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Tisztelt Szentendreiek!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján szeretettel meghívom

Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Kulturális Központ által szervezett
március 15-i városi ünnepségre.

PROGRAMOK:

„Meddig alszol még, hazám?” 
Megemlékezés a Városháza előtti téren
Köszöntőt mond: Pilis Dániel alpolgármester
Ünnepi beszédet mond: Bozsóki Botond,  
a Móricz Zsigmond Gimnázium 12. osztályos tanulója

11:00–12:00

Ünnepi műsor
Közreműködnek:
Tompos Kátya Jászai Mari-díjas  
színművésznő, énekesnő 
Máté Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas  
színész, rendező, érdemes művész
Szirtes Edina Mókus Erkel Ferenc-díjas énekesnő, 
hegedűművész, zeneszerző

Koszorúzás a Sztaravodai úti Új Köztemetőben, 
Petzelt József honvéd alezredes sírjánál 
Beszédet mond: Márki Miklós alezredes,  
helyőrségparancsnok MH SZHTP.
Közreműködik: az MH SZHTP katonazenekara

09:30
Térzene a Fő téren 
Közreműködik: az MH SZHTP katonazenekara

11:45

Koszorúzás a Petőfi-szobornál a Templomdombon, 
a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében.
Katonadalokat énekel a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub 
Ezüstfény együttese

12:00

Koszorúzás a Vasvári-szobornál a Deák Ferenc utcában
13:00

Tisztelettel,

FÜLÖP ZSOLT
Szentendre polgármestere

A programváltozás jogát fenntartjuk!  
Felhívjuk figyelmüket, hogy rossz időjárás esetén a 
műsor a Városháza dísztermében kerül megrendezésre

15:30  Toldi - A mozifilm 107’
17:30  Hadik 108’

P’ART MOZI PROGRAMJAI:

Számítunk megtisztelő jelenlétükre!

MARC15_A4_szevi_hird.indd   1 2023. 02. 24.   11:14
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Március 6-a 1998 óta az energiahatékonyság világnapja. 

Célja, felhívni a társadalom figyelmét a Föld termé-

szeti készleteinek végességére és az energiaforrások 

hatékony felhasználására. Mindezek fókuszba helye-

zése azért is fontos, mert hajlamosak vagyunk szemet 

hunyni a felett, hogy bizonyos megújuló energiaforrá-

sok (pl. napelem, akkumulátor) előállításához is olyan 

nyersanyagokra van szükség, melyek korlátozottan 

állnak rendelkezésre, illetve nem termelődnek újra.

Sokunk számára azonban az energiatudatosság csu-

pán nemrég vált sürgető kérdéssé, amikor is eljött az 

az idő, hogy ennek következtében szemmel látható 

összegeket spórolhatunk meg a sárga csekkeken.

Így vagy úgy, ma már nincs olyan cég, vagy ház-

tartás, amely ne tekintené elsődleges szem-

pontnak a mindennapi tevékenységei so-

rán az energia tudatos felhasználását.

Ebben a lapszámunkban egyrészt arra keressük 

a válaszokat, hogy mi történt? Miért szökött egyik 

napról a másikra az energia ára az egekbe?

Másrészt pedig utánajárunk annak is, hogy most 

mihez kezdhetünk? Melyek azok a döntések, beru-

házások, amelyek hosszútávon is hatékonyak?

S ha már energiáról beszélünk, vajon a saját energia-

készleteink feltöltéséről miként gondoskodhatunk?

Remélem, hasznosnak találja majd ezt a lapszámunkat is!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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Energia: az anyagok azon képessége, 
amellyel más anyagokon, kölcsönhatás révén 

változást tudnak létrehozni.

(Hatodikos tankönyv)
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Mindenki szakértő
Újszászi Györgyi jegyzete

Mára mindenki szakértő lett. Energiaszakértő. Köszönhető ez több 

dolognak is.

Egy ideje az energiaszámlák végén már azt is olvashatjuk, mek-

kora támogatást kaptunk a fogyasztásunk után. Sokáig ezzel nem 

foglalkoztunk, mert annyira drága nem volt sem a földgáz, sem 

a villamosáram. Maximum megnéztük a számlán, hogy mi is van 

narancssárgával kiemelve. (Jó érzéssel) tudomásul vettük, befi-

zettük, aztán mentünk tovább. Persze volt, aki nem tudta még 

a rezsicsökkentett számlát sem befizetni, de ugye azok nem mi 

vagyunk, nekünk nem kell takarékoskodni, éghet a százas égő, 

hogy csak egy példát említsek. Aki meg a LED-del jön, ugyan…, 

van áram, Paks még üzemelhet egy darabig, épül Paks2 is, no meg 

támogatást is adnak a napelemek felszerelésére. Igaz, hogy utólag 

fizetik ki, és sajnos az is, hogy a többletáramot nem tudjuk tárolni. A 

szélenergiát már nem is kell kihasználnunk. Ja, hogy nem is lehet?

Nincs gond! Van mindenkinek mindenhez elég!

Aztán egy nap megfordult a szél. (Ebben a jegyzetben) ki nem 

elemzett okok miatt egyszer csak drágább lett az energia. És csak 

kevesebbet vehetünk olcsón. A nagyobb fogyasztást magasabb 

áron fizetjük.

Hol is lehet LED-et kapni? Melyik fényű a jó? Melyik 10 000 üze-

mórás? És már néztük a számlán, mekkora a fogyasztásunk. Ke-

restük, kutattuk, min spórolhatunk. Használjunk csak egy szobát, 

húzzunk magunkra még egy réteg ruhát! Megfelelő-e a páratar-

talom? Na jó, teregetünk a szobában. Hiszen vannak még forté-

lyok, amelyek bár néha komfortzónán kívülre juttatnak minket, 

de működnek – többletanyagiak nélkül.

Rájövünk, hogy a lakásból szökik a meleg. Nincs szigetelve a 

födém, se kívülről a ház. Addig pedig nem éri meg ablakot sem 

cserélni, amíg a szigetelés nincs rendben. Összeadva a várható 

költségeket, inkább húzunk még egy pulcsit, meleg zoknit, mert 

idén (sem) tudunk ennyit félretenni.

PÁLYÁZAT – igen, nagybetűvel. Az önkormányzat fizeti a felét. 

(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Környezetvédelmi 

Alapból támogatja a nem önkormányzati lakások energetikai kor-

szerűsítését – a szerk.) Ha a felújítás energiamegtakarítással jár. 

Lakástulajdonosoknak. Utólag? Van, ahol utólag, van, ahol előre. 

Csak legyen a miénk a lakás. Nem, az önkormányzati lakásra nem 

vehető igénybe, azt majd ahogy a keret engedi, és sürgősségi 

sorrendben az önkormányzat műszaki ellátó cége megszervezi.

Évek, évtizedek óta elmaradt energetikai szempontú korszerű-

sítéseket kéne megvalósítani hónapok alatt. Se alapanyag, se 

szakember. Megbízható szakember. Megannyi napi kihívás. Le-

het, hogy idén még marad a több réteg ruha? Cseréljük a gázt 

villanyra? Gyújtsunk be a kályhába? „Szerencsére” több fát szabad 

kivágni. Füstöl, környezetszennyező, de a mi fánk. Hadd lobogjon 

a tűz! Akik eddig is a száraz gallyat szedték az erdőkben a fák 

alól, nem változtatnak sokat szokásaikon. Kályhájukban gyorsan 

leég a fa, a meleget nem tartja, hiszen sosem volt korszerű, épp 

csak nem fagytak meg mellette. És nem csupán a fát lehet a 

tűzre dobni. Mehet a műanyag szemét, mehet az összetört bútor 

is. A ragasztott bútorlapok füstje meg kit érdekel? Úgyis elfújja a 

szél. Köhögnek tőle? Marja a szemüket a füst? Nem számít, most 

meleget ad az égő hulladék. Egy ideig. Aztán majd lesz valahogy. 

No és azok, akiknek kályhája, tüzelője nincsen? Vajon ők, hogy 

vészelik át a telet? Rájuk nyitja valaki az ajtót és megkérdezi-e, 

hogy vannak? Tudnak-e róluk?

A minap közösségi portálon kerestek használt, felesleges rezsót, 

vízforralót rászorulóknak. A levesfőzés vagy a teakészítés me-

legíti fel valamennyire a kis helyiség levegőjét. Meghallunk ilyen 

kéréseket? Cselekszünk vagy hümmögünk, hogy tetszett volna…, 

nem kellett volna…, nem az én dolgom…, van nekem fontosabb 

dolgom is… Becsukjuk a szemünket-fülünket. Amiről nem tudunk, 

az nincs. Amiről nem tudunk, az nincs? Mert nem tartozik ránk? 

Mert máshol van? Mert mi ki tudjuk fizetni a rezsiszámlát? Tudunk 

korszerűsíteni? Át tudunk állni gazdaságosabb, hatékonyabb 

energiaellátásra? Önállósítani tudjuk magunkat a hálózattól? 

Van forrásunk és tudásunk alkalmazkodni a gyorsan változó kö-

rülményekhez, feltételekhez? Beérhetjük annyival, hogy a saját 

házunk táján megvalósítunk olyan átalakításokat, felújításokat, 

fejlesztéseket, amelyek csökkentik vagy hatékonyabbá teszik 

az energiafelhasználást? Óriási lépés, ha átgondoljuk és bele-

vágunk. Minden kis lépés számít. Megosztjuk-e másokkal, ami 

nálunk bevált? A jó gyakorlatok kedvet hozhatnak azoknak, akik 

eddig nem vágtak bele a változtatásba. Látva-hallva mások 

eredményeit, könnyebb elindulni egy hasonló úton. Mert a jó 

példa ragadós.

ÚJszÁszi GYÖrGYi Gépész üzemmérnökként kezdett el dol-

gozni Miskolcon 1983-ban. A környezeti rendszerek irányítá-

sáról 2001 és 2003 között tanult, majd egy környezetvédő civil 

szervezetnél kamatoztatta a tudását egészen napjainkig. 2004 

óta a Védegylet tagja, hat éve a főtitkára. 2020-tól köztisztvi-

selő, Budapest egyik kerületének környezetvédelmi referense. 

Szentendrére gyermekkori álma megvalósításaként 2017-ben 

költözött. Az Ökoparty kezdeményezés egyik közreműködője – 

a havi rendszerességű, beszélgetéssel egybekötött, fenntartha-

tósággal és környezetvédelemmel kapcsolatos filmvetítések 5 

éve indultak. Ezeken többször, mint a téma szakértője vett részt.

A Civil Kotta csapatával 2017 őszén ismerkedett meg, ami-

kor a Pap-szigeti uszoda-vízilabda központ tervei kapcsán 

egy lakossági egyeztetésre került sor. Részese volt a Postás 

strand helyére tervezett irodaház és a 11-es út felújításáról 

folyó egyeztetéseknek is. Érdeklik a helyi ügyek, a problémák, 

a megoldandó feladatok feltárása, valamint az érintettekkel 

együtt történő megoldáskeresés.

Fotó: Deim Balázs
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Energiaközösségek Európában

Az elektromos áram megjelenése Euró-

pában teljesen decentralizáltan történt. 

Rendszerint egy szélmalom, vízimalom 

vagy egy gőzgéppel rendelkező kisüzem 

kezdett el áramot termelni, és az általuk fel 

nem használt energiával a szomszédjaikat 

látták el. A villamosenergia-igény növeke-

désével és a nagyüzemi szintű fogyasztás 

megjelenésével aztán az európai országok 

az ellátásbiztonság érdekében centralizál-

ták az energiatermelést, így jelentek meg a 

központi széntüzelésű-, víz-, majd az atom-

erőművek. Mára Európa összes országá-

ban központosított rendszer működik, és 

a villamosenergia előállításának forrása 

jellemzően urán, gáz, olaj, illetőleg szén 

és víz. Az erőművek által előállított ener-

giát magasfeszültségű hálózatba juttatják 

és a központi villamosenergia hálózaton 

keresztül látják el településeinket, ottho-

nainkat. Ezt az áramot aztán szabott áron 

megfizetjük, tehát a pénz kikerül a helyi 

közösségből, sőt, gyakran az országból is.

Az utóbbi évek eseményei – a járvány 

okozta ellátási fennakadások, a háború 

okozta konfliktusok és a klímaválság – 

azonban megingatták a központosított el-

látás stabilitását, illetve napirendre tűzték 

a megfizethetőség és a fenntarthatóság 

kérdését is, amely ismét a decentralizáció 

felé billenti a mérleget, és sürgeti a meg-

oldást.

Egy decentralizált helyi hálózat telepíté-

se esetén a helyben megtermelt energiát 

helyben használjuk el. Ha ezt meg tudjuk 

teremteni, kisebb a kitettségünk a világpi-

aci történéseknek, sőt, megújulók haszná-

latával a nyersanyagkitermelést és a szén-

dioxid kibocsátást is csökkenteni tudjuk, 

amely lokálisan és globálisan is kedvező-

en hat. Az esetlegesen keletkező profitot 

pedig a helyi közösség javára fordíthatjuk.

A közösségi energia – vagy energiakö-

zösség – fogalma Magyarországon még 

egészen újnak hat, és bár jól előkészített, 

startra kész projektek már léteznek ha-

zánkban, működő, hivatalosan bejegyzett 

energiaközösségről még nem tudunk. A 

helyzet azonban így is biztató, hiszen, ha 

átlépünk a határon, láthatjuk, hogy néhány 

európai országban már nem csak lokális 

energiaközösségek, de országosan, sőt, 

európai szinten kiterjedt közösségi ener-

giahálózatok is működnek, amelyek szá-

munkra is mintaként szolgálhatnak.

Egy-egy ilyen közösség létrehozása egé-

szen különböző indíttatásból történhet. Az 

első sokkot Európában a csernobili esemé-

nyek okozták. Mindaddig abban a hitben 

voltunk, hogy az atomenergia biztonságos. 

A németországi Schönau településen élő 

Sladek házaspár, gyermekeik egészségé-

ért aggódó szülőkként ekkor kezdtek el 

azon gondolkodni, hogyan lehetne hely-

ben megtermelt energiával kiváltani az 

atomenergiát. Megalapították az ország 

első civil tulajdonú zöldáram szolgáltató-

ját, mára pedig versenyképes energiaszol-

gáltatójává váltak a régiónak.

A dél-londoni Brixton Energy szociális 

alapú nonprofit szövetkezet például az 

energiaszegénység felszámolását célozza. 

A társaság lakóházak tetején elhelyezett, 

közösségi tulajdonú napelemekkel meg-

újuló energiát termel, amelyet azokban 

a háztartásokban használnak fel, ahol az 

energiaszegénység valós probléma. Emel-

lett hangsúlyt helyeznek az energiatakaré-

kosságra és az edukációra, hogy egy aktív 

és értő közösséget építsenek.

A gironai székhelyű, 2011 óta működő Som 

Energia szövetkezet Spanyolország-szer-

te már több tízezer embert lát el százszá-

zalékban megújuló energiával. Ener gia-

mixük ben a napenergián túl szél, biogáz 

és biomassza is szerepel, ez a diverzitás 

biztosítja a stabil energiaellátást. Céljuk, 

hogy a nagyvállalatoktól vásárolt szür-

ke energia helyett alternatívát kínáljanak 

azoknak, akik elkötelezettek az ökológiai 

fenntarthatóság mellett.

Szalkai-Lőrincz Ágnes, a Magyar Természet-

védők Szövetsége szakértője a német, dán 

és belga szélerőműves projektek esetében 

kiemeli: „Annak érdekében, hogy a lakosok 

támogatását megnyerjék, valamilyen módon 

lehetőséget adnak nekik a csatlakozásra. 

Legutoljára Belgiumban a vallon kormány 

hozott egy olyan rendeletet, hogy új szél-

erő mű vek létesítése esetén a beruházó cég 

köteles a projekt közel negyedét a helyi la-

kosoknak, másik negyedét pedig a helyi ön-

kormányzatnak felajánlani. Tehát az ehhez 

hasonló szélerőműves projektek Belgiumban 

csak úgy valósulhatnak meg, hogy a hely-

ben lakók akár települési önkormányzatként, 

akár magánemberként be tudnak szállni, így 

ez nekik folyamatos jövedelmet jelent.”

Egy energiaközösség méretét, működé-

si modelljét tekintve sokféle lehet, de 

Összefogásból közös energia

Az energiaválság és a klímahelyzet is sürgeti a fosszilis energiafüggőség 
felszámolását, amelyre jó alternatívának ígérkezik a megújulóenergia-
közösségek létrehozása. A hazai lehetőségekről Szalkai-Lőrincz Ágnes, 
a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) szakértője mesélt lapunknak.

Illusztráció: freepik.com



6
—

A
 T

É
M

A

mindnek kritériuma a nonprofit működés 

és a fenntarthatóság, tehát a megújulók 

használata. Gyakori a demokratikus alapo-

kon szerveződött szövetkezeti forma, ahol 

egy részjegy-tulajdonos egy szavazattal 

rendelkezik – tehát nem a befektetése 

arányában kap döntési jogot, így a kisebb 

magánbefektetők is érvényesülni tudnak. 

A szövetkezet vásárolhat energiát, keres-

kedhet vele, illetve maga is előállíthatja 

azt. A brüsszeli székhelyű REScoop.eu 

(Renewable Energy Source cooperatives 

– Megújuló Energiaforrások Szövetkezete) 

egy folyamatosan növekvő, jelenleg 1900 

európai energiaszövetkezetet tömörítő 

hálózat, amely modellt kínál csatlakozni 

kívánó magánszemélyek, közösségek, de 

akár önkormányzatok számára is.

A közösségi energia hazai jövőképe

„Az energiaközösség fogalmát a magyar 

jogrendben a villamosenergia törvény ha-

tározza meg. Nyolcféle tevékenységet so-

rol fel, és két feltételt szab neki. Az egyik a 

megfelelő szervezeti forma, amit be is kell 

jegyeztetni, a másik pedig az, hogy ebből a 

nyolc tevékenységből végezze valamelyiket” 

– mondja szakértőnk. – „Egy energiaközös-

ség jelen pillanatban olyan szervezet – szö-

vetkezet vagy nonprofit gazdasági társaság 

–, amely többek között villamosenergiát állít 

elő, tárol, vagy megoszt, illetve e-autókat, 

e-töltőt üzemeltet stb. Magyarországon 

azonban jelenleg olyan speciális helyzet 

van, hogy ezen tevékenységek megvalósítá-

sához rendkívül komoly előkészítettség kell. 

Egyrészt egy adott projekthez meg kell talál-

ni a megfelelő szervezeti formát. A tevekény-

ség, amit az energiaközösség végez, nem 

irányulhat profitszerzésre, ezért a nonprofit 

szervezeti működés nagyon fontos. Azt, 

hogy az energiaközösségen belül a bevéte-

leket visszaforgatják-e az energiaközösség 

javára, folyamatosan ellenőrzés alatt kell 

tartani. Vegyünk egy példát! Egy lakossági, 

közös tulajdonban lévő naperőmű esetén, 

amelynek a termelését egy kereskedőnek 

értékesítik, keletkezik egy bevétel. Ezt a be-

vételt vissza kell forgatni az adott közösség 

energiahatékonyságára, akár lakóházakról, 

akár társasházakról beszélünk. Ez irányul-

hat például az épület hőszigetelésére vagy 

fűtéskorszerűsítésre, de akár közös haszná-

latú e-autók üzemeltetésére is.”

A definiálás nehézsége, hogy nagyon 

sokféle konstrukciót vagy műszaki meg-

oldást határozhatunk meg energiaközös-

ségként. Ez egyben az előnye is, hiszen 

egy adott településrész vagy közösség a 

saját igényeihez szabva, adottságaihoz és 

lehetőségeihez mérten, saját energiakö-

zösség-modellt tud létrehozni.

„A másik fontos adottság a műszaki kör-

nyezet. Magyarországon egy nagy hálózati 

operátor és hat hálózati üzemeltető cég mű-

ködik. Ahhoz, hogy egy energiaközösség be 

tudjon lépni a hálózatba, ezen cégek mű-

szaki védelme, és a velük való folyamatos 

együttműködés szükséges. Tegyük fel, hogy 

van hat családi ház, amelyek mindegyiké-

nek van napelem a tetején. Ezeket össze 

szeretném kapcsolni, és az általuk megter-

melt, de fel nem használt energiát értéke-

síteni egy külső szereplőnek, például egy 

nagy energiafelhasználású pékségnek vagy 

akár egy mosodának. Ennek megvalósítá-

sához olyan műszaki megoldások szüksé-

gesek, amelyek a hálózatot üzemeltető cég 

együttműködése nélkül nem lehetségesek. 

Ezért nagyon fontos az, hogy őket már a ter-

vezési szakaszban bevonjuk, hogy műszaki 

tanácsaikkal segítsék, és ne akadályozzák 

a projektünket. Ennek a gyakorlata viszont 

jelenleg még nincsen kialakítva.”

Magyarországon 2020-2021-ben, két 

ütemben zajlottak le az energiaközösség 

mintaprojekt pályázatok – az egyik a Tech-

nológiai és Ipari Minisztérium, a másik az 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 

nKft. (ÉMI) kiírásában. „Ezen pályázatok 

nyertesei, tehát több tucat társaság vár-

ja, hogy végre elindulhasson. Velük mind 

a műszaki, mind pedig a jogalkotói oldal 

folyamatosan egyeztet arról, hogy a folya-

mataikban milyen akadályok merülnek fel, 

és ezekre igyekeznek közösen megtalálni 

a megfelelő megoldásokat. Remélhető-

leg már idén elindulhatnak az első ilyen 

mintaprojektek, és az ő tapasztalataikat, 

a tervezési folyamataik tanulságait és a 

megszerzett tudásukat át tudják majd má-

soknak is adni.”

Energiaközösségekkel a klímacélokért

A főbb energia- és klímapolitikai célok 

között szerepel, hogy a karbonsemleges 

hazai villamosenergia-termelés részará-

nya 2030-ra elérje a 90 százalékot, illetve, 

hogy járásonként legalább egy energia-

közösség jöjjön létre. Ez 179 megújulóe-

nergia-közösséget jelentene országszerte, 

ami jelentősen hozzájárulna a klímacélok 

eléréséhez. A hazai energiaközösségek jel-

lemzően a napenergia használatát céloz-

zák a hozzáférhetőség miatt, de kedvező 

lenne, ha az energiamixbe bekerülhetne 

akár a szél, a geotermia, illetve a víz is. Je-

lenleg a központi hálózat használata nélkül 

nehezen oldható meg az energia átadása, 

hiszen egy magánvezeték műszaki megol-

dása, engedélyeztetése és karbantartása 

nem biztos, hogy megtérülő. A vil la mos-

ener gia rendszer sajátossága, hogy min-

den pillanatban annyi energiát kell meg-

termelni, amennyit az adott pillanatban 

elfogyasztunk, emiatt az időjárásfüggő 

megújuló energia nehezen kezelhető.

„A hálózati betáplálás egyéni felhaszná-

lóknak tavaly október, nagyerőműveknek 

viszont már tavaly április óta korlátozva van. 

Ennek oka, hogy a hálózat bizonyos területe-

ken fejlesztésre, bővítésre szorul. A kormány 

jelenleg is dolgozik azon, hogy milyen ütem-

terv szerint nyitja meg újra ezt a lehetőséget.” 

Szakértőnk szerint a tiltás nem feltétlenül 

rossz, mert arra ösztönzi a tulajdonosokat, 

hogy ne a túltermelésük hasznosítása le-

gyen a fókuszban, ami valójában egy üz-

leti cél, hanem az, hogy teljes egészében 

felhasználják helyben a megtermelt, saját 

energiát. „A hálózatfejlesztésen folyamato-

san dolgoznak a szolgáltatók, de az utóbbi 

évek eseményei miatt robbanásszerűen ug-

rott meg az igény a hálózati betáplálásra, így 

ezzel nehezen tartják a lépést. A fejlesztés 

ráadásul felülről lefelé zajlik, tehát a nagy-

feszültségtől a kisfeszültség felé, így mire 

eljutnak az egyéni felhasználókig, az hosz-

szabb időt vesz igénybe.”

Mit jelent a közösségi energia 

a közösségre nézve?

Atomizált társadalmunkban elsősorban 

a saját igényeink fedezését tartjuk szem 

előtt. Egy energiaközösségnek pont az 

lenne a lényege, hogy törődünk a szom-

széddal, az utcában élőkkel, adott eset-

ben a nálunk nehezebb helyzetben lévővel 

Illusztráció: freepik.com
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–  legyen az szociálisan rászoruló, vagy 

éppen egy kedvezőtlen tájolású telek 

tulajdonosa –, és az ő értékeiket elismer-

ve, valódi közösséggé kovácsolódunk. A 

közösségépítés és közösségfejlesztés így 

fontos szerepet kap egy energiaközösség 

életében. „Egy nagyon egyszerű példával 

élve, vegyünk egy társasházat, amely úgy 

dönt, hogy napelemeket telepít, de nem a 

lakásokban osztja szét a közös energiát, 

hanem azt a megoldást választja, hogy 

beruház egy elektromos autótöltőre. A la-

kóközösség – a háztartásonkénti benzines 

autók helyett – közös használatú e-autókat 

vásárol. Jó időbeosztás mellett kevesebb 

gépkocsi is elegendő lehet a közösség 

számára, a kevesebb autó, kevesebb kar-

bantartási költséget jelent, illetve kevesebb 

helyet foglal, akár a garázsban, akár köz-

területen. A közösség tagjai megtanulnak 

együttműködni és számíthatnak egymásra, 

csak a megfelelő keretekre van szükség”

A mostani energiapiaci válság megmutat-

ta, hogy az igazán sérülékeny fogyasztók 

az önkormányzatok és az energiaszegény-

ségben élő magánszemélyek. Tehát egy 

energiaközösség létrehozása nemcsak 

gazdasági kérdés, hanem komoly szociális 

vonzata és nagyon komoly értékteremtő 

hatása is lehet.

Szalkai-Lőrincz Ágnes az MTVSZ szakér-

tőjeként a szentendrei önkormányzattal is 

együttműködik. Elmondása szerint váro-

sunkban jelenleg két irány mutatkozik. „Az 

egyik az önkormányzatnak a kezdeménye-

zése. Szeretnének egy energiaközösséget 

támogató ernyőszervezetet létrehozni úgy, 

hogy ha egy adott helyzetben szükség vagy 

lehetőség van rá, akkor az önkormányzat is 

beszállna tagként egy-egy ilyen közösség-

be, hiszen ahhoz, hogy a városüzemeltetés 

céljára energiát vegyenek át, ez szüksé-

ges feltétel. Az elsődleges cél a városi lé-

tesítmények rentábilis működtetése. Most 

azt vizsgáljuk, hogy ez megvalósítható-e 

energiaközösség formájában. A másik 

pedig egy lakossági kezdeményezés, tu-

domásunk van olyan társasházról, ahol 

energiaközösséget, vagy együttesen eljá-

ró termelő fogyasztói modellt terveznek 

megvalósítani.”

