat érő hátrányok egyáltalán nem érintik, 

egészen más helyzetben vannak, mint az 

állami óvodákban dolgozók. Mégis úgy 

érezték, hogy szolidaritást kell vállalniuk 

a kollégáikkal.

– Amikor a korábbi szolidaritási akciókon 

voltunk Budapesten, nagy hatással volt rám 

a diákok összefogása, kiállása, ereje – em-

lékezik Egervári Krisztina. – Jó volt látni a 

hitüket, a bátorságukat, úgy éreztem, hogy 

felnőttként kutya kötelességünk melléjük 

állni, és támogatni őket ebben. Ezért szer-

veztem helyben is egy ilyen akciót. Eljöttek 

diákok, szülők, pomáziak, az iskolákból is 

voltak néhányan, de összesen csak körül-

belül százötvenen. Úgy érzem, hogy egy 

húszezres kisvárosban ez meglehetősen 

kevés, és csak részben értem ennek az okát. 

Az iskolákban dolgozó pedagógusok közül 

sokan félnek, mások úgy gondolják, hogy 

nincs értelme küzdeni, úgysem lesz semmi 

eredménye, és olyan érzésem is van, hogy 

sokan elfelejtették, hogyan kell képviselni 

a saját érdekeiket. A fiatalok azok, akik még 

hisznek ebben. A legmeglepőbb azonban 

az volt, hogy mintha a hozzánk tartozó szü-

lők sem éreznék, hogy a pedagógusok ügye 

közös társadalmi felelősség, az ő gyerekeik 

is ki fognak kerülni ebből a védett mikro-

környezetből a nagyvilágba, többségében 

állami iskolákba, ahol ezekkel a helyzetek-

kel kell majd megküzdeniük.

Tanulási folyamat

– Ez a társadalom fizikálisan és szociálisan 

is évszázadokig éhezett – mondja a szoli-

daritás kérdéséről Cseri Miklós, a Szent-

endrei Rotary Klub alapítója. – Még leg-

alább két-három generációnyira vagyunk 

attól, hogy képesek legyünk szolidaritást 

vállalni másokkal, mert ez egy olyan hosz-

szú tanulási folyamat, amit én a polgáro-

sodással kötök össze. A szocializmus után, 

ami arra ösztönzött sokakat, hogy lopjon, 

csaljon, hazudjon, most nehéz a tudati vál-

tás, hogy a szolidaritás érzése feltámadjon. 

Alapvetően a nyers fogyasztás korszakát 

éljük még mindig, belső fejlődési és ösz-

sztársadalmi folyamatoknak is le kell zaj-

lania, hogy ebben változás legyen. Mi is 

találkozunk rotarysként a magyar valóság-

gal, amikor azt mondja valaki, hogy inkább 

dobom a kukába, minthogy a Rotarynak 

adjam. Magában a klubban is végbement 

egy hasonló fejlődés, ugyanis kezdetben, 

amikor 1905-ben megalakult Chicagó-

ban, még egy olyan társadalomban jött 

létre, ahol lőttek egymásra az emberek. A 

szervezet alapvetően azért alakult, hogy a 

csatlakozók biztonságban éljenek, de eh-

hez szükség volt sokféle társadalmi cso-

port támogatására, ügyvédre, orvosra, po-

litikusra, akik segítették egymást, ha valaki 

bajba került. Amikor ez a szükséglet már 

kielégült, előtérbe kerültek a fogyasztáson 

túli értékek. Ahogy a mi tagjainknak sem 

az a fontos már, hogy milyen javakat, autót, 

telefont vásároljunk, hová menjünk nya-

ralni, hanem a fogyasztáson túli értékek. 

Amikor ugyanis ezek a vágyak kielégülnek, 

és kiderül, hogy nem is annyira fontosak, 

el lehet kezdeni körbenézni, hogyan se-

gíthetünk másokon. Sohasem felejtem el 

az első karitatív akciónkat, amikor sérült 

gyerekeknek segítettünk. Elmondhatat-

Minket is nemesít a szolidaritás…

A szolidaritás nem egyszerűen önzetlen együttérzést jelent, hanem kölcsönös 
segítséget és felelősségvállalást is. Az egymásért való kiállásra találtunk néhány 
szép példát Szentendrén is és vidékén.

Ha elkezdenénk arra gondolni, hogy mi magunk
mit adhatunk másoknak, nekünk is sokkal
kevesebb bajunk lenne.

Cseri Miklós | Fotó: Deim Balázs
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lan érzés volt, amikor odajött hozzám egy 

kisfiú, megfogta a kezemet, a másik kezé-

vel pedig az épp most ajándékba kapott 

kislabdáját szorongatta. Ezek az élmények 

beleivódnak az emberbe, igazi katarzis él-

ményt hoznak, ilyenkor azt is megtapasz-

talhatjuk, hogy aki segít, az önmagát ne-

mesíti. De valamiképp meg kell érni, hogy 

ne arra számítsunk, majd egyszer jön vala-

ki, aki megment minket, hanem mi magunk 

kezdjünk el adni. Mi ennek az adásnak az 

örömét éljük át itt a Rotaryban. Azt szok-

tam mondani, hogy önző módon a magunk 

jó érzéseiért dolgozunk, mert rá lehet erre 

kapni. Nincs nagyobb öröm annál, mint mi-

kor látjuk a gyerekek ujjongását, ha meg 

tudják venni a vágyott hangfalat, vagy 

meghallgatjuk azokat a fiatalokat, akiket 

a tehetségük miatt támogatunk.

Átkapcsolás

– Azokkal, akik valamilyen nehézséggel 

küzdenek, szegények, munkanélküliek, 

vagy valamilyen betegségben szenved-

nek, még gyakran képesek is vagyunk 

együtt érezni – mondja Gombos Bernadett 

pszichológus. – Azokkal viszont sokkal ke-

vésbé, akiknek örömük van, vagy látványos 

sikert értek el valamiben. Ennek az az oka, 

hogy ilyenkor rögtön feltámad bennünk a 

féltékenység. Annyi sérülés és sértettség 

van bennünk, hogy nem tudunk ennek a 

feszültségével mit kezdeni. Azt szoktuk 

mondani, hogy nem tud adni az, aki maga 

sem kapott semmit. Ez nem egészen 

igaz, mert a jó és a rossz cselekedeteink 

is azonnal visszahullanak ránk, hiszen ha 

nem segítünk, ha bántunk valakit szavak-

kal vagy tettekkel, akkor azonnal érezzük, 

hogy nem cselekedtünk helyesen, és le-

értékeljük ezzel önmagunkat is. Ennek 

épp az ellenkezője történik akkor, ha jót 

cselekszünk, ennek a jó érzése, az öröme 

is azonnali. Meggyőződésem, hogyha el-

kezdenénk arra gondolni, hogy mi magunk 

mit adhatunk másoknak, nekünk is sokkal 

kevesebb bajunk lenne. Lelki bajunk egé-

szen biztosan, de talán anyagi problémánk 

sem lenne annyi.

Az átkapcsolás azonban egyáltalán nem 

könnyű. Szép-Magyar Ágnes, a CivilKalász 

aktivistája is azzal kezdi a beszélgetésün-

ket, hogy az együttérzés kevés ahhoz, 

hogy segítsünk, az együttérzésből tettnek 

kell születnie. Nagyon egyedi, hogy kinek 

mihez van kedve, ereje, olykor csak egy 

közösségi oldalon közzétett poszt szü-

letik a szolidaritásból, olykor jóval több. 

A CivilKalász aktivistái akkor élték meg 

a városiak szolidaritását legerősebben, 

amikor feltárták azt az ügyet, amikor az 

előző városvezetés áron alul és gyanús 

körülmények között eladott egy vállalko-

zónak egy előtte természetvédelmi beso-

rolás alá tartozó területet azért, hogy ott 

ő építsen házakat. Miután az ügy napvi-

lágra került, a képviselő-testület büntető 

feljelentést tett válaszul a civil szervezet 

aktivistái ellen.

– Éreztük a posztokból, a megnyilatko-

zásokból, hogy ez annyira abszurd törté-

net, hogy az emberek mellettünk állnak 

– mondja Szép-Magyar Ágnes. – Végül 

nem pereltek be minket, vagyis nem ért 

minket semmilyen hátrány. A legtöbben 

ettől félnek, amikor nem mernek elköte-

leződni egy-egy civil szervezetben, vagy 

részt venni egy akcióban. Az a tapaszta-

latom azonban, hogy az ilyen jellegű fe-

nyegetéseket nem váltják valóra, vagyis 

a félelem többnyire nem jogos. Sokkal 

bátrabbak is lehetnénk, mint amennyire 

azok vagyunk! Bár bennem is a kaland-

vágy munkált, amikor elkezdtem civilként 

tevékenykedni. Úgy gondoltam, hogy ha 

mégis retorziók érnének, akkor ezt a ta-

pasztalatot használni fogom arra, hogy 

szembesítsek másokat a civilek helyze-

tével. Ilyen egyelőre nem történt velem, 

mégis tapasztalom a félelem érzését. 

Ennek ellenére érezhető, hogy egyre 

többen állnak ki mostanában például 

a pedagógusokért, mi is megtettük ezt 

Budakalászon. Úgy tűnik, hogy az, hogy 

egyre többen csatlakoznak az akciókhoz, 

sokakat felbátorít, vagyis a kitartásnak 

van értelme. A másik visszatartó erő lehet 

a civilség és a szolidaritás kultúrájának a 

hiánya. Nincs benne a közgondolkodás-

ban, hogy erre is időt kell szánni, hogy 

be kellene építeni a mindennapokba. 

De mi azért nem adjuk fel, látom, hogy 

a fiatalok már másképp állnak ehhez, és 

mindig vannak olyan akcióink, amelyhez 

nem csak a törzstagok, hanem újabbak 

is csatlakoznak. Ilyen volt legutóbb a 

forgalomszámlálás, amihez rengeteg 

aktivistára volt szükséges. Mindig igyek-

szünk az újakat megerősíteni, kis jelké-

pes ajándékokat adunk nekik, és újabb és 

újabb akciókat is szervezünk, amelyekbe 

bekapcsolódhatnak.

Rist Lilla

Az összefogás csodaháza Pomázon
Hogy az egymás felé fordulás, az adni vágyás valóban he-

gyeket mozgathat, annak szép példája a nemrégiben elké-

szült pomázi Civil Ház. Itt valóban kölcsönös segítséget adott 

egymásnak, és felelősséget is vállalt egymásért hét helyi civil 

szervezet: a Közösen a Városunkért Egyesület, a Magyarok 

Szövetsége – Pomázi Közössége, a Felvégszépítők Csoportja 

Bozsenával, a Szent István Téri Akciócsoport (SZITA), a Po-

mázi Lokálpatrióták Egyesülete, a Pomázi Agapé Keresztény 

Közösség (PAKK), az Opanke Szerb Hagyományőrző Kulturá-

lis Egyesület. Újabban csatlakozott a Hajnalcsillag Értékőrző 

Egyesület, a Sakk Klub Sportegyesület, a Pomázi Kertbarátok 

Egyesület is. Egy majdnem romos épületet hoztak rendbe, 

építettek teljesen újjá. Az erre való összeget adományokból 

gyűjtötték össze, amelyek részben a tagjaiktól, részben más, 

főképp helyi támogatóktól érkeztek, és ehhez még hozzátették 

a saját kétkezi munkájukat is.

– Sokan kételkedtek abban, hogy ez a ház fel fog épülni – mond-

ja Gyarmati Fruzsina a Pomázi Civil Szövetség elnöke. – A szö-

vetség 2020-ban alakult, és az egyik legfontosabb programja 

a Civil Ház létrehozása volt, amelyhez pályáznunk kellett az 

önkormányzathoz. Miután ezt megnyertük, megkaptuk ezt az 

épületet, ami akkor nagyon romos állapotban volt. Pályáztunk a 

Bethlen Gábor Alapkezelőhöz a költségekre, nyertünk, de pénzt 

nem kaptunk, mert épp elfogyott. Kénytelenek voltunk magunk 

megoldani mindent. Különféle munkacsoportok alakultak, volt, 

aki a két kezével dolgozott a házon, volt, aki adományokat gyűj-

tött, és jótékonysági rendezvényeket szervezett. Gyűjtöttünk a 

piacon, árultunk hidegben a jégpályánál, bált rendeztünk, és 

ezeket a bevételeket mind a házra fordítottuk. Olykor öt-tízezer 

forint jött csak össze, de ezek is sokat segítettek, meg tudtunk 

venni egy adag festéket vagy egy-egy szerszámot, ami aktuáli-

san továbblendített minket. Valami csoda folytán mindig minden 

megoldódott!

– Csak azok a problémák nem oldódnak meg, amelyekről nem 

beszélünk – mondja Giszinger Károly, aki a Magyarok Szövet-

sége pomázi csoportjának a tagja. A Civil Ház felépítésének ő 

Szép-Magyar Ágnes | Fotó: Deim Balázs
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volt az egyik fő motorja, aki a saját pénzéből is adományozott 

az építkezésre. A Magyarok Szövetségének tizennyolc fős kis 

csapatával rengeteget dolgozott a házért. A villanyszerelési 

munkák szinte teljes egészében az ő nevéhez kötődnek.

– Sohasem azt néztem, mennyi lesz ebből a haszon, hanem 

hogy minden elkészüljön Eleinte nehéz volt bevonni az em-

bereket, jó példával kellett elöl járni, és szerencsére voltak 

is néhányan, akik kezdetben nagyobb készpénzadománnyal 

szálltak be az építkezésbe, mint Titon Miklós, akinek rengeteget 

köszönhetünk, a tervezéstől kezdve a kivitelezésen át sokféle 

segítségig, Potza Bélának úgyszintén. Aztán nekiálltunk, és 

szép lassan megoldódott minden, mert ha nekünk nem volt 

valami, akkor szóltunk, és a többiek közül valakinek volt, vagy 

tudta, hogy kinek van. Az én kis csapatomból is számíthattam 

mindig mindenkire. Eleinte kérdezték, hogy mennyit kapunk mi 

ezért, de aztán megértették, hogy ezt a közösségért tesszük!

Horváth Bozsena volt a másik aktivista, aki szerény nyugdíjából 

készpénzzel is támogatta a Civil Házat, és aki rengeteg kétkezi 

munkát is végzett. Ő a Felvégszépítők csapatát vezeti, rengete-

gen ismerik és szeretik a városban, mert a Civil Házon kívül is sok-

féle önkéntes tevékenységgel segíti Pomázt – szemétszedéssel, 

lépcsőtisztítással, ingyen jóga oktatással, élelmiszerosztással.

– Tavaly ilyenkor a jégpályán fagyoskodtunk – meséli –, mert 

ott is árultuk az adományokba kapott süteményeket, forró ita-

lokat. Felhívott Fruzsi, és mindig kérdezte, Bozsena tudsz jönni, 

szükség van rád! És én mentem!

– Körülbelül tízmillió forintnyi készpénzre volt szükség mind-

ehhez – árulja még el Fruzsina, amit rengeteg saját munkával 

kellett kiegészíteni. Sokaknak azt is el kellett magyarázni, hogy 

mi ez, nem értették, mit jelent az, hogy Civil Ház, hogy ide a helyi 

civilek szervezhetnek majd programokat, találkozókat, olyan 

hely, ami valóban otthont ad a helyi közösségeknek. Hittünk 

abban, hogy erre szükség van, és amikor megálltunk, mert elfo-

gyott a pénz, akkor is továbblendített minket a csapat. Nagyon 

büszkék vagyunk rá, hogy elkészült, november 27-én egy kis 

megnyitó ünnepséget is tartottunk, hogy megköszönjük mind-

azoknak, akik segítettek. Már most rengeteg programunk van, 

egyre többen jönnek, és reméljük betölti majd azt a funkcióját, 

amiért megálmodtuk.

RL

Hová lett a lejáró szavatosságú áru?
Önkéntesek évek óta, hetente két alkalommal osztanak ételt rá-

szorulóknak az Élelmiszerbank által közvetített adományokból, 

melyek aznapi lejáratúak. Az élelmiszer a budakalászi Metro 

áruházból érkezik. A heti 100-300 kilós mennyiség idén augusz-

tusban érezhetően lecsökkent, volt olyan nap, hogy mindössze 

25-30 kg élelmiszert tudtak kiosztani.

A rászorulók listáját a Családsegítő Szolgálat adja meg, de 

jelenleg hiába lennének többen is, akik rászorulóként élelmi-

szert kaphatnának, a szűkös készletből nem jut mindenkinek, 

a megváltozott mennyiségű árukészlet miatt le kellett csök-

kenteniük azoknak a számát is, akiknek élelmiszert osztanak 

– 480 személyről, 96-ra. A civil önkéntesek nem értik, mi tör-

tént, miért csökkent ilyen drasztikus mértékben az elvihető 

áru mennyisége.

Egy pomázi lakos lapunknak elmondta, hogy nemrégiben azért 

vehettek át az önkéntesek nagyobb mennyiséget – több mint 

300 kilogrammnyi árut –, mert a gépi helyett elfogadtak kézzel 

készített számlát. Ekkor nagyon sokféle húsárut, tejterméket, 

felvágottat kaptak. Nem tudják viszont, mire számíthatnak a 

későbbiekben.

Az ügyben megkerestük a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet 

(Egyesület) és a Metro áruházat is, hogyan látják ők az adomá-

nyok kérdését, máshol is érezhető-e a mennyiségi változás. 

Nagygyörgy András az Egyesület külső kapcsolatok igazgatójá-

nak tájékoztatása szerint nem egyedülálló eset, hogy csökken 

az egyes áruházakban átadott adományok mennyisége. „Más 

helyszíneken és másik kereskedelmi láncok esetében is tapasz-

talunk ilyet, ami elsősorban a kereskedők tudatosabb beszerzési 

és készletgazdálkodási politikájának az eredménye. Ráadásul 

az idei áremelkedések az áruházakat még inkább arra ösztönzik, 

hogy csökkenteni próbálják a keletkező feleslegeket. Ilyenkor 

az egyik szemünk sír, a másik nevet: egyik olvasatban örülünk, 

ha felelősebb a gazdálkodás és a pazarlásmentes szemlélet 

meghonosodik a kereskedőknél, ugyanakkor nagyon sajnál-

juk, hogy csökken a rászorulók között kiosztható élelmiszer. Az 

utóbbi problémára az Élelmiszerbank is aktívan reagált az idei 

évben. Mindent elkövetünk, hogy szinten tudjuk tartani vagy akár 

tovább tudjuk emelni az adományok mennyiségét. Január óta 

több mint 200 áruházat csatoltunk be a hálózatunkba, vagyis 

50%-kal emeltük azoknak a helyszíneknek a számát, ahonnan 

a karitatív partnerszervezeteink minden nap elszállítják az élel-

miszerfeleslegeket” – írta megkeresésünkre. Válaszában cá-

folta, hogy az élelmiszer mennyiség csökkenése összefügg 

az állami koordinációval működő élelmiszermentő központ 

elindulásával, mert – mint írta – az egyik szervezet a friss áruk 

megmentését tűzte ki célul, míg a másik a tartós élelmiszerek 

továbbadományozásán dolgozik. A Metro áruház nem reagált 

a megkeresésünkre.

R.L.- Z.ZS.

A pomázi civil ház megnyitója | Fotó: Nagy Szilvia

Fotó: pixabay.com
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érvéNYes PÁlYÁzOt ADOtt A sPAr 

A SPAR – egyedüli pályázóként – érvényes 

pályázatot nyújtott be a HÉV-állomás és 

környékének fejlesztésére. A képvise-

lő-testület még a szeptemberi ülésén dön-

tött a HÉV állomás környékén fekvő, az ön-

kormányzat tulajdonában álló ingatlanokra 

vonatkozó földhasználati és településren-

dezési szerződés megkötésére vonatkozó 

új nyilvános pályázati kiírásról. A döntés 

értelmében két fejlesztési ütemet hatá-

roztak meg. Az első ütemben a pályázó a 

leégett épületelemeket elbontva megépíti 

az élelmiszer-áruházat teremgarázzsal, és 

további parkolóhelyeket alakít ki. A pályá-

zó egy éven belül meg kívánja szerezni 

az építéshez szükséges engedélyeket. A 

pályázat eredményét a képviselő-testület 

állapítja meg a pályázat bontását követő 

30 napon belül. Ezután megköthető az 

előszerződés, illetve elkezdődhet a vég-

leges szerződés előkészítése.

sikeres PÁlYÁzAtOk

A Kálvária út felújítása – Szentendre ön-

kormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.3- 21-PT1-

2022-00074 számú sikeres pályázatával 

249.690.675 Ft támogatást nyert a fel-

újításra, mely a Kálvária út Hamvas Béla 

utca és Damjanich utca közötti szakaszon 

valósulhat meg mintegy 730 méter hosz-

szúságban. A beruházásnak köszönhetően 

a gépjárműközlekedés biztonságosabbá 

válik, a V8 Uszodánál megvalósuló két 

új gyalogátkelőhely pedig a gyalogosok 

számára biztosítja a biztonságos átkelést 

a forgalmas csomóponton.

Új épületet kap a Családsegítő Szolgálat 

– A Dunakanyar Család-és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program 

Plusz (TOP Plusz) „Helyi egészségügyi és 

szociális infrastruktúra fejlesztése” című 

felhívására nyújtott be pályázatot. Novem-

ber 24-én érkezett a hír a Magyar Állam-

kincstártól, hogy a pályázók mintegy 250 

millió forintot nyertek arra, hogy a város-

központban található Bodor udvarban (Baj-

csy-Zsilinszky utca 3.) alakítsák ki a gyer-

mekjóléti szolgálat új, központi épületét.

A pályázat eredményeként nem csak a 

szentendreiek, de a társulásban résztve-

vő többi település – Budakalász, Kisoroszi, 

Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, 

Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád és 

Pilisszentkereszt – családjai is a korábbinál 

magasabb szintű szolgáltatáshoz juthatnak.

kUltUrÁlis kerekAsztAl AlAkUlt 

November 23-án mintegy 30 résztvevő-

vel megalakult a Kulturális Kerekasztal. 

Tevékenységéhez a város 2022. novem-

ber 16-i testületi ülésen elfogadott brand 

stratégiája ad elvi és gyakorlati keretet. A 

stratégiákat cselekvési programmá formá-

ló közös gondolkodást az új évben folytatja 

a Kerekasztal. A működés pontos kereteit, 

a további lépéseket a 2023. január 21-re 

tervezett workshopon dolgozzák ki.

A Kulturális Kerekasztal tagjai: B. Szabó 

Vera, Benkovits György, Berényi Marianna, 

Bűdyné Vági Eszter, Dömény Krisztián, Ekler 

Dezső, Erdész László, Eredics Gábor, Farkas 

Zsófia, Ficzere Kyrú, Fülöp András, Galambos 

Péter, Golda János, Görög László, Gulyás Jó-

zsef, Istók Bernadett, Jassó Sándor, Juhász 

Gergő, Koltai Andrea, Krizbai Gergely, Krizbai-

né Szabó Éva, Lex Zsuzsanna, Musza Györgyi, 

Németh Kristóf, Pelle Csilla, Petrovity Sándor, 

Pistyur Imre, Tardy Anna, Török Gergő, Török 

Katalin, Vadász Dániel, Varga Tímea, Verebé-

lyi Diána, Vincze Ottó, Zsigmond Attila

ÚJ MeNetreNDek DeCeMBer 11-től 

A MÁV-Volán-csoport új, 2022/2023-as 

vasúti és autóbusz-menetrendje de-

cember 11-én, vasárnap lép hatályba. A 

H5-ös vonal menetrendje – az utasok ja-

vaslatának megfelelően – egyszerűbben 

megjegyezhetővé válik, mivel december 

közepétől a vonatok már csak egyféle 

munkanapi menetrend szerint közleked-

nek. A jövőben már nem lesz különböző a 

hétfőtől csütörtökig és a pénteken érvé-

nyes menetrend, azaz a HÉV-ek a tanítási 

időszakokban valamennyi munkanapon 

azonos menetrend szerint járnak. (forrás: 

mavcsoport.hu)

ÖsszefOGÁssAl MŰkÖDik téleN A v8 

A V8 a széleskörű összefogásnak köszön-

hetően maradhat nyitva december 18-ig. 

Nem csak a Honvédelmi Minisztérium 

sportért felelős államtitkársága támogat-

ta a V8 Uszoda működési költségeit (38,1 

millió forintot biztosítottak erre a célra) 

hanem maga az önkormányzat is plusz 

költségvetési forrásokat vont be, illetve 

az uszoda is vállalt költségcsökkentő in-

tézkedéseket (a wellnes és szaunarészleg 

bezárását, alacsonyabb fűtési hőmérsék-

letet) illetve maguk a sportegyesületek is 

magasabb díj fizetését vállalták magukra. 

Újabb fejlemény, hogy a városvezetés az 

OTP Bankkal folytatott tárgyalások során 

arra jutott, hogy a bank 80 millió forintos 

tao támogatást  ajánlott fel a Kópé Vízilab-

da Egyesület számára. A minisztériumban 

is támogatják azt az elképzelést, hogy ezt 

az összeget energetikai korszerűsítésre 

fordíthassa az uszoda.

ÁrAM 14-szeres ÁrON 14-szeres áron 

adja a TÁVHŐ az áramot a püspökmajori 

bölcsődének, óvodának és iskolának, ami 

december 31-ig 30 millió forint kiadást je-

lent a város számára. A Barcsay Iskola ese-

tében pedig plusz 50 millió forintot, amit a 

Városi Szolgáltató a Klebelsberg Központ-

nak számláz majd ki. A városvezetés szerint 
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Deim Balázs a rotlicht fesztivál díjazottja
Bécsben második alkalommal ren-

dezték meg a nemzetközi Rotlicht fo-

tóművészeti fesztivált. 46 országból 

345 pályázat érkezett be, és a rangos 

mezőnyből 20 díjazott fotómunkái ke-

rültek a kiállítási anyagba, köztük Deim 

Balázs fotói. 

Az analóg fotók fesztiváljára a szent-

endrei PhotoLab-ban idén kiállított 

Passing Time című fotósorozata mellett 

meghívást kapott a művész legutóbb a 

ljubljanai Photon Galéria Back to Black 

kiállításán látható Térfigyelő rendszer 

sorozatának 4 alkotása is. 

„Nagyon izgalmas anyagok érkeztek be 

erre a kiállításra” – mondta a pályázókról 

lapunk fotósa, Deim Balázs. „A fesztivál 

neve a „rotlicht”, azaz vörös fény a fotózás 

analóg technikájára utal. Az erre beadott 

pályamunkák mindegyike analóg, archai-

kus vagy experimentális fotó használatán 

alapul. A pályázók ugyanakkor nem egy-

szerűen csak dokumentálták 

a pillanatot, hanem alternatív, 

kísérletező technikákkal hoz-

tak létre fotómunkákat. Az én 

egyik fotóm például hosszú, 

egy éven át tartó expozíciós 

idővel készült. A képen a Nap 

és a Hold egymáshoz viszo-

nyított útját látjuk, és 365 csík 

jelenik meg a képen. Ez a fotó 

is része a Passing Time című 

sorozatomnak. A fesztivált 

idén második alkalommal rendezték meg, 

és örülök, hogy részese lehettem, mert sze-

rintem nagyon fontos az analóg fotográfia 

reprezentálása, és úgy látom, hogy egyre 

nagyobb létjogosultsága van manapság.”

