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Idei első lapszámunk megjelenése a farsangi időszakra 

esik, amely február 21-ig, húshagyó keddig tart majd, 

hogy másnaptól negyvennapos böjttel készüljünk a feltá-

madásra. A következő hetekben két végletet élünk meg, 

mely két véglet emberi természetünk két szélsőséges 

vonására is rámutat. A túlfogyasztó, mértéktelen, hedo-

nista farsang áll szemben az önmegtartóztató, tűzön-ví-

zen át szabálykövető, sokszor szorongó böjttel. Innen 

hát a februári témánk, az egyensúly, ami nem mellesleg 

állandó hívószava szerkesztőségünk munkájának is.

Einstein azt mondja, az egyensúly titka az állandó 

mozgásban lét. És nyilván, ez is csak egy aspektus 

a kérdés megválaszolására, hiszen, ha azt mon-

dom, kívülállóság, folyamatos és széleskörű tájé-

kozódás, szenvtelenség vagy belső iránytűhöz való 

igazodás, olyan további feltételeket sorolok, me-

lyek feletti elmélkedés egy életen át is eltarthat.

A lapunk is csupán a jéghegy csúcsát kapargatja, amikor 

ezt a témát választja, és az aktuális történéseknek 

egyetlen (ugyanakkor elemi) szegmensét veszi nagyító 

alá, az ételeinket és a táplálkozásunkat (ld. Mérlegen az 

ételeink, 5. oldal), illetve Papp Kornélia hagyományéltető 

óvónővel és férjével, Kertész Józseffel készített interjúnk-

ban arra is keresi a választ, miként segíthetnek bennün-

ket a hagyományaink az egyensúly megtalálásában.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„Az élet olyan, mint a biciklizés. 
Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, 

mozgásban kell maradnod.”

Albert Einstein
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CÍMLAPSZTORI

Ezt a fotót két évvel ezelőtt készítettem, 

pontosan 2020. november 22-én. Bár-

mennyire is elképesztően hangzik, szinte 

minden fotóm történetére emlékszem. A 

november nem a kedvenc hónapon, nem 

esik a hó és nem is süt a nap, ezért, amikor 

reggel felkeltem és láttam, hogy nincsen 

felhő az égen, felpattantam a biciklimre 

és lementem fotózni a Kacsakőre. Óriási 

köd volt, biztos, hogy 5-10 méternél nem 

láttam tovább. Tudtam, hogyha felkel a 

nap, akkor elképesztő színek lesznek. Elő-

ször egy récét sikerült úgy lencsevégre 

kapnom, hogy mögötte sárgán párolog 

a Duna. Ez a képem látható a SzeVi 2021. 

október 6-i címlapján. Miután felkelt a 

nap, megérkeztek a sirályok, és csak úgy 

kattogott a fényképezőgépem zára. Már 

indultam visszafelé, amikor ezt a fotót ké-

szítettem. A fotón egy sirályféle látható, 

azon belül is a sztyeppi sirály.

Az egyensúly a madarak életében is izgal-

mas kérdés. Például a fákon alvó mada-

rak miért nem esnek le? Ennek egyik oka, 

hogy a madarak lábujjai nagyon hosszú-

ak, és minimum az egyik hátrafelé mutat, 

így a tartófelületük a testükhöz képest 

nagyon nagy. A másik pedig, hogy nekik 

természetesen feszes a lábuk, nem kell 

megfeszíteniük az izmainkat, mint nekünk. 

Nekik ahhoz kell erő, hogy elengedjék a 

fát és felszálljanak. A gémeket sokszor 

láthatjuk egy lábon aludni, ami azért van, 

hogy megtartsák a meleget. Ennek, akkor 

van nagy szerepe, mikor vízben alszanak, 

mert csupasz lábukon sok hőt veszítenek.

Ma már az erdei, mezei környezet – ahol 

őzek, szarvasok, vaddisznók élnek – a 

kedvencem. Ugyanakkor visszanézve, 

sok jó kép készült a Kacsakőn! Ezekből 

immár kettő olyan, ami a SzeVi címlapjára 

került, több közülük pedig a P’Art moziban 

megrendezett „Felfedezhető csodák” ki-

állításomon volt látható.

Farkas Kornél

a Rákóczi gimnázium 

kilencedikes tanulója

Köszönetfa
Rist Lilla jegyzete

Advent idején álltam a szentend-

rei piacon a Civil Kotta csapatá-

nak tagjaival a Köszönetfa előtt. 

Sajátos küldetést próbáltunk tel-

jesíteni, gyűjtsük össze, ki mit kö-

szönhet a 2022-es esztendőnek, 

számára mi volt jó 2022-ben, és 

díszítsünk fel ezekkel az üzene-

tekkel egy fát a piacon. Extrém 

ötletnek tűnt, hiszen panaszko-

dó nép vagyunk, a „Hogy vagy?” 

kérdésre rendszerint borzalmak 

sokaságát zúdítjuk a másikra. Az 

idén kétszáz éves, egyedülállóan 

gyönyörű nemzeti Himnuszunk-

ban is balsorsunkra emlékezünk. 

Ráadásul valóban nem volt köny-

nyű 2022, még fel sem dolgoztuk, 

hogy mi minden történt velünk a 

Covid-járvány alatt, februárban 

máris kitört az orosz-ukrán hábo-

rú. Beköszöntött az energiavál-

ság, és soha nem látott mérték-

ben nőni kezdett az infláció.

Ott álltam hát egy kisszékkel a pi-

aci árusok között, rajta házisütésű 

mézeskaláccsal, és kerestem a 

tekinteteket, hogy valahogy rávegyem a 

piacozókat, találják meg önmagukban a 

jót, és írják le egy kis papírra. Volt, aki sietve 

ment tovább elveszve a forgatagban, és 

voltak olyanok is, akik megálltak, és akkor 

szóba elegyedtünk.

Az első, aki felírta a cetlire a köszönetét, 

egy idősebb úr volt, színes kabátjával és 

vidám, kötött sapkájával kiviláglott a tö-

megből. Amikor elmagyaráztam neki a Kö-

szönetfát és megkínáltam mézeskaláccsal, 

mosolyogni kezdett. Én azt köszönhetem 

ennek az évnek, nézett vissza, hogy itt va-

gyok, hogy élek! Egy súlyos betegség miatt 

élet-halál között lebegett sokáig, és végül 

mégis meggyógyult. Nem tudom, milyen 

szavakkal vetette ezt papírra, de az Élet 

így felkerült a Köszönetfára. Aztán fiatal 

pár állt meg előttem, „mit is köszönhetnek 

2022-nek?” – néztek egymásra, hát semmi 

mást, csak a szerelmüket, a másikat! Me-

legség volt a tekintetükben, és boldogan 

írták egymás nevét a kis cetlikre, és már ott 

lebegett a Szerelem is a fán. Sokan mentek 

el mellettem anélkül, hogy ránéztek volna 

a színesedő fára, egyre többet kellett kor-

tyolgatnom a forró teából. Pedig közben 

ismerősök érkeztek, mindenki feltett egy 

díszt, és az ágak egyre élénkebbek lettek. 

A gyerekek lelkesen mutogattak felfelé, 

hogy „nézd, anya!”, de anya és apa rohant 

tovább a karácsonyi bevásárlás sürgős te-

endőitől hajszolva. Aztán egy komor hölgy 

tűnt fel, meghallgatta, hogy mit akarok, 

majd határozottan közölte, hogy felírni 

egy szót sem fog, pénzt viszont ad, és egy 

papírbankót dugott az adománygyűjtő be-

főttesüvegbe. Valójában nem gondoltuk, 

hogy bárki akar majd pénzt áldozni ránk, 

de aztán meglepve tapasztaltuk, hogy 

sokan vannak, akik hamarabb nyúlnak a 

pénztárcájukhoz, minthogy előszedjék 

a jó emlékeiket. Hosszan beszélgettem 

egy férfivel is, azt mesélte, előző nap 

egy végtelenül elhúzódó, pravoszláv te-

metésen járt, és aztán kereste magában, 

mit is köszönhet ennek az évnek. Láttam, 

ahogy kutat az emlékei között, keresi a jó 

élet apró darabkáit, ami talán az ő szívét 

is megmelengetné egy pillanatra. Talán 

tényleg nem lelt semmi szépet, esetleg 

annyi rossz történt, hogy ez mindent el-

homályosított, nem tudhatom, miért, de 

végül nem írt fel semmit. Azt kívántam 

neki, hogy jövőre legyen mit megosztania 

velünk. És itt az újság hasábjain is azt kívá-

nom mindannyiunknak, hogy találjuk meg 

az életünkben a jót! Ne csak a bajt lássuk, 

hanem a jót is, az olykor épp a rossz ból 

születő lehetőségeinket, éljük meg az 

életünket, a szerelmeinket, és köszönjük 

meg, hogy itt lehetünk egymásnak, mert 

csak ennek erejéből építkezhetünk tovább. 

Abból az erőből, élményből, örömből, amit 

nem magunknak tartogatunk, hanem amit 

megosztunk egymással.

rist lillA újságíró, család- és párterapeuta, a 

szentendrei Civil Kotta Egyesület alapító tagja. 

1998 óta él Pomázon, három gyermeke van. Ne-

vével hosszú időn át találkozhattak a Nők Lapja 

hasábjain. 2022-től a SZEVI újságírója.

Fotó: Deim Balázs
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A korszerű táplálkozástudomány egy-

re inkább azt hangsúlyozza, hogy amit 

megeszünk, az ne sok legyen, inkább mi-

nőségi alapanyagokból álljon és vegye 

figyelembe az egyéni érzékenységeinket 

is. Egyre többen kénytelenek ugyanis 

egészségügyi okokból figyelni az étkezé-

sükre vagy az inzulinrezisztencia, vagy a 

glutén-, laktózérzékenységük miatt, vagy 

azért, hogy le fogy ja nak. Az étkezéssel 

kapcsolatos szempontjaink közé azonban 

bekerültek újabbak is, méghozzá környe-

zetvédelmi, fenntarthatósági szempontok. 

Vagyis az ételünk ne egyszerűen egész-

séges legyen, hanem helyben termesz-

tett és kézzel feldolgozott is, hogy az ipari 

termeléssel és szállítással ne terheljük a 

környezetünket. Ennek kapcsán vetődött 

fel újra, hogy milyen nagy környezeti ter-

helést jelent az állattenyésztés, ugyanis a 

környezetszennyezés közel feléért ez az 

ágazat a felelős. Ezen azzal segíthetnénk, 

ha a húsfogyasztásunk drasztikusan csök-

kenne. Kérdés, hogy ezek között a szem-

pontok között ki, hogyan tud egyensúlyozni 

egy olyan gazdasági helyzetben, amikor az 

élelmiszerárak drasztikusan megemelked-

tek, mennyire lesz fontos az egészség, és 

a fenntarthatóság, ha az élelmiszerboltban 

mindennek elsősorban az árát figyeljük.

kényszerhelyzetben

„Nem veszek mostanában sem sajtot, sem 

túrót, és tejfölt is csak akkor, ha nagyon 

muszáj” – mondja Márta, aki negyvenes 

háziasszonyként viszonylag kevés pénz-

ből gazdálkodik. De a jól kereső Bea is úgy 

döntött, hogy ha teheti, akkor maga süti 

meg a kenyeret, és ő készíti házilag a szá-

raztésztát, mert elrémül az árától. Nem-

csak azokról a termékekről mondunk így 

le, amelyek egészségügyi szempontból 

kérdésesek, hanem például a zöldség- 

és gyümölcsfélékről is, amelyeknek a 

fogyasztása minden dietetikus szakértő 

szerint kívánatos. Hogy pontosan hogyan 

is fog mindennek következtében átalakulni 

az élelmiszerfogyasztás, a kereskedelem, 

a növény- és állattenyésztés, az egyelőre 

kérdéses. Most csak annyit tudunk, hogy 

az élelmiszer-kereslet 6,7 százalékkal 

esett vissza tavaly novemberben az elő-

ző év hasonló időszakához képest a KSH 

legújabb kimutatása szerint.

Megkérdeztük egy országos élelmiszer-

kereskedelmi lánc szentendrei üzletének 

vezetőjét is, hogy ők mit tapasztalnak az 

élelmiszerfogyasztás alakulása kapcsán. 

A neve elhallgatását kérő boltvezető a 

KSH kimutatásánál sokkal erőteljesebb 

fogyasztáscsökkenést érzékel. Folyama-

tosan aggódnak azon, vajon elkelnek-e a 

megrendelt termékek, főleg a tejtermé-

kek, a tejföl, a joghurt. Ráadásul ezekre az 

árukra olyan kicsi árrést tesznek, hogyha 

egy-két termék kiszakad a szállítás vagy a 

rakodás során, akkor már el is tűnt a hasz-

nuk. Megszüntették a halasztott fizetést 

is a gyártók, ami korábban az élelmiszer-

kereskedelemben általános gyakorlat 

volt, így a kereskedőknek most nagyobb 

kockázatot kell vállalniuk. Beszámolója 

szerint sok boltnak a megmaradása is 

veszélyben forog. Nekik időben sikerült 

az energiaszolgáltatóval megállapod-

niuk, és „csak” háromszoros energiaárat 

fizetnek a tavalyi árakhoz képest, más 

üzletek azonban sokkal magasabb áron 

kötöttek megállapodást. Küszködnek a 

hatósági áras termékekkel is, cukrot na-

gyon nehezen tudnak beszerezni, mert 

magyar áruból kevés van, a nagykereske-

dők pedig csak korlátozottan szállítanak. 

Ráadásul miközben 300 forint körül kell 

eladniuk ezt a terméket, a beszerzési ár 

ennek a kétszerese. Mégis megpróbálják 

megtalálni a cukor forrását, mert ha nem 

kap a vevő, akkor legközelebb nem náluk 

vásárol.

„Én magam is sokkot kapok olykor a be-

szerzési árak láttán” – mondja. – „A tejfölé 

például több mint két és félszeresére emel-

kedett, de hasonló áremelkedést látunk 

más tejtermékeknél is, vagy a tojásnál. Ezek 

előállításához nagy mennyiségű energia 

szükséges. A szocialista időket idéző rend 

szerint le kell adnunk minden hónapban 

egy statisztikát arról, hogy miből mennyi 

fogyott. Ennek alapján állíthatom, hogy a 

vásárlásokban egyre erőteljesebb a vissza-

fogottság, a kereslet napról napra csökken. 

A szállítóktól halljuk, hogy több üzletbe már 

nem kell árut vinniük, mert bezártak, mások 

igyekeznek az energiaárakon spórolni, és 

kihúzzák a hűtőket, ami a krízis eléggé erő-

teljes jele. Nekem jelenleg az a legnagyobb 

gondom, hogy nem tudom, honnan fogom 

beszerezni a pékárut. A korábbi beszállítónk 

ugyanis az energiaárak drasztikus emelke-

dése miatt feltehetőleg nem tudja tovább 

fenntartani az üzletet. Az infláció inflációt 

szül, mert egy pékség például korábban, 

ha eladott három kakaós kalácsot, és most 

már csak egyet tud, akkor vagy arra kény-

szerül, hogy még magasabb áron adja el azt 

az egy süteményét, vagy arra, hogy feladja 

az üzletet. Az áremelés aztán megint keres-

letcsökkenést eredményez, és bekerülünk 

egy olyan ördögi körbe, aminek nem látható 

a vége. A legtöbb üzletbe ráadásul most 

fognak megérkezni az első energiaszám-

lák, ami sok esetben a vállalkozás végét 

jelentheti, különösen a kiskereskedőknél. 

A nyugdíjemelés is tovább fogja emelni az 

árakat, mert a kereskedelmi cégek ilyenkor 

mindig megemelik az árrésüket. Hogy mind-

ez hol áll meg, és ki meddig bírja, abba jobb 

bele sem gondolni.”

szegényen, de fenntarthatóan?

Ha visszatekintünk az elmúlt karácso-

nyi időszakra, láthatjuk, hogy az étkezési 

szokásainkat milyen erőteljesen befolyá-

solják a hagyományaink, azok a kialakult 

Mérlegen az ételeink

Mára megtanultuk, az ételeink mennyisége és minősége milyen alapvető szerepet 
játszik az egészségünk fenntartásában. Az óriási élelmiszerinfláció azonban nem 
sok lehetőséget hagy a választásra és az egyensúlyozásra.

Fotó: pixabay.com
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családi tradíciók, amelyekhez az ünnepek 

alkalmával különösen ragaszkodunk. Még 

azokban a famíliákban is, ahol egyébként 

fontos szempont a korszerű, egészséges 

étkezés, ilyenkor újra az asztalra kerül a ge-

nerációról generációra átszálló menüsor. A 

hagyományos paraszti kultúra ételeiben 

felhasznált élelmiszerekről elmondhatjuk, 

hogy teljesen hazai forrásból származtak, 

és helyileg, kézzel dolgozták fel őket, vagy-

is maximálisan megfeleltek a fenntartható-

ság szempontjainak. Dr. Sári Zsolt, a Skan-

zen főigazgató-helyettese, etnográfus sze-

rint mégsem szabad túl nagy nosztalgiával 

tekintenünk a régiek étkezési szokásaira, 

mert a táplálkozásnak ez a módja gyakran 

egyoldalú volt, és sokszor egészségtelen, 

különösen a szegények körében, akik azt 

ették, ami volt, leginkább krumplit krump-

lival. A főigazgató-helyettes az alábbiakat 

mondta el lapunknak:

„El szoktuk felejteni, hogy a katolikusok 

karácsony előtti böjtje nem csak szakrális 

szempontból lehetett fontos, volt egy na-

gyon gyakorlati haszna is, segített abban, 

hogy takarékoskodjanak a korlátozottan 

rendelkezésre álló hússal. A disznóvágást 

a karácsony körüli időszakra időzítették, 

ekkor volt belőle friss élelem, de mivel hű-

tőszekrény nem létezett, ezért a húsokat 

más módon tartósították, kolbászt készítet-

tek belőle, sózták, füstölték. A farsang után 

rögtön következett a húsvét előtti újabb böj-

tös időszak, ennek is az volt a gyakorlati 

haszna, hogy a füstölt sonka megmaradjon 

az ünnepre. A böjtnek volt egy heti ciklusa 

is, például a katolikusok körében a pénteki 

húsmentes étkezés. A napi szokások is má-

sok voltak, a téli időszakban inkább csak 

kétszer étkeztek – volt egy késői reggeli és 

egy korai vacsora. Nyáron a nagy megter-

helést jelentő fizikai munkák miatt egészí-

tették ki mindezt az ebéddel. Mondhatjuk, 

hogy a hagyományos paraszti kultúrában 

minden lokális volt és szezonális. Vagyis azt 

ették, ami volt, akkor, amikor termett. A téli 

időszak ugyanakkor ínséges időszaknak 

számított, zöldség és gyümölcs csak any-

nyi volt, amit télire el tudtak tenni. Télálló 

alma, vagy zöldségek, amelyeket homokba 

dugva tartósítottak, vagy verembe tettek. 

Savanyították, fermentálták a zöldségeket, 

főképp a káposztát és az uborkát. Nagy 

szerepe volt a hüvelyeseknek, a babnak, a 

lencsének, a sárgaborsónak. Ennek meg-

felelően főleg káposztás és babos étele-

ket ettek, és természetesen krumplit, amit 

nagyon sokféle formában készítettek el. A 

befőzés csak egészen későn lett általános, 

amikor az ipari termeléssel a finomított cu-

kor megjelent a paraszti kultúrában. A gyü-

mölcsöket inkább szárították és aszalták. A 

gyűjtögetésnek is jelentősége volt, gombát 

szedtek, erdei málnát, szedret, csipkebo-

gyót, kökényt. Fontos volt, hogy mindent 

felhasználtak, a disznóvágásnál az utol-

só porcnak is megvolt a helye. Az étkezési 

szokások azonban társadalmi rétegenként 

is erőteljes különbséget mutattak, a szegé-

nyek számára a tél különösen nehéz volt. 

Egy iskolai tanító például összeíratta az 

1920-as években, hogy mit ettek a diákjai, 

és ugyanakkor azt is, hogy a szüleik hány 

hold földön gazdálkodnak. Azt állapította 

meg, hogy a szegények gyerekei nagyon 

egyoldalúan táplálkoztak, túlnyomó több-

ségben kizárólag krumplis ételeket.”

A mai ember dilemmái

Korántsem vagyunk könnyű helyzetben 

még ma sem, ha meg szeretnénk őriz-

ni a hagyományos ízeket, ugyanakkor 

egészségesen is szeretnénk táplálkozni. 

Különösen így van ez, ha megfizethető 

módon, zöld szempontokat is figyelem-

be vennénk. A mostani élelmiszerinflá-

ció pozitív hozadéka ugyan, hogy tuda-

tosabban vásárolunk és főzünk, ám a 

nehezebb élethelyzetben élők számára 

vélhetően nem a fenntarthatósági és az 

egészségügyi szempontok lesznek a leg-

fontosabbak, így a minőségi étkezés újra 

luxussá válhat. Holott az utóbbi időben 

már kialakult egy olyan társadalmi réteg, 

amely számára egyre fontosabbá vált a 

minőségi étkezés, és ebbe a rétegbe nem 

csak a leggazdagabbak tartoznak bele. 

Legalábbis ezt érzékelte Horváth Gábor 

és Török Patrícia, akik a Szentendrei-szi-

geten, Pócsmegyer-Surányban művelnek 

egy alig ezer négyzetméteres telket, és 

készítenek helyben megtermelt zöldsége-

ikből és gyümölcseikből különféle feldol-

gozott termékeket. Mindent a „kertből az 

asztalra” koncepció alapján állítanak elő, 

vegyszermentesen, fenntarthatóan, saját 

kézi munkával. A házaspár férfitagja séf, 

a kertből származó terményekből készíti 

különleges ételeit, amit a kertlátogatá-

sok alatt bárki megkóstolhat. Patrícia, a 

felesége pedig kertészként munkálkodik 

azon, hogy a séf a lehető legváltozatosabb 

zöldségek és gyümölcsök között válogat-

hasson. Huszonötféle paradicsomot ter-

mesztenek a legkülönfélébb színekben, 

és ezek már önmagukban is varázslatot 

teremtenek a tányéron. De gyakorlatilag 

minden megterem a kertjükben, jóval 

a saját szükségletükön felül, igaz, ezért 

tavasztól őszig folyamatosan dolgoznak. 

Már a tél végétől élvezik a kert áldásait, 

ilyenkor előbújnak a friss zöld salátafélék, 

a retkek, az újhagymák, a fűtetlen fóliasá-

torban hamar megterem a spenót, a sóska, 

az ázsiai mustársaláták, a snidling, a petre-

zselyemzöld. Ahogy az idő telik, lesz egy-

re több a paprika, a cékla, a sütőtök. Nyár 

elején már szedni kezdik a hüvelyeseket, 

a krumpli sokféle fajtáját, a zöldségeket, a 

sárgarépát, a zellert, a karalábét, és persze 

a paradicsomot. A káposztaféléket, a sár-

garépát és a póréhagymát egészen késő 

őszig tudják szedni, enyhe teleken, mint 

az idei, szinte tavaszig ellátja őket a kert 

ezekkel a terményekkel. A megtermett 

zöldségeknek azt a részét pedig, ami-

ből nem készül termék vagy nem fogy el 

frissen, feldolgozzák, befőzéssel, tartósí-

tással, vagy fagyasztással, mert valami 

kompromisszumot kell kötni, hogy ezek 

a termények télen is fogyaszthatóak ma-

radjanak.

„Több lábon igyekszünk állni, ezért kezd-

tük el szervezni a kertlátogatásokat és a 

»kertből-az-asztalra« koncepció jegyében 

fogant vacsorákat, amikor főzünk is a ven-

Az élelmiszer-kereslet 6,7 százalékkal esett 
vissza tavaly novemberben az előző év hasonló 
időszakához képest a KSH kimutatása szerint.

Horváth Gábor és Török Patrícia | A Séf és a Kertész
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dégeinknek” – meséli Patrícia. – „Ezek a 

programok igen népszerűek, nagyon sokan 

lettek kíváncsiak arra, hogyan kertészke-

dünk, milyen módszereink vannak, és hogy 

ezekből milyen zöldséghangsúlyos fogások 

készülnek nálunk. Szerencsére van kutunk, 

ahonnan nyáron öntözni tudunk, de ezt is 

csöpögtető rendszerben tesszük. Mulcso-

lással igyekszünk megőrizni a talaj nedves-

ségtartalmát, komposztálással, zöldhulla-

dékkal trágyázunk, és vegyszermentesen, 

műtrágya használata nélkül termesztünk 

mindent.”

„Tavasszal inkább zöldeket tálalunk fel, 

kevesebbet főzünk, rengeteg salátafélét 

kínálunk megbolondítva egy kis ricottával, 

amit helyi termelőktől vásárolunk” – fűzi 

mindehhez a séf, Horváth Gábor. Külön-

leges ízhatásokat pedig olyan egzotikus 

fűszernövényekkel ér el, melyekről laikus-

ként nem is gondolnánk, hogy megterem-

hetnek a környékünkön: quilquiñával, thai 

citromnáddal, gyömbérrel, kurkumával 

vagy például szecsuáni borssal.

A házaspár úgy gondolja, ez a jövő útja – 

olyan kisgazdaságok működtetése, ame-

lyeknek kicsi az energiaigénye, fenntartható 

módon gazdálkodnak és magas beltartalmú 

zöldségeket, gyümölcsöket termesztenek 

vegyszermentesen. Így nincs szállítási költ-

ség, nincs ipari feldolgozás sem, viszont 

rengeteg élő munkával jár, időigényes. Ha 

a példájukat szeretnénk követni, nem volna 

könnyű megtalálni az egyensúlyt a munka-

helyi feladatok, és az otthoni teendők között, 

de meggyőződésük szerint, kevés befekte-

tett munkával is tekintélyes mennyiségű, ér-

tékes zöldséget termeszthetünk meg a saját 

kertünkben is. Olyan vidéken élünk, ahol na-

gyon sok kertes ház van, elvileg lehetőség 

volna arra, hogy saját magunk is kertészked-

jünk, erre a környék jelentős zöldségterm-

esztő hagyományai is predesztinálnának, 

hiszen rengetegen foglalkoztak egykor a 

környező településeken igen magas színvo-

nalon zöldség- és gyümölcstermesztéssel, 

ilyenek voltak a szerb zöldségkertészetek, 

a szentendrei, pomázi szőlőművesek. Mégis 

meglehetősen kevesen élnek ma ezzel a 

lehetőséggel, vagy azért, mert a munkájuk 

nem teszi ezt lehetővé, vagy azért mert egy-

szerűen elfelejtettük, hogyan is kell művelni 

kertjeinket.

Rist Lilla

ki újítja fel a mentőállomást?
Nemrégiben újra bejárta az országos sajtót, milyen kritikán 

aluli állapotban van a szentendrei mentőállomás. A képek 

megrázóak, a felújítást a választási kampányban megígérték, 

de eddig nem történt semmi.

Bencze Imre, szentendrei vállalkozó, megunva a hiábavaló vá-

rakozást, felhívást tett közzé a Szentendre Blogol Facebook 

csoportban a mentőállomás civil felújítására összefogással, ka-

lákában. Lapunknak nyilatkozva elmondta: „Mivel a választások 

óta semmi nem történt a legégetőbb problémák megoldásában 

sem, arra gondoltam, hogy néhány vállalkozóval összefogva 

tűzoltó munkában javítsuk ki a tetőt, tegyük rendbe a mellékhe-

lyiségeket, esetleg fessünk és szigeteljünk. Ennyit vártam attól 

a felhívástól, amit közzétettem. Ettől azonban sokkal több fel-

ajánlás érkezett. Ma már több százan segítenének a felújításban, 

kétkezi munkával, szaktudással, anyaggal vagy pénzbeli támo-

gatással. Azt gondolom, hogy ennek a példás összefogásnak 

nem szabadna kárba vesznie.”

elemi erejű megmozdulás

Kezdeményezésére váratlanul annyi felajánlás érkezett, ameny-

nyiről korábban álmodni sem mert. Szeretne a munkában részt 

venni ácstól és bádogostól kezdve szinte minden szakma a 

virágosig bezárólag. A kezdeményezéshez csatlakoztak a men-

tőszolgálat területi illetékességén fekvő települések, Leányfa-

lu, Pomáz, Budakalász és Csobánka. Az ottani civil szervezetek 

gyűjtést kezdeményeztek a felújítás támogatására. Bencze úgy 

véli, az sem kell, hogy eltántorítson senkit a felújítás gondo-

latától, hogy a mentőállomás később új épületet kap, hiszen 

valószínűség szerint még hosszú évekig forráshiány miatt ez 

lesz a mentősök napi otthona. Márpedig milyen otthon az, ahol 

a plafonból csöpög a víz, ahol gyakran nem lehet használni a 

WC-t, vagy az ablakok mellett süvít be a szél? A régi épület fel-

újítása sem értelmetlen, akármire is hasznosítják majd később.

Az elemi erejű megmozdulás hírére Vitályos Eszter, a térség 

parlamenti képviselője közleményben reagált „Helyzetjelentés 

a Szentendrei Mentőállomásról” címmel.

Ebben azt írta, hogy tájékoztatta dr. Pintér Sándor belügymi-

niszter urat és dr. Csató Gábor főigazgató urat (Országos Men-

tőszolgálat főigazgatója – a szerk.), hogy a felújítás megkezdé-

séig is vannak olyan karbantartási munkák, amelyek égetően 

szükségesek és sürgősek. „Főigazgató úr visszajelzése alapján 

a szakemberek már fel is mérték a helyszínt, hogy a szükséges 

javítási munkálatok megkezdődhessenek. Értesítettem őket ar-

ról is, hogy a szentendrei közösség – ahogyan sokszor már a 

bajban, lakossági összefogást indított a karbantartási munkák 

elvégzésére, amely a fenntartó feladata lenne. Kérem Önöket, 

kérlek Benneteket, ha bárkinek további információja, javaslata, 

kérdése van, jelezze felém a vitalyos.eszter@fidesz.hu e-mail cí-

men!” – vette kézbe az irányítást a képviselő.

szeretetcunami

Bencze Imre erre a következőképp reagált: „Hiba, sőt bűn lenne 

ezt az elemi erejű civil összefogást visszautasítani. Ez egy szere-

tetcunami a mentődolgozók felé. Ha bármilyen okból mégsem 

engedélyezik az általunk felvállalt javítási munkák elvégzését, 

akkor is megérte, mert a mentősök érezhetik az itt lakók szere-

tetét és megbecsülését. Ezt már nem lehet elvenni. Ugyanakkor 

nagyon bízom abban, hogy az országgyűlési képviselő asszony 

módot talál a kezdeményezésünk támogatására. Szeretnénk, 

ha az illetékes állami szerveket meggyőzné: ez az összefogás 

valami mellett szól, és nem valakik ellen. A Szentendre Blogol 

oldalon várjuk az érdeklődőket és a csatlakozni szándékozókat. 

Mert együtt sikerülni fog.”

R.L.

Kevés befektetett munkával is tekintélyes 
mennyiségű, értékes zöldséget termeszthetünk 
meg a saját kertünkben is.

Szentendrei Mentőállomás 2023. január | Fotó: Deim Balázs
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ÁllAMi tÁMOGAtÁs Az eNerGiÁrA 

A Minisz terelnökség január 2-án adta hí-

rül közleményében, hogy a korábbi tízezer 

lakos alatti településeknek adott kormány-

zati támogatás után a tízezer lakos feletti 

városok és fővárosi kerületek energia-

ár-emelkedés miatti támogatásáról is dön-

tött mintegy 44 milliárd forint értékben. A 

támogatás célja, hogy a legfontosabb köz-

szolgáltatások működése fennmaradjon.

Összesen 138 városi és 17 kerületi ön-

kormányzat részesült a segítségben, az 

összeg mértékét a települések anyagi 

helyzetétől, az energiabeszerzési szerző-

déseiktől, valamint az alapvető intézmé-

nyeik fűtési, világítási rendszerétől tették 

függővé.

A legmagasabb támogatást Debrecen 

kapta, közel 3,2 milliárd forint értékben, a 

legkevesebbet, 16,5 millió forintot pedig a 

11 566 lelket számláló Tiszakécske. Szent-

endre 190 283 476 forintban részesült, mi-

nek kapcsán a város hivatalos honlapján 

azt közölték, „ez az összeg a kötelező fel-

adatokat ellátó önkormányzati intézmények 

valamivel több, mint két hónapnyi energia-

számlájának kifizetésére elegendő, a többit 

– hozzávetőlegesen 910 millió forintot – az 

önkormányzatnak kell majd előteremteni.”

Bővítették A JOGOsUltAk kÖrét 

A rezsi csökkentés eltörlése a többgene-

rációs családi házban élőket különösen 

rosszul érintette, ugyanis ezen házakban 

általában egy gázmérő óra van. Erre lépett 

a kormány, és rendeletben 2022. szeptem-

ber 10-i hatállyal igyekezett rendezni ezen 

házak sorsát.

Eszerint kedvezményt vehetnek igénybe 

azok a családi fogyasztói közösségek is, 

akik olyan családi házban, vagy ikerházban 

élnek, ahol legfeljebb négy, egymástól el-

különülő lakás található, de csak egy kö-

zös gázórával rendelkezik. Ahhoz, hogy az 

ilyen lakóegységek esetén külön-külön is 

igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás 

mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, ha-

tósági bizonyítványt kell kérni a település 

jegyzőjétől, aki a dokumentumban meg-

állapítja az ingatlanon található lakások 

számát.

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a 

lakossági fogyasztónak kell benyújtania a 

földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági 

bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilat-

kozat benyújtását követő hónap elsejétől 

fogja biztosítani a kedvezményt.

Ugyanakkor az ellenőrzött ingatlanok ese-

tében sokan azért nem kapták meg a kért 

többletkedvezményt, mert nem feleltek 

meg az Országos Településrendezési és 

Építési Követelmények (OTÉK) által rögzí-

tetteknek, mely szerint a lakásoknak önálló 

bejárattal kell rendelkezniük. Ezt a feltételt 

módosította egy tavaly december 28-án 

elfogadott rendelettel a kormány. Ennek 

megfelelően azok, akiket első körben a 

fenti ok miatt utasítottak el, ti. az egyes 

egységek nem rendelkeztek önálló bejá-

rattal, újra kérelmezhetik a kedvezményt, 

amennyiben megfelelnek a OTÉK 105.§-

ában foglalt további feltételeknek.