Lázár Zsófia

testvérvárosi együttműködés a holnapért
szentendre város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja 

a testvérvárosi kapcsolatok ápolását. A tavalyi évben zilahhal 

és kézdivásárhellyel egy-egy projekt keretében több alka-

lommal is sikerült kibontani a kapcsolattartásban rejlő lehető-

ségeket. Az idei évben városunk Olaszország felé tekint, mivel 

Gubbio önkormányzata sikeresen pályázott a „Testvérvárosi 

együttműködés a holnapért” (twinners for tomorrow) című 

európai uniós projektre, amelyhez szentendre is csatlakozik 

és részt vesz a megvalósításban.

A pályázat célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatok segítségével 

minél szélesebb körben erősödjön a békés Európához tartozás 

érzése, e mellett megismerni és megismertetni a lakosokkal a vá-

rosok közötti csereprogramok és baráti kapcsolatok történetét. A 

kezdetektől kiindulva vizsgálni a testvérkapcsolatok eredménye-

it, és ezekből kiindulva a fiatal generációkkal együtt tervezni egy 

összetartóbb és befogadóbb jövőt a testvérvárosok lakosainak.

A pályázat részeként a szervezők egy kérdőív segítségével kí-

vánják felmérni a testvérvárosi együttműködéssel, a nemzetek 

közötti csereprogramokkal és az azok fontosságával kapcsola-

tos ismereteket a szentendreiek és a többi testvérváros lakói 

körében. Cél, hogy minél több diák és városlakó töltse ki a 

kérdéssort, segítve ezzel a pályázat sikeres megvalósulását. Az 

összegyűjtött információkat a városok megosztják egymással.

kérjük, töltse ki Ön is a kérdőívet, melyet a testvérvárosi 

együttműködés a holnapért című bejegyzés alatt találnak 

meg a szentendre.hu weboldalon!

Beküldési határidő 2023. március 14.

E mellett a középiskolás diákoknak is kiemelt figyelmet szentel 

a pályázat.

Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendre Nemzetközi 

Kapcsolatainak Egyesülete (SZNKE) felkérik a város középis-

koláit, hogy külön projektfeladatként egy általuk jelölt 5 fős 

csoport készítsen prezentációt az iskola által „örökbefogadott” 

testvérvárosról kb. 15 percben.

Ezeket az előadásokat március 29-én mutatják be a diákok a 

Városháza Dísztermében.

A projekt második szakaszában egy nagyszabású közös prog-

ram valósul meg Gubbióban 2023. április 19. és 22. között, ame-

lyen minden együttműködő testvérvárosból 15-20 fős delegá-

ció vesz majd részt. A szentendrei delegáció tagjainak jelentős 

részét azok a diákok fogják alkotni, akik az első szakaszban 

kitűntek eredményes szereplésükkel. Minden szentendrei kö-

zépiskolából két diák részvételével számolnak a szervezők.

A program középiskolásokat érintő lehetőségéről és a csatla-

kozás részleteiről az önkormányzat tájékoztatta az iskolákat.

A program megvalósulásáról és eredményeiről folyamatosan 

beszámolunk a szentendreieknek.

Szentendre Város Önkormányzata

Kép forrása: Pixabay

energiafejlesztési célok szentendrén

Szentendre városa 2021-ben Óbudával és 

Újpesttel közös konzorciummal pályázott 

az EUCF (Europian City Facility – Váro-

sokkal a városokért) programra, amely 

– a szentendre.hu tájékoztatása szerint 

– túl van az első akadályon. Ebben a Püs-

pökmajori Lakótelepen élőket, valamint a 

városrészben működő intézményeket ki-

szolgáló új, korszerű fűtési rendszert sze-

retne kiépíteni. Így kicserélnék a ‘70-es 

években kiépített távvezetéket, mellyel a 

felére csökkenhetne a jelenlegi hővesz-

teség, de napelemeket is elhelyeznének 

lakó- és középületek tetején. A KÉKI 1 

néven ismert rekultivált hulladéklerakó 

telep területén pedig 1,27 gigawatt éves 

teljesítményre kalibrált naperőmű léte-

sülne – írják.

Emellett a város egy közösségi energiap-

latform megvalósítását is kiemelt célként 

határozta meg. A bejegyzés szerint Szent-

endre jó eséllyel pályázhat majd akár 

hazai, akár uniós forrásokra, hiszen ezek 

a fejlesztések a kisközösségi energia-

termelést és a helyben való fogyasztást 

helyezik a középpontba.

A lakóépület-állomány energiahatékony-

ságának javítása, illetve az energiahasz-

nálat csökkentése érdekében pedig Ren-

oPont Energetikai Otthonfelújítási Központ 

irodát hoznak létre a városi ügyfélszolgálat 

épületében, amely tanácsadással és edu-

kációval kívánja támogatni a lakosságot.
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BeMUtAttÁk A fOrGAlMi reND terveit 

Január 30-án, lakossági fórum keretében 

mutatta be a Mobilissimus Kft. képvise-

letében dr. Szele András a Vasúti villasor 

forgalmi rendjének koncepcióterveit. Mint 

ismeretes, a Városrészi Költségvetés 2021-

es programban a Vasúti villasor és környéke 

városrészben a legtöbb szavazatot a for-

galmi rend újratervezésére, forgalomcsil-

lapítására tett javaslat kapta. A kivitelezést 

azonban megakasztotta a tervezett forgalmi 

rendet kifogásolók petíciója. Az egyezteté-

seket követően az a döntés született, hogy 

a Vasúti villasor és környéke új forgalmi 

rendjének kialakításához pontosabb álla-

potismeretre van szükség, amit forgalom-

méréssel kell megalapozni.

A január 30-i lakossági fórumon résztve-

vők túlnyomó többsége támogatandónak 

tartotta a terveket, erről kézfeltartással is 

szavaztak. A teljeskörű kivitelezéséhez a kö-

zeljövőben el kell készíttetni a forgalomcsil-

lapító eszközök kiviteli terveit, az új forgalmi 

rendnek megfelelő forgalomtechnikai ter-

veket, terveztetni és engedélyeztetni kell az 

új gyalogátkelőket. (Forrás: szentendre. hu)

tÖrÖkOrszÁGBAN A kUtAtÓ-MeNtők 

Február 7-én, kedden a Pest Megyei Kuta-

tó-Mentő Szolgálat 20 fővel, 4 mentőkutyá-

val, továbbá 2 tonnányi felszereléssel érke-

zett meg a földrengés sújtotta Törökország-

ba. A szolgálat önkéntesei közt volt Jámbor 

Ferenc, a Szentendrei Rendészeti Igazga-

tóság vezetője, valamint helyettese Fekete 

András is. Öt napon át folytattak mentési 

munkákat a katasztrófa sújtotta területen, 

élményeikről a 25. oldalon olvashatnak bő-

vebben. Magyarországról több csapat is 

érkezett az országba, mintegy 156 fő és 26 

kutya dolgozott a magyar kontingensben.

felére CsÖkkeN A fÖlDGÁz ÁrA 

Szentend re is csatlakozott ahhoz a központi 

beszerzési lehetőséghez, amelyet egy janu-

ár 27-én megjelent kormányrendelet tett 

lehetővé. Ennek lényege, hogy szeptem-

ber végéig a TTF és VTP tőzsdei határidős 

szerződések számtani átlagára adja a fixált 

földgázárat. Ez 59 és 61 euró/megawattóra 

között alakult a jelzett időszakra, ami 59,7 

eurós átlagot ad, amely az elmúlt egy év 

legalacsonyabb árát jelenti, és alig hatoda 

az augusztus végi 300 euró fölötti árnak.

A Portfolio számítása szerint ez – a Magyar 

Nemzeti Bank február 6-án érvényes eu-

róárfolyamát figyelembe véve – köbméte-

renként 245 forintot jelent, ami kevesebb 

mint fele az önkormányzat által jelenleg 

fizetett 492 forint +áfa beszerzési árnak. 

(Forrás: szentendre. hu)

GYÓGY- és fŰszerNÖvéNY kert éPÜl 

A Kálvária út végén lévő önkormányzati 

ingatlanon tervezett gyógy- és fűszer-

növény kert koncepcióját február 10-én, 

pénteken a V8 különtermében mutatta be 

az önkormányzat. A lakossági fórumon a 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

docense, dr. Illyés Zsuzsanna ismertette a 

koncepciótervet.  A szakértők mellett Fü-

löp Zsolt polgármester, Hernádi Krisztina 

Nóra képviselő és Hazai Attila főkertész 

válaszolt a felmerült kérdésekre és felve-

tésekre.

A lakosságot főként az érdekelte, hogy mi-

korra várható a kert nyitása, hogyan tervezi 

az önkormányzat az üzemeltetését, vala-

mint milyen megvalósítási és fenntartási 

költségekkel kell majd számolni?

A kert kialakítása több ütemben zajlik 

majd, és várhatóan 3-4 év alatt éri el a ter-

vezett méretét.

Első lépésként az önkormányzat megva-

lósítja a tavalyi városrészi költségvetés 

5-ös körzetben nyertes javaslatát.  E sze-

rint a Kálvária út végén a körforgalomnál 

pihenőhelyet alakítanak ki, ülőpadokkal, 

ivókúttal, szemetessel, új fákat ültetnek és 

kutyapiszok-kukákat telepítenek.

A megvalósítás költségeire indikatív ára-

kat kért be az önkormányzat. A fenntartá-

si költségek a kert fejlődésével változnak 

majd, de a városvezetés alapvetően kö-

zösségi kertként gondol a projektre, ahol 

a helyi lakosság, csatlakozó önkéntesek 

és a közösségi szolgálatos diákok is részt 

vesznek majd a növények gondozásában. 

(Forrás: szentendre. hu)

2,5 MilliÓ fOriNt ADOMÁNY érkezett 

2022 októberében indult az önkormányzat 

adománygyűjtése a rezsinövekedés miatt 

nehéz helyzetbe került szentendreiek meg-

segítésére. A gyűjtés 2023 februárjában 

lezárult és a Szentendréért Közalapítvány 

kuratóriuma döntött a támogatások odaíté-

léséről. A jótékonysági akció keretében ösz-

szesen 2 444 828 Ft-ot sikerült összegyűjte-

ni. A kuratórium a Dunakanyari Család- és 

Gyermekjóléti Intézmény és a Gondozási 

Központ javaslatai alapján első alkalommal 

kilenc háztartásnak ítélt támogatást meg-

közelítőleg 800 000 Ft értékben.

A fennmaradó összeget a továbbiakban 

is a rászorulók rezsiszámláinak kiegyenlí-

tésére fordítja az önkormányzat. A támo-

gatást igényelni a Gondozási Központon, 

a Család- és Gyermekjóléti Intézményen 

és a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatalon keresztül lehet. (Forrás: szent-

endre.hu)

elektrOMOsAUtÓ-tÖltőÁllOMÁsOk 

ÁtAlAkítÁs AlAtt Három helyszínen ala-

kítanak át EON által üzemeltetett elektro-

mosautó-töltőállomásokat – adta hírül az 

önkormányzat hivatalos Facebook oldala. 

Ennek következtében az előttünk álló 2-3 

hónapban a Vasúti villasor 2., Paprikabíró 

u. 21. és a Rév u. 2-ben lévő töltőállomások 

nem üzemelnek. A töltőállomásoknál kihe-

lyezett „Várakozni tilos” és „kivéve elekt-

romos autótöltés” kiegészítő közlekedési 

táblák, felfestések érvényüket vesztik, így 

ezek a parkolóhelyek hagyományos par-

kolóhelyként használhatók az átalakítás 

ideje alatt.

éles lőGYAkOrlAtOk izBéGeN 

A  Magyar Honvédség Szentendrei Hely-

őrségtámogató Parancsnoksága 2023 

márciusában is tart éles lőgyakorlatokat 

izbégi lőterén. A lőgyakorlatok napján 

06:00 órától 24:00 óráig a lőtér területére 

belépni szigorúan tilos és életveszélyes!

A lőgyakorlatok napjai: 2023. március 6., 

7., 8., 9., 10., 13., 14., 16., 17., 21., 22., 23., 27., 

28., 29., 30.,31.

illeGÁlis Az AGANCsOk GYŰJtése 

A hullajtott agancsok engedély nélküli 

gyűjtése illegális és természetkárosító – 

figyelmeztet közleményében a Pilisi Par-

kerdő. A szarvasok április elejéig vetik le 

agancsukat, amelyek engedély nélküli 

gyűjtése – főleg kereskedelmi célú, szer-

vezett és állatkínzással járó formájában – a 

teljes erdei ökoszisztémát veszélyezteti: a 

tavaszra legyengült kondíciójú nagyvad 

mellett kárt szenvednek a fiatal facseme-

ték és a vékonykérgű fafajok is. Az illegális 

agancsgyűjtést a törvény is bünteti: egy-
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Lakossági fórum | Fotó: Bellai László

Szarvasbikák | Fotó: parkerdo.hu

Fotó: Budai Bálint/PMKMSZ
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részt lopásnak, a szarvasok hajszolását és 

ezzel akár kínok közötti pusztulását pedig 

állatkínzásnak minősíti.

NéGY ÜGYBeN NYOMOz A reNDőrséG 

A közösségi médiában terjedő hírek szerint 

Püspökmajor városrészen több betörés is 

történt az elmúlt időszakban. A hozzászó-

lók több utcát is felsorolnak, ahol tolvajok 

jártak az utóbbi időszakban.

Az ügyben megkerestük a rendőrséget. 

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság 

Kommunikációs Osztályának tájékoztatá-

sa szerint betörésről nincs információjuk. 

2022 decembere óta négy besurraná-

sos lopás ügyében érkezett bejelentés 

a Szentendrei Rendőrkapitányságra. „A 

négy lopást egytől egyig olyan helyszínen 

követte el, egyelőre ismeretlen tettes, ahol 

éjszakára nyitva hagyták a házat” – írták 

megkeresésünkre. Az ellopott értékek 

közt jellemzően táskák, illetve egy ku-

tyakennel is volt. Végezetül azt kérik, hogy 

aki bármilyen információval rendelkezik 

az ügyben, tegyen bejelentést, továbbá 

akkor is forduljanak a rendőrséghez, ha 

gyanús személyeket látnak, körülménye-

ket tapasztalnak.

elhUNYt MArOsvÖlGYi lAJOs

2023. február 8-án, életének 98. évében el-

hunyt Szentendre volt tanácselnöke (1972-

1985), a Móricz Zsigmond Gimnázium ala-

pító tanára, Szentendre Város díszpolgára, 

a Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egye-

sületének tiszteletbeli elnöke. A volt taná-

cselnököt a város saját halottjának tekinti.

Sokak szeretett tanárát, a város emblema-

tikus egykori vezetőjét 2023. március 2-án 

kísérték utolsó útjára. Tisztelői és család-

ja a Városházán tartott megemlékezéssel 

zárták a búcsúztatót.

elhUNYt vUrA zsOlt 2023. február 20-

án, életének 49. évében, türelemmel viselt 

súlyos betegség következtében elhunyt 

Vura Zsolt, Szentendre sportéletének 

kiemelkedő alakja, a Szentendrei Kinizsi 

Honvéd Sportegyesület volt elnöke.

A Kinizsi Honvéd SE Vura Zsolt vezeté-

sével lett a város többszörösen elismert 

sportegyesülete, mely a város felé nyitás-

sal, a Piramis Sportegyesülettel karöltve 

az önkormányzattal közös rendezvények 

szervezésével és lebonyolításával írta 

be magát Szentendre sporttörténetébe. 

Éveken át fő szervezője volt a jótékonysá-

gi Mikulásfutásnak és Nyuszifutásnak, a 

Sportágválasztónak, valamint a Pilisi Te-

kerőnek is. Vura Zsolt munkáját 2018-ban 

Szentendre Város Testnevelési és Sport-

díjával ismerték el.

DeiM PÁl 150 kiÁllítÁs BUDAPesteN 

Páratlan összefogás a művészeti világ-

ban: a Virág Judit Galéria fogadta be és 

bővítette ki a szentendrei Ferenczy Mú-

zeumi Centrum Deim Pál: Csendek című 

életműkiállítását, amelyet március 17-ig 

ingyen tekinthet meg a közönség. A tárlat a 

Kossuth-díjas Deim Pál mintegy 150 művét 

vonultatja fel, és ezzel átfogó képet ad a 

művész munkásságáról.

A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítóhe-

lye, a MűvészetMalom a megnövekedett 

költségek miatt a téli időszakban ugyan 

bezárásra kényszerült, azonban Deim Pál: 

Csendek című hiánypótló tárlatát a kö-

zönség – kibővített formában – továbbra 

is megtekintheti a belvárosi Virág Judit 

Galériában. A for-profit és a non-profit mű-

vészeti szektor ilyen szintű kooperációjára 

ritkán adódik példa. (Deim Pál: Csendek – 

Az életmű új rétegei I 2023. február 3. – 2023. 

március 17. I Virág Judit Galéria, 1055 Bu-

dapest, Falk Miksa utca 30. I Nyitvatartás: 

H-P:10-18, Szo: 10-13)

Ingyenes márciusi kísérőprogramok:

Március 10. péntek 17ó – Deim Réka művé-

szettörténész kurátori tárlatvezetése

Március 13. hétfő 17ó – Nyáry Krisztián író, 

irodalomtörténész finisszázsa

isBN kÖNYvesBOlt szeNteNDréN 

A Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjtemé-

nyes kiállításának nyitásával egy időben, 

új ISBN könyvesbolt nyílik Szentendrén.

A budapesti ISBN művészeti szakköny-

vesbolt és kortársművészeti galériával 

együttműködésben a Ferenczy Múze-

umi Centrum saját művészeti albumain 

kívül a hazai és régiós kiadású, limitált 

példányszámú művészkönyveket, fanzi-

ne-okat, photobookokat és egyéb egyedi 

kiadványokat is megtaláljuk Szentendre 

új könyvesboltjában. Az ISBN bolt nevét a 

kiadványok azonosítását szolgáló, 13 jegyű 

azonosítóról, az ISBN-számról (Internatio-

nal Standard Book Number) kapta, hiszen 

legfontosabb missziója a hazai független 

kiadók képviselete, kiadványaik hozzáfér-

hetőségének elősegítése.

Az új bolt helyszíne: Kossuth Lajos u. 5., 

azaz a Pajor-kúria, ahol mindenkit szere-

tettel várnak március 25-én, 18 órától. Az 

üzlet az Instagramon is elérhető: @isbn_

szentendre.

2023. élő ÖrÖkséGek JUBileUMi éve 

2023-ban húszéves az UNESCO szellemi 

kulturális örökség megőrzéséről szó-

ló egyezménye. Negyvennyolc szellemi 

kulturális örökség, számtalan népművé-

szeti, hagyományőrző fesztivál, koncertek, 

táncházak, bemutatók, workshopok várják 

az érdeklődőket egész évben. 

A Skanzen Szellemi Kulturális Örökség 

Igazgatósága által koordinált egész éves 

ünnepségsorozat olyan kézműves, gaszt-

ronómiai, dramatikus és előadóművészeti 

hagyományokat, városi szokásokat hoz kö-

zel, mint a lipicai lótartás, a kalocsai nép-

művészet, a dunamenti halászat vagy akár 

a magyar cirkuszművészet.

További részletek www.skanzen.hu web-

oldalon olvashatóak.

Virág Judit Galéria | Fotó: Deim Balázs

feBrUÁri testÜleti hírek

Az alábbiakban a 2023. február 22-i képviselő-testületi ülés főbb döntéseit ismertetjük.

elfogadták a város 2023-i évi költségvetését

A 2023-as – gazdasági válsággal, inflációval, magas energia-

árakkal sújtott – év legfőbb célja az önkormányzat működő-

képességének fenntartása. A 11,8 milliárd forintnyi összegre 

tervezett büdzsé kevesebb önkormányzati támogatással, és 

csaknem egy milliárd forintnyi plusz forrás előteremtésének 

kényszerével indul neki az évnek. A negyedévenként felülbí-

rálásra kerülő rendeletre tíz képviselő szavazott igennel, az 

ellenzék képviselői tartózkodtak. (Az idei költségvetésről szóló 

részletes írásunkat a x. oldalon olvashatják.)

tájékoztató a helyi adókról

A városvezetés nagy hangsúlyt fektet az adóhátralék behajtá-

sára, melynek eredményei egyértelműen megmutatkoznak. 

Míg 2019-ben 321 millió forint volt a város kintlévősége, az 

adóiroda hatékony munkájának köszönhetően 2022 végére 

ez az összeg 87 millióra csökkent. 2022-ben az adóbevételek 

növelésére tett intézkedések kapcsán összesen: 396 202 295 

forint plusz bevétel keletkezett, az év végi adózárási összesítő 

alapján a nettó adóbevétel 2 171 746 096 Ft. 2023-ban a tervek 

szerint további 5-10 millióval lehet csökkenteni a kintlévőséget.
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energiahatékonysági korszerűsítés a fűtőműnél

Több mint 47 millió forint kompenzáció maradt meg a Városi 

Szolgáltatónál a téli útüzemeltetésre elkülönített keretből, 

amelyet egy kis, költséghatékony kazán beszerzésére fordí-

tanak a fűtőmű számára, ezzel növelve az ellátás biztonságát. 

Egy 1,2 MW-os, a jelenlegihez képest egynegyed teljesít-

ményű kondenzációs kazánt telepítenének, amely a nyári 

melegvíz-szolgáltatási igényt elégítené ki, és legalább 11%-os 

nyári hatékonyságnövelést jelent.

idén is lesz Dumtsa forgatag

A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. az idei évben is 

segítséget nyújt a helyi iparművészek számára azzal, hogy 

a Dumtsa Forgatag Iparművészeti Vásárt megtartja. 

A Dumtsa Jenő utcában 2023. április 7. és október 

22. között minden hétvégén a szombati-vasárnapi 

napokon 10 sátrat állítanak fel, melyekben egy idő-

ben legfeljebb 14 kiállító mutatja be termékeit.

emelkednek a köztemetői díjak

Az üzemeltető – a bérköltségek, energiaárak, 

szemétszállítás és üzemanyagárak emelke-

dése miatt – a kegyeleti szolgáltatások 20 

százalékos mértékű díjemelését kezdemé-

nyezte. A testület végül 14,5%-os emelést 

hagyott jóvá – 2019 óta első alkalommal.

véleményezhető fázisban szentendre 

építési szabályzatának tervezett 

módosításai

2022 őszén két ülésen is tárgyalta a SZÉSZ szö-

vegének tervezetét a képviselő-testület. Az azóta 

eltelt időben felmerültek változtatási igények (pld.: 

SPAR beruházás, gyógynövénykert), és mára elkészült a vé-

leményezésre alkalmas szövegezés. A testületi jóváhagyással 

indul a lakossági véleményezés, aminek az idejét a vonatkozó 

kormányrendelet szűk 10 napra szabályozta. Az önkormány-

zat azonban – a szöveg nyilvánossá tételével – ennél több időt 

biztosít a lakosságnak a rendelet tanulmányozására.

folytatódik az 1+1 program

Az 1+1 program 2022. évtől fontos tartalmi változása a korábbi 

évekhez képest, hogy a programban megvalósuló lakossági 

beruházások esetében is van lehetőség az adójóváírásra. A 

lakossági, vállalkozói önerővel megvalósuló út- és járdaépí-

tések támogatására a 2023. évi költségvetésben összesen 

30.700.000 Ft-ot különítettek el, melyből az előző évekről 

áthúzódó költség 5.700.000 Ft, így a 2023-ban pályázható 

összeg 25.000.000 Ft.

Fontos: megkezdett beruházás nem támogatható. Az út- és 

járdaépítés, felújítás nem eredményezheti a forgalmi rend 

korlátozását, elzárt utak létrehozását. Az önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanokon létesülő beruházással nem 

keletkezik közös tulajdon, azok a városi közlekedési rendszer 

részeit képezik.

Félsiker – belvárosi ingatlanhasznosítás

Az önkormányzat már második alkalommal hirdette meg 

belvárosi ingatlanjait. A Fő tér 11-re két pályázat, a Fő tér 

16-ra egy pályázat érkezett, a Dumtsa Jenő utcai ingatlanra 

nem nyújtottak be pályázatot. Előbbit a testület eredmény-

telennek nyilvánította, a Fő tér 16-ra kiírt pályázat nyertese a 

Kedves Kávézó Kft. A kft. az ingatlant éttermi vendéglátásra 

kívánja hasznosítani.

segítség a vállalkozásoknak

Az elmúlt évek nehézségei, illetve a mostani háborús veszély-

helyzet miatt a turistaforgalom jelentős mértékben visszaesett. 

A közterület-használatból eredő bevételek az elmúlt években 

folyamatosan csökkentek: 2020-ban 13.847.539 Ft, 2021-ben 

10.918.549 Ft, 2022-ben 5.850.000 Ft volt.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzettel és a turizmus jelentős 

visszaesésével járó bizonytalanság hatásainak enyhítése ér-

dekében 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig a 

városvezetés segíteni kívánja a vendéglátóipari és kereskedel-

mi vállalkozásokat azzal, hogy a rendelet által biztosított ma-

ximális kedvezmény (legalább 11 hónapra kiadott egybefüggő 

közterület-használati engedély esetében 0,54%-os szorzó) 

megtartása mellett is biztosítja a havonta történő 

fizetés lehetőségét.

Önkormányzati lakások: emelkedik a bérleti díj

A bérleti díjakat a KSH által közzétett, 2022-re vo-

natkozó fogyasztói árindex-szel, 14,5 százalék-

kal emelték a képviselők. Az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás cél-

jára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 

rendelet 1. sz. melléklete rögzíti a bérleti 

díjak jelenlegi, illetve emelt mértékét.

sPAr – önkormányzati ingatlanok 

törzsvagyonból kivonása

A szentendrei földhivatalnál kezdeménye-

zett SPAR fejlesztési területtel összefüggő 

telekalakítást a földhivatal nem tudja addig 

átvezetni, amíg az önkormányzat tulajdoná-

ban álló közterületekből kialakuló ingatlanok 

nincsenek a törzsvagyonból kivonva. A majdani 

fejlesztések telekalakítása a telkek összevonásával oldható 

meg – a törzsvagyonból kivonást a testület egyhangúlag 

megszavazta.

Partfalomlás – helyreállítás vis maior keretből

A januári esőzések miatti áradás több ponton megrongálta a 

patak partfalát, a János utcai hídnál a hídpillért is alámosva. A 

testületi döntés értelmében a város vis maior pályázatot nyújt 

be a partfalomlások helyreállítására. Az igényelt támogatás 

összeg: 20.423.793 Ft, melyhez mintegy 2 millió forintos önerőt 

biztosít a város.

sürgősségi beadvány 3 év városfejlesztéséről

A 2020-2022 között zajló városi fejlesztésekről Pilis Dániel al-

polgármester számolt be a testületnek.