Bácsi Róbert László, Deim Balázs, Deim Flóra 
és Kopin Katalin Rotlichtban



9
—

h
ír

e
k

ez az irreális árképzés ellehetetleníti az ön-

kormányzatok működését. A szentendrei 

városvezetés a Magyar Önkormányzatok 

Szövetségének (MÖSZ) javaslata szerint 

kéri a kormányt, hogy hívja össze a nemzeti 

energetikai kerekasztalt, és ennek kereté-

ben a világpiaci gázárakhoz igazodó, reális 

gázárakat állapítson meg.

eNerGiAkÖzÖsséGek létrehOzÁsA 

Az energiaközösségek létrehozásával 

kapcsolatos tárgyalás volt a Városházán, 

amelyre meghívták Zarándy Tamást, a Ca-

pital Consulting Zrt. energetikai igazgató-

ját. A szakértő szerint energiaközösségek 

létesítésével Szentendrén is jelentős ered-

ményeket lehet elérni, ha végre megszüle-

tik a tevékenységgel kapcsolatos részletes 

szabályozás, illetve a kormány visszavonja 

a hálózati visszatáplálás tilalmát. Az ener-

giaközösségekben nemcsak elektromos 

energiát lehet majd megosztani, léteznek 

távfűtésre, hőenergia közös hasznosítá-

sára létesült társulások is. Szentendre 

is rendelkezik olyan termálvíz-kinccsel, 

amely kiegészíthetné a távfűtéses rend-

szert. Szentendre város kérte a felvételét 

a MERSZ-be (Magyar Energiaközösségek 

és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetsé-

ge), reménykedve abban, hogy idővel a 

jogszabályi háttér is kedvezően módosul.

feNNtArthAtÓ rekONstrUkCiÓ 

Az  ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI kémiai és 

gépészeti laboratóriumait befogadó 

épületének és környezetének felújítá-

sa és rekonstrukciója 2022 februárjában 

kezdődött, több mint egy év előkészítés 

után. A fenntarthatósági szempontokat 

figyelembe vevő beruházás a hetvenes 

években épült irodaépület vasbeton 

vázszerkezetét meghagyva teljes külső 

és belső átépítésen esik át jelenleg is. A 

funkciójában teljesen megváltozott épület 

várhatóan 2023 első negyedévében fo-

lehetőség, hogy megmutassák magukat

Nemrégiben az United Way Magyarország innoMate elneve-

zésű versenyét a Móricz zsigmond Gimnázium diákjaiból álló 

Sixth Sense csapat nyerte meg, különleges, látássérülteknek 

szánt, akadályt előre jelző fejpántjával. egyik felkészítőjük, 

szentendrey rita október 21-én az év Önkéntes Pedagógusa 

díjat kapta meg az United Way Magyarország szervezettől.

„Egy pályázat útján ismertük meg a programot, a tanárok egy 

háromnapos továbbképzésen tanultak arról, hogyan lehet ilyen 

projekteket végig vinni a gyerekekkel. A pályázathoz egy 12 al-

kalmas szakkör is kapcsolódott, itt fejlesztették ki a gyerekek 

azt a látássérülteknek szánt fejpántot, melyet a Brain Baron és 

a Social Impact Awardson bemutattak” – mesélte lapunknak 

Szentendrey Rita. A Sixth Sense csapat tagjai Pásztor Lajos, 

Siska Soma, Lorentz Márton és Balázsi András voltak.

A tizedik osztályos diákok órarendjébe egy szakköri sávot 

építettek be, és az érdeklődők itt választhatták ki az egyéb 

szakkörök mellett az InnoMate programot. A jelentkezők pedig 

együtt gondolkodtak azon, milyen tárgyat vagy szolgáltatást 

lehetne fejleszteni. A tanárok részéről is nagy elkötelezettsé-

get kívánt ez a munka, mert olyan feladatot kellett végigvinni, 

amely tanórai keretek közt nem tudott volna megvalósulni. A 

gyerekek olyan készségeket, kompetenciákat fejleszthettek 

ezáltal, amik a munkavállaláshoz nagyon szükségesek, mint 

a kreativitás, a kritikus gondolkodás, vagy komplex probléma-

megoldás, illetve a csapatban együtt dolgozás képessége. 

„Ha egy csapat ezen végigmegy, és a végén nyertesként kerül 

ki, az csak a hab a tortán, de itt a legfontosabb az út, a folyamat 

megtapasztalása. A versenyen olyan prezentációt mutattak be, 

amelyre sok felnőtt sem képes” – részletezte a programot a 

díjazott pedagógus.

És hogy miért vállalták a tanárok a plusz munkát?

„Egyrészt nagyon jó látni a lelkesedésüket, illetve, hogy erre 

szánják a szabadidejüket. Másrészt pedig azért, hogy az állami 

rendszerben is fejleszteni tudjuk ezeket a készségeket. Mi, szak-

tanárok nagyon jó módszertant kaptunk ehhez. Amikor először 

voltam a továbbképzésen, akkor volt is egy ilyen gondolatom, 

hogy ezt csinálnunk kell. Az egy dolog, hogy meghallgatom, 

miről szól, de amíg az embernek ez nem válik rutinná, addig 

gyakorolni kell. Egy olyan módszert kaptam, amit használtam 

már azóta matekórán, osztályfőnöki órán, sőt, a tantestületben 

is. A lényege a tervezői gondolkodás, az ún. design-thinking 

módszertana” – tette hozzá.

A folyamat most megállt, a srácok idén átadják a helyet az 

újaknak, akik új ötleteket dolgozhatnak ki. Az előrelépés az 

lehetne, ha egy befektető lehetőséget látna az eszközben, és 

megépíthető lenne az első prototípus.

Hogy mit kezdenek a tanultakkal és a tapasztalatokkal már 

csak a csapaton áll, mindenesetre, az önéletrajzukban igen jól 

mutat majd ez munka. „Ezeknek a gyerekeknek sikerült közö-

sen találnunk egy olyan területet, amiben kiemelkedően tudtak 

alkotni. És lehet, hogy ha mindig csak a dolgozatok, meg a fele-

letek értékelésében nézzük, hogy ki mennyire nagyszerű, akkor 

ők nem kerülnek az élre, de most kaptak egy lehetőséget, hogy 

megmutassák, mennyire fantasztikusak tudnak lenni. Ez még 

egy nagyon fontos tényezője ennek a programnak” – vonta le a 

tanulságot Szentendrey Rita.

szeNteNDreY ritA – igazgatóhelyettes, matematika, fi-

zika, informatika tanár. Diplomáit az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem Természettudományi Karán szerezte 1998-

ban, illetve 2000-ben. Elvégezte továbbá a Budapest Mű-

szaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezető 

szakirányú továbbképzését. 1998-tól 2000-ig a budapesti 

Speciális Középiskolai Leánykollégiumban dolgozott. A Mó-

ricz Zsigmond Gimnázium tantestületének 2000 óta tagja. A 

2012/13-as tanévtől igazgatóhelyettesként dolgozik.

Szentendrey Rita a díjátadón | Fotó: United Way Magyarország

KERMI laboratórium beruházás | Fotó: tuvsud.com



A kormány még nem döntött a 11-esről
A választások előtt sokféle fejlesztésre kapott a térség ígére-

tet, ilyen volt a hév, a 11-es, és a hozzá kapcsolódó elkerülő 

utak felújítása is. A térségben ezidáig egyetlen beruházás 

sem indult el fizikailag, amit nemrégiben Bedő Dávid a Mo-

mentum képviselője is szóvá tett Lázár János építésügyi és 

beruházási miniszterhez intézett interpellációjában, „Mi lesz a 

választások előtt beígért közlekedésfejlesztési projektek sorsa 

a Pilis-Dunakanyarban?” címmel.

Bedő Dávid kérdésében megfogalmazta, hogy a „2022. évi 

választások előtt soha nem látott mennyiségű kötöttpályás 

fejlesztést és közúti közlekedés fejlesztést, elkerülő utakat, 

valamint megújult, a XXI. századhoz méltó járműparkot, köz-

lekedési eszközöket ígértek a kormánypárti képviselőjelöltek 

minden térségben, de kiemelten a Pilis-Dunakanyar régióban. Az 

agglo merációs térségek közlekedési infrastruktúrája rendkívül 

korszerűtlen vagy hiányos, és a jogos lakossági elvárásokra 

tekintettel, a XXI. század modernizációs igényekkel összhang-

ban egyáltalán nem képes kiszolgálni az évről évre gyarapodó 

lakónépességet.” Kérdésében kitért a térség vízellátási prob-

lémáira is, mert az ivóvízvezetékek cseréje összekapcsolódott 

a 11-es felújításával.

Csepreghy Nándor, az Építési és Beruházási Minisztérium ál-

lamtitkára válaszában kifejtette, hogy a „H5-ös szentendrei 

HÉV akadálymentesítése és rekonstrukciója” nevű projekt 

megvalósítása érdekében 2020 júniusában kötötte meg a Bu-

dapesti Fejlesztési Központ a tervezési szerződést, és ezzel a 

beruházás megkezdődött”. A „szomszédunkban zajló háború és 

a hibás brüsszeli szankciók miatt” a kormány tartalékot kívánt 

képezni, ezért úgy döntött, felülvizsgálja az állami fejlesztési 

beruházásokat. Ezért a fejlesztés akkor kezdhető meg, ha a 

felülvizsgálati eljárás pozitívan zárul, illetve ha rendelkezésre 

fog állni a felújításhoz szükséges forrás.

A 11-es út felújításával kapcsolatban arról számolt be, hogy 

az előkészítő munkák és a tervezési folyamat már lezárult, 

a kivitelezés megkezdéséhez viszont még kormánydöntés 

szükséges.

A vízellátási kérdésekben úgy tájékoztatott, hogy a DMRV Zrt. 

megkezdte a „kapacitásbővítés fejlesztése” című projekt be-

ruházási munkálatait. A fejlesztés érinti Szentendre, Pomáz, 

Budakalász, Üröm, Solymár, Pilisborosjenő, Leányfalu, Dömös 

településeket, a Szentendrei-szigeten Tahi és Tahitótfalu 

településeket. A Pomáz-Budakalász elkerülő út beígért re-

konstrukciója azonban biztosan elmarad, mert ezt a projektet is 

felülvizsgálták, és ennek következtében a közbeszerzési eljárás 

eredménytelenül zárult le.

Vitályos Eszter, a térség képviselője november 24-i Face-

book posztjában arról tájékoztatta a választóit, hogy a HÉV 

felújítását Lázár János újra felvette a programjába. Később 

közösségi oldalán, november 29-én arról tájékoztatott, hogy 

kezdeményezésére Budakalász alpolgármesterével, valamint 

Pomáz és Szentendre polgármestereivel tárgyalóasztalhoz 

ültek Lázár János építésügyi és beruházási miniszterrel a fel-

függesztett fejlesztésekről egyeztetni. A helyreállítási alap 

forrásából a miniszter 2026-ig tervezi a H5-ös HÉV teljeskörű 

felújítását a kapcsolódó közlekedési infrastruktúrával együtt. A 

terveket támogatja a főváros vezetése és jóváhagyta az Európai 

Bizottság is. A 11-es út felújításáról az derült ki, hogy mivel a 

fejlesztések hazai forrásból indultak volna, ezért Lázár János 

szerint legkorábban 2024-ben kezdődhetnek, ha a kormány 

pozitívan dönt erről.

Lapunk megkereste Vitályos Esztert, hogy a H5-ös HÉV fel-

újításának pontos ütemezéséről, illetve a HÉV-állomással 

kapcsolatos megoldási javaslatokról is kapjunk tájékoztatást. 

Szentendre önkormányzata ugyanis korábban felhívta a figyel-

met a tulajdonjogi viszonyokkal, és az építési tervek önellent-

mondásaival kapcsolatos tisztázatlan kérdésekre. Lapzártánkig 

ezekre a kérdésekre nem érkezett válasz.

R.L.
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gadja a beköltöző vizsgálólaboratóriumo-

kat. Az első emeleten open office jellegű 

irodákat, tárgyaló- és közösségi tereket 

alakítanak ki. A tervezés és a kivitelezés 

során az egyik legfontosabb szempont a 

fenntarthatóság volt: az épület vázának 

megtartásával jelentősen csökkenthető 

volt a bontási hulladék mennyisége, az 

építési idő lerövidült, ez költséghatékony-

nyá tette a beruházást.

keDvezMéNYek A tUrizMUsNAk 

Novem ber 16-i közleményében adott hírt 

a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 

a kormány turisztikai szektort támoga-

tó döntéseiről. Ezek célja enyhíteni az 

érintett vállalkozások terheit, javítani a 

gazdasági helyzetüket, illetve segíteni a 

napi működésüket. A főbb változások a 

következők:

A turisztikai vállalkozásoknak a következő 

fél évben nem kell turisztikai adót fizetniük. 

illetve az ebben az évben befizetett adó 

visszaigényelhető. (Eddig nettó árbevéte-

lük 4%-át kellett befizetniük.)

A 2021. december 31-ig nyilvántartásban 

szereplő és működő magán- és egyéb 

szálláshelyek esetében az első szállás-

hely-minősítés regisztrációjának határ-

ideje 2024. január 1-jére módosul.

Változtattak a SZÉP-kártya szabályain, a 

különféle füleket eltörlik, így a kártyán 

lévő összeget egyben lehet felhasználni, 

és nem lesz semmilyen korlátozás a célok 

között.

2023. július 1-re módosul a vendéglátó 

üzletek és a turisztikai attrakciók Nemze-

ti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, az 

NTAK-adatszolgáltatásának kezdő nap-

ja. A fél éves halasztás hosszabb felké-

szülési időt biztosít a szolgáltatóknak az 

adatszolgáltatási gyakorlat feltételeinek 

minél hatékonyabb kialakítására, a digi-

tális átállásra, a szoftverek használatának 

elsajátítására.

JANUÁrBAN BezÁr A BArlANG 2023. ja-

nuár 15-25. között kisebb felújítási munkála-

tok miatt tizenegy napra bezár a Barlang. Az 

intézmény dolgozói a szentendreiek meg-

értését kérik, és január 26-ától mindenkit 

várnak vissza a kicsinosított Barlangba.

herr ÁGNes DíJAt kAPOtt Herr Ágnes 

tervezőgrafikus művész a szentendrei 

Ferenczy Múzeumi Centrum vezető ter-

vezője a Kulturális és Innovációs Minisz-

térium Díját kapta. Fontos számára egy 

meghatározó vizuális formanyelv kialakí-

tása, mely reflektál a magyar vizuális kul-

túrában mélyen gyökerező és a végső 

produktumokban kibontakozó értékekre 

design- és képzőművészeti területen 

egyaránt. Részt vett a Normafa Park ar-

culatának kialakításában, részese volt 

annak a csapatnak, amely a Graphisoft 

Park fogadóépületének üveglamelláin 

megjelenő grafika kialakítását megalkot-

ta. Első magyar grafikusként Perception 

című munkáját választotta arculati képé-

nek az Adobe InCopy CC 2017-ben. 2018 

és 2019 között az Art Capital arculatának 

tervezője lett.

Katalógus Herr Ágnes tervezésében
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Népszámlálás 2022 – köszönet az együttműködésért

sikerrel teljesítette a szentendrei közös Önkormányzati hivatal a 2022. évi népszámlálás végrehajtásában a városra kirótt 

feladatot. A népszámlálás második, számlálóbiztosi szakaszának végére, november 20-ra a lezárt kérdőívek aránya megha-

ladta a 99%-ot. Akik az online kitöltési és a számlálóbiztosi fázisban is kimaradtak a népszámlálásból, azoknak pótösszeírás 

keretében biztosított lehetőséget a válaszadásra a hivatal.

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal köszönetét fejezi 

ki a 2022. évi népszámlálás eredményes lebonyolításáért dol-

gozóknak, az együttműködésért a szentendrei és a pilisszent-

lászlói polgároknak.

Elsősorban azokat illeti köszönet, akik a kérdőívet önállóan, az 

interneten töltötték ki és küldték be a népszámlálás első, online 

szakaszában, október 19-ig. Ebben a fázisban az országos át-

lagtól (63,5%) Szentendre teljesítménye (50,4%) elmaradt, ennek 

ellenére a következő szakaszban a lemaradást behozta a város.

Az utolsó két hét várakozásokon felüli sikert hozott: november 

20-án szentendre 99,81%-on, Pilisszentlászló 99,55%-on zárt.

Ezzel a teljesítménnyel városunk az élre tört az eredményesség 

tekintetében, ezért külön köszönet jár a számlálóbiztosoknak 

és az adatszolgáltatást teljesítő szentendrei és pilisszentlászlói 

polgároknak.

Dr. schramm Gábor jegyző, népszámlálási felelős

Háromszéki Judit népszámlálási referens

Dr. Németh Szilvia népszámlálási koordinátor

Takács Judit kommunikációs referens

testÜleti hírek
Az alábbiakban a képviselő-testület november 16-i ülésén 

hozott főbb döntéseit ismertetjük röviden.

A ROT beszámolójának elfogadása

Mint ismeretes 2022. szeptember 1-jén Rezsinövelés miatti Ope-

ratív Törzs (ROT) alakult meg Szentendrén. A november 16-i 

ülésen a testület a szeptember 27. és november 7. közötti idő-

szak alatti tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el. A ROT 

elsősorban rövid távú takarékossági intézkedéseket dolgoz ki, 

illetve megoldási javaslatokat tesz a helyzet megoldására. Az 

energiafelhasználással kapcsolatosan segít gondolkodásmó-

dot váltani, ezért hosszú távon is fenntartható megoldásokat, 

energetikai korszerűsítések kidolgozását és megvalósítását 

készíti elő.

Módosult a költségvetés

Magyar Judit alpolgármester arról tájékoztatta a képviselőket, 

hogy a költségvetés átszabásával 105 millió forint került céltar-

talékba. Ebből 83,6 millió a V8 uszoda működését segíti majd, 

amihez a honvédelmi tárca is hozzájárult 38,1 millió forinttal. 

Így valamekkora összeg felszabadul, amit az energiahelyzet 

megoldására fordít az önkormányzat.

Elmondta továbbá, hogy a VSZ Zrt. kedvező hulladékgazdálko-

dási szerződésének köszönhetően 53 millió forint felszabadult, 

ami szintén bekerül a céltartalékba. Ezzel együtt az látszik, 

hogy az idei év végéig várható, drasztikusan megemelkedett 

energiaköltségek kifizetésére a rendelkezésre álló tartalék nem 

lesz elegendő, ezért továbbra is szükség van az állami segít-

ségre. Fülöp Zsolt polgármester hozzátette, állami támogatás 

hiányában az önkormányzatnak hozzá kell nyúlnia a folyószám-

la-hitelkerethez.

Átalakul a hulladékgazdálkodási rendszer

Sürgősségi indítványban döntött a testület arról, hogy az önkor-

mányzat szerződik a Mol-lal a VSZ területén lévő hulladékudvar 

kapacitására. Szentendrén, ahogy a hazai települések szinte 

mindegyikén, a hulladékszállítás megszervezése az önkor-

mányzat feladata volt. Egy törvénymódosítás 2023. július 1-jétől 

ezt a kötelezettséget elvette a helyhatóságoktól, és egy kon-

cessziót nyert vállalkozásra bízta, amely ez esetben a Mol. Ez 

egyben az is jelenti, hogy a törvény erejénél fogva megszűnik 

a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet.

Az állam meghatároz majd egy minimális szolgáltatási köte-

lezettséget a koncesszió birtokosa számára. Ezen az alapszol-

gáltatáson felül a Mol határozza meg, hogy milyen szolgál-

tatásokat és mennyiért vállal. A folyamat most kezdődött, és 

2025-ig tart, hogy ez alatt az idő alatt a lakosság szokjon hozzá 

a megváltozott szolgáltatáshoz. Első lépésként a Mol a hulla-

dékszállítást ténylegesen végző alvállalkozókkal szerződik. A 

testület által megszavazott sürgősségi indítvány lényege, hogy 

az önkormányzatnak szerződni kell a Mol-lal a hulladékudvar 

kapacitására, mégpedig oly módon, hogy ebben a pillanatban 

a szerződés ideje és ára sem tudható.

Folyószámlahitel és tagi hitel felvétele

Következő döntésükben a képviselők hozzájárultak a Városi 

Szolgáltató működéséhez szükséges 400 millió forintos fo-

lyószámlahitel, valamint a technikai okokból szükséges tagi 

hitel felvételéhez.

szentendrei Járási egészségterv

A testület egyhangúlag fogadta el a szentendrei járás és a város 

egészségtervét tartalmazó „Szentendrei Járási Egészségterv 

– 2022” című dokumentumot. (A dokumentumról is szó esik Rist 

Lilla Gerőcs Katalinnal, az Egészséges Városért Közalapítvány 

kuratóriumának elnökével készített interjújában, amit a 20. ol-

dalon olvashatnak.)

emelkedett a bölcsődei térítési díj

A 2012 óta fizetett egységes 500 forint napi térítési díjat a tör-

vény által engedélyezett maximális 2178 forint helyett az egy 

főre jutó jövedelem függvényében 700 és 1500 forint közötti 

összegre emelte a testület.

Módosult a szeri szMsz-e

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság szervezeti és működési 

szabályzatának módosítására egyrészt a Magyar Államkincstár 

által lefolytatott kincstári ellenőrzés során tett megállapítá-

sok, másrészt a parkolás-üzemeltetési feladatok SZMSZ-ben 

való rögzítése miatt került sor. Az ellenőrzés során kiderült, a 

számviteli politika és a gazdálkodási szabályzat kiadásáról is 

az intézményvezetőnek kell gondoskodnia a hivatal helyett. A 

parkolási feladatokkal kapcsolatos változtatásra azért került 

sor, mert a képviselő-testület 2022. április 1-től a Szentendrei 
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Rendészeti Igazgatóságnak adta át az önkormányzat kezelé-

sében álló közutakon, tereken, parkokban, egyéb közterületen 

a járművel történő várakozás üzemeltetését. Ezen feladattal 

egészült ki a Rendészeti Igazgatóság szervezeti és működési 

szabályzata.

felhatalmazás szerződéskötésre

A képviselők arról is döntöttek, hogy a polgármester írja alá azt 

az együttműködési megállapodást, amely szerint Szentendre 

Város Önkormányzata és a Magyar Természetvédők Szövet-

sége (MTVSZ) közösen dolgoznak a hazai energiaközösségek 

létrehozásában és fejlesztésében.

Nem született megoldás egy lakossági kérelem tárgyában

A testület forráshiányra hivatkozva nem hozott döntést egy 

120 családot érintő, mára megközelíthetetlenné vált kárpótlási 

területhez vezető út kiépítésének megoldására. Ugyanakkor 

elhangzott, hogy a jövő évben az anyagi lehetőségek függvé-

nyében visszatérnek a problémára.

elfogadták a szentendre Brand stratégiát

A képviselők többsége támogatta a Szentendre értékeit, illet-

ve annak menedzselési formáit megfogalmazó stratégiai 

dokumentumot. A Fidesz-frakció több fenntartást 

fogalmazott meg, ezért tagjai nemmel szavaztak.

etikai kódexet készített a szentendre és vidéke

A dokumentum a Magyar Újságírók Országos 

Szövetségének ajánlásai alapján rögzíti a 

városi újság szerkesztésével kapcsolatos 

alapelveket. Felvetődött, hogy ezt az etikai 

kódexet rendelet formájában fogadja el a 

képviselő-testület. A kódex azonban nem 

ilyen célból készült, és nem felel meg az 

önkormányzati rendelettel kapcsolatos jogi 

előírásoknak, ezért rendeletként nem lehet 

elfogadni, ugyanakkor Fülöp Zsolt polgármes-

ter azt az ígéretet tette, hogy szándékában áll 

rendelet formájában előterjeszteni a testület elé 

azt a lappal szembeni alapvetést, hogy annak szer-

kesztésébe és tartalmába a város mindenkor vezetése 

nem szólhat bele.

építési jogszabályok változásai

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 

2021. július 1-től hatályos módosításai jelentősen megváltoz-

tatták a településrendezés rendszerét, a készítendő tervfaj-

tákat, azok véleményezési és elfogadási folyamatát. Ennek 

keretében alapvetően megváltoztak a partnerségi egyeztetési 

eljárásra vonatkozó szabályok is, amely a Szentendre város 

településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2015. (II.17.) önkor-

mányzati rendelet hatályon kívül helyezését teszi szükségessé. 

Az előterjesztést a képviselők megszavazták.

A településkép védelméről szóló rendelet véleményezé-

si szakaszának megindításáról is tárgyaltak a képviselők. A 

rendelet módosítására azért van szükség, mert a napelemek 

telepítésére egyre nagyobb a lakossági igény. A rendelet 

részletesen szabályozza, hogy a város mely területein, mi-

lyen szabályok szerint lehet elhelyezni. A tervezet szerint a 

belváros külső területein bizonyos engedményekre kerülhet 

sor, a város teljes belterületének egy százalékára vonatkozna 

a teljes tiltás. A polgármester felhívta a figyelmet, most még 

nem születik döntés az ügyben, hanem csak arról határoz 

a testület, hogy az ezzel kapcsolatos lakossági egyeztetés 

induljon el, amelynek részeként lakossági fórumot is szervez 

majd a polgármester.

A testület két telek belterületbe vonásáról is határozott, ame-

lyet a Szentendre Településszerkezeti Tervének 2017-es mó-

dosítása tett lehetővé.

Az ülésen a változtatási tilalommal kapcsolatos lakossági ké-

relmekről, valamint ennek eredményeként a változtatási tilalom 

elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítására is 

sor került, illetve két önkormányzati ingatlan értékesítésre való 

kijelöléséről is döntöttek a képviselők.

Döntések bérleti díjak elengedéséről

A Szentendrei Árvácska Állatmentő Egyesület működését azzal 

segíti testület, hogy határozatban engedte el 150 ezer forint 

bérleti díj kifizetését.

A Dunakanyar SE jelentős tao támogatásra pályázott. A testület 

öt évre vonatkozóan elengedte az egyesület által fizetendő 

bérleti díjat, ez ugyanis feltétele a pályázat sikerének.