Szentendrén cikkünk megírásáig 665-en 

nyilatkoztak arról, hogy bár egy mérőóra 

van, de több „lakóegység”-ből áll az ingat-

lanuk.

szeNteNDrei GYAlOGBUsz-PrOGrAM 

A Mindenki Szentendréje civil csoport ja-

nuár végén indítja újra a gyalogbusz-prog-

ramot: a három különböző, 1-1,5 km-es, 

15-20 perces útvonalon meghatározott 

időpontokban, erre a célra kijelölt „busz-

megállókban” szállnak fel a gyerekek. A 

gyerekcsoportot önkéntes, regisztrált fel-

ügyelők (buszsofőrök), jellemzően szülők 

kísérik el az iskolába. A gyalogbusz me-

netrendje fix, és iskolánként akár több út-

vonal is lehet. 1-4. osztályos tanulók szülei 

jelentkezését várják az alábbi iskolákból: 

Templomdombi Általános Iskola, Szent-

endrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

Szent András Katolikus Általános Iskola. 

Jelentkezés: gyalogbusz.szentendre@

gmail.com

ONliNe reGisztrÁCiÓs reNDszer 

Decem ber 5-én elindult a kedvezmé-

nyes parkolást kezelő online regisztrá-

ciós rendszer. A Szentendrei Rendészeti 

Igazgatóság irányításával készült egyedi 

fejlesztésű szoftver mind a kedvezményt 

igénylők, mind a nyilvántartást kezelők 

számára jelentősen megkönnyíti az ügy-

intézést: integrálja a várakozási kedvez-

mények és a védett övezetbe történő 

behajtás kezelését is. A szentendreiek 

számára nyújtott parkolási kedvezmény 

2023. január 1-től csak a regisztrált gép-

kocsik esetében érvényesíthető. Akik a 

védett övezetben laknak, vagy ide van 

bejelentve a cégük/szervezetük, azoknak 

behajtási hozzájárulást, várakozási enge-

délyt kell igényelniük akkor, amikor ennek 

érvényességi ideje lejár. Regisztrálniuk 

akkor kell, ha a II-es parkolási zónában 

is kedvezményesen kívánnak parkolni. A 

rendszer a www.ugyfelablak.szentendre.

hu linken érhető el.

OtP PéNzkiADÓ AUtOMAtA A v8-BAN 

A Vizes Nyolcas uszoda előterében he-

lyezte üzembe decemberben új bankauto-

matáját az OTP. A készpénzes tranzakciók 

bonyolítása a létesítmény recepciójának 

nyitvatartási idejében: hétköznaponként 6 

és 22 óra, hétvégenként és ünnepnapokon 

8 és 20 óra között lehetséges.

CsAPADékvíz-elvezető reNDszer 

Több mint 600 méter hosszan épült ki a 

csapadékvíz-elvezető rendszer a Vasvári és 

Forgách utcákban, a Szentlászlói úton, va-

lamint a Líra és Kút utcák teljes hosszában. 

A területen 465,4 méter újonnan megépí-

tett csapadékvíz-elvezető létesült, 137 mé-

ter hosszan pedig felújították, újraépítették 

a korábbi hálózatot. A kivitelezést megelő-

zően nemcsak geodéziai felmérés, hanem 

talajvizsgálati jelentés és geotechnikai terv 

is készült. A vizsgálatok sajnos azt igazol-

ták, hogy Izbég talajadottságai alkalmatla-

nok az esővíz megtartására, szikkasztására, 

ezért vált indokolttá a csapadékvíz elveze-

tése. A beruházásra a Pénzügyminisztéri-

um, mint támogató 2018-ban 99,2 millió 

forint vissza nem térítendő támogatást ítélt 

meg – a teljes költség az önkormányzati 

önrésszel együtt 120 millió forint volt.

lezÁrUlt A lAkCíM-felÜlvizsGÁlAt 

Szentendre 742 utcájában 1030 címmódo-

sítás történt, 1575 új esetben rögzítettek 

új címet, amire azért volt szükség, mert a 

meglévő lakcím nem szerepelt a központi 

címregiszterben. A 16.693 cím felülvizsgá-

lata során kiderült, hogy mintegy 1500 cím 

ugyanazt az ingatlant jelöli, így ma Szent-

endrén 15.158 lakcím szerepel a központi 

címregiszterben.

elleNérvek A BÁNYÁvAl szeMBeN 

„Szentendre ellenzi a pilismaróti bánya-

nyitást, Vác polgármestere szerint a dunai 

forgalom növekedése rengeteg hátránnyal 

jár majd. A többi dunakanyari település nem 

foglal állást főleg információhiányra hivat-

kozva” – írta meg a magyarnarancs.hu ja-

nuár 18-án. A cikk szerint megkeresésükre 

Szentendre Város Önkormányzata azt kö-

zölte, hogy a turisztikai ágazatot érintő hát-

rányok mellett „jelentős környezetvédelmi, 

és közlekedési érvek is a bányanyitás ellen 

szólnak, és Szentendrén is komoly lakos-

sági ellenállással kellene szembenéznie a 

vállalkozónak.”

A 2023-ban megnyitni tervezett, szerző-

déssel és környezetvédelmi engedéllyel 

rendelkező sóderbánya üzemeltetése 

évente 125 munkanapon át történne, a ki-

termelés négyötödét bárkákkal, uszályok-

kal a Dunán szállítanák, a többit közúton, a 

11-es főutat terhelve.

ÚJABB léPés Az M0-Ásért A Nemzeti Inf-

rastruktúra Fejlesztő Zrt. lezárta az M0-ás 

budapesti körgyűrű északi szakaszának elő-

készítésére kiírt közbeszerzést. A jelenleg 

a Megyeri híd nyugati végpontjában a 11-

es főútnál végződő M0-s autópálya északi 

szakasza a 11-es és a 10-es főutak között 8 

kilométeres új nyomvonalon épül majd ki 

négy sávon, leállósávokkal. Az új szakaszon 

egy 2,0 km-es, valamint egy 3,2 km-es alag-

útpár is létrejön. A budakalászi csomópont 
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a forgalmi igényeknek megfelelően átépül, 

Ürömnél pedig új forgalmi csomópontot 

építenek. A most lezárt közbeszerzés tehát 

az előkészítő munka része: az UNITEF’83 

Zrt. és a VIKÖTI Kft. többek közt a kiviteli- 

és tender tervdokumentáció elkészítését, 

valamint további engedély-beszerzéseket 

és -módosításokat végez el nettó 3,999 mil-

liárd forintos szerződéses értéken. (forrás: 

magyarepitok.hu)

kitÜNtetés A 70 éves kÖNYvtÁrNAk 

A Magyar Kultúra Napja rendezvényso-

rozata keretében az Országos Széchényi 

Könyvtárban szervezett ünnepségen ve-

hették át a HBPMK képviselői a Minősített 

Könyvtár címről szóló miniszteri oklevelet 

és a táblát. A könyvtár – amely az elismerő 

címet öt évig, 2027 végéig viselheti – jog-

elődje éppen 70 évvel ezelőtt nyitotta meg 

kapui a nagyközönség előtt. Az évfordulóra 

számos programmal készült a változatlan 

nyitvatartással működő intézmény. Lapunk 

34. oldalán az intézmény múltját az igaz-

gató, dr. Tóth Máté mutatja be.

krizBAi GerGelY BArCsAY-DíJAs 

A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapít-

vány kuratóriumának döntése alapján 

a 2022. év Barcsay-díj nyertesei: Krizbai 

Gergely (Krizbo) képzőművész, M. Kiss 

Márti festőművész és Szabó Franciska 

festőművész. A kiállítással egybekötött 

díjátadó ünnepségre január 26-án került 

sor a Fő téri ÚjMűhely Galériában. A fiatal 

szentendrei művésszel készült interjúnkat 

a 29. oldalon olvashatják.

DeiM PÁl kiÁllítÁsA BUDAPesteN 

Deim Pál születésének 90. évfordulóján, 

tavaly ősszel nyílt meg a MűvészetMalom-

ban a Csendek című retrospektív kiállítás. 

Februártól újra látható a kiállítás anyaga, 

további művekkel gazdagodva, a Ferenczy 

Múzeumi Centrum és a Virág Judit Galéria 

együttműködésében megvalósuló tárla-

ton. A Csendek – Az életmű új rétegei című 

tárlat február 3-tól március 17-ig, hétfőtől 

péntekig 10 és 18 óra, szombaton 10 és 13 

óra között látogatható a Virág Judit Galé-

riában (1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.).

DeCeMBerBeN elhUNYt fitOs JÓzsef 

Fitos József 1971-ben a Lenti csapatában 

kezdte a labdarúgást. 1978-ban innen iga-

zolt a Zalaegerszeghez, majd a 80-as évek 

elején a Haladás, később a Honvéd játé-

kosa volt. Rövid görögországi kitérő után 

1990-ben az Újpesti Dózsa együttesében 

szerepelt. Az utóbbi években rengeteget 

tett a labdarúgás utánpótlás nevelésért. 

Több száz szentendrei gyerek nőtt fel az 

egyesületében, a SZE-FI LSE-ben. A két-

szeres olimpiai válogatott hosszú beteg-

ség után, 63 éves korában hunyt el. Nyu-

godjon békében!

vérADÁst szervez A vÖrÖskereszt 

2023. február 3-án 9.00 órától várják a 

Castrum Centerben a 18-65 év közötti vér-

adó kat. A segíteni akarók – személyi iga-

zolvány, lakcím- és TAJ kártya birtokában 

– 17.00 óráig jelentkezhetnek a Paprikabíró 

utcai épületben.

2023-tÓl APPlikÁCiÓN A MeNetreND 

A Budapesti Közlekedési Központ nép-

szerű applikációjában január 25-től már 

elérhetők a Volánbusz Budapest elővá-

rosában közlekedő regionális autóbu-

szainak – a Volánbusz 300-899 számú 

regionális járatainak – valós idejű járat-

információi. Az újításnak köszönhetően 

mostantól minden fontos szolgáltató, a 

BKK mellett a MÁV-START, a MÁV-HÉV 

és a Volánbusz járatai is elérhetők a Bu-

dapestGO alkalmazásban.

ADAthAlÁszOk A fOXPOst NevéBeN 

A Pest Vármegyei Főkapitányság tájékoz-

tatása szerint az elmúlt hónapokban va-

lótlan tartalmú, a FOXPOST csomagküldő 

szolgáltató nevében küldött adathalász/

csaló e-mailekkel és üzenetekkel, illetve 

telefonon keresztül próbálkoznak csalók 

a felhasználók banki adatait megszerez-

ni. A csalás felismerhető, például úgy, 

hogy a levélben szereplő link helytelen, 

vagy maga a levél nem pontos adatokat 

tartalmaz, sok a helyesírási hiba benne. 

A Foxpost soha nem kér banki belépési 

adatokat sem telefonon, sem más formá-

ban, továbbá nem kezdeményez olyan 

telefonhívást, amelyben a szállítás meg-

erősítésére buzdítana.

DeCeMBeri testÜleti hírek
A 2022-es év utolsó, december 14-i testületi ülésén számos 

fontos témát tárgyaltak a képviselők. Összefoglaltuk a leg-

főbb döntéseket.

Átmeneti költségvetés

A 2023-as költségvetés várható februári elfogadásáig 

az önkormányzat és intézményei a 2022. évi időará-

nyos költségvetés szerint működnek. Ezen túlmenően 

az önkormányzat maximum 400 millió forintnyi tagi 

kölcsönt nyújt az év első hónapjára

ismét pályázható belvárosi ingatlanok

A Fő tér 11., a Fő tér 16. és a Dumtsa Jenő u. 9. 

sz. alatti önkormányzati ingatlanok hosszútá-

vú bérbeadása kapcsán tavaly már hirdetett 

nyertest a város vezetése, a sikeresen pályá-

zók azonban végül visszaléptek. A testületi 

döntés értelmében e pályázatokat újra kiírja a 

város.

Módosult a szociális rendelet

A rendkívüli települési támogatásra jogosultak ese-

tében emelkednek a jövedelmi határok: az egy főre 

eső havi jövedelem 120.000 Ft-ra, (gyermekét/gyermekeit 

egyedül nevelő szülő esetében is), egyedülállók esetében 

140.000 Ft-ra. A rendelet a kihirdetését követő napon lép 

hatályba.

Nem emel adót az önkormányzat

A kormányzati elvárásokkal ellentétben nem a helyi adók mér-

tékét emeli az önkormányzat, hanem elsősorban az adóelma-

radások behajtására koncentrál továbbra is. 2022-ben több 

mint 444 millió forint kintlévőséget sikerült behajtani – a 

kintlévőségek jelenleg mintegy 96 milliót tesznek ki.

sikeres sPAr- pályázat – a céldátum 2024 

karácsonya

Az önkormányzat eredetileg a HÉV-állomás kör-

nyéki teljes városrészre írt ki komplex fejleszté-

si pályázatot még tavaly tavasszal, a kiírásra 

azonban nem akadt jelentkező. A város vezeté-

se ősszel újraindította a fejlesztési pályázatot, 

de immár annak csak az első ütemére, mely 

szerint a pályázó a leégett épületelemeket 

elbontva megépíti az élelmiszer-áruházat te-

remgarázzsal és további parkolóhelyeket alakít 

ki. Ezúttal volt jelentkező: a SPAR Magyarország 

Kereskedelmi Kft. Az érvényes pályázatot benyújtó 

Spar célja, hogy legkésőbb 2023 májusára engedé-

lyezésre beadható legyen minden tervdokumentáció, 

és 2024 őszére, de legkésőbb karácsonyra megnyithasson 

a kereskedelmi egység. Érdekességként: a szerződés összesen 

19 önkormányzati ingatlant, illetve ingatlanrészt érint – a kont-

raktus előkészítésének határideje február 28. A városrész komp-

lex fejlesztésének II. ütemére tíz éven belül kell sort keríteni.
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100 millió ft-os fejlesztés indulhat v8-ban

Az AQUAPALACE Kft., a KÓPÉ SE és Szentendre Város Önkor-

mányzata közötti háromoldalú együttműködési megállapodás-

nak köszönhetően csaknem 100 milliós fejlesztési forráshoz jut 

a V8 uszoda – az összegből mintegy 30 millió az önkormányzati 

önrész. Az összegből az uszoda műszaki állapotát fejlesztik, és 

energetikai korszerűsítését végeznek el.

Március 31-ig biztosított az uszoda működése

A képviselő-testület úgy döntött, hogy – bízva az állami támo-

gatás mielőbbi megérkezésében – vállalja a rá háruló terheket, 

és március 31-ig az uszodát nyitva tartja. Döntés született arról 

is, hogy ebben az időszakban az intézmény távhőszolgáltatási 

alapdíján nem emel VSZ nZrt. A V8 uszodát a tankerület isko-

láiba járó diákok továbbra is ingyen használhatják.

Pontosított parkolási rendszer

A rendeletmódosítás értelmében regisztrált gépjármű eladása 

esetén a regisztrációs díj visszafizetendő. A szükséges doku-

mentumokat jelen pillanatban kizárólag személyesen lehet 

benyújtani az üzemeltető ügyfélszolgálatán.

emelkedik a közlekedési kártya díja

A kártya díja a tanulók és a nyugdíjasok számára az eddigi 2700 

Ft helyett 3090 Ft lesz, a teljes árú díj pedig 4800 Ft-ról 5490 

Ft-ra emelkedik.

Új utcanevek születtek

A testület három, eddig névtelen közútnak adott nevet az ott 

lakók kérésére: ezentúl Szentendrén van Csillagfürt utca, Zsurló 

utca, és a Podkámen dűlőről elnevezett közút is.

Az Ábrányi emil Program 3 évének értékelése

A testület megvitatta a program időarányos megvalósulásáról 

szóló tájékoztatót – a program értékeléséről részletesen külön 

cikkben foglalkozunk.

JANUÁri testÜleti hírek

A képviselő-testület a január 25-i ülésén tárgyalt témák főbb 

döntései:

Új árszámítási mód az energiabeszerzésben

Egy januári kormányrendelet értelmében az önkormányzatok 

számára lehetőség nyílik arra, hogy márciustól szeptember 

végéig rögzített árképzéssel meghatározott áron vásárolhassák 

meg a működésükhöz szükséges földgázt földgázkereskedő-

jüktől. Az átállni kívánóknak január 27-ig kell nyilatkozniuk a 

földgázkereskedőjük felé arról, hogy a jogosultságuk fennáll, 

és igénybe veszik a módosított elszámolást. A lehetőség a 

2023-as évre vonatkozik. A testület – bízva a világpiaci ten-

denciák javulásában, illetve a még nem ismert, de előnyösnek 

vélt szerződési feltételekben – a kiszámítható és biztonságos 

energiabeszerzés érdekében úgy döntött, vállalja az átállást 

az új számítási módra.

Barackvirág utcai esőkert – indulhat a közbeszerzés

A Kerekerdő Kertépítő Kft. 2022. januárban készítette el a Ba-

rackvirág utca Ady Endre út és Dunapart közötti részén a meglé-

vő árok korszerűsítésének esőkert kialakítási tervet. Az esőkert 

olyan sík részén kialakított árok, amelyben nincs mesterséges 

felszínborítás (beton, aszfalt, térkő stb.), hanem talaj és gyorsan 

növő növényzet jellemzi. Az esőkert nagy mennyiségű vizet tart 

vissza, azt megszűri és késleltetve, egyenletesen adja le. A vizes 

szakági tervrészekkel is kiegészült koncepció megvalósítására 

EU-s forrás áll rendelkezésre.

Napelemek a belvárosban – megszorításokkal

A napelem elhelyezése jelenleg a belváros történelmi magjá-

ban egyáltalán nem lehetséges, míg a belváros többi részén 

feltételekhez kötött. A növekvő igényt érzékelve tavaly ősz-

szel döntött a testület arról, hogy településvédelmi rendele-

tét módosítja, illetve egyeztetést kezdeményez az illetékes 

hatóságokkal és a lakossággal. Az egyhangúlag elfogadott 

módosítás szerint a Belváros északi, kertváros karakterű terü-

leteire (Hold u.- Dézsma u.-Ady E. u.-11. sz. főút által határolt 

terület), valamint a Belvároson belüli déli, társasházas karak-

terű területekre (Rózsakert ltp., Bolgár u., Palánta u., Kertész 

u. környéke) – továbbra is településképi bejelentéshez kötve, 

de – a jelenlegi szigorú szabályok alól mentesülve telepíthető 

a jövőben napenergiát hasznosító berendezés. A legszűkebben 

értelmezett belváros, az ún. Belváros történelmi mag karakterű 

területen továbbra is a teljes tilalom marad.

Gyógy- és fűszernövény kert a kálvária út végén

Több lakossági fórumon is szóba került a Kőhegy alatti ön-

kormányzati terület rekreációs célú felhasználása. A szakér-

tők, tájépítészek segítségével kialakított, több évet felölelő 

fejlesztési tervben többek között fogadóépület, tanösvény, 

gyümölcsöskert, szőlőlugas, és egy több osztály befogadására 

alkalmas kültéri osztályterem is szerepel. A több ütemben 

megvalósítható koncepció kitér a környező területekre java-

solt fejlesztésekre is. A testület egy tartózkodással elfogadta 

a fejlesztési tervet.

renopont – energetikai otthonfelújítási központ nyílhat 

szentendrén

Az önkormányzat célja egy olyan helyi tanácsadó iroda meg-

nyitása meghatározott ügyfélfogadási idővel, ahol szakértő 

segítséget, javaslatot, tanácsot tudnak adni az érdeklődő lako-

sok számára a beruházásokhoz, vagy akár a környezettudatos, 

energiatakarékos életvitelhez kapcsolódóan. Az Energiaklub 

Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ, valamint a Magyar 

Energiahatékonysági Intézet (MEHI) 2022. évben azzal a szán-

dékkal kereste meg az önkormányzatot, hogy egy együttmű-

ködés keretében Szentendrén nyitnák meg új irodájukat. A Ren-

oPont Energetikai Otthonfelújítási Központ heti 1 alkalommal, 

6 óra időtartamban működhet, ahol energiahatékonysággal 

foglalkozó szakember fogadja a lakosokat. Az egyhangúlag 

elfogadott határozati javaslat szerint az iroda pénzügyi hátteré-

ről a képviselő-testület a 2023. évi költségvetés elfogadásával 

egyidejűleg dönt.

A kert látványterve | Forrás: Testületi Előterjesztés
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A tartalmat szentendrének kell előállítani
Ahogyan azt korábban megírtuk, 2022. november 23-án alakult 

meg Szentendrén a Kulturális Kerekasztal, melynek feladata 

a tavaly novemberben elfogadott városi brand stratégiának 

tartalommal való megtöltése. Ehhez a stratégia ad elvi és 

gyakorlati kereteket. A tagok Szentendre teljesen különböző 

kulturális területeiről, különböző tudással, élettapasztalattal 

képviseltetik magukat.

Az alakuló ülést követő találkozóra immár egy műhelymunka 

keretében, 2023. január 21-én került sor a Hamvas Béla Pest 

Megyei Könyvtár olvasótermében. Az eseményen 25-en vettek 

részt, köztük a stratégia kidolgozója, Szabó Ádám, de együtt 

dolgozott a tagokkal Fülöp Zsolt polgármester és Magyar Judit 

alpolgármester is.

Köszöntőjében Szabó Ádám elmondta, a brand stratégia olyan 

szabályokat és kereteket határozott meg, melyeket a szentend-

reieknek kell konszenzusos formában tartalommal megtölteni-

ük. Ennek eredményeként születik meg az ún. marketing stra-

tégia. A szombati műhelymunka célja az volt, hogy a megadott 

módszertant a csoportokra oszló résztvevők egy fiktív ötleten 

keresztül ismerjék és tanulják meg. A kompromisszumos öt-

letnek aztán meg kellett határozni a célját és a célközönségét, 

a szervezőit, azt, hogy milyen értéket ad át, milyen csatornán 

keresztül szól, hogyan éri el a célközönséget, milyen erőforrá-

sokat, költségeket igényel, illetve milyen bevételekkel számol.

A közel kétórás műhelymunka eredményeként három ötlet szü-

letett. Az egyik a Szentendre Expo ötlete, amelyet évente rendez-

ne meg a város a frissen beköltözők üdvözlésére, azzal a céllal, 

hogy megismerhessék a város intézményeit, a városban rejlő 

lehetőségeket, a város által nyújtott szolgáltatásokat. A másik 

két csoport ötlete a célt tekintve hasonlított egymáshoz, ugyanis 

a Szentendréről elérhető valamennyi információt, kereshető és 

naprakész módon kívánták egy felületre rendezni, ki egy Visit 

Szentendre honlap útján, ki egy mobilalkalmazás keretében.

Az esemény zárásakor Szabó Ádám ismételten hangsúlyozta, 

ha a jelenlévők a megismert szabályrendszert alkalmazzák 

a későbbiekben is, képesek lesznek integráltan gondolkodni 

és a marketing is gördülékenyen működik majd. Hozzátette, a 

következő lépés, hogy a stratégia tartalommal való megtöl-

tésére immár nem fiktív, hanem konkrét javaslatok kerüljenek 

kidolgozásra a városmárka stratégiájának kulturális részében, 

valamint elkészült egy marketing munkaterv vázlat, amit a to-

vábbiakban a város vezetői és döntéshozói tudnak használni a 

stratégia megvalósításában, Szentendre kulturális történetének 

és mindennapi működésének bemutatásában, érthető elme-

sélésében az aktuális programkínálaton keresztül.

G. S.

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, Gu-

lyás József, Istók Bernadett, Jassó Sándor, Juhász Gergő, Koltai 

Andrea, Krizbai Gergely, Krizbainé Szabó Éva, Lex Zsuzsanna, 

Musza Györgyi, Németh Kristóf, Pelle Csilla, Petrovity Sándor, 

Pistyur Imre, Tardy Anna, Török Gergő, Török Katalin, Vadász Dá-

niel, Varga Tímea, Verebélyi Diána, Vincze Ottó, Zsigmond Attila

Jakov ignjatović és kora

Jakov Ignjatović (1822-1889) és kora címmel 2022. december 

7-én egynapos nemzetközi konferenciát tartottak Szentend-

rén az író születésének kétszázadik évfordulója alkalmából. A 

konferenciát Lásztity Péró, a Budapesti Szerb Intézet igazgatója, 

Dragan Staniać, Matica Srpska elnö-

ke Újvidékről és Fülöp Zsolt, Szent-

endre polgármestere nyitotta meg.

A változatos tematikájú, több mint 

húsz, szerb és magyar nyelven – 

szinkrontolmács közreműködésével 

– elhangzott előadás a szentendrei 

születésű író – a szerbek Jókaija, 

ahogy szokták őt nevezni – mun-

kásságának elemzése mellett fog-

lalkozott az irodalmi kortársai között 

elfoglalt helyével, valamint annak a 

kornak a bemutatásával, amelyben 

élt és alkotott.

Néhány példa a belgrádi, a niši és a magyarországi egyetemek, 

kutatóintézetek szakembereinek témaválasztásából: Félresik-

lott életek Jakov Ignjatović műveiben; Szórakozás és társadalmi 

élet a szerbek körében Jakov Ignjatović műveiben; Magyar ha-

tások Jakov Ignjatović társadalmi regényeiben; Jakov Ignjatović 

műveinek fogadtatása a magyar irodalomban; Jakov Ignjatović 

politikai tevékenysége 1849-ig; Jakov Ignjatović politikai ideoló-

giája; Jakov Ignjatović műveinek fogadtatása a 21. században.

A városháza dísztermében elhangzott előadások után került sor 

a Jakov Ignjatović az első szerb rea-

lista író, Szentendre szülötte, a szerb 

magyar barátság híve című kétnyelvű 

roll-up kiállítás megnyitására, végül 

a Magyarországi Szerb Színház zenés 

irodalmi előadása zárta a napot.

December 8-án az író tiszteletére 

rendezett irodalmi találkozóval foly-

tatódtak a programok a Szamos Cuk-

rászda Klimt termében. Ezt követően 

megkoszorúzták az író Dumtsa Jenő 

utcai szülőházán 1948-ban elhelye-

zett emléktáblát és az író mellszob-

rát, leleplezték a róla elnevezett kis utca szerb nyelvű utcanév 

tábláját. Ezután a Matica srpska küldöttsége látogatást tett az 

író közelmúltban felújított szülőházában, aminek új tulajdonosa 

az író arcképét és egy tőle származó szövegrészletet láttató 

modern alkotást helyezett el az épület oldalsó utcai falán.

T. K.

Emléktábla | Fotó: Bellai László

Szabó Ádám csoportja a műhelymunkán | Fotó: Bellai László



12
—

h
ír

e
k

kálvária a leégett spar körül

A leégett spar körül nagyon sok vitás kérdés bontakozott ki 

szentendrén és hozott felszínre korábban nem látható konflik-

tusokat a városvezetés, a lakosság, a kormány és a kereskedők 

között. Alábbiakban összefoglaltuk, mi történt eddig.

2021. április 7-én este 7 óra körül leégett a HÉV-állomás melletti 

Spar, amely üzlet a város kereskedelmében, az itt élők élelmi-

szerellátásában kiemelt szerepet töltött be. A tűz a 2000 négy-

zetméteres épület áruátvételi raktárában keletkezett, majd 

továbbterjedt az áruház belső terére és a tetőszerkezetére 

egyaránt, amely megsemmisült. A tűzeset után az újjáépítés 

terveit a város napirendre tűzte, de hosszú ideig nem történt 

előrelépés, mert jogvita alakult ki. A terület tulajdonjoga ugyan-

is az önkormányzaté, a felépítmény viszont a Pikk Terc Kft-é 

volt, akitől a Spar bérelte az ingatlant. A szerződés szerint a 

földhasználat addig érvényes, amíg áll a felépítmény. Ezért a 

Spar maradványait a tulajdonos nem akarta lebontani, és az a 

mai napig is áll. Ezután tárgyalások kezdődtek a tulajdonosok 

között, illetve a Spar – adásvétel következtében – a Pikk Terc 

Kft. helyére lépett, mint tárgyalópartner.

A leégett épület felvetette a bevásárlóközpont teljes terüle-

tének felújítási kérdéseit is. Ezt már a korábbi városvezetés is 

szorgalmazta, de nem valósulhatott meg állami forrás hiányá-

ban. Közben a jelenlegi városvezetés annak érdekében, hogy 

a terület hasznosításába a város lakóinak az elképzelése is 

bekerülhessen, kérdőíveket készített online és nyomtatott for-

mában, majd a beérkezett javaslatokat úgynevezett Közösségi 

Kávéház keretében vitatta meg az érdeklődő szentendreiekkel.

2022. április 27-én írta ki az önkormányzat a HÉV állomás kör-

nyékén fekvő, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokra 

vonatkozó, földhasználati és településrendezési szerződés 

megkötésére irányuló nyilvános pályázatot. E szerint a tulaj-

donjog az önkormányzatnál marad. Ennek határideje 2022. au-

gusztus 1-jén járt le, érvényes pályázat azonban nem érkezett. 

A városvezetés ekkor döntött úgy, hogy az új pályázati kiírást 

minél hamarabb előkészíti, hogy az augusztus végi rendkívüli 

testületi ülésen érdemben tárgyalhasson róla.

Közben a városvezetés megbeszéléseket kezdett Lázár Já-

nos építésügyi és beruházási miniszterrel. A miniszter szerint 

a kérdéses terület fejlesztését egységként kell kezelni, és azt 

az önkormányzattal egyeztetve kell végigvinni. A kereskedelmi 

fejlesztéssel kapcsolatosan támogatást ígért a Hajdú-Bihar 

megyében székelő plázabizottságnál, mert nem új fejlesztésről 

van szó, hanem egy régebbi áruház néhány méterrel arrébb 

történő újjáépítéséről. (Ez azért volt fontos, mert áruházstop 

van érvényben, újabb kereskedelmi központok építését nem 

engedélyezik.)

A legutóbb kiírt pályázat határideje 2022 novemberében járt le, 

és egy érvényes pályázat érkezett, a SPAR Magyarország Keres-

kedelmi Kft-től. A pályázatban két fejlesztési ütemet határoztak 

meg, az első ütemben a pályázó a leégett épületelemeket 

elbontva megépíti az élelmiszer-áruházat teremgarázzsal, és 

további parkolóhelyeket alakít ki.

A témában történt megkeresésünkre Szentendre főépítésze 

Kiss Gabriella megerősítette, több feltételnek kell teljesülnie 

ahhoz, hogy a várva várt munkálatok elindulhassanak. Egyrészt 

szükséges a helyi építési szabályzat módosítása, amely a ter-

vek szerint idén májusban megtörténik, majd a plázastop alóli 

felmentés birtokában körülbelül 2023 őszére várható az építési 

engedély megszerzése.

A Spar is akként nyilatkozott, hogy leghamarabb év végén kez-

dődhet meg a kivitelezés, mindez tehát azt jelenti, hogy talán 

2024 őszére, de reálisan karácsonyra készülhet el leghamarabb 

az új áruház épülete.

R.L.

A gyerekek jövőjéért futottak
fussunk a gyerekek jövőjéért címmel tartottak megmozdulást 

pomázi civilek január 28-án szombaton a város futópályáján.

A január 23-i héten ugyanis újabb országos sztrájkot hirdettek 

az országos pedagógus szakszervezetek, Pomázon ezzel az 

eseménnyel fejezték ki a szülők, a gyerekek a szolidaritásukat, 

és ajánlhatták fel futva vagy sétálva megtett kilométereiket 

kedvenc iskolájuknak vagy óvodájuknak. Nemcsak a pomázi, 

hanem a környező települések intézményeiért is fel lehetett 

ajánlani a megtett távot, sokan futottak a szentendrei Bárczy, és 

a Móricz Zsigmond Gimnáziumért is, illetve a Szentistvántelepi 

Általános Iskoláért. A százkilencven résztvevő mindössze egy 

óra alatt összesen hatszáz kilométert gyűjtött a pomázi futó-

pályán, jelezve, hogy kiállnak a sztrájkoló pedagógusok és a 

minőségi oktatás megteremtésének feltételei mellett.

A szervezők hangsúlyozták, hogy itt tényleg nem a győzelem, 

hanem a részvétel volt a fontos, már csak azért is, mert voltak, 

akik tolókocsival, vagy babakocsival sétálva tették meg a távot. 

Mások apró gyerekkel a karjukon érkeztek, de voltak profi futók is, 

akik önmagukban rengeteg kilométert gyűjtöttek egy-egy intéz-

ménynek. Pomázi vállalkozók járultak hozzá az eseményhez ado-

mányaikkal, a szervezők a Jutka Papírtól lufit és lufifújót, a Marci 

bolttól ásványvizet, az Imre családi gazdaságtól szörpöt, a pomázi 

zöldség és gyümölcs Miniplázától almát és narancsot kaptak. Az 

Almafa Óvoda közössége vállalta a szervezés legnagyobb részét, 

és mindezt Bagi Rea, egy pomázi édesanya koordinálta.

R.L.

Légifotó a HÉV környékéről | Forrás: szentendre.hu

600 kilométer gyűlt össze | Fotó: Bagi Rea



A kaposvári születésű An-

tal István József 2008-ban, 

egy szakadékba zuhant autó 

mentése után döntött úgy, 

hogy belép a Kaposvári Ön-

kéntes Tűzoltó és Életmentő 

Egyesületbe. Költözését kö-

vetően tagja lett a HUSZÁR 

Mentőszervezetnek és a Pest 

Megyei Kutató-Mentő Szolgá-

latnak is. „Én nem kocsmába 

járok, meg biliárdozni, hanem 

menteni” – meséli a Szent-

endre és Vidékének. 2020 

óta a szolgálat parancsnoka, 

s a munkája a napi ügyeken 

túl sok szervezéssel és ado-

mánygyűjtéssel is jár. Pénzt 

azonban továbbra sem kap, 

ezért főállásban a helyi Ford 

autókereskedésben dolgozik, 

ahol elmondása szerint maxi-

málisan támogatják az önkén-

tes tevékenységében.