A tájékoztató szerint a fejlesztések finanszírozásához jelentős 

támogatási forrásokat tudott szerezni Szentendre (41%), de en-

nél is többet szánt önerőből (59%), a legnagyobb arányban az 

infrastruktúrára. A mintegy 2 milliárd forint értékű fejlesztések 

közel egyharmada intézményi, 7%-a pedig ingatlanfejleszté-

sekkel kapcsolatos.

A vizsgált időszakban megvalósuló fejlesztések közül néhány: 

11-es számú főút rekonstrukciójának előkészítése, belvárosi 

szenny- és csapadékvíz szétválasztás – I. ütem megvalósítása, 

parkolási és behajtási rendszer fejlesztése, SZEI informatikai 

eszköz és épületgépészeti fejlesztés, a könyvtár elektromos 

hálózat-felújításának II. üteme, a Vasvári Pál úti tagóvoda te-

tőszerkezetének azbesztmentesítése, az Izbégi Általános Iskola 

bővítése.

Az eltelt 3 év fejlesztéseiről szóló beszámoló várhatóan a már-

ciusi testületi ülésen folytatódik.
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A mentőállomáson elindulnak a karbantartási munkák

Előző lapszámunkban már hírt adtunk arról, hogy a Szentendrei 

Mentőállomás karbantartási munkáira lakossági összefogás 

formálódott. Mindennek kezdeményezője Bencze Imre, helyi 

vállalkozó volt, aki a Szentendre Blogol Facebook oldalon 

tette közzé felhívását. Szinte minden szakmából, folyamatosan 

érkeztek felajánlások, amikor Vitályos Eszter, a térség ország-

gyűlési képviselője is felfigyelt az ügyre, és lépéseket tett arra 

vonatkozóan, hogy a fenntartó végezze el a legszükségesebb 

feladatokat. Lapunkat arról tájékoztatta, hogy 2023 januárjában 

levélben fordult az Országos Mentőszolgálathoz és a Belügy-

minisztériumhoz a szükséges munkálatok mielőbbi elvégzé-

sét kérve. Csató Gábor az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 

főigazgatója válaszában arról tájékoztatta, hogy a mentőál-

lomás munkakörülményeinek lehetőségeik szerinti javítása 

érdekében megrendelték a tetőfelújítást, ereszcsatorna-cserét 

és a belső felújítási munkálatokat, úgy, mint a csempézést, 

villanyszerelést és a beázások javítását, a munkálatokat febru-

árban megkezdték, mindezekre a forrás rendelkezésre áll. Csató 

Gábor arról is biztosította, hogy a mentőállomás karbantartását 

prioritásként kezelik a teljes újjáépítésig, mindazonáltal a kar-

bantartási munkálatok elvégzését személyesen is ellenőrizni 

fogja.

A munkák elkezdését Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs és pr 

vezetője is megerősítette lapunknak. Azt írta, ezek „várhatóan 

két-három hónapot vesznek igénybe. A Szentendrei Mentőállo-

más állagmegóvása érdekében minden lehetőséget felhasz-

nálunk, a témát prioritásként kezeljük. Képviselő asszony és a 

szentendrei polgárok által, a mentőállomás érdekében tett erő-

feszítéseket ezúton is köszönjük és bízunk benne, hogy a lakosság 

mentőellátása érdekében folyó példaértékű együttműködésünk 

a jövőben is folytatódni fog.”

Megkérdeztük Bencze Imrét, a lakossági összefogás kezdemé-

nyezőjét is, hogy milyen formái lehetségesek a további együtt-

működésnek. Ő azonban arról számolt be, hogy semmilyen 

jövőbeli együttműködési javaslattal nem keresték meg, így a 

szentendrei polgárok felajánlásai veszendőbe mennek.

R.L.Szentendrei mentőállomás | Fotó: Deim Balázs

városrészi költségvetés 2023
Ötletelés – javaslat – önkéntesek tanácskozása a szavazó-

lapról – szavazás

Javaslattétel: 2023. március 6-26.

• A javaslatok beküldhetők online kérdőíven a varosreszi.szent-

endre.hu oldalon vagy a nyomtatvány kitöltésével.

• A nyomtatványokat eljuttatjuk valamennyi postaládába, de 

megtalálható a Szentendre és Vidéke újságban, vagy a gyűj-

tőhelyeken és a piacon felállított pultnál.

• Gyűjtőhelyek:

Városháza, Városház tér 1., Üveges Műhely, Telep utca 14., 

sarki Csemege & falatozó, Vasúti villasor 45., Dombai sar-

ki Vegyesbolt, Mathiász utca 13., Mondi pékség, Hamvas 

Béla u. 2., Panificio il Basilico, János u. 2., CBA élelmiszer-

bolt, Füzespark, Nyár u. 2., Príma Pék, Sztaravodai út 3., 

izbég ABC, Szentlászlói út 99., Pásztor Mini ABC, Pásztor 

és Kút utca sarok, Pismány kézműves pékség, Barackos 

út 39., friss ABC, Berkenye u. 1.

• Kérjük, hogy a nyomtatványon lehetőleg valamennyi pontot 

töltsék ki!

• Több javaslat is beküldhető, de elsősorban a saját város-

részük, a közvetlen lakókörnyezetük fejlesztésére vonatkozó 

ötleteket küldjenek be.

• A korábban már beküldött, de nem nyert javaslat is beküld-

hető.

• Javasoljuk, hogy ötleteikről egyeztessenek szomszédaikkal, 

a környéken élőkkel.

• Tartsák szem előtt, hogy a városrész fejlesztési kerete 7 millió 

forint!

• Néhány gondolatébresztő az ötleteléshez: utcabútorok, 

parkosítás, fásítás, közösségi terek, játszótér körüli fejlesz-

tések, játszótéri eszközök, sporteszközök, kutyafuttató (és 

eszközök), közvilágítás (napelemes is), buszmegálló beálló, 

köztéri free-wifi, okospad, kerékpártároló, köztéri szobrok 

felújítása.

Javaslatok feldolgozása: 2023. április–május

• A nyomtatványokon beküldött javaslatokat digitalizálják.

• Az azonos javaslatokat összevonják, a több fejlesztési ötletet 

tartalmazó javaslatokat szétbontják, azonosítóval látják el.

• Majd az önkormányzat szakemberei pénzügyi, jogi, városké-

pi, városfejlesztési szempontból felülvizsgálják a javaslatokat.

• A városrész önkormányzati képviselője pontosítja az ötlet 

földrajzi helyét a térképen, és véleményez.

• A szakmai szempontból megvalósíthatónak ítélt javaslatok 

felkerülnek a varosreszi.szentendre.hu weboldalra.

• A városrészi önkéntesekből álló tanácskozás – a közösen 

elfogadott szempontrendszer alapján – dönt arról, hogy mely 

javaslatok kerülnek fel a szavazólapra.

szavazás: 2023. június

• Szavazni az online szavazólapokon és a nyomtatványokon 

lehet.

• A nyomtatványokat eljutatjuk a postaládákba, de a fentiekben 

felsorolt gyűjtőpontokon is megtalálhatók lesznek.

• A nyomtatványokon beérkező szavazatok – a digitalizálása 

után – összesítésre kerülnek az online szavazatokkal.

• Eredményhirdetés június végén, július elején várható
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A működőképesség megőrzése érdekében 

összesen 980 millió forint többletköltséget 

kell a városnak kigazdálkodnia. A többlet-

költségek alapvetően három forrásból 

származnak, 230 millió forint a gazdasági 

válság inflációs hatásából, 352 millió forint 

az energiahordozók árának növekedésé-

ből, amit a kormányzat csak részben ellen-

súlyoz, végül az állami intézkedések és el-

vonások miatti kiadásnövekedés 397 millió 

forintos összegéből. A hiányt Szentendré-

nek kell előteremtenie. Egyelőre kérdéses, 

hogy a kormány által tavaly decemberben 

beígért 12 százalékos pedagógus-béreme-

lés összegét ki fizeti, ennek finanszírozására 

eddig semmilyen központi ígéret nem ér-

kezett. Közben az úgynevezett szolidaritási 

hozzájárulás összege majdnem háromszo-

rosára emelkedett, vagyis a város 402 millió 

forintot fizet más települések támogatásá-

ra. Az önkormányzat a 980 milliós hiányt 

a kiadások szerkezetének átalakításával 

igyekezett ellensúlyozni.

Ennek érdekében a város vezetése már 

jóval a költségvetés elfogadása előtt tár-

gyalásokat kezdeményezett a szentendrei 

intézményvezetőkkel. Ennek eredménye-

ként a költségek leszorításával sikerült el-

érni, hogy a város jelenlegi költségvetésé-

ben nincs hiány, igaz megtakarítás sem.

A költségvetés elfogadásakor az egyik 

legfontosabb szempont az önkormányzat 

működőképességének fenntartása, a költ-

séghatékony gazdálkodás, és Szentendre 

imázsának megőrzése volt. A költségvetés 

előterjesztője, Magyar Judit alpolgármes-

ter a képviselő-testületi ülésen hangsú-

lyozta, hogy a kiszámíthatatlan gazdasági 

környezet miatt negyedévente felül kell 

majd vizsgálni a rendeletet.

A válság ellenére sem emelkednek a 

helyi adók

A város bevételei közül az egyik legfonto-

sabb a központi költségvetésből a kötelező 

közfeladatok ellátására érkező támogatás. 

Ennek összege 60 millió forinttal kevesebb, 

mint tavaly. Ebben azonban benne van az 

iparűzési adóelvonás kompenzálására vár-

ható, de még ki nem fizetett 111 millió forin-

tos részösszeg, a törvény szerinti kötelező, 

12 százalékos pedagógus bér- és minimál-

bér-emelés, a garantált bérminimumra 

való kiegészítés 106 milliós összege, vala-

Elfogadták az idei költségvetést

Nehéz helyzetben volt az önkormányzat az idei költségvetés megalkotásánál, 
amiben nemcsak a többszörösére emelkedett energiaárak, és a válság inflációs 
hatása játszott szerepet, hanem a kiszámíthatatlan gazdasági környezet is.

Mit hoz a vármegyebérlet a szentendreieknek?

Május elsejétől új bérletrendszert vezet be a MÁv, a MÁv-stArt, a volánbusz, 

a MÁv-hév és a GYsev járataira. A szentendréről Budapestre ingázók számára 

mindez pár forintos megtakarítást jelent majd.

A Magyar Kormány, valamint az Építési és 

Közlekedési Minisztérium támogatásával 

és közreműködésével új vármegye- és 

országbérlet-konstrukciót hoztak létre. A 

cél az volt, hogy csökkenjenek a családok 

közlekedési költségei, javuljanak a vidéki 

mobilitási lehetőségek és népszerűbbé 

váljon a környezetbarát kötöttpályás és 

az autóbuszos közlekedés. A teljesárú, 

harmincnapos vármegyebérletet 9450 

forintért lehet majd megvásárolni, várha-

tóan április utolsó hetétől, az országbérlet 

ennek duplájába fog kerülni. A tanulók 

mindkettő esetében 90 százalékos ked-

vezményt vehetnek igénybe.

A várakozások szerint az ingázók helyzete 

könnyebbé válik majd azzal, hogy csak 

egy bérletet kell majd megvásárolniuk, 

és azt használhatják minden megyei já-

ratra. Kiszámoltuk, hogy mit jelent ez a 

Szentendréről Budapestre ingázók szá-

mára, és azt tapasztaltuk, hogy az új bér-

letrendszer esetükben csak pár forintos 

megtakarítást jelent majd, mert ugyanúgy 

meg kell vásárolniuk a BKK bérleteket, 

mint eddig. Ez utóbbi teljes ára jelen pil-

lanatban 9500 forint/hó, diákoknak 3450 

forint/hó. A vármegyebérlet a HÉV és 

Volánbusz bérletet képes csak kiváltani, 

melyeknek teljes ára 9500 forint/hó, di-

ákoknak pedig 1190 forint/hó.

Vagyis a szentendrei ingázók számára 

praktikusan annyiban jelenthet köny-

nyebbséget az új bérletrendszer, hogy 

rugalmasabban választhatnak majd más 

közlekedési formát.

Fentiekből következően az autóval köz-

lekedőket ez az új típusú bérletrendszer 

sem fogja átültetni a közösségi közleke-

dés járataira, így a környezeti terhelést 

sem csökkenti majd.

vármegyebérlet vs. szentendre kártya

A vármegyebérlet nem veszi fel a ver-

senyt a Szentendre Kártyával sem azon 

jogosultak (a diákok, a kisgyereket ne-

velők és a pedagógusok) esetében, akik 

csak Szentendrén belül közlekednek. 

Bár a kártya árát idén emelték (5500 

forint a teljes árú, 3090 forint a kedvez-

ményes), de azt csupán „meghitelezni” 

szükséges, ugyanis az önkormányzat 

negyedévente visszatéríti az árát az arra 

jogosultak számára.

Országbérlettel országot járni

Az új bérletrendszer talán a szabadidős 

utazás terén teremt majd új lehetősé-

geket, hiszen a harminc napos teljesárú 

országbérlet 18 900 forintba fog kerülni. 

Vagyis kétezer-ötszáz forinttal olcsóbban 

lesz megvásárolható, mint jelenleg a 30 

kilométerre érvényes bérlet. A tanulók 

ezt a bérletfajtát választva is igénybe ve-

hetik a 90 százalékos kedvezményt, így 

1890 forintért szinte bárhová eljuthatnak 

az országban vasúton vagy Volánbusszal.

Az új bérleteket a MÁV-START pénztá-

raiban, automatáinál és a MÁV appon, a 

Volánbusz pénztárainál, a buszok fedél-

zetén, illetve GYSEV pénztárainál lehet 

majd megvásárolni.

R.L.
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mint a kormányzattól kapott ígéret szerinti 

energiaáremelkedés miatti támogatás 352 

millió forintja. Ha ezek a támogatások nem 

érkeznek meg, a városi költségvetésében 

mindenképpen hiány keletkezik.

A bevételi oldalon jelentkeznek az úgyne-

vezett működési célú támogatások. Ilyen 

az egészségügyi feladatok ellátására 

szolgáló, a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőtől (NEAK) érkező finanszírozás. 

Ezek a támogatások felhasználhatóak köz-

célúak foglalkoztatására, a választásokkal 

kapcsolatos kiadásokra, és ide tartoznak a 

különféle pályázatokból származó támo-

gatások is. A Szentendre Egészségügyi 

Intézményeiben (SZEI) dolgozó egészség-

ügyi alkalmazottak, valamint a Gondozási 

Központban dolgozó védőnők és iskolaor-

vosok bérrendezésének finanszírozására 

felhasználható NEAK támogatás idén tíz 

százalékkal, 182 millió forinttal több, mint 

tavaly volt. Ezen a területen egyébként vál-

tozás várható, mert július 1-től a védőnői 

feladatellátás már nem az önkormányzat 

alá fog tartozni.

A városi költségvetés harmadik bevéte-

li forrása a közhatalmi bevételek. Ide az 

adók és a szankció jellegű bevételek tar-

toznak. A városvezetés egyetlen helyi adó 

mértékét sem emelte, mert nem kívánta 

az itt élők terheit növelni. Az adók szigo-

rúbb behajtása miatt mégis nagyobb be-

vételre számít. Jelentős bevételi forrás a 

helyi iparűzési adó, ennek nagyságának 

kiszámítása azonban a törvényi feltételek 

újabb változása miatt nehezen kalkulálha-

tó. Mértékét a tavalyihoz hasonlóra, 1.600 

millió forintra tervezték.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzettel 

és a turizmus jelentős visszaesésével 

járó bizonytalanság hatásainak enyhí-

tése érdekében a városvezetés azzal 

kívánja segíteni a vendéglátóipari és ke-

reskedelmi vállalkozásokat, hogy már-

cius 1-jétől az év végéig kedvezményes 

közterület-használati díjak mellett is biz-

tosítja a havonta történő fizetés lehető-

ségét. A vállalkozások megsegítése és a 

kormányzati döntések következtében a 

közterület-használatból eredő bevételek 

az elmúlt években folyamatosan csök-

kentek: 2020-ban 13.848 ezer forint, 2021-

ben 10.919 ezer forint, 2022-ben 5.850 ezer 

forint volt a bevétel. Előző évek tapaszta-

latai és a beérkezett engedélykérelmek 

alapján kalkulálva idén 25.587 ezer forint 

bevétellel számolnak.

kötelező feladatok: csökken a 

kormányzati finanszírozás aránya

A kiadási oldalon Szentendre az intézmé-

nyei ellátására 10,3 milliárd forintot költ, 

ami az energiaárak növekedésének követ-

keztében egymilliárd forinttal magasabb a 

tavalyi összegnél. A tavalyi évhez képest az 

áram díja körülbelül kétszeresére, a gázé 

több mint háromszorosára, a távhőszol-

gáltatás díja pedig több mint kétszeresére 

emelkedett. A kötelező feladatok finanszí-

rozásával kapcsolatosan jelentős változás, 

hogy amíg tavaly a teljes ráfordítás felét 

az állam állta, addig idén ez az arány 46 

százalékra csökken. Vagyis az állam által 

előírt kötelező feladatok ellátásához szük-

séges összeg 54 százalékát a szentendrei-

ek fizetik.

A kötelező közfeladatok körébe tartozik 

például az óvodai nevelés. Jelenleg az 

óvodapedagógusok, valamint közvetlen 

segítőik központi bértámogatása a teljes 

bérköltségnek alig 70 százalékát fedezi. 

Az üzemeltetésre kapott támogatás pe-

dig a dologi kiadásoknak mindössze 34,6 

százalékára elegendő. Az alapilletmények 

kötelező emelésére a minimálbér, illetve 

a garantált bérminimum szintjére eme-

lésével, valamint a kötelezően előírt 12 

százalékos pedagógus-béremelésekkel 

sor került. Az önkormányzat ezeket a ki-

adásokat az állami normatívából tervezi 

kiegyenlíteni. Hasonló a helyzet a Püs-

pökmajor-lakótelepi Bölcsőde esetében 

is, itt az állami támogatás a bérek 66 szá-

zalékát, az üzemeltetési kiadásoknak 21 

százalékát fedezi.

Nő a városrészi költségvetésre szánt 

összeg

A város saját intézményeire a Szentend-

rei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-re 

(KULT Kft.), a Szentendre és Térsége TDM 

Nonprofit Kft. (TDM) a tavalyihoz hasonló 

finanszírozási összeget költ. A Városi Szol-

gáltató Nonprofit Zrt.-re (VSZ) 255 millió 

forinttal többet szánnak, ami mégsem je-

lenik majd meg, mert elviszi az infláció. Az 

úgynevezett 1+1-es fejlesztési programra 

25 millióval több jut majd, mint tavaly. 31 

milliót tudnak szociális juttatásokra adni, 

ezen belül több jut tűzifatámogatásra, a 

tavalyi 7-10 ezer forintos összeg helyett 60 

ezerrel számolnak. Ezen kívül helyi közle-

kedési támogatást kapnak a szentendrei 

diákok és pedagógusok.

A fejlesztési tervek között szerepel az úgy-

nevezett VEKOP Kerékpárút fejlesztése, 

amely a szentendrei intézményeket köti 

majd össze a HÉV megállóval. A TOP Plusz 

pályázat keretében a város 122 millió forin-

tot nyert a Petyina városrészben esőkert 

kialakítására és csapadékvíz elvezetésé-

re. Továbbá 66 millió forint pályázati pénzt 

nyertek Szentendre Izbégi Tagóvodájának 

energetikai korszerűsítésére, a Püspökma-

jor lakótelep gyűjtőútjának, valamint a Kál-

Legfőbb szempontok: a működőképesség 
fenntartása, a költséghatékony gazdálkodás 
és az imázsmegőrzés.



Intézményi tervek 
a költségvetés fényében
Az alábbiakban közzétesszük az egyes városi intézmények 

beszámolóját arról, mire ad és mire nem számukra lehető-

séget az idei költségkeret. Mivel a tDM és a kUlt kft. költ-

ségvetését a képviselő-testület március hónapban hagyja 

jóvá, ezért róluk a következő lapszámunkban tudunk majd 

beszámolni.

ferenczy Múzeumi Centrum

A városi költségvetést érintő teherből nyilvánvalóan a múze-

umnak is ki kell vennie a részét. Három forrásból táplálkozik 

intézményünk költségvetése: az állami normatív támogatá-

son felül Szentendre város önkormányzatának támogatásá-

ból és a bevételekből áll. Nagyon figyelmesen kell kezelnünk 
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a költségvetésünket és az önkormányzattal történt egyez-

tetések után az ideit stabilnak ítéljük meg.

Két, idén befejeződő nagy beruházásunk támogatásból és 

saját forrásból valósul meg, március 25-én megnyitjuk a Fe-

renczy Múzeum, az egykori Pajor-kúria megújult épületét, és 

egyben ötéves, nagyszabású gyűjteményes kiállításunkat. Az 

épületben a látogatóforgalom irányának megváltoztatásával 

új közösségi tereket fedezhetnek fel a múzeumlátogatók. 

Szintén március végén nyitjuk meg az épületben a budapesti 

ISBN szakkönyvesbolt szentendrei üzletét, ahol igényes mű-

vészeti albumok, kiadványok közül válogathatunk. Az állan-

dó kiállítás múzeumpedagógusaink segítségével, félévente 

megújult részletekkel mutatja be múzeumunk egyedülálló 

gyűjteményét. Szintén félévente változik a kiállításon belül 

két szekció, az egyikben szentendrei művészeket mutatunk 

be, a másik váltakozva, régészeti, helytörténeti vagy irodalmi 

tárlatokkal várja a közönséget, melyek szorosan kapcsolód-

nak a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéhez.

A másik nagy beruházásunk a MűvészetMalom felújítása, 

ahol a középső szárnyban már megtörtént az épületrész 

szigetelése, és ugyanitt, korszerű konferenciatermet nyitunk, 

ami fontos szerepet tölt majd be, mert jelenleg a város nem 

rendelkezik nagyszabású konferenciák rendezésére alkal-

mas helyszínnel. A konferenciatermet március 31-én, A mú-

zeum ereje című szakmai konferenciával nyitjuk meg, amit 

április 13-án a Magyar Nemzeti Múzeummal közös Tarsolyle-

mezek – a honfoglaló elit kincsei kiállításunkhoz kapcsolódó 

Árpád népe című háromnapos régészeti konferencia követ. A 

MűvészetMalom emeletén szponzori támogatással és saját 

forrásból valósul meg szintén egy átalakítás, így végre, egy-

befüggő, nagy kiállítótér áll rendelkezésünkre.

vária útnak a felújítására pedig 249 millió 

forintot.

Valamelyest nagyobb összeg jut idén a 

városrészi költségvetésre is, miután azt 

az önkormányzat továbbra is prioritásként 

kezeli. A lakók bevonásával megvalósuló 

kisebb fejlesztések két összeggel sze-

repelnek a költségvetésben. Az egyik a 

2022. évi összeghez képest 10 millió fo-

rinttal megnövelt, 2023. évre vonatkozó 

70 millió forint, a másik a 2022-ben a la-

kosok által kiválasztott, és 2023-ra áthú-

zódó projektekre szánt 55,1 millió forint. 

A fejlesztésekről, kisebb beruházásokról 

a lakók bevonásával születik döntés, ami 

lehetőség szerint közösségi tervezés for-

májában valósul meg. Az idei évben az 

önkormányzat márciustól várja a helyben 

lakók fejlesztésekre vonatkozó javaslatait.

Az önkormányzati finanszírozási 

rendszert újra kell gondolni

Fülöp Zsolt a testületi ülésen hangsú-

lyozta, hogy idén az önkormányzatnak a 

közfeladatok ellátására egyre nagyobb 

mértékben kell a saját forrásait felhasz-

nálnia. A közfeladatokat az állam csak 46 

százalékban finanszírozza, a maradékot 

az önkormányzat saját bevételeiből te-

remti elő. A polgármester kiemelte, ez 

csak a helyi adókból lehetséges, holott a 

helyi adók intézményét nem erre a célra 

hozták létre, hanem azért, hogy ezekből a 

bevételekből a város saját kiemelt céljait 

valósíthassa meg. A mostani helyzet az 

önkormányzati vagyon felélését jelenti: 

nincs pénz útfelújításra, ingatlanfejlesz-

tésre, az önkormányzat helyi céljainak 

megvalósítására. Ez pedig hosszútávon 

nem lehet célravezető. Nehezíti a helyze-

tet az önkormányzati bevételek elvonása, 

például a szolidaritási adó összegének 

emelése. Ezek a tényezők együttesen 

működésképtelenné tehetik a várost. 

Ez a helyzet nemcsak Szentendrét, ha-

nem az ország összes önkormányzatát 

érinti, ezért a Magyar Önkormányzatok 

Szövetségével közösen (MÖSZ) egy 

új finanszírozási modellt dolgoztak ki, 

amelyet szeretnének elfogadtatni a kor-

mánnyal.

R.L.

Grafikonok forrása: 

Magyar Judit testületi tájékoztató anyaga
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A költségvetéshez igazodva, kevesebb kiadványunk jelenik 

meg idén, és bár a kismúzeumokban csökkentett számban 

nyílnak kiállítások, régóta várt tárlatokkal készültünk: ápri-

lisban Vajda Lajos kiállítást nyitunk, májustól Czóbel Béla 

újrarendezett kiállítását, júniusban Barcsay Jenő tárlatát 

nyitjuk meg, és a tervek szerint, ősszel ismét találkozhatnak 

a látogatók Kerényi Jenő alkotásaival is. Kortárs alkotókat 

bemutató, különleges tárlatok nyílnak ebben az évben is az 

IKON és a PhotoLab kiállítótérben.

2023-ban is elkülönítettünk egy összeget műtárgyvásár-

lásra, amivel a pályázati összeget ki tudjuk egészíteni, ezt 

természetesen a pályázati lehetőségek függvényében.

Prosek Zoltán, igazgató

Gondozási központ

A Gondozási Központ szociális és egészségügyi alapellátási 

feladatokat lát el. Az intézmény határidőre elkészítette a 

2023.évi költségvetési tervét. Már a tervezésnél figyelembe 

vettük a lehetőségeket és az igen szűk költségvetési kere-

tet. Az egyeztetés a városvezetéssel megtörtént. Nagyobb 

beruházást az idei évre nem terveztünk. A költségvetés 

elfogadásáig átmeneti gazdálkodás van, ami azt jelenti, 

hogy csak a legszükségesebbekre költhetünk, ami a napi 

működéshez feltétlenül szükséges, vagyis nem ilyenkor 

veszünk a régi számítógép helyett másikat. Ennek ellenére 

jól működünk, folyamatosan és zökkenőmentesen végezzük 

a napi munkánkat. Ami az intézményünket a közeljövőben 

jelentősen érinteni fogja, az az egészségügyi dolgozóink 

Országos Kórházi Főigazgatósághoz való csatolása 2023. 

július 1-től, de további részletszabályokat még egyelőre 

nem tudunk.