Alapító okiratok módosulásai

Jogszabályváltozás miatt a Ferenczy Múzeumi Cent-

rum és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár ala-

pító okiratának módosításáról is szavazott a tes-

tület. A Szentendréért Közalapítvány alapító 

okiratát is módosították, amire a közhasznú 

jogállás megszerzéséhez van szükség.

szerb nyelvű utcanévtábla

A Szentendrei Szerb Önkormányzat utca-

névtábla szerb nyelven való kihelyezését 

kezdeményezte. A képviselő-testület hozzá-

járult a Jakov Ignyatovity utca utcanévtáblái 

szerb nyelven való kihelyezéséhez azzal, hogy 

a kivitelezéshez szükséges anyagi forrást a kez-

deményező nemzetiségi önkormányzatnak kell biz-

tosítania.

Forgalombiztonsági intézkedés kidolgozása

A képviselő-testület a Fidesz-frakció kezdeményezésére fel-

kérte a polgármestert, hogy dolgoztasson ki a Radnóti sétány 

vonatkozásában gyorshajtást mérséklő forgalombiztonsági 

intézkedést, illetve annak megvitatására lakossági fórumot 

hívjon össze.

A november 30-i rendkívüli testületi ülésen az önkormányzat 

számára drasztikusan megemelkedett energiaárak lehetsé-

ges csökkentése érdekében kiírt villamosenergia és földgáz 

közbeszerzések eredményét tekintette át a testület, és hatá-

rozott a két energiafajta beszerzéséről. A döntés értelmében 

a földgázt köbméterenként 492 forint + áfa áron – amely fele a 

jelenleg fizetett 1015 forintos árnak –, az elektromos energiát 

pedig kilowattóránként 234 forint + áfa áron kapja az önkor-

mányzat. Ez utóbbi ajánlattal szemben idén augusztus 1-jét 

követően kilowattóránként 92 és 106 forint közötti áron, egy 

évvel ezelőtt pedig 20 forint körüli összegért jutott vil la mos-

ener giá hoz az önkormányzat. Mindkét szerződésben válto-

zóárról van szó, tehát a világpiaci árakat kéthetente követi a 

két energiafajta árazása.
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Kérdések és válaszok a megújuló parkolási rendszerről
A járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról 

szóló 29/2018. (Xii. 17.) önkormányzati rendelet idén több mó-

dosuláson is átesett, a legutóbbi változások szeptember 21-étől 

hatályosak. Lapunk az alábbiakban az új rendszer elemeit és a 

kapcsolódó praktikus információkat mutatja be.

Az átalakítás főbb elemei:

– az új parkolási rendszer a fejlettebb, rendszámalapú nyilvántar-

tásra épül, amihez új parkolóautomaták telepítésére volt szükség;

– létre kellett hozni a gépjárműadó elvonásával elvesztett adat-

bázis helyett egy új nyilvántartási rendszert, amely lehetővé teszi 

a szentendrei parkolási kedvezmények kezelését;

– 2023. január 1-től a szentendrei parkolási kedvezmény csak a 

regisztrált gépkocsik esetében érvényesíthető, az úgynevezett 

parkolási megváltási díj évenkénti megfizetése mellett;

– az új parkolási rendszer kialakításában meghatározó szempont 

volt a belváros védett övezeteire (ld. a térképen: piros színnel jelölt 

terület). vonatkozó szabályok hatékony betartatása az itt élők 

életminőségének javítása érdekében

Új parkolóautomaták

November végén tizenkilenc új parkolóautomatát telepítettek a 

belvárosban. Éles tesztüzemben vannak, tehát már használhatók, 

de a tesztüzem végéig még a régiekkel is lehet parkolni. Az új 

automaták egyszerűen kezelhetők: a jármű rendszámának meg-

adásával, majd a kijelzőn megjelenő utasításokat követve gyorsan 

megoldható a parkolás. Egyelőre csak készpénzzel lehet fizetni, 

de a banki érvényesítést követően, hamarosan bankkártyát is el-

fogad az automata. A világoskék régi berendezéseket várhatóan 

az új év elején szerelik le.

Várakozási kedvezmény regisztrált szentendreieknek

A szentendreiek számára biztosított parkolási kedvezmény 2023. 

január 1-től csak a regisztrált gépkocsik esetében érvényesíthe-

tő. A szentendrei magánszemélyeknek, szervezeteknek tehát 

regisztrálniuk kell azokat a gépjárműveket, amelyekkel kedvez-

ményesen kívánnak várakozni a II-es parkolási zónákban. Egy 

ingatlancímen négy gépkocsi regisztrálható. A szentendrei ked-

vezmény érvényesítéséhez regisztrált gépkocsinként évente 7000 

Ft összegű várakozási megváltási díjat kell fizetni.

A védett övezetben lakók vagy telep-, illetve székhellyel rendel-

kezők – a behajtási hozzájárulás kiadásának dátumától számítva 

– egy éves időtartamra kapnak díjmentes behajtási hozzájárulást 

és várakozási engedélyt, amelynek díja: 2400 Ft/év. Ha a II-es 

parkolási zónát is igénybe akarja venni a gépkocsi tulajdonosa/

üzembentartója, akkor plusz 4600 Ft/gépkocsi díjat kell fizetnie.

Amennyiben valaki nem kívánja igénybe venni a kedvezményes 

parkolást, annak nem kell regisztrálnia a gépkocsiját, és parkolási 

megváltási díjat sem kell fizetnie.

Hogyan lehet regisztrálni a gépkocsit?

Személyesen: A gépkocsit a tulajdonosa vagy üzembentartója 

regisztrálhatja a Rendészet parkolási ügyfélszolgálatán: 2000 

Szentendre, Paprikabíró utca 21. | Ügyfélfogadás: hétfő 8:00-18:00, 

kedd és csütörtök zárva, szerda 11:00-16:00, péntek 8:00-13:00 

óráig. Ha kérdése van, hívhatja a +36 26 300-407/parkolás telefon-

számot, vagy írhat a parkolas.szeri@szentendre.hu email-címre.

Online regisztráció: Online regisztrálásra az ugyfelablak.szent-

endre.hu oldalon van lehetőség, a jogosultságot igazoló doku-

mentumok digitális másolatainak becsatolásával.

A regisztráció csak abban az esetben történhet meg, ha a regiszt-

rálandó személygépkocsi tulajdonosának/üzembentartójának 

nincs Szentendre Város Önkormányzatával, valamint a parkolási 

rendszer üzemeltetőjével szemben rendezetlen pótdíj- vagy köz-

igazgatási bírság-tartozása.

A három parkolási zónáról

Szentendrén a helyi szabályozás hagyományosan három zónára 

osztja a várost: a III-as zóna a legvédettebb, a belváros frekventált 

részeit jelöli, itt a legmagasabb a parkolási díj, ebben a zónában 

a szentendreiek sem parkolhatnak kedvezményesen.

A II-es zóna a belváros pereme, ahol a helyiek regisztrált autói 

kedvezményesen várakozhatnak.

Az I-es zóna parkolói (Paprikabíró nagyparkoló, Teátrum parkoló) 

a buszok és a tehergépjárművek számára biztosítanak várakozási 

lehetőséget. A város fennmaradó közterületein, ahol a KRESZ 

szabályok azt megengedik, ingyenesen lehet parkolni.

Regisztrált gépkocsival kedvezményesen lehet parkolni a II-es 

zónában:

a Bükkös-patak bal oldalán a Dunakanyar körút és a Kanonok 

utca között • a Bajcsy-Zsilinszky utca teljes hosszban • a Kanonok 

utca teljes hosszban • a Rákóczi Ferenc utcában az Arany János 

utca és a Céh utca között • a Szent István utca teljes hosszában 

• a Martinovics utcában a Pásztor köz és Áprily tér között • az 

Áprily tér teljes területén • a Dobozi utcában található kiépített 

várakozási területen • a Rév utcából nyíló Teátrum parkoló teljes 

területén (személygépkocsiknak) • a Kossuth Lajos utcában a 

Bolgár utcától a Római sánc közig • a Bolgár utca teljes hosszá-

ban • a Római sánc köz teljes hosszában • a Bükkös part jobb 

oldalán a Vuk Karadzsics tértől a Dunakanyar körútig • a Papri-

kabíró utcánál található nagyparkolóban (személygépkocsiknak) 

• a Bolgár utca és Kertész utca közötti, Szentendre 919/1 hrsz.-ú 

parkoló paletta • a SZEI épülete mögötti felszíni parkolóban • az 

Ady Endre utcán a Dézsma utcától a Duna-korzóig • a 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 Mátyás Király utca 2. és 4. számú in-

gatlanok előtti útszakaszon

Regisztrált gépkocsival sem lehet kedvezményesen parkolni a III-

as zónában:

a Duna korzón a Bükkös patak és a Rév utca közötti szakaszon 

(kivéve azokat a várakozóhelyeket, amelyekre kerthelyiség 

vagy vendéglátó terasz céljából az Önkormányzat közterü-

let-használati engedélyt adott, vagy amelyeket konflis vára-

kozóhelyeként jelölt ki) • a Jókai utca teljes hosszában • a Kert 

Régi és új automaták a korzón | Fotó: SzeVi
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utca teljes hosszában • a Lázár cár tér teljes területén (kivéve 

azokat a várakozóhelyeket, amelyekre kerthelyiség vagy ven-

déglátó terasz céljából az Önkormányzat közterület-használati 

engedélyt adott ki) • a Kossuth Lajos utcában a Római sánc 

köz és a Vuk Karadzsics tér között • a Vuk Karadzsics téren • a 

Duna-korzón a Bükkös patak jobb oldalán található „murvás” 

parkolónál

Behajtás a védett övezetekbe

Mit jelent a védett övezet?

A védett övezetek mindkét irányból „behajtani tilos” jelzőtáblá-

val és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával védett, a közfor-

galomtól elzárt területek. Ezeken a területeken csak a behajtási 

hozzájárulás birtokában lehet gépjárművel közlekedni. A par-

koláshoz várakozási engedély is szükséges.

Hol van Szentendrén védett övezet?

A mellékelt térkép piros színnel jelölt területe, az alábbi hely-

színek:

I.Fő tér, Dumtsa Jenő utca, Várdomb utca, Alsó Duna köz, Vak 

Bottyán utca, Jankó János utca, Futó utca, Görög utca, Bercsényi 

utca, Vastagh György utca, • Bogdányi utca a Fő tértől a Rév 

utcáig, valamint a Bogdányi utca ezen szakaszára csatlakozó 

mellékutcák, • a Bogdányi utca Rév utca és Dézsma utca közötti 

szakaszára csatlakozó mellékutcák, • Duna korzó Péter-Pál utca 

és Lázár cár tér közötti szakasza,

II. Alkotmány utca, Rab Ráby tér, Munkácsy Mihály utca, Batthyá-

ny utca, Kör utca, Janicsár utca, Arany János utca, Piac köz, • a 

Malom utca Bartók Béla utca és Munkácsy Mihály utca közötti 

szakasza, • a Vörösmarty utca Tiszteletes utca és Arany János 

utca közötti szakasza, • a Bogdányi utca Rév utca és Dézsma 

utca közötti szakasza, • a Rév utca Teátrum utca és Bogdányi 

utca közötti szakasza, • a Rákóczi Ferenc utca Arany János utca 

és Városház tér közötti szakasza, valamint • a Szentendre Város 

közigazgatási területén a fentiekben nem említett, „mindkét 

irányból behajtani tilos” jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” 

kiegészítő táblával ellátott utcák.

Behajtási hozzájárulás és várakozási engedély a védett övezetbe

Védett övezetben csak behajtási hozzájárulással lehet közle-

kedni, az abban meghatározott útvonalon és a hozzájárulás 

érvényességi ideje alatt. A behajtási rendelet ez év július végi 

módosítása hozta létre a védett övezet köré a várakozási öve-

zetet, aminek a forgalomtechnikai kiépítése folyamatban van. 

Aki a védett övezetben lakik, vagy ott van a vállalkozásának 

székhelye, telephelye, esetleg beszállító, annak behajtási hoz-

zájárulást és ezzel együtt várakozási engedélyt kell kérni.

Aki a várakozási övezet kialakítása előtt is rendelkezett már 

behajtási engedéllyel, annak a behajtási engedélye várako-

zási engedélynek is számít. Aki a várakozási övezet kialakítása 

után kér behajtási engedélyt, annak a behajtási hozzájárulás-

sal együtt várakozási engedélyt is ki fog adni az hivatal. A két 

engedély nem választható szét egymástól, egyszerre kerülnek 

kiadásra és járnak le.

A behajtási hozzájárulás személyesen a városi ügyfélszolgá-

laton („Fehér ház”, Dunakorzó 25.) vagy elektronikusan az ügy-

félablakban igényelhető: www.ugyfelablak.szentendre.hu.

Mit kell tennie a védett övezetben lakónak, illetve székhellyel/

telephellyel rendelkező vállalkozónak, ha gépkocsiját nem tudja 

az ingatlanán belül tárolni?

A behajtási hozzájárulás várakozásra is feljogosít a behajtási 

hozzájárulás érvényességi idejéig. Az új behajtási hozzájárulás 

kiváltásakor a várakozási megváltási díjat is meg kell fizetni 

(2400 Ft/év), ez jogosítja fel a parkolásra. A behajtási hozzá-

járulás díjtalan.

A nem szentendrei illetőségű magánszemélyek, illetve cégek mi-

lyen feltételek mellett hajthatnak be a védett övezetbe?

Behajtási hozzájárulást kell kérniük, ami személyesen a városi 

ügyfélszolgálaton („Fehér ház”, Dunakorzó 25.) vagy elektroni-

kusan az ügyfélablakban igényelhető: www.ugyfelablak.szent-

endre.hu, és meg kell fizetni a várakozási díjat. Személyes igény-

léskor csekken, vagy elektronikus igényléskor átutalással, vagy 

bankkártyával az ügyfélablakban, ami alkalmanként 2400 Ft.

Az időszakosan védett területen, ahol a kiegészítő táblán fel 

van tüntetve az időtartam, ott óránként 600 forintot kell fizetni. 

Például: ha a kiegészítő táblán 06:30-08:30 szerepel, akkor az 

üzemidő 2 óra, tehát a várakozási díj 1200 Ft.

Mire jogosít a védett övezetre kapott várakozási engedély?

A II. védett övezet területén bárhol lehet várakozni 24 órában, 

az I. védett övezetben csak 10 percig lehet várakozni, de mind-

két övezetben kizárólag ott, ahol a KRESZ szerint ez nem tilos.
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A várakozásra jogosító bérletekről

Várakozási bérletet csak személyesen igényelheti a gépkocsi 

tulajdonosa vagy üzembentartója a Rendészeti Igazgatóság 

parkolási ügyfélszolgálatán. Bérletet kizárólag személygépko-

csira és legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össz-

tömegű tehergépkocsira lehet váltani.

Ki jogosult lakossági, illetve céges bérletre?

Az a szentendrei lakos, akinek a lakó- vagy tartózkodási he-

lye Szentendre védett övezetében, vagy a II-es, illetve a III-as 

parkolási zónában van, és nincs lehetősége a saját ingatlanán 

belül a személygépkocsiját tárolni lakossági bérlet vásárlására 

jogosult. Lakóingatlanonként csak egy személygépkocsira vá-

sárolható bérlet. A gépkocsi a lakóingatlan közvetlen közelében 

kialakított helyen várakozhat – vagy kivételes méltánylást ér-

demlő esetben az üzemeltető által engedélyezett egyéb helyen 

–, amit a bérleten fel kell tüntetni. A III-as parkolási zónában, 

illetve a védett övezetben lakók csak a bérleten feltüntetett he-

lyen jogosultak a kedvezményes parkolásra. A lakossági bérlet 

díjai: éves 13 800 Ft, féléves 8 050 Ft, egy havi 2 300 Ft.

Mit kell tudni a munkavállalói bérletről?

Munkavállalói bérletre jogosultak: közalkalmazott, köztisztvise-

lő és szentendrei székhelyen működő iskola, óvoda, költség-

vetési szerv, önkormányzati részesedéssel működő gazdasági 

társaság, a Szentendrei Járási Hivatal, illetve Ügyészség mun-

kavállalója, gyógyszertári dolgozó, SZEI szakorvosa, hivatásos 

ápoló, az Önkormányzat intézménye és gazdasági társasága, 

a szentendrei rendvédelmi szerv munkavállalói, a Szentendrei 

Járás települési önkormányzatainak munkatársai.

A munkavállalói bérlettel kizárólag munkanapokon a Papri-

kabíró utcánál található nagyparkolóban, valamint a Bolgár 

utca és Kertész utca közötti (Szentendre 919/1 helyrajzi számú) 

parkolóban lehet várakozni. A munkáltató a munkavállalónak 

egy gépkocsira adhat igazolást.

Mit kell tudni az oktatási bérletről?

Oktatási bérlet vásárlására jogosult az a szülő, akinek gyermeke 

szentendrei oktatási intézménybe jár. Az oktatási bérlet csak 

tanítási időszakban: szeptember 1. és január 31., valamint február 

1. és június 30. között használható. Az oktatási bérlet kizárólag 

a II. zónában történő várakozásra jogosít.

Az éves bérlet díja: 13.800 Ft, a féléves bérlet díja: 8.050 Ft.

zöld rendszámú gépjárművek azonos feltételekkel 

parkolhatnak

Szentendrén a zöld rendszámú gépkocsik nem élveznek díj-

mentességet. Ugyanazok a parkolási szabályok, díjfizetési kö-

telezettségek vonatkoznak ezekre a gépkocsikra is, mint a nem 

zöld rendszámú gépkocsikra.

Nyitvatartások az ünnepi időszakban

hamvas Béla Pest Megyei könyvtár:

A gyermekkönyvtár, a fonotéka, az ifjúsági részleg és a felnőtt 

könyvtár továbbra is nyitva tart december 20-ig. Rövid téli szü-

net után január 5-től ismét várják az olvasóikat a megszokott 

nyitvatartással. A Püspökmajori klubkönyvtár december 22-én 

zár és január 4-én már újra várja az olvasókat.

MÚzeUMOk:

Czóbel Múzeum

December 2-tól péntek-szombat-vasárnap: 12.00-18.00

szentendrei képtár

December 3-tól december 18-ig szombat-vasárnap: 14.00-

16.00

Vajda Múzeum – Photolab

December 3-tól szombat-vasárnap: 14.00-16.00

kovács Margit kerámiamúzeum

December 3-tól szombat-vasárnap: 10.00-12.00

kmetty Múzeum

A tervek szerint január 20-tól szombat-vasárnaponként szobrá-

szi tárlat nyílik és újraindul Ott Anna népszerű irodalmi sorozata.

A Ferenczy Múzeumi Centrum szűkített nyitvatartási ideje 2023 

tavaszáig tart.

Pirk Múzeum

péntektől vasárnapig 12 és 18 óra között

december 24. 12 és 18 óra között

december 25. 12 és 18 óra között

december 26. ZÁRVA

P’Art Mozi

A mozi egész évben nyitva tart, kivéve 2022. december 24. és 

2023. január 1. között.

Barlang

Egész évben pénteken és szombaton: 19:00-01:00

A Barlang 2023. január 15. és január 25. között kisebb felújítási 

munkálatok miatt zárva tart.

Adventi vásár

2022. november 26. – 2023. január 8.

hétfőtől csütörtökig 12:00 – 20:00

péntektől vasárnapig 10:00 – 22:00

december 24-én 10:00 – 12:00

Tourinform Iroda

A 2022. december 22-ig tartó nyitvatartási rend:

hétfő: ZÁRVA

kedd-péntek: 10-16h

szombat-vasárnap: 10-18h

v8 uszoda

Az uszoda 2022 december 18-ig tart nyitva hétköznap reggel 

6.00 – 21.00 óráig, hétvégén 8.00 – 19 óráig. Várhatóan 2023 

január 9-től a megszokott üzemrendben működik majd tovább.

Amíg az uszoda zárva tart a családi wellness várja a Szentendrei 

és Szentendre környéki lakosokat, családokat 2022.december 

19-től 2023. január 9-ig, reggel 10 és este 21 óra között. A 14 éven 

aluli gyermekek részére a nyitva tartás 10 órától16 óráig tart.

A csendes wellness délután 16-től este 21-ig tart. A wellness 

részleg december 24-én, 25-én és december 31-én, illetve 

2023. január 1-jén zárva tart.

A szauna program keretében minden kedden és pénteken 18 

és 21 óra között várják az érdeklődőket.



November elején derült ki, hogy megszű-

nik a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 

Nonprofit Kft., vagyis a MANK. A hírt De-

meter Szilárd, a Petőfi Kulturális Ügynök-

ség (PKÜ) vezetője is megerősítette, aki 

azt írta a Telexnek: „Többször elmondtam 

nyilvánosan, hogy a racionalizáció híve va-

gyok, valamint szeretném, ha meg tudnánk 

szüntetni a párhuzamosságokat. Feltehe-

tően így van ezzel a Magyar Kultúráért Ala-

pítvány többi kurátora is, mivel hónapokkal 

ezelőtt az a kuratóriumi döntés született, 

hogy a tulajdonunkba került cégek eseté-

ben elindítjuk ezt a folyamatot. Így a teljes 

– közvetlenül vagy közvetve az alapítvány 

tulajdonában lévő – ingatlanvagyon egy 

portfóliókezelő igazgatósághoz kerül, egy-

ségesítjük a back office-szolgáltatásokat, 

összevonunk cégeket”. (lásd Megszűnik a 

magyar alkotóművészeket támogató MaNK 

c. 2022. november. 4-i írást a telex.hu-n – a 

szerk.)

A szakma egy része aggódni kezdett, főleg 

azért, mert a MANK meglehetősen nagy 

ingatlanvagyon fölött diszponált (lásd ke-

retes írásunkat), melyek most egy tollvo-

nással kerültek át az egyre nagyobbra nö-

vekedő PKÜ-höz. Bár Demeter csak négy 

éve került a Petőfi Irodalmi Múzeum élére, 

az elmúlt évek alatt egész cégbirodalmat 

hozott létre, melynek összvagyona már 

2020-ban is 6 milliárd forintra rúgott. Egy 

2020-as, a kormány számára benyújtott 

előterjesztésből derült ki, hogy Demete-

rék már akkor szerették volna megkapni 

a Galyatetői alkotóházat és a Balatonfü-

redi fordítóházat a MaNK-tól, valamint az 

akkor még a szintén MaNK kezelésében 

lévő kultura.hu kulturális portált. A tények 

azt mutatják, az akkori tervek sikerrel jár-

tak, már a MaNK és a kultura.hu is a Petőfi 

Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. alá 

tartozik.

ha nincs MANk, mi lesz 

a képzőművészekkel?

A MaNK feladata az volt, hogy az alko-

tóművészetet támogassa. A több alko-

tóházat és művésztelepet is fenntartó 

nonprofit kft. tulajdonosa az Emberi Erő-

források Minisztériuma (EMMI). A kiállítási 

lehetőségek megteremtésén túl fő felada-

ta az ösztöndíjak és pályázatok odaítélése, 

a Magyar Mecénás Program megszerve-

zése és bonyolítása, a műteremlakások 

bérbeadása volt.

„Az alkotóházak funkcióit újragondoljuk a 

válságállóság jegyében. A kisösztöndíjak 

rendszerét is megerősítenénk, szélesebb 

szakmai kört vonnánk be. Folyamatosan 

tárgyalunk a magyar képzőművészeti 

szcéna szereplőivel, azt vizsgáljuk, hogyan 

tudnánk érdemben segíteni a magunk 

eszközeivel” – írta Demeter a Telexnek, 

a szentendrei alkotóház kapcsán pedig 

megjegyezte: „Ami a MaNK szentendrei 

központját illeti, reményeink szerint a mél-

tatlanul elhallgatott nagyságunk, Hamvas 

Béla nevét vehetné fel, neki amúgy is van 

kötődése Szentendréhez, és összművé-

szeti központként Hamvas öt géniuszát 

megidézve Kárpát-medencei kulturális 

térként mutatja meg a kortárs magyar 

művészetet.”

Hogy Demeter Szilárd tudott-e arról, 

hogy a településen már viseli egy in-

tézmény Hamvas Béla nevét, nem tud-

juk, sőt azt sem, hogy vajon olvasta-e 

Hamvas kérését, melyet a Summa Phi-

losophiae Normalis című művében fo-

galmazott meg: „Végrendeletileg meg-

hagyom tehát, hogy rólam emlékkönyvet 

ne adjanak ki, barátaim rólam ne írjanak 

megemlékezést, fölöttem ne tartsanak 

gyászbeszédet, utcát vagy teret rólam 

ne nevezzenek el, arcképemet ne fessék, 

A MaNk története
A köznyelvben csak MANK néven futó Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (MANK Nonprofit Kft.) története a múlt század ele-

jén kezdődött. A második világháború után az állam – szovjet mintára – létrehozta 

a Művészeti Alapot. Ide tartozott minden alkotóművész. A munkáltatói jogokat a 

Művészeti Alap (Alap) gyakorolta. A rendszerváltással megszűnt a Művészeti Alap, 

a helyébe az 1992-ben alapított Magyar Alkotóművészeti Alapítvány lépett, mely 

az Alap vagyonát is kezelte. Néhány évvel később a közalapítványt a kormány 

megszüntette, a vagyon a MANK tulajdonába került át. A MANK felügyeletét és a 

tulajdonosi jogokat az EMMI gyakorolta, megszűnéséig. A 2011-es megalakulása 

után hamarosan elindult az alkotóházak és művésztelepek rekonstrukciós program-

ja, részben állami, részben saját források által, de egyes ingatlanok, mint például a 

nagy múltú Hédervári kastély állapota évről évre romlik, üresen áll.

MANK: Élt tizenegy évet

A Petőfi Kulturális Ügynökség térnyerése folytatódik, a Demeter Szilárd 
vezette cég novemberben jelentette be a MANK megszűnését. A közfeladatok 
ellátása és a művésztelep jövőbeni működése kérdéseinek próbáltunk 
utánajárni.
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szobromat ne faragják meg, díszsírhelyet 

nekem ne adományozzanak, s nevemet ne 

használják fel arra, hogy költői nagydíja-

kat tűzzenek ki.”

A MANK egyik lábát az alkotóházak alkot-

ták, azt már lehet tudni, hogy a zsennyeit 

bezárták, de hogy a többivel mi fog történ-

ni, egyelőre nem ismert. Demeter Szilárd 

azt nyilatkozta korábban, hogy megma-

radnak az alkotóházak, de vizsgálják, ho-

gyan fogják tudni biztosítani a fenntartható 

működést.

Új seprű jól seper

A bezárást Tardy-Molnár Anna elbocsá-

tása után már a Mediaworks igazgatói 

posztjáról érkezett Lóczi János Tamás 

menedzselte le. Nem volt nehéz dolga, 

hisz mindkét oldalon (MaNK, Petőfi Kul-

turális nZrt.) ügyvezetőként volt jelen az 

átadás-átvétel során.

Azzal viszont meg kellett küzdenie, hogy 

– iparági forrásaink – szerint az egész szak-

mai középvezetés távozott Tardy-Molnár 

Anna távozása után, így a MANK gyakor-

latilag kiürült. Honlapjukon a munkatársak 

menüpontban is csak Lóczi János Tamás 

és Potássy János műszaki igazgató neve 

szerepel.