Bár korábban szívesen lett 

volna hivatásos tűzoltó, je-

lentkezésekor még nagy volt 

a túljelentkezés. Évekkel ké-

sőbb megszerezte ugyan a szükséges 

papírokat, de aztán meglátta a fizetési 

kondíciókat, illetve azt mondták neki, 

még egy bentlakásos alaki kiképzés is 

szükséges a felszereléshez, és úgy dön-

tött, marad az autókereskedésben, sza-

badidejében pedig önkéntesként oltja a 

tüzeket, vagy menti a sérült túrázókat.

És hogy mi motiválja? Saját bevallása 

szerint adrenalinfüggő, de nem csak ez 

mozgatja. „Ott van az az érzés, amikor 

megszólal a telefon, és menni kell segíteni. 

Legyen ember, állat, vagyon, tehát bármi-

lyen mentés, amihez egy kis pluszt tudunk 

nyújtani, az számomra nagyon jó érzés. És 

engem rendkívül motivál maga a csapat is, 

ami hihetetlenül összetartó, akár a magá-

néletben is számíthatunk egymásra, több 

barátom is lett a kollégák közül.”

A tűzoltás mellett munkát vállal a HUSZÁR 

Mentőszervezetben is. Ők azon kevesek 

közé tartoznak, akik nemzetközi kataszt-

rófák esetén is bevethetőek. Bár rengeteg 

idővel jár a gyakorlás, a felkészülés, István 

ezért a munkáért is lelkesedik.

Meglepő elismerés

„Ez egy magas szintű szakmai elismerés a 

megyétől, pláne önkéntesként, nem is szá-

mítottam rá. Ezek a dolgok azok, amelyek 

előre visznek, és amiért úgy érzem, hogy 

érdemes csinálni.”

Az idei év nem volt könnyű, a hosszú, forró 

nyár nagy tüzeket hozott. Pilisszentlászló, 

Tatárszentgyörgy mellett is égett az erdő, 

menni kellett. Istvánt az előbbi esetben a 

Balatonon érte a riasztás. „Ép-

pen a Balaton közepén voltam, 

amikor megszólalt a telefon – 

valahogy éreztem, hogy be kell 

vinnem a telefont a vízbe –, így 

konkrétan a tóban kezdtem el 

szervezni a mentést, mert a me-

gyével én tartottam a kapcso-

latot. Lényegében attól a pilla-

nattól, ahogy felértem, másnap 

délelőttig folyamatosan kint 

voltam. De Tatárszentgyörgy 

rosszabb volt, ott három napig 

oltottunk.”

Mint a beszélgetésből kiderül, 

egy tűzeset arra is jó, hogy a 

tűzoltó tanuljon belőle. „Ez egy 

olyan szakma, amit az ember 

örök életében csak tanul, és ha 

minden oltásban csak egy mon-

dat, vagy egy mozdulat van, 

azt én megőrzöm, és tovább 

is adom az újaknak. Merthogy 

nincs két egyforma oltás, min-

den káreset különböző.”

„Nyáron az ALDI parkolójá-

ban bezártak egy gyereket a 

kocsiba. Mivel ott dolgozom, 

átmentem, betörtem az ablakot, kivettem 

a gyereket. De a 2019-es papírgyári tűznél 

egy szerződéskötés során pattantam fel. A 

főnököm nem értette, mondtam neki, nézz 

hátra, ott a füst. Az ügyféltől elnézést kér-

tem, és elmentem oltani. Sokat köszönhetek 

a munkáltatómnak, amiért ezt tolerálja, és 

engedi, hogy csináljam.” István szerint van-

nak előnyei is ennek a munkának, például 

alkoholt nem is tudja mikor ivott utoljára. 

„Biztos vagyok benne, ha innék, akkor szó-

lalna meg a riasztás.”

-zzs-

A Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete is nehéz helyzetbe került. A 

növekvő üzemanyagárak, a felszerelések drágulása nehezen finanszírozható az 

adományokból. Ezért a tűzoltók azt a megoldást választották, hogy nemcsak kérnek, 

hanem adnak is. Vállalják veszélyes fák kivágását, tűzifa darabolást, bármi olyan 

munkát, amivel segíteni tudnak. Cserébe anyagi támogatásra lenne szükségük, 

hogy biztosítsák az Egyesület biztonságos működését. Aki élne a profi segítséggel, 

keresse Antal István parancsnokot: +36204292646. Aki pedig adománnyal támogat-

ná a szervezetet, a MagNet Bank 16200230-10020391 számlaszámán teheti meg

Szabadidejében menteni jár

Antal István József kapta 2022 decemberében Az Év Tűzoltója díjat. 
Elismerése azért is különleges, mert István a Szentendre Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kötelékébe tartozik. 
A díjat korábban csak hivatásosoknak osztották ki.
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Antal István József a díjátadón



Mit várunk 2023-tól?
Olyan embereket szólítottunk meg eb-

ben az összeállításban, akik tavaly nagy-

interjúkban mondták el élményeiket, és 

gondolataikat. Most újra megkérdeztük 

néhányukat, mire készülnek idén, hogyan 

látják a 2023-as esztendőt.

hajnal szilvia (a Szentendrei Városi Óvo-

dák intézményvezetője)

Hajnal Szilvia, tavalyi, októberi lapszá-

munkban arról számolt be, hogy kilátás-

talan helyzetben vannak, és miközben 

igyekeznek megőrizni magas szintű szak-

mai munkájukat, nagyon sok óvodapeda-

gógust nélkülözni kényszerülnek.

„Az évet ügyeleti rendszerrel kezdtük, január 

9-ig csak az izbégi óvoda nyílt meg, azért, 

hogy támogassuk az önkormányzatot az 

energiaköltségek csökkentésében. Számí-

tunk az idén a kormányzat által megígért tíz 

százalékos béremelésre is. Ez főképp csak 

tűzoltásra lesz elég, tekintve az ennél lé-

nyegesen magasabb inflációt. A béremelés 

biztosan nem lesz alkalmas arra, hogy az 

óvodapedagógusokat a pályára vonzza, il-

letve megtartsa. Ezért arra számítok, hogy a 

külső, gazdasági körülmények romlása mi-

att a munkaerőhiány továbbra is növekedni 

fog az óvodákban. Az idei költségvetésünk 

úgy készült el, hogy az az óvodák működé-

sét minimális szinten biztosítsa. Igyekeztünk 

lefaragni a dologi kiadásokból, a munkaru-

hákból, nem terveztünk semmilyen fejlesz-

tést vagy korszerűsítő beruházást. Annyit 

tudunk tenni, hogy ha ilyen pályázat lát 

napvilágot, akkor rögtön pályázni fogunk. 

Közben igyekszünk megőrizni a magas szin-

tű szakmai munkát, elsősorban a gyerme-

kek érdekében, de azért is, mert már ez az 

egyetlen, ami az óvodapedagógusokat a 

szentendrei óvodákba vonzhatja.”

kiss Judit Ágnes (író, költő, pedagógus)

Kiss Judit Ágnes, Szentendrén élő író, költő 

és pedagógus, tavalyi interjújában hosz-

szan beszélt a Covidról, a háborúról és 

személyes pedagógiai életútjáról. Akkor 

még friss élmény volt a háború, ami a saját 

közegében szinte sokkszerű hatást váltott 

ki. Most inkább a várható következmények-

ről esett szó.

„Nagyon különös, hogy milyen hirtelen tud-

nak újfajta sötétségek megjelenni az éle-

tünkben. Az interjú elkészülésének idején 

még nagyon élt bennem a remény, hogy a 

háborúnak hamar vége szakad. Nem így 

történt, és nem tűnik úgy, hogy ebbe az 

irányba haladnának a dolgok. Arra sem 

számítottunk, hogy ilyen szintű inflációt 

kell majd átélnünk, ami szintén hatással 

van mindannyiunk életére. A pedagógusok 

helyzete engem közvetlenül érint, hiszen 

augusztusban lejár majd az alkotói ösz-

töndíjam, és ősztől visszatérek az iskolába. 

Ha másért nem, de legalább azért, hogy le-

gyen ott valaki, aki tovább veri az asztalt az 

oktatás színvonalának emeléséért. Nagyon 

ellentmondásos érzésekkel búcsúztattam 

az óévet, mert személy szerint elég sikeres 

esztendőt zártam, három Merítés-díjat is 

nyertem: a Csodabogár című meseköny-

vem megnyerte a zsűri és a közönség díját 

is gyerekkönyv kategóriában, Szlalom című 

verseskötetem pedig a líra kategóriában lett 

első. Az alkotói szabadságom alatt pedig 

elkészült az új regényem, újabb gyerekköny-

vek és egy verseskötetem is készülőben van. 

Remélem, nemsokára megjelennek majd 

nyomtatásban is. A személyes életemben 

sokféle reménnyel vágok neki az újévnek. 

Közben a világ jövője korántsem tölt el bi-

zakodással.”

Mészáros József (vállalkozó)

Mészáros Joe egy olyan ízig-vérig helyi 

vállalkozó, aki a betonban látott és lát 

fantáziát. Többekkel ellentétben pozitívan 

tekint 2023-ra, pedig egy olyan iparágban 

dolgozik, amelyet a kezdődő válság erő-

teljesen érint.

A fejlesztések leállítása, a beruházások 

elmaradása mind rossz hatással van az 

építőiparra, ennek ellenére már számos 

fejlesztésen van túl, és ezeket idén is foly-

tatni fogja. Telephelyet bővítenek, spe-

ciális kőfaragó robotsort telepítenek, és 

a további műkőöntéshez szükséges he-

lyiségek létrehozása is tervben van. Bár 

korábban még nehezen talált munkaerőt, 

most azt látja, sok munkahely megszűnt 

a környéken és felszabadul sok hasznos 

munkavállaló. „Én bizakodó vagyok, mert 

nekünk még van munkánk, és bár ez a tél 

eléggé bizonytalan mindenhol, tavaszra nor-

malizálódni fog kicsit a helyzet. A következő 

időszakban azonban mindenkinek rendeznie 

kell a sorait, újra kell gondolni a tevékeny-

ségét, mert komoly, begyűrűző gazdasági 

válság van kilátásban, nagy szerepe lesz 

a vállalkozások reziliencia-képességének.”

A Locart tulajdonosa szerint jelenleg több 

probléma sújtja a magyar gazdaságot, de 

igyekszik minden helyzetben megtalálni a 

jót. „Ha hosszútávon gondolkodunk, akkor 

mindig lesz helye olyan értékteremtő fog-

lalkozásoknak, mint amit mi is csinálunk, 

csak meg kell találni a piacát. Mi erősödésre 

használjuk fel ezt a bizonytalan időszakot, 

az alapokat most lehet a legjobban meg-

erősíteni, illetve olyan területeket fejleszteni, 

amelyek hosszútávon stabilan tudják biz-

tosítani a működést. A feladat annyi, hogy 

gyorsan reagáljunk az újabb piaci helyze-

tekre.”

schramkó Péter (filmesztéta)

Schramkó Péter a P’Art moziban vezet film-

klubot Szarka Judittal. A tervei, elképze-

lései helyett gondolatait osztotta meg a 

szegénységről, elmúlásról, az ősökről és 

arról, mik azok az értékek, amelyek elkí-

sérnek minket.

„Harmincas éveimben, az ezredforduló 

táján kezdtem el töprengeni azon, hogy 

megússza-e ez a mi kelet-közép-európai 
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nemzedékünk a vért, a majd minden csa-

ládot érintő gyászt és földönfutást. Már 

látszik, hogy aligha. Anyám, családjával 

budapesti pincékben bujkálva, apám egy 

vagonban Kassa-Gdansk-Celldömölk bi-

zarr háromszögében bolyongva lépte át a 

felnőttkor határát. Rákosi és Kádár idején 

szívükben a háborús rémület árnyékával 

és szorongással, de élő, tudatos hittel vál-

laltak bennünket, a három gyermeküket. 

Jól-rosszul, ajándékozva és sebezve egy-

szerre mégis, mintha mi sem történt volna 

átadták értékrendjüket, belső iránytűjüket, 

mindezekkel együtt, és mindezek ellenére. 

Szüleim, velük sokat perelő, fiaként, 2023 

januárjában naponta eltöprengek ezen. Ez 

sokat segít és bátorít. Hazám – szintén so-

kat perelő – fiaként azonban hetedíziglen 

sem látok hitelt érdemlő mintát ott, ahol a 

hazám képét viselik, vagy éppen árulják. 

Rémülettel tölt el az a mintázat, amit tu-

lajdon »elitünk« önismeretet nélkülöző, 

felelősséghárító, hazug és tolvaj önzése 

kirajzolt és éppen ma is vesztünkre rajzol a 

Kárpát-medence homokozónyi horizontján. 

Körülöttünk, közöttünk és bennünk torát üli 

a barbárság. Most minden igaz beszédnek 

százszorosra, ezerszeresre nő a jelentősége. 

A hitvallók és mártírok kora nem múlt el. A 

menthető dolgokat, a hordozható értékeket 

kell számbavenni. Kis dolgokban, találko-

zásokban, érintésekben, darab kenyérben. 

Szépen bánni egymással, hogy legyen erőnk 

és tartalékunk a mostoha időkben. Ahogy a 

kőhegyi zászlórúd talapzatán áll a lyukas 

zászló alatt: »Ahogyan egymással bánunk, 

az a Hazánk.«”

Dr. tóth Máté (a Hamvas Béla Pest Megyei 

Könyvtár igazgatója)

Tóth Máté, a Hamvas Béla Pest Megyei 

Könyvtár igazgatója sokféle, intézmény-

nyel kapcsolatos tervéről beszélt tavaly a 

vele készült interjúban. Akadtak közöttük 

olyanok, amelyek a könyvtár fejlesztésé-

ről szóltak, és akadtak, amelyek a várható 

megszorításokról. A könyvtár éppen 2022. 

december 31-én lett hetven éves.

„A szentendrei könyvtár nyitva marad-

hatott, miután ennek részleteiről mege-

gyeztünk az önkormányzattal, és azt kell 

mondanunk, hogy ez Magyarországon 

egyedülálló, máshol ez nem így történt. Az 

is kifejezetten örömteli számunkra, hogy 

a tavalyi év hasonló időszakához képest 

10 százalékkal többen iratkoztak be, és 

20 százalékkal több könyvet kölcsönöz-

tek, és ez az eredmény mindenképpen a 

döntés helyességét igazolja. A növekedés 

feltehetőleg azért következett be, mert 

szűkültek a szórakozási lehetőségek, és 

ebben a folyamatban a könyvtár szerepe 

felértékelődött, a könyvek értéke nőtt. En-

nek azonban ára volt, hiszen azóta csak 

azokat a helyiségeket fűtjük, ahol az olva-

sókat fogadjuk. Az irodákban egyáltalán 

nincs fűtés, a raktárakban pedig csak 14 

fokot tartunk állományvédelmi okokból. A 

munkatársaink is az olvasóteremben van-

nak többnyire, akiknek pedig nincs benti 

munkájuk, távmunkában dolgozhatnak, 

szerdánként pedig teljes zárlat van, csak 

a rendezvények idejére nyitjuk ki a házat. 

2023-ban arra számítok, hogy továbbra is 

sok olvasónk lesz, és a könyvek iránti érdek-

lődés megmarad. Csak olyan fejlesztéseket 

terveztünk erre az évre, amelyek vagy nem 

igényelnek komolyabb beruházást, vagy 

van rá pályázati forrásunk. Ilyen az ifjúsági 

könyvtár fejlesztése, ami már korábban el-

kezdődött, ezt mindenképpen folytatjuk. Ez 

a projekt az NKA finanszírozásával valósul 

meg. Az év végére várhatóan elkészülünk 

a helytörténeti gyűjtemény digitalizálá-

sával, amelynek eredményeképpen teljes 

szöveggel kereshető és elérhető lesz min-

den érdeklődő számára. Ezen kívül szerve-

zetfejlesztési projektet tervezünk, aminek 

végső célja, hogy olyan munkahelyet te-

remtsünk, ahol a munkatársak még jobban 

érzik magukat. Szeretnénk továbbá a test-

vérvárosainkkal felvenni a kapcsolatot. A 

könyvtár bővítéséről, az emeletráépítésről 

nem mondtunk le. Ehhez az önkormányzat 

már az elvi beleegyezését adta. De ez csak 

akkor valósulhat meg, ha EU-s pályázati 

források nyílnak meg erre a projektre.”

vörös lászló (vállalkozó)

„Rengeteg ötletem lenne még újításokra, de 

úgy tűnik, hogy azokat a lányok már tény-

leg nem engedik” – mesélte Vörös László a 

Szentendre és Vidéke 2022. februári szá-

mának hasábjain. A lányok alatt, mint ak-

kori írásunkból is kiderült, feleségét Vörös 

Erikát és Horváth Katalint, Erika ke reszt-

any ját értette, hiszen a 2014 óta működő 

piaci pecsenyésnek ők hárman együtt a 

szívei és lelkei.

Idén azonban úgy tűnik, Lacinak (minden 

piacra járó szerencséjére!) mégsem volt 

igaza, és 2023-ban változások elé néznek. 

Új helyiséget nyitnak, méghozzá egy aj-

tóval távolabb, a volt kenyérbolt helyén. 

„Ugyanazt áruljuk majd, mint eddig, de így 

lesz még egy kiszolgálópultunk, és remé-

nyeink szerint a mostani eladótér egy picit 

felszabadul majd, kényelmesebb lesz a 

helyben fogyasztás, a sorban állás pedig 

megszűnik.”

Kérdésünkre azt válaszolja, 2023-tól csak 

annyit vár, hogy ne legyen rosszabb, mint 

2022 volt és optimista ember lévén, bízik is 

ebben. A mérce viszont nem biztos, hogy 

alacsony, hiszen családja munkájának 

elismeréseként tavaly októberben Laci 

édesanyja, Vörös Edvárdné vehette át a 

Szentendre Város Tisztes Iparosa Díját. 

„Nagyon büszkék vagyunk anyura, hiszen 

ő épített föl mindent, mi csak folytattuk, 

amit elkezdett” – mondja, mikor a díjról 

kérdezzük.

Végül elárulja, további újításokon töri a fe-

jét. „Az ételkínálat és a nyitvatartás bővítése 

lenne a célom, de ehhez még nem kaptam 

zöld lámpát az érintettektől…” – mosolyog 

sokatmondóan, ismét csak a „lányokra” 

utalva.

Beszélgetésünk alatt Erika is beugrik az 

üzletbe, és egy kávé mellett bevallja, ket-

tőjük közül valóban ő a fék, ha új ötletekről 

van szó, de végeredményben eddig so-

sem bánta meg, hogy hallgatott Lacira, sőt, 

most is lelkes izgatottsággal várja, hogy 

végre megnyíljon az új helyiség.

Írták: Gálfi Sarolta, Rist Lilla, 

Zimre Zsuzsa
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Mit vár 2023-tól?
tettük fel a kérdést városunk polgármesterének, fülöp zsoltnak, 

valamint térségünk országgyűlési képviselőjének, dr. vitályos 

eszternek.

2023 valószínűleg ugyanazokat a nehézségeket hordozza majd, 

mint 2022, és ez elmondható immár ennek az önkormányzati 

ciklusnak minden évéről. Szűnni nem akaró válságkezelésekről 

szól a munkánk nagy része, mely válságok gyakran módosítják, 

vagy borítják a terveket, melyekkel elindultunk. Fontos azonban, 

hogy a terveinket nem adjuk fel, hanem a lehetőségeinkhez 

igazítjuk őket.

És persze arra is van példa, hogy nem várt események felgyor-

sítanak egy-egy projektet. Ez történt a HÉV-állomás melletti 

üzlet leégésével is, hiszen a választási programunkban szerepelt 

az érintett környék megújítása, de a szerencsétlen tűzesettel 

hirtelen minden szereplő lépéskényszerbe szorult, s ma már ott 

tartunk, hogy idén év végére az építkezések is elindulhatnak.

Azt is várom 2023-tól, hogy a városrészi költségvetés lehető-

ségével még többen élnek majd. Egyre többen ismerik és értik 

meg a részvételi demokrácia ezen eszközét, és a megvalósult öt-

letek bizonyítják, hogy van értelme a részeseivé válni. A folyama-

tot persze mi is tanuljuk, így az elmúlt két év tapasztalatát hozva 

idén még kimunkáltabb és hatékonyabb lesz a lebonyolítás.

További nagy reményem, hogy idén elindul egy másfajta gon-

dolkodás az energiáról, és ha a parlament zöld utat ad, akkor 

Szentendre az elsők között lesz, ahol az önkormányzat aktív 

részvételével, egy napelempark telepítésével energiaközösség 

alakul meg.

A másik fontos dolog, hogy miként is tekintünk a környezetünkre. 

Bár a 11-es felújítása jelen információink szerint leghamarabb 

csak 2024 tavaszán indulhat el, mi addigra szeretnénk az út-

menti önkormányzati területeket tájépítészekkel átterveztetni. 

Így amikor az út felújítása abba a szakaszba ér, megkezdődhet a 

határos területek zöldítése is. Egy-két gyalogosfelüljáró tervét is 

elkészíttetjük, ezzel segítve a városrészek közötti élő kapcsolat 

kialakítását.

Bármennyire is furcsa, optimista vagyok a tekintetben, hogy 

idén a kormány nem fogja tovább szűkíteni az önkormányzatok 

mozgásterét, és elindít egy kompenzációs rendszert is a támo-

gatásukra. Vagyis azt is várom 2023-tól, hogy az önkormányzat 

működőképes marad. Ma már az önkormányzatoknak – és ez 

alatt az ország összes települési önkormányzatát értem – nem 

csak hogy zsákban, de amputált lábakkal kell futniuk. Jelenleg 

a költségvetésünket tervezzük, de az energiaárak növekedése, 

a közel duplájára nőtt szolidaritási adó és a csökkenő bevételek, 

mind-mind akkora kiesést okoznak, melyeket kisebb-nagyobb 

bezárások, spórolások sem képesek kompenzálni. Nincs az az 

intézkedés, amellyel kiegyenlíthetőek lennének a megemel-

kedő kiadások, így takarékoskodni is kizárólag az észszerűség 

határain belül fogunk. Az önkormányzatok problémáját ma már 

kizárólag rendszerszinten lehet megoldani. Bízom abban, hogy 

idén ez megtörténik.

Reményre ad okot a közösség ereje, melynek szép bizonyítéka 

a Szentendréért Közalapítvány ünnepek előtti gyűjtése a rá-

szorulók számára, hiszen az adakozók is mind nehézségekkel 

néztek szembe. Január végéig mintegy 2,5 millió forint adomány 

gyűlt össze. Ahogy azt a járvány is megmutatta, a szentendreiek 

igenis számíthatnak egymásra, és ez a fajta összekapaszkodás 

megsokszorozza az erőt és tartást ad mindannyiónknak.

Fülöp Zsolt

Tisztelt Szentendreiek!

Először is békés, boldog és sikeres 2023-as esztendőt kívánok 

Önöknek és családjuknak egyaránt! 2022 tavaszán az Önök bi-

zalmának is köszönhetően a térség országgyűlési képviselője 

lettem egy olyan időszakban, amelyet háborúskodás, pénzpiaci 

bizonytalanság és szankciós energiaválság jellemez.

Van egy régi bölcsesség, ami szerint a fiatal egyszer megkérdez-

te mesterét: „Mondd, meddig kell még várnunk, hogy a dolgok 

jobbra forduljanak?” A mester így felelt: „Ha csak várunk rá fiam, 

akkor sokáig!”

Azt vallom, hogy a magunk erejéből is képesek vagyunk pozi-

tív változást hozni és különösen igaz ez egy olyan összetartó 

és magabíró közösség esetében, mint Szentendre. Ami biztos, 

hogy bizonytalan időkben nyíltan és őszintén kell beszélni 

és a saját kezünkbe venni a sorsunk. Éppen ezért a Kormány 

család-, energia- és gazdaságvédelmi intézkedései mellett, 

- mint például az árSTOP-ok, a családi adókedvezmények 

vagy a rezsicsökkentés – 5 pontos akciótervet hirdettünk itt 

a Pilis-Dunakanyarban, amely forintosítható hasznot hozhat a 

településeinknek és ennek köszönhetően az itt élőknek is, to-

vábbá erősíti közösségeinket. Már készítjük a térség UNESCO 

Világörökségi pályázatát, tavasszal indul a Magyar Turisztikai 

Minőségtanúsító Testülettel közös Minősített Mintatérség pro-

jektünk, Szentendre és a többi település polgármesterével 

pedig több alkalommal is tárgyalóasztalhoz ültünk az ener-

giaválság könnyítése és a családok létbiztonsága érdekében 

elhalasztott beruházások mielőbbi megindítása okán. Folya-

matosan tájékoztatjuk a lakosságot az Átölel a Pilis-Dunaka-

nyar felületein – valamint a személyes oldalaimon keresztül 

is – a legfontosabb fejleményekről és hamarosan összehívjuk 

a térség vállalkozásait is, mert nem csak összetartó és nagy 

múltú, de gazdaságilag is erős közösségnek kell lennünk.
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A szentendreiek és a környező településen élők által megfo-

galmazott és a részemre eljuttatott javaslatokra odafigyelt a 

Kormány a rezsiszabályok alakításánál, sőt, plusz forrásokat 

is sikerült lehívnunk, amely Szentendre esetében 190.283.476 

millió forintos energiatámogatást jelent, azon felül, hogy pél-

dául a V8 uszoda is több mint 77 millió forint működést segítő 

támogatást kapott az államtól.

Továbbra is első számú prioritás a mentőállomásaink felújítása 

és építése – erről már döntés is született, a tervek elkészültek, a 

munkálatok az európai helyreállítási alap által biztosított forrás 

megnyílása után megkezdődhetnek, - a szentendrei HÉV-vonal 

– amiről már Lázár János miniszter úrral is egyeztettünk-, az 

állomás és a leégett SPAR felújítása, valamint az elhalasztott 

beruházások megindítása. Tavaly 1064 milliárd forint maradt a 

családoknál adókedvezmény és jövedelemadó visszatérítés 

formájában, e mellett idén januárban 15 százalékkal emel-

kedtek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik a megemelt 13. 

havi nyugdíj is. 2023-ban is több, mint 30 féle kedvezménnyel 

segítjük a gyermekvállalást és a szentendrei családokat, to-

vábbra is biztosítjuk az átlagfogyasztás szintjéig fenntartott 

rezsicsökkentet árat, én pedig igyekszem annyi támogatási 

forrást szerezni a térségnek és ezen belül Szentendrének, 

amennyit csak lehet!

2022-ben az Önök képviselőjeként, illetve kulturális és inno-

vációs miniszterhelyettesként 29 alkalommal emeltem szót 

az országgyűlésben Pilis-dunakanyari és szentendrei család-

jaink, keresztény, nemzeti kultúránk és gyermekeink jövője 

érdekében. Hálásan köszönöm azokat a javaslatokat, amiket 

Önöktől, Tőletek kaptam. Előre csak a gondos tervezés, a 

szorgalom és a kitartó munka visz! Egyet biztosan ígérhetek: 

2023-ban is minden erőmmel Önökért és a Pilis-Dunakanyar 

térségéért fogok dolgozni! Közösség vagyunk! Vigyázzunk 

egymásra!

Vitályos Eszter

Megfékezhető-e az építkezési láz?

Az Ábrányi Emil Program egyik kiemelt célja volt, hogy a városvezetés 
megfékezze az agglomerációban, így Szentendrén is tapasztalható lakásépítési 
folyamatot. Mi történt az elmúlt három évben, és mikorra várható az építési 
szabályzat módosítása? Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.

A város vezetésének nem volt könnyű dol-

ga, hiszen az elmúlt néhány év alatt kiala-

kult országos jogszabályi keret a települési 

önkormányzatok építésügyi szabályozási 

mozgásterét lépésről lépésre szűkítette le.

Nehezített pályán az önkormányzat

2020. március 1-jétől az építéshatósági 

jogkör a kormányhivatalokhoz került. 2020. 

december 30-tól már nem csupán a 300 nm 

alatti lakóházak, hanem akár az 1000 nm 

nagyságú és hatlakásos társasházak is egy-

szerű bejelentéssel, vagyis építési engedély 

nélkül voltak építhetők egészen 2022. június 

30-ig (a veszélyhelyzetre való hivatkozás-

sal). Mindezeken túl 2021. január 1-jétől az 

építésügyi hatóságnak nem kötelező fi-

gyelembe vennie (csak, mint bizonyítékot 

értékeli), ha egy polgármester nemleges 

településképi véleményt ad ki, sőt, annak 

ellenére is kiadhatja az építési engedélyt. 

Továbbá 2021. január 1-jétől a műemléki 

jelentőségű belvárosunkban épülő épüle-

teket már nem az önkormányzat, hanem a 

megyei kormányhivatal által működtetett 

területi tervtanácsnak kellene véleményez-

nie – amennyiben működne. 2021. április 22-

étől pedig az önkormányzatok a helyi építési 

szabályzatban lakás, illetve üdülő építése 

esetén nem írhatnak elő egynél több sze-

mélygépkocsi elhelyezési kötelezettséget, 

miközben a gyakorlat azt mutatja, hogy egy 

háztartásban átlagosan minimum két autó 

van használatban.

Mi maradt a főépítész kezében?

Fentiek következtében a város Főépítészi 

Kabinetje nem értesül minden egyes induló 

építkezésről, az egyszerű bejelentés tényé-

ről pedig pusztán egy tájékoztató levelet 

kap a Kormányhivataltól. Az Építésügyi ha-

tósági engedélyezési eljárásokat Támogató 

elektronikus Dokumentációs Rendszerben 

(ÉTDR) is csak annyit lát, ami a köz számára 

nyilvános. Kiss Gabriella, főépítész lapunk-

nak elmondta, ha abban bármi jogellenesre 

utalót lát – bár csupán egy helyszínrajz és 

egy homlokzati terv az, amely alapján infor-

mációhoz jut –, annyit tud tenni, hogy levél-

ben hívja fel erre az építtető, illetve a tervező 

figyelmét. Természetesen ez a levél sem 

jelent semmiféle kötelezést. Ezt követően 

egy eszköz marad a kezében, a már felépült 

ház építtetőjét megbírságolhatja. A bírság 

összege magánszemély esetében 200.000 

forint. A tavalyi évben a Főépítészi Kabinet 

közel 20 esetben volt proaktív, és küldött ki 

ilyen figyelemfelhívó megkeresést.

A másik eszköz, amellyel legalább értesül-

ni tudna a főépítész valamennyi tervezett 

építkezésről, a főépítészi szakmai konzul-

táció teljeskörű kötelezővé tétele lenne, 

de Kiss Gabriella elmondása szerint ehhez 

Pismány látképe | Fotó: Deim Balázs
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jelentős létszámbővítésre lenne szükség 

a kabinetben, „ami jelen költségvetési hely-

zetben esélytelen”. A tavalyi évben össze-

sen 117 szakmai konzultációt folytatott le 

a kabinet. Ugyanakkor ennek kapcsán is 

tudni kell, hogy a konzultáció keretében 

tett főépítészi javaslatokat – kivéve azt, 

ami a Településképi Rendeletben foglalt 

egyértelmű rendelkezéseknek való meg-

felelésről szól – az építtető nem köteles 

megfogadni.

Ami a változtatási tilalommal elérhető

Szentendre Város Képviselő-testülete 2021 

júniusában úgy döntött, a még kezében lévő 

eszközökkel élve változtatási tilalmat ren-

del el a városban. Ennek értelmében 2021. 

június 19-étől, ahol a hatályos helyi építési 

szabályzat (SZÉSZ) szerint egynél több la-

kás vagy üdülő lenne építhető, nem lehet-

séges telket alakítani, új építményt létesíte-

ni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, 

továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi 

hatósági engedélyhez nem kötött értéknö-

velő változtatást végrehajtani. Tekintettel 

arra, hogy a szigorításnak nem volt célja a 

magánerőből épülő családi házak építésé-

nek korlátozása ezért akik szerződésben 

vállalták – illetve vállalják –, hogy a tilalom 

hatálya alá eső telkükön csak egy rendel-

tetési egységet építenek fel, úgy képvise-

lő-testületi döntés nyomán azt megtehetik. 

Jelen írásunk megjelenéséig összesen 32 

ilyen mentességi megállapodás született.

Ám hiába a szándék, egy, a COVID járványra 

hivatkozással hozott veszélyhelyzeti rende-

let úgy szólt, hogy az építtető bármely, ve-

szélyhelyzet alatt született szigorító építési 

szabály helyett választhatta a veszélyhely-

zet előtt érvényben lévő megengedőbb 

szabályt is. Mindez a gyakorlatban azt je-

lentette, hogy egészen 2022. június 30-ig, 

míg a szóban forgó rendelet hatályban volt, 

a város vezetése által elrendelt változtatási 

tilalom nem jelentett valódi kötelezést, hi-

szen megkerülhető volt.

A változtatási tilalom a mai napig hatály-

ban van, s azt az építésügyi hatóságnak 

is figyelembe kell vennie, ha építési en-

gedély iránti kérelmet nyújtanának be 

feléjük. Az egyszerű bejelentésnél azon-

ban nem ilyen egyszerű a helyzet, tudjuk 

meg Szentendre főépítészétől, ugyanis 

az építési törvény rendelkezései alap-

ján lehetőség van arra, hogy változtatá-

si tilalom alatt is meg lehessen tenni a 

bejelentést, azzal, hogy építkezés nem 

indulhat meg. Mivel azonban az egysze-

rű bejelentés megtételétől számított 10 

év áll rendelkezésre az építkezésre, így, 

ha lejár a változtatási tilalom időtartama, 

nincs akadálya annak, hogy a már megtett 

egyszerű bejelentések építkezései meg-

induljanak. Még akkor is, ha az új SZÉSZ 

azt már tiltja, hiszen annak visszamenő-

leges hatálya nem lehet.

Ugyanakkor a változtatási tilalom hatékony 

korlátnak bizonyul az üdülőövezetben, ahol 

az építkezés nem bejelentéshez, hanem en-

gedélyhez kötött, így azokat a Kormányhiva-

tal ezen a területen nem adhatja ki.

elfogadás előtt az új szész

A változtatási tilalom addig él, amíg az 

új SZÉSZ-t elfogadja a képviselő-testü-

let. Ha bárki mentességet kérne arra való 

hivatkozással, hogy a tilalommal érintett 

telkén csupán egy lakást vagy üdülőegy-

séget kíván építeni, a Főépítészi Kabinet 

felé történő jelzéssel indíthatja meg az 

eljárást. Ennek kapcsán a főépítész fel-

hívja arra is a figyelmet, most már belát-

ható az az idő, amíg a tilalom érvényben 

van, hiszen a tervek szerint a SZÉSZ vég-

ső elfogadása a véleményezési eljárás 

lefolytatása után nyár elején kerül majd 

beterjesztésre.