Kecskésné Sipos Andrea, intézményvezető

hamvas Béla Pest Megyei könyvtár

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár idei költségvetése 

a tavalyinál is szorosabb, takarékosabb, de ennek ellenére 

továbbra is tudjuk biztosítani mind a törvényi kötelezett-

ségeknek való megfelelést, mind pedig a magas szakmai 

színvonalat, és természetesen újdonságokkal is készülünk.

Az intézmény költségvetésének a nagyobb részét biztosítja a 

központi költségvetés, amelynek az összege nem változott az 

elmúlt években, és amely önmagában nem elég az intézmény 

működéséhez biztosításához. A biztonságos működés fenn-

tartása érdekében az intézmény költségvetésében növelni 

kellett az önkormányzat hozzájárulásának mértékét, ugyanis 

nagyon jelentős mértékben megnőnek a kiadásaink 2023-

ban. A legnagyobb növekedés a rezsiköltségek terén várható, 

de a működés minden elemében nőttek a költségeink (üzem-

anyag, irodaszer, igénybe vett külső szolgáltatások díjai). A 

szakmai működésünk szempontjából különösen érzékenyen 

érint minket a könyvek és a folyóiratok árának emelkedése.

A dolgozóink bérét kismértékben sem tudtuk emelni 2022-ről 

2023-ra, ami így azt jelenti, hogy az infláció miatt a munka-

társainknak reálbér-csökkenést kellett elszenvedniük. Ennek 

jelképes mértékű ellensúlyozása érdekében havonta tízezer 

forint értékű cafetériát adunk a dolgozóknak az idei évben. 

Ez utóbbi önkormányzati szinten egységes mértékű a város 

által fenntartott intézményekben.

Az olvasókat közvetlenül érintő díjakat (pl. a beiratkozási 

díjat) a könyvtár nem emelte. Ezen a téren inkább abban 

bízunk, hogy folytatódik az a kedvező tendencia, hogy év-

ről-évre egyre többen iratkoznak be hozzánk, amivel talán 

a beiratkozási díjbevételeink is nőnek majd. Emeltük viszont 

a helyiségeink bérleti díjait, de csak olyan mértékben, hogy 

azokkal továbbra is versenyképesek maradjunk a piacon. 

Ebben a nehéz helyzetben nem szeretnénk egyetlen bérlőt 

sem elveszíteni. Szintén a bevételeink növelését szolgálja az 

az intézkedés, hogy a színházterem bérlőire áthárítjuk annak 

rezsiköltségét.

Sajnos az eddigi információnk alapján nem számolhatunk 

a pályázati lehetőségek bővülésére, sőt, inkább azok csök-

kenése várható. Amilyen pályázati lehetőség van, azokon 

igyekszünk mindegyiken elindulni, hogy a fejlesztésekhez 

találjunk extra forrásokat.

A könyvtárban arra törekszünk, hogy a takarékossági intézke-

déseinkből az olvasók minél kevesebbet, sőt: lehetőleg sem-

mit ne érzékeljenek. A hideg hónapokban az olvasótermeket 

továbbra is fűtjük, a beszerzések és a rendezvények terén 

pedig továbbra is biztosítjuk azt a sokféleséget, hogy minden 

olvasónk megtalálja a számára érdekes tartalmakat. Tavasz-

szal az olvasóink személyesen találkozhatnak nálunk Mucsi 

Zoltánnal, Háy Jánossal és Szomoru Miklóssal, a kertésszel!

Készülünk újdonságokkal is, amelyek közül a legfontosabb, 

hogy 2023 végére szeretnénk átadni Pest megye közönsé-

gének a Pest Megyei Digitális Könyvtárat, amely reményeink 

szerint a következő évtizedekben egy folyamatosan bővülő 

digitális kincsesbánya lesz a helytörténet iránt érdeklődők 

számára.

Dr. Tóth Máté, igazgató

szentendrei rendészeti igazgatóság

Intézményünk költségvetése idén az önkormányzattal meg-

lehetősen szoros együttműködésben jött létre, többszöri 

egyeztetés után. Mivel pontosan értjük, milyen gazdasági 

helyzetben vagyunk, ezért nem ért meglepetésként, hogy a 

költségvetésünk tervezésében a kiadások további minimali-

zálására és a hatékonyság növelésére kértek fel bennünket, 

ezért kevés volt a mozgásterünk. Ez a minimalizált költség-

vetés azonban fedezi a működést, a feladatunk maximális 

ellátását. Ugyanakkor tény, hogy nincsenek benne fejleszté-

sek, és olyan tartalékok, amelyekből tovább lehetne faragni.

A legnagyobb kiadást a bérek és a járulékok jelentik, a dolgo-

zóinknak az infláció ellensúlyozására átlagosan bruttó 50 ezer 

forint béremelést tudtunk biztosítani, jutalomkeret azonban 

továbbra sem áll rendelkezésre. A járművek üzemeltetésére, 

karbantartására szükséges tartalékokat képeznünk, de en-

nek összegét is minimalizáltuk. Csak az év végén lehet majd 

látni, hogy ez az összeg végül elegendő lesz-e.

Ami idén biztosan nem fog megvalósulni, az az eszközpark 

korszerűsítése, a régi kamerarendszer lecserélése. A kamera-

rendszerünk főképp közbiztonsági, közrendvédelmi szerepet 

tölt be, ezeknek korszerűsítése időszerű lett volna. A mostani 

kamerák már nem, vagy nem megfelelően, rossz minőség-

ben működnek, így nem tudják betölteni a szerepüket. Jelen-

tőségük volna nemcsak a rendvédelem szempontjából, de 

például a szemétlerakó területeken, a szelektív tárolóknál is. 

Nagy felelősség van rajtunk a parkolási rendszer üzemelteté-

sében. Ezen a területen tavaly jelentős fejlesztések történtek, 

korszerűbb parkolóórákat szereltünk fel, amelyeken a fizetés 

is könnyebbé vált. Érdemes azonban tudatosítani, hogy a par-

kolási díjak nem minket, hanem a várost gazdagítják. A szent-

endreiek a parkolási költségeiket egy hétezer forintos éves 

díj befizetésével egyenlíthetik ki, ez a városnak nem termel 

jelentős összeget. Arra számítunk, hogy a turistaforgalomból 

származik majd a nagyobb haszon. Ha ezen a területen kisebb 
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lesz a bevétel, mint amit a költségvetésben terveztek, akkor 

az az egész város költségvetéséből fog hiányozni.

Jámbor Ferenc, igazgató

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde

Semmilyen beruházást, fejlesztést nem terveztünk 2023-ra, 

csak a kötelező feladatok ellátására törekedtünk a költségve-

tésünk kialakításakor. Lettek volna terveink, fejlesztési ötlete-

ink, de értjük, hogy milyen nehéz helyzet állt elő, ezért ezeket 

a terveinket elengedtük. Ilyen lett volna például a fürdőszoba 

felújítása. Arra törekszünk, hogy gazdaságosan működjünk, 

az energiaszámlánk a lehető legkisebb legyen. Ennek érde-

kében spórolunk, ez volt az oka annak is, hogy néhány nappal 

később, január 5-én nyitottuk az évet. A bölcsődések számára 

biztosítanunk kell a 23-24 fokot, de a felnőttek által használt 

helyiségekben alacsonyabbra vettük a hőfokot. A fűtés díja 

sokszorosára emelkedett, a megelőző év leghidegebb hó-

napjában volt egymillió forint, most az elmúlt decemberben, 

ami nem is volt igazán hideg, havi öt és félmillióra növekedett. 

Szerencsére az alapítványunknak köszönhetően elég jó az 

eszközállományunk, jók a tárgyi feltételek, és a szakmai csa-

pat is kiváló. Nálunk csak szakképzett nevelők dolgoznak, és 

ha valaki nyugdíjba megy, akkor a helyére is csak szakképzett 

nevelő kerülhet. Ennek köszönhetően sikerült megőriznünk 

a munkánk magas szakmai színvonalát.

Diószegi Istvánné, intézményvezető

szentendre városi Óvodák

A 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

tartalmazza azokat az összegeket, amelyekbe 2023. évben 

bele kell férnünk. Sajnos a jelenlegi gazdasági helyzetben 

a legfontosabb a takarékosság. Személyi kiadásaink – ta-

valyhoz képest – nagymértékben emelkedtek a garantált 

bérminimum növekedése és az átlagosan 12%-os pedagógus 

béremelkedés miatt. Munkatársaink azonban így sem elége-

dettek az illetményükkel, nagyon várják, hogy legalább az 

átlagkereset szintjét elérje a bérük. A megbecsülés hiánya 

miatt az óvodapedagógusi pálya a fiatalok körében nem nép-

szerű, ezért a nyugdíjba menő kolléganők és a pályaelhagyók 

pótlása nem könnyű. A pedagógushiány országosan jelent 

nagy problémát. Önkormányzatunk úgy segít, hogy minden 

pedagógusnak havi 30 000 Ft kereset-kiegészítést ad. Ezzel 

együtt 12 fő óvodapedagógus hiányzik intézményünkből, 

akiket nyugdíjas kolléganők vagy pedagógiai asszisztensek 

alkalmazásával tudunk helyettesíteni. Több dajka és peda-

gógiai asszisztens kollégánkat támogatjuk óvodapedagó-

gussá válásában beiskolázással. Idén sajnos nem tudunk 

munkaruhát venni, de a béren kívüli juttatásunk (cafeteria) 

megmarad, bár az is évek óta bruttó 200 000 Ft évente sze-

mélyenként. Dologi kiadásaink nagy részét a közüzemi díjak 

és az étkeztetés teszik ki. Ezekre a díjakra nincs ráhatásunk: a 

gáz, a villamos áram beszerzése közbeszerzés útján történt. 

Az étkeztetést a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt–től vásárol-

juk, a növekvő beszerzési árak ellenére jó minőségű ételek 

kerülnek óvodásaink asztalára.

A beruházásoknál sikernek tartom, hogy a lebontásra ítélt 

udvari játékaink egy részét pótolni tudjuk új játékok telepí-

tésével. Érintett óvodák: Szivárvány Tagóvoda, Vasvári Pál úti 

Tagóvoda és Püspökmajori Tagóvoda. Reményeink szerint, 

ezekben az óvodákban még ebben az évben birtokba vehetik 

a gyermekek az új mászókákat. A pedagógusok munkáját 5 

db laptop cseréjével segíthetjük.

Bár nem közvetlenül a mi költségvetésünket érinti, de ki-

emelném, hogy pályázati forrásból az Izbégi Tagóvodánk 

energetikai megújulása folyamatban van, bízunk benne, hogy 

őszre elkészül.

Nagyon nagy öröm és köszönet, hogy az önkormányzatnál 

meghallgatásra és támogatásra találtunk!

Hajnal Szilvia, intézményvezető

városi szolgáltató Nonprofit zrt.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Szentendre város működé-

séhez nélkülözhetetlen tevékenységeket végez, oly módon, 

hogy a minőséget alapvető üzleti stratégiának tekinti és arra 

törekszik, hogy a szolgáltatások színvonala megfeleljen a 

városüzemeltetés elvárásainak.

A képviselő-testület által februárban elfogadott 2023. évi Üz-

leti tervünket a költséghatékonyság és energiahatékonyság 

jegyében terveztük meg, így ebben az évben is folyamato-

san törekszünk, hogy a lehető legtöbb közszolgáltatást el 

tudjuk látni és támogassuk az önkormányzat elképzeléseit. 

Az önkormányzati kompenzáció korábbi évhez mért növeke-

dése a tapasztalható áremelkedéseket csak kis mértékben 

haladja meg, mely a szakfeladatok tervezett mértékének 

felülvizsgálatát igényelte, ennek keretében számos közszol-

gáltatási feladatot csak a korábbi színvonalon tudjuk ellátni.

A hulladékgazdálkodási ágazatot átalakító állami elképzelé-

sek, a magas és volatilis energiaárak, valamint a várhatóan 

magas infláció kockázatnövelő helyzeteket teremt, és ez óha-

tatlanul kihat a Társaság feladatellátására. Ennek ellenére 

továbbra is működik a házhoz menő lomtalanítás és a házhoz 

menő zöldlomhulladék szállítás, havonta szállítjuk a szelektív

hulladékot. Továbbra is üzemel a hulladékudvar.

A távhő szektor jelentős állami támogatással üzemel. A Táv-

fűtési Divízió esetében elsődleges feladatunknak tartjuk, 

hogy a lakosságnak a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást 

nyújtsuk, és minimalizáljuk az üzemszünetek számát. Bízunk 

abban, hogy a korábbi években történt csőcserék és kor-

szerűsítések eredményeképp, minimális meghibásodások 

keletkeznek.

A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió rendelkezésre álló 

pénzügyi kerete az alapvető fenntartási munkákra, különösen 

a balesetveszély és a rongálódások elhárítására korlátozódik. 

A korábbi években kialakított, szakmai, tervszerűen előirány-

zott karbantartások és az év közben felmerülő új igények 

ebből a keretből szűkösen biztosíthatók.

Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió a tervszerű 

megelőzési karbantartási munkákat minimalizálni kényszerül, 

kisjavítás keretében elsősorban a hibaelhárítási és baleset-

veszély-elhárítási feladatokat végzünk.

Az Útfenntartási és Vízkárelhárítási Divízió az alapvető kar-

bantartási feladatok ellátását, a keletkező balesetveszélyes 

helyzetek szakszerű elhárítását biztosítja, ahogy azt tette a 

korábbi években is. A feladatok priorizációja során elsősor-

ban szakmai érvek döntenek, ugyanakkor igyekszünk a la-

kosság kéréseit is figyelembe venni, és teljesíteni. Elsősorban 

a nagyobb forgalmú utak, a lakótelepek, illetve a turisztikai 

szempontból kiemelt belváros útjainak karbantartási felada-

taira koncentrálunk.

A Közétkeztetési Divízió biztosítja a gyermekétkeztetést és 

az önkormányzati intézmények étkeztetését. Ezen felül a 

városban található egyéb intézmények, társszervezetek ét-

keztetését is ellátjuk, kapacitásunk maximális kihasználtsága 

mellett.

Mandula Gergely, vezérigazgató
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Felmérni a lehetőségeket és a forrásokat

Holoda Attila neve sokak számára ismerősen csenghet, hiszen energiapiaci 
szakértőként manapság számtalan médium kéri ki a véleményét. Tanácsaival 
az önkormányzatokat is támogatja, és februárban egy helyi közéleti 
beszélgetés vendége is volt. Ezúttal a Szentendre és Vidéke kérdezte.

A rezsicsökkentés „csökkentése” óta 

mintha az egész ország csak kapkodná 

a fejét. Összeülnek az önkormányzatok. 

ener gia kö zös sé gek ben gondolkodnak, 

aminek jogszabályi háttere nincs, ener-

giahatékonysági beruházásokat tervez-

nek, de az anyagi forrás kétséges. Beszél-

getésünk idején (2023. február 9-én) épp 

kormányinfó zajlik, ahol Gulyás Gergely 

miniszter továbbra is csupán célokat fo-

galmaz meg: energiahatékonysági célú 

fejlesztései a víziközmű vállalatoknak, 

zöld technológiák, hidrogén előállítása, 

Dunai finomító átállítása többféle forrás-

ból származó kőolajra, energiaszuvereni-

tás fokozása… stb. A laikusnak pedig úgy 

tűnik, belátható időn belül eredménnyel 

kecsegtető cselekvés sehol sem történik. 

igaz ez?

Nem, mindenütt történnek lépések, de 

nem feltétlenül nyilvános minden elemük. 

Ennek is megvan a maga oka. Mindeneset-

re zajlik a háttértevékenység, ugyanis az 

önkormányzatok és önkormányzati szö-

vetségek felismerték, csak összefogással 

lehet előrelépni. Áprilisban kerül majd sor 

egy harmadik fordulós megbeszélésre a 

Magyar Önkormányzatok Szövetségével, 

a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetségével, a megyei jogú városokkal 

és a fővárossal együtt. Ennek keretében 

már összegyűjtöttük a rövid-, a közép- és a 

hosszútávú megoldásokat, hozzárendelve 

a szükséges jogszabályi megfeleléseket is. 

Ez utóbbiakhoz együttesen kérjük a kor-

mány támogatását, így például az ener gia-

kö zös sé gek elindíthatóságával kapcsolato-

san. A következő találkozónkon talán már a 

tavaly december 1-jével kinevezett ener-

giaügyi miniszter is jelen lesz, legalábbis jó 

és üzenetértékű lenne, ha eljönne.

Ami a kormányinfóval kapcsolatos bejelen-

téseket illeti, vajúdtak a hegyek, és egeret 

szültek. Alapvetően olyan célokat fogalma-

zott meg a miniszter, amelyek elvégzése 

sokkal inkább magánvállalkozások, és nem 

a magyar állam feladata. A Dunai Finomí-

tó átállítása például a MOL dolga – ha úgy 

ítéli meg, állítsa át, finanszírozza meg a sa-

ját eredményének terhére (van neki elég, 

ahogy a 2022-es eredményüket nézzük), 

de erre az Európai Unió nagy valószínű-

séggel nem ad pénzt, ahogyan arra sem, 

hogy gáztárolókat, vagy országon belüli 

gázvezetékeket fejlesszenek, hiszen azzal 

magáncégek hasznát gyarapítaná.

Mik lennének a helyes célok ön szerint?

Az EU egyrészt határokon átnyúló, úgy ne-

vezett PCI (Project of Common Interests) 

projekteket támogat. Erre például az azer-

bajdzsáni „zöld” forrásból megígért villa-

mosenergia, vagy a közép-ázsiai földgáz-

források Európába juttatása megfelelő terv 

lehetne, hiszen az több uniós országot is 

érintene. Másrészt a lakosság és az intéz-

mények energiahatékonysági – elsősorban 

épülethatékonysági projektek – támogatá-

sa az, amit az EU preferál.

Fontos lenne továbbá a távhőszolgáltató 

cégeket a geotermális energia felé irányí-

tani, a távhőrendszereket korszerűsíteni, 

a HMKE (háztartási méretű kiserőművek) 

méretű napelemek folyamatos csatlakozási 

lehetőségeinek biztosításához a villamo-

senergia-hálózat fejlesztését és az épü let-

ener gia hatékonyságot ösztönözni.

Ha az uniós pénzek ilyesfajta célokat tá-

mogatnak, akkor előbb-utóbb nekünk is 

ezeket kell majd meghatároznunk, nem?

Igen, muszáj lesz a lakosság igényei felé for-

dulni, de addig is lehet majd a közmédiában 

kommunikálni, hogy lám mennyi javaslatot 

tettek, de a „galád Brüsszel” mindet vissza-

utasította. Pótcselekvés és szemfényvesztés.

hOlODA AttilA 1989-ben szerezte MS diplomáját, a Moszkvai Gubkin Olaj-, és 

Gázipari Egyetem olajmérnök szakán, mint bányamérnök.

Termelési mérnökként 1989-ben kezdte szakmai karrierjét a MOL jogelődjénél. 1999-ig 

számos vezetői beosztást töltött be a bányászati üzemben. Közben 1994-95 között a 

MOL kazahsztáni képviselőjeként, valamint a MOL Upstream első külföldi vegyes-

vállalatánál magyar vezérigazgató-helyettesként két évet töltött Kazahsztánban.

1999-től 2012 közepéig számos közép-, és felsővezetői beosztásban irányította először 

a hazai kőolaj-, és földgáztermelést és földgáztárolást, majd a teljes hazai kutatás-ter-

melést, később pedig a közép-európai és eurázsiai kutatás-termelési szervezetet a 

MOL-nál.

2012 augusztusától négy hónapon át, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai 

helyettes államtitkári pozícióját töltötte be, ahonnan a politikai befolyás erősödése 

miatt magától távozott.

2013 májusában megalapította saját tanácsadó cégét, ahol hazai és nemzetközi olaj-, 

és gázipari és geotermikus cégeknek, befektetőknek ad bányászati, geo-műszaki, 

üzletvezetési és üzletértékelési tanácsot, gáztechnológiai üzemeltetést végez egy 

külföldi cég számára, illetve aktív társadalmi és médiaszereplő is. Angol és magyar 

nyelven oktat a Miskolci Egyetem Földtudományi Karán. Rendszeresen tart előa-

dást magyarul, angolul és olykor még oroszul is, társadalmi és szakmai szervezetek, 

nagykövetségek, nemzetközi intézetek, külföldi és magyar cégek felkérésére a hazai 

energiapolitika témakörben.
Holoda Attila Szentendrén | Fotó: Isza Ferenc
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Visszatérve a beszélgetésünk apropójá-

hoz, az elszabadult energiaárakhoz, ön 

hogyan látja, mi vezetett idáig?

A magyar kormány 2013-tól megpróbálta 

elhitetni az emberekkel, hogy az energia-

árak megállíthatóak a határnál. Márpedig 

ez nem igaz. Hozzá kell tennem, ez a fajta 

sugalmazás nem minden alap nélküli, hi-

szen soha nem volt olyan, hogy a lakosság 

piaci áron vásárolta volna energiát. Annak 

az ára mindig is szabályozott volt, ez nem 

az Orbán-kormány találmánya, csakhogy a 

korábbi árszabályozásnál az volt a cél, hogy 

figyelembe vegyék a fogyasztásokat és a 

fogyasztók jövedelemviszonyait is. Ezt az 

energiaforgalmazók elfogadták, hiszen a 

jelentős szabadpiaci – ipari és egyéb fo-

gyasztók felé történő – forgalmazással 

nyereségesek tudtak maradni.

Az Európai Unió azt mondja, az energiael-

látásban a cél az, hogy minden egyes uniós 

állampolgár egyenlő feltételekkel jusson 

hozzá a megfizethető, megszakítás nélküli 

energiához. A 2013-as döntés azért volt hi-

bás, mert az egyenlő feltételek korántsem 

egyenlő árakat jelentenek, hanem éppen 

azt, hogy az árak kialakításánál figyelembe 

kell venni az adott fogyasztó képességét 

is – a fizetési képességét, a szociális hely-

zetét.

2012-ben államtitkárként arra tettem ja-

vaslatot, hogy alakítsunk ki egy többsá-

vos rendszert, tegyünk különbséget a 

fogyasztói szintek között, és aszerint hatá-

rozzuk meg a rezsiköltségeket. Van erre egy 

szemléletes ábra, amikor egy sötét kerítés 

mögött állnak hárman: egy négyéves, egy 

15 éves és egy 25 éves. Néznék a meccset, 

de csak a legnagyobb látja. Ha csupán 

„igazságos” vagyok, akkor mindegyik alá 

teszek egy ugyanakkora sámlit (egyforma 

áron adom az energiát). Ennek következ-

tében a 25 éves továbbra is átlát, a 15 éves 

már talán látja, de a kicsi még mindig nem. 

Ezért úgy lesz az ártarifa méltányos is, nem 

csak igazságos, ha a kicsi alá teszem azt a 

sámlit (olcsóbban adom neki az energiát), 

ami a nagynak tulajdonképpen felesleges 

(mert könnyedén meg tudja fizetni, sőt nem 

is igazán érdekli, hogy mennyit fizet, mert 

megengedheti magának).

Az elmúlt években állandóan azt hallgat-

tuk, hogy Brüsszel támadja a magyar re-

zsicsökkentést. De ez sosem volt igaz, az 

EU ugyanis soha nem a rezsicsökkentést 

támadta, hanem annak az említett uniós 

céllal össze nem egyeztethető módját, 

mondván, olyan nincs, hogy egy adott or-

szágban mindenki egyformán szoruljon rá 

a támogatott energiaárra.

Mitől pukkadt ki a lufi?

2013-ban a nemzetközi piacon nagyon ko-

moly energiaárcsökkenés volt tapasztal-

ható, ami eltartott egészen a pandémiás 

időszak végéig. 2014 közepétől a magyar 

állam olcsóbban vásárolta, mint amennyi-

ért nekünk eladta, és igen komoly nyere-

ségre tett így szert. Hogy pontosan meny-

nyire, nem tudjuk, hiszen csak arról kap-

tunk tájékoztatást a sárga csekken, hogy a 

2012. december 31-i árhoz képest mennyit 

fizetünk. 45-50%-kal csökkent a piaci ár, mi 

pedig három ütemben kaptunk 25%-os re-

zsicsökkentést.

Csakhogy eljött 2020, a pandémia, vissza-

esett a kereslet az energiahordozók iránt, 

lefékeződött a világgazdaság, és elképesz-

tően lementek az energiaárak a piacon. A 

termelők és a kutatók erre válaszul visz-

szafogták a beruházásaikat, hiszen így már 

nem érte meg nekik az energiát megter-

melni, minek következtében viszont a világ-

gazdaság újraindulását követően a piacon 

erős hiány alakult ki. A nagy energiafaló 

Délkelet-ázsiai országok, mint Kína, Japán, 

Dél-Korea, India pedig a járványhelyzet 

után nemhogy csupán vissza akartak térni a 

járvány előtti szintre, hanem be akarták hoz-

ni a lemaradásukat, tehát jóval több energi-

át kértek, mint akár 2019-ben, a pandémiát 

megelőzően. Vagyis az energiahiány csak 

erősödött. Ez már 2021 őszén érezhető volt, 

aztán 2021 októberére már 120-150 eurós 

földgáz árak jelentek meg a holland gáz-

tőzsdén (TTF). Csak összehasonlításképp: 

ez a TTF ár 2020 márciusában bőven 10 

euró alatt volt, sőt volt olyan nap, amikor 

nem érte el 4 eurót sem.

A magyar kormány ezzel szemben még 

mindig ott tartott, hogy a lejáró orosz 

szerződés után egy újabb hosszútávú 

szerződést írjon alá, és 2021 októberében 

büszkén hirdette: amíg van orosz gáz, addig 

mi olcsóbbak vagyunk. Ez talán abban a 

pillanatban igaz is volt, de az oroszokkal 

kötött szerződésben foglalt ár nagyjából 

1,5-2 hónap késéssel követi a TTF havi át-

lagárat, azaz a helyzet hamar megváltozott, 

az átlagár is megnőtt, ebből következően 

pedig megemelkedett az orosz gáz ára is. 

Nem kicsit, nagyon. A tusványosi beszé-

dében már maga a miniszterelnök is elis-

merte, hogy az MVM 2021-ben 256 milliár-

dos veszteséget ért el azzal, hogy sokkal 

drágábban vette a gázt, mint amennyiért 

eladta. Dehát a 2022-es választásokat meg 

kellett nyerni, politikai megfontolásból sem 

mondhatták ki, hogy vége a rezsicsökken-

tésnek, és talán abban reménykedtek, 

hogy a gázellátási helyzet legkésőbb 2022 

nyarára normalizálódni fog.

Csakhogy 2022. február 24-én Oroszország 

megtámadta Ukrajnát, ráadásul két olyan 

ország között tört ki a háború, melyek do-

mináns szereplői a világ, de azon belül is 

Európa energiaellátásának.