Kérdés az is, mi lesz a művésztelepen alko-

tókkal, a Szentendrei Régi Művésztelepen 

jelenleg tíz bérlő van. A műtermeket fix 

időre, három évre kapják meg az alkotók, 

kivéve Aknay Jánost, aki hosszabb ideje al-

kot a telepen. Aknay a MANK létrejöttekor, 

annak felügyelőbizottságában is helyett 

kapott, ám pár hónappal később lemon-

dott pozíciójáról.

Az ügyben kerestük a Petőfi Kulturális 

Ügynökséget a sajto@petofiugynokseg.hu 

címen, majd telefonos érdeklődésünkre 

kiderült, hogy bár ez van megadva a mé-

dia számára, mint kapcsolatfelvételi lehe-

tőség, ezt senki nem nézi. Egy megadott 

másik email címre elküldött megkeresé-

sünkre, de nem érkezett válasz cikkünk 

megírásáig. Arra lettünk volna kíváncsiak, 

hogy:

Terveznek-e tartalmi változásokat a MANK 

feladataiban, és ha igen miket?

Milyen változásokat terveznek a közfelada-

tok tekintetében?

A művésztelepen hány bérlő rendelkezik 

tartós szerződéssel, és meddig szól a szer-

ződésük?

2012-ben 22 ingatlannal rendelkezett a 

MANK, növekedett-e ez a szám, illetve ter-

vezik-e a bármely vagyonelem eladását?

A MANK dolgozói közül hányan távoztak és 

hány főt bocsátottak el? Jelenleg hány fő 

látja el a MANK feladatait?

Nem fog-e gondot okozni, hogy a pest me-

gyei könyvtár évek óta Hamvas Béla nevét 

viseli, ismerte ezt a tényt Demeter Szilárd?

A szentendrei épületek (Grafikai Műhely, Új 

Műhely Galéria, MANK Galéria, Művészte-

lep) funkcióiban terveznek-e változtatáso-

kat, és ha igen, milyen reorganizációban 

gondolkodnak?

Az előre eltervezett programokban eszkö-

zölnek-e változtatásokat, és ha igen miket?

A kérdéseket megküldtünk az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (EMMI) is, 

de lapzártánkig tőlük sem érkezett vá-

lasz. Természetesen amennyiben választ 

kapunk, azt egy soron következő lapszá-

munkban megírjuk.

Gulyás József (Szentendre alpolgármeste-

re, 1998-2002) B. Szabó Vera főépítésszel 

és Miakich Gáborral (Szentendre polgár-

mestere 1998-2005) közösen kereste a 

megoldást a Művésztelep megújítására, 

illetve az akkor éppen megnyíló a Művé-

szetMalom, a Teátrum parkoló, a Czóbel 

sétány, a Régi művésztelep együttes re-

habilitációjában az egymást erősítő funk-

ciók összekapcsolásában gondolkodtak, 

ám a művésztelep körüli bonyolult tulaj-

donosi- és érdekviszonyok között nem 

volt könnyű egyetértésre jutni. Bár a cél 

a művésztelep megújítása lett volna, az 

akkori tulajdonos, a Magyar Alkotómű-

vészeti Közalapítvány (MAK) állami pénz 

nélkül erre nem lett volna képes saját 

költségvetésből.

2004-2005-ben Gulyás József akkor már 

parlamenti képviselőként lobbizott a ter-

vezéséért és az első ütem elindításáért. 

„Szerintem már az is egy probléma, hogy 

megszűnik a magyar alkotóművészeket 

támogató MANK. Azt látjuk, bármiféle 

nyílt párbeszéd, a szentendrei érintettségű 

képzőművészek és helyiek megkérdezése 

nélkül, a várost is megkerülve dönt az épü-

letkomplexum és a hozzátartozó ingatlan 

sorsáról Demeter Szilárd. Nevet ad neki, 

ami nem is utal szentendrei képzőművésze-

ti, festészeti hagyományokra, és kijelenti, 

hogy a művésztelepi épületegyüttesnek 

összművészeti központtá kell válnia, jelent-

sen is az bármit, és vegye fel Hamvas Béla 

nevét. Az itt élő embereknek, a városnak 

igenis van köze a létesítményhez, hiszen a 

helyi adóforintokból sokszor támogatta az 

önkormányzat megvalósult programokat 

az elmúlt évtizedekben, sokan lobbiztunk 

azért, hogy a 2000-es évekre lepukkant al-

kotótelep megújuljon. Szeretném remélni, 

hogy még nincs teljesen lezárva a döntés 

és számít az érintettek véleménye is” – nyi-

latkozta lapunknak Gulyás József.

- zzs -

A MANk ingatlanvagyona

• Szigliget, Kossuth L. u. 17. – ALKOTÓHÁZ • Budapest, Olof Palme sétány. 1. – „Magyar 

Alkotók Háza” RENDEZVÉNY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM, IRODÁK • Zsennye, Szabadság tér 

3 – ALKOTÓHÁZ • Kecskemét, Műkert 2. – ALKOTÓHÁZ • Hédervár, Fő út. 47. – KAS-

TÉLYSZÁLLÓ • Balatonföldvár, József A. u. 15. – ALKOTÓHÁZ • Balatonfüred, Petőfi 

S. u. 28. – ALKOTÓHÁZ • Balatonszemes, Bagolyvár u. 9. – ÜDÜLŐ • Balatonföldvár, 

József A. u. 10. • Hódmezővásárhely, Virág u. 3. – ALKOTÓHÁZ • Hódmezővásárhely, 

Kohán u. 2. – KOLLEKTÍV MŰTEREM • Mártély Hrsz.: 15029 – ALKOTÓHÁZ • Nagyma-

ros Hrsz.: 13302 – ÁRTÉRI SZÁNTÓ • Süttő, Kiserdő sétány 12. – IPARTELEP • Szent-

endre, Fő tér 20. – MŰHELY GALÉRIA • Szentendre, Bogdányi u. 51. – MŰVÉSZTELEP, 

ALKOTÓHÁZ • Budapest VI. Izabella u. 82. II/17. – MŰTEREMLAKÁS • Budapest X. 

Szállás u. 4-6. – IPARTELEP • Budapest XI. Fehérvári u. 67/a. – LAKÁS • Budapest 

XIII. Reitter F. u. Keszkenő utca 32. Sarok – ÜRES TELEK • Budapest IX: Ipar u. 13. 

II/3/A. – MŰTEREMLAKÁS
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Üzenő falak

Bár a közgondolkodásban az utcai művészet(ek) megítélése még mindig 
ambivalens, gyakran fontos társadalmi üzeneteket közvetítenek az összefestett 
falak. Scholtz Kriszti és Juhász Gergő Kaska mesélt hágai „Spray in Unity” 
elnevezésű projektjükről, amely a „migráció és integráció” témáját járta körül.

Hogy talált rátok ez a téma, illetve maga 

a projekt?

kriszti/k: A Szubjektív Érték Alapítványon 

keresztül keresett meg minket a hágai 

székhelyű Youth for Mobility nemzetközi 

civil szervezet. Olyan trénert kerestek, aki 

művészetekkel dolgozik, így esett ránk a 

választásuk. A tréning, amit ifjúsági mun-

kásoknak (youth worker) tartottunk, az 

Erasmus+ program keretei között zajlott, 

három ország (Hollandia, Csehország és 

Magyarország) részvételével. Ezek a kép-

zések általában valamilyen, a társadal-

munkat érintő, emberi jogokhoz kacsolódó 

kérdéseket járnak körbe, mint a diverzitás 

vagy a migráció. Mivel a kiíró szervezet be-

vándorlókkal is foglalkozik, a téma adta 

magát. A beszélgetéseket, workshopokat 

a projekt holland házigazdája vezette, mi 

a street art-tal kapcsolatos részt tartottuk. 

Olyan különböző, street art technikákat 

mutattunk be a résztvevőknek, amelyek-

nek egy részét egyedül, a többit pedig ki-

sebb-nagyobb csoportokban próbálhatták 

ki. A gyakorlati munka befejezéseként egy 

közösen tervezett murált (nagyméretű, ál-

talában kültéri falfestmény – a szerk.) készí-

tettünk egy hágai gördeszkaparkba.

A street art és az emberi jogok hogyan 

tudnak kapcsolódni? Mi volt a koncep-

ciótok?

Gergő/G: A street art azért jó választás 

egy ilyen alkalomra, mert egyszerű tech-

nikákkal operál, mint például a wheat-

paste (csirizes plakátragasztás), vagy a 

matrica készítés és a stencil. Ezek olyan 

technikák, amiket akár egy kisgyerek, vagy 

olyasvalaki is tud használni, akinek úgy-

mond nincs művészeti előképzettsége. 

Olcsó, egyszerű, jól működő és igazából 

nagyon látványos eszközök, amelyhez az 

alapanyagokat is bárhol be lehet szerez-

ni, nem kell hozzá művészellátó. Ez azért 

volt fontos, mert mi nem művésztelepet 

szerveztünk. Nem az volt a cél, hogy mű-

vészeket hívjunk meg, hanem olyan embe-

reket kerestünk, akik szívesen átadnák ezt 

a tudást fiatalabbaknak, menekülteknek, 

vagy valamilyen elnyomást tapasztaló kö-

zösségnek. A vizuális kultúrában a street 

art az egyik leghatékonyabb módszer arra, 

hogy egyszerű üzeneteket gyorsan célba 

juttassunk.

k: Meg arra, hogy sokakat elérjen, hiszen 

az utcán mindenki láthatja.

G: Igen, mert kikerüli a múzeumba járás 

elitizmusát. Emiatt van például az, hogy 

street art művészek sokszor járnak hábo-

rús övezetekbe alkotni. Ott ez a legegysze-

rűbb módszer, ha valamilyen társadalmi 

párbeszédet szeretnénk előre mozdítani, 

vagy láthatóvá tenni az ottani események-

kel kapcsolatban, hiszen azonnal „hat”.

k: A módszer, amit ezen a tréningen hasz-

náltunk, részben azon alapult, amit egy 

spanyolországi tréningen tanultunk. Az 

alapötlet Nicaraguából származik, ahol az 

1960/70-es években a mexikói muraliz-

mus mintájára politikai-társadalmi akció-

ként festettek falakat. A módszer alapkér-

dése az, hogy hogyan fessünk meg közös 

tervezés és kivitelezés útján egy falat, ami 

rólunk mond el valamit. A kész murál egy 

olyan problémát, erőforrást vagy megol-

dást vetít ki, ami a közösségnek fontos. A 

tréning elején kézzel festettünk több mé-

teres papírokra, ami azért is volt fontos, 

hogy megélhessük, nem kell „tudni” feste-

ni. A munkáknak nem kell semmilyen elvá-

sChOltz kriszti gyógypedagógus-

ként végzett, később megismerkedett 

különböző művészetterápiás mód-

szerekkel, majd táncterapeuta lett. 

Nagyon érdekli, hogy hogyan lehet 

művészetek segítségével önismeretet 

fejleszteni, illetve különböző társadal-

mi kérdésekről közösen gondolkozni. 

Foglalkozik szociális színházzal, fórum 

színházzal, így került be az Erasmus+ 

programok világába. Hat éve tart tré-

ningeket. A vizuális művészetek és az 

oktatás felé is nyitott, így kezdődött 

Gergővel a kooperáció.

JUhÁsz GerGő kAskA képzőművész, 

rajztanár, díszletfestő, grafikus. Krisztivel 

a Ludwig Múzeumban közösen tartottak 

múzeumpedagógiai foglalkozásokat, 

ott kapcsolódott össze a munkájukban 

a művészet és a pedagógia. A Placcc 

Fesztiválra együtt pályáztak, ahol Gergő 

hajléktalan nőkről készített portrékat, 

majd ezekből az utcán kiállítást rendez-

tek és tárlatvezetést tartottak. Edukáci-

ós projektjeiben arra fókuszál, hogyan 

lehet a street art mozgalom értékeit fel-

mutatni és átadni a fiatalabb generáci-

óknak, illetve a nem szakmabelieknek.
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rásnak megfelelniük, nem kell, hogy „szép” 

legyen, a cél, hogy a résztvevők megéljék 

az egymás iránti bizalom, a közösségben 

való alkotás örömét.

G: Az, hogy nem kell valamiféle elképzelt 

„szépet” létrehoznunk, alapvető hozzáállás 

volt a hágai projektnél is. A folyamat során 

esztétikai kérdésekbe nem szóltunk bele, 

csupán olyan dolgokban próbáltunk irányt 

adni, ami ténylegesen mérhető – például 

jól látható-e, érthető-e, jól kommunikál-e 

az adott alkotás.

Mennyire hangolódtak össze a résztvevők 

a tréning során?

k: Három európai ország vett részt eb-

ben a projektben, de a társaság ennél 

jóval sokszínűbb volt. Minden országból 

heten érkeztek, nálunk egy pakisztáni 

résztvevőn kívül mindenki magyar volt, 

de például a holland csapatból összesen 

egyvalaki volt holland nemzetiségű, így 

összesen több mint tíz országból származ-

tak a résztvevők. Azt, hogy két orosz és 

egy ukrán résztvevőnk is lesz, már az elő-

készítő szakaszban tudtuk, mint ahogy azt 

is sejtettük, hogy ez a helyzet egyiküknek 

sem lesz könnyű, de igyekeztünk meg-

tartó és elfogadó teret biztosítani. Sajnos 

a helyzetből adódóan a közöttük lévő fe-

szültség akkor, áprilisban még nem volt 

feloldható.

G: Olyan szempontból talán történt elő-

relépés, hogy egy feladat során bárki 

megoszthatta a történetét, amit az anya-

országából hozott. A beszélgetés kis cso-

portokban, World Café jelleggel zajlott, és 

így nagyon mély, személyes történetek is 

a felszínre kerülhettek. Egy szaúd-arábiai 

transznemű fiú, egy pakisztáni lány, egy 

tigréi fiú és az ukrán lány osztotta meg ve-

lünk, hogy miért és hogyan kerültek, me-

nekültek el otthonról, milyen a kapcsolatuk 

az anyaországgal, az otthonmaradtakkal, 

a családjukkal.

k: A tigréi srác például tanulni érkezett 

Tigréből Hollandiába, és a covid-járvány 

alatt, után vissza akart menni, de addigra 

körbezárták a tartományt, amely azóta is 

háborús övezet. A különböző nemzetkö-

zi szervezetek tehetetlenek. Ő úgy látja, 

sokat beszélünk például Ukrajnáról, de 

arról nagyon kevesen tudnak, hogy Tig-

rében mi zajlik. Lassan másfél éve nem 

tud a családjáról semmit, mert elvágták 

az összes telekommunikációs csatornát, 

és nem lehet bejutni, még a humanitárius 

szervezeteknek sem. Ez a srác az utolsó 

nap jutott el arra pontra, hogy meg tudta 

osztani a többiekkel a történetét. Ez olyan 

erős hatással volt a csoportra, hogy el-

kezdtünk közösen gondolkodni arról, mit 

tehetnénk érte. Azért is meséltem ezt el, 

mert kiderült számunkra, hogy a legtöbb, 

amit tehetünk, hogy ennek hangot adunk, 

és minél több emberhez eljuttatjuk, hogy 

mi történik ott.

G: Fontosnak tartjuk, hogy ezek a sze-

mélyes történetek megismerhetőek le-

gyenek szélesebb körben is, ezért tervbe 

vettük, hogy egy fanzine jellegű kiadványt 

készítünk belőlük. Ezeknek a művészki-

adványoknak vannak itthon gyűjtői, van 

olvasótábora, de szeretnénk olyan ki-

vitelben megcsinálni a füzeteket, hogy 

eljussanak szélesebb közönséghez, sőt, 

jó lenne, ha több nyelven is meg tudna 

jelenni.

Hogyan zajlott a közös alkotás, és milyen 

lett az együtt töltött idő eredménye?

k: Az első nap csapatépítéssel telt, majd 

az azt követő néhány napban zajlottak a 

migrációs tematikájú workshopok és egy 

street art előadás. Ezután a résztvevők 

egyéni street art technikákat alkalmazva 

saját karaktert rajzoltak, ezeket cserélget-

ték, átalakították egymásét, majd stenci-

leket készítettek belőlük. Egy workshop 

keretében matricákat (sticker art) rajzoltak, 

azután egy hágai street art túra alkalmával 

ki is helyezhették őket a városban.

Ezután kezdtünk el azzal foglalkozni, hogy 

mi az ő személyes és csoportos üzenetük.

Az üzeneteket nagyméretű papírokra 

festett szimbólumokkal jelenítették meg, 

amelyekből aztán egy pop up kiállítást 

hoztunk létre a közösségi terekben, ahol 

együtt dolgoztunk.

A street art egyébként mennyire van most 

a legalitás-illegalitás határán?

G: A válasz attól függ, hogy milyen jellegű 

street artra gondolunk, és az melyik or-

szágban vagy városban található. Ameny-

nyiben a klasszikus graffitit is street art-nak 

tartjuk, akkor elmondható, hogy valószínű 

soha nem lesz társadalmilag százszázalé-

kosan elfogadott. Említettük Nicaraguát, 

illetve Mexikót, ahonnan a mai muralizmus 

indult. Ott az a tény, hogy a műfajjal, vagy 

inkább mozgalommal társadalmi kérdése-

ket feszegetnek, sokkal elfogadottabb, sőt 

természetes. Tehát a street art-nak, vagy 

ahogy Latin-Amerikában az arte calleje-

ro-nak erős földrajzi, geopolitikai gyöke-

rei vannak, amelyek a műfaj társadalmi 

elfogadottságára is hatnak. Európán be-

lül, például a kortárs lengyel muralizmus 

világszínvonalú, de itthon is egyre több 

legális murál készül.

Szentendrén lenne létjogosultsága egy 

ilyen murálnak?

G: Folyamatban van egy projektünk szent-

endrei közösségi tervezésű murálról, ami 

a tervek szerint 2023 nyarán valósulhatna 

meg. A természetesen legális kültéri fal-

festmény turista látványosságként, szelfi 

pontként is működne, de elsősorban az 

itt lakók személyes üzeneteit jelenítené 

meg a városról. Az a terv, hogy egy nyílt 

pályázat keretében emlékeket, törté-

neteket gyűjtünk, tárgyak formájában. 

Bárki küldhet nekünk egy képet (fotót, 

rajzot, festményt), vagy ha csak egy leír-

ható emlék van róla, akkor azt, egy olyan 

tárgyról, amelyik számára erősen kötődik 

Szentendréhez, annak történetéhez, vagy 

valamilyen módon kifejezi a várost. Ezt egy 

nagy helyismerettel rendelkező, értő zsűri 

kiválogatja, és a szelekcióból egy egysé-

ges csendéletet hozunk létre. Ebből készül 

a murál, de a terveink szerint lesz egy in-

teraktív része is a projektnek. Egy online 

felületen hozzáférhetővé szeretnénk tenni 

a falon szereplő tárgyak történetét is, így 

lenne teljes a sztori.

A Kulturális Biztottságnak már bemutat-

tuk a tervet – amelyet egyébként Krizbai 

Gergely „Krizbo” és jómagam jegyzünk –, 

és abszolút nyitottságot tapasztaltunk. 

Reméljük, hogy zöld utat kap ez a projekt.

LZS
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Közös falfestés Hágában, 2022.



Hogy vagy Szentendre?

Huszonöt éves az Egészséges Városért Közalapítvány. Gerőcs Katalin 2002-
től kuratóriumi elnök, azóta szervezi az egészségügyi, ismeretterjesztő, 
felvilágosító, vagy éppen felmérésekkel kapcsolatos programokat, előadásokat. 
Mindezt anyagi díjazás nélkül, szerelemből.

Már húsz éve végzi ezt a munkát, minek 

köszönhető a kitartása?

Úgy neveltek, hogyha valamit az ember 

elvállal, akkor azt tisztességgel végig kell 

csinálni. Nemrég mentem nyugdíjba, azóta 

sokkal több időt tudok fordítani arra, hogy 

még komolyabban foglalkozzak az alapít-

vánnyal, a programokkal és pályázatok-

kal. 1975 óta élek Szentendrén, alapvetően 

biológia-földrajz szakos tanár vagyok, de 

tizenhét évig foglalkoztam a Semmelweis 

Egyetemen neuro-anatómiai kutatások-

kal, majd később ismeretterjesztéssel. 

Betegjogi képviselőként 2002-től tizenöt 

évig dolgoztam a főváros és több megye 

egészségügyi intézményeiben, közben 

a Pécsi Tudományegyetemen betegjogi 

szakjogi diplomát is szereztem, vagyis ez 

a munka abszolút az érdeklődési terüle-

tembe vág.

ez alatt a huszonöt év alatt rengeteg 

mindent szerveztek, összesen 138 ren-

dezvényt, 55 iskolai, lakossági egészség-

napot, 68 színtérprogramot, hogy csak 

néhány számot említsek. kik segítenek 

a munkájában?

Ez teljesen önkéntes munka, a kuratórium 

tagjai dolgoznak a rendezvények szerve-

zésén. Az alapító okiratban foglaltak sze-

rint tiszteletdíj nélkül vállalták a munkát. 

Pályázati pénzekből tudunk az előadások-

ra, szűrésekre, az iskolai programokra for-

dítani. A város a mindenkori költségvetési 

helyzetétől függően ugyan, de folyamato-

san támogatja az alapítványunkat. Az első 

egészségnap a Duna-parti Művelődési 

Házban volt, Aknay Ági szervezte. Később 

kiépült az iskolákkal a kapcsolatrendsze-

rünk, főképp munkatársi, baráti kapcso-

latok mentén. Őket ugyanaz az elkötele-

zettség vezeti, mint minket, hogy tegyünk 

jót, tegyük hozzáférhetővé az egészségna-

pokat mindenki számára. Például fontos, 

hogy a Püspökmajor Lakótelepen élő idős, 

rászoruló embereknek is tegyük elérhető-

vé az egészségnapokat. A plakátok, szóró-

lapok és a segítők hírvivőként hozzák az 

érdeklődőket, de a városi kommunikációra 

is egyre jobban számíthatunk.

Mi az a program, ami különösen érdekli a 

szentendreieket?

Majdnem tíz éve kezdtünk el részt venni 

Magyarország átfogó egészségvédelmi 

szűrőprogramjában. Az egészségkamio-

nos vizsgálatok óriási sikerrel zajlanak. A 

sátrakban 3D mozi, többféle információ, 

dietetikai tanácsadás és többféle, nagyon 

látványos újdonság érhető el. Maga a ka-

mion valódi high-tech technikával van be-

rendezve. Negyvenféle vizsgálat létezik, 

technikai csodák sora kápráztatja el az ér-

deklődőket, pici EKG gép, sok színes látni-

való, olvasnivaló, kis ajándék, szép környe-

zet – ugyanis legtöbbször a Duna-partra 

visszük a kamiont. Az egészségkamionnak 

négy-öt éve létezik egy gyerekeknek szóló 

interaktív, egészséggel foglalkozó projekt-

je is, amit itt mutattak be először Szent-

endrén. A gyerekek megismerkedhetnek 

számtalan demonstrációs eszközzel, van 

pl. újraélesztési bemutató.

van-e olyan program, rendezvény, ami-

re nem jönnek el elegen, holott fontos 

lenne?

Amit most újraindítunk, az a szentend-

rei időseknek szervezett Gyalogló Klub, 

a SZEGYIK. Annak idején még Monspart 

Sacival – ő alapította ezt az országos moz-

galmat – tartottuk meg a Városházán az 

első programot, vittük is egy darabig, de 

valahogy elhalt, és most jó lenne újra fel-

pörgetni. Reméljük sikerül, mert találtunk 

is egy jó kis csapatot. Tervezzük, hogy vá-

rosrészenként keresünk olyan helyisége-

ket, ahol időseknek lehetne gyógytornát 

szervezni. A Püspökmajor Lakótelepen 

már működik ilyen, de jó volna, ha máshol 

is lehetne kis önjáró közösségeket szer-

vezni.

Ha visszatekint, mi az a program, ese-

mény, amire különösen büszke, ami em-

lékezetes maradt?

Valójában minden programra büszke 

vagyok, ami jól sikerül. Amikor látom a 

résztvevők szemében, hogy jól érez-

ték magukat, akkor ez engem is elé-

gedettséggel tölt el. Ilyen esemény az 

Azért szeretném
a mentális egészség kérdését most előtérbe
helyezni, mert látszik, hogy óriási baj van.
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AIDS-prevenció az AIDS világnapon, de-

cember 1-jén. Kicsit show-szerűen épül 

fel a műsor dalokkal, előadásokkal, ér-

dekességekkel. Olyan a hangulat, hogy 

mindenki föloldódik. Az iskolák is nagyon 

szeretik, a gyerekek igénylik, mindig ezt 

kérik. Büszke vagyok az időseknek szóló 

rendezvényeinkre, ők ezekért mindig há-

lásak. De eszembe jut a 2003-as jótékony-

sági bálunk is, amit a Szentendre egész-

ségéért, egészségügyéért szerveztünk. 

Az adományokat a SZEI műszervásárlásra 

fordíthatta. Az agykutatással foglalkozó 

szimpóziumunknak is óriási sikere volt a 

Barcsay Iskolában. Orvostanhallgatókat 

is hívtam az Anatómiai Intézetből, akik 

nem bírták abbahagyni a magyarázato-

kat, mert a gyerekek könyörögtek, hogy 

beszéljenek. Óriási fotómontázsokat mu-

togattak különböző impregnált idegsej-

tekről, patkány agyakról. Elmagyarázták 

például, hogy milyen szer hogyan hat az 

agyi idegpályákra, milyen egy alkoholista, 

vagy egy drogos agya. A gyerekek hóna-

pokig beszéltek erről. Nemrég mentális 

egészségről szóló szimpóziumot tartot-

tunk a Városházán a huszonöt éves jubi-

leumunk alkalmából. Azért szeretném a 

mentális egészség kérdését most elő-

térbe helyezni, mert látszik, hogy óriási 

baj van.

ez honnan tudható?

Készítettünk egy lakossági online fel-

mérést, amire nyolcszázötven válasz 

érkezett, amit Szentendre egészség-

tervének elkészítéséhez alapanyagként 

használtuk fel. A felmérést kitöltők a 

gyakori tüneteik között 20%-ban stresz-

szes állapotot, 25%-ban feszültséget, 

idegességet jelöltek be. Az egészség-

kamionos felméréseknél a Covid kérdőív 

válaszaiból is kitűnik, hogy ha valaki volt 

covidos, utána milyen tünetek maradtak 

meg hosszú távon. A felmérés azt mu-

tatja, hogy a Covid után nagyon sokszor 

idegrendszeri tünetek maradnak visz-

sza, gyakori a fejfájás, a feledékenység, 

a memóriazavar, vagy az alvászavar és 

a szorongásos kórképek. A szimpózium 

előadásán elhangzott, hogy ugyanezek 

tapasztalhatóak országosan is.