Milyen korlátozások várhatók?

Az új építési szabályzat tervezete szerint 

a város vezetése elsősorban az egyes in-

gatlanokon építhető rendeltetési egysé-

gek számának korlátozásával tervezi gátját 

szabni a lakásépítési folyamatnak. Ez jelen 

pillanatban is a telekméretekhez kötődik, de 

az új szabályozás azt egyrészt megemeli, 

másrészt az építhető rendeltetési egységek 

számát csökkenti.

Azon telkek esetében, amelyek területe 

eléri az adott övezetben kialakítható legki-

sebb telek nagyságát, vagy attól nagyobb, 

de nem éri el annak kétszeresét, a SZÉSZ 

tervezete megszünteti azt a lehetőséget, 

hogy két lakás, vagy üdülőegység létre-

hozható. Kivéve azt az esetet a kertvárosias 

lakóövezetben, amikor a második rendel-

tetési egység funkciója nem lakás, hanem 

valamilyen más, tipikusan vállalkozáshoz 

kapcsolódó épületrész (pl. kozmetika, köny-

velőiroda).

A kertvárosias lakóövezetben jelenleg 2134 

db olyan telek van, melynek mérete megha-

ladja a minimális telekméretet. Ezek közül 

1961 db az, amely az egyszeres és kétszeres 

telekméret között van, tehát a fenti korlá-

tozás érintheti. A tervezet elfogadásával a 

tehát mindössze 173 esetben maradna meg 

a két lakás építésének a lehetősége.

A SZÉSZ tervezete szerint üdülőövezetben 

a jelenlegi 1000 m2-ről 1500 m2-re emel-

kedne a kialakítható legkisebb telekterület. 

Jelen pillanatban üdülőövezetben 926 db 

olyan telek van, amelynek mérete megha-

ladja a minimális telekméretet, ennélfogva 

két rendeltetési/üdülő egység építhető rá. 

A minimális telekméret megemelésével, 

valamint a két rendeltetési egység kétsze-

res telekmérethez kötésével mindössze 39 

esetben maradna meg a két rendeltetési 

egység építésének a lehetősége.

Úgy tűnik tehát, ha minden a tervek sze-

rint halad, idén júniusra a szigorodó be-

építhetőségi szabályok radikális változást 

hozhatnak a jövőben induló építkezések-

ben.

Gálfi Sarolta

Az új építési szabályzat tervezete megemeli 
a minimális telekméreteket, illetve csökkenti 
az építhető rendeltetési egységek számát.

A tavalyi évben összesen
117 szakmai konzultációt folytatott le
a Főépítészi Kabinet.

Fotó: pixabay.com
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építkezések és szomszédjogok

Szerte az országban – így Szentendrén is – erősen megsza-

porodtak az építkezések. A régebben fennálló épületek tulaj-

donosai gyakran tapasztalják, hogy falatnyi kis telkekre – de 

akár nagyobb ingatlanokra is – társasházakat, vagy megítélé-

sük szerint oda nem illő, illetőleg a korábban meglévő épület 

tulajdonosát zavaró épületet emelnek akár tömegében, akár 

funkciójában.

Mind a régi Polgári Törvénykönyv (Ptk.), mind az új Ptk., vala-

mint az ezekhez kapcsolódó bírói gyakorlat iránymutatást ad 

az építkezésekkel kapcsolatos problémák rendezésére.

Nyilvánvaló, hogy a tulajdonjoghoz kapcsolódó jogosítvány 

gyakorlatilag az egyik legerősebb jogosítvány, azaz, ha az in-

gatlanra vonatkozó helyi rendeletek lehetővé teszik, akkor az 

előírásoknak megfelelő épület meg is építhető.

Az ún. szomszédjogok azonban bizonyos – időnként igen ko-

moly – korlátokat is állítanak az építkezés elé. Ezt a jelenlegi 

törvénykönyvünk a „Szomszédjogok” összefoglaló néven gyűjti 

össze, és kétirányú lehetőségeket biztosít. Egyrészt lehető-

séget/védelmet ad az építkező ingatlan tulajdonosának, de 

a szomszédos, építkezéssel érintett ingatlan tulajdonosát is 

védelemben részesíti.

építkezés alatt

Természetesen nem lehet úgy építkezni, hogy a szomszéd épü-

let a szükséges földtámasztól megfosztásra kerüljön, azonban a 

szomszéd földjét kártalanítás ellenében használni lehet, ha ez a 

saját földön való építkezéshez, vagy egyéb építési munkálatok 

elvégzéséhez szükséges – ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

a telekhatárra épült épületek esetében a szigetelés, vakolat-

javítás stb. munkálatokat a szomszédos ingatlan tulajdonosa 

tűrni köteles.

Ugyanúgy tűrni köteles a tulajdonos, hogy fennálló veszély-

helyzet – legyen szó életről vagy vagyonról – esetén az in-

gatlanát használják, illetőleg igénybe vegyék, amennyiben az 

elhárítandó kár meghaladja az ingatlanon esetlegesen okozott 

kárt. Ennek mérlegelése természetesen nem mindig könnyű. 

Egyértelmű a helyzet például akkor, ha tűz eloltásáról van szó. 

Ilyenkor a közvetlen szomszéd köteles engedni, hogy ennek 

elvégzése érdekében az ingatlanját használják, adott esetben 

abban kárt okozzanak.

Az építkezés során is törekedni kell a szükségtelen zavarás 

elkerülésére, tehát mind zajhatásban, mind a munkavégzés ide-

jének meghatározásában határozottan figyelemmel kell lenni a 

szomszédos ingatlanok érdekeire, és az építkezést a szomszé-

dos ingatlanok lehetőleg legkisebb zavarásával lehet, és kell 

végezni. A szükségtelen zavarás megítélésében iránymutató 

lehet egy település házirendje, ám nem kizárólagosan, hiszen, 

ha például hétközben munkaidőben 300 decibellel hallgatnak 

zenét a munkások, tekintettel arra, hogy a zenehallgatás nem 

elengedhetetlen a munkavégzéshez, a szükségtelen zavarás 

is megállapítható. Másképp szólva, ha a munkavégzéssel járó 

fizikai, hang, vagy lelki hatás elkerülhető, úgy a kérdéses tevé-

kenység is szükségtelen.

építkezés után

Más kérdés – és ez sokkal égetőbb –, hogy amennyiben valaki 

építkezéssel a szomszéd ingatlanában okoz változást, úgy azt 

megteheti-e.

Az építési szabályok betartásával természetesen építkezni le-

het – amennyiben azonban a szomszédos ingatlan forgalmi 

értékében csökkenés jelentkezik, úgy azt az építtető megtérí-

teni tartozik függetlenül attól, hogy építési engedéllyel, és az 

építési szabályok betartásával építkezett.

Erről több bírósági határozat rendelkezik, mint ahogy arról is 

rendelkezik bírósági határozat, és gyakorlat, hogy amennyi-

ben az épület funkciója – vendéglátás, ipari üzem stb. – akár 

a zajhatás, akár egyéb ok miatt zavarja a korábban létesített 

épületek lakóit, és mindez akár a forgalmi érték csökkenésében 

is jelentkezik – úgy ezeket egyrészt korlátozni lehet, másrészt 

kártérítési felelősség is terheli a zavaró személyt.

Az általános közigazgatási, és birtokvédelmi szabályok sze-

rint van „védekezési” lehetősége annak, aki úgy érzi, hogy a 

szomszéd építkezése, vagy elkészült épülete, illetőleg annak 

funkciója az ő ingatlanában forgalmi értékcsökkenést okozott, 

illetve a befejezett építkezés olyan hatással van az ő ingatla-

nára, amely akár a benapozással, akár az ingatlan intimitásával 

kapcsolatos romlást idéz elő.

Ez lehet akár a kert benapozottságával, és esetleges növény-

termesztéssel kapcsolatos hátrány, de akár rálátás, zavaró 

„kíváncsiskodás”, adott esetben a túlságosan vidám, és gya-

kori zajos élet is előállíthat olyan helyzetet, amely a szabályok 

betartása ellenére a szomszédos ingatlan értékét csökkenti, 

illetőleg megalapoz kártérítési felelősséget a szomszédos in-

gatlan javára.

Fontos megjegyezni, hogy a jegyző kizárólag birtokvédelmi 

kérdésekben, és egy éven belül illetékes eljárni.

Végső esetben természetesen mindig a bíróság dönti el, hogy a 

probléma megalapozott-e, és ha igen milyen mértékű. Ezeknél 

az ügyeknél a bíróság általában szakértőt rendel ki, és a szakér-

tő állapítja meg mind a megalapozottságot, mind pedig a meg-

oldás esetleges módját, illetőleg az alkalmazandó szankciót.

Röviden tehát: a jogszabályok betartása nem feltétlenül men-

tesít a kártérítési felelősség alól, igen gyakran előfordul, hogy 

függetlenül a jogszabályok betartásától, a szomszédos ingatlan 

korábban fennálló körülményeiben építkezés miatt bekövetke-

zett változás az építkező fizetési kötelezettségét is jelentheti. A 

felelősség – ún. jogalap –, és az összegszerűség megállapítása 

szakértői alapokon nyugvó bírósági döntés kérdése.

dr. Szél Péter ügyvéd

Fotó: pixabay.com



A 140 pontból álló stratégiai alapvetés új 

szemléletű, transzparens városvezetést, 

közösségi önkormányzást, a program 

zászlóshajójaként definiált városrészi 

költségvetést ígért. Összesen 8 feje-

zetben kínált és kínál ma is megoldást 

Szentendre olyan súlyos problémáira, 

mint például a 11-es út közlekedésének 

enyhítése, a lakosságszám növekedésé-

nek megállítása, vagy az elavult csator-

nahálózat cseréje.

A részletes program a TESZ honlapján 

bárki számára elérhető – de már az egyes 

fejezetcímek is világosan kijelölik a prio-

ritásokat.

1.legyen szentendrének gondos és fe-

lelős városvezetése!

Transzparens, új szemléletű, a közössé-

geket a döntésekbe bevonó városvezetés, 

igazi önkormányzatiság megvalósítása a 

Városrészi Költségvetés intézményének 

bevezetésével.

2. lehessen szentendrén közlekedni!

Az alapoktól újragondolt közlekedésfej-

lesztési koncepció, beleértve a gyalogos 

forgalmat is, a 11-es főút terhelésének 

csökkentése, együttműködés az illetékes 

hatóságokkal.

3. szentendre megtelt

A lakosságszám-növekedés lassítása, az 

elszabadult iker- és társasház építési fo-

lyamat megállítása, az elöregedett városi 

víz- és csatornahálózat korszerűsítése.

4. térségi együttműködés

Közlekedés, egészségügyi ellátás, közbiz-

tonsági problémák, kulturális projektek, 

pályázati lehetőségek összehangolt ke-

zelése.

5. Mindenki szentendréje

Széleskörű társadalmi támogatottságú 

szentendrei kulturális jövőkép megterem-

tése városrészi eseményekkel, helyieknek 

szóló programokkal, nyitott múzeumi ak-

tivitás, közösségek támogatása.

6. Gyarapodó szentendre

Adókedvezményekkel támogatott minő-

ségi helyi vállalkozások, szabadidős, erdei 

turizmusra, kerékpározásra építő vállalko-

zások, megfelelő infrastruktúrával rendel-

kező városi alközpontok.

7. legyen szentendre „zöld”!

Fenntartható településfejlesztés, minőségi 

zöldfelületek kialakítása, a víz, a levegő 

értékként kezelése, alkalmazkodó klí-

mastratégia kidolgozása.

8. legyen szentendre „Üvegváros”!

Minden elemében transzparens önkor-

mányzati munka, lakóközösségi szószólói 

rendszer kialakítása, a helyi média függet-

lenségének garantálása.

A program a finanszírozási forrásokat is 

megjelöli: az állami normatív támogatás 

mellett helyi adóbevételekre, hazai és eu-

rópai uniós pályázati lehetőségekre épít, 

melyeket hatékony érdekérvényesítéssel, 

stabil vállalkozások városba csábításával, 

a meglévő erőforrások célzottabb felhasz-

nálásával kíván érvényesíteni.

Amellett, hogy az Ábrányi program nyil-

vánvalóan több cikluson átívelő város-

fejlesztési stratégia, 2019-ben úgy tűnt, 

a célok reálisak, jó részük rövidtávon 

megvalósítható. Megfogalmazása idő-

szakában senki sem tudhatta, hogy né-

hány hónappal a választások után egy 

világjárvány írja át – hosszú időre – a 

megvalósítás ütemét; hogy jelentősen 

szűkül az önkormányzatok mozgástere 

az építéshatósági jogkör elvesztésével; 

hogy a veszélyhelyzeti kormányzás helyi 

adókat von el; hogy a 2019-ben még stabil 

növekedést mutató hazai gazdasági kör-

nyezet helyébe folyamatos válságkezelés 

lép, növekvő infláció mellett, egy háború 

árnyékában.

Az Ábrányi program meghirdetése óta 

eltelt időszakban az egyes programpon-

tok újra meg újra napirendre kerültek a 

különböző lakossági fórumokon, online 

közösségi oldalakon. Legutóbb példá-

ul a november 30-i közmeghallgatáson 

is, ahol a felszólalók olyan vállalásokat 

kértek számon a város vezetésén, mint 

például a fiatalok számára kedvező bér-

lakás-program elindítása, a kerékpáros 

infrastruktúra és úthálózat fejlesztése, 

a városi közösségi közlekedés bővítése, 

a középületek energiahatékonyságának 

javítása, az Okos Város-megoldások beve-

zetése. Kétségtelen: a 140 pontos program 

előnye és hátránya is egyszerre, hogy az 

ígéretek konkrétak, ugyanakkor pontról 

pontra számonkérhetők.

Pillanatkép

Az Ábrányi programban felsorolt célok 

mentén haladó képviselő-testület 2022 

decemberében látta elérkezettnek az 

időt arra, hogy értékelje az eddigi ered-

ményeket.

A december 14-i testületi ülésen ismer-

tetett – a szentendre.hu-n elérhető – ösz-

szefoglaló anyag szerint a 140 pontból 

86 programpont részben vagy egészben 

teljesült (61,4%), 27 pont folyamatban, és 

ugyanennyi még nem valósult meg (19-

19%).

Az Ábrányi program három éve

A 2010-ben alakult Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület eredeti 
céljaiból 9 évvel később komoly választási program született. A 2019-es 
választáson elsöprő győzelmet arató TESZ az Ábrányi Emil Városvédő, 
Városszépítő és Városfejlesztő programban határozta meg konkrét céljait.
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A teljesített 44 pont közül akad azonban 

néhány olyan vállalás, amiben történt 

ugyan előrelépés, de még korántsem érte 

el a kívánatos célt.

Hiszen a 11-es út továbbra is járhatatlan, da-

cára a forgalommodellezésnek és a vágyott 

felújítás komplett előkészítésének (31). Az 

iskola- és óvodapedagógus-hiány nem 

szűnt meg azzal, hogy lakhatási támogatást 

ajánl a város (11). Vagy: az építési tilalommal 

és az építéshatósági jogkör visszaszerzésé-

nek szándékával nem lassult érdemben a 

lakosságszám-növekedés sem (42).

„A programban mi nem azt vállaltuk, hogy 

felújítjuk, megépítjük a 11-es utat több mil-

liárd forintért. Mi azt ígértük, hogy elindítjuk, 

majd aktívan részt veszünk a folyamatban” 

– válaszol az ellentmondásra 

Fülöp Zsolt polgármester, majd 

folytatja más példákkal. „A ren-

dőrséget is segítettük már szol-

gálati lakással, természetesen 

az óvónőinket, a rendelőintéze-

tet, a szociális szférában dolgo-

zó munkatársainkat, vagy akár 

a hivatalban dolgozókat is. Te-

hát a teljesülés arra vonatkozik, 

hogy minden, számunkra adott 

eszközzel segítjük, elindítjuk a fo-

lyamatokat – ezek aztán kiutalt 

támogatásokban, elkészült ter-

vekben, testületi határozatokban 

testesülnek meg. A problémák 

megoldásához ezek szükséges 

és önmagukban persze nem 

elégséges lépések. Az említett 

programpontok közül több meg-

valósításához kevés a város ereje. 

Az elmozduláshoz kormányzati 

szemléletváltásra: az önkormányzatiság hely-

reállítására, az elvont források és hatáskörök 

visszaadására, valódi együttműködésre lenne 

szükség. Az Ábrányi program pontjai mellé 

egyébként sem lehet egyszerűen pipát ten-

ni: a feladatoknak sosem lesz vége, mindig 

kell majd újabb és újabb döntéseket hozni. 

A jelenlegi összegzés egy pillanatkép arról, 

hogy éppen hol tartunk. Egy hosszútávú vá-

rosfejlesztési stratégiáról van szó, amit – és 

ez nagyon fontos – teljes konszenzussal fo-

gadott el a vezetés, sőt mióta életbe lépett, 

a benne megfogalmazott célokat soha senki 

nem kérdőjelezte meg” – emeli ki.

Több, prioritásként megjelölt feladat való-

ban célba ért: ilyen például az érintett kö-

zösségek bevonása a döntés-előkészítési 

folyamatokba, vagy a törekvés a folyama-

tos és hatékony lakossági tájékoztatásra és 

a transzparens intézményi, önkormányzati 

működésre, vagy a kulturális fókuszváltás 

„Szentendre a szentendreieké” jegyében. 

De érezhető eredmény az egyik legfőbb 

vállalás, a Városrészi Költségvetés rendsze-

rének bevezetése és működtetése is (lásd 

a 23. oldali képes összefoglalót – a szerk.), 

vagy az elöregedett városi infrastruktúra 

(kiemelten a víz- és csatornahálózat) kor-

szerűsítése érdekében indított felújítások, 

beruházások.

Az elkészült számvetés nem tesz különb-

séget rövid-, közép- és hosszútávú vállalás 

között. Viszont használja a »részben telje-

sült« és »folyamatban lévő« terminusokat, 

ami első olvasásra nehezen értelmezhető 

kategorizálás, mindenesetre a 61,4%-os si-

kerbe beletartozik a részsikereket elérő 

42 pont is.

»Részben teljesült« például a Volánbusz- 

és a HÉV-pályaudvar finanszírozási, köz-

lekedési tervének elkészítése, az állomás 

környezetének rendbetétele (25) – leg-

alábbis zajlanak az egyeztetések az ille-

tékes kormányzati szervekkel. Ugyanakkor 

»Folyamatban« van az „Okos Város”-meg-

oldások fokozatos bevezetése (27) azzal, 

hogy az önkormányzat beadta a kérelmét 

az Okos Város központi platformszolgálta-

táshoz való csatlakozásra.

„A »részben teljesült« azt jelenti, hogy va-

lameddig már el tudtunk jutni benne, van-

nak részeredmények. A »folyamatban« lévő 

ügyekben még nem születtek döntések, tehát 

nincs testületi határozat, vagy nem tudtuk 

még betervezni a költségvetésbe” – értel-

mezi a különbségtétel okát a városvezető.

változó idők

A hivatalos értékelés a »nem teljesült« vál-

lalásokat is számba veszi. Az ekként jelölt 27 

pont nagy része forráshiány miatt áll, mint 

például a szentendrei, mintegy 380.000 m2 

felületű aszfaltburkolatos úthálózat átfogó 

felújítási, karbantartási programja (8), vagy 

a helyiek ingyenes belvárosi parkolásának 

lehetősége (14), vagy a szentendrei fiatalok 

számára indítandó bérlakás-program (24). 

Egyedi hívással (is) működtethető városi 

elektromos kisbuszok sem közlekednek 

Szentendre utcáin (32), és tolódik az egyes 

városrészek épített környezetbe illő építési 

eljárásrendjének kialakítása (40) is. E két 

utóbbi vállalás jó példa arra, amikor nem 

kizárólag a városon múlik annak megvaló-

sítása: a kisbuszok esetében a VOLÁN, az 

építésügyi kérdésekben pedig a kormány-

hivatal az illetékes.

És akad olyan pont is, melyről úgy tűnik, 

végleg le kell mondani: a térségre vonat-

kozó szigorú környezetvédelmi előírások 

miatt az új építésű házaknál nem írható elő 

az esővízgyűjtő ciszternák építése, vagy a 

házi szennyvíztisztító berendezések hasz-

nálata (114).

Fülöp Zsolt polgármester szerint a prog-

ram készítésekor – 2018-19-ben – egé-

szen mások voltak az önkormányzatra 

vonatkozó szabályok, mint most. „Ma már 

nem tudjuk teljes mértékben 

kontrollálni azt, mi és hogyan 

épül Szentendrén, hiszen az 

önkormányzatnak nincs épí-

téshatósági jogosítványa – azt a 

kormányhivatal kapta meg. Egy 

másik példa: terveztük, hogy a 

belvárosban ingyen parkolhat-

nak majd a szentendreiek, ám 

ennek alapját, a gépjárműadót 

menetközben a kormány elvon-

ta, az adatbázissal együtt. Így 

egy teljesen új parkolási rend-

szert kellett létrehozni.”

A Városrészi Költségvetés 

következetes megvalósítása 

és továbbfejlesztése minden-

képpen kiemelt vállalás marad, 

Fülöp Zsolt szerint ugyanakkor 

biztos, hogy érdemes újragon-

dolni a prioritási sorrendet, 

hiszen a körülmények nagy-

mértékben megváltoztak. Ma leginkább 

az energetikai korszerűsítésre szükséges 

fókuszálni, de előtérbe került a közterüle-

tek zöldfelületeinek megújítása is. Hogy 

a legsúlyosabb probléma, a közlekedés 

és a 11-es út ügyében történik-e valami a 

következő 1,5 évben, csak remélni lehet.

Az eltelt 3 évhez hasonlóan folytatódik a 

nehéz időszak, és még a ciklus ideje is le-

rövidült: a parlament a nyáron módosította 

az Alaptörvényt, melynek eredményként 

a szokásoshoz képest majdnem fél évvel 

előbb, 2024 májusában kerül sor az önkor-

mányzati választásokra– az európai parla-

menti választással egy időben.

-ka-

Lapunk január elején felkérést küldött 

ki a képviselő-testület ellenzéki oldalá-

nak, a Társaság az Élhető Szentendréért 

Egyesületnek (TESZ), valamint a Civil Kot-

ta Egyesületnek is, hogy írják meg véle-

ményüket a tavaly decemberben benyúj-

tott választási program értékeléséről. A 

Fidesz képviseletében Laárné Szaniszló 

Éva egyéb elfoglaltságra hivatkozással 

nem élt a véleményezés lehetőségével.

Városrészi költségvetés  |  Közösségi önkormányzás  |  Felelős városvezetés

Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program

FÜLÖP ZSOLTTAL SZENTENDRÉÉRT
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Török Bence alelnök a tesz nevében az alábbiakat küldte 

meg lapunknak:

„Több éves civil közösségépítő munka és a szentendreiekkel foly-

tatott párbeszéd tapasztalataira alapozva öntötte végső formába 

a TESZ az Ábrányi Emilről elnevezett városvédő, városszépítő és 

városfejlesztő programját. 

Erre a szemléletváltást ígérő Szentendre-vízióra mondott igent 

a szentendrei polgárok elsöprő többsége 2019 őszén, nem füg-

getlenül az előző önkormányzati vezetés teljesítményétől, annak 

megítélésétől.

Az elmúlt év végén készített értékelésünk az Ábrányi Emil prog-

ramról egyfajta számvetés, melyet nyilvánvalóan nem azzal a 

céllal készítettük, hogy demonstráljuk, mennyire jól megy most 

Szentendrének, és mennyire elégedettek vagyunk.

Felelős önkormányzati képviselő, akár polgármester, akár testü-

leti tag, soha nem lehet elégedett. Lehetünk persze büszkék egy-

egy megvalósult program-elemre, vagy akár olyan részsikerre, 

ami nem is szerepelt a programunkban, de mi leginkább arra 

vagyunk büszkék, hogy egy más vezetési stílust, más működést 

honosítottunk meg, megvalósítottunk egy szemléletváltást.

Közösségi programunk alapját jelenti továbbra is a nyitottság és 

nyíltság, a szentendrei polgárok bevonása a várost és a lakókör-

nyezetüket érintő döntésekbe.

Kiemelt célunk a helyi közösségek, a részvételiség további erősí-

tése, a nemzetiségi és kulturális értékeink őrzése, hagyományok 

ápolása, továbbá, egy zöldfordulat részeként, energiaközösségek 

létrehozása, a gyermek és családbarát város erősítése. Mindezek 

kijelölik Szentendre fejlődésének útját.

A kezdeményezésünkre bevezetett városrészi költségvetés meg-

mozgatta az itt élő emberek sokaságát, akik végre megtapasz-

talhatták, hogy részesei a közösség számára fontos döntések-

nek, hatásuk van arra, hogy milyen fejlesztések valósulnak meg 

városunkban. A polgárok aktív részvétele a különböző lokális és 

városi szintű kérdésekben rendezett fórumokon, workshopokon 

erős visszajelzés volt számunkra.

Nem folytattuk a kreáljunk egy újabb fesztivált gyakorlatot, hanem 

a kevesebből igyekeztünk többet adni városszerte. Ennek a gon-

dolatnak jegyében jelentek meg kulturális programok a városré-

szekben. A pandémiás lezárások alatt elindított kultszerenádok 

mellett számtalan elismerésre méltó kezdeményezéssel álltak 

elő kulturális-művészeti intézményeink és könyvtárunk. Ezekkel 

a programokkal egyszerre szolgálták a városi, sőt a városunkon 

túl nyúló kulturális igényeket, és segítették elő a szentendrei 

identitás megőrzését, erősítését.

Úgy érezzük, hogy a pandémia és rezsiválság, a pénzügyi és ha-

táskör elvonások ellenére is sikerült megőrizni az önkormányzat 

működőképességét.

Sikerült komoly fejlesztéseket elindítani, és részben befejezni 

(belvárosi szennyvíz- és csapadék szétválasztása), ám szeret-

nénk még tovább lépni, mert városunkban a víziközmű hálózat 

megújítása nem elodázható, a vízelvezetés problémája és a városi 

közúthálózat fejlesztése jelentős pályázati támogatás nélkül nem 

végezhető el.

Ki kell mondani, hogy a korábbi várakozásokkal és ígéretekkel 

szemben a közlekedési problémáink megoldásához nem kap 

sem Szentendre, sem a térségünk hathatós támogatást, mi azon-

ban nem mondtunk le arról, hogy a következő évben fordulatot 

érjünk el.

Végezetül arról sem mondhatunk le, hogy a kormány korábbi 

döntése alapján megújítsuk Szentendre Főterének jelenlegi szé-

gyenpontját, városunk ikonikus épületét a Kereskedőházat, ha 

kell civil összefogással.”

Szulovszky István elnök a Civil kotta nevében a következő 

értékelést juttatta el szerkesztőségünkhöz:

„A TESZ Ábrányi Emil programja (ÁEP) nem hagyományos válasz-

tási kampányprogram, hanem közösségi javaslatok összessége, 

amit a TESZ a civil lakossággal együttműködésben szeretne 

megvalósítani. Egy ilyen program megvalósulásának alapfel-

tétele, hogy legyenek bevonható, aktív állampolgárok. Ennek 

kapcsán vethető fel az a kérdés, hogy a szentendreiek kellő 

mértékben megismerték és megértették-e ezt a programot.

Az Ábrányi Emil programmal kapcsolatban a Civil Kotta elsősor-

ban azt vizsgálta, hogy a megvalósítása mennyire vált részvételi 

alapúvá. Mindennek elengedhetetlen feltétele az erős és haté-

kony kommunikáció, illetve minden lehetőség megragadása, 

hogy a döntéshozatali folyamatba a lakosságot bevonják. Ezen 

a téren komoly előrelépések történtek, ilyen például a testületi 

ülések élő közvetítése, a polgármesteri videóbeszámolók, a 

lakossági vélemények és javaslatok újszerű megismerésére 

például a world cafe és egyéb vitafórumok révén, a városrészi 

költségvetés, vagy a Civil Ház elindítása. Jó, hogy elkezdte 

tevékenységét a kulturális és pénzügyi kerekasztal, amelybe 

helyi önkéntes szakértők csatlakoztak be, segítve ezzel a képvi-

selő-testületi munkát. A kerekasztalok működése azonban nem 

teljeskörű, és nem látható az itt élők számára. További lényeges 

hiányossága, hogy ezekben nem jelennek meg a helyi civil 

szervezetek, velük nincs semmilyen formális együttműködés.

A lakosság informálása sem volt mindig elégséges, például 

a parkolási rendszer megváltoztatása kapcsán tapasztalhat-

tuk ezt. A döntéselőkészítő munkába sem vonták be sem a 

lakosságot, sem a civil szervezeteket, ezért a helyi szokásos 

parkolási rend átalakítása sokakat váratlanul ért, sokkolt, na-

gyon sok ellenérzést váltott ki. Szükséges lett volna, hogy a 

belvárosi parkolási rend megváltoztatásáról az egész várost 

tájékoztassák, erről egyeztetéseket tartsanak, mert az nem 

csak a belvárosiakat érinti.

Az ÁEP egyik fontos vállalása volt az egyes városrészekben 

közösségi terek kialakítása. Ezek továbbra is hiányoznak, a bel-

várost kivéve nincsenek olyan parkok, közterek, ahol a civilek 

összegyűlhetnének. A belvárosi Civil Ház ugyan megnyitott, 

de egy idő után a Praxisközösségnek is otthont adott, ami nem 

civil szervezet. Olyan önkormányzati pályázati lehetőségek sem 

nyíltak meg, ahol esély volna ezek további fejlesztésére.

A területhasználati koncepció iránya álláspontunk szerint pozi-

tív, az önkormányzati jogkörök ugyan lényegesen szűkültek, de 

a megmaradó saját eszközeit a testület jól használta, például 

amikor szigorúbb SZÉSZ-t tervez elfogadni.

Összességében úgy értékeljük, hogy erősebb civil kapcso-

lattartásra lenne szükség. Fő hiányosság, hogy a civil szer-

vezetekkel való együttműködések nem alakultak ki és nem 

erősödtek meg kellőképpen, bár az erre irányuló nyitottságot 

is tapasztaljuk. Több lehetséges együttműködő partner mégis 

ellenzékivé alakult, vagy azért, mert a véleményét nem hallgat-

ták meg, vagy mert teljes mértékben kihagyták a döntéshozatal 

folyamatából.

Nagyon sajnálatos, hogy az önkormányzatok jogköre szűkült, 

mozgástere és anyagi helyzete drasztikusan romlott, illetve, 

hogy a Covid-járvány miatt két évig vis maior helyzettel kellett 

megküzdeni. De épp ilyen szituációban volna szükséges még 

inkább nyitni a civilek felé, hogy az önkéntesek tudására és 

munkájára jobban támaszkodhassanak.

Egy közösségi programban közösek a sikerek, de a hibák is. A 

legnagyobb hiba azonban az, ha el sem indulunk a tanulásnak 

ezen az útján!”
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Újraterveztük és felújítottuk a Barátság köz–sztaravoda 

parknál lévő vízelvezetőt A Sztaravodai út és a Barátság köz 

csatlakozásánál lévő vízelvezető folyóka felújítása kapta a 

legtöbb szavazatot a Városrészi Költségvetés 2022 prog-

ramban Alsó-Pismány és környéke városrészben. A feltárás 

során nyilvánvalóvá vált, hogy újra kell tervezni a teljes 

vízelvezetőt, illetve a Barátság köz lejtős szakaszán lefolyó 

csapadékvíz szakszerű elvezetését. A tervek alapján újra-

betonozták a folyóka alépítményét, a tetejére hegesztve, 

visszakerült a felújított rács.

Új játékok a sellő utcai játszótéren A 2022-es programban 

Tyúkosdűlő, Petyina, Boldogtanya, Papsziget és környéke 

városrészben a Sellő utcai játszótér bővítésére szavaztak 

a legtöbben. Alagúttal kombinált egyensúlyfejlesztő aka-

dálypályával, forgóhintával és egy játékpulttal gazdagodott 

a játszótér. A tervek szerint idén egy kutyaitatóval is ellátott 

ivókutat is telepítenek a játszótér mellé, és ha a költségek le-

hetővé teszik, akkor kerítése is lesz a Sellő utcai játszótérnek.

A városrészi költségvetés megvalósult nyertes fejlesztési javaslatai

Bár a részvételi költségvetés több mint harmincéves múltra te-

kinthet vissza (az első programra a brazil Porto Alegrében került 

sor 1989-90-ben), itthon csak 2019 után kapott nagyobb figyelmet 

a lakók közvetlen bevonása a települési fejlesztésekbe, döntési 

jogkört biztosítva számukra a rendelkezésre álló pénzügyi keretek 

felhasználásában.

Az Ábrányi Emil programban vállaltaknak megfelelően már má-

sodik éve sikeresen szervezi meg Szentendre önkormányzata a 

Városrész Költségvetést. A program folyamatos fejlesztés alatt 

áll, ezért Szentendre is részt vesz a tapasztalatmegosztó együtt-

működésekben. Ilyen volt 2022-ben a Transparency International 

(TI) Magyarország kezdeményezésére létrejött együttműködés 

három önkormányzat között. A TI Magyarország térítésmentes 

szakmai támogatásának köszönhetően két új elemmel bővült a 

folyamat: a javaslatkidolgozó és a szavazólapok tartalmát eldöntő 

közösségi gyűléssel. Mindkét közvetlen részvételi forma célja 

a tudatosabb döntésekre való felkészítés, az együttműködési 

készségek fejlesztése, a kölcsönös bizalom légkörének meg-

teremtése.

2021-ben városrészenként ötmilliós, 2022-ben hatmilliós keretet 

biztosított a képviselő-testület a Városrészi Költségvetés prog-

ramra, annak ellenére, hogy egyre rosszabb feltételek mellett 

gazdálkodhat az önkormányzat. Eddig összesen 14 fejlesztési 

javaslat valósult a szentendreiek döntése alapján.