Az uniós országok többsége ezt követően 

gyorsan eldöntötte, leválik az orosz gáz-

ról – így miközben 2021 közepén még napi 

400 millió köbméter importgáz érkezett 

Európába Oroszországból, addig ez 2022 

augusztusában már a 80 milliót köbmétert 

sem érte el, úgy, hogy egyébként a ma-

gyar kormány által sokszor kárhoztatott, és 

„meg-nemzeti-konzultált” brüsszeli szank-

ciók a földgázra még életbe sem léptek. 

Ehhez képest Magyarország tavaly augusz-

tusban még kért újabb 700 millió köbmétert 

Oroszországtól…

Ön szerint mi lenne a helyes döntés az or-

szágunk vezetői részéről?

Többoldalú és több beszerzési forrásra vo-

natkozó szerződést kellene kötni, felmérni 

a közelben lévő LNG (cseppfolyósított gáz 

szállítását végző) terminálokat, a horvátot, a 

görögöt, a lengyelt, a litvánt. Szerződnék a 

norvégokkal, a románokkal és bárki mással, 

aki elérhető az oroszokon kívül, a lényeg, 

hogy minimalizálni kellene a Gazpromtól, 

mint Putyin pénzügyi forrását jelentő válla-

lattól vásárolt földgáz mennyiségét.

Milyen következményei lehetnek az orosz 

kitettségnek?

A legnagyobb veszély az, hogy bár az oro-

szok folyamatosan biztosítanak bennünket 

a barátságukról, és ellátnak bennünket 

földgázzal, mégiscsak ki vannak szolgál-

tatva a nyugati technológiának, amit viszont 

érinthetnek a szankciók, de akár egy-egy 

cég saját döntése is, hogy szállít-e az oro-

szoknak eszközt, technikát, vagy sem. E 

tekintetben is alkalmaznak velük szemben 

szankciót, és ha az embargó miatt nem kap-

nak például turbinaalkatrészeket, akkor az 

elmaradó, vagy lassuló fejlesztés hiánya 

olyan zavarokat fog okozni, amely az ellá-

tás biztonságát veszélyezteti. Emlékezzünk 

csak az Északi Áramlat turbinája körüli ká-

oszra! Nos, éppen olyan turbókompresszo-

rok működnek a Török Áramlat kompresz-

szor-állomásain is. Ha ott nem volt alkatrész 

vagy karbantartási szolgáltatás, akkor emitt 

is előfordulhat. Ha minden így marad, ez 1-2 

éven belül be is következhet.

A közel 10 évig tartó rezsicsökkentés 
nem csupán a polgárokat, hanem 
az önkormányzatokat is „elaltatta”.

Az EU soha nem a rezsicsökkentést 
támadta, hanem annak az uniós céllal 
össze nem egyeztethető módját.
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A háború vége jelenthetne megoldást?

Az öldöklés megszűnésére bizonyosan, 

a technológia embargójára szóló szank-

ciók feloldására pedig előbb-utóbb re-

mélhetően. De azért tegyük hozzá, hogy 

egyáltalán nem mindegy, hogy miként ér 

véget a háború. Egy holnapi béke, amit a 

magyar kormány kíván, mindössze azt je-

lentené, hogy a Donyeck-medence orosz 

kézen van, márpedig abba a helyzetbe 

nem megy bele senki, legfőképpen az uk-

ránok nem – az legfeljebb csak átmeneti 

tűzszünet. A béke az, amikor mindkét fél 

számára elfogadható módon rendeződik 

a konfliktus.

Addig is hogyan tudja ön a szakértelmé-

vel segíteni az önkormányzatokat? Milyen 

konkrét javaslatai vannak a helyzet köny-

nyítésére?

A közel 10 évig tartó, 2013-as rezsicsök-

kentés nem csupán a polgárokat, hanem 

az önkormányzatokat is „elaltatta”, és most 

nyilván úgy érzik magukat, mint a munka-

vállaló, aki megtudja, hogy holnaptól kínai 

nyelvvizsga kell az állása további betölté-

séhez. Márpedig 10-12 éves mulasztásokat 

nem lehet behozni pár hónap alatt. Mert 

mit csináltak az önkormányzatok? A lehet-

séges energetikaifejlesztések megtérülé-

sét a rezsicsökkentett árhoz viszonyították. 

Ha pedig megkapták eredményként, hogy 

az 15-18 év, bele sem vágtak. Nagyon keve-

sen voltak annyira energiatudatosak, hogy 

azt mondják, 40 év múlva is lesz itt önkor-

mányzat, gondolkozzunk előre! Ez nem volt 

divat, no persze anyagi forrás sem igazán, 

hiszen a hitelfelvételük is korlátozva lett 

2010 után.

Mit tudnak tenni? Ön milyen tanácsokat ad?

Először is vegyenek fel energetikai szak-

értőket! A legfontosabb, hogy ki kell szűrni 

– és ezt szoktam mondani a családi házak 

esetében is –, hogy hol megy el a legtöbb 

energia, mert oda érdemes fókuszálni. Mi 

fogyaszt a lakásban, a házban, az intéz-

ményben a legtöbbet? Ehhez az kell, hogy 

legyen önkormányzati energetikus, aki ezt 

felméri. Hol nincs arányban a felhasznált 

energiamennyiség azzal, amit kapunk érte, 

és nézzük meg, mit lehet tenni?

Sokan mondták például azt, hogy lejjebb 

veszik a LED világítást az utcán. Ami nagyon 

jó, de számtalan helyen az történt, hogy 

ugyan volt LED-csere, de nem tettek rá 

szabályozást, mert az már dupla beruházási 

költség lett volna. Most viszont hiába szeret-

nék, nem tudják levenni még 80%-ra sem.

Azután meg kell nézni minden saját lehető-

séget! Napelemre, hőszivattyúra, termálvíz-

re. Ha ez utóbbi van (például helyi gyógy-

fürdő), akkor az felhasználható-e részben, 

vagy egészben a fűtés rásegítésére?

A lehetőségek számbavétele után pedig 

meg kell keresni az anyagi forrást! Jó len-

ne, ha a kormány lehetővé tenné, hogy az 

önkormányzatok legalább a szolidaritási 

adójuk egy részét energetikai fejleszté-

sekre használhassák fel, vagy engedni az 

e célra való hitelfelvételt. De az is megoldás 

lehet, ha egy magánvállalkozás Széchenyi 

hiteléből történik a beruházás finanszíro-

zása, majd annak ő marad az üzemeltetője, 

az önkormányzat lesz a haszonélvezője, a 

hitelt pedig közösen törlesztik.

Nagyon sok önkormányzat és vállalkozás 

dolgozik a fentieken, én ebben segítem őket.

Milyen tanácsai vannak a hétköznapi em-

bereknek?

Az előbbiek alapvetően igazak az ő esetük-

ben is. Azt szoktam mondani, nézzük meg, 

hol megy el a legtöbb energia feleslege-

sen. Mi az, amit én magam meg tudok tenni? 

Odafigyelek a szabályozásra, nem égetem 

mindenütt a lámpát, napközben leveszem a 

fűtést stb. Utána nézzük meg, milyen pénz-

ügyi forrásaim vannak – ki tudok-e cserélni 

négy ablakot? A hőszigetelés segíthet-e? Mi-

lyen fogyasztóim vannak, melyiket érdemes 

lecserélni egy energiahatékonyra, LED-es 

égőre, korszerű hűtőre vagy mosógépre?

Ugyanakkor fontos az is, hogy ha példá-

ul hőszivattyús rendszert alakítunk ki, ne 

dobjuk ki a gázkazánt sem, hogy ne te-

gyük magunkat kiszolgáltatottá csupán 

egy energiaforrásnak. Tanuljunk az elmúlt 

időszak hibáiból!

végezetül engedje meg, hogy megkérdez-

zem, mi hajtja önt? számtalan podcastben, 

hírműsorban, beszélgetős műsorban, té-

vében, rádióban elmondta már a vélemé-

nyét és tanácsait, és most egy kis városi 

lapot is megtisztelt azzal, hogy interjút ad. 

Mi a motivációja?

Nem tudom miért, de azt hiszem, egysze-

rűen elégedettséget okoz, ha segíteni tu-

dok az embereknek. Nekem ez a hobbim 

is. Mivel az egész családom pedagógus, 

lehet, hogy bennem is megvan a tanítás-

ra, az oktatásra és nevelésre való hajlam. 

És ha csak egy valakinek is segítettem, és 

ő azt mondja, vagy írja vissza, „Köszönöm 

szépen Holoda Úr!”, akkor én már úgy ér-

zem, megéri.
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felhívÁs
szentendre város Önkormányzat

pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat

tulajdonában álló lakás szociális alapon történő 

bérbeadásáról:

Cím  
(szentendre)

Alapterület
komfort-
fokozat

lakás állapota
Bérleti díj* 
minimum

2578/2 hrsz 
Rákóczi utca 
30. fszt. 1.

28 m2 komfort

lakott, 
megüresedés 

időpontja 
ismert

10.940.-Ft/hó

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába

2023. március 13. 09 óra 00 percig

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

Cím  
(szentendre)

Alapterület
komfort-
fokozat

lakás állapota
Bérleti díj* 
minimum

1245/12/A/67 
hrsz. Hamvas 
Béla utca 8. IV. 
emelet 14.

41 m2 összkomfort

lakott, 
megüresedés 

időpontja 
ismert

18.342.-Ft/hó

*A bérleti díj nem tartalmazza a közös költséget, valamint a 

közüzemi szolgáltatások díját,

**helyi rendelet alapján jövedelemtől függően.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába

2023. április 3. 09 óra 00 percig

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

felhívÁs
szentendre város Önkormányzat

pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati

tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím
Terü-

let

lakás 
hasznos 

alapterület 

Ingat-
lan-nyil-

vántartási 
megne-
vezése

Övezeti 
besorolás

Bruttó 
vételár 

Szentendre
3298 hrsz.
(Vasvári Pál 
utca 56.)

137 m2 42 m2

kivett 
lakóház 
és udvar

Lke/12 20.480.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába

2023. április 4. 9 óra 00 percig

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

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, 

amely a Városfejlesztési és

Vagyongazdálkodási Irodán vehető át 

és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról 

tölthető le.

Tájékoztatás telefonon:

26/785-087

fülöp zsolt

Polgármester
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Újratöltött lelki raktáraink
Ahhoz, hogy jól viseljük a mindennapok terheit, hogy ne essünk össze a nehézségek láttán, jól feltöltött (lelki) energiaraktárak 

szükségesek. De vajon hogyan érhetjük el, hogy ne merüljünk le, hogy azt érezzük, van erőnk felkelni reggel?

Sokat beszélünk mostanában az energiáról, de mindig a fizikai 

energiára gondolunk, a tüzelőre, a gázra, a napelemekre. Ke-

vésszer nézünk rá arra, hogyan állunk lelki energiával, azzal az 

erővel, amivel megteremtjük, létrehozzuk a fizikait. Vajon van még 

belőle, vagy fogyóban?

Horváth Judit, pszichológus szerint a lelki energiakészleteinknek 

nem kellene feltétlenül elfogynia, de ennek az a feltétele, hogy 

tudjuk, mi viszi el az erőnket és mi hozza vissza. Mert sokmin-

denben veszthetünk lelki erőt, ráadásul gyakran nem tudatosul, 

hogy pontosan mi az, csak azt érezzük, hogy mindennél jobban 

elfáradtunk.

életépítő bizalom

„Az első, amit ki kellene deríteni, hol veszítjük el az energiánkat – 

vajon a munkahelyünkön, a családunk körében, esetleg egy kis 

közösség tagjaként, vagy azért, mert olyan társadalmi, szociá-

lis helyzetbe kerültünk, mely utóbbi alapvetően nem lelki kérdés” 

– emeli ki Horváth Judit. Csakhogy elfelejtettünk gondolkodni 

önmagunkról, inkább kifelé fordulunk, a fizikai javak jelentik a 

legfőbb értékeinket, és ebben a szép új világban, ahogy ő fogal-

maz, azonnali megoldásokat várunk, miközben az egyén alig tud 

valamit a saját érzékenységeiről, sérüléseiről, a haragjáról és az 

előítéleteiről. Ennek hiányában azonban nehezen segíthetünk 

önmagunkon, ezért mondogatják a pszichológusok, hogy az ön-

ismeret a legfőbb tudomány.

„Szinte hihetetlen mértékben felejtettünk el egymással beszélgetni, 

a kommunikációnkat az értetlenség és az elcsúszás jellemzi, és 

egymás félreértése már önmagában is rengeteg energiát emészt 

fel” – folytatja az okok felsorolását a pszichológus. – „Nagyon sok 

lelki tartozást nem fizetünk meg, elfelejtettük a feloldódás és a meg-

bocsátás képességét, és ennek hiányában szinte szükségszerűen 

elmagányosodunk. Ahhoz azonban, hogy erre újra képesek legyünk, 

a bizalmat kellene önmagunkban újra felépítenünk. Ha a tárgyak 

körül forog az életünk, és egymással rivalizálva törekszünk ezek 

megszerzésére, akkor nem fogunk befelé fordulni, és elveszítjük 

annak a lehetőségét, hogy rátaláljunk a saját belső erőinkre, újra-

építsük magunkban azokat, és így mások felé is tudjunk fordulni. 

Azt szoktam mondani, hogy életépítő bizalomra van szükségünk. 

Mert igaz ugyan, hogy mindannyian egzisztenciális válságok kö-

zött létezünk, de ha él bennünk a bizalom, és a megbocsátással 

is foglalkozunk, akkor megvan a visszarendeződés lehetősége.”

Mediterrán energia

Rengeteg ismert, népszerű technika létezik, amelyet alkalmaz-

va a lelki kondíciók megerősíthetőek. Helyes életmód, medi-

táció, autogén tréning, légzésgyakorlatok, jóga, művészeti és 

önismereti csoportok. Mindezek mellett kevesebb szó esik az 

altruizmusról, vagyis, az önzetlen adni tudásról, pedig ezzel is 

nagymértékben növelni lehet a lelki energiánkat. Amikor adunk, 

magunkat is erősítjük. Tudományosan bizonyított tény, hogy a 

segítség olyan pozitív fiziológiás hatást vált ki, amely javítja az 

immunrendszerünk állapotát.

A hangulatunk javításának, az energiaraktárunk feltöltésének 

másik módja az éneklés és a tánc, és ezt mindenki akár otthon is 

kipróbálhatja. Ha mi magunk hangosan énekelünk, akkor az ideg-

rendszerünket annyira lefoglalja ez a tevékenység, hogy semmi 

másra nem tudunk gondolni közben, ezért ez alatt az idő alatt 

kiszabadulunk a stressz fogságából, megpihenhetünk egy időre, 

és közben valódi energiahullámok keletkeznek bennünk. Hasonló 

idegrendszeri áthangolódás történik akkor is, ha táncolunk. Ha 

mindezt még közösségben is tesszük, egymáshoz kapcsolódva, 

akkor egészen bizonyos, hogy egész másképp fogjuk érezni ma-

gunkat utána, mint előtte.

„Nekem a tánc ad energiát, az hozott vissza több mély válságom-

ból, mert mindig életörömöt nyújt nekem” – vallja Majsa Krisztina, 

akivel Szentendrén, a Görög Nemzetiségi Önkormányzat tánchá-

zában találkozom a Barlangban. – „Budapestről járok ide, és olykor 

munka után alig tudom rávenni magam, hogy elinduljak, de aztán 

tánc közben minden gondomat elfelejtem, és új energiákkal, szinte 

repülve megyek haza. Gyönyörű a zene, és mivel ez egy közösségi 

tánc, ennek az összekapcsolódásnak is van energetizáló szerepe. 

Nem tudnám elképzelni már nélküle az életemet.”

Sommer Julianna, a Görög Nemzetiségi Önkormányzat vezetője 

2015 óta szervez táncházat a városban. Azt tapasztalja, hogy an-

nak a mediterrán energiának, amit ezek az esték közvetítenek, 

vonzereje van, hiszen nemcsak görögök, hanem magyarok is 

járnak hozzájuk, sőt, még Budapestről is érkeznek rendszere-

sen. Tapasztalatai szerint, megtartó ereje van az ünnepeknek: 

karácsonyra, a márciusi nemzeti ünnepre mindig sokan érkeznek. 

Ők pedig mindenkit ismernek, tudják, kinek kell segítség, számít-

hatnak egymásra.

A görög zene tele van életenergiával, életigenléssel, felszabadító 

erejű, és mivel nem páros tánc, ezért bárki, bármikor bekapcso-

lódhat. Julianna édesanyja, Arvanitidu Sztamatula, azt meséli, 

hogy alighogy meghallja a zenét, már menne is táncolni, nem 

bírja ki tovább ülve. „Egy görög tánccsoportnak is tagja vagyok 

már huszonkét éve, és ez alatt az idő alatt rengeteg dolog történt 

az életemben, jó és rossz is” – árulja el. – „A tragédiákon, a gyászon, 

mindig a tánc lendített túl, mert az ember örömében és bánatában 

is táncol. Amikor pedig még énekelünk is hozzá, akkor az ember 

minden mást kikapcsol, csak az öröm marad.”

- rl -

Fotók: Deim Balázs

Görög táncok a Barlangban

varosreszi.szentendre.hu

MÁRCIUS 6–26.
küldjön fejlesztési javaslatot

és szavazzon az ötletekről!

Sommer Julianna és édesanyja, Arvanitidu Sztamatula
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A mi városunk, a mi döntésünk!

A városvezetés fontosnak tartja a szentendreiek bevonását a közös ügyekről való 

döntésekbe. egyes városfejlesztési kérdésekben – ahogy az Ábrányi emil programban 

ígérték – a döntést is átengedik a szentendreieknek. ennek ad keretet az idén már 

harmadszor megszervezett városrészi költségvetés program. A program lehetővé 

teszi, hogy a város polgárai fejlesztési javaslatokat küldjenek be, majd a szakmai 

felülvizsgálat után szavazataikkal eldöntsék, hogy melyeket tartják leginkább megva-

lósításra érdemesnek. Annak ellenére, hogy rendkívül nehéz gazdálkodási helyzetben 

van az önkormányzat, 2023-ban 70 millió forintot különített el a képviselő-testület a 

városrészi költségvetésre, így minden városrész 7 millió forint fejlesztési kerettel ren-

delkezik. A tapasztalatokról, tervekről a szentendre.hu szerkesztősége beszélgetett 

Pilis Dániel alpolgármesterrel és Kiss Barna projektmenedzserrel.

– Ahogy az Ábrányi Emil programban is 

olvasható: a várost vezető képviselők elkö-

telezettek a demokratikus értékek mellett 

– kezdi a beszélgetést Pilis Dániel alpol-

gármester, aki a Városrészi Költségvetést is 

felügyeli. – Ebből egyértelműen követke-

zik, hogy azokat a folyamatokat, módsze-

reket igyekszünk bevezetni, a szentendrei 

viszonyokra adaptálni, amelyek demokra-

tikusabbá teszik a város közéletét. Ilyen a 

közösségi költségvetés is, amit mi Városré-

szi Költségvetésként vezettünk be. E rövid 

két év alatt a folyamat kiegészült az ötlete-

lő műhellyel, a városrészek önkénteseiből 

álló tanácskozással, amely a szavazható 

javaslatokról döntött. De ilyen új elem volt 

a Vasúti villasor és környékének forgalmi 

rendjére vonatkozó koncepcióterv közös 

kimunkálása is. Ennek során az ott élők a 

forgalommérésekbe is bekapcsolódhattak 

és közvetlen tapasztalatokat szerezhet-

tek a közlekedésszabályozás összetett-

ségéről, és egy olyan helyzetben sikerült 

konszenzusos egyezségre jutni, amelynek 

nincs teljes mértékben jó megoldása.

– Az ötletelő műhelyen és a városrészi ta-

nácskozáson részt vettek az önkormányzat 

városfejlesztési szakemberei is – vette át a 

szót Kiss Barna, a Városrészi Költségvetés 

projektmenedzsere. – Így a konzultáció 

során az ötleteket sikerült megvalósítha-

tó projektekké alakítani, és közben egyre 

többet tanulhattunk a saját 

városunkról, mi tartozik az ön-

kormányzat hatáskörébe, mi 

nem, milyen jogszabályokat, 

városképi szempontokat kell 

figyelembe venni. A hivatal 

munkatársai számára meg az 

volt tanulságos, hogy milyen 

megfontolásai vannak egy 

városlakónak, milyen sokféle-

képpen gondolkodnak a lakó-

környezetükről. Mindenkit arra buzdítok, 

hogy a javaslatokat egyeztessék a környe-

zetükben élőkkel, mert sok azonos vagy 

majdnem azonos ötlet érkezik be.

Hogy áll a nyertes javaslatok megvaló-

sítása?

A jelenlegi gazdasági környezet, az el-

szabadult építőipari árak a kivitelezésben 

sok gondot okoznak, gyakran egy áraján-

lat csak egy hétig él. Így előfordul, hogy a 

szakmai elbíráláskor még úgy becsülhető, 

hogy belefér a keretbe a kivitelezés, de 

a tervek elkészülte után már meghalad-

ja a keretet az árajánlat. Ilyen esetekben, 

ha lehet, akkor kettébontjuk a javaslatot, 

vagy ha találunk forrást a költségvetésben, 

akkor kiegészítjük, vagy a második, har-

madik helyen végzett ötleteket valósítjuk 

meg – folytatta az alpolgármester. – Eddig 

15 javaslat kivitelezését sikerült befejezni, 

és több nyertes javaslat kivitelezése el-

kezdődött. Reméljük, hogy az építőipart 

is eléri a megígért egyszámjegyű infláció.

Mit gondolnak a városrészi költségvetést 

kritizáló véleményekről?

A közösségi médiában olvasottak alapján 

leginkább azok kritizálják, akik ebben nem 

vesznek részt. A programba bekapcsoló-

dók visszajelzései, a beküldött ötletek 

alapján, a részvételi hajlandóság a szava-

zási körről döntő tanácskozáson, mind arra 

engednek következtetni, hogy a szentend-

reiek felismerték a jelentőségét és élnek 

azzal a lehetőséggel, amit a Városrészi 

Költségvetés biztosít számukra – mondja 

Kiss Barna.

Néhányan azt hangoztatják, hogy ilyen 

kis pénzügyi kerettel semmi értelme 

ezt a folyamatot megszervezni – foly-

tatja Pilis Dániel. – Szerintem meg pont 

akkor fontos, amikor az önkormányza-

tok működését egyre szűkebb keretek 

közé szorítják, amikor egyre kevesebb 

forrás áll rendelkezésre a fejlesztésekre, 

hogy ennek a kevésnek az elosztásába 

bevonjuk a szentendreieket. A központi 

költségvetésben folyamatosan csökken 

az önkormányzatoknak jutó források ará-

nya, és ez ellehetetleníti az infrastruktúra 

megfelelő fejlesztését. Az önkormány-

zatok forráshiánya egyre 

súlyosabban érinti az állam-

polgárok mindennapi életét. 

Pont ebben a helyzetben van 

szükség arra, hogy minél több 

szentendrei részt vegyen a 

döntésekben, pont ebben a 

helyzetben van szükség az 

együttműködésre, a kon-

szenzusra törekvésre, hogy a 

legtöbbek számára elfogad-

ható döntések szülessenek. A Városrészi 

Költségvetés a közös gondolkodás és a 

felelős cselekvés jó kerete, amit egyre 

többen ismernek és értékelnek is Szent-

endrén. Kérem, hogy csatlakozzanak a 

programhoz, vegyenek részt városré-

szük formálásában!

www.szentendre.hu

Kiss Barna és Pilis Dániel | Fotó: Bellai László
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Ennek az űrlapnak a kitöltésével tehet javaslatot, 
küldhet ötletet városrészének fejlesztésére. 
Az ötletek megvalósítására városrészenként
7-7 millió forint áll rendelkezésre.

 ÖN SZENTENDRÉN LAKIK? (KÖTELEZŐ) 

 Igen  Nem

 KÉRJÜK ADJA MEG, HOGY SZENTENDRÉN MELYIK UTCÁBAN LAKIK 

 KÉRJÜK, VÁLASSZA KI, MELY VÁROSRÉSZ FEJLESZTÉSÉRE TESZ JAVASLATOT (KÖTELEZŐ) 

 

IKÉRJÜK, ADJON CÍMET AZ ÖTLETÉNEK (KÖTELEZŐ) 

 KÉRJÜK, ADJA MEG A JAVASLATÁNAK PONTOS HELYÉT (KÖTELEZŐ) 

Kérjük, minél pontosabban adja meg a helyet, amely helyre a javaslata szól. Adjon meg utcát, házszámot, helyrajzi számot

vagy kereszteződést, a hely nevét, hogy minél könnyebben beazonosítható legyen mások számára is.

 JAVASLATOM – A LAKÓKÖRNYEZETEM ETTŐL A FEJLESZTÉSTŐL VÁLNA JOBBÁ (KÖTELEZŐ) 

 KÉRJÜK, RÖVIDEN INDOKOLJA, HOGY ÖN SZERINT MIÉRT FONTOS A KÖZÖSSÉGNEK EZ A FEJLESZTÉS (KÖTELEZŐ) 

 KÉRJÜK JELÖLJE BE, HOGY JAVASLATA MELY KATEGÓRIÁHOZ ÁLL A LEGKÖZELEBB (KÖTELEZŐ) 

 AZ ÖN ÁLTAL JAVASOLT FEJLESZTÉS KÖLTSÉGE ÖN SZERINT (KÖTELEZŐ) 

Kérjük becsülje meg a fejlesztés várható költségét

 ADATKEZELÉS (KÖTELEZŐ) 

varosreszi.szentendre.hu/szabalyok

  Megismertem és elfogadom az adatkezelési szabályokat

  1.000.000 Ft alatt

  1.000.000 Ft – 2.000.000 Ft között

  2.000.000 Ft – 3.000.000 Ft között

  3.000.000 Ft – 4.000.000 Ft között

  4.000.000 Ft – 5.000.000 Ft között

  5.000.000 Ft – 6.000.000 Ft között

  6.000.000 Ft – 7.000.000 Ft között

  Nem tudom

 1. Belváros

 2. Pannóniatelep

 3. Vasúti villasor és környéke

 4. Püspökmajor lakótelep

 5. Lászlótelep és Angol házak

 6. Patakpart, Füzespark, Vasvári lakótelep

 7. Alsópismány és környéke

 8. Izbég

 9. Felsőpismány, Sztaravoda és Szarvashegy

 10. Tyúkosdűlő, Petyina, Boldogtanya és Papsziget környéke

  Út, Járda, Közvilágítás
 (közúti infrastruktúra – javítás, építés,) 

  Közlekedésbiztonság, Forgalomtechnika
 (egyirányúsítás, forgalomlassítás, zebra, tükör,
 csomópont átalakítás, buszmegálló, kresztábla)

  Parkolás
 (parkoló felújítás, megközelítés, utcán parkolás, új parkoló)

  Fentarthatóság, Alternatív közlekedés
 (gyalogos híd, gyalogút, ösvény, víztisztaság, újrahasznosítás,
 kerékpárút, elektromos közlekedés, energia takarékosság)

  Köztisztaság, Környezetvédelem
 (szemétszedés, szelektív hulladékgyűjtés, kutyapiszok, felderítés)

  Szabadidő, Rekreáció, Közösségi tér
 (pihenőpad, játszótér, futópálya, tanösvény, fi tnesspark, kutya futtató)

  Zöldítés, Természet
 (faültetés, parkosítás, közösségi kert)

  Közösség
 (szomszédság, események, ünnepek)

  Kultúra (köztéri művészet, kulturális projekt, esemény, helyi értékek)

 AZ ÖN NEVE VAGY BECENEVE  KÉRJÜK ADJA MEG EMAIL CÍMÉT VAGY TELEFONSZÁMÁT 

Előfodulhat, hogy javaslatának feldolgozása során az 

Ön pontosítására lenne szükség. Ezekben az esetekben 

a hivatal munkatársának bővebben kifejtheti ötletét.