A szorongás a mostani helyzetben csak 

fokozódni fog. Hogyan látják, összességé-

ben milyen most a szentendreiek egész-

ségi állapota?

Szentendre lényegesen jobb helyzetben 

van az országos átlaghoz viszonyítva, de 

még a Pest megyei állapotokhoz viszo-

nyítva is. Az egészségi állapotunk ugyanis 

jelentősen összefügg az iskolázottsággal, 

amiről tudjuk, hogy a városban átlag fe-

letti. Sokkal magasabb a diplomával és 

az érettségivel rendelkezők aránya, ezért 

sokkal többen foglalkoznak magasabb 

szinten öngondoskodással. A munkájuk is 

más, és anyagilag is jobb helyzetben van-

nak. Az egészséges táplálkozást köny-

nyebben meg tudják valósítani, többet 

sportolnak. Most készült el Szentendre 

város egészségterve, amit a napokban 

ismertetünk majd a Városházán. Ebben 

az anyagban szerepel egy összehason-

lító elemzés a szentendrei fiatalok álla-

potáról. Jó hír, hogy emelkedett öt-hat 

százalékkal a sportoló gyerekek aránya, 

tudatosabb a táplálkozási igényük, és a 

környezettel szembeni értékmegőrzést 

fontosnak tartják. Jelentős százalékuk 

nem jár szórakozni, alig találkozik a bará-

taival, és elég sokan végeznek házimun-

kát. Negatívum, hogy 67% ritkán, vagy 

egyáltalán nem olvas. Jelentkeznek azért 

mentális problémák is, és ezek gyakran 

csapnak át destruktív magatartási for-

mákba, agresszióba, drogfogyasztásba, 

önsebzésbe. Probléma, hogy míg a gye-

rekeket az iskolákban sikeresen vonjuk 

be a programjainkba, és igénylik is, ad-

dig ez a szülők esetében sokkal kevésbé 

sikerül.

További információk:

www.egeszsegesvaros.hu

Rist Lilla

 T  A lengyel nemzetiségi Szent Kinga kórus karácsonyi  
dalaival veszi kezdetét az adventi gyertyagyújtás

 T  A harmadik gyertyát meggyújtja Vörös Edvárdné, Szentendre 
Város Tisztes Iparosa díj kitüntetettje és a Civil Kotta 
Egyesület, Szentendre Város Civil Szervezet díjasa

 T  Közös ima – Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész 
vezetésével (Szentendrei Evangélikus Egyházközség)

 T 	Népszerű	karácsonyi	dallamok	csendülnek	fel	a	Monarchia	
zenekar	fúvós	formációjának	előadásában

2022. DECEMBER 11.

 T 	A	szlovák	nemzetiségi	Nefelejcs	Kórus	énekével	veszi	 
kezdetét az adventi gyertyagyújtás

 T  A negyedik gyertyát meggyújtja Gergi Erna, Szentendre Város 
Testnevelési és Sport díjasa és Fekete András, Szentendre 
Város	Közbiztonságáért	díj	kitüntetettje

 T  Közös ima – dr. Harmathy András lelkipásztor vezetésével 
(Szentendrei	Református	Egyházközség)

 T 	Adventi	dallamok	a	Musica	Beáta	Kórus	közreműködésével.	
Vezényel:	Bokorné	Forró	Ágnes	

2022. DECEMBER 18.

gyertya_szevi_program_190x136mm.indd   1 2022. 12. 01.   12:13

Szentendre lényegesen jobb helyzetben
van az országos átlaghoz viszonyítva,
de még a Pest megyei állapotokhoz viszonyítva is.
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KONCERT

BArlANG:
Duna korzó 18.
www.szentendreprogram.hu

december 8. csütörtök 20:00
BLUES KLUB – Deep River Blues klub 
Fekete Jenővel és vendégeivel
Fekete Jenőnek, a hazai blues 
legendás előadójának blues történeti 
koncert sorozata.
A belépés ingyenes!

december 9. péntek 21:00
SZENTENDRE ELEKTRO – Titusz, 
Placid, Haniman
Rendes old school techno party 
atom dj összeállítással.
Belépő: 1500 Ft

december 10. szombat 20:00
LOPUNK koncert
Magyarország legkevésbé eredeti 
punk bandája csupa lopott dallal.
Belépő: 1500 Ft

december 15. csütörtök 20:00
FÚZIÓS JAZZKLUB – The Bligëts, 
vendég: Sokkal Másabb
A már jól ismert jazz-funk-rock-latin 
házigazdazenekar ezúttal is egy 
komplett zenekart hívott maga mellé.
A belépés ingyenes!

december 16. péntek 20:00
KONCERT- Gecó és a fa
Egy matematikus és egy muzsikus 
örök igazságok nyomában akusztiku-
san, lehengerlő előadásmóddal.
Belépő: 1200 Ft

december 17. szombat 18:00-20:00
TÁNCHÁZ – Görög táncház
Görög zenés-táncos program élőze-
nével, zenél az Akropolis Compania 
zenekar.
A belépés ingyenes!

december 22. csütörtök 20:00
KONCERT – Kettő kettő tánczenekar
A már félig szentendrei instumentális 
ska zenekar karácsonyváró koncertje 
rendhagyó módon idén nem a fővá-
rosban lesz.
Belépő: 1500 Ft

december 28. szerda 10:00
SPORT – Bejgli Open 2022
Szentendrei steel darts verseny, a 
dobós sportok kedvelőinek. A rész-
vétel előzetes regisztrációhoz kötött.
A belépés ingyenes!

december 30. péntek 20:00
KONCERT – Duckshell
Zenéjükben a balkáni és a brazil 
zenei hatások találkoznak különböző 
stílusokkal, mint a ska, a punk vagy 
a hip hop.
Belépő: 2500 Ft

december 31. szombat 21:00-2:00
UTCABÁL – Szilveszter a Barlangban 
dj SZÁRNYAS DOBOZ, dj TSERING
Szilveszter a barlangban – korunk két 
minden tekintetben legjobb lemezlo-
vasával –, a mindenkori emberiség 
egyetemes történetének legjelen-
tősebb és legmegkerülhetetlenebb 
zenéivel.
Belépő: 1200 Ft

TEÁTRUM

december 10. 16:00
TEÁTRUM ÜNNEPVÁRÓ) LÉLEKME-
LEGÍTŐ MŰSOR
Fő tér
A Teátrum szervezésében ingyenes 
zenés műsorral lehet hangolódni az 
ünnepekre a Fő téren. A házigaz-
da, a Fórum Színház igazgatója 
Németh Kristóf, aki Tímár Sára Junior 
Príma-díjas népdalénekes, Beleznay 
Endre és Kiss Eszter Laura karácso-
nyi produkcióit rendezi egy csokorba.

december 17. 19:00
Fischl Mónika karácsonyi koncertje
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u.7.
www.hbpmk.hu
A zenekaros koncert egyik vendége 
Homonnay Zsolt lesz, és számos 
meglepetés művész is érkezik a 
PMK-ba.

december 31. 16:00
TEÁTRUM SZILVESZTER / ZENÉS 
ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
Fő tér
Házigazda: Németh Kristóf. Ven-
dégek Falusi Mariann és Schwartz 
Dávid.

MUsiCA BeAtA kÓrUs

december 17. 19:00
ADVENTI HANGVERSENY
Református Gimnázium Kápolnája
A vegyeskar és az Új Szentendrei 
Kamarazenekar közreműködésével 
műsoron adventi zeneművek és Wolf 
Péter Missa c. darabja.
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes
A belépés díjtalan.

MOZI

P’ART MOZI
Duna korzó 25.

december 1. csütörtök
BÓDY TEREM:
16:00 A TÖLGY 80’
17:30 ISTEN FÖLDJE 138’ (feliratos)
20:00 LARRY 108’

december 2. péntek
BÓDY TEREM:
16:15 A STAND-UP KIRÁLYNŐJE 93’ 
(feliratos)
18:00 NYISD KI A SZEMED VETÍTÉS-
SOROZAT+KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ:
LARRY 108’ (VENDÉGÜNK A RENDE-
ZŐ: BERNÁTH SZILÁRD)
20:45 BEUGRÓ A PARADICSOMBA 
104’ (szinkronizált)

december 3. szombat
BÓDY TEREM:
13:45 FURA VILÁG 95’ (szinkronizált)
15:30 A TÖLGY 80’
17:00 VESZÉLYES LEHET A FAGYI 90’
18:45 LARRY 108’
20:45 FŰZŐ 112’ (feliratos)

december 4. vasárnap
BÓDY TEREM:
11:00 DANUBIA FAFÚVÓS KVARTETT: 
MIKULÁSVÁRÓ KONCERT
(A BELÉPÉS INGYENES)
13:00 FURA VILÁG 95’ (szinkronizált)
15:00 VÁLLALKOZÁSUK AZ ÉLET: 
SZÁVAI ILONA ÉS GÉZA
PORTRÉFILM ÉS KÖNYVBEMUTATÓ 
(jegyár: 1000Ft)
17:00 A TÖLGY 80’
18:45 BLOKÁD 105’
20:45 LARRY 108’

december 5. hétfő
BÓDY TEREM:
15:30 A MI KODÁLYUNK 2. 81’
17:00 BÉKE A NEMZETEK FELETT 91’
18:45 A STAND-UP KIRÁLYNŐJE 93’ 
(feliratos)
20:30 VESZÉLYES LEHET A FAGYI 90’

december 6. kedd
BÓDY TEREM:
16:00 A MENÜ 106’ (feliratos)
18:00 ISTEN FÖLDJE 138’ (feliratos)
20:30 LARRY 108’

december 7. szerda
BÓDY TEREM:
15:00 BÉKE A NEMZETEK FELETT 91’
16:45 A TÖLGY 80’
18:15 A FŰZŐ 112’ (feliratos)
20:15 BEUGRÓ A PARADICSOMBA 
104’ (szinkronizált)

december 8. csütörtök
BÓDY TEREM:
16:15 A TÖLGY 80’
18:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI 
MESE 91’ FILMVETÍTÉS ÉS
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ TÖRÖK 
ZOLTÁN RENDEZŐVEL
20:30 ALCARRAS 120’ (feliratos)

december 9. péntek
BÓDY TEREM:
16:00 MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉ-
GEK 98’
18:00 11. MOZINET FILMNAPOK: 
MÁSOK GYEREKEI 103’ (feliratos)
(PREMIER ELŐTT)
20:00 BLOKÁD 105’

december 10. szombat
BÓDY TEREM:
13:45 CSIZMÁS, A KANDÚR: AZ 
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ (szinkro-
nizált)
15:45 ALCARRAS 120’
18:00 LÉLEKMOZI VETÍTÉSSORO-
ZAT+KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ:
JÖVŐ NYÁR 73’ (PREMIER ELŐTT)
VENDÉG: KÁRPÁTI GYÖRGY MÓR 
RENDEZŐ
20:30 BEUGRÓ A PARADICSOMBA 
104’ (szinkronizált)

december 11. vasárnap
BÓDY TEREM:
13:00 CSIZMÁS, A KANDÚR: AZ 
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ (szinkro-
nizált)
15:00 AKI LEGYŐZTE AZ IDŐT – 
KELETI ÁGNES 81’
VETÍTÉS ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ 
OLÁH KATA RENDEZŐVEL
17:00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: 
MÁMORÍTÓ VELENCE 90’ (feliratos)
18:45 A TÖLGY 80’
20:15 ISTEN FÖLDJE 138’ (feliratos)

december 12. hétfő
BÓDY TEREM:
16:00 BLOKÁD 105’
18:00 VESZÉLYES LEHET A FAGYI 90’
19:45 LARRY 108’

december 13. kedd
BÓDY TEREM:
14:45 A TÖLGY 80’
16:15 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: 
NAPÓLEON 200 90’ (feliratos)
18:00 ÖKUMENIKUS VETÍTÉSSORO-
ZAT: AZT MONDTA 128’ (feliratos)
20:15 ALCARRAS 120’ (feliratos)

december 14. szerda
BÓDY TEREM:
16:00 A FŰZŐ 112’ (feliratos)
18:00 AKI LEGYŐZTE AZ IDŐT – 
KELETI ÁGNES 81’
19:30 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (PREMIER ELŐTT)
(jegyár: 2000 Ft)

december 15. csütörtök
BÓDY TEREM:
15:00 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)
18:30 ÁTJÁRÓHÁZ 105’
20:30 A TITOKZATOS NŐ 138’ 
(feliratos)

december 16. péntek
BÓDY TEREM:
15:00 A TITOKZATOS NŐ 138’ 
(feliratos)

A SZÉPSÉG
A RÉSZLETEKBEN VAN

Épített örökségünk más szemmel 
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17:30 ÁTJÁRÓHÁZ 105’
19:30 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)

december 17. szombat
BÓDY TEREM:
13:45 CSIZMÁS, A KANDÚR: AZ 
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ (szinkro-
nizált)
15:45 KROKODILI 106’ (szinkronizált)
17:45 ÁTJÁRÓHÁZ 105’
19:45 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)

december 18. vasárnap
BÓDY TEREM:
13:45 CSIZMÁS, A KANDÚR: 
AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ 
(szinkronizált)
15:45 A TÖLGY 80’
17:15 A TITOKZATOS NŐ 138’ 
(feliratos)
19:45 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)

december 19. hétfő
BÓDY TEREM:
16:00 AKI LEGYŐZTE AZ IDŐT – 
KELETI ÁGNES 81’
17:30 ÁTJÁRÓHÁZ 105’
19:30 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)

december 20. kedd
BÓDY TEREM:
15:00 ÁTJÁRÓHÁZ 105’
17:00 A TITOKZATOS NŐ 138’ 
(feliratos)
19:30 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált)(jegyár: 2000Ft)
VÁRKONYI TEREM:
18:00 TÖRÖK KATALIN ELŐADÁSA

december 21. szerda
BÓDY TEREM:
15:00 A TITOKZATOS NŐ 138’ 
(feliratos)
17:30 ÁTJÁRÓHÁZ 105’
19:30 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)

december 22. csütörtök
BÓDY TEREM:
12:30 A TÖLGY 80’
14:00 CSIZMÁS, A KANDÚR: AZ 
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ (szinkro-
nizált)
16:00 VALAKI HALL ENGEM 93’ 
(feliratos)
17:45 AZ ÚJ JÁTÉK 112’ (szinkronizált)
19:45 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)

december 23. péntek
BÓDY TEREM:
12:30 A TÖLGY 80’
14:00 CSIZMÁS, A KANDÚR: AZ 
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ (szinkro-
nizált)
16:00 AZ ÚJ JÁTÉK 112’ (szinkronizált)
18:00 VALAKI HALL ENGEM 93’
19:45 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)

december 24. szombat
A MOZI ZÁRVA TART

december 25. vasárnap
BÓDY TEREM:
12:30 CSIZMÁS, A KANDÚR: AZ 
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ (szinkro-
nizált)
14:30 VALAKI HALL ENGEM 93’
16:15 A TÖLGY 80’
17:45 BEUGRÓ A PARADICSOMBA 
104’ (szinkronizált)
19:45 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)

december 26. hétfő
BÓDY TEREM:
12:30 KROKODILI 106’ (szinkronizált)
14:30 A TÖLGY 80’
16:00 CSIZMÁS, A KANDÚR: AZ 
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ (szinkro-
nizált)
18:00 VESZÉLYES LEHET A FAGYI 90’
19:45 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált)(jegyár: 2000Ft)

december 27. kedd
BÓDY TEREM:
13:00 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)
16:30 CSIZMÁS, A KANDÚR: AZ 
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ (szinkro-
nizált)
18:30 ÁTJÁRÓHÁZ 105’
20:30 VALAKI HALL ENGEM 93’

december 28. szerda
BÓDY TEREM:
12:00 KROKODILI 108’ (szinkronizált)
14:00 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)
17:30 CSIZMÁS, A KANDÚR: AZ 
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ (szinkro-
nizált)
19:30 A TÖLGY 80’
21:00 AZ ÚJ JÁTÉK 112’ (szinkronizált)

december 29. csütörtök
BÓDY TEREM:
12:00 CSIZMÁS, A KANDÚR: 
AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ 
(szinkronizált)
14:00 A KIS NICOLAS – ELJÖTT A 
BOLDOGSÁG IDEJE 82’ (szinkronizált)
15:30 I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY –
A WHITNEY HOUSTON FILM 150’ 
(szinkronizált)
18:15 A TÖLGY 80’
19:45 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)

december 30. péntek
BÓDY TEREM:
12:00 CSIZMÁS, A KANDÚR: 
AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ 
(szinkronizált)
14:00 VARÁZSFUVOLA 124’ 
(szinkronizált)
16:15 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)
19:45 I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY –
A WHITNEY HOUSTON FILM 150’ 
(szinkronizált)

december 31. szombat
BÓDY TEREM:
12:00 CSIZMÁS, A KANDÚR: 
AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ 
(szinkronizált)
14:00 VARÁZSFUVOLA 124’ 
(szinkronizált)
16:15 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)

január 1. vasárnap
A MOZI ZÁRVA TART

január 2. hétfő
BÓDY TEREM:
12:00 CSIZMÁS, A KANDÚR: 
AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ 
(szinkronizált)
14:00 VARÁZSFUVOLA 124’ 
(szinkronizált)
16:15 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)
19:45 I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY –
A WHITNEY HOUSTON FILM 150’ 
(szinkronizált)

január 3. kedd
BÓDY TEREM:
12:00 CSIZMÁS, A KANDÚR: AZ 
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ (szinkro-
nizált)
14:00 VARÁZSFUVOLA 124’ (szink-
ronizált)
16:15 A KIS NICOLAS – ELJÖTT A 
BOLDOGSÁG IDEJE 82’ (szinkronizált)
17:45 VALAKI HALL ENGEM 93’
19:30 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)

január 4. szerda
BÓDY TEREM:
12:00 CSIZMÁS, A KANDÚR: 
AZ UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 102’ 
(szinkronizált)
14:00 A KIS NICOLAS – ELJÖTT A 
BOLDOGSÁG IDEJE 82’ (szinkronizált)
15:30 A TÖLGY 80’
17:00 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált) (jegyár: 2000Ft)
20:30 I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY –
A WHITNEY HOUSTON FILM 150’ 
(szinkronizált)

KIÁLLÍTÁS

CzÓBel MÚzeUM
Templom tér 1.

KÉT PALETTA. Modok Mária & Czóbel 
Béla kiállítása 2.0
Nyitva tartás: P-Szo-V 12.00-18.00

szeNteNDrei kéPtÁr
Fő tér 2-5.

ÉPÍTÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Szentendre 
Város Önkormányzata és a Ferenczy 
Múzeumi Centrum felkérésére, az 
Építész Mester Egylet Mesteriskola 
felvételi tervpályázatára számos 
továbbgondolásra érdemes munka 
érkezett be. Az építész szakos 
hallgatók a római kori erődítmény, a 
Castrum környékének újragondolá-
sát kapták feladatul, terveikből nyílik 
kiállítás a Képtárban.
Nyitvatartás december 18-ig: Szo-V 
14.00-16.00

vAJDA MÚzeUM – PhOtOlAB
Hunyadi u. 1.

EGYBEESÉS – Csontó Lajos kiállítása.
Nyitvatartás: Szo-V 14.00-16.00

kOvÁCs MArGit kerÁMiAMÚzeUM
Vastagh György u. 1.

Kovács Margit, DUNA KIRÁLYNŐJE 
című kiállítás.
Nyitvatartás: Szo-V 10.00-12.00

lAkÁstÁrlAt GAlériA
Bogdányi u. 48.

december 9. péntek 18:00-21:00
BAKSAI XVIII-XXI. című kiállítás 
megnyitó. A tárlaton Baksai József 
leheletfinom, kisméretű akvarell 
munkáit mutatjuk be. Igazi kuriózum, 
hogy a kiállításra kerülő alkotások 
közül több is régi, XVIII. századi 
papírra készült, melyre a kiállítás 
címe is utal
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz 
kötött: kapcsolat@lakastarlat.hu

Pirk MÚzeUM
Bogdányi u. 34.

Nyitvatartás:
péntektől vasárnapig 12 és 18 óra 
között
december 24. 12 és 18 óra között
december 25. 12 és 18 óra között
december 26. ZÁRVA

SÉTÁK
MÚZEUM KORZÓ – adventi séták
A sétákon mindössze 1000 Ft-ért 
lehet részt venni, indulás a Ferenczy 
Múzeum adventi fényekkel díszített, 
hangulatos udvaráról (Kossuth L. 
u. 5.), ahol meglepetéssel várják az 
érdeklődőket.

december 10. szombat 14:00
VAJDA LAJOS NYOMÁBAN,
Szentendre belvárosában
Indulás: Ferenczy Múzeum (Szentend-
re, Kossuth Lajos u. 5.).
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Érkezés: Szentendre, Kmetty tér
A séta időtartama: 90-120 perc
A sétát vezeti: Szabó Noémi művé-
szettörténész

december 17. szombat 11:00
CASTRUM SÉTA – Szentendre római 
tábora
Indulás-érkezés: Ferenczy Múzeum 
(Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.)
A séta időtartama: kb. 60 perc
A sétát vezeti: Rajna András, az FMC 
osztályvezető régésze

december 17. szombat, 14:00
BARCSAY JENŐ NYOMÁBAN
Indulás: Ferenczy Múzeum (Szentend-
re, Kossuth Lajos u. 5.)
Érkezés: Hamvas Béla Pest Megyei 
Könyvtár (Szentendre, Pátriárka u. 7.)
A séta időtartama: kb. 60 perc
A sétát vezeti: Iberhalt Zsuzsa művé-
szettörténész
Jegyek a helyszínen vagy online a 
jegymester.hu oldalon válthatók
Regisztráció: regisztracio@muzeumi-
centrum.hu

december 11. és 18. 15:30
ADVENTI SÉTÁK a Tourinform szer-
vezésében
A Betlehem-állítás hagyományáról, 
történetéről szólnak a séták, melyek 
végén részt vehetünk a városi 
gyertyagyújtáson. A vendégeket 
forralt borral, teával és szaloncukor-
ral várják.
A program ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött tdm@szentendtre.hu
Sétavezető: Komáromi- Raisz Borbá-
la, idegenvezető
Indulás: Tourinform Iroda (Dumtsa 
Jenő utca 22.)

december 31. 11:00 és 14:00
Óévbúcsúztató szilveszteri séta
Fő tér
A séta Szentendre olyan kultikus 
helyeit érinti, melyek a szilveszter 

hagyományához kapcsolódnak. A sé-
tát Benkovits György Pro Urbe-díjas 
várostörténész vezeti. Ingyenes, de 
regisztrálni szükséges a szentendrei-
teatrum.jegy.hu oldalon.

GYEREK

Menjünk mi is Betlehembe!
Óvodásokkal az Evangélikus Templom-
tól a Fő téri betlehemi istállóig

december 10. 16:00
Advent harmadik szombatja – a 
Bimbó utcai óvodások műsora

december 17. 16:00
ADVENT NEGYEDIK SZOMBAT-
JA – az Evangélikus és a Szent 
András óvodák óvodásai a Fő téren 
betlehemi istálló „bölcsőjét” ringatják 
énekszóval.

január 6. 16:00
VÍZKERESZT – az óvodások énekkel 
és versekkel búcsúztatják a karácso-
nyi ünnepkört.

hamvas Béla Pest Megyei könyvtár
Pátriárka u.7.
www.hbpmk.hu

december 12. és 19. 16:30
PAPÍRSZÍNHÁZI MESÉK

december 13. és 20. 17:00
DIAVETÍTÉS
téli és karácsonyi mesék

december 10. 10:00-12:00
ADVENTI KÉZMŰVES DÉLELŐTT

december 16. 9:30
ÜNNEPI SUTTOGÓ MARIETTÁVAL

ELŐADÁS

december 14. szerda 18:00
TÉLI ÜNNEPEK, MULATSÁGOK 
SZENTENDRÉN
Török Katalin helytörténeti előadása.

december 23. 18:00
szamárhegyi Betlehemes
Rab Ráby tér
Előadják az egykori Dalmát Pince 
baráti körének tagjai. A közönséget 
Szepes Gizi forralt borral, zsíros 
kenyérrel és szeretettel várja.

WORKSHOP

regentag Műhelygaléria és kávézó
Kucsera F. utca 2/A
www.regentag.hu 

december 10.,11.,17. és 18. egész nap
KARÁCSONYI KÉPESLAP KÉSZÍTÉS

december 7., 14., 21. és 28. 14:30-
16:00
ARTURMIX 7-10 éveseknek
Kreatív foglalkozás Stana Brezinával.

december 7., 14., 21. és 28. 16:30-
18:00
ARTURMIX 11-14 éveseknek
Kreatív foglalkozás Stana Brezinával.

decemberben csütörtöktől 
vasárnapig minden nap (kivéve 
december 24-25)
KERÁMIAFESTÉS
A csütörtöki és pénteki napokra 
regisztráció szükséges, a hétvégi 
napokra ajánlott.

december 10. és 17. 15:00-17:00
KÉPZELETFEJLESZTŐ 
AKVARELLISKOLA

A foglalkozást Bojtor Verabella 
festőművész  tartja.

december 11. 14:00-15:00
KARÁCSONYI CSOMAGOLÓPAPÍR 
KÉSZÍTÉS
A foglalkozást Stana Brezina kép-
zőművész tartja.

EGYÉB

ÚJ MŰhelY GAlériA és kÁvézÓ
Fő tér 20.

2022. december 7. – 2023. január 21.
ÖRÖK AJÁNDÉK SZENTENDRE
Ünnepi képzőművészeti vásár
Karácsonyi vásár az Új Műhely
Galériában.

szeNteNDrei PiAC
A Bükkös-patak mellett, a termelői piac 
helyén.

december 11. és 18. 8:00-15:00
ANTIK - ÉS BOLHAPIAC
Adventi antik, lakossági bolhapiac,
kézműves vásár.

december 10. 9:00-12:00
KÖSZÖNETFA 2022.
Feldíszítjük az ország első Köszönet 
fáját!
A Civil Kotta csapata úgy érezte, annak 
ellenére, hogy nagyon sok nehézsé-
get éltünk át az idén, fontos arra is 
figyelni, hogy mennyi jó történt velünk, 
hasznos ezt megmutatni másoknak és 
magunkban is tudatosítani. Az advent 
időszaka különösen alkalmas arra, 
hogy az erőforrásaink, az örömeink 
felé forduljunk. Szeretnék ezt látvá-
nyossá tenni, ezért úgy döntöttek, 
feldíszítenek egy fát a szentendrei pia-
con, és ide várnak mindenkit! „Gyere és 
hozz egy díszt, vagy készítsd el velünk a 
helyszínen! Melléírhatod azt, ami hálát 
ébreszt benne!”