Átadtuk a papszigeti nagyparkolóban a kerékpár–autó esz-

közváltó pontot Felsőpismány, Sztaravoda és Szarvashegy 

városrészben erre a fejlesztési ötletre voksoltak a legtöbben 

2021-ben. A környezetbe illő, egyedi tervek alapján legyár-

tott, faszerkezetű fedett tároló tíz kerékpár elhelyezésére 

alkalmas. A tároló mellett egy jól felszerelt, sokféle javítási 

munkákra alkalmas kerékpár-szervizoszlop is helyet kapott. 

A kerékpártárolóval lehetővé vált, hogy a hegyvidékiek itt 

cserélhessenek közlekedési eszközt, autóról kerékpárra 

válthatnak, illetve fordítva. 

Újabb eszközzel bővítettük az izbégi szabadtéri edzőpar-

kot Már 2021-ben elkészült a szabadtéri edzőpark az izbégi 

sportpálya mellett, akkor egy sajátsúlyos eszközelemekből 

álló rendszert, valamint egy fekvenyomó és egy guggoló 

padot telepítettek. Mivel a tervezett napvitorla költsége már 

nem fért bele a keretbe, ezért tavaly az árnyékoló helyett egy 

kombinált hát- és mellizom erősítő eszközzel bővítették a 

rendkívül népszerűvé vált szabadtéri edzőparkot.
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forgalommérésre épülő forgalomszabályozás a vasúti vil-

lasoron A Vasúti villasor környékének forgalomszabályozá-

sára készült tervek vitát váltottak ki az itt lakók körében. Nem 

alaptalanul, mert a Vasúti villasor és környékének forgalom-

szabályozására a megváltoztathatatlan körülmények miatt 

nincs maradéktalanul jó megoldás. Csak a „kevésbé rosszra„, 

a lakosság által még elfogadható megoldásra lehet töreked-

ni. Ennek belátása nem könnyű, különösen akkor nem, ha 

sokak számára mindennapi frusztrációt jelent a megoldandó 

probléma. Mindezek ellenére az októberi közösségi gyűlés 

résztvevőinek sikerült ezt belátni – még az ellenvéleményt 

megfogalmazóknak is –, és érdemi párbeszédet folytatni.

A városvezetés – figyelembe véve az ellenzők véleményét 

– forgalommérésre épített újratervezést indított el, amely-

be bevonták a környéken lakókat is. A forgalomméréssel 

és az arra épülő forgalomszabályozási tervekkel megbízott 

Mobilissimus mobilitástervező műhely elkészítette a terve-

ket, melyeket (a SzeVi lapzártája után, január 30-án) újabb 

közösségi gyűlés keretében vitattak meg.

Új járdát építettünk a Duna korzón A Bolgár utcai parkoló 

és a Bükkös-patak közötti szakaszon elkészült a járda, amit 

sokan szorgalmaztak a javaslatra leadott szavazataikkal. A 

mintegy 130 méter hosszú, két méter széles aszfalt burkolatú 

járda a gyalogosok védelme érdekében acélcső védőkorlátot 

is kapott. A kivitelezés költsége az egekbe szökő építőipari 

anyagok és szolgáltatások ára miatt meghaladta a keretet, de 

a városvezetés a gyalogosforgalom biztonsága miatt rend-

kívül fontosnak tartotta a járda megépítését, ezért kipótolta 

a költségeket.

Pannóniatelepi fejlesztések A pannóniatelepiek első négy 

fejlesztési ötletének megvalósítása is belefért a Városrészi 

Költségvetés biztosította keretbe. Az Ericsson játszótér egy 

baba-mama hintával bővült. Több helyen megoldódtak a 

csapadékvíz-elvezetési problémák. Így a Római temető és a 

Szabadkai utca kereszteződésében található rácsos víznyelőt 

rákötötték a csapadékvíz-aknára. A rendőrség épületével 

szemben, az autószerviz előtt is tisztították és javították a 

csapadékvíz-elvezetőt. A Magyar Honvédség épületével 

szembeni útszakaszon vöröslevelű japán díszcseresznye 

fasort ültettek.

Püspökmajor: játszóterek és zöldterület fejlesztése A 2021-

es Városrészi Költségvetés nyertes javaslata a Szmolnyica 

és Hamvas játszóterek padokkal, ivókutakkal való bővítése 

volt. Némi változtatással történt a kivitelezés, melynek ered-

ményeként három játszóteret is érintettek a fejlesztések. A 

Fehérvíz és a Szmolnyica játszótérre telepítettek ivókutakat, 

a Hamvas játszótéren pedig sövénysort ültettek. Két padot 

helyeztek ki a kutyafuttatóhoz és kettőt a közösségi kerthez.

felújítottuk a papszigeti sparnál a buszvárót A buszváró 

plexi, illetve polikarbonát tetőt és oldalfalakat kapott, ez 

utóbbiakon citylight plakáthelyek is kialakítottak. Megemelve 

újjáépítették az alapot, a buszváró fémszerkezetét a rozs-

damentesítés után, csiszolták és több rétegben lefestették. 

A Volánbusszal egyeztetve a megállót jelző táblát vissza-

helyezték közvetlenül a váró mellé, így a busz pont a váró 

előtt fog megállni.
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„száraz lábbal a Duna-partra…” Elkészült a Barackvirág ut-

cával szemben lévő Duna-parti gyalogösvény burkolása 

is. Így „száraz lábbal lehet megközelíteni a Duna-partot„ 

– ahogy a javaslattévő elnevezte a projektet. Mintegy 50 

méter hosszan 25 centiméter mély földtükör készült, amibe 

tömörített murva került. A teljes területet megtisztították. A 

gyalogösvényre a gépkocsival történő behajtás megaka-

dályozására pollereket telepítettek. A Tyúkosdűlő, Petyina, 

Boldogtanya és Papsziget környéke városrészben a harma-

dik helyen végzett ez a javaslat, de a költsége még belefért 

a keretbe.

elkészült a köztemető parkolója A Sztaravodai úti köztemető 

alsó parkolórészének rendezését többen javasolták, és sokan 

támogatták szavazatukkal a fejlesztési ötletet Alsó-Pismány 

és könyéke városrészben. A mintegy 1800 négyzetméteres 

önkormányzati területen 28 gépkocsi számára alakítottak 

ki parkolóhelyet. Döngölt murva felületet kapott a parkoló, 

szegélykővel határolták le a területet.
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frontest – alternatív színház szentendrén
A front színház egész estés programmal, a frontesttel jelent-

kezett január 7-én a Barlangban. Az érdeklődők megtudhat-

ták, mi is az a PPt színház, volt kis és Nagy előadás, szavaló-

verseny, és újra bemutatták az ismétlés című darabjukat is, 

amelyet először szentendre éjjel-Nappal Nyitva fesztiválon 

láthattak a városiak.

A Front Színházat Fülöp András hozta létre, ő „játssza” a konfe-

ranszié szerepét az előadások alatt, ő az, aki kezeli a technikát, és 

aki a szövegeket írja. Vagyis minden irányítói feladatot megtartott 

magának, ami rögtön felveti, hogy ez nem diktatúrára hasonlít-e. 

A közönségnek sem hagy túl nagy mozgásteret, amikor a zöld 

lámpa bekapcsolásakor tapsolniuk kell, a kéknél ovációban ki-

törniük, a pirosnál pedig a nemtetszésüket kifejezniük. A január 7-i 

esten a közönség meglehetősen jól játszotta a „tömeg” szerepét, 

és csinált mindent a direktori utasításoknak megfelelően, azaz 

tapsolt, pfújolt vagy épp fütyölt elismerően. A Kis Előadással kez-

dődött a program, ahol, akárcsak egy konferencián, a színészek 

egy PPT-t (Power Point, számítógépes prezentáció-készítő prog-

ram – a szerk.) felolvasva ismertették a Front Színház küldetését. 

A végső cél nem más, mint egy tökéletes előadás elkészítése, 

egész pontosan olyan, amely már annyira tökéletes, hogy utána 

nem is szükséges újabbat készíteni. Jelenleg azonban beérnék 

a Konspirál című előadásuk elkészítésével is, amelyhez azonban 

pénzre volna szükségük. A jelenlegi Frontest is azért szervező-

dött, hogy ehhez pénzt és adományokat gyűjtsenek. A szüksé-

ges összeget természetesen megpróbálták sokféle módszerrel 

ügyesen „kisajtolni” a közönségből, például a Front büfében, ahol 

süteményeket, egészséges ételeket és apróságokat lehetett 

szerezni ingyen vagy valamekkora adomány ellenében. Az ezt 

követő Nagy Előadásukban azt kutatták, hogy milyen is az a világ, 

amelyben élünk. Mindezt ismét egy PPT-be sűrítve próbálták 

elmondani, ami ironikus felhangot adott a téma komolyságának.

Fülöp András az amatőr színtársulat vezetője elmondta, főképp 

szentendrei kötődésű tagjaik vannak, ő maga is a városban él, 

és a helyi művészetkedvelő fiatalok megszólításán túl szeretné-

nek nemzetközileg is elismertek lenni. A színészek Erdélyi Anna, 

Kelecsényi Panni, Kecskés Tibor, Kesu és Öskü Bálint amatőr vagy 

félprofi színészek, ő maga viszont az életének egyre nagyobb 

részét szeretné a Front Színházra áldozni, annak ellenérre, hogy 

nem ez a szakmája. Korábban közgazdasági egyetemet végzett, 

most épp filozófiát tanul, és hamarosan ebből is doktorál.

„Olyan előadásokat szeretnék létrehozni, amelyek nem elvont 

módon boncolgatnak filozófiai kérdéseket, hanem élvezhetőek, 

olykor talán viccesek is” – mondta el lapunknak. „A legjobban az 

érdekel, hogy tudunk-e mi magunk változni, létezik-e bármiféle 

haladás a világban, vagy csak forgunk körbe-körbe önmagunk 

körül. Számomra az is kérdés egyébként, hogy maga a történet 

létezik-e – az a fajta, amelynek van eleje és vége, mert én so-

hasem tudok befejezni egy sztorit sem. Az újabb előadásunk, a 

Konspirál, amelynek elkészítésére folyamatosan gyűjtjük a pénzt, 

elég színházszerű lesz, díszlettel és jelmezzel, önálló sztorival, 

ehhez közösségi gyűjtéssel próbáljuk előteremteni a pénzt, és 

csak reméljük, hogy ennek az alternatív színházi koncepciónak 

lesz jövője a városban és a világban.”

R.L.

Kecskés Tibor, Kelecsényi Panni, Fülöp András, Erdélyi Anna, Öskü Bálint



KONCERT

BArlANG:
Duna korzó 18.
www.szentendreprogram.hu

február 2. 20:30 csütörtök

ZAJZENE – Barlangzajz zajzene klub, 
vendég: Szőnyi Júlia- cselló

Szabadon értelmezett zajzene, vagy 
zajosan értelmezett szabadzene, ahogy 
éppen elsül.

A belépés ingyenes!

február 4. szombat 10:00

GYEREKTÁNCHÁZ – Tímár Sárával és 
zenekarával

Belépő: 1500 Ft

február 4. szombat 21:00

BARLANGFARSANG – bál

Farsangi buli DJ Popdaveccel, aki már 
számtalan alkalommal bizonyított a 
Barlang közönségének.

Jelmezverseny is lesz, meg különleges 
koktélok az alkalomra.

Belépő: 1500 Ft

február 7. kedd 19:30

JAZZKLUB – Borbély Műhely jazzklub, 
vendég: Cseh Péter – gitár

Ezúttal generációjának egyik leginven-
ciózusabb gitárosa és zeneszerzője, 
a Junior Prima díjas Cseh Péter lesz a 
Borbély Műhely vendégszólistája.

Belépő: 1500/2000 Ft

február 9. csütörtök 20:30

FÚZIÓS JAZZKLUB – The Bligëts

A szentendrei fúziós jazz titánok ezúttal 
is elkalauzolnak minket a jazz, rock és a 
funk határvidékére.

Belépő: 1000 Ft

február 11. szombat 18:00-21:00
SLAM – verseny
A Szentendre Slam Poetry eseménye, 
bárki regisztrálhat, aki szeretné előadni 
a szövegét.
A belépés ingyenes

február 16. csütörtök 20:30
DEEP RIVER BLUES KLUB – Fekete 
Jenővel és vendégeivel
Fekete Jenőnek, a hazai blues legendás 
előadójának blues történeti koncert 
sorozata.
Belépő: 1500 Ft

február 17. péntek 20:00
DÖRGŐ – koncert
Mocskonyi Dörgő első nagylemeze 
2023-ban jelent meg, ez lesz az első 
önálló klubkoncert, ahol zenekarával 
bemutatják az új lemez teljes anyagát.
Belépő: 1500 Ft

február 18. szombat 21:00
RADIOZORA EDITION – Wegha/Nova 
Gravity
Folytatódik Szentendre legújabb elekt-
ronikus zenei rendezvénysorozata, ami 
eddig minden alkalommal teltházas volt.
Belépő 2000 Ft

február 23. csütörtök 19:00
CITERALTER KLUB – Dömény Krisztián-
nal és vendégeivel
vendég: Barna Anikó – népzenész a 
Zeneakadémia hallgatója
„Különböző népek zenéje citerán” 
Világot utazunk a citerával, s közben 
elkergetjük a telet rituálisan!
A belépés ingyenes!

február 24. péntek 20:00
HEAVY BRAINS, EGY5EGY, GRABOVSKI 
– koncert
Három feltörekvő zenekar, akik egyre 
több embert vonzanak a koncertjeikre, 
headlinerei a nagyobb fesztiválokról.
Belépő: 2000 Ft

február 25. szombat 18:00-20:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Görög zenés-táncos program élőze-
nével, zenél az Akropolis Compania 
zenekar.
A belépés ingyenes!

vÁrOshÁzA DíszterMe
Városház tér 3.
www.szentendreiteatrum.hu

február 7. kedd 19:00-20:00
FARSANGI KÓRUSKONCERT
Musica Beata Kórus: Bokorné Forró Ág-
nes, Woliné Kovács Zsuzsanna, Klausz 
Tamás és Wolf Péter
Belépés ingyenes!

SZÍNHÁZ

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

február 25. szombat
LOVE.HU – Szerelmes vígjáték
Rendező: Lengyel Ferenc
Producer: Németh Kristóf
Jegyek: forumszinhaz.hu,
szentendreiteatrum.hu és jegy.hu

MOZI

P’Art MOzi
Duna korzó 25.

február 01. szerda
BÓDY TEREM:
15:45 AZ EMBER, AKIT OTTÓNAK 
HÍVNAK 126’ (szinkronizált)
18:00 M3GAN 102’ (szinkronizált)
20:00 A SZIGET SZELLEMEI 114’ 
(feliratos)

február 02. csütörtök
BÓDY TEREM:
16:00 A SZIGET SZELLEMEI 114’ 
(feliratos)
18:00 NYOLC HEGY 147’ (feliratos)
20:30 LARRY 108’

február 03. péntek
BÓDY TEREM:
15:45 AZ EMBER, AKIT OTTÓNAK 
HÍVNAK 124’ (szinkronizált)
18:00 12. MOZINET FILMNAPOK: A VÁD 
138’ (feliratos)
20:30 A FABELMAN CSALÁD 151’ 
(feliratos)

február 04. szombat
BÓDY TEREM:
14:00 A KIS NICOLAS: ELJÖTT A 
BOLDOGSÁG IDEJE 82’ (szinkronizált)
15:30 ASTERIX ÉS OBELIX: A KÖZÉPSŐ 
BIRODALOM 120’ (szinkronizált)
17:45 A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE 
147’ (feliratos)
20:15 A SZIGET SZELLEMEI 114’ (feliratos)

február 05. vasárnap
BÓDY TEREM:
13:00 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ 
(szinkronizált)
16:30 ASTERIX ÉS OBELIX: A KÖZÉPSŐ 
BIRODALOM 120’ (szinkronizált)
18:45 A SZIGET SZELLEMEI 114’ (feliratos)
21:00 M3GAN 102’ (szinkronizált)

február 06. hétfő
BÓDY TEREM:
15:45 A TÖLGY 80’
17:15 A JÓREMÉNYSÉG-SZIGET 124’
19:30 BABYLON 189’ (feliratos)

február 07. kedd
BÓDY TEREM:
15:30 NYOLC HEGY 147’ (feliratos)

18:00 NYISD KI A SZEMED VETÍTÉS-
SOROZAT: A FABELMAN CSALÁD 151’
(feliratos)
20:45 AZ EMBER, AKIT OTTÓNAK 
HÍVNAK 124’ (szinkronizált)

február 08. szerda
BÓDY TEREM:
15:30 A FABELMAN CSALÁD 151’ 
(feliratos)
18:15 BEUGRÓ A PARADICSOMBA 104’ 
(szinkronizált)
20:15 A SZIGET SZELLEMEI 114’ (feliratos)

február 09. csütörtök
BÓDY TEREM:
15:00 TOLDI – A MOZIFILM 104’
17:00 BABYLON 189’ (feliratos)
20:15 A BÁLNA 117’ (feliratos)

február 10. péntek
BÓDY TEREM:
16:00 A SZIGET SZELLEMEI 114’ 
(feliratos)
18:00 AZ ALMAFA VIRÁGA KÖZÖN-
SÉGTALÁLKOZÓ, A VENDÉGEK: Szűcs 
Dóra rendező, Nagy-Koltai Balázs, Sütő 
András, Nari Nquyen, Dzhulija Lam 
főszereplők
20:30 A BÁLNA 117’ (feliratos)

február 11. szombat
BÓDY TEREM:
14:00 MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA 2 – 
REJTÉLYES GÖDRÖK 103’
(szinkronizált)
16:00 ASTERIX ÉS OBELIX: A KÖZÉPSŐ 
BIRODALOM 120’ (szinkronizált)
18:15 A BÁLNA 117’ (feliratos)
20:30 NYOLC HEGY 147’ (feliratos)

február 12. vasárnap
BÓDY TEREM:
14:00 MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA 2 – 
REJTÉLYES GÖDRÖK 103’
(szinkronizált)
16:00 ASTERIX ÉS OBELIX: A KÖZÉPSŐ 
BIRODALOM 120’ (szinkronizált)
18:15 A BÁLNA 117’ (feliratos)
20:30 A SZIGET SZELLEMEI 114’ 
(feliratos)

február 13. hétfő
BÓDY TEREM:
16:00 AZ EMBER, AKIT OTTÓNAK 
HÍVNAK 124’ (szinkronizált)
18:15 LARRY 108’
20:15 A BÁLNA 117’ (feliratos)

február 14. kedd
BÓDY TEREM:
16:30 A TÖLGY 80’
18:00 ÖKUMENIKUS VETÍTÉSSOROZAT: 
A BÁLNA 117’ (feliratos)
20:15 A FABELMAN CSALÁD 151’ 
(feliratos)

február 15. szerda
BÓDY TEREM:
16:00 A BÁLNA 117’ (feliratos)
18:15 A JÓREMÉNYSÉG SZIGET 124’
20:30 AZ EMBER, AKIT OTTÓNAK 
HÍVNAK 124’ (szinkronizált)

február 16. csütörtök
BÓDY TEREM:
15:45 TÁR 158’ (feliratos)
18:30 A BÁLNA 117’ (feliratos)
20:30 MAGIC MIKE UTOLSÓ TÁNCA 112’ 
(szinkronizált)

február 17. péntek
BÓDY TEREM:
16:00 AZ ALMAFA VIRÁGA 110’
18:00 A BÁLNA 117’ (feliratos)
20:15 TÁR 158’ (feliratos)
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február 18. szombat
BÓDY TEREM:
13:45 ASTERIX ÉS OBELIX: A KÖZÉPSŐ 
BIRODALOM 120’ (szinkronizált)
16:00 MAGIC MIKE UTOLSÓ TÁNCA 112’ 
(szinkronizált)
18:00 A BÁLNA 117’ (feliratos)
20:15 TÁR 158’ (feliratos)

február 19. vasárnap
BÓDY TEREM:
14:00 MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA 2 – 
REJTÉLYES GÖDRÖK 103’
(szinkronizált)
16:00 A BÁLNA 117’ (feliratos)
18:00 AZ ALMAFA VIRÁGA 110’
20:00 TÁR 158’ (feliratos)

február 20. hétfő
BÓDY TEREM:
15:30 A SZIGET SZELLEMEI 114’ (feliratos)
17:30 TÁR 158’ (feliratos)
20:15 A BÁLNA 117’ (feliratos)

február 21. kedd
BÓDY TEREM:
16:00 MAGIC MIKE UTOLSÓ TÁNCA 112’ 
(szinkronizált)
18:00 LÉLEKMOZI VETÍTÉSSOROZAT: 
TÁR 158’ (feliratos)
20:45 AZ ALMAFA VIRÁGA 110’

február 22. szerda
BÓDY TEREM:
15:45 EXHIBITION: DEGAS – A TÖKÉLE-
TESSÉG NYOMÁBAN 85’ (feliratos)
17:30 NYOLC HEGY 147’ (feliratos)
20:00 TÁR 158’ (feliratos)

február 23. csütörtök
BÓDY TEREM:
15:00 AVATAR – A VÍZ ÚTJA 192’ (szink-
ronizált)
18:30 A BÁLNA 117’ (feliratos)
20:30 A SZIGET SZELLEMEI 114’ 
(feliratos)

február 24. péntek
BÓDY TEREM:
15:45 TÁR 158’ (feliratos)
18:30 A BÁLNA 117’ (feliratos)
20:30 A HANGYA ÉS A DARÁZS: KVAN-
TUMÁNIA 120’ (szinkronizált)
PÓCSMEGYERI MALOMMOZI: 19:00 
NYOLC HEGY 147’ (feliratos)
(jegyár: 1500Ft)

február 25. szombat
BÓDY TEREM:
13:45 ASTERIX ÉS OBELIX: A KÖZÉPSŐ 
BIRODALOM 120’ (szinkronizált)
16:00 A BÁLNA 117’ (feliratos)
18:00 A SZIGET SZELLEMEI 114’ 
(feliratos)
20:00 A HANGYA ÉS A DARÁZS: KVAN-
TUMÁNIA 120’ (szinkronizált)
PÓCSMEGYERI MALOMMOZI:
10:00 A TÖLGY 80’
(jegyár: 1500Ft)

február 26. vasárnap
BÓDY TEREM:
14:00 MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA 2 – 
REJTÉLYES GÖDRÖK 103’
(szinkronizált)
16:00 A TÖLGY 80’
17:30 TÁR 158’ (feliratos)
20:15 KOPOGÁS A KUNYHÓBAN 102’ 
(szinkronizált)

február 27. hétfő
BÓDY TEREM:
15:30 AZ EMBER, AKIT OTTÓNAK 
HÍVNAK 124’ (szinkronizált)
17:45 A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE 
147’ (feliratos)
20:15 A BÁLNA 117’ (feliratos)
VÁRKONYI TEREM: 
18:00 TÖRÖK KATALIN ELŐADÁSA
VÁLASZOK SORSKÉRDÉSEKRE: ÚJ 
HAZÁT KERESŐK
(jegyár: 1000Ft)

február 28. kedd
BÓDY TEREM:
16:00 LARRY 108’
18:00 PAPARAZZI VETÍTÉSSOROZAT: 
AZ ELEFÁNTEMBER 120’ (feliratos)
20:15 A SZIGET SZELLEMEI 114’ (feliratos)

február 01. szerda
BÓDY TEREM:
16:00 AZ ALMAFA VIRÁGA 110’
18:00 M3GAN 102’ (szinkronizált)
20:00 KOPOGÁS A KUNYHÓBAN 102’ 
(szinkronizált)

KIÁLLÍTÁS

CzÓBel MÚzeUM
Templom tér 1.

KÉT PALETTA
Modok Mária & Czóbel Béla kiállítása 2.0
Nyitva: március 31-ig nyitva:
P-Szo-V 12.00-18.00

kOvÁCs MArGit kerÁMiAMÚzeUM
Vastagh György u. 1.

Kovács Margit, DUNA KIRÁLYNŐJE című 
kiállítás.
Nyitva: március 31-ig nyitva: Szo-V 
10.00-12.00

kMettY MÚzeUM
Fő tér 21.

A TÖKÉLETESSÉG PILLANATAI
Gyűjteményes szobrászati 
kamarakiállítás
Nyitva: április 23-ig, szombat-vasárnap 
14.00-16.00

kéPtÁr
Fő tér 2-5.

február 5 – 26.
SZENTENDRE KÖZEPÉN
2022 tavaszán a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem 
Középülettervezési Tanszékén egy teljes 
évfolyam mintegy 250 hallgatója készí-
tett terveket Szentendre hét különböző 
helyszínére. A tárlat a legérdekesebb 
terveket és maketteket mutatja be.
Megnyitó: február 4. szombat 17.00 óra

fereNCzY MÚzeUMi CeNtrUM
Szentendre, Fő tér 2-5.
www.muzeumicentrum.hu

MÚZEUM KORZÓ művészeti, helytörté-
neti, régészeti séták 2023:

A séták a Ferenczy Múzeumból indulnak 
(Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.)
A programok díja: 1000 Ft
Jegyek: a helyszínen vagy online 
a jegymester.hu oldalon válthatók
Regisztráció:
regisztracio@muzeumicentrum.hu

február 4. szombat 14:00
MÚZEUM KORZÓ | Művészet- és helytör-
téneti séta Vajda Lajos nyomában

február 11. szombat 14:00
MÚZEUM KORZÓ | Barcsay Jenő 
nyomában

február 18. szombat 14:00
MÚZEUM KORZÓ | Castrum séta – 
Szentendre római tábora

GYEREK

BArlANG
Duna korzó 18.
www.szentendreprogram.hu

február 4. szombat 10:00
GYEREKTÁNCHÁZ – Tímár Sárával és 
zenekarával
Belépő: 1500 Ft

ELŐADÁS

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

február 15. szerda 17:00
A LÁTVÁNY BŰVÖLETÉBEN
Török Katalin vetített képes előadás-
sorozata.

február 22. 17:00 szerda
KENESEI ILONA népdalgyűjtő életéről 
szóló kiállítás megnyitója.

március 8. szerda 17:00
HEGYES KATALIN – Ki a szabadba című 
könyvének bemutatója

WORKSHOP

reGeNtAG MŰhelYGAlériA és kÁvézÓ
Kucsera F. utca 2/A
www.regentag.hu 

február 26-ig
BREZINA STANA képzőművész
Chill out! (kollázs kiállítás)

szerdánként 15:00-16:30 
szombatonként 14:00-15:30
ARTURMINX 7-14 ÉVESEKNEK
Brezina Stana képzőművésszel

csütörtökönként 16:00-18:00
KERÁMIA SZAKKÖR 8-12 ÉVES 
GYEREKEKNEK
Varga Tímea keramikussal

minden szombaton 14:00-17:00
AGYAGOZÁS-KORONGOZÁS ÉS MÁS 
TECHNIKÁK
Varga Tímea keramikussal

február 5., 19. és március 05. vasárnap 
10:30-12:00
AGYAGOZÁS ÓVODÁSOKNAK
Brezina Stana képzőművésszel

február 11.-12. szombat, vasárnap 
10:00-18:00
VALENTIN-NAPI PÁROS KERÁMIA-
FESTÉS
(Időpont regisztráció a weboldalunkon.)

minden szombat és vasárnap 
10:00-18:00
FESS EGYEDI KERÁMIÁT!

EGÉSZSÉG

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

február 1., 8., 15. és 22. 14:00-15:00
GYALOGLÓKLUB
Budakalász, Omszk park, GÓL vendéglő 
előtti tér
A gyaloglóklubról az efi@szeirendelo.
hu email címen, valamint a +36 70/456 
0650-es telefonszámon Lazanyi Editnél 
lehet. A csoporthoz a járásból lehet 
csatlakozni, az első alkalom előtt 
érdemes az aktuális indulás részleteiről 
tájékozódni.
Kiket várunk? Nyugdíjasokat, akik kedvet 
érzenek a szabad levegőn végezhető 
sportszerű gyalogláshoz, és mindezt szí-
vesen tennék közösségben. Aki úgy érzi, 
hogy szüksége van egy kis inspirációra a 
rendszeres testmozgáshoz. Aki szívesen 
csatlakozna egy aktív közösséghez.

SZERELMES VÍGJÁTÉK
LOVE.HU

KULCSÁR LAJOS

JEGYEK: 
FORUMSZINHAZ.HU  SZENTENDREITEATRUM.HU  JEGY.HU  

jegy.hu

NÉMETH 
KRISTÓF

RENDEZŐ: LENGYEL FERENC
PRODUCER: NÉMETH KRISTÓF

FEBR. 25. SZENTENDRE, A KÖNYVTÁR SZÍNHÁZTERMÉBEN

Kulturális és Innovációs
Minisztérium

KISS ANNA 
LAURA
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PÜsPÖkMAJOr klUBkÖNYvtÁr
Hamvas Béla u.6.

február 13. és 27. 18:00- 19:00
BIBLIOTERÁPIA
Irodalom és önismeret
Biblioterápiás csoport indult a Püs-
pökmajori Klubkönyvtárban, 2 heti 
gyakorisággal. Még lehet csatlakozni a 
csoporthoz, előzetes jelentkezést ké-
rünk. Foglalkozásvezető: Horváth Judit 
pszichológus, biblioterapeuta kiképző.
STRESSZOLDÓ FOGLALKOZÁSOK
A foglalkozások nem épülnek egymásra

A foglalkozás a járás lakosai számára 
INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ 
kötött!
Jelentkezés és bővebb információ:
efi.szentendre.hu (programok/aktuális 
programok fül alatt)

február 1. 18:00-19:00
LÉGZÉSTECHNIKÁK A STRESSZOLDÁS 
SZOLGÁLATÁBAN
február 8. 18:00-19:00
PROGRESSZÍV RELAXÁCIÓ
február 15. 18:00-19:00
VIZUALIZÁCIÓS GYAKORLATOK A 
STRESSZOLDÁS SZOLGÁLATÁBAN

KÖZÖSSÉGI GERINC TORNA
február 7., 14.,21. és 28. 9:00
Keddenként 9 órakor várjuk az érdek-
lődőket a V8 Uszoda és Szabadidőköz-
pontban!

EGYÉNI ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS ÉLET-
MÓD TANÁCSADÁS
Idén is havi egy alkalommal lehetőséget 
kínálunk az ingyenes állapotfelmérés-
re, és életmód tanácsadásra, amelyre 
előzetes regisztráció szükséges.
Bővebb információ:
efi.szentendre.hu/Programok/Állapot-
felmérés

ONLINE EDUKÁCIÓS VIDEÓ SOROZATOK
Karcsúsodj okosan! – a túlsúly összete-
vői, életmódbeli ajánlások, az életmód-
váltás stratégiája.
Miért dohányzunk? – rövid kultúrtör-
téneti áttekintés, a függés típusai, 
alternatív termékek, a
leszokást támogató lehetőségek.
Jelentkezni az EFI felületein lehet:
honlap: efi.szentendre.hu/programok/
aktuális programok

KÖZÉLET

tesz eGYesÜlet
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka utca 7.

február 8. szerda 19:00
REZSIVÁLSÁG MAGYARORSZÁGON
A rezsicsökkentés hazugságai és 
negatív mellékhatásai, az Ország és az 
Önkormányzatok jelenlegi helyzete, 
hogyan tovább?

kÖzÖs DOlGAiNk kÖzéleti 
fÓrUMsOrOzAt szeNteNDréN
Szamos cukrászda
Dumtsa Jenő u.14.

február 21. kedd 18:00
EGY ÉV HÁBORÚ
Bemerevedtek a frontok? Jön a fordulat?
Vendég: Sz. Bíró Zoltán

SZABADBAN

DUNA-iPOlY NeMzeti PArk
www.dunaipoly.hu
Bővebb információk:
https://www.facebook.com/dunaipoly 
oldalon

február 5.vasárnap
NAPFELKELTE A SAS-HEGYEN
Találkozó: 6:00 – 6:30 között 1112 Buda-
pest, Tájék u.26.

Részvételi díj: teljes árú 900Ft/fő, 
kedvezményes 700Ft/fő

február 11. szombat
MADÁRGYŰRŰZÉS KIRÁLYRÉTEN
Találkozó: 9:00 Hiúz Ház
Részvételi díj: 1500Ft/fő, kedvezményes 
900Ft/fő

TORONY TÚRA A STRÁZSA-HEGYEN
Találkozó: 13:00 Esztergom, Strá-
zsa-hegy Kökörcsin Ház parkolója
Részvételi díj: teljes árú 2200Ft/fő, 
kedvezményes 1400Ft/fő

FARSANG A TÁJHÁZBAN – családi 
délelőtt
Találkozó 10:00 Ócsa, Dr. Békési Panyik 
Andor u. 4-6.
Részvételi díj: 2300Ft/fő, 
kedvezményes 1650Ft/fő

ÉGI CSODÁK
Találkozó: 18:00 Sas-hegyi Látogató-
központ
Részvételi díj: 3500Ft, 
kedvezményes 2000Ft/fő

TELELŐ MADARAK MEGFIGYELÉSE A 
DINNYÉSI-FERTŐN
Találkozó: 09:00 Dinnyés, Rózsa u. sarka, 
gólyafészek, 2. tanösvény tábla
Részvételi díj: 2200Ft/fő 
kedvezményes 1400Ft/fő

február 12. vasárnap
MADÁRGYŰRŰZÉS ÉS MADÁRKALÁCS 
KÉSZÍTÉS
Találkozó: 9:00 Sas-hegyi Látogató-
központ
Részvételi díj: 2000Ft/fő, 
kedvezményes 1500Ft/fő

HÓD LES A DUNAKANYARBAN
Találkozó: 11:00 és 16:00, Leányfalu, 
Petőfi sétány parkoló
Részvételi díj: 2900Ft/fő, 
kedvezményes 2100Ft/fő

február 18. szombat
TOLLASOK TESTKÖZELBŐL – madár-
gyűrűzés a Jági-tónál Pilisszentivánon
Találkozó: 9:00 Pilisszentiván, Sportpá-
lya, a Villa Negra előtt
Részvételi díj: 1500Ft/fő, 
kedvezményes 900Ft/fő

MADÁRGYŰRŰZÉS AZ ÖREGFALUBAN
Találkozó: Ócsai Tájház
Részvételi díj: 1500Ft/fő, 
kedvezmény 900Ft/szó

LENVIRÁG – Családi Nap
Találkozó: 12:00 Pilisi Len Látogató-
központ
Részvételi díj: 1600Ft/fő, 
kedvezményes 1000FT/fő

LEGYÉL TE IS TERMÉSZETBÚVÁR! – 
Hétköznapi tudomány Királyréten
Találkozó: 9:30 Hiúz Ház
Részvételi díj: családi ár 6500Ft/család

február 25. szombat
TÖLGYES LIFE – Családi nap
Találkozó: 10:00 Budapest XI, Dayka 
Gábor u.51.
Részvétel: ingyenes

SASLES ÉS MADÁRGYŰRŰZÉS a Madár-
dal tanösvényen
Találkozó: 9:00 Dinnyés, Rózsa u. sarka, 
gólyafészek, 2.tanösvény tábla
Részvételi díj: 2200Ft/fő, 
kedvezményes 1400Ft/szó

február 26.vasárnap
HÓD LES A DUNAKANYARBAN
Találkozó: 11:00 és 16:00 Leányfalu, 
Petőfi sétány parkoló
Részvételi díj: 2900Ft/fő, 
kedvezményes 2100Ft/fő

SZEZONNYÍTÓ TANÖSVÉNY TÚRA
Találkozó: 10:30 Sas-hegyi Látogató-
központ
Részvételi díj: 2000Ft/fő, 
kedvezményes 1500FT/fő

Szentendre város és a Cerkabella Kiadó 
olvasásnépszerűsítő programja

KALANDOZZ 
TENGERECKIVEL 
A KÖNYVEK LAPJAIN, ÉS 

KIRÁNDULJ A KÖRNYÉKÜNKÖN!