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Városrészi Költségvetés program
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Szentendre Város Önkormányzat által 
megvalósított Városrészi Költségvetés programban résztvevők számára informá-
ciókat nyújtson a Városrészi Költségvetés program működése során megvalósuló 
adatkezelési tevékenységgel összefüggésben.

Szentendre Város vezetése elkötelezett a részvételi demokrácia iránt. Kiemelten 
fontosnak tartja, hogy a település polgárai közös ügyeikről autonóm módon, de 
közösen döntenek, beleszólhassanak azokba a folyamatokba, és döntésekbe, ame-
lyek hatással vannak életükre, környezetükre. Ennek megvalósítása érdekében az 
Ábrányi Emil programhoz hűen folytatjuk a Városrészi Költségvetés projektet, amely 
lehetőséget ad a szentendreieknek lakókörnyezetük fejlesztésében való cselekvő 
és kreatív részvételre.
 
Szentendre Város Önkormányzat a Városrészi Költségvetés programhoz kapcsolódó 
adatkezelési tevékenysége vonatkozásában a természetes személyeknek a szemé-
lyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 
Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikkében 
foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei: 
Név: Szentendre Város Önkormányzat 
Székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
PIR törzsszáma: 731290 
Adószám 15731292-2-13
Képviselője: Fülöp Zsolt polgármester
Telefonszám: +36 26 300-407
E-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

2. Adatkezelés célja: 
Adatkezelő a Városrészi Költségvetés programban résztvevő és a javaslattételre és 
szavazásra szolgáló űrlapot kitöltő érintettek által megadott személyes adatokat 
a Városrészi Költségvetés 2022 program működésének időtartama alatt azonosítás 
és kapcsolattartás céljából kezeli. Adatkezelő a megadott személyes adatokat eltérő 
célra nem használja. 

3. Adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés a Városrészi Költségvetés programban résztvevő és a javaslattételre, 
valamint a szavazásra szolgáló űrlapot kitöltő érintettek által megadott személyes 
adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett személy 
hozzájárulásával történik. Az érintett személy hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő 
az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben személyes adatait 
e célból kezelje.

4. Az adatkezelő által kezelt adatok köre: 
A Városrészi Költségvetés programban résztvevő és a javaslattételre, valamint a sza-
vazásra szolgáló űrlapot kitöltő érintettek által megadott személyes adatok – így 
az érintettek e-mail címe, esetlegesen megadott neve, telefonszáma, utcájának 
neve – az űrlapon megadott információk feldolgozása és értékelése céljából egy 
kifejezetten erre szolgáló elektronikus nyilvántartásba kerülnek. Adatkezelő felhívja 
arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes 
adatot tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét 
tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad 
meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Adatkezelő a fentiekben részletezett adatokon kívül más személyes adatot Önről 
nem rögzít és kezel.

5. Adattovábbítás:
A Városrészi Költségvetés program keretében adattovábbításra nem kerül sor.
 
6. Adatkezelés időtartama: 
Adatkezelő az érintettek személyes adatait hozzájárulásuk visszavonásáig, illetőleg 
a Városrészi Költségvetés program működésének időtartama alatt kezeli. A kitöltő 
érintettek által megadott név, becenév, telefonszám illetőleg utca megnevezése
a javaslatok értékelését és a szavazás eredményének megállapítását követően, tár-
gyévet követő év december 31. napjáig megsemmisítésre, a 4. pontban részletezett 

elektronikus nyilvántartásból törlésre, a papír alapon beadott űrlapok megsem-
misítésre kerülnek. A kitöltő érintettek által megadott email címek a Városrészi 
Költségvetés program megszűnését követően, de legkésőbb a megszűnés évének 
december 31. napján törlésre kerülnek.  Az email címek vonatkozásában Adatkezelő 
a tárgyévi email címek tárolásának és kezelésének szükségességét 2 évente felül-
vizsgálja. Adatkezelő a tárgyévi email címeket legkésőbb a tárgyévet követő 6. év 
december 31.-én nyilvántartásaiból törli. A Városrészi Költségvetés programot érintő 
javaslatokról és a szavazásról vezetett nyilvántartások ezt követően személyes adatot 
már nem tartalmaznak.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre, adattárolás helye: 
Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő arra kifejezet-
ten feljogosított munkatársai, valamint vele jogviszonyban álló olyan személyek 
férhetnek hozzá, akik a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél érdekében 
a Városrészi Költségvetés programmal kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesz-
nek. Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy az Ön személyes adatainak 
kezelése kizárólag a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél megvalósításához 
szükséges mértékben kerüljön kezelésre.
Adatkezelő a személyes adatokat adatkezelő által használt cloud szerveren tárolja.

8. Adatbiztonsági intézkedés: 
Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt 
személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védel-
méről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvános-
ságra hozatal, törlés, megsemmisülés, megsemmisítés ellen. Az adatkezelő a szemé-
lyes adatokat bizalmasan kezeli. Az adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő 
technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

9. Az érintett személy jogai: 
Az érintett személy az adatkezelőnél kérheti a személyes adatainak helyesbíté-
sét, törlését, zárolását, továbbá tájékoztatást kérhet az adatairól, azok forrásáról, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárításra megtett intézkedésekről.
- Az érintett személy jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. 

- Tájékoztatás kéréshez való jog keretében az érintett személy tájékoztatást 
kérhet adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, 
milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, illetőleg, hogy 
adatkezelő kinek, mikor milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

- Helyesbítéshez való jog keretében az érintett személy kérheti, hogy adatkezelő 
a tévesen vagy hiányosan rögzített adatait helyesbítse, kiegészítse.

- Zároláshoz (adatkezelés korlátozása) való jog keretében az érintett személy 
kérheti, hogy adatkezelő zárolja a személyes adatokat jogi igényének előter-
jesztéséhez az erre vonatkozó kérelme benyújtásáig, illetve a tiltakozásához 
való joga érvényesítése során benyújtott megkeresése elbírálásáig.

- Tiltakozáshoz való jog keretében az érintett személy tiltakozhat személyes ada-
tainak kezelése ellen. A tiltakozási jog gyakorlása során az adatkezelő bizonyítja, 
hogy az adatkezelés olyan kényszerítő jogos indok alapján kerül sor, amely 
elsőbbséget élvez az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben.   

 - Törléshez való jog keretében az érintett személy kérheti adatkezelőtől adatai 
törlését, az alábbi körülményekre való hivatkozással: 
• adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már nem 

szükségesek,
• az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az adat 

más jogalap alapján nem kezelhető,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és adatkezelő meggyőződött a til-

takozásban foglaltak jogszerűségéről,
• az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték,
• amennyiben jogszabály előírja az adatok törlését.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei 
10.1. Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai 
sérültek vagy annak veszélye fennáll, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az 
adatkezelőhöz fordulhat.
Az adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse: 
Név: dr. Kocsis Krisztina
Beosztás: adatvédelmi tisztviselő
Telefon: +36 26 785 144
E-mail: dr.kocsis.krisztina@szentendre.hu
Postacím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

10.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás 
lehetősége 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 
hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, 
vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

NAIH elérhetőségei:
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Cím (székhely): 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

10.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 
Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatokat a sze-
mélyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével kezeli, közvetlenül 
bírósághoz is fordulhat.

Kezelt személyes
adatok köre

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Városrészi Költségvetési 
programban részt-
vevő és a javaslatté-
telre szolgáló űrlapot 
kitöltő érintettek által 
megadott e-mail cím, 
név, becenév, telefon-
szám, illetőleg utca 
megnevezése.

Adatkezelő az adatokat 
kapcsolattartás, és a 
javaslatok feldolgozása 
céljából kezeli.

Adatkezelés a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban, 
az érintett személy hoz-
zájárulásán alapul.

Városrészi Költségvetési 
programban résztvevő 
és a szavazásra szol-
gáló űrlapot kitöltő 
érintettek által meg-
adott e-mail cím, név, 
becenév, illetőleg utca 
megnevezése.

Adatkezelő az adatokat 
kapcsolattartás, a sza-
vazatok feldolgozása 
és értékelése céljából 
kezeli. Az adatkezelés 
célja a városrészi költ-
ségvetésen való szava-
zás lebonyolítása.

Adatkezelés a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban, 
az érintett személy hoz-
zájárulásán alapul.
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Önkéntes „magyarisztániak” Hatayban

Húsz ember, négy kutya, másfél tonna felszerelés – így lehetne összefoglalni 
hogyan indult el a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Törökországba a 
pusztító földrengés után, hogy túlélőket keressenek a romok között.

A civil szervezet Kovács László utcai bázi-

sán egy kutya szalad elém. A farkát csóvá-

ló ebbel ballagok át az önkéntes tűzoltók 

között a központba, ahol Balázs László 

mentőkutyás és Jámbor Ferenc műszaki 

mentő – aki nem mellesleg a Szentendrei 

Rendészeti Igazgatóság vezetője is – olyan 

elképesztő beszámolóját hallgathatom 

meg, amit se a képek, se a videófelvételek 

nem adnak vissza. A nagy asztalhoz odajön 

megszaglászni Symba, a tavaly nyugdíj-

ba vonult malinois, akit – ha nem tudnám, 

milyen teljesítményt tud a háta mögött – 

egészen átlagos kutyának gondolnék.

A mindent megváltoztató hajnal

Törökország Hatay tartományát és a szom-

szédos Szíriát február 6-án 7,8-as erősségű 

földrengés rázta meg. Az epicentrum 

Kahra manmarasban volt. A becslések 

szerint több mint negyvennégyezer ember 

vesztette életét Törökország délkeleti ré-

szén és Észak-Szíriában. A pontos számok 

még nem ismertek. A halálos áldozatok 

száma várhatóan emelkedni fog, mivel Tö-

rökországban mintegy háromszáznegy-

venötezer lakás semmisült meg. Sem Tö-

rökország, sem Szíria nem közölte, hogy 

hány eltűntet tartanak számon. A keresé-

sek és mentések mostanra lezárultak, túl-

élőt találni csodaszámba menne. Szomorú 

mementóként a földrengések helyszínén 

önkéntesek piros lufikat kötnek az épüle-

tekre, így emlékezve a földrengés során 

meghalt többezer gyerekre.

Mire a világ felocsúdott, hogy mi is történt, 

és a hírek címlapon hozták az első fotókat, 

a mentőszervezetek nagy része már érte-

sült arról, hogy mekkora tragédia történt. 

A modern technikának hála, a földrengé-

seket követően egy automatikus riasztási 

rendszer lép életbe, miután a mesterséges 

intelligencia lemodellezi, hogy okozott-e 

károkat, és ha igen, mekkorát a rengés. 

Balázs László telefonja már hajnalban 

csipogott, az események pedig napköz-

ben gyorsultak fel. Törökország nemzet-

közi segítséget kért, így a Hunor bevetési 

csoporton kívül, mely a Honvédség gépé-

vel repült el, több csapat is útnak indult, 

köszönhetően a Turkish Airlines nagyvo-

nalúságának, akik ingyen repülőjegyeket 

biztosítottak a mentésben résztvevőknek. 

A gyors szervezés és csapatösszeállítás 

után délután öt órakor gördült ki a csapat 

a Kovács László utcából, a menetrendsze-

rinti járat fél hétkor indult volna, de végül 

megvárta a csapatot. A légitársaság ak-

kor szembesült igazán a feladattal, amikor 

megérkeztek a repülőtérre, hiszen nem-

csak a húsz embert és négy kutyát kellett 

elrepíteni, hanem másfél tonnányi felsze-

relést is. És hogy miért volt annyi felsze-

relés? – mert a szabály szerint soha nem 

lehet a mentésre szoruló ország terhére 

lenni, ezért mindent itthonról kellett vinni. 

A kereskedelmi járaton örömmel fogadták 

a mentőcsapatot és a kutyákat, akik szin-

tén a fedélzeten kaptak helyet.

Nincsenek véletlenek

A szerencsének köszönhetően a Buda-

pest-Isztambul-Adana útvonalon a csapat 

tagjai megismerkedtek egy török nővel, aki 

utazási irodát üzemeltetett, és azért indult 

a szír határ mellett fekvő Hatayba, hogy 

önkéntes tolmácsként segítsen a men-

tőcsapatoknak. A magyarok nem voltak 

restek, és „lecsaptak” a kínálkozó lehető-

ségre, így miután Adanában sikerült buszt 

szerezni, huszonegyen utaztak tovább. A 

négyórás út során időnként felforrt a hű-

tővíz, így vizet és üzemanyagot is kellett 

szerezni, hisz a tragédia helyszínén ben-

zinkutak sem maradtak.

Aki elsőnek ér oda, az állítja fel az 

irányítási pontot

A jól kidolgozott nemzetközi rendszer segí-

ti a mentésben résztvevő csapatokat, hogy 

szervezetten, a legnagyobb hatékony-

sággal tudjanak dolgozni. A megérkezés 

utáni egyik első feladat, hogy irányítási 

pontot állítsanak fel, amely centrumként 

és hídként működik a mentésben részt-

vevők számára. A hollandok nyerték meg 

a lehetőséget a központállításra. Hozzá-

juk futottak be a kérések, igények, és a 

szervezés is rajtuk keresztül folyt. Kocsi 

nélkül azonban mit sem ér egy mentőcsa-

pat. Némi leleményességgel sikerült egy 

profi buszsofőrt szerezni, aki úgy ismerte 

a várost, mint a tenyerét, és az ottlét alatt 

a csapat tagja lett – együtt evett, ivott, lé-

legzett velük.

Az utálatos busz

„Miért utálnak minket a helyiek?” – tették fel 

maguknak a csapattagok a kérdést, mert 

minden alkalommal, amikor elindultak, 

kövek koppantak az ablakon. A helyi kézi-

labda csapat logóját és egy sportoló fotó-

ját viselő busz titkát sokáig nem értették, 
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ráadásul kiszálláskor mindenki örömmel 

üdvözölte a „magyarisztániakat” – ahogy 

helyben nevezték a magyarokat. Nem sok-

kal később derült ki a különös viselkedés 

oka. A férfi, aki a fotón van, nem más, mint 

az összedőlt város polgármestere, akit 

érthető módon nem szívleltek a helyiek.

hanyag építés, sorstragédiák

A dobozszerkezetű, széleken vasbetonnal 

erősített épületek téglafalai a földrengé-

sek hatására pillanatok alatt omlottak le, 

maguk alá temetve az embereket. A ta-

pasztalatok szerint az első hetvenkét órá-

ban lehet a legeredményesebben túlélő-

ket találni, a magyarok pedig a harmincha-

todik órában csatlakoztak a mentéshez. A 

világ minden tájáról érkező száztizennyolc 

csapat vállvetve harcolt és kereste a túl-

élőket.

sokkos emberek pizsamában

Hatayban az embereket hajnalban érte a 

földrengés, így szinte mindenki aludt. Azok 

a szerencsések, akik ki tudtak menekül-

ni, egy szál pizsamában az utcán várták 

a mentőcsapatokat, rettegve attól, hogy 

szeretteik a romok alatt élnek-e vagy meg-

haltak. A csapat megérkezését követően 

mindenki lecsapott rájuk, ami érthető, de 

pont a hatékonyság miatt nem lehetett az 

eredeti céltól eltávolodni. Így a kutyák és 

az emberek a számukra kijelölt helyszínt 

kutatták át, kordonokkal zárva le az adott 

területet. Jámbor Ferenc elmesélte, hogy 

az első helyen azonnal jelzett a kutya, így 

neki lehetett állni a mentésnek, majd a 

további átvizsgálások eredményét más 

csapatoknak továbbadva mentették a 

túlélőket.

„Ha megjelölöd a helyet, ahol lehet túlélő, 

és továbbmész, az öngyilkosság. A tömeg 

azonnal szétszedne, hogy látszólag magára 

hagyod az áldozatot, így ezt mi sem tettük 

meg. Elmondtuk a helyieknek, hogy ugatni 

fognak a kutyák itt is, ott is, ezzel ne foglal-

kozzanak (a kutyák ugatással jeleznek, ha 

élő embert találnak – szerk.)”.

„A kutatás során volt, hogy mi megtaláltuk 

a túlélőt, egy másik csapat pedig átvette 

a bontási munkákat, és kiszabadította az 

áldozatokat. Ennek eredményeképp tizen-

hét jelzést adtunk le, és négy embert men-

tettünk ki a romok alól. Ebben többórányi 

munkánk volt, és az is megesett, hogy bár 

az elején tudtak kommunikálni, mire meg-

találtuk a sérültet, meghalt” – tette hozzá 

Balázs László.

„Az eljárásrend alapján kétfelé osztottuk 

a csapatot, hogy legyen idő pihenni, de a 

feladatok mennyisége miatt az eredeti né-

gyórás váltást hatra, majd nyolcra toltuk 

ki, hogy minél többet tudjunk dolgozni. A 

buszban aludtunk egy-két órát, és mentünk 

vissza, de igyekeztünk az embereinket le-

fektetni, mert ha valaki nem pihen eleget, 

nagy eséllyel megsérülhet, vagy hibázhat” 

– részletezte Jámbor Ferenc.

Nem csak az embereknek kell a pihenés

A kutyák is elfáradnak, nem csak az em-

berek. Az átlagos számítás szerint ameny-

nyit dolgozik egy eb, annak a dupláját kell 

pihennie, hogy újra bevethető legyen, de 

három-négy napos keresés után már ki-

fáradnak, akármennyit is pihennek. Ennek 

oka az, hogy nekik a pakolás pillanatától 

megváltozik a bioritmusuk, és mire el kell 

kezdeni dolgozni a romon, ők már akár 

több napon is túl vannak, hisz kikerülnek 

a komfortzónájukból. Máshol alszanak, 

máskor esznek, más ingerek érik őket.

ha nagy a baj, ott a csapat

Bár azt ritkán kérdezzük meg, ki segít a 

segítőknek, egy ilyen tragédia még a na-

gyon rutinosakra is hat és hathat. Az, hogy 

ki, hogyan küzd meg ezzel, más kérdés, 

de az biztos, hogy a csapattagok ilyenkor 

támogatóként is jelen vannak egymás éle-

tében. „Mindenki máshogy dolgoz fel egy 

ilyet, de a csapatszellem sokat tud segíteni, 

egymásnak adjuk az energiát, támogatjuk 

egymást. Az első három napról tudtuk, hogy 

menni fog, mert már volt róla gyakorlati 

tapasztalatunk, de nem tudtuk pontosan, 

hogy meddig fog tartani. Látom, hogy van 

két-három ember, akiket megviselt, velük 

beszélgetünk, de van professzionális segít-

ség is” – mesélte Balázs László.

Megváltozott a hangulat

A földrengés után ruhadobozok jelentek 

meg az utcán, ahonnan mindenki azt vitt, 

amit szeretett volna. Az értékeik nélkül, 

egy szál ruhában menekülő embereknek 

az éjszakai mínusz hat fokos hidegben 

minden segítség jól jött. A házakból ki-

szedett, égethető anyagokat használták 

fel arra, hogy tüzeket gyújtsanak és me-

legedjenek. Az asszonyok összegyűjtötték 

a gyerekeket, és csapatban várták, hogy 

jöjjön a segítség. A kezdeti sokkos napok 

után elindult az elégedetlenség, nagyon 

sokan napokig az utcán ragadtak, a bör-

tönök is megsérültek, kötekedő, férfiakból 

álló tömeg mozgott a városban. A holtpont 

után volt olyan, hogy a levegőbe lőve tudta 

csak a karhatalom megfékezni az embere-

ket, mert az indulatok egyre jobban elsza-

badultak. A magyar csapat távozása előtt 

még megtanította a helyieknek, hogyan 

lehet az elhunytak felett úgy bontani az 

épületszerkezetet, hogy épségben ma-

radjanak, és a holttestek kimentése minél 

humánusabb legyen.

Már majdnem véget ért a beszámoló, ami-

kor érkezett a fantasztikus hír, hogy Alit, 

a tizenöt éves fiút, akit élet és halál közt 

találtak meg a mentőalakulatok, sikerült 

kimenteni, és ugyan egyik lábát elveszí-

tette, de életben maradt.

A mentőszolgálat önkéntesei azóta visz-

szaszerezték a repülőtéren elkeveredett 

csomagjaikat, átnézték, mit kell kipótolni, 

javítani vagy miből kell újat venni, és máris 

készen állnak az újabb bevetésre, ahol a 

tapasztalatokat felhasználva, még jobban, 

hatékonyabban tudnak majd menteni. 

Mert ők azok, akikre mindig szükség lesz.

Zimre Zsuzsa

Ha támogatná a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkáját, többféleképpen 

is megteheti. Ha felajánlaná adója 1%-át, akkor a szervezet adószámát kell beírni a 

bevallásba: 18711509-1-13. Amennyiben utalna, azt a Pannon Mentőkutyás Alapít-

vány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat néven a CIB Bank 10700718-43073504-

51100005 számlára teheti meg. Ha pedig online adománnyal szeretné támogatni a 

munkájukat, a www.kutato-mento.hu/adomany oldalon van rá lehetőség.
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szobájában az unikornistól a maciig, 

kedves fotók, köszönőlevelek keretezik 

a kresz-táblákat ábrázoló plakátokat. 

Miért így van berendezve? rendőrségen 

ez nem megszokott látvány.

Majdnem húsz éve dolgozom a rend-

őrségen, azóta számtalan óvodában és 

isko lában jártunk. Mindenhonnan kapunk 

gyerekrajzot, kis ajándékokat a gyere-

kektől, melyeket itt őrzök a szobámban. 

Illetve sok olyan eszköz is van itt, amit 

felhasználunk a baleset-megelőzést 

szolgáló fotóhoz, videóhoz, mint például 

ez a maci.

Miről szól a baleset-megelőzés?

Én a közlekedésrendészeti osztályon 

vagyok alosztályvezető, a közlekedé-

si bűncselekmények vizsgálatával és a 

baleset-megelőzéssel foglalkozom, ami 

több részből tevődik össze, egyrészt a 

prevenciós munkából, másrészt foko-

zott ellenőrzéseket, kampányokat szer-

vezünk. De amit nagyon szeretek, az a 

baleset-megelőzési projektnek az a ré-

sze, amikor kitalálunk valami újat. Ilyen 

volt az osztályvezető asszony ötletéből 

megszületett Egy nap egy út elnevezésű 

kampány, ami a motoros baleset-meg-

előzésről szólt, mert rengeteg a motoros 

errefelé. A gyalogosokkal kapcsolatban 

is készítünk megelőzési kampányokat, 

láthatósági ajándékokat szoktunk oszto-

gatni. Azt gondolom, hogy ha óvodáskor-

tól elkezdjük a megelőzésre vonatkozó 

közlekedési ismeretek átadását, az sokkal 

jobban megmarad a gyerekben. És na-

gyon sok olyan gyerek van már, akivel elő-

ször óvodás korában találkoztunk, majd az 

iskolában újra.

lehet mérni ennek a munkának az ered-

ményességét?

Szerintem nem mérhető. A balesetek szá-

mának csökkenése több részből tevődik 

össze. Egyrészt a megelőzési munkából, 

a fokozott ellenőrzésekből, amihez a me-

gyei kampányok is hozzáadódnak. Tehát 

számszerűen mérni azt, hogy a megelőzés, 

amit én csinálok, mennyire hatékony, nem 

lehetséges. Hogyha van egy jól sikerült 

kampány, aminek jó a visszhangja, vagy 

azt halljuk, hogy igen, ez jó, ez átjött, ez 

megérintett, akkor az sikerélményt jelent. 

Mindig próbáljuk az adott életkorú gyere-

kekre szabni a kampányt, és ha ez sikerül, 

akkor az is egy siker.

van lehetőség ebben a munkakörben a 

kreativitás kibontakozására?

Én azt gondolom, hogy kapok teret erre, 

helyi szinten az osztályvezető is, a kapitány 

úr is nagyon támogatja ezt a fajta mun-

kát, de a megyei sajtó is abszolút partner 

ebben.

Mik a neuralgikus pontok szentendrén?

A 11-es főút nagyjából végig az. Ha a 11-es 

főúton például Szentendre és Budakalász 

között baleset történik, nincs elkerülő út, 

így egyértelmű, hogy dugó lesz, de ha 

a 11-es főúton Szentendre belterületén 

csúcsidőben van baleset, akkor is ez fog 

történni. Ilyenkor mindig arra törekszünk, 

hogy minél gyorsabban befejezzük a bal-

eseti helyszínelést, de ez függ attól, hogy 

mekkora balesetről van szó. Ha többen 

sérültek – személyi sérülés is van –, vagy 

több autó van, akkor kell a tűzoltók mun-

kája, továbbá kell a közút munkája is, így 

elhúzódhat a helyszínelés.

vannak a városban olyan pontok, ahol 

sok baleset történik. ilyen például a te-

lep utcai gyalogátkelőhely. Mi ennek az 

oka?

Ott valóban több a baleset, de nem a gya-

logos gázolások száma magas, hanem a 

baleseteké. Ugyanis, ha ott megáll egy 

autó, hogy átengedje a gyalogost, akkor 

szokott hátulról nekiütközni a mögötte 

közlekedő. Azt kell mondjam, az illeté-

kességi területünkön a követési távolság 

be nem tartása az egyik leggyakoribb 

baleseti ok.

és miért pont ott? Miért nem az előtte 

vagy a mögötte lévő lámpánál?

Mert a lámpánál jobban figyelnek az em-

berek, és egy olyan gyalogátkelőhelynél, 

ami még nincs forgalomirányító fényjelző 

készülékkel szabályozva, ott kevésbé. Gya-

logosok elütése leginkább a Pap-szigeti 

Sparnál jellemző.

van jogosultsága a rendőrségnek jelezni, 

hogy hol vannak azok a pontok, amin for-

galomtechnikailag változtatni kellene?