Az ADveNti vÁsÁr ÁrUsAi
A belváros sétálóutcáján, a Dumtsa Jenő utcai adventi vásáron, 

az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is jelen vannak a helyi és kör-

nyékbeli kistermelők, és az ország számos területéről érkeznek a 

vásárba a minőségi kézműves termékeket készítő árusok.

tekergő ékszer – Egyedi réz és nemesacél ékszerek, a régmúlt 

idők hangulatában, Dunabogdányból.

vitéz kürtős – A kürtőskalács, mely szívvel-lélekkel készül. 

CUvée szeNteNDre – Hagyományos forralt borok és külön-

legességek. Alkoholmentes lélekmelegítő italok, puncsok. 

Díjnyertes magyar pálinkák és borok.

ADveNti hÜtte – A hüttében az Egri Korona Borház minőségi 

boraiból készítenek aszaltgyümölcsös vörös és rosé forralt bort, 

krampampulit és grogot, a gyerekeknek és sofőröknek pedig 

forró teával és gyerekpunccsal kedveskednek. 

PalmaNemez – Nemez kézműves termékek, angyalok, mikulás, 

karácsonyi manók, játékok és nemez ékszerek.

veilDiGYÖNGY – Gyöngyékszerek, a mai kor ízlésének megfe-

lelően, a hagyományok ápolását szem előtt tartva. 

szentendrei kenyérlángos – Kemencében készült, házi ke-

nyérlángos, többféle ízesítésben.

GreGOriAN PiNCe BADACsONY – a badacsonyi tájegységből 

való egyedi borkülönlegességek és forralt borok

sAJtvilÁG – minőségi sajtkülönlegességek

epermester – 100% kiváló minőségű, tahitótfalui földieperből 

készült eperbor. 

kirstArtworks – szentendrei iparművészeti termékek, egyedi 

horgolt ékszerek, aquarell képek, nyomatok, képeslapok, hű-

tőmágnesek, táskák és pénztárcák

zágon-üvegékszer – lángban készült üvegékszerek

Levendula Porta – szappanok, levendulazsákok, lakásparfüm, 

kozmetikumok, ajándéktárgyak

Makrazsu – szentendrei, horgolt és makramé technikával, kéz-

zel készült egyedi termékek.

MuhurtaDesign – Ékszerek színkavalkádja, életfák, könyvjelzők, 

karácsonyi angyalok.

Mokos gyümölcsborok – A pincészet a hagyományos villányi 

vörösborok mellett gyümölcsbor különlegességek készítésével 

is foglalkozik. 

GreenBeep – textiltermékek – frissentartó kenyeres zsák, 

uzsonnás zsák, bagettes zsák, újraszalvéta, kenyeres kosár, 

edényfogó kesztyű, edényfedő „sapkák", konyhai kötények, 

vászonszatyrok, vászon hátizsákok, matricázott pamut pólók, 

wellsoft kendők

Csuhé termékek – adventi témájú alkotások

Gesztenyesütés – A papírzacskóban kínált, frissen sült gesz-

tenye kicsit visszarepít mindenkit a régi időkbe. 

DiÓtÖrő – otthoni dekoráció a természet kincseiből

Csupasztehén – prémium bőrtermékek – övek, táskák, kesz-

tyűk, tárcák és egyéb kiegészítők
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Diákújságírónk kint járt az adventi vásáron, amelyet minden 

évben megrendeznek Szentendrén. Tapasztalatairól az alábbi 

személyes írásában számolt be.

Mire beértünk a városba teljesen besötétedett, de az izzók meleg 

fénye halványan megvilágított mindent. Kergetőző kisgyerekek, 

hidegtől kipirosodott arcok haladtak el mellettünk. Felcsendült 

a kültéri hangszórókból a Jingle Bells, miközben a kürtős kalács 

édeskés illata lopta el a figyelmem. A faházak között bolyongva 

érdekesebbnél érdekesebb áruk tűntek fel, a kézzel készített 

ékszerek legelőször, így beszélgetésbe elegyedtem Verebes Il-

dikóval.

„Saját készítésű gyöngyékszerekkel találkozhatnak a standom-

nál” – mesélte. – „Az anyatejjel szívtam magamba a kézműves-

séget, Kalotaszegről származom és gyerekkoromban a nagy-

mamám vigyázott rám, míg a szüleim dolgoztak. Ő viseletdíszí-

téssel foglalkozott, saját részre készítette nekünk, unokáinak a 

hagyományos ruhákat, így mikor nem bírtam csöndben maradni, 

kaptam egy marék gyöngyöt, hogy díszítsek. Persze a sors más 

utat szánt nekem, így felnőtt fejjel elvégeztem egy tanfolyamot, 

amikor újból belekóstoltam a gyöngyfűzés világába. Rájöttem 

arra, hogy ez az, amivel szeretnék foglalkozni, azóta ez a mun-

kám és a hobbim is. Ezután elkezdtem ékszereket készíteni. Egy 

iparművész barátunk ruhakészítőként dolgozott, ő ösztönözött 

és segített az úton.”

Ildikót arról is kérdezgettem, hogyan került Kalotaszegről Ma-

gyarországra.

„Házasság útján. A férjem pomázi, így én is oda költöztem. 

Mivel Pomáz szomszédos Szentendrével, így nem volt kérdés, 

hogy ebbe a városba is elhozom a portékáimat. Lehetőségek 

tárháza ez a város, így nyáron, az iparművészeti hétvégéken 

is megtalálhatóak vagyunk. Szerencsésnek mondhatom ma-

gam, mivel rengeteg kedves vevő fordult már meg nálunk az 

évek alatt, sőt volt olyan is, aki miattunk utazott Szentendrére 

karácsonykor.”

A macskaköves úton tovább ballagva egy színektől pompázó 

faház következett. Azonnal szemet szúrtak a szebbnél szebb 

festett képeslapok és festmények. A kedves hölgy, aki ennél 

a standnál állt, Csősz Krisztina volt. Elmondása szerint a város 

az, ami megihleti. „ Az akvarell festmények, amiket később fel-

használok, hűtőmágnesekre, divatkiegészítőkre, képeslapokra, 

illetve kisebb-nagyobb ajándéktárgyakra kerülnek.”

Úgy gondolja, a fizetőképes vevők főképp külföldiek, mivel ők 

tudnak többet áldozni a művészetre. Hozzátette, hogy sok a 

magyar látogató, de ők inkább csak nézelődnek. Azok, akik kéz-

műves portékákat vesznek, más rétegbe tartoznak, nekik igenis 

számít, hogy az adott ajándék minőségi dolog-e. Szerencsére 

vannak még olyan emberek, akik nem kötelezték el magukat 

a tucatárura. Krisztina tizenkét éve készít és tervez egyedi dol-

gokat, amiket a KIRSTArtworks standjánál lehet megvásárolni.

A több órás bolyongás után az éneklő kisgyermekeknél már csak 

a gyomrom korgása volt hangosabb, ezért a Szentendre Cuvée 

pultja felé vettem az irányt. Mivel szentendreiek, egyértelmű volt 

számukra, hogy idén is kint lesznek az ünnepek alatt. Az eladó, 

Petra elmondása szerint a „Csínyre derítő” italuk a legfinomabb, 

amit fehérborral vagy vörösborral lehet fogyasztani, e mellett két 

cent rumot, két cent pálinkát, illetve aszalt szilvát, meggyszirupot 

és narancsot is tartalmaz. Többféle forralt bor, puncs, pálinka is 

megtalálható náluk.

Kissé átfagyva és megfáradtan, de kíváncsian álltunk be a 

tömegbe családommal, hogy megnézhessük az első adven-

ti gyertyagyújtást. Boldogan konstatáltam, lehet akármilyen 

cudar is a világ, az ünnepi hangulat sosem fog változni.

Kellemes ünnepeket és boldog karácsonyt kívánok minden-

kinek!

Völgyesi Anna Sára

a Móricz gimnázium végzős diákja
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A szétszerelés a filmklub lényege…
tanner Gábor az Ökumenikus- és a lélekmozi filmklub vezetője. vele beszélgettünk 

filmekről, a klubról és arról, hogyan fogyasztják ma a filmeket a nézők.

Mi az, hogy filmklub?

Ha plázamozikba megyünk, popcornt 

veszünk, és amikor a kukorica elfogy, a 

film is lepereg. Kijövünk, és többet nem 

gondolunk arra, amit láttunk, de amíg 

ott voltunk két órán át, jól szórakoztunk. 

A filmek egy része ennek megfelelően 

funkcionális jellegű: stresszlevezető, han-

gulatépítő, rekreáló, közérzetjavító stb. A 

művészfilmek bonyolultabbak: segítenek 

tájékozódni a világban. Ez lehet az ember 

lelkivilága, vagy a külső környezete is. A 

művészfilmek segítenek kérdéseket fel-

tenni, segítenek egy kicsit szembenézni 

önmagunkkal, segítenek rákérdezni arra, 

biztos jól érezzük-e azt, amit érzünk, vagy 

jól gondoljuk-e azt, amit gondolunk. Ehhez 

jön jól egy-egy profi elemzés: egy kritika 

elolvasása, vagy beülés a filmklubba. Ez 

utóbbi már csak azért is jobb, mert itt ré-

szesei lehetünk az elemzési folyamatnak.

Hogyan történik ez?

A filmklub jelszava az lehetne: Nézzük csak 

meg, mivel töltöttünk két órát az imént! 

Mi is ez az „izé”? Bontsuk egy kicsit szét, 

nézzünk bele a konstrukcióba! Mitől mű-

ködik, melyik építőelem melyik másikkal 

függ össze, hogyan is dolgoznak együtt? 

Miért használja éppen azokat a beállításo-

kat, képi elemeket a rendező, amelyeket? 

Mit jelentenek a film vizuális metaforái?

Nem nagyon emlékszem olyan filmklub-

ra, amikor úgy álltak fel az emberek, hogy 

hát semmi olyan nem történt a klubban, 

amit ne gondoltunk volna a filmről, amikor 

bejöttünk a beszélgetésre. Inkább az a jel-

lemző, hogy „jé, tényleg, ez is benne van? 

De izgalmas!” A filmek „szétszerelése” a 

filmklub lényege, ez adja ennek a „műfaj-

nak” az intellektuális élményét. Egyetlen 

követelmény van: csak a filmről beszélünk 

és nem másról.

Én mindig tudom, hogy mit szeretnék 

kihozni az elemzésből, hova szeretnék 

eljutni a klubbeszélgetés végére. A vé-

leményemet kérdésekbe öntöm, és 

ezeket teszem fel az érdeklődőknek. A 

kérdésekre ők válaszolnak, és aztán ezek 

nyomán el kell, hogy jussunk oda, hogy 

miként is néz ki az adott film értelmezési 

tartománya. A kérdések azért is jók, mert 

nem tudhatom a választ, így az a bizo-

nyos értelmezési tartomány különböző 

irányokba változhat.

kik látogatják a klubot? törzsközönség 

van, vagy mindig újabb és újabb arcok 

tűnnek fel a moziban?

Nagyon szeretem, hogy folyamatosan 

változik a közönség, hogy mindig vannak 

új arcok, mert így nem válik belterjessé a 

dolog. Ez nem egy iskola, nem egy osztály, 

hanem egy nyitott közösség, ahova bárki, 

bármikor bekapcsolódhat úgy, hogy nem 

kell megküzdenie azzal, hogy ebben az 

összeszokott társaságban vajon hogyan 

fog tudni megszólalni. Meg kell tanulnunk 

beszélgetni!

Miért ökomenikus?

Én az ökumenikus szemléletből azt emel-

ném ki, hogy képesek legyünk megértően 

fordulni mások felé. Manapság kompetitív 

világban élünk, folyamatosan versenyzünk, 

folyamatosan jobbak, illetve rosszabbak 

vagyunk másoknál, ezzel együtt pedig egy 

dolgot felejtünk el, ez pedig a diskurzus. 

A verbalitást tekintve a diskurzus maga 

az együttműködés. Ugyanis ennek során 

értjük meg a másik ember véleményének 

konstrukcióját. Mert nem a nézet a fontos, 

hanem az a koncepció, amire alapozza azt 

az illető. Így már mérlegre tudjuk tenni az 

álláspontokat. Ez lehetne az Ökumenikus 

filmklub mottója.

A Lélekmozinak azért ez a címe, mert itt a 

szereplők közötti kapcsolatokra koncent-

rálunk elsősorban. Megnézzük, miként 

változnak a jellemvonásaik, és főleg, hogy 

miért, minek a hatására. Egy-egy karakter 

„lelke” a filmben a karakterjellemzők vál-

tozásában ragadható meg.

Azt tapasztaltam, mintha csökkenne az 

érdeklődés, mintha kevesebben járnának 

moziba. ezt a klubban is lehet érezni?

A covid megtépázta a moziba és ebből adó-

dóan a filmklubba járási kedvet. A mozi ha-

talmas „gyomrost” kapott a coviddal, még-

hozzá azért, mert a streamingszolgáltatók 

irgalmatlan erővel kezdtek el nyomulni. 

Érdemes lenne elgondolkodni, hogy tör-

ténete során kapott-e hasonló ütést a mozi? 

És ez hatványozottan igaz a művész mozik-

ra. Gyakorlatilag itt Szentendrén is újra fel 

kellett építenie a mozinak a közönségét. Ez 

rendkívül aprólékos és lassan eredményt 

hozó munka. Plusz tudjuk, hogy milyen 

gondok sújtották még a P’Art Mozit: tető-

beázás, vetítőgépproblémák, amik tovább 

hátráltatták az újraindulást, újradefiniálást. 

Mára kezdi éreztetni pozitív hatását Gerai 

Dóra mozivezető és Kalmanovtis Balázs 

programigazgató munkája a filmklubok-

ban is. Ahogy kezd visszatérni a közönség 

a nézőtérre, egyre többen jönnek be a film-

klub-beszélgetésekre is. És ami a lényeg: 

javarészt teljesen új arcok! Most azt találtuk 

ki, hogy a filmklubelemzéseket a premierek 

közelében tartjuk (tehát azután pár nappal, 

hogy egy film bekerül a P’Art Mozi kínálatá-

ba, már meg is tudjuk beszélni a filmklub-

ban), és keressük azt a napot, ami a legin-

kább konveniál a nézőknek. Decemberben 

egyszer szombaton, egyszer kedden várjuk 

az érdeklődőket. Szombaton a film rende-

zője és főszereplője is velünk lesz: vagyis 

segítségükkel lehetőségünk lesz, kicsit a 

„kulisszák mögé” is bepillantani.

Zimre Zsuzsa

LÉLEKMOZI VETÍTÉSSOROZAT

december 10. szombat, 18:00

JÖVŐ NYÁR [126’] (16) – Kárpáti György 

Mór filmje, vendégeink lesznek az al-

kotók is!

ÖKUMENIKUS VETÍTÉSSOROZAT

december 13. kedd, 18:30

AZT MONDTA [129’] (16) – Maria 

Schrader filmje
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Helyi érték – a szentendrei könyvesboltról
Vannak helyek, amelyek nélkül elképzel-

hetetlen egy kisváros. Ilyen Szentendrén 

a könyvesbolt a Fő tér és a Görög utca 

sarkán.

Gazdagodó szerb kereskedők építették 

azt a házsort, melynek saroképületében, 

a földszinten található a könyvek háza. 

Mindig üzletnek tervezték – régen az 

emeleten lakott a tulajdonos, később a 

Ferenczy Múzeum irodáinak adott helyet, 

ma kísértetjárta hellyé vált.

A könyvesbolt mindig is a kisvárosi élet 

egyik központi helye volt, a hetvenes évek-

ben egy legendás hölgy, Fridliné Ancsa ve-

zette. Nemcsak könyveket árult, hanem 

minden friss városi történet itt kapta meg 

végleges színezetét, zamatát, hogy még 

izgalmasabban kerüljön a széles közönség 

tudomására.

Került is, mert ide mindenki benézett egy 

kis trécselésre – a diákoktól a papokig. Ab-

ban a korban az olvasás olyan természetes 

igény volt, mint a levegővétel, a nyomtatott 

szó olcsó volt, az irodalmi élet pezsgett, 

az írók, költők sokszor azt is leírták, amit 

egyébként tilos volt.

Egyszerű, meszelt két kis szobában laktak 

a könyvek, pici ablakkal és szerény, kopot-

tas portállal, hámló vakolattal és karcos 

kirakatüveggel – hasonlóan a többi épü-

lethez. Mégis ide tolta biciklijét minden 

nap Karinthy Cini, benézett az üzletbe Vas 

István és Szántó Piroska éppúgy, mint Bar-

csay Jenő vagy Vujicsics Sztoján – szinte 

mindenki.

A rendszerváltás után a könyvhálózat ma-

gántulajdonba került, az egyik tulajdonos 

Erdős Ákos lett, aki gyakran megfordult 

Szentendrén, így a galériánkban is, mivel 

szentendrei alkotók műveit kezdte el vá-

sárolni.

A beszélgetések során megtudta, hogy 

üzletek, lakások belsőépítészeti munkáit 

is tervezem, ezért egy alkalommal meg-

kérdezte: volna-e kedvem a könyvesboltot 

újjáalakítani?

Miután törzslátogató voltam ott, szívesen 

készítettem terveket, mit, hogyan képzelek 

el. A látványterv sikert aratott, ám a kivite-

lezés bonyolult folyamatnak tűnt: tervezés, 

engedélyezések, műemléki jóváhagyás, 

belsőépítészet, fűtés, világítás, burkolás, 

portálkivitelezése, mind megoldásra vár-

tak. Végül Erdős Ákos megkért – úgyis 

beruházásokat bonyolítottam korábban 

– vállaljam el az egészet úgy, ahogy van.

Az volt az elképzelésem, hogy mindenki, 

akinek a munkához köze lesz, szentend-

rei legyen, és így is lett. Szerencsére sok 

olyan ember élt itt mindig, akinek a jól és 

értelmesen végzett munka öröme fonto-

sabb volt, mint a puszta haszon. Ez nagy 

segítséget jelentett a kivitelezésben, mi-

vel csak szerény keret állt rendelkezésre: 

mindössze 4 millió forint.

A vázlataim alapján Kocsis Józsefet kértem 

meg a hivatalos tervek elkészítésére. Az 

építészeti kivitelezésre Ipacs Istvánt, Sasát 

kértem fel, mert tudtam, hogy ez számára 

is szívügy, és referencia lesz ez a munka. 

A belsőépítészet igényes bútorait Belloni 

Ákos műhelye készítette, ami akkor virág-

korát élte, számtalan reprezentatív épület 

asztalosmunkáin dolgozott precízen és 

innovatívan. A vakolatdíszek és az ara-

nyozás a mennyezeten Zweiber Feri mun-

kája lett. A portál színterveit Szalai András 

építész-művészettörténész készítette, aki 

szintén a város megszállottja.

Összeállt hát a remek csapat és a munka 

is elkezdődött. Időközben Ancsa nyugdíj-

ba ment, és 1994 áprilisától a könyvimádó 

Ferge Lajos lett az új vezető, akivel öröm 

volt együtt dolgozni.

Vele kitaláltuk, hogy több hely maradjon 

a könyveknek, a radiátorok helyett elekt-

romos padlófűtés lesz. Nem tiltakozott a 

hangulat megteremtéséhez szükséges ál-

kandalló, vagy a padlóba beépített, járható 

üveggel ellátott, a „hét könyvét” bemutató, 

kis világítással ellátott könyvkuckó beépí-

tése ellen sem. (Húsz évvel később, amikor 

az első Szentendréről szóló könyvem ide 

került, bevallom büszkén nézegettem.)

Gyorsan kialakításra került a pici iroda is. A 

kis üzlet rendelkezik egy hátra nyíló ajtóval 

is, mert a tulajdonos elképzelése szerint 

az akkor milliós látogatószámot produkáló 

Kovács Margit múzeumból kiözönlő láto-

gatók automatikusan ide is betérnek majd.

Így ide terveztem a könyvesbolt cégérét 

is, amit a „duplakovács”, azaz Kovács Endre 

készített nagy szeretettel.

Amikor a frissen festett mennyezet va-

kolatdíszeit finoman bearanyozták, már 

lehetett érezni, hogy a helynek „lelke” 

lesz. A bútorzatot úgy terveztem, hogy 

az oszlopok és az eladópult diógyökér 

betétei a sajátos zöldre, feketére festett 

polcokkal és a fotelekkel együtt diszkrét, 

de időtállóan elegáns hangulatot árasz-

szanak. Ez sikerült is, mert az avatás óta 

eltelt 30 esztendőben a belső és a han-

gulat a divatok változásait túlélve ma is 

időtálló. Persze ehhez kellett az is, hogy 

minden kiváló anyagokból, szeretettel 

készüljön, amit bizonyít, hogy a bútorok 

festésén, díszítésén a három évtizedes, 

mindennapos, intenzív használat sem ha-

gyott különösebb nyomot. Amikor a helyi 

hagyományokhoz alkalmazkodó, színes-

re festett portál egy utánfutóra szerelve 

megérkezett, és a csillogó üvegtáblák is 

a helyükre kerültek, már csak az avatás 

maradt hátra.

Ekkor érkezett meg az a színes gipszszo-

bor, amit Szabó Tamás szobrásztól rendel-

tem, „őt” is a helyére ültettük. Azóta az üz-

let változatlan, csak annyit módosítottunk, 

hogy a Ferge-Sasa csapattal a főfalra 50 

db könyvet szereltünk néhány éve, hogy 

a boltocska még hangulatosabb legyen.

Eszterházy Pétert kérték fel a megnyitás-

ra, aki örömmel vállalta a feladatot, abban 

az időben ő is sokat járt ki Szentendrére a 

Vajdásokhoz (kötetei ebben az üzletben is 

nagy példányszámban fogytak).

A megnyitót megelőző este a portált né-

zegetve, pici hiányérzetem támadt: a kis 

háromszögletű timpanont üresnek ta-

láltam. Eszembe jutott, hogy előző nap 

a Szépművészeti Múzeum kis üzletében 

szép műtárgymásolatokat láttam. Reggel 

beszaladtam Pestre, és vettem két kis ter-

rakotta puttófejet (azért kettőt, mert arra 

azért gondolni lehetett, hogy valaki más-

nak is megtetszik, és legyen pótlás).

A helyére szereltük, a könyvek a polcokon 

friss papírillatot árasztottak, a résztvevők 

boldogan felsorakoztak, kezdődhetett a 

könyvek ünneplése.

Azóta is tart.

Erdész László
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„Fél100 mély év 1 pinceműhelyben”
Félszáz éves a Vajda Lajos Stúdió, én meg 

vagyok hetven. Nem is olyan nagy differen-

cia. Persze attól függ, hogy honnan nézzük 

a dolgot. Ha a kecskeméti és a szentendrei 

„előjáték” felől fordulunk a „Témához”, a 

mához, akkor ez az évforduló még több 

lenne: 56 év! De én akkor is 70, Öcsi pedig 

72! Laca még több: 75! – És itt lebegnek 

a szemünk előtt az örök vadászmezőkre 

tértek alakjai is: Agócs Attila 82, 

Almási Gertrúd 71, BADA DADA 

Tibor 59, Bernáth(y) Sándor 73, 

Csajka Gábor Cyprián 68, Gosz-

tola Gábor 77, Guba István 70, 

Gubis Mihály 74, Imreh Tibor 70, 

Iványi Norbert 72, Joláthy Attila 

95, K. Kovács Imre 78, Matyó-

falvi (Matyó) Gábor 75, Mosonyi 

Kiss Gusztáv 73, Sz. Varga Ág-

nes (Kabó) ma, azaz 2022-ben 

63 éves lenne! – Mit is mond-

hatnék? Igencsak megtizedelt, 

megtépázott társaság!

De hát mégis! Itt vagyunk mi, 

az élők, a folyton folyvást je-

lenlévők, a néha-néha egy-

másnak feszülők és hátat for-

dítók, meg a sok-sok alkalmi 

társuló, valamint eltávolodó, 

a számtalan „jövevény” és 

„menevény”: az „E)!’-esek, az 

„edwinisták”, az „IDEGn”-ek, a 

„lelkiűrhajósok”, a „szentendrei 

géppuskások”, az „űrszinfóni-

kusok”, a „földérzékeny űruta-

sok”, a „neoszarvasbikák”… So-

rolhatnánk a rendhagyóbbnál 

rendhagyóbb elnevezéseket, 

aztán a fiatalokat, immár a má-

sodik és a harmadik generáció 

fecskéit… Szóval, akár le is sza-

kadhattak volna már ennek az örök életre 

köttetett és kötelezett (sic!) VLS metafo-

rának a „villanyvezetékei”, ha nem ritkul-

nának oly tragikusan a „hangjegysorai”…

Tehát hány éves is a Vajda Lajos Stúdió? 

És „hány angyal fér el a tű fokán?” Ha 

például a zenészeket, filmeseket, írókat, 

költőket és egyéb szimpatizánsokat is 

ideszámítjuk? Tényleg végtelen történet 

ez: önmagából táplálkozó, spirálisan kun-

korodó-haladó lezárhatatlan história és 

örök avantgárd. Sőt, az örökös détache-

ment d’ avant garde magatartásnak, azaz 

a gárdától elszakadó, önállóan és gyorsan 

tevékenykedő élcsapatnak a mindig újra-

töltődő, lezárhatatlan sztorija, amelyhez 

mindig hozzátesz valaki valami szokatlant, 

valami rendhagyót.

„Minden ugyanaz másképpen” – mond-

ja az edwinista kiszólás ef Zámbó István 

szájából hallatszón, amelyet a középkorú 

(csupaszképű) Margit Szabolcs parafrazeál 

Duna-parti videójában, amikor is a folyam 

habjaiban elmerülő „sellőjét” kövér férfi-

ként menti, emeli ki a habokból, immár 

szakállat eresztve. Így mártóztam meg én 

is valamikor a VLS végtelen folyamában, 

s jöttem fel más emberként a vízből, s ez 

történik meg mindenkivel, aki megpróbál 

átúszni ezen az áramon.

Kutatok az emlékezetemben, mikor is 

hallottam én először a hajdani szent-

endrei fiatalokról? És felbukkan egy régi 

emlékkép még 1971-72 mélyéről. Tudni-

illik ekkor jártam Gergely Péter (egykori 

általános és gimnáziumi osztálytársam) 

jóvoltából Balázs Imre grafikus Ördögárok 

utcai otthonában, akit egy kibeszéletlen 

priusz tett titokzatossá számomra valami 

„nalaja happening” miatt. Akkor, frissen 

érettségizett fiatalemberként 

nem értettem a dolgot, csak 

jóval később, amikor már 

magam is elmerültem a VLS 

történetének feldolgozásá-

ban. Balázs Imre grafikust, aki 

nyolc hónapot ült a nevezetes 

happening miatt, elnyelték a 

habok, semmit sem találni róla 

a neten, és már Gergely Péter 

is halott… Hát ez is a VLS! A 

sok-sok elmerült, s megannyi 

felhozandó, feltárandó élet- és 

művészettitok.

„A szentendrei Vajda Lajos 

Stúdió: magyar szabadalom!” 