Bár késő ősszel és télen szívesen kuckó-
zunk be egy jó könyvvel a meleg szobá-
ba, most arra biztatunk benneteket, hogy 
az olvasás mellett tegyetek nagy sétákat, 
kirándulásokat is a szabadban, és az él-
mény segítségével készítsétek el a város 
legizgalmasabb lapbookját.

További információért keresd fel a 
cerkabella.hu oldalt!

Szentendre város és a Cerkabella Kiadó 

K a l a n d ozó  v á ro s i  o lv a s óve rs e n y  a l s ó  t a g oz a t o s o k n a k

KALANDRA FEL!
Kapcsolattartás: medveprogram@gmail.com
Nacsa-Soós Barbara (06 20 229 5622) és Csörgei Andrea (06 30 911 28 26)

Cerkabella Kiadó 

K a l a n d ozó  v á ro s i  o lv a s óve rs e n y  a l s ó  t a g oz a t o s o k n a k
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Barcsay-díjat hozó megújulás

Krizbai Gergely, vagy ahogy sokan ismerik, Krizbo január 26-án Barcsay-
díjban részesült. A Szentendre arculatát is tervező művésszel beszélgettünk 
arról, mit szólt a díjhoz, és merre vezet mostanában az útja. A személyes 
ismeretségre való tekintettel az interjú tegező formában készült.

Mit szóltál az elismeréshez?

Édesanyám a múzeumban (Ferenczy Mú-

zeumi Centrum – a szerk.) dolgozott, apám 

pedig képzőművész, szóval gyerekként 

is ismertem a Barcsay-díjat – a díjátadók 

nálunk mindig eseményszámba mentek. 

Anyukám tíz éven keresztül hivatalból is 

részt vett ezeken, az akkor még a Barcsay 

Múzeumban zajló ünnepeken, én pedig 

sokszor elkísértem. Amikor elkezdtem 

képzőművészettel foglalkozni, arra gon-

doltam, hogy milyen nagy megtisztelte-

tés lenne, ha egyszer megkapnám, ezért 

tavaly én is benyújtottam a pályázatomat. 

Nagy meglepetés, és öröm volt, amikor 

megtudtam, hogy engem is kitüntettek, 

ráadásul 2023-ban leszek 35 éves, így az 

„utolsó pillanatban”. Ez hihetetlenül nagy 

öröm!

te tervezted a város logóját, évekig ké-

szítetted a teátrum és a fesztiválok pla-

kátjait. Most úgy érzem, kicsit hátraléptél. 

Jól látom ezt?

Igen, mostanában Szentendrével sokkal 

kevesebbet foglalkozom. Vannak kisebb 

önkormányzati megrendeléseim, illetve 

én csinálom a Szentendrei Teátrum vizu-

ális kommunikációját, de ennél több helyi 

munkám nincs. Az időm több mint a felét 

Győrben töltöm, Szentendrére pihenni já-

rok haza. Évek óta először azzal a nyugodt 

tudattal sétálok az utcán, hogy nem a saját 

munkáim néznek rám vissza. Kimondottan 

jó érzés valaki más grafikai megoldásait 

látni!

Mi történik Győrben?

Hosszú kihagyás után 2021-ben vissza-

mentem az egyetemre. Tervezőgrafika 

mester szakos hallgató vagyok a Széche-

nyi Egyetem Design Campusán – idén 

fogok diplomázni. Azon dolgozom, hogy 

taníthassak egyszer, akár az egyetemen, 

akár magániskolában. Most úgy tűnik, ez 

lesz a következő nagy lépés – legalábbis 

ebben bízom.

Miért ültél vissza 33 évesen az iskolapad-

ba?

Egyrészt, ha tanítani akarok, – ami nagyon 

régi vágyam – szükségem lesz a mester 

diplomára. A Design Campuson alkalma-

zott grafikát tanulok, ami sok szempontból 

különbözik az autonóm festészeti tevékeny-

ségemtől, de persze vannak átfedések.

A környezetemben sok az autodidakta mű-

vész, én pedig más utat szerettem volna 

magamnak, amikor 2010-ben elkezdtem a 

tanulmányaimat. Az a tapasztalatom, hogy 

rengeteg olyan dolgot tanulok a képzés 

során, amit más módon nem tudnék el-

sajátítani.

Persze számomra is egyértelmű, hogy 

autodidaktaként, egyetem nélkül is sokat 

tanulhat az ember, ráadásul olyasmiket, 

amiket meg az iskolában nem tanítanak. 

Úgy érzem, ezek nem egymásnak ellent-

mondó megoldások – csupán kicsit más 

utak.

A másik válasz az, hogy nagyon kellett már 

a megújulás, valami friss. Minden félévben 

van három-négy tervezői feladatunk. Ezek 

kreatív, izgalmas kihívások, amik – amel-

lett, hogy kijjebb tolják a határaimat – a 

személyes érdeklődésemet is szolgálják. 

Az egyes feladatokat az aktuális „máni-

ám”-ra görbítve oldom meg. A legutóbbi 

félévben, többek között a generatív mes-

terséges intelligenciával történő képalko-

krizBAi GerGelY – krizBO (1988) grafikus, képzőművész. Diplomáját tervezőgrafika 

szakon szerezte Sopronban, majd tanulmányait mesterszakon a győri Design Campu-

son folytatta. Számos logó és terv kötődik a nevéhez, egyéni és csoportos kiállításokon 

is rendre bemutatkoznak munkái. 2016-ban nyerte meg Szentendre városának logó 

pályázatát, ami után 2020-ig dolgozott a város arculatán, más alkalmazott grafikai 

munkák mellett.
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tásra pörögtem rá: 2500 képet generáltam, 

kísérleteztem az AI (mesterséges intelli-

gencia) lehetséges felhasználási módjai-

val a képzőművészetben, animációban és 

tervezőgrafikában.

Most újra megtehetem azt, hogy tisztán 

a saját érdeklődésem mentén tárjak fel 

kérdéseket egy-egy féléves feladatban, 

miközben elképesztően képzett, nyitott és 

intelligens művésztanárokkal konzultál-

hatok. Azt hiszem, ez egy komoly adóssá-

gom magam felé – amíg Szentendrének 

dolgoztam, nem tudtam eleget foglalkozni 

az ilyesmivel. Most nyaranta művésztele-

pekre járok, és többek között ennek kö-

szönhető az is, hogy most Barcsay-díjat 

kapok: két éve megállás nélkül vászonra 

festek, hiszen nincsenek az életemben 

nyári fesztivál-arculat tervezések.

A szentendrei munkám elhagyása lehe-

tőséget adott nekem arra, hogy megint 

felvegyem a fonalat, és sokkal több fó-

kuszt helyezzek a saját projektjeimre, a 

saját érdeklődésemre. Tulajdonképpen 

az egyetem is ennek a része. Arról nem is 

beszélve, hogy a Design Campus hihetet-

lenül pezsgő, nyitott, folyamatos intellek-

tuális kihívásokkal teli közeg – csodálatos 

emberekkel tanulhatok együtt!

teljesen megszakad a várossal a kapcso-

lat, vagy azért vannak terveid?

Juhász Gergő Kaskával hamarosan csinálunk 

egy szentendrei munkát, ami részben alkal-

mazott, részben közösségi, részben pedig 

autonóm projekt lesz. Illetve tavaly nyáron 

ide szerveztem a Design Campus – remélem 

hagyományteremtő – nyári művésztelepét 

is! Szóval azért nem tűntem el teljesen. Ez-

zel együtt főleg az egyetemre, és az egyéni 

grafikai megkeresésekre fókuszálok.

Úgy gondolom, minden városra ráfér, hogy 

ciklikusan változzon az a vizuális nyelv, amin 

megszólal, és nagyon örülök, hogy látom: a 

Kulturális Központ anyagai ma már más ar-

culattal jelennek meg, mint az „én időmben”. 

Úgy gondolom, hogy egy ilyen művészvá-

rosban, mint Szentendre, fontos a változás!

Rengeteget köszönhetek Szentendrének 

és a Kulturális Központnak – őszintén kí-

vánom minden grafikusnak, hogy töltsön 

el pár évet egy ilyen pörgős, sokszínű, ka-

valkádban, mert rengeteget lehet belőle 

tanulni.

Zimre Zsuzsa

A tökéletesség pillanatai
szentendréhez és a város művészeti életéhez kötődő alkotók klasszikus modern és kor-

társ magyar szobrászművészeti alkotásait bemutató kiállítás nyílt január 28-án a kmetty 

Múzeumban. A kamarakiállítás április 23-ig, hétvégenként látogatható.

A Ferenczy Múzeumi Centrum szobrászati gyűjteményét jellemzően for-

máló és azt reprezentáló összeállításban az átfogó tendenciák, stílusok 

és kiemelkedő művészeti karakterek bemutatása révén megismerhetjük 

a plasztikák tökéletes anatómiára, a részletekre és a történetmesélésre 

való összpontosítása mellett a „felszín alatti” érzékelés kifejezésmód-

jait. A látvány és az attól való elvonatkoztatás tökéletes pillanatainak 

ábrázolásain a fény és árnyék, anyag és forma játékának kölcsönhatásai 

domborodnak ki.

Kiállító művészek: Asszonyi Tamás, Ifj. Blaskó János, Csíkszentmihályi 

Róbert, Farkas Ádám, Farkas Zsófia, Ferenczy Béni, Holdas György, Imre 

Mariann, Kerényi Jenő, Kucs Béla, Ligeti Erika, Lois Viktor, Matyófalvi Gá-

bor, Mokry-Mészáros Dezső, Németh Ágnes, Papachristos Andreas, Rózsa 

Péter, Smetana Ágnes, Szentirmai Zoltán, Z. Gács György.

A tökéletesség pillanatai – gyűjteményes szobrászati kamarakiállítás

Kmetty Múzeum, Szentendre, Fő tér 21.

Nyitva: 2023. 01. 28. – 2023. 04. 23., szombat – vasárnap, 14:00–16:00

www.muzeumicentrum.hu

www.facebook.com/ferenczymuzeumicentrum

www.instagram.com/muzeumicentrum

Farkas Ádám: Emlékek a jövőből Ferenczy Béni: Aranykor

Asszonyi Tamás: Tél

Barcsay-díj

A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány minden évben Barcsay-díjat adomá-

nyoz pályakezdő fiatal művészeknek, akik olyan kvalitásos alkotásokat hoznak létre, 

melyek méltó módon idézik és őrzik Barcsay Jenő szellemiségét, alkotói követke-

zetességét és a művészet iránt érzett alázatát.

A pályázaton a Kárpát-medencében, vagy a világ bármely táján élő, magyar ajkú, 

felsőfokú tanulmányaikat már befejezett pályakezdő festőművészek vehetnek részt.

Az alapítvány 2022-ben három alkotót díjazott. Krizbai Gergely, Krizbo képzőmű-

vész mellett M.Kiss Márti és Szabó Franciska festőművészek munkáját ismerte el. 

A nyertesek kiállítása 2023. március 3-ig látogatható a Fő téri ÚjMűhely Galériában.

DEIM-SZOBROT
A DEIM TÉRRE!

DOBJUK ÖSSZE KÖZÖSEN!

GYŰJTÉS 2023. 03. 31-IG:

FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
GYŰJTÉS ALSZÁMLA 

11784009-15440196-10140004

DEIM PÁL
ARCHÍVUM
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A grafika az, ami fűszerez és keretet ad

Herr Ágnes 2008 óta szerepel különféle kiállításokon, többszörösen díjazott 
grafikus. A Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) vezető tervezője 
a XXIII. Országos Tervezőgrafikai Biennálén – a közel 700 pályamunka közül 
– elnyerte a Kulturális és Innovációs Minisztérium Díját.

számos elismerést kaptál már, ez a díj 

– az fMC 2020 tavaszán megrendezett 

teremtés – ferenczy Noémi művészete 

című kiállítás apropójából készült repre-

zentatív album tervezéséért – hová kerül 

a „fontossági sorrendben”?

Nagyon megtisztelő, hogy a neves, nem-

zetközileg is ismert és elismert szakmai 

zsűri nekem ítélte a díjat, hiszen ez egy 

rendkívül erős visszacsatolás arról, hogy 

az a fajta munkamorál, gondolatiság, ami 

jellemez, vagy a munkáimba, a projektek-

be fektetett energia és idő nem hiábavaló 

– ezt kell folytatnom.

Annak idején a piacról érkeztél a ferenczy 

Múzeum kötelékébe. Mi vonzott?

2008-ban végeztem egy kétéves grafi-

kus képzést itt, a Pajor kúria falai között. 

A többit az élet alakította: amikor évekkel 

később elnyertem az állást, akkor kicsit 

olyan volt, mintha hazajöttem volna: visz-

szatérhettem oda, ahol az egész pályám 

elindult. Másrészt a piacon nagyon nagy 

a verseny, és az kerül jó pozícióba, aki fá-

radhatatlan, gyorsan reagál és megfelel 

az aktuális trendeknek. A művészeti vagy 

kulturális projektekben – legyen az egy 

könyv, vagy homlokzat – nagyon fontos a 

gondolatiság, ami a projekt alapját adja. Ez 

fontos számomra is.

ez azért egyfajta alkalmazotti lét, ami 

biztosan kompromisszumokkal jár – mi-

közben a művész alapállapota szerintem 

a szabadság, a minél kevesebb kötöttség-

gel járó közeg.

A tervezőgrafika nem lehet öncélú, hiszen 

egyszerre kell megfelelnie a legújabb irá-

nyoknak és a közízlésnek úgy, hogy közben 

időtálló korlenyomat maradjon. Vizuálisan 

befogadhatónak kell lennie, hogy hatéko-

nyan eljuthassunk a célközönségünkhöz. 

Ezért nem triviális műfaj a mi munkánk. 

Meg kell találni az egyensúlyt, hogy med-

dig tudjuk megvalósítani a saját elképzelé-

seinket, és mi az a pont, ami már túlzottan 

befolyásolja a végeredményt. Minden ter-

vezőnek van egy stílusa, eszmeisége, ami 

mentén halad, de tudni kell, hogy melyek 

azok a felületek, ahol szabadon szárnyal-

hat az illető, vagy „csupán” megfűszerezi 

az adott projektet az egyéniségével.

A képzőművészeti alkotások mellett ne-

héz grafikusként „látszani” – a múzeum-

látogató a műtárgyra kíváncsi, és gyakran 

nem tudatosul, hogy a vizuális összkép-

hez erősen hozzájárul a tervező… hogy 

éled meg ezt a helyzetet?

A kiállítási arculattervezés egy speciális 

helyzet, mert grafikusként a munkáddal 

nem konkurálhatsz a művész alkotásai-

val. Olyan grafikusi megvalósításokra van 

herr ÁGNes 2013-ban végzett az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Pályakezdőként 

kisebb grafikai stúdiókban szerzett tapasztalatot: részt vett a Normafa Park természet-

központú arculatának kialakításában, tagja volt a Graphisoft Park fogadóépületének 

üveglamelláin megjelenő grafikai dizájnt tervező csapatnak. 2017-től az Ferenczy 

Múzeumi Centrum vezető tervezőjeként tevékenykedik.

Fotó: Deim Balázs
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szükség, amelyek támogatják és könnye-

debbé teszik a teret és a megjelenést. A 

grafikus képezi a tárlatban helyet kapó mű-

vészet és a befogadó emberi közeg között 

átívelő és összekötő kapcsot. A grafika az, 

ami fűszerez és keretet ad. A pontos grafi-

kai elemek kidolgozása, a tipográfia meg-

felelő használata és a gyártási technikák 

ismerete mind-mind elengedhetetlenek 

a kompakt végeredményt illetően.

Mitől válik egy adott munka izgalmassá 

számodra?

Megismerni egy addig ismeretlen vagy 

kevésbé ismert anyagot, személyt vagy 

irányzatot, arról több információhoz jutni. 

Gyártási technikákat kipróbálni, hogyan tu-

dom összhangba hozni a munkám, a stílu-

som az adott projekt alapjával, személyé-

vel. Valami újat létrehozni, amit előtte nem 

nagyon csinált még más… Foglalkoztatnak 

az innovatív kísérleti megoldások, a grafika 

határterületei is.

hogy látod, milyen itthon a szakma meg-

ítélése, elfogadottsága, az európai tren-

dekhez képest?

Szerintem nagyot léptünk előre. A mos-

tani 30-as korosztály tagjai rendkívül 

tudatosan építik a saját karrierjüket, és 

már most pozícionálják magukat a piacon. 

Több hazai és nemzetközi platformon 

publikálhatjuk a munkáinkat, így szinte 

bárhova eljutunk. Elég csak megnézni a 

külföldi nívós design-eseményeket, ott 

is találunk szép számmal magyar ter-

vezőket. Ezeknek köszönhetően a meg-

rendelői réteg egyre jobban támaszkodik 

vizuális szakemberek bevonására a pro-

jektjeikben.

sokféle munkát végzel a ferenczy mú-

zeumban – a 2018-as és 2019-es ArtCa-

pital arculattervezője voltál, de fontos 

kiállítások és könyvek sorának is: elég 

megemlíteni vajda lajos, ferenczy No-

émi, vagy Anna Mark alkotásaiból készült 

kiállításokat Most milyen kihívások előtt 

állsz?

2023 tavaszán – többek között – két nagy-

szabású kiállítás is megrendezésre kerül: 

az egyik a Ferenczy Múzeumi Centrum 

gyűjteményét veszi alapul, a másik pedig 

a rendkívül prominens Európai Iskola, a 

MűvészetMalom épületében.

A pandémia teljesen átírta a megszokott 

életünket, ezért az online felületeken 

megjelenő kommunikációs tartalmak 

nagyobb hangsúlyt kaptak. Több izgal-

mas információt volt módunk eljuttatni a 

különböző online felületeken. Mi grafiku-

sok – Kiss Krisztina Noémi kolléganőmmel 

együtt – elsősorban az egységes meg-

jelenésért voltunk felelősek, és hogy az 

információáradat közül kitűnjön a tartal-

munk.

egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy 

nem érdemes nagyon előre tervezni, 

mert az élet úgyis felülírja azt. Mégis, mit 

gondolsz, merrefelé szeretnél haladni a 

pályádon?

Nem látok ennyire előre, de fontos, hogy 

olyan meghatározó, innovatív produktu-

mokat hozzak létre design és művészeti 

területen egyaránt, amik maradandóak, 

valamint alap és inspiráció lehet mások 

számára is.

Koltai Andrea

„Feltárult egy gyönyörű, tartalmas világ”

Papp Kornélia még akkor kezdte hagyományőrző óvodai tevékenységét, amikor 
ez egyáltalán nem volt divatos Magyarországon. Azóta a férje, Kertész József 
is csatlakozott a munkájához, ő az, akit nagyon sok szentendrei a mikulás-
ünnepségekről ismerhet.

hogyan kezdődött ez a szakmai munka, 

kik segítették ezen az úton?

Papp Kornélia: Nagyon régen kezdődött, 

a ‘80-as évek elején. Hegyi Füstös Ilona, 

múzeumpedagógussal, a Skanzen munka-

társával kezdtünk el azon gondolkodni, ho-

gyan lehetne a hagyományéltetést a gye-

rekek körében elterjeszteni, és múzeumba 

csalogatni őket. Legelőször a farsangi idő-

szakot kutattuk, egész pontosan azt, hogy 

miként lehet a régi farsangi tradíciókat úgy 

megjeleníteni, hogy a gyerekek ne csak 

beöltözve várják a verseny végeredmé-

nyét, hanem játsszanak is. Mindezt meg-

próbáltuk lefordítani az óvodások nyelvé-

re, egy óvodás csoport képességeire. Azt 

láttuk, ez óriási élményt ad gyerekeknek 

és szülőknek egyaránt, és végül sok kör-

nyékbeli óvónő jött el megnézni, hogy mit 

is csinálunk. Ezután elkezdtük sorra venni 

az évszakokhoz kötődő magyar népszo-

kásokat.

Kertész József: A mai napig az óvodák, is-

kolák többsége, ha rendez valami farsangi 

mulatságot, azt kéri a gyerekektől, hogy 

öltözzenek be jelmezbe. A kicsik felveszik 

a Pókember-, a Batman jelmezt, királykis-

asszonyok és űrhajósok lesznek, de sem-

mit nem jelent nekik, ráadásul a többség 

csalódott marad, hisz csak egyetlen első 

díjat osztanak ki. Ezért volt fontos, hogy 

a népi farsangolás játékai, a rönkhúzás, 

az alakoskodás is bekerülhessenek az al-

kalomba, amiben nem passzívan, hanem 

aktívan vehetnek részt.

Ön hogyan kapcsolódott be a felesége 

munkájába, és miért?

K.J.: Amikor 1987-ben megismerkedtünk, 

Nelli már javában dolgozott ezen. Én köz-

ben Visegrádon voltam erdész. Akkoriban 

ő segített nekem a különféle anyagok gé-

pelésében, de mióta 2001-től nyugdíjban 

vagyok, azóta én segítek neki mindenben, 

amiben csak tudok. A hagyományéltetés 

feladata hozzám is közel áll, gyerekkorom-

ban sok olyan tevékenységet végeztem a 

nagyszüleimnél, ami igazi paraszti munka 

volt – kaszálás, szénagyűjtés, állatokkal 

való foglalkozás, és aztán erdészként is 

hasonló természetközeli munkám volt. Ez 

bennem élt, hozzátartozott a mindennap-

jainkhoz.

Amikor a hagyományéltető munka az 

óvodákban elkezdődött, akkoriban még 

ez korántsem volt annyira elfogadott út, 

mint mostanában.

K. J.: Az első betlehemes játékon, amit Nelli 

mindig karácsony napján, azaz december 

24-én tartott, és már mindenki otthon ké-

szülődött az ünnepre, az óvodába, az ő 

csoportjába még visszajöttek a szülők, a 

gyerekek. Lehet, hogy a nagymama vagy 

az apuka otthon díszítette a karácsonyfát, 

de a gyerekek még az óvodában betlehe-

meztek. Amikor ez legelőször megtörtént, 

akkor még pártvezetés volt, és be is ren-

delték az óvodavezetőt a pártbizottságra, 

aki azzal védte meg Nellit, hogyha a szülők 

elfogadják, hogy keresztény identitást pró-

bál belecsöpögtetni a gyerekekbe, akkor 

csinálhatja. Végül csak egy vezetői figyel-

meztetést kapott és nem fegyelmit. Akkor 

már megjelent a Kalákának a Menjünk mi 

is Betlehembe című nagylemeze, ami jelzi, 

hogy elindult valami országosan is a nyolc-

vanas években.

honnan jött mindehhez a motiváció? Mi 

az, ami elindította ezen az úton?
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P.K.: Úgy éreztem, hogy a gyerekek nem 

kapják meg azt, amit életkoruknak meg-

felelően kapniuk kellene. Nem igazán 

éreztem jónak, amit az óvónőképzőben 

tanultam. Nem tetszett, hogy a gyere-

keknek foglalkozásokat tartunk, szab-

ványszerűnek éreztem, nem alakított ki 

kötődéseket, nem nevelt komplexitás-

ban. Láttam, hogy mindeközben itt a mi 

gyönyörű néphagyományunk, ami egész 

évre gazdag, igen bőséges játékkínálatot 

ad. A falumúzeum kedves munkatársainak 

megismerése után, velük együtt próbáltuk 

átültetni a néphagyományból származó 

szokásokat óvodai játékokra. Először az 

én csoportomba jöttek el ketten, aztán a 

következő években már önállóan csinál-

tam, és vezettem azokat az óvónőket, akik 

ez iránt érdeklődtek. Belőlük alakult a ma 

is működő SZÓNÉK, a Szentendrei Óvónők 

Néphagyományt Éltető Közössége.

Mit kaptak ebből a gyerekek, mit önök?

P.K.: Ahogy haladtunk előre a munkában, 

a naptári év ünnepeiben, szokásaiban, úgy 

tárult fel előttünk egy gyönyörű, tartalmas, 

gazdag világ. A témákhoz kézműves tevé-

kenységet, játékokat és meséket is kap-

csoltunk, és e körül forgott az egész évi 

tevékenységünk. Amikor ebből már elég 

jelentős gyűjteményünk volt, kiadtuk a 

Szájról szájra, kézről kézre című könyvün-

ket. Ennek épp nemrégiben jelent meg a 

negyedik kötete, amelyben újabb játékok, 

tevékenységek, mesék találhatóak. Volt 

olyan képzési időszak, amikor a sok jelent-

kező miatt két csoportfoglalkozást kellett 

tartanom havonta, annyian vágytak arra, 

hogy valami újat csináljanak.

Miért találták ezt sokan vonzónak?

K.J.: A pedagógusképzések általában 

előadások formájában zajlottak és zajla-

nak. Nelliék valami mást csináltak. Még 

az országos Néphagyományőrző Óvoda-

pedagógusok Egyesületében (NÓE) is 

újdonság volt, amit itt a szentendreiek 

alkottak. Egy-egy csoport a témához 

kapcsolódó bemutatót tartott. Az érdek-

lődők megnézhették a gyerekek játszóját, 

és valódi élményben volt részük. A be-

mutatón kívül mindig volt egy-egy neves 

előadó, aki egy rövid előadást tartott, és 

utána elkezdődött a kézműveskedés, ami-

vel komplexé vált a program, és ez ma 

is nagyon hiányzik az óvodai és iskolai 

nevelésből.

Most milyen formában dolgozik, nyugdí-

jasként hogyan lehet ezt a munkát foly-

tatni?

P.K.: Már elég régen abba akartam hagyni, 

de valahogy, nem sikerült. Szigethy Ildikó, 

a Bimbó utcai óvoda vezetője nagyon tá-

mogat a munkámban. Az év elején megint 

mondtam, hogy végre tényleg nyugdíjba 

megyek, de ezzel a tevékenységgel nem 

lehet felhagyni. A nevelési év kezdetén 

mindig megtervezzük az éves programun-

kat, amit aztán havi eseményekre bontunk 

le, így mindig jön egy következő évszak, 

egy következő ünnep annak a hagyomá-

nyaival, megemlékezéseivel. Szentendrén 

több óvoda óvónője jár hozzánk hónapról 

hónapra, tíz alkalommal egy nevelési év-

hez kapcsolódóan, és büszkék vagyunk 

arra, hogy egyedi és komplex módon vé-

gezzük ezt a munkát. Máshol is el lehet 

hasonló ismereteket sajátítani, egy akk-

reditált képzésen például, de az csak egy 

tanfolyam, mi meg már 33 éve találunk ki 

újabb és újabb óvodai játékokat és foglal-

kozásokat. Olyan belülről jövő késztetés 

ez, amit nem tudunk abbahagyni, mert 

úgy érezzük, hogy ezt kell csinálnunk. 

Reméljük, hogy sokaknak át tudjuk adni 

ezt a tudást.

K.J.: Persze, amit Nelliék csinálnak a SZÓ-

NÉK-ban, azt igazából az óvónőképzőben 

kellene csinálni – Sopronban, Kecskemé-

ten, Szarvason,

P.K.: Szóba került szakmai körökben, hogy 

jó volna, ha a programunk bekerülne az 

óvónőképzésbe, de ez a folyamat sajnos 

megszakadt.

K.J.: Nem biztos, hogy ez az üdvözítő, de 

mi hiszünk a hagyományéltetés erejében. 

Akik részt vesznek Nelliék képzésein, meg-

tanulják, hogy ne szerepeltessék az óvo-

dásokat, hanem játsszanak velük. Mert a 

legtöbben ma is azt várják a gyerekektől, 

hogy álljanak ki, mondják el a verset, az-

tán menjünk tovább. Az óvónéni meg ott ül 

egy papírral a kezében. Nálunk az óvónő-

nek nincs a kezében papír, a gyerekekkel 

együtt játszik, karikáznak, fogóznak, ami 

éppen következik. Ez azért fontos, mert ha 

az óvónő azonosul valamivel, azt könnyeb-

ben át tudja adni a gyerekcsoportjának, 

és nem kényszeredetten szerepelteti az 

óvodásokat.

A néphagyományokhoz való kapcsolódás 

hogyan segíthet bennünket a mai korban, 

hogy jobban egyensúlyban legyünk ön-

magunkkal és a világgal?

K.J.: Azok a néphagyományok és szokások, 

munkakultúra, építészeti kultúra, viselet, 

amelyek a török kiűzése után apáról fiúra, 

anyáról leányra szálltak, tartották meg a 

hívOGAtÓ
Hagyományéltető

Bálint-napra
2023. február 12. vasárnap 17:00

Új helyszín: A Barcsay Jenő Általános iskola színházterme

szentendre, kálvária út 18.

Tizenharmadik alkalommal rendezzük meg a Bálint-napot, azzal a szándékkal, 

hogy erősítsük magyar hagyományainkat.

Házigazda: a filibili Népdalkör

Művészeti vezetője: soós réka

Vendégünk: Medgyesy s. Norbert egyetemi docens

Közreműködők: Bodoki József Márton ii. o. tanuló • Dudás Dalkör • 

kertész József • kretz Boldizsár • Németh András

Szeretettel várjuk barátainkat, rokonainkat és

minden kedves érdeklődőt!

Papp Kornélia és Kertész József | Fotó: Deim Balázs
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magyarság identitástudatát. Ha azt sze-

retnénk, hogy ez a nemzet magyar ma-

radjon, akkor vissza kell kanyarodnunk a 

népi kultúrához. Bár ezt nem lehet óriás-

plakátokon hirdetni, csak úgy lehet átadni, 

ahogyan mi próbáljuk, a szokásokon ke-

resztül. A szülők szerepe nagyon fontos, 

mert az óvónők nemcsak a gyereket ne-

velik ilyenkor, hanem a gyereken keresztül 

a felnőtteket is.

lelki értelemben mit adhat ez nekünk?

P.K.: Úgy kellene élnünk, ahogy az eszten-

dő változik. A téli időszakban befelé for-

dulva éltek az emberek, amit megtörtek 

az ünnepekkel, a farsang játékos szoká-

saival. Az nagyon vidám időszak volt, már 

alig várták, hogy vége legyen a télnek, 

jöjjön a frissítő jó idő. A farsangi telített-

ség után viszont jött a böjt, ez is jót tett az 

embereknek. Aztán a húsvétot követően 

már teljesen együtt éltek a természettel, 

ez igaz volt a nyári és az őszi időszakra is. 

Ez a fajta természettel való együttélés 

majdhogynem eltűnt mára, de mi mégis 

ehhez kapcsolódunk vissza a néphagyo-

mányokkal. A négy évszak ünnepnapjai 

és munkaalkalmai segítenek bennünket 

ebben.

A gyerekek is változtak? látszik rajtuk 

keresztül is, hogy kevésbé tudunk kap-

csolódni a természethez?

P.K.: Ez attól függ, hogy mit csinálunk ve-

lük, mert ha például adventi foglalkozáso-

kat tartunk, akkor teljesen beleélik magu-

kat a játékba. Az biztos, hogy sokkal több 

tárgy veszi körül őket, mint régebben, és 

sokan rövid ideig tudnak koncentrálni egy 

dologra. Ezért az óvónőknek ma nehezebb 

dolguk van, mint amikor mi kezdtük a mun-

kát a gyerekekkel.

Nagyon szép az is, ahogy önök ketten, há-

zaspárként egymást segítve végzik ezt a 

munkát.

K:J.: Azért nálunk is csörög olykor a kanál…

P.K.: Ez igaz, de alapvetően nem tudnánk 

egymás nélkül munkálkodni. Nagyon sok 

segítséget kapok Józseftől, amit kigondo-

lok, azt máris elkészíti. Az advent idején, 

az evangélikus templom mellett felállított 

figurákat ugyan egy erdélyi származású 

fafaragó készítette, de a városi Betlehem 

minden más elemét József tervezte, ki-

vitelezésében közreműködött. Szóval mi 

nagyon együtt tudunk dolgozni, megyünk 

az óvodákba, kézműveskedünk, ha kell, 

játszunk a gyerekekkel.

Mire büszkék a legjobban?

K.J.: Olyan közösségek alakultak ezekben 

az óvodás csoportokban, hogy nemcsak 

a gyerekek közötti kapcsolat maradt 

meg, hanem a szülők közötti is. Ez óriási 

dolog! A mai napig vannak olyan barát-

ságok Szentendrén, amelyek ott szület-

tek az óvodában. Az ebben felnövekvő 

gyerekek pedig elhozták hozzánk a saját 

gyerekeiket is. Mert ez nemcsak hagyo-

mányéltető, hanem közösségépítő, kö-

zösségmegtartó tevékenység és munka 

is volt. Ez fontos üzenet. Mert aki a népi 

játékokba bekapcsolódott gyerekként, 

és A-tól Z-ig benne volt, tehát nemcsak 

egy-egy szeletet kapott belőle, hanem 

az egész tortát megkapta, abban sokkal 

mélyebben raktározódott el mindez. Ők 

viszik és őrzik magukban tovább, mert 

tudják, hogy jó, ezért szeretnék átadni a 

saját gyerekeiknek is.