Abszolút. Ilyenkor úgynevezett szignalizá-

cióval szoktunk élni a közút, vagy az ön-

kormányzat felé, hogy mi ezt javasolnánk, 

vagy ezt látjuk szükségesnek, de a közút 

kezelője dönti el, hogy milyen lépéseket 

tesz. Pár évvel ezelőtt a Római sánc köz is 

egy ilyen hely volt. Ott készült egy olyan 

felvétel, ahol négy gyalogost ütött el egy 

autós a gyalogátkelőhelyen. Az eset sok 

helyen megjelent a sajtóban, és talán en-

nek hatására is került oda forgalomirányító 

fényjelzőkészülék.

Egyre többen mondják, jó, hogy vagyunk

Gátiné Budai Boglárka őrnagy a Szentendrei Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztály, Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály 
vezetője sokat dolgozik azért, hogy a balesetek, bűncselekmények, 
szabálysértések ne következzenek be. Munkájáról kérdeztük.
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hogyan lehet a felnőtteket edukálni?

Több irányból. A prevenció ezen a terüle-

ten is működik, de az is jellemző, hogy az 

ellenőrzések során nevelünk a szabályok 

betartására. Ittas vezetésnél legtöbbször 

megbánják, hogy felelőtlenül döntöttek, 

és egy-két pohár bor vagy sör után beül-

tek az autóba. Legtöbbször a kihallgatás 

során szembesülnek azzal, hogy mi vár-

ható – a vezetői engedély be lesz vonva, 

és a több százezer forintos pénzbüntetés 

után képzésre is kell menni.

A Megérte? című kisfilmünk arról szól, 

hogy egy fiatal ittasan halálos balesetet 

okozott. Az illetőt elítélték, börtönbe ke-

rült. S bár ez jó pár évvel ezelőtt történt, 

a mai napig nem rendeződött az élete, 

még mindig kihatással van a fiatalember 

mindennapjaira. Nem kapta még visz-

sza a vezetői engedélyét sem. A filmet 

levetítettük középiskolásoknak, akiknek 

nagyon érdekes kérdéseik voltak. El-

gondolkodtak azon, hogy ők is hasonló 

életkorúak, mint a fiatalember volt akkor.

A fiatalok mennyire veszélyeztetettek?

Veszélyeztetettek, hiszen a koruk miatt 

talán egy picit felelőtlenebbek is. Nekik 

azt szoktuk tanácsolni, hogyha van rá le-

hetőség, menjenek el vezetéstechnikai 

tréningre a vezetői engedély megszer-

zése után. Ott ki tudják próbálni, milyen 

az, ha csúszik az út, ha esik az eső, vagy 

ha hó van. Sokan nem gondolják még át, 

hogy a tetteiknek milyen következményei 

vannak. Ez lehet alkoholfogyasztás vagy 

akár bódult vezetés is. Mindkettő gyakori.

engem nagyon meglepett, hogy néhány 

hónapja reggel ellenőrizte a rendőrség 

az összes autóst tahiban. van, aki reggel 

fél nyolckor ittasan vezet?

Nem feltétlenül reggel iszik, hanem na-

gyon sokan azt gondolják, hogy ha este 

éjfélig iszik valaki, és utána lefekszik 

aludni, az reggel hatra kiürül a szervezet-

ből. Ez téves elképzelés, mert egyrészt 

az alvás során megpihen a szervezet, és 

ez még elnyújtja a felszívódást. Tehát 

ilyenkor sokszor az előző esti alkoholfo-

gyasztás van még a szervezetében, amire 

nem is gondol. De attól még ugyanúgy 

bűncselekményt követ el, vagy közigaz-

gatási szabályszegést.

Amint elkezd mérni a rendőrség, va-

lahol biztosan megjelenik a közösségi 

médiában, hogy figyeljenek a vezetők. 

ez mennyire dühítő?

Én azt gondolom, hogy ez nem titkos in-

formáció, tehát ha kirakják azt, hogy mi 

hol mérünk, és ettől tízből tíz autós lelas-

sít és odafigyel, akkor az nem feltétlenül 

baj. Csak utána is tartsa a sebességet, és 

csak a megengedettel közlekedjen.

visszatérve a baleset-megelőzésre, 

hogy zajlik a gyerekekkel végzett mun-

ka?

Az óvodásoknál az a feladatunk, hogy 

megismerjék a rendőrt. Odamegyünk 

egyenruhában, beszélgetünk velük arról, 

hogy néz ki a rendőr, miről tudják, hogy 

igazi rendőr. El szoktunk velük beszél-

getni arról, hogy hogyan viselkedjenek, 

ha elvesznek egy áruházban vagy a ját-

szótéren. Beszélgetünk velük arról, miért 

fontos, hogy bekössék magukat az autó-

ban. Ahogy egyre nagyobbak, akkor már a 

biztonságos kerékpáros közlekedésről, a 

gyalogos közlekedésről is szó esik. A na-

gyobb korosztálynál előkerül az alkohol 

is mint téma, ami átvezet bűnmegelőzé-

si kérdésekbe is. A múltkor azt mondta 

egy óvodás, hogy: „én a múltkor szóltam 

anyukámnak, hogy kösd be magad, mert 

az nagyon fontos, mondta a rendőr.” Ez is 

mutatja, van értelme, hogy velük foglal-

kozunk.

Működik az Ovizsaru program, ami kifeje-

zetten a bűnmegelőzés részéről közelíti 

meg a témát. Tematikusan fel van építve 

egy egész éves rend, amit alapvetően az 

óvónők csinálnak, de egy évben kétszer 

mi is találkozunk a gyerekekkel. Egyszer 

mi megyünk oda, akkor bemutatkozunk, 

a második alkalommal pedig ők jönnek a 

kapitányságra látogatni.

Szoktunk nyílt napot is szervezni, amikor 

meg tudnak nézni több szakterületet is 

a gyerekek – a bűnügyi technikust, egy 

kutyás bemutatót, megmutatjuk az elő-

állító helyiséget. Megnézhetik a helyszí-

nelő felszerelést is, az udvaron ki tudják 

próbálni a kerekes távolságmérőt, meg-

mutatjuk, hogy balesetnél mit szoktunk 

rögzíteni.

sokszor téma, hogy a gyerekek veszé-

lyesen közlekednek biciklivel és gyalog 

is.

Igen, ezért is igyekszünk minél több isko-

lába eljutni baleset-megelőzési témában.

Vannak láthatósági ajándékaink, szóró-

anyagok, mellény, karkötő, kulcstartó. 

Beszélgetünk a gyerekekkel, az ajándé-

kokkal felhívjuk a figyelmüket a látható-

ságra. De például készítünk olyan fotót is, 

ami bemutatja, mekkora különbség van 

a láthatóság tekintetében, ha viseljük a 

mellényt, és ha nem.

Mennyire szabálykövetőek az autósok?

Én azt gondolom, hogy évről évre javul 

a helyzet. Eleve csökken a balesetek 

száma, csökken a személyi sérüléses 

balesetek száma, ami például mind an-

nak köszönhető, hogy egyre több ember 

használja a biztonsági övet, ami nem csak 

életet ment, de adott esetben személyi 

sérülés is elkerülhető vele.

Általában, hogy viszonyulnak ma az em-

berek a rendőrökhöz?

A gyerekek szeretnek minket, de az el-

lenőrzések során is egyre többször jön 

olyan visszajelzés, hogy a rendőrség 

tegye a dolgát, jó, hogy vagyunk, látnak 

bennünket, és aki szabályt szeg, azt bün-

tessük meg.

Zimre Zsuzsa
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lAkOssÁGi fÓrUMrA

MÓDOsUl szentendre építési szabályzata (szész)

Ezúton értesítem a tisztelt Lakosságot, illetve az érdekképviseleti-, civil- és 
gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket (partnereket), hogy Szentendre 

Város Önkormányzata elkészíttette a SZÉSZ módosításának tervezetét.
A partnerek véleményének megismerése céljából a témában

2023. március 8-án, szerdán 17:00 órakor a városháza dísztermében
(szentendre, városház tér 3.)

lakossági fórumot tartunk, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket.

(A lakossági fórumon a jegyzőkönyvezés érdekében hangfelvétel készül.)

Tájékoztatom önöket arról, hogy a lakossági fórumot követő 5 napon belül (2023. 
március 9-től március 13-ig) írásban az Önkormányzat címére (2000 Szentendre, 
Városház tér 3.) személyesen vagy postai úton, e-papíron (https://epapir.gov.hu)) 

vagy a foepitesz@szentendre.hu e-mail címre is eljuttathatják észrevételeiket.

Bővebb információt a www.szentendre.hu oldalon találhatnak a Városfejlesztés/
Főépítészi iroda/Folyamatban lévő egyeztetési eljárások menüpont alatt.

A véleményezési dokumentáció megtekinthető:
– a város honlapján a feni elérési útvonalon 2023. február 24-től március 15-ig,
– az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) felületén (htt-

ps://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal) 2023. március 6-tól március 15-ig,
– valamint megtekinthető a Városi Ügyfélszolgálaton és -előzetes időpont 

egyeztetést követően- a Városházán a Főépítészi Kabinetnél 2023. február 27-től 
március 14-ig, ahol annak értelmezéséhez szakmai segítséget is kaphatnak, 

illetve kérdéseket tehetnek fel.

2023. február 24.
fülöp zsolt polgármester
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Tavaszi sztárparádé Szentendrén
Interjú Lőrinczy Györggyel, a Szentendrei Teátrum igazgatójával

Egyedül, vagy párosban, egy káprázatos 

városban – mondja a szentendrei Tava-

szi Fesztivál idei szlogenje. És nemcsak a 

színhely, Szentendre káprázatos, hanem 

a fellépők névsora és a program is, mert 

szólóesteket, kétszemélyes darabokat, du-

ókoncerteket fogunk látni. Egytől-egyig 

országos sikerdarabokat. Sok meghívott 

produkció budapesti előadásaira már ápri-

lisra sincs jegy, viszont március 17. és április 

2. között, a Tavaszi Fesztiválon megtekint-

hetők, ráadásul Szentendrén a budapesti-

nél sokkal kedvezőbb jegyárakkal.

Mi a színházi előérzeted erre a tavaszra?

Örömteli helyzet, hogy a gazdasági vál-

ság ellenére a közönség nem pártolt el. 

Az egész szakmából azt hallom, hogy 

töretlenül jönnek a nézők, hogy az érté-

kes programok iránt nagy az érdeklődés. 

Működik egy jófajta kontraszelekció: a kö-

zönség tudatos, tájékozódik, megnézi mire 

költ. Meg hát, ami nem pozitív tendencia, 

annyira drága lett az élet, hogy egy szín-

házjegy áráért ma már nem sok mindenről 

kell lemondani.

Az az érzésem, hogy a tavalyi fesztiválban 

inkább kísérleteztetek, idén meg tutira 

mentek a névsorral.

Ezt nem mondanám, mert a névsor va-

lóban tuti, de a projekt, amit ez a sztár-

parádé jelent, nagyon is bevállalós. Már 

a nyitókoncert is, mert Rost Andreát egy 

szál cimbalommal kíséri a virtuóz Lukács 

Miklós, és együtt adnak merítést sokféle 

műfajból, a népdaloktól a barokk operáig, 

Erkel Ferenctől a portugál fadoig, Miklós 

zeneileg mindig igényes, útkereső, vir-

tuóz szólóival színesítve. Mint ahogy az 

is merész, hogy Bálint András és Jordán 

Tamás, a két nyolcvanéves színészikon, 

a Bálint + Jordán=160 esten sztorizik egy 

kávéházi asztalnál, s közben felidézik 

kedvenc szerzőjüket, Molnár Ferencet 

egy-egy jelenetben, a Rózsavölgyi Sza-

lon vendégjátékában. De vakmerő az is, 

hogy Bödőcs Tibor Meg se kínáltak című 

regényéből Enyedi Éva írt monodrámát 

egy szobafestőről, akit Thuróczy Szabolcs 

kelt életre, és játszik hatalmas sikerrel Bu-

dapesten. Pokorny Lia rajongóként annak 

is örülök, hogy meghívhattuk a színész-

nő legendás, harmonikával kísért Liaison 

című zenés stand-up estjét. De abszolút 

a bevállalós kategória az Alaine – Ideje a 

meghalásnak, ami Markó-Valentyik Anna, 

csodálatos prózai-bábos előadása felnőt-

teknek, Polcz Alaine művéből. Ennek kü-

lön érdekessége, hogy egy fiatal művész 

adja elő.

Amikor kialakult, hogy szólók és duók ad-

ják a fesztivál gerincét, ehhez a kabáthoz 

kerestél további gombokat?

Igen, a gyerekprogramokat már kimon-

dottan ehhez a koncepcióhoz kerestük, és 

hívtunk meg remek előadásokat. Így került 

a műsorba a Fitos Dezső Társulat szintén 

kétszemélyes, elbűvölő gyerekdarabja A 

láda titka, és Tárnok Marica meg Sz. Nagy 

Mari varázslatos No megállj csak, Kancsil! 

kreatív játéka, amire már négyéves kortól 

lehet hozni a kicsiket szombat délután. 

Egyedi módon szólítják meg a gyerekeket, 

ezért őket is boldogan hívtam meg.

Minden előadásotok a hamvas Béla Pest 

Megyei könyvtár színháztermében lesz. 

Nagy nézőteret kell megtölteni.

Elgondolkoztunk azon, hogy egyes előadá-

sokat kisebb helyszínen tartsunk meg, de 

végül mindent a könyvtár színháztermébe 

szerveztünk, mert ez a háromszáznyolcvan 

személyes nézőtér jegybevétele biztosíta-

ni tudja, hogy a nívós, sikeres produkciókat 

is ki tudjuk gazdálkodni, mint például a Já-

tékszín nagysikerű Teltház című darabját, 

Nagy Sándor virtuóz előadásában.

Minden teátrumos nyilatkozatodban el-

mondod, hogy számítasz a Dunakanyar 

művészeire. Az idei tavaszi fesztiválban 

kik lesznek a helyi fellépők?

Ez nekem mindig fontos szempont, hi-

szen a Dunakanyar tele van fantasztikus 

előadóművészekkel. Például a városban 

élő Falusi Mariann és Sárik Péter Jazz kí-

vánságműsor magyarul koncertjének telje-

sen új verziója kerül színpadra, ami szuper 

hangulatos, szívmelengető este lesz. A ta-

valy nyári bulijukhoz képest most megint 

egy másfajta válogatást hallhatunk köny-

nyűzenei és jazz-örökzöldekből.

A Fitos Dezső Társulat is szentendrei, de 

szegről-végről a térségben élő Szinetár 

Dórát és Makranczi Zalánt is idesorol-

hatjuk, főleg, hogy a leányfalui kötődésű 

Karinthy Ferencnek a Dunakanyar című 

keserédes komédiáját adják elő másfél 

éve teltházzal a Szamos Cukrászda Klimt 

termében. Mivel ez is kétszemélyes darab, 

mindenképpen helye van a fesztiválprog-

ramban.

Gondolom, kellett jegyárat emelni.

Igen, de ugyanezen produkciók buda-

pesti áraihoz képest nekünk sokkal ked-

vezőbbek az áraink. 2000 Ft a legolcsóbb 

jegyünk a gyerekprodukciókra, 6900 Ft a 

legdrágább jegyünk, az első sorokba, a 

prémiumhelyekre. Továbbá sok előadásra 

sávosan adjuk a jegyeket: aki közelebbről 

szeretné látni a sztárokat egy ka ma ra pro-

duk ció ban, annak valamivel többet kell 

fizetnie, ám aki nem akar kimaradni az él-

ményből, annak is van lehetősége olcsóbb 

jegyet venni, egy távolabbi helyre. De a 

könyvtárnak egyébként kiváló a nézőtere, 

mindenhonnan jól lehet látni.

A fesztiválon a Teátrumon kívül más 

szentendrei intézmények is megmutat-

koznak, ahogy ez már lenni szokott. Mi 

társul a színház mellé?

Rengeteg kiváló kísérőprogram lesz! Csak 

néhány belőlük: tavaszköszöntő népdal-

koncert a könyvtárban, ugyanott az elő-

csarnokban fotókiállítás Egy szelet Teát-

rum címmel, Paraszkay György 2012-2018 

között a teátrumi előadásokon készített 

színházi fényképeiből. A fesztivál derekán 

nyílik meg a Ferenczy Múzeumi Centrum 

nagyszabású, gyűjteményes kiállítása a 

XX. század meghatározó szentendrei kép-

zőművészeinek alkotásaiból A gyűjtemény 

címmel. A Tavaszi Fesztivál programjából a 

helyi művészeti együttesek sem hiányoz-

hatnak, így a zárónapon A Kortárs Balett 

Szentendre Tánccsoport lép fel.

Welbach Lola

Lőrinczy György | Fotó: Éder Vera
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KONCERT

BArlANG
Duna korzó 18.
www.szentendreprogram.hu

március 2. csütörtök 20:30
ZAJZENE – Barlangzajz zajzene 
klub, vendég: Krizbai Domokos 
– gitár
Szabadon értelmezett zajzene, 
vagy zajosan értelmezett sza-
badzene, ahogy éppen elsül.
A belépés ingyenes!

március 4. szombat 10:00
TÁNCHÁZ – Gyermek és családos 
táncház Tímár Sárával és zene-
karával
Tímár Sára szentendrei énekesnő 
évek óta visszatérő vendége a Bar-
lang színpadának. Ezúttal gyerekek 
számára szervez táncházat.
Belépő: 1500 Ft

március 7. kedd 19:30
JAZZKLUB – Borbély Műhely 
jazzklub
Borbély Mihály Pro Urbe díjas 
jazzklubja 21 év után töretlenül 
folytatja.
Belépő: 1500/2000 Ft

március 9. csütörtök 20:30
BLUES KLUB – Deep River Blues 
klub Fekete Jenővel, vendég: 
Stencli Tamás – szaxofon
Fekete Jenőnek, a hazai blues 
legendás előadójának blues törté-
neti koncert sorozata mindig más 
vendéggel.
Belépő: 1500 Ft

március 16. csütörtök 20:30
FÚZIÓS JAZZKLUB – The Bligëts 
unplugged
A szentendrei fúziós jazz titánok 
ismét elkalauzolnak minket a jazz, 
a rock és a funk határvidékére, 
ezúttal akusztikusan.
Belépő: 1000 Ft

március 17. péntek 20:00
KONCERT – Nagy Gergő
A szentendrei Nagy Gergő stílusára 
jellemző a technikás gitárjáték 
keveredése a finom dallamokkal.
Belépő: 1500 Ft

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

március 23. csütörtök 19:00
CITERALTER KLUB – Dömény 
Krisztiánnal – citera jamboree
Négy citerás, négy különböző ka-
rakter, négy különböző stílusvilág! 
Helka, Lászlófi Radna, Töreky Bori 
és Dömény Krisztián külön-külön, 
majd együtt.
A belépés ingyenes!

március 24. péntek 20:00
KONCERT – Ben T Kadar
A februári lemezbemutató után a 
Barlang színpadára hozza el Ben T 
Kadar az új ‘Brute’ című albumát.
Belépő: 2500/3000 Ft

március 25. szombat 21:00
SZENTENDRE ELEKTRONIK – 
Szentendre All starz

Ezúttal csupa szentendrei DJ tolja 
az arcunkba az elektronikus zenét.
Belépő: 2000 Ft

március 31. péntek 20:00
KONCERT – Diabolus in musica, 
vendég: Zselenszky Tamás
Az Ørdøg zenekar akusztikus válto-
zata először lesz látható a Barlang 
színpadán.
Belépő: 2500/3000 Ft

szeNteNDrei refOrMÁtUs 
GiMNÁziUM
Áprily Lajos tér 3-5.

április 2. vasárnap 16:00
MUSICA BEATA KÓRUS
Virágvasárnapi hangverseny

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

március 17. péntek 19:00
KONCERT EGY HANGRA ÉS EGY 
CIMBALOMRA – zenés est
A Rost Andrea Művészeti Alapít-
vány produkciója.
Szereplők: Rost Andrea és
Lukács Miklós

március 21. kedd 17:00
TAVASZKÖSZÖNTŐ NÉPDALLAL
ÉS HARMONIKÁVAL – koncert
Előadók: Bartolf Zsuzsanna és 
Horváth Attila Drogan (harmonika)

március 24. péntek 19:00
JAZZKÍVÁNSÁGMŰSOR MAGYA-
RUL – zenés est
A Sárik Péter Trió produkciója
Előadók: Falusi Mariann és Sárik 
Péter

vUJiCsiCs tihAMér AlAPfOkÚ 
MŰvészeti iskOlA
OltAi-tereM
Duna korzó 24-25.

március 20. hétfő 18:00
TANÁRI HANGVERSENY
Bach születésének évfordulójára 
szervezett hangverseny.
Közreműködnek az iskola művész-
tanárai.

MOZI

P’Art MOzi
Duna korzó 25.

március 6., 7. és 8.
A mozi zárva van!

március 9. csütörtök
BÓDY TEREM:
16:00 AZ ALMAFA VIRÁGA 110’
18:00 HADIK 108’
20:00 VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
102’ (feliratos)

március 10. péntek
BÓDY TEREM:
16:00 HADIK 108’
18:00 VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
102’ (feliratos)
20:00 ELVESZETT ILLÚZIÓK 149’ 
(feliratos)

március 11. szombat
BÓDY TEREM:
13:30 ASTERIX ÉS OBELIX: A KÖ-
ZÉPSŐ BIRODALOM 120’ (hétfő)
15:45 TÁR 158’ (feliratos)

18:30 VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
102’ (feliratos)
20:30 HADIK 108’

március 12. vasárnap
BÓDY TEREM:
13:45 A TÖLGY 80’
15:15 JÓREMÉNYSÉG SZIGET 124’
17:30 HADIK 108’
19:30 VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
102’ (feliratos)

március 13. hétfő
BÓDY TEREM:
15:45 HADIK 108’
17:45 ELVESZETT ILLÚZIÓK 149’ 
(feliratos)
20:30 VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
102’ (feliratos)
VÁRKONYI TEREM:
18:00 TÖRÖK KATALIN ELŐADÁSA 
(jegyár: 1000 Ft)

március 14. kedd
BÓDY TEREM:
16:00 HADIK 108’
18:00 LÉLEKMOZI VETÍTÉS-
SOROZAT: VOLT EGYSZER EGY 
NYÁR 102’ (feliratos)
20:00 A SZIGET SZELLEMEI 114’ 
(feliratos)

március 15. szerda
BÓDY TEREM:
MÁRCIUS 15. TISZTELETÉRE:
15:30 TOLDI – A MOZIFILM 107’
17:30 HADIK 108’
19:30 A BÁLNA 117’ (feliratos)

március 16. csütörtök
BÓDY TEREM:
16:00 HADIK 108’
18:00 KOJOT NÉGY LELKE 103’
20:00 EGY RÖPKE ROMÁNC NAP-
LÓJA 100’ (feliratos)

március 17. péntek
BÓDY TEREM:
16:00 KOJOT NÉGY LELKE 103’
18:00 HAT HÉT 95’ (premier előtt) + 
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
20:15 A CSENDES LÁNY 94’ 
(feliratos)

március 18. szombat
BÓDY TEREM:
14:30 MÚMIÁK 88’ (szinkronizált)
16:15 BELLE ÉS SEBASTIAN – EGY 
ÚJ KALAND 96’ (szinkronizált)
18:00 KOJOT NÉGY LELKE 103’
20:00 A CSENDES LÁNY 94’ 
(feliratos)

március 19. vasárnap
BÓDY TEREM:
14:30 MÚMIÁK 88’ (szinkronizált)
16:15 BELLE ÉS SEBASTIAN – EGY 
ÚJ KALAND 96’ (szinkronizált)
18:00 KOJOT NÉGY LELKE 103’
20:00 HADIK 108’

március 20. hétfő
BÓDY TEREM:
16:00 VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
102’ (feliratos)
18:00 EGY RÖPKE ROMÁNC NAP-
LÓJA 100’ (feliratos)
20:00 KOJOT NÉGY LELKE 103’

március 21. kedd
BÓDY TEREM:
16:30 A TÖLGY 80’
18:00 ÖKUMENIKUS VETÍTÉS-
SOROZAT: A CSENDES LÁNY 94’ 
(feliratos)
19:45 VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
102’ (feliratos)

március 22. szerda
BÓDY TEREM:
16:00 KOJOT NÉGY LELKE 103’
18:00 A BÁLNA 117’ (feliratos)
20:15 A SZIGET SZELLEMEI 114’ 
(feliratos)

március 23. csütörtök
BÓDY TEREM:
16:00 A CSENDES LÁNY 94’ 
(feliratos)
17:45 A VÁD 138’ (feliratos)
20:15 HAT HÉT 95’

március 24. péntek
BÓDY TEREM:
15:45 HADIK 108’
17:45 VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
102’ (feliratos)
19:30 JOHN WICK: 4. FELVONÁS 
170’ (szinkronizált)

március 25. szombat
BÓDY TEREM:
13:30 MÚMIÁK 88’ (szinkronizált)
15:15 BELLE ÉS SEBASTIAN – EGY 
ÚJ KALAND 96’ (szinkronizált)
17:00 A VÁD 138’ (feliratos)
19:30 JOHN WICK: 4. FELVONÁS 
170’ (szinkronizált)

március 26. vasárnap
BÓDY TEREM:
13:30 MÚMIÁK 88’ (szinkronizált)
15:15 BELLE ÉS SEBASTIAN – EGY 
ÚJ KALAND 96’ (szinkronizált)
17:00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI – 
GOYA MESTERMŰVEI 90’ (feliratos)
18:45 HAT HÉT 95’
20:30 EGY RÖPKE ROMÁNC NAP-
LÓJA 100’ (feliratos)

március 27. hétfő
BÓDY TEREM:
16:00 EGY RÖPKE ROMÁNC NAP-
LÓJA 100’ (feliratos)
18:00 A VÁD 138’ (feliratos)
20:30 HAT HÉT 95’

március 28. kedd
BÓDY TEREM:
15:00 JOHN WICK: 4. FELVONÁS 
170’ (szinkronizált)
18:00 NYISD KI A SZEMED VETÍ-
TÉSSOROZAT: R.M.N. 125’ (feliratos)
20:15 TÁR 158’ (feliratos)

március 29. szerda
BÓDY TEREM:
16:15 HAT HÉT 95’
18:00 PAPARAZZI VETÍTÉS-
SOROZAT: DÖGKESELYŰ 115’
20:15 AZ EMBER, AKIT OTTÓNAK 
HÍVNAK 124’ (szinkronizált)

március 30. csütörtök
BÓDY TEREM:
15:15 A TÖLGY 80’
16:45 SAJÁT ERDŐ 65’
18:00 MŰANYAG ÉGBOLT 115’
20:15 EGY RÖPKE ROMÁNC NAP-
LÓJA 100’ (feliratos)

március 31. péntek
BÓDY TEREM:
16:00 HADIK 108’
18:00 HÁROMEZER SZÁMOZOTT 
DARAB 96’ (premier előtt)
+KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
20:30 MŰANYAG ÉGBOLT 115’
PÓCSMEGYERI MALOMMOZI:
19:00 LARRY 108’

április 01. szombat
BÓDY TEREM:
14:00 BELLE ÉS SEBASTIAN – EGY 
ÚJ KALAND 96’ (szinkronizált)
15:45 ASTERIX ÉS OBELIX: A 
KÖZÉPSŐ BIRODALOM 120’ 
(szinkronizált)
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18:00 HAT HÉT 95’
19:45 MŰANYAG ÉGBOLT 115’
PÓCSMEGYERI MALOMMOZI:
10:00 A KIS NICOLAS – ELJÖTT 
A BOLDOGSÁG IDEJE 82’ 
(szinkronizált)

április 02. vasárnap
BÓDY TEREM:
13:45 BELLE ÉS SEBASTIAN – EGY 
ÚJ KALAND 96’ (szinkronizált)
15:30 MÚMIÁK 88’ (szinkronizált)
17:15 SAJÁT ERDŐ 65’
18:30 MŰANYAG ÉGBOLT 115’
20:30 HAT HÉT 95’

április 03. hétfő
BÓDY TEREM:
15:00 NYOLC HEGY 147’ (feliratos)
17:45 JÓREMÉNYSÉG SZIGET 124’
20:00 A SZIGET SZELLEMEI 114’ 
(feliratos)

április 04. kedd
BÓDY TEREM:
15:00 A VÁD 138’ (feliratos)
17:30 MŰANYAG ÉGBOLT 115’
19:30 JOHN WICK: 4. FELVONÁS 
170’ (szinkronizált)
április 05. szerda
BÓDY TEREM:
15:00 SAJÁT ERDŐ 65’
16:15 ELVESZETT ILLÚZIÓK 149’ 
(feliratos)
18:45 KOJOT NÉGY LELKE 103’
20:30 HADIK 108’

KIÁLLÍTÁS

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

március 8. szerda 18:00–19:00
3 NŐ / 3 TÁRS / 3 MÚZSA – Vas 
István asszonyai

Vas István költő, író, műfordító 
múzsái és honlapbemutató.
Az előadás díja: 1000 Ft
Jegyek a Ferenczy Múzeumban 
és online, a jegymester.hu-n vásá-
rolhatók.

március 25. szombat 18:00
A GYŰJTEMÉNY (1900-2022) kiállí-
tás megnyitó
Válogatás a Ferenczy Múzeumi 
Centrum gyűjteményéből
Nyitva: csütörtökön és pénteken
10-18 óra között

ikON – szeNteNDrei kéPtÁr
Fő tér 2-5.