– jeleztem volt a VLS 2002-es 

műcsarnoki jubileumi kiállí-

tásának programfüzetében 

Bernáth(y) Sándor kiszólása 

nyomán. Aztán 2012-ben jött 

a „Miafene”, s most a „Fél100 

mély év” 2022-ben. Kétségte-

len: valamiképp Szentendre 

mégiscsak a világ közepe – 

lett!

… S „Fut a Mirabeau-híd alatt a 

Szajna”, avagy „ugyanaz” más-

honnan, másképpen:

„élni annyi, mint hidat verni el-

múló áramok fölé”…

Novotny Tihamér
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Vajdás csoportkép 1973. Szentendre Duna-part

Nalaja Happening, 1970. | Fotó: Nagy Gábor



Sok doboznyi szeretet Moldvába
A Keresztszülők a Moldvai Csángómagya-

rokért Egyesület legnemesebb hagyomá-

nyai közé tartozik, hogy sok-sok éve már 

– közösen a szentendrei civil szerveze-

tekkel, iskolákkal és vállalkozókkal – ka-

rácsonyi csomagokat gyűjt a 

moldvai magyar oktatásban 

résztvevő csángó gyermekek 

számára. Idén sem szerettünk 

volna erről a szép és nemes 

hagyományról lemondani. 

Mindnyájan tapasztaljuk, hogy 

a körülmények változnak, gaz-

dasági helyzetünk nehezedik. 

Szerencsére az elmúlt év ne-

hézségei ellenére most sem feledkeztünk 

meg a minket összekötő szeretetről, arról 

a kapocsról, ami a csángó gyermekek 

magyar nyelv tanulásának ügye iránti 

elkötelezettséget és sorsuk miatt érzett 

felelősséget jelenti.

1700 tábla csokoládét, 200 kg szaloncuk-

rot, sportszereket, iskolaszereket, játéko-

kat, zoknikat küldtünk közel 1700 csángó 

kisgyermeknek.

Ebben a nemes feladatban aktívan részt 

vettek: Zakar Ágnes intézményvezető, a Ta-

hitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti iskola diákjai és a 

szentendrei Izbégi Általános Iskola tanulói, 

Majnek Katalin tanárnő irányításával. Sok-

sok éve már, hogy ezek a kisdiákok nagy 

szeretettel segítik és támogatják a moldvai 

csángó gyerekeket. Fiatalkoruk ellenére 

megtanulták, hogy az életben nemcsak 

a pillanatnyi öröm a fontos, hanem az is, 

amire majd felnőtt korukban is emlékezni 

fognak, hogy milyen sok kis csángó gyer-

meknek csaltak mosolyt karácsonykor az 

arcára. Adakozni jó érzés, jellemformáló 

hatása van. Persze ehhez kellenek az elkö-

telezett pedagógusok, vezetők és szülők, 

akik arra nevelik a gyermekeiket, hogy adni 

azoknak, akik kevésbé szerencsések, mint 

mi, nemes dolog, és valahol egy kicsit kö-

telességünk is.

Csatlakozva a gyermekekhez, boldogan és 

szívesen segített a Szentend-

re Nemzetközi Kapcsolatainak 

Egyesülete, dr. Sajtos Sándor 

Tahitótfalu polgármestere, 

Boda Anikó képviselőnő, Haj-

dú Helga a Liliput Játékbolt-

ból, Király Lajos szentendrei 

vállalkozó, Tóth Márta a Gene-

ráli Biztosító képviseletében és 

természetesen a Keresztszülők 

Egyesülete és vezetősége, akik fő szerve-

zői a karácsonyi csomaggyűjtésnek.

Hálásak vagyunk ezeknek a csodás gye-

rekeknek, a keresztszülőknek és a sok-sok 

szentendrei támogatónak, akik végig kitar-

tottak mellettünk és segítették a moldvai 

testvéreinket.

A szeretet-híd az anyaországgal tovább 

erősödött, és ez szép példa arra, hogy ha 

összefogunk, még a legnehezebb időkben 

is csodákra vagyunk képesek.

Köszönet ezért a sok-sok doboznyi szere-

tetért és azért, hogy az idén sem maradt 

egyetlen magyarul tanuló kis csángó gyer-

mek sem karácsonyi ajándék nélkül.

Ahogy ők mondanák: „Isten Fizejse!”

Jolanda Willemse, KEMCSE-elnök

„Mag, mag, búzamag, benne aluszik a nap…”
A Szentendre Városi Óvodák két óvo-

dájában (Egres úti Tagóvoda, Bimbó úti 

Tagóvoda) november 16-án és 17-én 

szakmai napot tartottak. Mind a két mű-

helyfoglalkozás a Budapesti Pedagógiai 

Oktatási Központ szervezésében, az Őszi 

Pedagógiai Napok egy-egy rendezvénye 

volt. A maga nemében mind a kettő kü-

lönleges volt.

November 16-án Markó Etelka, óvodánk 

pszichológusa, a „Gyógyító tér kialakítá-

sa Mese és művészetterápiás eszközök 

alkalmazásával” című előa-

dására invitált minket.

Az előadó szerint: „Mutatja a 

Holle anyó mese, – nekünk 

pedagógusoknak – azt a 

megrekedt, kiégett állapo-

tot, amelyben a szakmánk-

ból kifolyólag időnként be-

lekerülhetünk. Végigvezet a 

szorgos és a lusta lány útját 

bemutatva, egy pozitív és 

negatív megoldást mutató 

belső lelki úton.”

Számomra ez a fajta mese-

feldolgozás azt jelentette, 

hogy óvodapedagógusként, gyógype-

dagógusként különleges helyünk van a 

gyermekek életében, lehetőségünk van 

javítani, változtatni, olyan magokat elül-

tetni, amelyek sok-sok év múltán fognak 

termőre fordulni.

Markó Etelka pszichológus a gyógyító tér 

segítségével erőt adott számunkra, hogy 

tovább tudjunk lépni.

November 17-én a Bimbó úti Népha-

gyományőrző, Kincses Kultúróvodában 

Szigethy Miklósné tagóvoda vezető irányí-

tásával az Erzsébet napi készülődésben 

vettünk részt.

Többféle módon dolgozták fel a csopor-

tok magát a legendát, és az ahhoz kap-

csolódó népszokásokat.

A Margaréta csoportban a kenyérsütés 

folyamatát játszották el a gyerekek, majd 

cipót sütöttek.

A Nefelejcs csoportban a legendához 

kapcsolódóan a lovagiasságot emelték 

ki; a lányok nemezrózsát, a fiúk botból 

kardot készítettek.

A Pipacs csoportban várkör 

játékokat és labdázást ját-

szottak; a fiúk zoknilabdát, 

a lányok fejdíszt készítettek.

A csoda mind a három cso-

portban jelen volt. A gye-

rekek kis világában meg-

jelent az, ami mindnyájunk 

életében nap, mint nap meg 

kellene, hogy jelenjen. Az 

egymás iránti kedvesség, az 

önzetlenség, segítőkészség, 

játékosság, türelem.

Ujsághy Gyuláné

int. vez. hely
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A szentendrei Izbégi Általános Iskola tanulói

A tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola tanulói



Ragaszkodom a túléléshez…
Szentendrei Történetek – Holló Judit

A barátaim 1997-ben költöztek Szent-

endrére, a Paprikabíró utcába, és én attól 

kezdve nagyon sokat jártam ki hozzájuk. A 

vágy, hogy egy nap én is itt élhessek, csak 

erősödött bennem, amikor megtapasztal-

hattam, hogy Szentendre nem csak nyáron 

varázslatos.

Amikor a budapesti lakásomra vevő akadt, 

vettem egy házat itt a Kossuth Lajos utcá-

ban. Az ingatlanos nem nagyon ajánlotta, 

de én beleszerettem „L” alakú formájába, 

és a gondolatba, hogy ezt én újíthatom 

fel. Két gyerekemmel költöztünk ide, szé-

pen el is indult az életünk, amit imádtam, 

minden pompás volt, de egy idő után el-

viselhetetlenné vált számunkra az éjsza-

kai utcai élet. Mikor ezt megelégeltem, 

az Alsó-Duna közben vettem egy kis há-

zat, de jött a válság, s hogy a hiteleimet 

rendezni tudjam, eladtam, és Pismányba 

költöztünk. Alapvetően nagyon szerettem 

ott élni. Az egyetlen kényelmetlenséget 

az jelentette, hogy én nem vezetek autót. 

Végül egy örökség volt az, ami kimozdí-

tott innen. És ezzel végre valóra vált az 

álmom, hogy egy igazán régi házat fel-

újíthassak.

A Dumtsa Jenő utcán fekvő, háromszáz 

éves Jakov Ignjatović-ház akkor már jó 

ideje eladó volt. Sokalltam az árát, ezért 

sokáig nem gondoltam rá valódi lehető-

ségként. Közben sok másikat megnéztem, 

de egy sem volt az igazi, míg egy nap már 

nem láttam az „eladó” táblát rajta. Megsze-

reztem a tulajdonos számát, de még akkor 

sem hívtam fel egyből, jó párat aludtam rá, 

míg elszántam magam, és akkor kiderült, 

még nem adták el.

Őszintén szólva, mást vártam. Nyomasz-

tónak és rossz hangulatúnak találtam, és 

végül azért vettem meg, mert a barátnőm 

újra eljött velem, és azt mondta, ezt meg 

lehet csinálni, és akkor nagyon jó lesz.

Az adásvételi szerződést 2020 nyarán már 

a teraszon ülve, egymástól kellő távolsá-

got tartva írtuk alá, mert időközben kitört 

a Covid-járvány. Reinspach Rolandot, a ki-

vitelező csapat vezetőjét a korábbi tulaj-

donosok ajánlották, ugyanis ő építette át 

a szomszédos ingatlant, a volt Pick-házat. 

Eleinte ódzkodott a munka elvállalásától, 

de a személyes találkozásunk olyan jól si-

került, hogy végül megállapodtunk.

Egy világjárvány közepén építkezni sok 

szempontból nehezített pálya volt, de vol-

tak előnyei is. Fizikailag nagyon jót tett ve-

lem, hogy soha nem szálltam buszra, nap 

mint nap gyalog közlekedtem Pismány és a 

belváros között. Az pedig egy álombéli for-

dulat, hogy a felújítás kilenc hónapja alatt 

soha egyetlen indulatos, vagy értetlen szó 

nem hangzott el köztem és a csapat között.

Az alapvetés a következő volt: soha semmit 

nem cserélünk ki újra, vagyis ami régi, ma-

radjon meg, és ha hozzányúlunk, az csak 

az állagmegóvás miatt történjen.

Eleinte azon bánkódtam, hogy a ház nem 

akarja megmutatni magát, azt, hogy valójá-

ban mennyire öreg. Ezen egy nagy esőzés 

aztán segített, ugyanis annyira beáztunk, 

hogy a vakolat lemállott, és egyszer csak 

feltárultak előttünk a mennyezet rétegei. 

Ami egyben megvolt, azt meg is tartottuk, 

és a nappali díszei lettek.

A felújítás végül háromszor annyiba került, 

mint ahogyan azt eredetileg terveztem. 

Nem számoltam azzal, hogy teljesen új 

víz-, villany- és fűtési rendszert kell majd 

kialakítani, nem számoltam a magas bontá-

si és szállítási költségekkel, a külső ablakok 

újragyártásával és a spaletták restaurálá-

sával sem.

De nem volt mit tenni! Már csak előre le-

hetett menekülni, és tudtam, hogy ami a 

végén létrejön az olyan egyedi érték, al-

kotás, ami miatt semmi sem fölösleges. 

Rolandban pedig az volt a zseniális, hogy 

amikor én már azt mondtam volna, hogy 

hagyjuk, nem fontos, például egy sze-

gélyre, akkor ő ragaszkodott hozzá, hogy 

az is tisztességgel el legyen készítve. Azt 

hiszem, végeredményben ő is értékelte, 

sőt, élvezte ezt a kihívást. És jó érzés, hogy 

nem egy őrült nőként viszonyult hozzám, 

akinek a makacs elvárásait kell teljesítenie.

A munkák során természetesen a környe-

zetet is figyelembe kellett vennünk, ami 

leginkább a ház színének a kiválasztásakor 

volt érdekes. Én ugyanis egy mély bordó, 

terrakotta színt szerettem volna, de mind 

a Művész étterem, mind a Charlotte üzlet 

épülete már hasonló árnyalatokat viselt. 

Vagyis erről le kellett mondanom. Aztán 

azt gondoltam, hogy a ház egy világosabb 

színt kap majd, az ablakkeretek pedig sö-

tétebbet, erre viszont Okrutay Miklós (a 

Pest Megyei Kormányhivatal Örökségvé-

delmi Osztályának vezetője) mondta azt, 
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Jakov Ignatovity szülőháza a Dumtsa Jenő utcában | Fotó: Deim Balázs

Enteriőr | Fotó: Deim Balázs



hogy nem lehet. Végül a régi Pick-házhoz 

alkalmazkodtunk, és annak egy sötétebb 

verzióját választottam.

Ebben az utcában ma már alig van ma-

gánkézben lakóház, a homlokzatom pedig 

egész hosszú, vagyis mindvégig figyelem-

be vettem, hogy mindezt nem csak ma-

gamnak csinálom. S hogy nem végeztük 

rosszul a dolgunk, visszaigazolja a sok 

pozitív visszajelzés. Hiába éljük ma azt, 

hogy a közösségi médiában mindenki 

bánt mindenkit, ami ezt a házat illeti, én 

rossz véleményt még nem kaptam. De 

olyan is van, hogy hazaérek, és azt látom, 

hogy emberek állnak, fotóznak a ház előtt. 

Olyankor megállok a túloldalon, és csak 

figyelem őket.

December 8-án lesz Jakov Ignjatović szü-

letésének kétszázadik évfordulója. Erre az 

alkalomra egy fára festett ikonszerű képet 

készíttettem, méghozzá Dúró Zsolttal, aki 

a szomszédos ház spalettáit is festette. Ez 

egy nyitott könyvet formáz majd, mely-

nek egyik felén az író portréja, a másik 

felén pedig egy idézet szerepel az egyik 

könyvéből. Az avatást egy felolvasóesthez 

kapcsolódóan a születésnapra tervezzük.

Egyébként semmilyen kapcsolódásom 

nincs a szerbekhez. Kivéve ehhez az egyet-

len egyhez. Mindkét regényét olvastam, 

és letehetetlenek voltak. Ha valaki Szent-

endre helytörténeti lelkületéből szeretne 

megérezni valamit, akkor el kell olvasnia 

Ignjatović könyveit!

Az író életrajzából pedig azt is megtud-

tam, hogy a ház beosztása ugyanilyen volt, 

mint most – öt szoba, melléképületekkel, 

ugyanis korábban egészen a Kucsera Fe-

renc utcáig tartott. Talán az 1800-as évek 

vége körül történhettek a változások, de 

további kapcsolódást a ház múltjához 

sajnos nem találok. Pedig nagyon szeret-

ném tudni, hogy az, amit én ösztönösen 

alakítottam ki, vajon mennyire felel meg a 

régiek által használtnak.

Sokszor eszembe jutott, és bántott a ki-

vitelezés során, hogy mennyi minden 

pusztulhatott el itt a korábbi felújítások, 

átalakítások idején. Én biztosan alkalmaz-

kodtam volna bármihez, ami régi, mert 

minél öregebb egy ház, számomra annál 

többet jelent. Hogy ez miért van, nem tu-

dom megmondani. Egyszerűen ragaszko-

dom a túléléshez, ahhoz, hogy a dolgok 

túléljenek. Talán ez is egyfajta örök élet 

iránti vágy megfogalmazása, csak épp az 

építészet eszközeivel.

hOllÓ JUDit gyógypedagógusként vég-

zett, de működtetett már kortárs galériát 

is, ma pedig ingatlanok adásvételével fog-

lalkozik. 2001-ben költözött Szentendrére. 

Három felnőtt gyermeke és egy unokája 

van.

FELHÍVÁS

Deim Pál születésének 90. évfordulója 

alkalmából a ferenczy Múzeumi Cen-

trum Szentendre Város Önkormányzata 

és a Deim Archívum közreműködésével 

egy köztéri szobor felállítását tervezi 

a Deim téren, a magyar neoavantgárd 

képzőművészet egyik kiemelkedő alakja, 

szentendre szülötte előtt tisztelegve. eh-

hez kapcsolódóan 2022. december 9-én, 

pénteken 18 órakor a ferenczy Múzeum 

szentendre-termében Prosek zoltán 

múzeumigazgató és Fülöp Zsolt pol-

gármester tart tájékoztatót. A közösségi 

eseményre minden érdeklődőt szeretet-

tel várunk!

 

A múzeum szervezésében, Szentendre 

Város Önkormányzata és a Deim Archívum 

közreműködésével készülő 3x3 méteres 

emlékmű Deim Pál Tájékozódási plasztika 

(1976) című műve alapján valósul meg.

A szobor összköltsége mintegy 8 millió Ft, 

melyet a szobor alkotóelemeinek (56 db 

1x1 méteres, egységes kivitelű zománctáb-

la) gyártása mellett többek közt az alapozó 

munkálatokra, a fémszerkezet létre-

hozására, a táblák rögzítésére, a világítás 

biztosítására, illetve az állagmegóvás 

költségeire szükséges fordítani. 

Lehetőség van a Deim-szobor Támogatói 

Köréhez való csatlakozásra is: bárki az 56 

zománctábla egyikének jelképes tulaj-

donosává válhat minimum 56 000 Ft-os 

hozzájárulás esetén (az összeg egy tábla 

előállítási költségét fedezi), így építve fel 

együttesen az emlékművet. Az adomán-

yozó nevét – az adományozó hozzá-

járulásával -  a szobor mellett felállított 

bronztáblán tesszük közzé.

 

Hozzájárulásukat az alábbi 

bankszámlaszámra várjuk 2023. 

február 28-ig:

ferenczy Múzeumi Centrum -  Gyűjtés 

alszámla 

11784009-15440196-10140004

 

Az eseményhez kapcsolódva a múzeum a 

gyűjteményében lévő Deim Pál: Építészet 

III. (1974, vászon, akril; 74,5x240 cm) című 

műről a Szentendrei Grafikai Műhelyben 

115 példányban szitanyomatot készít, me-

lyek 2022. december 9. és 2023. február 

28. között megvásárolhatók a Ferenczy 

Múzeumban br. 90 000 Ft-os áron. A szit-

anyomatok vásárlásából befolyt összeget 

szintén a szobor felállítására fordítjuk.

 

További információk: muzeumicentrum.hu
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Időrétegek a mennyezeten | Fotó: Deim Balázs

Időrétegek a ház falán | Fotó: Deim Balázs



Szentendre, behajtani tilos!

Tisztelt Szentendre és Vidéke!

Beleszaladtam a büntetésbe sokadmagammal én is a bel-

városi forgalmirend-változás miatt. Nekem nagyon barát-

ságtalannak tűnik ez az intézkedés, és erősen pénzbeszedés 

szaga van. Mások is így gondolják, amint azt a rengeteg fel-

háborodott bejegyzés tanúsítja a közösségi oldalakon (pl. a 

Szentendre blogol Facebook-csoportban).

Alig-alig járok autóval a belvárosban, szinte mindig gyalogo-

lok, biciklizem. De november 17-én pont muszáj volt, könyve-

ket szállítottam megrendelésre – épp a csodás Szentendréről 

szólókat. Ezért is rosszul esett a büntetés…

Sokan a kihelyezett táblák sűrűségét kifogásolták, mondván, 

hogy rontják a városképet. (Van olyan oszlop, amire 5-6 táblát 

is elhelyeztek.) Engem az esztétika ebben a kérdésben nem 

annyira zavar, mint a praktikum és az észszerűség (hiánya). 

Megtévesztő, hogy azokon a helyeken, ahol eddig lehetett 

közlekedni, HIRTELEN tilos (súlyos bírság terhe mellett), 

viszont a parkolás továbbra is megengedett, sőt kötelező 

(mármint fizetni). Ezt rakja össze a tábladzsungelből – hala-

dás közben, pár másodperc alatt –, aki tudja! Persze ki lehet 

kalkulálni, hogy a parkolásra biztató táblák mostantól csak 

azokra vonatkoznak, akiknek van behajtási engedélyük, vagy 

taxisok, vagy… vagy… De szerintem egy közlekedési eligazítás 

ne legyen matematikai feladvány, és semmi esetre se kelljen 

hosszan töprengeni rajta.

Kérdésemre, hogy volt-e ezzel kapcsolatban előzetes tájé-

koztatás, a Szerkesztőtől megtudtam, hogy a szentendre.hu-n 

voltak hírek, a legutóbbi releváns talán október 18-án. Szok-

tam nézni a város honlapját, ha valamit meg akarok tudni. 

Mostanában azonban nem tévedtem oda, így ez a hír elkerülte 

a figyelmemet, s miután megküzdöttem a parkolóhelyért 

és gondosan kifizettem több száz forintnyi parkolási díjat, 

a 30 ezer forintról szóló csekk úgy ért, mint „derült égből a 

helikopter”.

Egyébként az intézkedés tartalmával egyetértek: mentesí-

teni kell a belvárost az autóforgalomtól. Csak a bevezetés 

módját kifogásolom. Szerintem az lett volna tisztességes, 

ha pár héttel korábban a helyszínen ilyen táblákat raknak 

ki: Figyelem! Itt forgalmirend-változás lesz, 2022….-tól! Akkor 

most sok szentendrei nem érezné magát csapdába csalva, 

megszégyenítve, megrövidítve, ráadásul éppen karácsony 

előtt. Úgy vélem, a tájékoztatás fontos része a városi kommu-

nikációnak, Szentendrén is. Hiszen itt élünk egy kisvárosban, 

amit a magunk arcára szeretnénk formálni, barátságosnak, 

otthonosnak érezni. Tudjuk: mindig a táblákat figyelve kell 

közlekedni, de van a világon udvariasság is, nem? Igaz, az 

nem kötelező…

Úgy tudom, a lap végre kapott információt, s ebben a szá-

mában „megpróbálja közérthetően megírni a változásokat”. 

Szerintem az utólagos magyarázat csak további indulatokat 

vált ki. Előre kellett volna szólni, akkor most nem lenne ennyi 

reklamáció, ellenséges indulat.

Nem értek a joghoz, sejtelmem sincs, hány közlekedési táblát 

lehet elhelyezni szabályosan egy oszlopon, és milyen elő-

zetes tájékoztatási kötelezettség terheli a hatóságot, ezért 

bejelentettem az esetet a Járókelő.hu oldalon is, amelynek 

meglepetésemre a TESZ (Társaság az Élhető Szentendréért 

Egyesület) is együttműködő partnere. Kíváncsian várom a 

választ.

Gaján Éva

Tisztelt Gaján Éva!

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság működésével kapcsola-

tos észrevételeit köszönöm. Engedje meg, hogy válaszként az 

alábbi szempontokat ajánljam az olvasók és az Ön figyelmébe.

A mindenkori forgalmi rendet forgalomtechnika szabályozza, 

amelyből minden esetben az aktuálisat kell betartani, vagy-

is azt, amely a közlekedésünk pillanatában ki van helyezve. 

A megszokásból való vezetés nem csupán hiba, de gyakran 

végzetes balesetek oka is.

Megjegyzem, a Rendészet 2019-es megalakulása óta minden 

egyes forgalmi rend változásról előzetesen hírt adtunk a Rendé-

szet és a város honlapján és Facebook-oldalán. (A szentendre.

hu-n „Forgalomtechnikai változások a városban” címmel jelen-

nek meg a tervezett forgalomtechnikai változtatások, amely-

ben a közlekedési táblák ki- és áthelyezéséről, a forgalmat, 

parkolást szabályozó felfestésekről, pollerek telepítéséről és 

egyéb, a közlekedést meghatározó eszközök elhelyezéséről 

tájékoztatjuk a közvéleményt.)

A közelmúltban a belvárosban összesen két változás történt, 

mindkettőről a júliusi testületi ülésen született döntés.

Az egyik az, hogy a Péter-Pál utca és a Kucsera utca védett 

övezetbe kerültek. Ennek kommunikációját Pál Gábor, képviselő 

is erősítette, minden érintettel egyeztetett, lakossági fórumot 

tartott. A változásokat a város internetes felületein publikálták 

a kommunikációért felelős munkatársak, a rendészek egész 

szeptember hónapban figyelmeztettek, az első büntetés ok-

tóberben került kiszabásra. A forgalomtechnikai terv része a 

figyelmeztető előjelző tábla, mely mind a mai napig kint van 

a Duna korzón, hogy figyelmeztesse a rutinból vezetőt, hogy 

„forgalmi rend változás történt”.

A másik változás az ún. várakozási övezet kialakítása a védett 

övezet területén, melyről szintén hírt adtunk a már említett fóru-

mokon. Ennek kialakítása jelenleg is folyamatban van, szankció 

e levél írásáig nem történt.

A változások kitáblázása kapcsán hangsúlyozom, ahol az kö-

telező, ott soha nem mulasztjuk el (ld. Péter-Pál utca keresz-

teződése a Duna korzóval), de a várakozási övezetek határain 

nem terhel bennünket ilyesfajta kötelezettség. Hozzátenném: 

41 helyen 90 előjelző tábla mellé nem megoldható további 

90 figyelmeztető tábla kihelyezése, hiszen így is helyhiánnyal 

küzdünk.

Miután utalt rá, röviden a táblák helyét, méretét, stb. megha-

tározó jogszabályi környezetre is kitérnék. A táblák kihelyezé-

sét a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 

elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM 

rendelet szabályozza, ennek kell megfelelnünk. Szentendrén 

a kivitelező cégeknek azzal a nehézséggel kell megküzdeniük, 

hogy utcáink nem szabványosak, több helyen hiányoznak a 

járdák, az útpadkák, ahova a rendelet szerint el kéne helyezni 

a táblákat – ilyenkor kompromisszumos megoldást keresnek.

Tisztelettel:

Jámbor Ferenc

igazgató

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

Olvasói levél
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Miért van szükségünk városi újságra manapság?

Hiszen van helyi rádió, tévé műsoridő és internetes lehetősé-

gek is. Az önkormányzatnak pedig egyre kevesebb a pénze. 

Ennek ellenére én úgy gondolom, a tájékoztatás minden 

módját használni kell, hogy az információ, a tudás minél több 

emberhez eljuthasson. Sokan, különösen az idősebbek a 

város dolgairól a helyi újságból tájékozódnak, gyorsan el 

is fogy egyes elosztóhelyekről. A gyors, rövid elektronikus 

tájékoztatásnál a havonta megjelenő lap sokoldalúbb, rész-

letesebb ismereteket tud adni. A városi intézmények vezetői, 

„ismeretlen” város-lakótársaink és neves emberek érdekes, 

fontos dolgokról szólnak, hitelesen. Ezzel akár segíthetnek 

is nekünk. Talán abban is, hogy jobb emberek lehessünk, így 

jobb polgárai városunknak. Itt erősíthetne egy kissé az újság. 