Rist Lilla

70 éves a Pest Megyei Könyvtár

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 2022. december 31-én ünnepelte 
megalapításának hetvenedik évfordulóját. A cikkben visszapillantunk erre az 
elmúlt hetven évre, amelynek igazából csak az utolsó negyvenhét, de legszebb 
éve zajlott a művészetek városában.

kezdetek

A kezdetek 1952-ig nyúlnak 

vissza, amikor is egy mi-

nisztertanácsi határozattal 

megalapították a megyei 

könyvtárak hálózatát. A 

legtöbb megyében a me-

gyeszékhelyen működő 

városi könyvtárból alakult 

meg az új intézmény, Pest 

megyében azonban nem 

volt ennyire egyszerű a 

helyzet. Pest megye szék-

helye ugyanis hivatalosan 

Budapest, annak könyvtá-

ra pedig a számos fiókból 

álló Szabó Ervin Könyvtár, 

amely egy közel kétmilli-

ós világváros ellátásáért 

felelős. E mellé aránytalanul nagy teher 

lett volna még közel kétszáz település 

ellátásának feladatával is megbízni az in-

tézményt, ezért a megyeházán működő 

Pesti Körzeti Könyvtárból alakult a megyei 

könyvtár. Nehéz szülés volt, amit óriási vi-

ták előztek meg. Ennek tudható be, hogy 

a megyei könyvtárak közül utolsónak, az 

év utolsó napján teljesült a határozatban 

kiadott feladat, és alakult meg a Pest Me-

gyei Könyvtár (PMK), akkor 

még csupán pár ezer kötet-

nyi állománnyal.

Az első években a Váci 

utcából nyíló Kristóf téren 

– egy frissen államosított 

ékszerüzletben – műkö-

dött. A régi könyvtáros 

munkatársak emlékezeté-

ben fennmaradt legenda 

szerint a megyeháza abla-

kából kötélen eresztették 

le a könyveket és vitték át 

a Kristóf téri üzletbe, ahol 

az ékszerek bemutatására 

szolgáló üvegvitrinek ösz-

szetörtek a könyvek súlya 

alatt. Régen volt, tán igaz 

sem volt. Egy biztos! Az ék-

szerüzletből nem egyszerű feladat könyv-

tárat varázsolni, amit az is bizonyít, hogy 

1956-ban a Pest Megyei Könyvtár máris 

költözni kényszerült. Az Erzsébet téren 

lévő Nemzeti Szalon épületének egykori 

A PMK a Budapest Kristóf tér 2. sz. alatt (1953)
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ebédlőjét kapta meg. Sajnos ezzel sem 

sikerült megfelelő megoldást találni. Az 

egykori ebédlő olyannyira alkalmatlan volt 

könyvtári feladatokra, hogy az intézmény 

be is szüntette a közvetlen kölcsönzési 

tevékenységét, csak a megyei feladatok 

ellátását végezték innen egészen 1959-ig, 

amikor is a Nemzeti Szalon lebontásra ke-

rült, a könyvtárnak pedig megint új helyet 

kellett találni.

A Krisztina körúton, a mai Széll Kálmán 

térhez közeli eső részen egy egykori, 

meglehetősen romos állapotú ke rék pár-

üz le tet kapott meg az intézmény, amelyet 

azonban először alkalmassá kellett tenni 

könyvtári feladatokra. Amíg ennek a helyi-

ségnek a felújítása zajlott – 1959 és 1961 

között – került a könyvtár először Szent-

endrére, az akkori József Attila Művelő-

dési Ház egyik termébe (a mai Duna-parti 

Művelődési Ház).

A Krisztina körúti időszak működését még 

mindig ne úgy képzeljük el, mint a mai 

megyei könyvtárét. Kölcsönzés továbbra 

sem volt. Összesen kilenc fő dolgozott, 

ők mindannyian a megyei feladatokat vé-

gezték: gyarapították és feldolgozták az 

állományt, építették a katalógust, olvasó-

mozgalmakat, tanfolyamokat szerveztek. 

A művelődési autóval járták a megyét, 

olvasnivalót vittek a kisebb települések 

lakóinak, a könyvtárosoknak pedig szak-

mai, módszertani segítséget nyújtottak a 

munkájukhoz. Mindehhez pedig egyetlen 

nagy raktárhelyiség, valamint egy tanács-

terem állt a rendelkezésükre.

A PMk szentendrén

A Pest Megyei Könyvtár 1975-ben került 

végleg Szentendrére, és kapott egy méltó 

helyet, ahol végre a többi megyei könyv-

tárhoz hasonló körülményeket lehetett te-

remteni. Miután 1971-ben a Megyei Tanács 

elfogadta a „Pest megyei táj-centrikus köz-

művelődési koncepció”-t, Szentendre lett 

Pest megye kulturális központja, amelynek 

nyomán elkezdődhetett az intézmények 

költözésének előkészítése is.

1975 decemberében foglalhatta el a Pest 

Megyei Művelődési Központ és Könyvtár 

(PMKK) az Ybl-díjas Hofer Miklós tervei 

alapján készült épületet a jelenlegi Pát-

riárka utcában. Abban az időben ez az 

épület Barcsay Jenő előtérben elhelye-

zett főművével, a Szentendrei mozaikkal 

kiemelkedően reprezentatívnak számí-

tott, nemzetközi fogadásoknak, nagykö-

veti látogatásoknak szolgált helyszínéül. 

A könyvtár mellett itt kaptak elhelyezést 

a Pest Megyei Népművelési Tanácsadó, 

valamint a József Attila Művelődési Köz-

pont intézményei is. Szervezetileg ez volt 

az ország egyik első komplex intézmé-

nye, amelynek a főigazgatója Bihary Jó-

zsef volt, a könyvtári feladatokért pedig 

Békés György igazgató úr felelt. A 70-es, 

80-as években összesen több mint száz 

fő dolgozott a PMK-ban. Az épület belső 

elrendezése is kicsit különbözött a jelen-

legitől. A gyerekkönyvtár helyén kiállítótér 

működött, a jelenlegi Baba-mama játszó-

sarok helyén pedig egy presszó.

A rendszerváltás hozta el a könyvtár ön-

állóságát. A Pest Megyei Önkormányzat 

döntése nyomán az addigi komplex intéz-

ményből 1990-ben kivált a közművelődési 

funkció. Létrejött a városi önkormányzat ál-

tal fenntartott Duna-parti Művelődési Ház, 

a megyei fenntartású Pest Megyei Közmű-

velődési Információs Központ, valamint a 

városi és megyei funkciót egyszerre ellátó 

Pest Megyei Könyvtár. Ez utóbbi maradt a 

Pátriárka utcai épületben.

Az 1990-es és a 2000-es években az ön-

álló Pest Megyei Könyvtár Biczák Péter 

vezetésével jelentős fejlesztéseken ment 

keresztül. Elindult a könyvtári katalógus 

számítógépre vitele, megvalósult az ál-

lomány távoli kereshetősége. Elindult a 

nemzetközi kapcsolatok építése. Az Es-

sex County Libraries munkatársai által 

kezdeményezett közös PHARE projektben 

lakossági információs szolgáltatást indí-

tottak. A gyermekkönyvtár és a fonotéka 

2002-ben került a mai helyére. Mindezek 

mellett a megyei feladatokat is folyamato-

san ellátták. Mint első az egyenlők között, 

a könyvtár igyekezett a legjobb lenni, így a 

rendszerváltást követő években is fordul-

tak az intézményhez szakmai tanácsért, 

módszertani segítségért.

A fő nehézséget ezekben az években 

az jelentette, hogy a város és a megye 

rendre nem tudott megegyezni, hogy 

melyik félnek mekkora részt kellene vál-

lalni a könyvtár fenntartási költségeiből. 

A könyvtár első számítógépeinek egyike (1987)

A PMKK épülete az átadás évében (1975) 

1975 decemberében foglalhatta el a PMKK 
az Ybl-díjas Hofer Miklós tervei alapján készült 
épületet a jelenlegi Pátriárka utcában.
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Az intéz mény vezetőjének egyszerre kel-

lett hatékonyan lobbizni a két gazdánál a 

működés megbízható biztosítása érdeké-

ben és közben igyekezni pályázati forrá-

sokat találni a fejlesztésekhez.

Mindezen nehézségek ellenére a rend-

szerváltást követő években a könyvtár 

messze többet nyújtott csupán olvas-

nivalónál: információs szolgáltatások, 

adatbázisokhoz való hozzáférés, zenék 

és filmek ugyanúgy részei lettek az in-

tézmény által kínált portfóliónak, mint 

a közösségi programok, olvasókörök, 

író-olvasó találkozók.

stabil háttér és kiszámítható jövőkép

A megyei könyvtárakat érintő jogszabályi 

változásokkal ezek az intézmények 2012-

ben a városi önkormányzatok fenntartásába 

kerültek, ami mellett – a megyei feladatok 

ellátására – jelentős állami támogatást is 

kapnak. Ezzel a dátummal megszűnt a vá-

ros és megye közötti állandó feszültség, az 

intézmény finanszírozása pedig kiszámít-

hatóbbá vált. A 2012-es jogszabályi válto-

zások a megyei feladatok terén is komoly 

változást hoztak. A környező 5500 fő alatti 

települések a megyei könyvtár által kezelt 

állami normatívából gyarapíthatják állomá-

nyaikat, igényelhetnek programokat, vehet-

nek igénybe szakmai segítséget. Jelenleg a 

szentendrei könyvtár kereken száz kistele-

pülés könyvtári ellátását szervezi közvetle-

nül, de kapcsolatban vagyunk valamennyi 

Pest megyei önkormányzattal, szakmai se-

gítségért még a nagyobb városi könyvtárak 

is rendszeresen fordulnak hozzánk.

A Püspökmajori Klubkönyvtár 2013 áprili-

sában lett a Pest Megyei Könyvtár fiókja, 

ahol a könyvtár alkalmazottai mellett már 

nyugállományba vonult könyvtárosaink 

is dolgoznak önkéntesként, szép példáját 

adva annak az elkötelezettségnek, amely-

lyel az intézmény irányába viseltetnek a je-

lenlegi és a régi munkatársak. Aknay Ágnes, 

a püspökmajori közösség egyik motorja, aki 

1975 óta a PMK alkalmazottja volt, 2012-es 

nyugdíjazása óta önkéntesként dolgozik a 

klubkönyvtárban. A hetvenéves évfordu-

lóra készült filmben úgy fogalmazott, hogy 

„nem lehet csak úgy egyik pillanatról a má-

sikra itt hagyni ezt a könyvtárat, meg azokat 

az embereket, akik ide járnak.”

Hamvas Béla nevét az író születésének 

120. évfordulóján, 2017-ben vette fel a 

könyvtár. Azóta is igyekszünk – elsősor-

ban ismeretterjesztő programokkal – az 

író kultuszát ápolni. 2021-ben nyílt meg 

a Hamvas olvasósarok, ahol – az irodalmi 

emlékhelyek sorában egyedülálló mó-

don – az író saját bútoraival berendezett 

könyvtári térben az olvasók Hamvas Béla 

könyvespolcáról vehetik le a könyveket, 

amelyekből az író utolsó pesti lakásából 

származó ülőgarnitúráját használatba 

véve inspirálódhatnak.

A hetvenéves könyvtár történetét napjaink-

ban egy fiatalos, tettre kész, a változásokhoz 

és a nehézségekhez alkalmazkodni akaró 

és tudó munkatársi közösség írja tovább. 

A járvány idején történt kényszerű bezárás 

alkalmával az országban az elsők között 

szerveztük meg az ajtós kölcsönzést és a 

dokumentumok házhoz szállítását, az ener-

giaválság idején pedig az egyike vagyunk 

azon kevés megyei könyvtáraknak, amelyek 

változatlan nyitvatartással állnak az olva-

sók rendelkezésére. A hetvenéves jubileum 

évében elnyertük a Kulturális és Innovációs 

Minisztériumtól a Minősített Könyvtár címet. 

Ennél is fontosabb azonban a bizalom és a 

támogató akarat, amellyel a lakosság, az 

intézményi, a vállalati és a civil partnereink, 

valamint Szentendre Város Önkormányzata, 

a fenntartónk fordul felénk.

Amellett, hogy a közönség a könyvtári 

programokon személyesen is találkozhat 

a kortárs irodalom első vonalába tartozó 

alkotókkal, a családok, az idősek, a gye-

rekek, a magas irodalom és a szórakoztató 

műfajok kedvelői, a zene- és a filmrajongók 

egyaránt megtalálják az intézményben az 

érdeklődésüknek és ízlésüknek megfele-

lő tartalmakat, programokat. Azt valljuk, 

hogy a könyvtár nem elit intézmény, ha-

nem a város dolgozószobája, egy igazi kö-

zösségi tér, ami Szentendre és környéke 

minden polgára előtt nyitva áll.

Dr. Tóth Máté

igazgató

Minősített Könyvtár cím (2023)

A PMK művelődési autója (1963)

Azt valljuk, a könyvtár nem elit intézmény, 
hanem a város dolgozószobája, 
egy igazi közösségi tér.
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„A Lajos” és az Ő boltja
Szentendre egyik kitüntetett helye a Fő 

téri könyvesbolt, az itt lakók, és az ide 

látogatók számára egyaránt. A huszadik 

század eleji képeslapokon még Schwarcz 

Vilmos kézmű- és divatáru üzlete látható 

itt a kereskedőház földszintjén. Az ötve-

nes évek közepe óta már a szép, boltíves 

helyiségben könyvesbolt van. Kezdetben 

állami tulajdonban volt, majd a Művelt Nép 

Könyvterjesztő Vállalat lett a gazdája. Frid-

liné Ancsa neve fémjelezte ezt a korszakot. 

Később a Magvető Kiadó 

üzlete lett, a kilencvenes 

évek elején a Láng Hol-

ding, majd a Líra és Lant 

Rt. vette meg. A bolt fontos 

találkozóhely volt, ide jár-

tak be a városban élő írók, 

művészek. Magántulaj-

donba kerülése után 1994 

áprilisában Ferge Lajos lett 

a könyvesbolt vezetője, 

aki népművelőként több 

beosztásban is dolgozott 

a városban. Az új igazgató 

az üzlet látványát kívánta 

mihamarabb megváltoz-

tatni, hogy az idelátogató 

turisták tetszését elnyerje 

és egyúttal a hagyományo-

kat megőrizve illeszkedjen 

környezetéhez. Az Erdész 

László köré szerveződött 

kis csapat olyan elegáns és 

hangulatos teret teremtett 

itt, amelyben a vásárló jól 

érzi magát, és az olvasás-

ra hívogató fotelekből nem 

nagyon akar felállni. (Ld. Er-

dész László, Helyi érték – a 

szentendrei könyvesboltról 

című írását a Szentendre 

és Vidéke 2022. december 

7-i számában – a szerk.) A 

könyvesbolt nemcsak a 

szép, új portál és a kellemes környezet mi-

att vált hamar kedveltté, hanem a kedves, 

személyes fogadtatás miatt is. A lelkévé, 

„motorjává” lett Ferge Lajos kifogyhatat-

lan energiával, lelkesen és szeretettel 

dolgozott azon, hogy ez a hangulatos 

könyves „sziget” az olvasókat szolgálja. 

Neki és a segítőkész munkatársaknak is 

köszönhetően a könyvesbolt Szentendre 

leglátogatottabb, legkedveltebb üzletei 

közé tartozik. Bizonyítja ezt az eddig betérő 

több mint félmillió vásárló. A Fő téri üzlet 

régóta az átlagostól eltérő választékkal 

bírt. Szentendre a „művészetek városa”, és 

ehhez a címhez az üzlet is igazodni tudott. 

Sok remek művészeti könyvet találhattak 

itt a látogatók. Hol keressenek művészeti 

könyveket, kortárs irodalmat, ha nem itt? 

A hangsúly idővel a vendégváró város jel-

leg miatt az idegenforgalmi könyvekre is 

kiterjedt. Gyermek- és ismeretterjesztő 

könyveken, nyelvkönyveken, CD-ken túl 

szinte felsorolhatatlan mi minden érdekes-

ség található még ebben a kicsi – összesen 

72 négyzetméter –, raktár nélküli üzletben. 

Szlogenje akár az is lehetne, hogy „a leg-

nagyobb címanyag a legkisebb helyen”.

A mindennapos, gondos rendrakásnak 

köszönhetően áttekinthető, rendezett az 

imponálóan változatos és színvonalas kí-

nálat. Ferge Lajos mindig igyekezett úgy 

válogatni a könyvkínálatból, hogy tartal-

milag vagy megjelenésében kifogásolható 

kiadvány ne kerüljön a boltba, így ezáltal 

némi ízlésformálásra is lehetősége legyen.

Egy jó üzlethez a kínálaton kívül még sok 

minden kell: rugalmas nyitvatartás, ide-

gen nyelv tu dás, valamint udvarias, kedves 

fogadtatás. A Fő téri könyvesbolt – egyet-

lenként a városban – hétfőtől vasárnapig, 

reggel 9-től este 7-ig tart nyitva. A „72 órás 

akció” keretében bárki rendelhet könyvet, 

amit a könyvesbolt megszerez három nap 

alatt. Bevezették a törzsvásárlói rendszert, 

a hűséges vásárlók árengedményt kapnak, 

és be is szerzik számukra a sehol meg nem 

vásárolható könyveket. Nem véletlen te-

hát a rengeteg visszatérő vásárló – helyiek 

éppúgy, mint a külföldiek.

A könyvesbolt az elmúlt évek alatt számos 

közös rendezvényt, programot, könyvbe-

mutatót, író-olvasó találkozót szervezett a 

Pest Megyei Könyvtárral együttműködve, 

támogatta a városi gyermek- és ifjúsági 

rendezvényeket, ellátta a szentendrei 

gimnáziumokat nyelvkönyvekkel. A Fő téri 

üzlet többször nyerte el a legjobb köny-

vesboltnak járó Hermész-díjat.

Az elmúlt két évben, a Co-

vid-járvány idején a köny-

vesbolt volt az egyetlen 

működő kulturális intéz-

mény a városban. Ha va-

laki olvasnivalóra vágyott 

a bezártság enyhítésére, 

kérésre Ferge Lajos házhoz 

vitte a kért könyvet.

Amikor pár éve egy inter-

jú során megkérdeztem 

tőle, hogyan lesz valaki-

ből könyvesbolt igazgató, 

ezt válaszolta: „Népmű-

velés-könyvtár szakot vé-

geztem, mivel szeretem az 

embereket és a könyveket. 

Egyfajta szellemi izgalmat 

jelent mindig számomra, 

hogyha valaki keres egy ré-

gebben megjelent könyvet, 

vagy éppen a legfrissebbet, 

megkeresem és elhozom 

neki. Ezért szeretem ezt a 

munkát. Úgy érzem, az évek 

során igazi boltos lettem.”

Valóban, az lett. Fogalom a 

szakmában és a városban 

egyaránt.

„Bemegyek a Lajoshoz” – 

mondjuk mindannyian, akik 

törzsvevői, rendszeres vá-

sárlói, beszélgetőpartnerei 

vagyunk évtizedek óta. Ő 

nem csak nekünk való új könyveket ajánl 

– ismerve olvasói szokásainkat –, de bár-

miről lehet vele beszélgetni, mindig van 

aktuális közös témánk. A Fő téren járva 

gyakran csak köszönni térünk be hozzá.

Szentendre elképzelhetetlen már nélküle. 

Általa lett ez a könyvesbolt – más, mint a 

többi – a MIÉNK.

Ez év januárjától azonban nyugdíjba megy, 

mindannyiunk nagy szomorúságára. Hiá-

nyával szegényebbek leszünk mi is, és 

Szentendre is.

Köszönjük a hozzáértéssel, lelkesedéssel, 

nem kis fáradtsággal végzett munkáját, a 

jó könyveket és a közös élményeket!

Szívből kívánunk neki tartalmas, egész-

ségben eltöltött, sok nyugdíjas évet!

Rappai Zsuzsa

Ferge Lajos | Fotó: Rappai Zsuzsa



Olvasói levél

tisztelt szerkesztőség!

2022. december 7-ei Szentendre és Vidéke újságban olvas-

tam a város parkolási rendszer megújulásáról szóló írást.

Másnap gyalogosan végig jártam az érintett területet és 

megállapítottam, hogy a belvárosból soha nem látott ot-

rombaságot csináltak. Táblaerdő csúfítja a belvárost. Van 

olyan csomópont, amely vagy tucatnyi legkülönbözőbb táb-

lát, benne sok értelmetlen megállni és behajtani tilos táblát 

tartalmaz. Mindez a belváros olyan területén, ahol a turisták 

sokasága megfordul. Kérdezem: az idelátogatók a táblaerdőt 

fogják fényképezni?

A parkolási rendelet indoklása egyértelmű: A gépjárműadó el-

vonás kompenzálására szolgál. A gk. adóelvonás miatt kiesett 

pénzt Szentendre Város Önkormányzata egész egyszerűen a 

lakosságon veri el. Micsoda gondolkodás, micsoda eljárás ez!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Ezt a 

logikát követve tehát várhatjuk azt is, hogy az energiaárak 

vagy az iparűzési adó miatt kapunk egy újabb gyomrost?

A belvárost tulajdonképpen lezárták, hiszen mindenhol meg-

állni és behajtani tilos táblák díszelegnek. Több évvel ezelőtt 

volt hasonló kísérlet, amely ellen sokad magammal, és bene 

néhány mai városvezető is keményen tiltakoztunk joggal, mi-

vel kezelhetetlen ostoba elképzelés volt. Most pedig elfeled-

ve a korábbiakat más módszerek alkalmazásával, elővették 

ezt az ízetlen, ostoba, városrondító rendszert. Ez a rendszer a 

város lakóinak megsarcolását szolgálja és korlátozza a min-

dennapos feladatok elintézését. A rendelettel egy kezelhe-

tetlen káosz keletkezik és az egész belvárost lenullázzák.

Szentendrén kb. 5,5 ezer időskorú lakik, akiknek legalább 

kettő létfontosságú intézmény látogatása szükséges. Ez 

az egészségügy, illetve a posta. E két intézmény látogatá-

sa miatt 7000 forintot állapít meg a rendelet. Elkeserítő és 

egyfajta közöny a nyugdíjasokkal szemben, nem beszélve a 

mostani nehéz megélhetés miatt is. Izbég külső féltekéről 

vagy a Szarvashegyről érkező idős emberek nem grasszálni 

mennek a városba, hanem alapvető pl. gyógyulási célból és 

ezért megsarcolják őket.

Elszomorító, hogy a Képviselő Testületben nem volt ember, 

aki az időseket érzékenyen érintő, 7000 forint parkolási díj 

elengedését szorgalmazta volna.

Biztos vagyok benne, hogy kellő hozzáértéssel és megfelelő 

szakemberek bevonásával (közlekedés, építészek, város-

védők, lakossági fórumok stb.) megnyugtató módon lehet-

ne rendezni a belváros közlekedését és parkolását. Ezt az 

összetett feladatot zsebből nem lehet megfelelő módon 

megoldani.

Tisztelettel:

Dankovits F. Gábor

tisztelt Dankovits f. Gábor!

Köszönjük észrevételeit és annak a lehetőségét, hogy eh-

hez kapcsolódóan újra elmondhatjuk azokat a tényeket és 

érveket, amelyek a parkolással összefüggő kérdésekben az 

elmúlt hónapokban számos fórumon – mindenekelőtt a város 

honlapján (Szentendre.hu), Facebook-oldalán vagy éppen a 

SzeViben – megjelentek, elhangzottak.

A szentendreiek ingyenes parkolása annak volt köszönhető, 

hogy a gépkocsi-tulajdonosok a városnak fizették a gépjár-

műadót, és a befizetések alapján egyszerűen meghatározható 
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volt a kedvezményben részesülők köre. A kormány azonban a 

gépjárműadó elvonásával együtt az erre vonatkozó adatkeze-

lést is átvette, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig nem adja 

át a gépjárműadót befizetők névsorát az önkormányzatoknak. 

A parkolási rendszer finanszírozási hátterének megteremtése 

mellett tehát ezért volt szükség a járművel történő várakozás 

rendjéről szóló rendelet módosítására: azért, hogy a Rendé-

szet friss, megbízható adatbázis birtokában meg tudja külön-

böztetni a szentendreiek autóit az idelátogatókétól.

A parkolási szabályok megváltoztatását ugyanakkor az tette 

még szükségessé, hogy a lakosságszám növekedésével a 

gépjárművek száma, a parkolási igények jelentősen meg-

növekedtek, a parkolóhelyek száma azonban véges – az új 

szabályozás ezt a problémát is igyekszik kezelni a behajtási 

hozzájáruláshoz kötött védett övezetek kiterjesztésével. Ez-

zel nem „lenullázódik a belváros”, hanem pont ellenkezőleg: 

az évi 7000 (havonta 583) forintos díj bevezetésével élhetőbb 

lesz, kevésbé szennyezett és hatékonyabbá válik a történelmi 

óváros épített örökségének megóvása. Ezt a vonzó környe-

zetet ugyanis nem ekkora gépkocsiforgalomra tervezték.

A parkolási rendszer optimalizálására több városvezetés kí-

sérletet tett, de mindegyik arra jutott, hogy az igények és az 

adottságok között feszülő ellentmondás feloldhatatlan. Míg a 

belvárosban alig 700 parkolóhely van és több közintézmény 

itt működik, Szentendrén több mint 15 ezer autó van.

Az önkormányzatnak nem áll módjában a nyugdíjasok szá-

mára az említett összegből parkolási kedvezményt bizto-

sítani, mert rendkívül szűkösek a pénzügyi forrásai. De ha 

ezek kevésbé lennének szorítóak, akkor se lenne igazságos 

a kedvezményt szociális szempontok mérlegelése nélkül 

minden nyugdíjasra kiterjeszteni.

Levelében arra céloz, hogy a gazdasági környezet kedve-

zőtlen változásait a képviselő-testület esetleg újabb helyi 

megszorításokkal kompenzálhatja. Szeretnénk megnyugtat-

ni, hogy ennek az ellenkezője igaz: bár a magyar kormány az 

energiaválság kezelésére adóemelést javasolt a települések 

vezetőinek, önkormányzatunk úgy döntött, a szentendreiek 

védelmében nem emeli a helyi adókat 2023-ban.

Polgármesteri Hivatal, Kommunikációs Csoport

kÖszÖNetNYilvÁNítÁs

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Kalóz Zsóka szent-

endrei lakosnak, néhai közméltóság özvegyének, hogy sze-

rény lehetőségei szerint igyekszik hirdetni, elterjeszteni, ok-

tatni, azokat a lassan feledésbe merülő keresztény európai 

hírű magyar értékeket, melyek szebbé, nemesebbé teszik és 

segítik a családok mindennapi életét.

Sokat tanulhatunk tőle tizenhatféle népi kézműves munkában, 

gyógyászatban, a termények eltarthatóságában, a gyermekek 

nevelésében, a hazafias gondolkodásban, a föld szeretetében, 

a letűnt korok által ránk hagyott értékek megbecsülésében. 

Oktatása sokat jelent nekünk, hálásak vagyunk érte!

Ő mint keresztény magyar, feleség és édesanya, mindig is 

küldetésének tartotta a  magyar keresztény nagyasszonyok 

példamutatása alapján ránk hagyott és megörökölt európai 

hírű magyar értékeket megtanulni, átadni, ápolni és átmente-

ni a jelen és a jövő generáció részére: úgy mint Isten törvényé-

nek betartatása a családokban, a magyarság, a magyar föld 



szeretete, Magyarország védelme, a ránk hagyott kézműves 

technikák, a népi gyógymódok, a  gyermekek, a család sze-

retete, érvényesülésük segítése vonatkozásokban.

A Jó Isten áldását kívánjuk további, eredményes munkájához 

és egyéni boldogulásához!

Tisztelettel:

a Tanítványai nevében

Komlósi Gáborné

tisztelt szerkesztőség! kedves Olvasók!

Egy kéréssel, kérdéssel fordulok Önökhöz.

Családfakutatás – kizárólag családfakutatás! – céljából kere-

sem anyai ági nagyapám, akivel soha nem találkoztam, nem 

ismertem. Amit tudni vélek szinte biztosan, hogy Debrecen 

környékéről származott, Némethy Endrének hívták, és nyu-

galmazott őrnagyként temették el Szentendrén. (Neje Molnár 

Ilona – Molnár család sírboltja). Édesapja Némethy László 

debreceni szobrászművész volt. Ha esetleg valaki ráismer 

feltételezett nagyapámra a leírás alapján, kérem vegye fel 

velem – a szerkesztőségen keresztül – a kapcsolatot!

Segítségüket előre is köszönöm! Tisztelettel:

Pajor Ákos,

(volt) kaposvári lakos

rÁkÓCzis DiÁkOk írOrszÁGBAN

2022 novemberének közepén, az iskolánkból tíz diák és két 

kísérő tanár az erasmus+ program segítségével kijutott íror-

szágba, azon belül is a fővárosba, Dublinba, ahol egy hetet 

töltöttünk. Nagyon izgalmas és tanulságos utunk volt, ahol 

életre szóló emlékeket szereztünk.

Az első nap a sikeres landolás után mindannyian berendez-

kedtünk a családokhoz, akik befogadtak minket arra a hétre, 

majd ezek után kicsit felfedeztük a várost. Második napun-

kon eltöltöttük első délelőttünket a Bábel Akadémián, ahol 

megismerkedtünk a tanárunkkal, akivel ezután az összes 

délelőttöt ott töltöttünk, tanultunk és készültünk a közös 
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prezentációnkra, amit egy ír lányiskolában a St. Mary’s Se-

condary Schoolban adtunk elő. A hét során felfedeztük a 

várost és több neves helyre és eljutottunk.

Voltunk a Criminal Courts of Justice-nál vagyis az Ír Leg-

felsőbb Bíróság épületében, ahol körbevezettek minket 

az épületben és még egy tárgyalást is megnézhetünk.

A tanáraink szerveztek egy körutat a Trinity College kam-

puszára és könyvtárába és a Guinness múzeumba, ami 

személy szerint a kedvencem volt az épület tetején levő 

Dublinre nyíló 360 °-os gyönyörű kilátás miatt.

Elmentünk a Nemzeti Galériába is, ahol egy Olaszország-

ból érkezett, Erasmusos csoporttal együttműködve, kellett 

feladatokat megoldanunk.

A Collins Barracks Múzeumot is megnéztük, amit idő 

szűkében nem tudtuk teljesen bejárni, de igy is nagyon 

élveztük.

Utolsó előtti napunkon megkóstoltuk az elmaradhatatlan 

ír fish & chipset, utána pedig idegenvezető segítségével 

túráztunk egyet Howth félszigeten. Másnap mindenki ki-

csit szomorúan vette tudomásul, hogy véget ért a hét, de 

örültünk, hogy ennyi szép élménnyel gazdagodva utaz-

hattunk haza.

Szöveg: Rostás Rea

Fotók: Farkas KornélHangulatos pub a Temple Bar negyedben

A Trinity College lenyűgöző könyvtára

Csodálatos volt a kilátás

A Szentendrei II . Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjai
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In memoriam Fitos József
Józsi bácsi köszönjük!

Szevasz, tavasz – mondta a zavarban lévő 

karácsony. Odakint nem a mínuszok, és nem 

a szélfútta hópelyhek repkedtek, hanem a 

meleg front által idesodort langyos légtöme-

gek. A fehér karácsony a hólapátokkal együtt 

múzeumba került, és szenteste hiába néztek 

ki várakozva, vágyakozva a gyerekek az ab-

lakon, nem látták, hogy az égből a várva várt 

fehér pihék szálltak alá. S már te sem láttál 

ebből semmit, Fitikém. Az angyalok, akiket 

akkor épp a mennyből vártunk, már cipeltek 

magukkal, fel, egészen fel, a végtelen felé. 

Tudnom kellett volna, hogy beteg vagy, hi-

szen korábban mindent megbeszéltünk. Min-

dent, és még annál is többet.

Futballt, nőt, családot, szenvedélyt.

Bűnt és bűnhődést.

Az élet hangos és halk pillanatait.

De, – a csend költözött közénk jó ideje. Nem hívtuk egymást, meg 

nem mondom miért. Talán az önzés okán. Hogy az ember el van 

a saját gondjaival, munka, megélhetés után fut, miközben egyre 

elkeseredettebben szentségel az üres propaganda és a hazug 

ígérgetések miatt. De ezt is átbeszéltük sokszor Fitikém. S látod, 

most milyen jelentéktelennek tűnik mindez. Most, amikor már 

nem beszélhetünk soha többé. Hová tűntél Fitikém?

S hová tűnt Józsi bácsi?

Te magad, a szentendrei futball Minarik Edéje. Mindig moso-

lyogtam, amikor a szomszéd Zoli „Józsi bácsiként” emlegetett, 

merthogy az ő fia is nálad tanult passzolni. Általad szerette meg 

a futballt, s miközben Messit és Ronaldót nézte tátott szájjal a 

televízióban, azt mondta: szeretek edzésre menni Józsi bácsihoz.

Edzésre, a Papírgyár pályára.

Látod Fitikém azt még el sem meséltem neked, hogy ezen a pá-

lyán, a te pályádon gyerekkoromban kihagytam egy tizenegyest. 

Iskolaválogatott meccs volt, talán Pilisszentlászlóval vagy Pomáz-

zal játszottunk, s én jobb belsővel a felső részre lőttem a lasztit. 

Aztán térdre hullottam és zokogni kezdtem.

Hallod Fitikém?

Tudom, hogy most nevetve válaszolnál. Ki-

nevetve a rossz dolgokat, mert ebben is volt 

részed a rivaldafény mellett: az élet sötét ol-

dala, mint olyan. Emlékszel, amikor Athénban 

kiállított az a gaz csehszlovák bíró? Persze 

hogy emlékszel, százszor, ezerszer mesél-

ted. A Honvéd, amellyel három bajnoki címet 

nyertél 5-2-es előnnyel, Görögországba uta-

zott kupavisszavágóra. Kovács Kálmán négy 

gólt lőtt, aztán levette a mezt, s lement a 

pályáról. De Athénban a Panathinaikos szó 

szerint visszavágott, nyert 5-1-re, s téged le-

küldött a játékvezető.