Például úgy, hogy megmutatná mit nem kellene tennünk a 

magunk és a közösség érdekében. Senki ne hajtson rá a fris-

sen ültetett növényekre, ne törje ki a buszmegálló üvegeit, ne 

tépje ki a közterületi szemétkosarakat. A helyreállítás nagyon 

sokba kerül, de főleg: rossz látni, hogy ilyenek is vagyunk. 

Példát mutatunk a gyerekeknek? A Bükkös-patak se legyen 

műanyag-játék temető a játszótérnél, tovább a Dunába.

Végül is milyen ez a mi városi lapunk? Szerintem nagyon jó. 

Ismét kezembe vettem kettőt. A 2021. január 20-i számot, té-

mája a BÉKE. Akkor még mindenféle békéről volt szó benne. 

Az internet, a blogok békéjéről, a szurkolás békéjéről, a város 

békés évtizedeiről (Dumtsa), és persze a COVID-ról, a világ-

ról, ami azért nem egy biztonságos hely, bár az egész Föld 

a családunk. A 2022. szeptember 7-i szám az „Újratervezés” 

témában készült. Sok hasznos hétköznapi tanáccsal, de lé-

lek erő sí tő példákkal is az egyre nehezebb helyzetekre. Mind-

kettőre nagy szükség van. A legszebb számomra a Somogyi 

Péterrel, a város új díszpolgárával való beszélgetésről közölt 

írás volt. Az egykori szentendrei diák, ma oxfordi professzor 

nagyszerű ember, aki meleg szeretettel emlékezett vissza 

iskoláira és tanáraira, név szerint is. Okos, őszinte és felelős 

gondolatai mindannyiunkhoz szólnak. Olvassuk el ismét!

Szerintem kell ez az újság Szentendrének, polgárai közössé-

gének. Szűkös időkben is.

Szécsi Mária, szentendrei polgár

köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Kálvária úti Alma 

Patika dolgozójának, aki 2022. november 5-én, szombaton a 

vásárlásom után véletlenül pulton felejtett 2000 forintomat 

az udvaron még visszajuttatta számomra.

A mai mindennapokban az eladó kedvessége különösen 

meghatott.

egy 85 éves szentendrei lakos

Mentett kutyát karácsonyra
A gyepmesteri telep által befogott kutyák száma évek óta nem 

tapasztalt növekedést mutat. Köztudott, hogy a szentendrei 

telepen nem altatnak, ezért a szolgálat szorult helyzetben van.

A hirtelen létszámnövekedés egyik lehetséges oka a telepen 

dolgozók szerint az, hogy a kutyák etetése is egyre nagyobb 

teherré válik az emberek életében.

A telepet a Városi Szolgáltató nZrt. működteti, de a kutyák jól-

léte (sétáltatása, kézhez és falkába szoktatása) a Gyepmesteri 

Szolgálat nyolc állandó önkéntesének munkája nélkül nem 

lenne biztosított. A karácsony közeledtével arra biztatjuk ol-

vasóinkat, ha házi kedvenc családba fogadását fontolgatják, 

elsőként mindig nézzenek körül a kidobott, de jobb életre ér-

demes gazdára várók között!

A gyepmesteri telep valamennyi négylábú lakója örökbeadható 

– chipelve, oltva és ivartalanítva várják szerető családba való 

befogadásukat. Lapunk közülük mutat be kettőt:

főnix

Főnix pár hónapja a telep la-

kója. Ivartalanítás előtt álló, 

aktív kamasz fiú. Stafford-

shire terrier, gyönyörű kékes 

színű szőre van. Nagyon rossz 

körülmények között élhetett, 

alultápláltan és lesántulva 

hozta be a Gyepmester. Mára 

már szépen sétál pórázon, és 

boldogan labdázik a futtató-

ban. Őrkutyának és családi 

kutyának is jó választás. Kis-

gyermekes családnak nem 

ajánljuk, mert Főnix még nin-

csen tisztában a méreteivel és 

az erejével.

Mara

Mara négy év körüli appenzel-

li havasi kutya mix. Az ivarta-

lanított szuka több éve a telep 

lakója. Nagyon sok energiája 

van, legszívesebben egész 

nap ugrálna és játszana. Saj-

nos a telepen napi fél órát tud 

játszani és sétálni, ami nem 

köti le az energiáit. Pórázon, 

illetve hámmal is szépen sé-

tál. Kedvencei a piros színű 

játékok. Kiváló házőrzésre, 

nagyon okos, ragaszkodó és 

könnyen tanul. Olyan leendő 

gazdák jelentkezését várjuk, 

akik elegendő mozgást tud-

nak biztosítani a kis energia-

bombának.

További gazdára váró kutyák 

itt: www.vszzrt.hu/szolgal-

tatasaink/gyepmesteriszol-

galtatas

elérhetőséGek

Szentendre külterület, 

0272/3 hrsz.

vsz.ugyfelszolgalat@

szentendre.hu

www.vszzrt.hu/gyepi

Tolnai József ebrendész: 

+36 20/931-69-48

Ebrendészeti telep 

nyitvatartása ügyfelek 

részére:

Hétfőtől péntekig:

9 -13 óráig,

Hétvégén:

egyeztetés szerint
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Decemberi adománygyűjtések
A december nemcsak a karácsonyi készülődés, hanem az adományozás időszaka is. 

Alábbiakban összegyűjtöttük, hogy a helyi segítő szervezetek akcióiba hol és miként 

kapcsolódhatnak be.

segíts, hogy segíthessünk!

Adománygyűjtést szervez a Szentendré-

ért Közalapítvány „A rezsinövekedés miatt 

bajba kerültek megsegítésére”. A közala-

pítványnál főképp pénzadományt várnak 

december 18-ig. 

A közalapítvány számlaszáma: 11742087-

20073857 • IBAN szám: HU50 1174 2087 2007 

3857 0000 0000 0149 • A kedvezményezett 

neve: SZENTENDRÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. 

• A közleménybe, írják be: A rezsinövekedés 

miatt bajba kerültek megsegítésére.

Merj kedves lenni!

A Vasárnapi Merőkanál karácsonyi tartó-

sélelmiszer gyűjtést szervez december 

25-én 11 és 13 óra 

között az élelmi-

szerosztás helyszí-

nén, (Paprikabíró 

utcában – a nagy-

parkoló mögötti 

gazdasági épület 

végében a Kőtár 

felől), illetve szombati piaci napokon de-

cember 3-án, 17-én és 17-én 8-tól 11 óráig.

További információk: Varga Katalin, önkén-

tes, vatikati@gmail.com vagy Facebook/

vatikati

rotary-gyűjtés

A Szentendrei Rotary Klub hagyományos 

jótékonysági gyűjtése a Fő téren az adventi 

vásáron lesz december 10-én, 11-én, 17-én 

és 18-án.

Máltai Szeretetszolgálat, Szentendre

A szolgálat a hagyományos, a SPAR-ral 

közös élelmiszergyűjtéshez az idén is 

csatlakozik. Előreláthatólag a város két 

SPAR élelmiszerboltjában lesz a gyűjtés 

december 15. és 21. között.

Az itt leadott élelmiszert karácsony előtt 

csomagolják és juttatják el – önkéntes 

szállítók segítségével – a rászoruló csa-

ládoknak, helyi szervezeteknek (Gondo-

zási Központ, Hajléktalanszálló, Család-

segítő).

További információ: Selmeczi Józsefné, a 

szentendrei csoport, csoportvezetője, +36 

20 536 3122

Jótékonysági krumpliebéd

A SZEKE Klub jótékonysági akciójának lé-

nyege, hogy a szervezők meleg ételt – főtt 

krumplis ebédet – biztosítanak a résztve-

vőknek, akik ennek fejében az aznap va-

sárnapi ebédre szánt összeggel a szegény 

sorsúak téli tüzelővásárlását támogatják. 

Helyszín: Központi konyha, Bajcsy-Zsi-

linszky u. 6. Időpont: 2022. december 11. 

11 óra

tartós élelmiszerekkel is segíthet

Adománygyűjtést szervez a Dunakanyari 

Család- és Gyermekjóléti Intézmény rá-

szoruló családok 

részére december 

9-10-én 10 és 18 

óra között a buda-

kalászi Auchanban. 

Főképp tartós élel-

miszereket, tisztí-

tó- és tisztálkodási 

szereket, édességet és a gyerekeknek 

játék-adományokat várnak.

Cipősdoboz akció

A Baptista Szere-

tetszolgálat cipős-

doboz akciót szer-

vez. Vagy négyezer 

forintos pénzado-

mánnyal vagy a 

személyesen be-

vitt, megtöltött cipősdobozokkal várják 

az adományozókat a szentendrei Offline 

Centerben november 25. és december 18. 

között.

Jótékonysági garázsvásár

A Nők Szentendréért Egyesület és a Szent-

endre Barátai Egyesülettel közösen immá-

ron harmadik éve szervez jótékonysági vá-

sárt. Idén az Offline Centerben december 

10-én 9 órától.

A befolyó összegből rászoruló családokat 

támogatnak.

Pénzbeli adományokat az egyesület bank-

számlájára várnak:

Szentendre Barátai Egyesület

Számlaszám: 10700550-69774944-

51100005 (CIB Bank)

A megjegyzés/közlemény rovatban tün-

tesse fel:

Rászoruló családok

Bartha Álmos ÁLTALÁBAN 
ÉJSZAKÁRA 

VAN IDŐZÍTVE

MALÁTA
ALAPÚ ITAL

DIGRÁF
BETŰ

EX
SUGÁR

JELE
VÉSZHELYZET 

ANGOLUL
FEHÉR ITAL BABA ELŐKE

MEGFEJTÉS
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS





       

LÉTIGE JÖVŐ 
IDŐBEN 

LAZA
OPERETT 

NULLA

VIRTUÁLIS 
VALÓSÁG 

NEM AZ 
 JÖNNI FOG 

RÉGIESEN 
TEFLON
RÉSZE!

GRAVITÁCIÓ

MÁSODIK 
BETŰNK 

NEM KELL 
TÖBB!




 KOTTA
NÉLKÜL! 

AKI EZT MEG-
FEJTI ILYEN

KÉZÁPOLÓ 
MÁRKA

VEZETŐ 

 FARMER 
MÁRKA




... HARINGTON 
SZÍNÉSZ

IGEVÉGZŐDÉS 
NEHEZEN 
EDZHETŐ 
FEJRÉSZ 


PARKOLÓ 

IKERHÁZ 
HATÁRAI!

ÓN VEGYJELE

JUST... NIKE 
SZLOGEN 


EMBER 



NÁTRIUM 
VEGYJELE

EGYENESEN 



A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. december 28-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

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

lépőt sorsolunk ki az  Ökumenikus Filmklub soron következő filmjére. A szerencsés 

nyertes nevét január 18-ai lapszámunkban tesszük közzé.

Az december 7-ei rejtvényünk helyes megfejtése Nem tudod… „mire vállalkoztál” volt.

A nyertes: Szakál Edit.  Nyereménye egy páros belépő december 27-i előszilveszteri 

stand-up-ra, Németh Kristóffal és Magyar Györggyel. 
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Diákolimpiai hírek
Asztalitenisz – Pest megyei döntő

Sikeres körzeti versenyünk után egyé-

niben és csapatban is képviselték tanu-

lóink Szentendre körzetet. Pest megye 

17 körzetének legjobb versenyzői voltak 

jelen Gödöllőn, ahol városunk tanulói is 

szép eredményeket értek el.

III-IV. kcs. fiú csapatban a II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola fiai a dobogó har-

madik fokára állhattak fel, ami az elmúlt 

évek eredményit tekintve is kiemelkedő.

Csapattagok: Bakó Zétény, Bús Barnabás, 

Forgács Márkó, Hajdú Máté

V-VI. kcs. egyéni fiú kategóriában Hor-

váth Zsolt, a Móricz Zsigmond Gimná-

zium tanulója úgyszintén a harmadik 

helyen zárta a versenyt. Gratulálunk a 

fiúknak!

Futsal

Dunabogdány és a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola és Gimnázium jutott a 

Pest megyei elődöntőbe, amelyet 2022. 

november 21-én rendeztek Budaörsön. 

Az ellenfél akadémistákkal teletűzdelt 

csapata ízig-vérig labdarúgó játékosok-

ból állt, míg a mieink leginkább a játék 

szeretetével voltak „teletűzdelve”. Ennek 

ellenére tisztes helytállással, a dobogó 

második fokára értek, de sajnos ez most 

nem volt elég a végső döntőbe kerülés-

hez.

Gratulálunk a csapatnak!

Csapattagok: Bakó Zétény, Fellner Bence, 

Forgács Márkó, Gaál Balázs, Gaál Péter, 

Gilián Márton, Hajdú Máté, Leskovics Ben-

ce, Misius Ákos, Nagy Bendegúz, Szaka 

Milán, Takács Gergő, Vehoczki Ádám

kosárlabda

Az V-VI. korcsoportban helyi szinten kel-

lett a megyei döntőbe jutást kiharcolnia 

a két szentendrei gimnázium kosaras fia-

inak. A Ferences Gimnázium és a Móricz 

Zsigmond Gimnázium fiai két mérkőzést 

játszottak, ahol szoros eredményeket kö-

vetően megérdemelten jutott a Ferences 

Gimnázium Pest megye legjobbjai közé. 

A döntőben Monor és Vác csapataival 

szemben sajnos nem sikerült a bravúr, 

így végül a harmadik helyen zárták a me-

gyei döntőt. Gratulálunk a fiúknak és a 

felkészítőknek!

Országos bajnoki címek kötélugrásban

2022. október 29-30. között kunszentmártonban rendezték az 

Országos egyéni és egyköteles Bajnokságot. egyesületünket 

hat versenyző képviselte. ifjúsági korcsoportban egyéni, páros 

és triplázás versenyszámban. Gyermek korcsoportban 2 formá-

ciós csapatversenyben (4 fős), illetve 2 páros versenyszámban 

mérhették össze tudásukat. versenyzőink fantasztikus szép 

eredményeket értek el, mindenki többször állhatott a dobogón!

ereDMéNYek

Ifjúsági korcsoport:

1. hely: Pálmai Laura és Szalai Nóra – páros duplázás

3. hely: Pálmai Laura és Szalai Nóra – páros szabadon választott 

gyakorlat

4. hely: Pálmai Laura – tripla versenyszám

Gyermek korcsoport:

1. hely: Görög Zsófia, Huber Kincső, Kis Viktória, Kunfalvi Janka 

– formációs szabadon választott gyakorlat

1. hely: Görög Zsófia és Huber Kincső – páros szabadon válasz-

tott gyakorlat

1. hely: Görög Zsófia és Huber Kincső – páros duplázás

2. hely: Görög Zsófia, Huber Kincső, Kis Viktória, Kunfalvi Janka 

– formációs gyorsasági

3. hely: Kis Viktória, Kunfalvi Janka – páros szabadon választott 

gyakorlat

Gratulálunk ugróköteles lányainknak kiemelkedő teljesítményük-

höz! Köszönjük a szülők, nagyszülők lelkes szurkolását, és az 

utazásban való segítséget!

Lengyel Ibolya edző

Görög Zsófia, Huber Kincső, Kis Viktória, Kunfalvi Janka

Pálmai Laura és Szalai Nóra

Horváth Zsolt
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RÖVID HÍREK

Röplabda

A 2022/23-as bajnoki fordulóban, mint 

arról már korábban is olvashattak, szá-

mos utánpótláskorú csapatokat indított a 

DKLSN (Dunakanyar Labdasport). Szám-

szerűen 16 csapattal vágtak neki az idei 

bajnokságnak.

U13–U20-as fiú és lány vonalon verse-

nyeznek játékosaik. A kitartó munkának 

mindig eljön a gyümölcse. Eredményeik-

kel kivívták maguknak, hogy hat csapat is 

osztályozó mérkőzéseket játsszon, hogy a 

következő szezonban akár az I. osztályban 

szerepelhessenek.

Az U20-as férfi csapat sikeresen teljesí-

tette a kihívást, így ők már biztosan a leg-

jobbak között folytathatják a versengést.

Az U15-ös és U20-as női csapatoknak 

sajnos ez a bravúr most nem sikerült, így 

a jelenlegi II. osztályban folytatják. A cél 

továbbra is a legjobbak közé kerülés, így 

tovább dolgoznak, hogy újabb csoport-

győzelemmel kivívják a lehetőséget egy 

újabb osztályozóhoz.

További eredményekkel a következő lap-

számban jelentkezünk.

Gratulálunk a csapatoknak és a felkészítő 

edzőknek!

kézilabda

Az NB II Északi csoportjában a lányok egy 

vereséggel, két döntetlennel és öt győ-

zelemmel jelenleg a tabella 5. helyén áll-

nak. Az első öt helyen álló csapatok között 

mindössze két pont a különbség, így akár 

a következő fordulóban dobogós helyre is 

érkezhetnek a lányok.

A jól megszokott Móricz Zsigmond Gim-

názium tornacsarnokából a mérkőzések 

helyszínét át kellett tenniük a Budakalászi 

Sportcsarnokba, így, ha valaki látni szeret-

né a lányokat, ahhoz kicsit utazni kell.

Novemberi eredmények:

VS Dunakeszi – Szentendre NKE 28:28

Budakalász SC 1995 – Szentendre NKE 

25:27

Szentendre NKE – Tatai Ac 43:18

Soron következő hazai mérkőzés: 2022. de-

cember 10. 11:00, mikor is Budakalászon 

a jelenleg 3.helyen álló Hatvan csapatát 

fogadják a lányok.

kosárlabda

Felnőtt csapat

Nehezen indult a bajnokság a felnőtt csa-

pat számára. Öt vereséggel a hátuk mögött 

kellett pályára lépniük Dunaharaszti MTK II. 

csapata ellen, ahol nagyon koncentráltan 

és fegyelmezett játékkal megszerezték 

első győzelmüket kosarasaink. A 67-80-

as győzelmet idegenben vívták ki a fiúk, 

ami külön motivációt adhatott volna a 

folyatáshoz. Sajnos a bravúr elmaradt, 49-

71-es vereséget szenvedtek a Keresztúri 

Kosarasokkal szemben. Javítani december 

4-én Veresegyház, december 10-én Újpest 

és december 18-án Gödöllő csapata ellen 

lehet.

U13 Gyermekbajnokság

SZENTENDREI KSE-OPTOFIT VKB VÁC 

85-39

Nagy izgalommal és lelkesedéssel várták 

a kicsik második mérkőzésünket. A kezdeti 

pontszerzések meghozták a gyerekek ön-

bizalmát, és bátran vállalkoztak.

Pontszerzők: Hrabina Márk 24, Kormos 

László 17, Fortolóczki Júlia 14, Németh Bol-

dizsár 10, Virág Barnabás 6, Vasali Dávid 

4, Fecser Benedek 4, Dezső Szalay Torda 4, 

Zsömbölyi Péter 2

szép sikerek a karate európa Bajnokságon
2022. november 12-én Bukarestben rendezték meg a 49. european Wadokai Cham-

pionship-et. A Piramis sportegyesület 15 válogatott versenyzője és egy edzője kép-

viselte hazánkat e jeles eseményen. A karatékáink gyönyörű eredményeket értek 

el a versenyen, méltán lehetünk büszkék a szentendrei fiatalokra. A versenyről az 

egyesület elnöke Tóth Attila nyilatkozott.

A versenyre november 10-én esti órák-

ban vonattal utaztunk el, és november 

14-én a reggeli órákban szintén vonattal 

érkeztünk haza. A 16 órás vonatút is rend-

kívül élménydúsra sikerült.

A rendezvényen való részvételt kva-

lifikációs versenyeken való szereplés, 

több hónapos felkészülés, edzőtáborok 

és számos felkészülő mérkőzésen való 

indulás előzte meg. A verseny kata-for-

magyakorlat versenyszámmal kezdődött, 

melynek már az elején is remek formát 

mutattak karatékáink. Hamarosan meg-

születtek az első érmek, köztük arany is. 

A felnőtt férfi kata-mezőnyben a bírói 

elfogultsággal is komolyan meg kellett 

küzdenünk. A csapat formagyakorlat ver-

senyszámban hagyományosan jól szere-

peltünk, és egyesületi sporttörténelmet 

írva elhoztuk a felnőtt női csapat kata 

aranyérmet is. Délután a kumite- küzde-

lem versenyszámban induló versenyző-

ink vették át a küzdőtereket, és három 

szépen csillogó bronzéremet szereztek.

A Stílus Európa Bajnokságon verseny-

zőink kimagaslóan szerepeltek 4 arany, 

3 ezüst, 4 bronzérmet és három 5. helye-

zést értek el:

Aranyérmeseink:

Suhajda Vanda kadet lány egyéni kata

Lisal David kadet férfi egyéni kata

Uhlyarik Panna-Kollár Eszter-Bokori Kata 

felnőtt női csapat kata

Nagy Emily – Zakar Anna- Suhajda Vanda 

kadet női csapat kata

ezüstérmeseink:

Péter Patrik junior férfi egyéni kata

Kollár Eszter felnőtt női egyéni kata

Tóth Péter – Bereczki Roland – Kollár And-

rás felnőtt férfi csapat kata

Bronzérmeseink:

Bereczki Roland felnőtt férfi egyéni kata

Lisal David kadet egyéni kumite

Péter Patrik junior csapat kumite

Boda Máté felnőtt egyéni kumite

5. helyezettek:

Egei Ákos U21 férfi kata

Nagy Emily kadet női egyéni kata

Bokori Kata felnőtt női egyéni kata

Dicséret illeti Siska Csongort és Janky 

Zsombort a versenyen nyújtott teljesít-

ményéért.

Ezúton is köszönjük a Tiszta Formák Ala-

pítványnak, hogy támogatta a versenyen 

való részvételünket.

Az egyesület folyamatosan várja a karate 

iránt érdeklődó kicsiket és nagyokat egy-

aránt Szentendrei edzőtermébe (Rózsa 

utca 8.).

Információ: Tóth Attila +36 20/444-3160

A versenyről videók további képek az 

egyesület facebook oldalán találhatóak: 

facebook.com/piramisse

Az U20-as röplabda csapat

Piramis csapatkép



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: Kuczmog József c. r. főtörzszászlós
Püspökmajor ltp: Balog Bence r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Szakács Tibor r. őrmester
Belváros: Marek Viktor r. törzsőrmester

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

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

PMk NYitvAtArtÁsA:
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
A könyvtár 2022. december 21-től 2023. január 4-ig 
zárva tart.

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

MeGhívÓ

A Szentendrei Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. december 14-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel

kÖzMeGhAllGAtÁst

tart.

A közmeghallgatás helye: Corner Szerb Étterem

(2000 Szentendre, Duna korzó 6.)

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár 

a Szentendrei Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete. 

A nyilvános testületi ülés keretében lehetőség van a jelenlévő 

képviselőkhöz kérdést feltenni, javaslattal élni.

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.

Szentendre, 2022. november 25.

Margaritovits Milenkó elnök
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A téli hidegben, zimankóban is mindig jó betérni a Parti 
Medvébe fantasztikus ajándékokért, forró italokért – vagy 

akár csak egy kedves mosolyért. Legyen ezentúl is így: 
kérjük, vásárlásaiddal támogasd most a Medvét, 

hogy zord időkben is nyitva maradhasson, hiszen a 
barlangot kifűteni egyre nehezebb…

Természetesen a 
törzsvásárlói kártyákon 
ugyanúgy gyűlnek ez idő 
alatt is a hűségpontok, 

amelyeket december 31-ig 
tudsz levásárolni a boltban.

Macibaráti üdvözlettel,    a

ME

hogy zord időkben is nyitva maradhasson, hiszen a 

MEME

csapata

Ráadásul, 
ha   

a váááa 
ös  

a 40 000 fo 
megajándékozunk 

egy kedves 
Mdáa

táskával!

hogy zord időkben is nyitva maradhasson, hiszen a 
barlangot kifűteni egyre nehezebb…

törzsvásárlói kártyákon 
ugyanúgy gyűlnek ez idő 
alatt is a hűségpontok, 

amelyeket december 31-ig 
tudsz levásárolni a boltban.

Macibaráti üdvözlettel,    a

ha   
a váááa 

ös  
a 40 000 fo 
megajándékozunk 

Mdáa

E  
váo 

k 
vák  a

hogy zord időkben is nyitva maradhasson, hiszen a 

LEL

PÁROS AKCIÓ

Ha KETTEN JÖNNEK vérvételre,
MINDKÉT SZŰRŐCSOMAG ÁRÁBÓL

10 % KEDVEZMÉNY jár.

2x10% KEDVEZMÉNY
2023. január 31-ig

a KarLab Medical Szentendre vérvételi ponton

Időpontfoglalás, további információk: 
06 30 661 5076  info@karlabmedical.hu

karlabmedical.hu

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

SZOLG ÁLTATÁ S
Német nyelvvizsga és érettségi felkészítést, korre-
petálást vállal gimnáziumi tanár. +36 30 418-1897

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

Pedikűr, körömgomba kezelése. Otthonában is! 
+36 30 340-1392

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

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

Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása, cseréje, 
beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető 
cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák: 
0630/622-5805, 0620/492-4619

E L ADÓ - KIADÓ
Kiadó szoba! +36 30 340-1392

Nerc, róka, mindenfajta szőrmebundát teljes ruha-
nemű hagyatékot, vásárlok. 0620/229-0986

Régi, öreg motorkerékpárokat, személyautókat, 
pedálos kisautókat vásárolnék! +36309509170

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

EGYÉ B
életjáradék, segíthet visszazökkeni mindenna-
pok élvezetébe. Bevásárlás, ápolás, gondosko-
dás, takarítás. Legyen szó bármiről, én segítek 
Önnek. Tel: +36 70 723-6434

Ajándék: különleges levéldísznövény, afrikai tej-
cserje, 140x70cm-es. Tel: +36 26/312-045
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felhívÁs

Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé 
a tulajdonában lévő 1039/2 hrsz-ú, természetben Bükköspart 34. 
szám alatt található 34 m2 alapterületű helyiség bérbevételére

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
2023. január 18. 9 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

Fülöp Zsolt polgármester
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PIKALI 
GERDANÉMETH 

KRISTÓF NAGY 
SÁNDOR

A HŰTLENSÉG ÁRA
KRIMI-VÍGJÁTÉK

CHAZZ PALMINTERI

S Z E N T E N D R E  H B P M K

Jegyek az előadásra: forumszinhaz.hu, szentendreiteatrum.hu, jegy.hu  
valamint személyesen a főtéri könyvesboltban

f o r u m s z i n h a z . h u   s t a n d u p c o m e d y . h u  
s z e n t e n d r e i t e a t r u m . h u

Jegyek az előadásra: forumszinhaz.hu, standupcomedy.hu, szentendreiteatrum.hu 
valamint hétköznap, telefonon 10-18h között a +36 70 943 7585 telefonszámon

DEC. 27. 20:00

DEC. 28. 19:00

Kulturális és Innovációs
Minisztérium