A gyerekek, akikkel nap mint nap voltál, nem 

is tudták ezt. S talán azzal sem voltak tisztában, hogy tizenkétszer 

szerepelhettél a magyar válogatottban. Ők csak annyit tudtak, 

hogy itt van egy őszülő hajú bácsi, aki valósággal fanatizálja őket, 

aki apjuk helyett apjuk, aki biztatja a legügyetlenebbet is, és aki 

hihetetlen türelemmel és szeretettel fordul feléjük.

Józsi bácsi szeretni való ember volt.

Ez lett belőled Fitikém, a bohém életművész megtalálta önmagát, 

s én csodáltalak érte. Csodálattal hallgattam és figyeltem a tüzet, 

amely benned lobog. Lenyűgözve láttam, hogy füvet nyírsz, hogy 

szerelést mosol, hogy vonalazod a pályát, hogy edzést vezetsz 

naponta hármat-négyet, ha kell. Honnan volt az erőd? S hol volt 

ez az erő a betegséggel szemben? Hogyan adhattad fel a harcot 

– te, az örök nagy küzdő?

Látod Fitikém üres szavakat írok itt neked. Mert a pálya is üres, 

bárki is áll majd a helyedre, nem töltheti meg ugyanazzal a tar-

talommal, amivel te. A gyerekek pedig, akik szívvel-lélekkel ra-

gaszkodtak hozzád, most bármit megtennének azért, hogy újra 

együtt legyenek veled a kopott, fakó, zöld gyepen. Tudom, azt 

kiabálnák: Józsi bácsi köszönjük!

S te, a világfi meghatódva állnál ott.

Bárcsak így lenne Fitikém, bárcsak!

Sinkovics Gábor

Repiszky Tamásra emlékezve
2023. január 17-én a pilisszentlászlói temp-

lomban búcsúztunk Repiszky Tamástól. A 

felvidéki Szepsi esperesplébánosa, Gábor 

Bertalan, – a család barátja – emlékezett meg 

róla. Batta György Egy mondat a szeretetről 

című verse Tóth Zsóka előadásában hangzott 

el. Néhány esti himnusz, ima és halottas ének 

Tamás hitvesének, Szvorák Katalinnak A nap 

megszentelése című albumáról szólalt meg 

felvételről.

Tamás és Kati (most így) sok éven át rend-

szeresen jelentek meg, nemcsak e lap ha-

sábjain, hanem a szentendrei kulturális élet 

szinte minden terében, hiszen Kati művészete 

közkedvelt országosan és nemzetközi szinten 

egyaránt. Mindketten felvidéki származásúak: Kati Losoncon – 

pinci illetőséggel –, Tamás Kassán született és nőtt fel. Már az 

anyaországban alapítottak családot és néhány éves budapesti 

„csámborgás” után (Tamás elbeszélése szerint Kati a legkiáb-

rándítóbb lakhelyeket is pillanatok alatt meleg családi fészekké 

varázsolta), egy kis „pótfelvidéki” községben, Pilisszentlászlón 

telepedtek le, ahol egy öreg parasztház tábori kö rül mé nyeit 

aprólékos munkával, hosszú évek alatt, a 

népi hagyományokat és a polgári eleganciát 

szervesen ötvöző, kényelmes otthonná alakí-

tották. Tamásnak „életmódja” volt a múlt, az 

ősök örökségének ápolása, kutatása; ezért 

is mindkettőjük családjának tárgyi hagyaté-

kaival vették körül magukat, hangulatos en-

teriőrt teremtve; melyet szépen egészít ki a 

nem túl nagy, de annál barátságosabb kert. 

Második gyermekük már ide született. Tamás 

„ágas-bogas” családfája utáni nyomozása 

nem öncélú, mivel felmenői közt több ismert 

művész, politikus, közéleti személyiség volt, 

de közelebbi-távolabbi rokonsága is a múlt 

század meghatározó szellemi-értelmiségi kö-

reiben mozgott, így – részben közzé is tett – kutatási eredményei 

komoly adalékkal szolgálnak az elmúlt bő évszázad kultúrtörté-

netéhez határokon innen és még azokon is túl.

(Jó szívvel ajánlom Tamás összefoglaló írását, mely „Szvorák Ka-

talin és Repiszky Tamás párhuzamos családtörténeti akvarellje 

– 1920–2020” címmel jelent meg a Szentendre és Vidéke, 2020. 

június 3-i számában).

Fotó: Medveczki Tamás

Fotó: Barcsik Géza
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Újító szellemű, kissé nyughatatlan polihisztorok leszármazottjaként 

Tamás érdeklődési köre is szerteágazó volt: a geológiától (fiatalon 

rendszeres látogatója az Eperjes környéki dubniki nemesopál-és 

egyéb erdélyi bányáknak – komoly ásványgyűjteményt létrehoz-

va), az irodalmon, művészettörténeten át a bányarégészetig, de 

írt kis értekezést dorombtörténetből és grafológiai témában is 

megnyilvánult. Szenvedélyes utazó, érdekelte minden (kultúr)táj 

idehaza, vagy más kontinensen. Kati fellépéseihez kapcsolódva, 

de csak úgy l’art pour l’art is tettek minden évben legalább egy 

hosszabb, meghatározó utat családilag, kettesben, vagy barátok-

kal. Mégis élete „nagy kalandja” – talán írhatom így – „együttese” 

Katival, akivel a házastársi-családi közösségen túl alkotói párosként 

is éltek, a népzenén keresztül képviselve a Kárpátok ölelésében 

élő nemzetiségek kulturális összetartozását. Tamás hamar fel-

ismerte Kati nem mindennapi tehetségét, és szellemi energiáit 

kiteljesítésének „szolgálatába” állította: a legkorábbi időktől „szürke 

eminenciásként” segítette a fellépéseket, intézte a háttérmunkát, 

New Jersey-től „Taktaszadáig”. Szellemi motorja volt a megjelenő 

albumoknak. Mellette dolgozva bepillanthattam abba, hogy meny-

nyi munka előzi meg akár csak egy fellépés kivitelezését, egy új 

lemez/CD megjelenése pedig hónapokon át tartó összehangolt 

és koncentrált odafigyelést igényelt.

Ezt a „munkát” azután sem hagyta abba, hogy a „szabadúszás” 

évei után 1993-tól – közel harminc évre – a Ferenczy Múzeum-

ba került, mint sofőr és ásatási technikus, 1997-től pedig ré-

gész-muzeológus. Geológiai felkészültsége külön érték volt a 

régészeti eredmények szakmai értelmezése során; műveltsége, 

veleszületett humanizmusa, kulturális és nyelvi nyitottsága pedig 

sokszor hozzájárult ahhoz, hogy ne tartsák a régészeket „kerék-

kötőnek” a beruházókkal folytatott tárgyalásokon – ne sérüljön 

sem a lelőhely, sem a tudomány –, azokban az időkben, amikor 

ki- és átalakulóban volt az örökségvédelem intézményrendszere. 

Szükség volt erre a nyitottságra akkor is, amikor el- és felvállalta 

a Szörényi Levente által életre hívott alapítvány szervezésében 

a Holdvilág-árok sziklafalánál – Sashegyi Sándor munkáját foly-

tatandó – régészeti feltárás szakmai vezetését. Leventével Kati 

révén a zenei világból már ismerték egymást, aztán húsz éven át 

keresték együtt a legendák és a valóság összefüggéseit, amiből a 

feltáruló faragott felületekkel, ásatási dokumentációkkal, leletek-

kel együtt barátság is lett, valamint egy Sashegyi munkásságát 

feldolgozó és bemutató könyv.

Közben a „nagypapai szerepbe” négyszeresen is beletanulva 

tovább bogozta a felmenők kapcsolatrendszerének kissé ösz-

szegabalyodó fonalát. Nyugdíjas éveire tervezte az összeszedett 

anyag térben és időben egyre messzebb nyúló kiegészítését és 

átfogható, megjelentethető rendszerezését és a Holdvilág-árok-

ban folyó munka szakmai összegzését.

Másfél éve komoly műtéten esett át sikeresen, de óvatosan élt, 

mert kiderült, hogy egy következő beavatkozást is vállalnia kell. 

A műtét ugyan sikerült, de előre nem látható komplikációk lép-

tek fel. Repiszky Tamás 63 évesen, 2022. december 7-én a déli 

harangszóval távozott el.

Értékes szellemi Hagyatékának egy részét tekinthetjük befejezet-

lennek; én inkább folytatandónak/folytathatónak tartom.

Utóirat kommentár nélkül:

Ugyanaznap, ugyanabban az órában kísérték utolsó útjára Loson-

con a felvidéki magyar politikust, írót, Duray Miklóst, kinek eredeti 

foglalkozása geológus volt, és Tamásék jó barátja.

Kedves Tamás!

Nem tudom a szokásos módon elküldeni Neked ezt a szöveget; így 

csak remélhetem, hogy jóváhagyod, a most már időtlen és végtelen 

„szemszögedből”!

Isten Veled!

Sima Gábor (FMC)

Egy igazi példakép ment el közülünk
sergő z. András emlékére

Negyvenéves korában, 2022. december 

8-án elhunyt barátunk, kollégánk, pél-

daképünk, Sergő Z. András, Andris, ahogy 

mindannyian hívtuk. Bár sosem jósoltak 

nekik hosszú életet – és hatalmas áldás, 

hogy sokkal többet volt velünk, mint ami-

ben reménykedhettünk –, de most tragikus 

hirtelenséggel, búcsú nélkül távozott.

Talán amiatt, hogy nem jósoltak neki hosz-

szú életet, Andris az esélytelenek nyugal-

mával vágott bele számtalan kalandba és 

hivatásba, ezáltal végül olyan életet és 

örökséget épített, amit sok, a nyolcvan 

életévét egészségben leélő ember sem 

tud felmutatni. Élete legnagyobb részét ke-

rekesszékhez kötve töltötte, ami mégsem 

akadályozta meg abban, hogy rendkívül tevékeny életet éljen.

Ő alapította 2006-ban az egyik legolvasottabb magyar nyelvű, 

független online filmes magazint, a Filmtekercs.hu-t, aminek egy 

ideig főszerkesztője, majd egy évtizedig a főszerkesztő-helyette-

se volt, és egészen haláláig a lapot kiadó egyesület elnöke és a 

szerkesztőség központi alakja maradt. A filmek iránti szenvedély 

jelen volt egész életében: különösen nagy figyelemmel kísérte a 

magyar és román alkotásokat. Állandó moderátora volt filmklu-

boknak: többek között a szentendrei P’Art Mozi Nyisd ki a szemed 

filmklubjának is éveken át ő volt a művészeti vezetője.

Andris Szentendrén élt, és aktív részese volt a helyi közösségnek, 

újságíróként, főszerkesztőként erősítette egykor a Szentendrei 

Tükör csapatát. Hozzáértését, műveltségét, derűjét, humorát és 

közvetlenségét felidézve gyászolják volt 

munkatársai. Nagyon könnyű volt vele jó-

ban lenni: közvetlen és kedves volt, érdek-

lődő és rendkívül művelt. Szentendrére 

szervezte a Filmtekercs nyári workshopjait 

is, ahol a szakmai programok vezetésén 

túl igazi házigazdaként kalauzolta körbe a 

városban a szerkesztőség tagjait.

Felsorolni is nehéz, mennyi mindenben 

vett részt aktívan: főállásban a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jog-

tudományi kara Deák Ferenc Intézetének 

csoportvezetőjeként dolgozott, közben fil-

mklubot és konferenciát szervezett, cikket 

és pályázati anyagot írt, honlapot csinált, 

egyesületi ügyeket intézett, és sportújság-

íróként az Eurosportnál is helytállt. Bámula-

tos, hogy miután közel másfél évtizedig építgette a Filmtekercset, 

úgy döntött, hogy másik szerelmének, a sportnak is ad egy esélyt, 

és közel negyvenévesen kezdett új karrierbe sportújságíróként.

A munkán kívül komoly szerepet játszott életében a hit és a zene. 

Fontos része volt mindegyik közösségnek, amelyik tagjának tud-

hatta. Bármikor számíthattak rá kollégái és barátai egyaránt – nem 

vall hát rá, hogy csak így, szó nélkül távozott. Bár mindig tudtuk, 

hogy ez bekövetkezhet, nehéz elfogadni a tényt, hogy meg is 

történt. Lehet, hogy testben nincs itt velünk, de jelenléte múl-

hatatlan: szellemiségéből még sokáig táplálkozhatunk, emberi 

nagyságáról példát vehetünk. A Filmtekercs évek óta működő 

filmklubja viszi tovább a nevét.

Molnár Kata Orsolya, Filmtekercs

Fotó: Bellai László
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Szentendrétől Amerikáig

Szentendrén mindig is nyüzsögtek a tehetségesnél tehetségesebb fiatalok. Ilyen 
a huszonegy éves Lakatos Márk is, aki filmjeivel próbálja meghódítani a világot. 
Ostrom című alkotása például a Vegas Movie legjobb akciófilm és legjobb 
színészi gárda kategóriában is első díját nyert.

szentendrén nőttél fel, milyen volt a gyer-

mekkorod?

Egész pontosan 2001. július 29-én láttam 

meg a napvilágot Budapesten. A nagyvá-

ros zajától kicsit távolabb szerettünk volna 

élni, ezért és a nagyszüleim révén költöz-

tünk ki Szentendrére hat éves koromban. 

A kisiskolás éveimet a Templomdombi 

Általános Iskolában töltöttem, 

majd ezt követően a Kőrösi 

Csoma Sándor Két Tanítási 

Nyelvű Baptista Gimnáziumba 

jártam. Nagyon a szívemhez 

nőtt ez a város, a nyugodtsága, 

de ugyanakkor a sokszínűsége 

miatt is. A kis utcák hangulata 

egyfajta otthonos érzést ad, és 

nem mellesleg a családom is 

itt él.

hogyan gondolsz vissza a 

gimnáziumi éveidre?

Borzalmasan unalmasnak 

mondanám a gimnázium első 

pár évét. 10. osztálytól átmen-

tem nemzetközi érettségi rendszerbe, 

ami nem volt annyira jó ötlet, de a végén 

egy olyan végzettséget szereztem, ami 

külföld-kompatibilis. Szerencsésnek tar-

tom magam, mivel kiskorom óta tanulok 

angolul édesanyám révén, így a gimná-

ziumban már csak továbbfejlesztettem a 

tudásomat. Ezáltal könnyedén boldogulok 

a nagyvilágban.

hogyan jött az ötlet, hogy filmkészítéssel 

szeretnél foglalkozni?

Tizenöt évesen kellett először felvételt 

készítenem egy sporteseményre. A ke-

zembe adtak egy kamerát, egy stabilizá-

tort és onnantól kezdve nem volt megál-

lás, rájöttem, hogy imádom ezt csinálni. 

A családom, a baráti köröm, aki egyben 

a stábom is, nagyon támogató volt a kar-

rieremben. Az első kisfilmem egy angol 

házi feladat volt, melyben fel kellett dol-

goznunk egy amerikai rövid történetet. 

Így született meg a The Pedestrian. Az 

egy-két éves videós tapasztalatommal, 

megpróbáltam összekoordinálni egy fil-

met is. Nem lett rossz, mind a mai napig 

megnézem néha. Ezt követően földrajzból 

is kaptunk egy feladatot, hogy készítsünk 

egy természetvédelmi filmet, ami kicsit 

felfedi a jövőt, de a jelennek is üzen va-

lamit. A film az Act! címet kapta. Ezután 

2020-ban jött egy közös projekt a gimná-

ziumommal, leforgattunk az iskolán belül 

a diákokkal egy húsz perces sci-fi filmet, a 

House of Babel-t. Abban az évben bekö-

szöntött a pandémia, de ez se tántorított 

el minket attól, hogy tovább ötleteljünk, 

bővítsük filmes tudásunkat. A „mi” alatt a 

barátaimat értem, akik küzdősportolók, 

mivel körülbelül tíz évnyi Krav-maga, ön-

védelmi sporttudással rendelkezem. A 

csapattal nagyon jó volt a kapcsolatom, 

és úgy döntöttünk, hogy szeretnénk va-

lami új marketingfogással népszerűsíteni 

ezt a sportot. Persze eddig is voltak edzős 

videók, ahol bemutatták a technikát, de 

valami újjal akartunk előrukkolni. Így jött 

létre az Ostrom.

Mit kell tudni erről a filmről?

Az Ostrom egy olyan, tizenöt perces ak-

ciófilm, ami két nap alatt készült el százöt-

ven ezer forintból. A film egy túszhelyzetről 

szól, amiben a helyi bűnszövetkezet feje 

egy megtervezett összecsapásba kény-

szeríti a főhősünket, akinek egyetlen célja 

a mentőakció sikeres végrehajtása. A film a 

Krav-Maga Global Magyarország és a Tro-

ve Film Collective közös projektje. Nagy 

meglepetésre bejárta az egész világot, 

most már sikeresnek mondható. Rá egy 

évre következett a második rész, ami már 

egy ötvenkétperces nagy film, színészek-

kel. Az Ostrom sikerei után úgy döntöttünk, 

hogy megpróbálunk kiépíteni a film körül 

egy teljes univerzumot. Logikus lett volna 

egy harmadik rész az Ostromból, de azt 

elhalasztottuk. Most ott tartunk, hogy szü-

letett egy előzmény-storynk, ami nemso-

kára debütál.

Milyen díjakat gyűjtöttetek eddig?

A filmjeinket sok helyre próbáljuk elvinni, 

hogy minél több ember láthas-

sa. Fontos nekünk a szakmai 

zsűri visszajelzése, illetve a 

közönségé is. Vettük a bátorsá-

got, és beneveztük a második 

filmünket a „Vegas Movie”-ba, 

ami egy nagyszabású feszti-

válnak számít Amerika nyugati 

oldalán. Nagy örömünkre meg-

nyertük a legjobb akciófilm és 

legjobb színészi gárda díját. A 

független akciófilmek számára 

talán egyetlen fesztivál elis-

merése számít, és ez az Urban 

Action Showcase. Az Ostrom 

2’című filmünket New York-

ban az AMC Empire huszonöt mozijában 

vetítették a legjobb független akció- és 

kalandfilmek mellett, és a New Media ka-

tegóriában is díjat nyert. Ez volt a második 

évünk az UASE rendezvényen, és zsinór-

ban másodszor nyertünk. Sajnos a pan-

démia miatt nem lehettünk a helyszínen 

jelen, így a díjakat postai úton kaptuk meg.

Mik a további céljaitok?

Szeretném befejezni az Ostrom szériát, 

mivel az nagyon közel áll a szívemhez. Ez 

négy filmet jelent összesen, ezek közül 

kettő már elkészült, a harmadikat jövőre 

készítjük el, amit már nagyon várok. Ebben 

az évben szeretném magam több műfaj-

ban kipróbálni, olyanokban, amelyekben 

eddig még nem volt részem. Eddig az 

akcióvonalat vittük, most ebben a műfaj-

ban szeretnék egy kicsit pihenni. Gondol-

kodtam az elmúlt időszakban sorozaton, 

illetve nagyfilmen is, mert van egy tucat 

filmötletem, amit mindenképp meg sze-

retnék valósítani, immár támogatással, 

mivel az eddigi filmeket saját zsebből fi-

nanszíroztam.

Völgyesi Anna Sára

a Móricz Gimnázium végzős diákja

Lakatos Márk forgatás közben
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kitüntető díjban részesület a Piramis sportegyesület
Pest Megye Közgyűlése minden évben elismeri a kiemelkedő eredményeket, és díjazza a 

megye legjobb sportolóit. 2022-ben városunk sportegyesülete a Piramis SE nyerte el az „Év 

Szabadidő- és Sportszervezet” díját. A díj természetesen nemcsak az adott év eredményei 

alapján kerül az arra érdemes helyre, hanem annak a lelkiismeretes és kemény munkának 

köszönhetően, ami fennállásuk óta jellemzi őket.

A kitartó és becsületes munka meghozza 

gyümölcsét. Sokszor és sok esetben halljuk 

ezt a mondatot, de néha csak legyintünk 

rá. A Piramis SE 1995 óta végzi kitartóan és 

nagy odaadással munkáját. A sportolóik 

eredményességéről számtalan elisme-

rő újságcikket olvashattunk. A tavalyi év 

zárásaként Pest megye Sportkarácsony 

díjátadóján a sok éves munka, a közösen 

kiharcolt sikerek eredményeként a Piramis 

család kapta „Az év legeredményesebb Pest 

Megyei szervezete” megtisztelő díjat.

Aki ismeri őket, tudhatja, hogy nem ér-

demtelenül került hozzájuk ez a díj. Ma-

gasztalhatnám őket több száz sorban, de 

az ott sportolók és szüleik adhatják vissza 

leginkább, hogy is mit jelent számukra az 

egyesület tagjának lenni.

egei Ákos: „Számomra a Piramis egy má-

sodik családot jelent. Amikor megérkezem 

edzésre, azt érzem otthon vagyok. Mindig 

tudjuk egymást motiválni és segíteni, hogy 

mindenki elérje céljait.”

Uhlyarik Panna: „A Piramis Sportegyesület-

ben nőttem fel, amiért nem lehetnék hálá-

sabb. Az évek során rengeteg szeretetet, 

támogatást és törődést kaptam Attilától, 

Ildikó nénitől és a csapattársaimtól is, nem-

csak a sportban, mindenben. Úgy sétálok be 

az egyesület termébe, mintha hazaérnék.”

Bokori kata: „A Piramis Sportegyesület 

számomra azt a helyet jelenti, ahol otthon 

érezhetem magam. A csapattársaim és az 

edzőim olyanok, mint a második csalá-

dom. Nemcsak a karate köt össze minket, 

hanem sokszor a szabadidőnket is együtt 

töltjük. Mindig és mindenben támogatjuk 

egymást.”

Péter Patrik: „A Piramis Sportegyesületbe 

kicsi korom óta járok, és mai napig ugyan-

olyan jókedvvel megyek be a dojoba, mint 

az első nap. A sok edzéssel eltöltött idő 

kifizetődő volt, hiszen sok új barátot sze-

reztem és sok mindent megtanultam, amit 

a mindennapi életben tudok hasznosítani. 

Szerintem ezért is lettem az, aki, mert ez 

az egyesület sokat hozzá ad az emberhez. 

A második otthonomnak mondhatom az 

egyesületet.”

suhajda vanda: „A Piramis Sportegyesület 

számomra egy olyan hely, ahol otthon és 

biztonságban érezhetem magam. Csapat-

társaimra és edzőimre egyaránt számít-

hatok bármiben, akár tanácsra van szük-

ségem, vagy csak a kedvem felvidítására. 

Úgy gondolom, hogy egy ilyen közösséget 

nem gyakran talál az ember, és szerencsés 

vagyok, hogy azt a sportot űzhetem, amit 

szeretek ezekkel az emberekkel.”

volt „Piramisos” szülő: Bár a gyermekem 

már nem jár oda, de három évig volt lehe-

tőségünk annak a csodának a részesei lenni, 

amit Attiláék adnak a gyerekeknek. Belépve 

mosoly és szeretet árad belőlük. A profesz-

szionalitás mellett a tiszteletre és együtt-

működésre nevelés fontos emberi értékek, 

mely a sport elengedhetetlen része. Soha 

nem éreztük, hogy bármi kötelező lenne, így 

nagy segítség azoknak is, akik nem akarnak 

mindenáron élsportolót nevelni a gyerme-

kükből. Mi köszönjük ezt a három évet!”

szülő: „Azt hiszem, nem is lehetne jobb he-

lyen a fiam!”

Gratulálunk, további sikeres munkát ered-

ményes éveket kívánok!

Gergi Erna

Bartha Álmos
SIKERES

URÁN 
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APRÓCSKA 
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MODELL
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ELŐTTI 
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FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS
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ZSÉ 
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 EZT IS MONDJA, 
AKI Á-T MOND! 
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FŐTISZT

… FON, NEM 
TAKÁCS!

OBAMA ELEJE 
ÉS VÉGE! 


NEM FEL  PAKSI SPORT-

EGYESÜLET 


VÁRISPÁN 
HATÁRAI!

NACL

NAGYON 
GYORS FRAN-

CIA VONAT


 … HA BÚTORT 
KERES! 

 CINK
VEGYJELE 

ÉKEZETES 
BETŰ

NITROGÉN 
VEGYJELE

Ő TANÍT ÍRNI, 
OLVASNI 

 

!
A rejtvény helyes megfejtéseit 2023. február 23-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

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

belépőt sorsolunk ki a Barlang szabadon válaszható koncertjére.

A szerencsés nyertes nevét március 8-i lapszámunkban tesszük közzé.

A decemberi rejtvényünk helyes megfejtése „a szeretet ünnepe” volt.

A nyertes: Hidasi László. Nyereménye egy páros belépő az Ökumenikus Filmklub 

soron következő filmjére.

Fotó a díjátadóról
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RÖVID HÍREK

röplabda

Év végén a 16 csapatából hat csapat is osztályozót játszhatott, 

vagyis versenyben van az I., illetve II. osztályban való további 

versenyzéshez. A mérleg felemás, három csapat magasabb osz-

tályban folytatja a küzdelmeket, míg három csapatnak marad a 

kitűzött cél, hogy megnyerjék a bajnokságot.

U15 A’ női: Az ellenfelek most még jobbnak bizonyultak, de a cél 

továbbra is felsőház.

U15 fiú női: Az MRSZ törölte az osztályozót, így marad az eredeti 

cél, a III. osztály első helye.

U17 A’ női: Fantasztikus játékot mutatva az I. osztályban várja a 

folytatást.

U17 B’ női: A III. osztályból küzdötték fel magukat a II. osztályba, 

Újpest és Szolnok csapatainak legyőzésével.

U20 A’ női: Nagy küzdelmek után sajnos nem sikerült a bravúr, 

így maradnak a II. osztályban. Cél a csoport végső győzelmének 

megszerzése.

U20 férfi: Sikeresen teljesítette a kitűzött célt, a következő idő-

szakot már az I. osztályban folytathatják.

kézilabda

Farkasvár DSE A legnagyobbak között mu-

tathatta meg tudását az U11-es csapat. 

Nagy megtiszteltetés ezen a kupán sze-

repelni, ahová elsősorban akadémiákat 

hívnak meg. A Veszprém Akadémia még 

nagy falatnak bizonyult, ám a kezdeti meg-

illetődöttség után az Angyalföld majd a Fra-

di tanítványait is felülmúlták játékukkal. A 

fiúk nemcsak élményekkel, hanem a torna 

ezüstérmével térhettek haza.

Külön gratulálunk Cseh Balázs vezetőedző-

nek!

NBII női felnőtt bajnokság Téli pihenőhöz ért a felnőtt női bajnok-

ság. Az őszi forduló végeztével a 4. helyen várják a folytatást a 

szentendrei lányok. Tizenegy mérkőzésből 7 győzelem, 2 dön-

tetlen és 2 vereség a mérleg. Az első öt csapat között minimális 

a pontszámbeli különbség, így bizakodva állnak a tavaszi szezon 

előtt. Akik szeretnénk személyesen is szurkolni a csapatnak, azok 

a Budakalász Sportcsarnokában nézhetik meg a meccseket.

2023. 03.12 11:00 Szentendre – Dorog

2023. 04.02 11.00 Szentendre – Dunakeszi

2023. 05.13 11:00 Szentendre – Göd

kosárlabda

A Szentendrei KSE NB II-es felnőtt csapata nem pihenhetett a téli 

szünetben sem, mivel a bajnokság nem állt meg, és már január 

8-án újabb bajnoki fordulón vettek részt.

A téli szezon nem úgy sikerült, ahogy azt szerették volna, de van 

még lehetőség javítani a hibákat. Jelenleg a bajnokság utolsó 

helyéről várják a folytatást.

eredmények:

BKG-Versenyház – Szentendre 75 – 52

Gödöllő – Szentendre 80 – 56

MAFC BME – Szentendre 64 – 45

Miklósi Kékrókák – Szentendre 89 – 76 (kétszeri hosszabbítás utáni 

végeredmény)

szkh se

Vura Zsolt az egyesület elnöke lemon-

dott elnöki posztjáról, így jelenleg ve-

zető nélkül működik Szentendre egyik 

legmeghatározóbb sportegyesülete. 12 

szakosztályt tömörítő egyesület maradt 

elnök nélkül.

Tisztújító ülésen remélhetőleg tisztázód-

nak a posztok, és újra zökkenőmentesen 

működhet majd az Szentendrei Kinizsi 

Honvéd Sportegyesület.Farkasvár DSE kézilabdacsapat

felhívás szentendre város Pedagógiai Díj javaslattételére
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi 

Kitüntető Díjak alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a helyi közügyek 

valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huza-

mosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű 

elismerésére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet szerint szeNteNDre vÁrOs PeDAGÓGiAi DíJ ado-

mányozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik 

kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai, az iskolai és in-

tézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén 

magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján 

élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek ki-

dolgozásában és alkalmazásában.

Az elismerésből évente három adományozható a Képvise-

lő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj a Kép-

viselő-testület vagy állandó bizottságai tagjai részére, valamint 

annak, aki már korábban részesült a kitüntetésben.

Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a Pol-

gármester a városi Pedagógus napi ünnepség keretében adja 

át. A kitüntetés bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel 

vagy emléktárggyal és oklevéllel jár. Amennyiben a kitüntető 

díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű tá-

mogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester, a jegyző,

b) a képviselők, a bizottsági tagok,

c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, 

intézmények,

d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező 

lakos.

A javaslatok beérkezési határideje:

2023. március 31.

A javaslatok benyújtásának helye:

szentendrei közös Önkormányzati hivatal

(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 

gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán 

átvehető vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javasla-

tokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a 

fent megadott határidőig a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett, hi-

ánytalanul kitöltött és méltatással ellátott javaslatokat áll 

módunkban elfogadni!

További felvilágosítás kérhető:

a Hivatal Jegyzőit titkárságán,

a 26/785-033-as telefonszámon.



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: +36-20/384-6715

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

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

tisztelt Ügyfelünk!
köszönjük, hogy nem feledkezik meg a helyi adók befizetéséről! 

A 2023. évben adóhatóságunk – törvény adta lehetőséget kihasználva – CSAK EGY ALKALOMMAL (februárban) küld értesítőt az éves 

adókötelezettségekről. 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2023. évben fizetendő helyi adókról, azok bevallási határidejéről:

Adónem fizetési határidő Adatbejelentési/Bevallási határidő Bankszámlaszám

építményadó
március 15.

szeptember 15.

Minden változást (pl. eladás, vétel) a változástól számított 

15 napon belül.
11784009-15731292-02440000

telekadó
március 15.

szeptember 15.

Minden változást (pl. eladás, átminősítés) a változástól 

számított 15 napon belül.
11784009-15731292-02510000

iparűzési adó

március 15.

május 31.

szeptember 15.

május 31. (üzleti éves, nem KATA-s) 11784009-15731292-03540000

Magánszemély kommunális 

adója

március 15.

szeptember 15.

Minden változást (pl. eladás, vétel, bérlés) a változástól 

számított 15 napon belül.
11784009-15731292-02820000

idegenforgalmi adó
A szolgáltatás igénybevé-

telét követő hónap.
A szolgáltatás igénybevételét követő hónap. 11784009-15731292-03090000

talajterhelési díj március 31.
március 31-ig, a DMRV Zrt által közölt adatok 

(vízdíjszámla) alapján. 
11784009-15731292-03920000

késedelmi pótlék 11784009-15731292-03780000

Birság 11784009-15731292-03610000

elérhetőségeink: Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00-17.00-ig, szerda: 9.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig 

Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. • Telefonszám: +36-26/300-407 • E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

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

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

GYORSSZERVIZ! Kazánok, kombicirkók, konvek-
torok szervizelését, javítását, cseréjét vállaljuk 
hétköznap reggel 8-18-ig! 06-20/350-3600

Kőművesmunkák, kerítések, járdák készítése, 
burkolatjavítás +36-30/341 3423 Kara László

ÁLL Á S
Megbízható betanított kőművest keresek alkalmi 
munkára Bp. és környékén 
+36-30/341 3423 Kara László

Fa ékszerek készítésére keresek bedolgozókat 
lehetőleg Szentendrén.  
Boldizsár István 30/4687858

EGYÉ B
Fiatal diplomás házaspár életjáradéki szerződést 
kötne idős hölggyel vagy úrral. 
Tel.: +36-30/965-0495

FELHÍVÁS
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok együttes értékesítésére:

Cím terület ingatlan-nyilvántartási megnevezése Övezeti besorolás Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Szentendre 10200/1 hrsz.
(Kaptató utca)

1721 m2 kivett, beépítetlen terület Üh/2 30.480.000 Ft

10.000.000 Ft
Szentendre 10200/2 hrsz.
(Kaptató utca)

1969 m2 kivett, beépítetlen terület Üh/2 34.470.000 Ft

Szentendre 10200/3 hrsz.
(Kaptató utca)

2867 m2 kivett, beépítetlen terület Üh/2 35.420.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2023. február 15. 10 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és

Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-087

fülöp zsolt polgármester

NÉPSZERŰ AZ
ÖNKORMÁNYZATI ÚJSÁG

%

Az Ipsos 2022-es helyi médiakutatása alapján 
Magyarországon a 18–65 év közötti lakosság 
44%-a tájékozódik önkormányzati újságból.*

Az olvasók között többségben vannak a fér�ak. 
A 60 év felettiek több mint fele, a 30–39 éves 
korosztály 38,2%-a olvassa a helyi híreket.

*Az Ipsos a Geotarget K�. megbízásából 2021 decemberétől havi rendszerességű országos online kutatással (Computer Assisted Web Interviewing) méri fel a helyi média 
lakossági percepcióját. A piacvizsgálat célcsoportját a 18–65 éves fogyasztók képezik. A havonta összesen 1000 fős minta reprezentálja a hazai lakosságot a legfőbb 
demográ�ai ismérvek (így életkor, nem, lakóhely szerinti régió, településtípus stb.) szerint.

44,0 44,4 43,7
% % %

Mondja el véleményét 
és váljon a közösség hangjává!

Várjuk olvasóink leveleit, véleményét az alábbi e-mail címen! 
Lehet kérdezni, kritizálni, témát felvetni, de akár cikket is írni. 

Beérkezett leveleinkből minden lapszámban válogatunk, 
a felvetett kérdéseiknek pedig utánajárunk. 

e-mail: szevi@szentendre.hu
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