április 5. szerda 18:00
HAJDÚ LÁSZLÓ kiállítás megnyi-
tója
Hajdú László archaikus, prehiszto-
rikus hangulatú munkáiban a ter-
mészeti erők, a föld, víz, levegő, tűz 
(nap) megjelenési formáit keresi. 
A kiállításon legújabb festmény-
sorozatát és ezek alapján készült 
grafikai lapjait láthatja a közönség.
A kiállítás 2023. április 06. – június 
25. tekinthető meg.

MŰvészetMAlOM
Bogdányi u. 32.

március 31. – április 01.
A MÚZEUM EREJE – KONFERENCIA
A konferencia célja, hogy bemu-
tassa a legújabb gondolatokat, 
intézkedéseket és kezdeménye-
zéseket, amelyek szerényen vagy 
radikálisan eltérnek a hagyomá-
nyos múzeumi elképzeléstől, és 
újragondolják a jövő múzeumát.
Jegyár: 3.000 Ft

PhOtOlAB – vajda Múzeum
Hunyadi u. 1.

április 6. vasárnap 18:00
REPRODUCTIO – REGŐS BENEDEK 
KIÁLLÍTÁSA megnyitó
A kiállítás Regős Benedek korábbi, 
valamint csak erre a kiállításra 
készülő újabb munkáit mutatja 
be, a Ferenczy Múzeum gazdag 
gyűjteményének kontextusába 
ágyazva.
2023. április 7. és június 4. között 
látogatható.

CzÓBel MÚzeUM
Templom tér 1.

KÉT PALETTA
Modok Mária & Czóbel Béla kiállí-
tása 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: 
szombat-vasárnap 10.00-12.00

kMettY MÚzeUM
Fő tér 21.

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

március 26. vasárnap 15:00
SMETANA ÁGNES TÁRLATVEZE-
TÉSE. A tökéletesség pillana-
tai – Gyűjteményes szobrászati 
kamarakiállításban.
Belépőjeggyel látogatható!
Előzetes regisztráció szükséges 
a korlátozott a létszám miatt: 
regisztracio@muzeumicentrum.hu.

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

március 4. szombat 18:00
B.L.K.M.L.K. „fekete tej”
Buchholz Zoltán képzőművész 
kiállításának megnyitója
A kiállítás május 6-ig látható.

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

március 17. péntek 18:30
EGY SZELET TEÁTRUM – Paraszkay 
György fotókiállítása.

MÁRCIUS 15.

szeNteNDrei szABADtéri NéP-
rAJzi MÚzeUM
Sztaravodai út 75.

március 15. szerda
HUSZÁROS NAP A SKANZENBEN

sztArAvODAi Úti ÚJ kÖzteMető
Sztaravodai út 47.

március 15. szerda 09:30
KOSZORÚZÁS PETZELT JÓZSEF 
HONVÉD ALEZREDES SÍRJÁNÁL.

Beszédet mond: Márki Miklós 
alezredes, helyőrségparancsnok 
MH SZHTP.
Közreműködik: az MH SZHTP 
katonazenekara

vÁrOshÁzA
Városház tér 3.

március 15. szerda 11:00-12:00
„MEDDIG ALSZOL MÉG HAZÁM?” – 
városi ünnepség
Megemlékezés a Városháza 
előtti téren
Köszöntőt mond:
Pilis Dániel alpolgármester
Ünnepi beszédet mond:
Bozsóki Botond a Móricz Zsigmond 
Gimnázium 12. osztályos tanulója
Ünnepi műsor

március 15. szerda 11:45
TÉRZENE A FŐ TÉREN
Közreműködik: az MH SZJTP 
katonazenekara

március 15. szerda 12:00
KOSZORÚZÁS A PETŐFI – SZO-
BORNÁL A TEMPOLMDOMBON
a Petőfi Kulturális és Hagyomány-
őrző Egyesület szervezésében.
Katonadalokat énekel a Kossuth 
Lajos Nyugdíjsas Klub Ezüstfény 
együttese.

március 15.szerda 13:00
KOSZORÚZÁS A VASVÁRI-SZO-
BORNÁL A Deák Ferenc utcában.

P’Art MOzi
Duna korzó 25.

március 15.szerda 15:30
TOLDI – A MOZIFILM 107’

március 15.szerda 17:30
HADIK 108’

GYEREK

kMettY MÚzeUM
Fő tér 21.

március 19. vasárnap 10:00-12:00
MOZOG, NEM MOZOG… CSALÁDI 
NAP
A tökéletesség pillanatai – Gyűj-
teményes szobrászati kamaraki-
állítás. Szobor Játékot játszunk, 
formákat és anyagokat vizsgálunk. 
Hétköznapi anyagokból szobrokat 
formálunk. Regisztráció szükséges: 
muzeumpedagogia@muzeumicent-
rum.hu

ÁMOs iMre -ANNA MArGit 
MÚzeUM
Bogdányi út 10.

szerdánként
GYÍK MŰHELY CSOPORT
Kezeslábas Természet – 15.00-
16.30 5-7 éveseknek
Kerekerdő Botanika – 17.00-18.30 
8-12 éveseknek
Jelentkezés:
kovacsreka.gyik@gmail.com

péntekenként
GYÍK MŰHELY CSOPORT
Keszekószálók – 15.00-16.30 5-7 
éveseknek
Bolygókoptatók – 17.00-18.30 8-12 
éveseknek
Jelentkezés: menyhertjuci.gyik@
gmail.com

A KÖLTŐ TE MAGAD LÉGY!
„szabad-ötletek jegyzéke”

Tavasszal borítsuk be Szentendrét költészettel!

Ha nemcsak olvasni szereted, hanem magad is szívesen írsz verseket, küldd 
el nekünk, a Szentendrei Kulturális Központnak, s mi gondoskodunk róla, 
hogy egész Szentendre olvassa művedet. Az általatok beküldött verseket 
belvárosi helyszínekre és buszmegállók üresen szomorkodó plakáttartóiba 
tesszük közszemlére. Április 8-ra, a Magyar Költészet Napja előtti hétvégére  
pedig elkészítjük Szentendre Verstérképét, melyen minden általatok beküldött 
és általunk kirakott vers helyszíne rajta lesz. Ezen a gyönyörű tavaszi hétvégén 
- kezetekben a Verstérképpel - egy lírai sétát tehettek Szentendrén. 
Április 11-én a Magyar Költészet Napján minden általatok írt verset 
megtalálhattok majd a Szentendrei Kulturális Központ Facebook oldalán.  
Április 22-én 11:30-tól pedig a Barlangban mindenki felolvashatja a versét!

2023. március 31-ig várjuk a saját költésű, szalonképes műveket, kortól, nemtől, 
műfajtól, terjedelemtől függetlenül a rendezveny@szentendre.hu e-mail címre.

Információ:
SZENTENDREPROGRAM.HU     SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT

KULTK_SZEVI_92,5X130,4mm.indd   1 2023. 02. 24.   12:53
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Aktuális programok: facebook.
com/gyikmuhelyszentendre
www.muzeumicentrum.hu

P’Art MOzi
Duna korzó 25.

április 8. szombat 10:00
kippkopp a fűben
Zenés bábelőadás Marék Veronika 
meséje alapján, melyben Kippkopp 
elindul barátot keresni magának
Részvételi díj: 2000 Ft

BArlANG
Duna korzó 18.
www.szentendreprogram.hu

március 4. szombat 10:00
TÁNCHÁZ – Gyermek és családos 
táncház Tímár Sárával és zene-
karával
Tímár Sára szentendrei énekesnő 
évek óta visszatérő vendége a Bar-
lang színpadának. Ezúttal gyerekek 
számára szervez táncházat.
Belépő: 1500 Ft

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

március 13.,20. és 27. 16:30
Papírszínház mese minden hétfőn

március 17. 14:00-16:00
Társasjáték-délután

március 18. szombat 16:00
A LÁDA TITKA – gyerekelőadás
A Fitos Dezső Társulat produkciója
Szereplők: Gellén Péter és 
Molnár Bálint

március 31. 16:30
MADÁRVONULÁS – a Lépten-
Nyomon programsorozat 
következő gyerekelőadása.
A tavasz kezdete a madárvonulás 
kezdete is.

április 1.szombat 16:00
NO, MEGÁLLJ CSAK, KANCSIL! – 
gyerekelőadás
Marica Produkció
Szereplők: Sz. Nagy Mari és 
Tárnok Marica

PÜsPÖkMAJOr klUBkÖNYvtÁr
Hamvas Béla u.6.
www.hbpmk.hu

március 11.szombat 10:00
Kokas foglalkozás a Püspökmajori 
Klubkönyvtárban
Népzenei alapokon nyugvó 
személyiségfejlesztő foglalkozás 
óvodásoknak

ELŐADÁS

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

március 8.szerda 17:00
KI A SZABADBA – Hegyes Katalin, 
Kirándulási tippek Budapesten és 
környékén.
Számos ötletet kaphatnak egy 
hétvégi kiránduláshoz, megismer-
hetik a tanösvények történetét, 
sokszínűségét. A belépés ingyenes!

március 20. hétfő 19:00
TELTHÁZ – komédia

A Játékszín produkciója.
Szereplő: Nagy Sándor

március 21. kedd 17:00
TAVASZI MUNKÁK A KERTBEN –
szakértő: Szomorú Miklós kertész

március 22. szerda 19:00
BÁLINT+JORDÁN=160 – Molnár 
Ferenc-est
A Rózsavölgyi Szalon produkciója
Fellépők: Bálint András és Jordán 
Tamás

március 25. szombat 19:00
LIAISON – zenés stand up
Pokorny Lia produkciója
Előadók: Pokorny Lia és Kéméndi 
Tamás (harmonika)

március 26.vasárnap 19:00
MEG SE KÍNÁLTAK – kocsmaária
A 6Szín produkciója.
Előadó: Thuróczy Szabolcs

március 29.szerda 17:00
SZENTENDRE A VALÓSÁGBAN
ÉS A MŰALKOTÁSOKON előadás-
sorozat harmadik része: Szakrális 
témák és helyszínek
Előadó: Török Katalin.

március 31.péntek 19:00
ALAINE – IDEJE A MEGHALÁSNAK 
bábjáték felnőtteknek
A KL Színház produkciója.
Előadó: Markó-Valentyik Anna

április 2.vasárnap 18:00
AZ ŐSI KÖRFORGÁS – balett
Kortárs & Balett Tánccsoport 
Szentendre produkciója

szeNteNDrei szAMOs MArCiPÁN 
CUkrÁszDA
klimt szalon
Dumtsa Jenő u. 14.

március 18.szombat 15:00
DUNAKANYAR – keserédes 
komédia
A Szentendrei Teátrum produkciója
Szereplők: Szinetár Dóra és 
Makranczi Zalán

WORKSHOP

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

szerdától péntekig 14:00-18:00,
hétvégente 10:00-18:00 között
FESS EGYEDI KERÁMIÁT!

csütörtökönként 16:00-18:00
KERÁMIA SZAKKÖR GYEREKEK-
NEK
Varga Tímea keramikussal
szombatonként 14:00-17:00
AGYAGOZÁS – KORONGOZÁS ÉS 
MÁR TECHNIKÁK
Varga Tímea keramikussal

szerdánként 15:00-16:30
szombatonként 14:00-15:30
ARTURMIX 7-14 éveseknek
Brezina Stana képzőművésszel

március 5., 19. és április 2.
vasárnaponként 10:30-12:00
AGYAGOZÁS ÓVODÁSOKNAK
Brezina Stana képzőművésszel

Minden foglalkozáshoz előzetes 
bejelentkezés szükséges, kivéve a 
kerámiafestést.
Regisztráció a honlapon keresztül.

SZENIOR

GONDOzÁsi kÖzPONt
Sztaravodai út 2.

március 27. és 31. között
„NYITOTT HETEK” a Gondozási 
Központban

március 27. hétfő 10:00
Vigyázó László Péter fafaragó 
kiállításának megnyitója

március 28. kedd 10:00
Bibliaóra Kovács Marikával

március 29. szerda 10:00
Irodalomterápiás foglalkozás 
Horváth Judit pszichológussal

március 30. csütörtök 10:00
Tavasz köszöntő délelőtt 
élőzenével

március 31. péntek 10:00
Kézműves foglalkozás

EGÉSZSÉG

szeNteNDrei JÁrÁs
eGészséGfeJlesztési irODA
Pócsmegyer, Ady Endre utca 22.
efi.szentendre.hu

március 1., 8., 22. és 29. 14:00-
15:00
GYALOGLÓKLUB
Budakalász, Omszk park, GÓL 
vendéglő előtti tér
A gyaloglóklubról az efi@szeiren-
delo.hu e-mail címen, valamint a 
+36 70/456 0650-es telefonszámon 
Lazanyi Editnél lehet érdeklődni. 
A csoporthoz a járásból lehet 
csatlakozni, az első alkalom előtt 

érdemes az aktuális indulás részle-
teiről tájékozódni.
Kiket várunk? Nyugdíjasokat, akik 
kedvet éreznek a szabad levegőn 
végezhető sportszerű gyaloglás-
hoz, és mindezt szívesen tennék 
közösségben.

PÜsPÖkMAJOr klUBkÖNYvtÁr
Hamvas Béla u.6.

kéthetente hétfőn 18.00
BIBLIOTERÁPIA – Irodalom és 
önismeret
Biblioterápiás foglalkozás a 
Püspökmajor Klubkönyvtárban. 
Előzetes jelentkezést kérünk. 
Foglalkozásvezető: Horváth Judit 
pszichológus, biblioterapeuta 
kiképző.

STRESSZOLDÓ FOGLALKOZÁSOK
A foglalkozások nem épülnek 
egymásra!
március 8. 18:00-19:00
LÉGZÉSTECHNIKÁK A STRESSZ-
OLDÁS SZOLGÁLATÁBAN
március 22. 18:00-19:00
VIZUALIZÁCIÓS GYAKORLATOK A 
STRESSZOLDÁS SZOLGÁLATÁBAN
Jelentkezés és bővebb információ:
www.efi.szentendre.hu

v8 UszODA és 
szABADiDőkÖzPONt
Kálvária út 16/c

február 7., 14., 21. és 28. 9:00-10:00
KÖZÖSSÉGI GERINC TORNA

március 20. hétfő 14:00-18:30
EGYÉNI ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS 
ÉLETMÓD TANÁCSADÁS
Idén is havi egy alkalommal 
lehetőséget kínálunk az ingyenes 
állapotfelmérésre, és életmód
tanácsadásra, amelyre előzetes 
regisztráció szükséges.
Bővebb információ:
www.efi.szentendre.hu

2023. MÁRCIUS 17. — ÁPRILIS 2.

BÁLINT András I FALUSI Mariann
FITOS DEZSŐ TÁRSULAT I JORDÁN Tamás

KÉMÉNDI Tamás I LUKÁCS Miklós
MAKRANCZI Zalán I MARKÓ-VALENTYIK Anna

NAGY Sándor I POKORNY Lia I ROST Andrea
SÁRIK Péter I SZ. NAGY Mari I SZINETÁR Dóra

THURÓCZY Szabolcs I TÁRNOK Marica

szentendreitavaszifesztival.hu

EGYEDÜL, VAGY PÁROSBAN
EGY KÁPRÁZATOS VÁROSBAN
— ÖNÁLLÓ ÉS DUETTESTEK —
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Nagy múzeumi nyitány Szentendrén

Ferenczy Károly Gesztenyefák című festménye is látható lesz 
A GYŰJTEMÉNY kiállításon

Ahogy tavasszal sorra virágba borulnak és kizöldülnek a fák, úgy 

nyitnak ki sorra a ferenczy Múzeumi Centrum kiállítóhelyei a téli 

időszak után. készüljünk a különleges művészeti utazásokra!

Télen a magas energiaárak miatt csak hétvégenként lehetett 

látogatni néhány kismúzeumot Szentendrén. Ennek ellenére 

is fantasztikus kiállításokkal indult a szentendrei Ferenczy Mú-

zeumi Centrum éve, és a folytatás még ígéretesebb! Január 

végén hiánypótló gyűjteményes szobrászati kamarakiállítás nyílt 

a Kmetty Múzeumban, a Képtárban, februárban a BME Építész-

mérnöki Kar Középülettervezési Tanszék 250 hallgatójának ter-

veiből nyújtottak válogatást.

A tavaszi nyitás rengeteg újdonságot tartogat: megújult terekkel 

nyílik meg a Ferenczy Múzeum és a MűvészetMalom, szobrászat, 

festészet, fotóművészet, régészet, építészet a palettán, klasszikus 

és kortárs alkotók művei a tárlatokon.

Szentendre, a festői fekvésű, Duna-parti város megannyi művészt 

megihletett. Művészeink öröksége és a köztünk élő alkotók min-

den szentendreinek fontosak, ez a mi városunk, a mi művészeink, a 

mi múzeumaink. A Ferenczy Múzeumi Centrum éppen ezért egye-

di bérletkonstrukciót dolgozott ki: a szentendreiek kedvezményes 

belépőjegyekkel látogathatják a kiállításokat. További információk 

az FMC honlapján: www.muzeumicentrum.hu.

A ferenczy Múzeumi 

Centrum tavaszi kiállításai:

A tökéletesség pillanatai – 

Gyűjteményes szobrászati 

kamarakiállítás

2023.01.28. – 04.23.

Nyitva: szombat – vasárnap, 

14–16 óra között

kmetty Múzeum,

Szentendre, Fő tér 21.

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 Gábor, 

Mészáros Dezső, Németh 

Ágnes, Papachristos Andreas, 

Rózsa Péter, Smetana Ágnes, 

Szentirmai Zoltán, Z. Gács 

György.

A GYŰJteMéNY (1900-2022)

Válogatás a Ferenczy Múzeumi 

Centrum gyűjteményéből

2023.03.26. – 2028.03.

Nyitva: csütörtök – vasárnap, 

10-18 óra között

Megnyitó: 2023. március 25. 

18:00

ferenczy Múzeum,

Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.

Egyidejűleg láthatunk alkotáso-

kat napjaink kiemelkedő kortárs 

képzőművészeitől, többek kö-

zött Kaszás Tamástól,  Szentirmai 

Zoltántól és a 20. század olyan 

meghatározó, szentendrei alak-

jaitól, mint Barcsay Jenő, Bálint 

Endre, Czóbel Béla, Deim Pál, a 

Ferenczy-család: Károly, Noémi 

és Béni,  Korniss Dezső, Kmetty 

János, Vajda Lajos. Külön szek-

ció foglalkozik a szentendrei 

Vajda Lajos Stúdió művészeinek 

munkásságával.

A múzeum ereje – 

konferencia

2023.03.31. – 04.01.

MűvészetMalom,

Szentendre, Bogdányi u. 32.

Jegyár: 3.000 Ft/fő. ICOM tag-

sággal a belépés ingyenes.

A konferencia célja, hogy be-

mutassa a legújabb gondolato-

kat, intézkedéseket és kezde-

ményezéseket, amelyek szeré-

nyen vagy radikálisan eltérnek 

a hagyományos múzeumi el-

képzeléstől, és újragondolják 

a jövő múzeumát.

hajdú lászló kiállítása

2023.04.06. – 06.25.

Megnyitó: 2023. április 5. 17:00

ikON – szentendrei képtár, 

Szentendre, Fő tér 2-5.

Hajdú László archaikus, pre-

hisztorikus hangulatú munkái-

ban a természeti erők, a föld, 

víz, levegő, tűz (nap) megjele-

nési formáit keresi. A kiállításon 

legújabb festménysorozatát és 

ezek alapján készült grafikai 

lapjait láthatja a közönség.

reproductio. regős Benedek 

kiállítása

2023.04.07. – 06.04.

Megnyitó: 2023. április 6. 18:00

Photolab – vajda Múzeum, 

Szentendre, Hunyadi u. 1.

A kiállítás Regős Benedek ko-

rábbi, valamint csak erre a ki-

állításra készülő újabb munkáit 

mutatja be, a Ferenczy Múze-

um gazdag gyűjteményének 

kontextusába ágyazva.

Árpád népe – régészeti 

konferencia

2023.04.13. – 15.

MűvészetMalom,

Szentendre, Bogdányi u. 32.

A Magyar Nemzeti Múzeum és 

a Ferenczy Múzeumi Centrum 

szervezésében létrejött kon-

ferencia a magyar honfogla-

lás kor kutatásának legújabb 

eredményeit mutatja be ne-

ves előadók meghívásával. A 

konferencia a Tarsolyleme-

zek – A honfoglaló elit kincsei 

című kiállítás hivatalos kísérő 

eseménye.

Tarsolylemezek – A 

honfoglaló elit kincsei

2023.04.14. – 09.17

MűvészetMalom,

Szentendre, Bogdányi u. 32.

Megnyitó: 2023. április 13. 

18:00

A kiállítás szenzációja, hogy 

nemcsak a nagyközönség, de 

a szakma is most láthatja elő-

ször együtt az összes, a mai 

Magyarország területéről elő-

került tarsolylemezt, köztük a 

néhány hónapja feltárt két, 

Pátyon előkerült példányt. A 

Magyar Nemzeti Múzeummal 

közösen megrendezett kiállí-

tás a lemezek mellett a pátyi 

temető gazdag anyagából is 

bemutat több leletet.

vajda, a próféta – vajda 

lajos és az európai iskola 

kapcsolata

2023.04.30. – 10.01.

vajda Múzeum,

Szentendre, Hunyadi u. 1.

A fiatalon elhunyt Vajda Lajos 

(1908-1941) mélyen progresz-

szív művészete az Európai Is-

kola tagjainak szemléleti és 

világnézeti példázatává vált. A 

Vajda, a próféta c. kiállítás szin-

te kizárólag Vajda Lajos művei-

re koncentrálva, három fogalmi 

és tematikus egység mentén 

vázolja az életmű egyes állo-

másait és ezek kapcsolatát az 

Európai Iskola gondolatiságá-

val és művészetével.
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Olykor egy pillanaton múlik minden

Szentendrén is élnek hajléktalanok, akik szinte hozzátartoznak a város 
arcához, nap mint nap elmegyünk mellettük, látjuk egyre aszottabbá váló 
vonásaikat. Az utcákat járva megismerkedtünk néhányukkal.

Itt élnek közöttünk, a mi hajléktalanja-

ink ma is kint vannak a HÉV állomáson. 

Február van, a nap mégis melegen süt, 

épp a padokra, ilyenkor nem tűnik any-

nyira nehéznek a tél. Ők ketten rezzenés-

telen arccal ülnek ott, szinte órákon át. 

Néha szólnak egymáshoz. A pár a HÉV 

állomáson, Imre és Beus. A férfi épp ma 

56 éves. Hirtelen változik a szín, amikor 

egy fiatalabb nő kiáltva támad rájuk, nem 

nagyon érteni, miért, csak szitkozódik, és 

egy férfinév is elhangzik, valami szerelmi 

ügy bomlik ki, úgyhogy magasra csapnak 

az indulatok. A falak visszhangozzák a dü-

hödt szavakat.

Egy sárga mellényes férfi mellettem, meg 

is jegyzi, hogy „Miért nem viszik be az ilye-

neket rögtön? Alkoholista csövesek!”…

A kötekedő asszony ordít, futkos fel-le, a 

tér visszhangzik, az emberek megállnak, 

majd egyszerre megunja, és a társaival 

egy távolabbi padon beszélgetnek to-

vább. A pár ottmarad egyedül, újra szür-

ke egyhangúságban peregnek a percek 

tovább. Bizalmatlanok, mikor odalépek, 

mit akarok, miért kérdezgetek, vetik elém 

a szavakat. Aztán mégis mesélni kezde-

nek.

„Beus tanult asszony” – mondja Imre, – „ha 

ki kell tölteni egy papírt, akkor ő tölti ki, 

mert én nem tudom, mit kell odaírni”, me-

séli a férfi, akinek két szakmája van, hen-

tes és tetőfedő ács. Most is megkeresi a 

pénzt, ha kell, mondja büszkén, tavaly az 

utcáról ment dolgozni egészen messzire, 

a Balatonra. Hajnalban kelt, hogy elvigye 

az autó a magyar tengerhez. De most té-

len nem akar, nem engedi a hideg. Imre 

büszke rá, hogy ő nem kéreget, azt azért 

már mégsem, de ha valaki hozzájuk jön, 

hogy adna valamit, az más, azt elfogadja.

„Mert vannak azért jó emberek!” – fűzi hoz-

zá rekedtes hangján az asszony. „Volt pél-

dául az az utcai szociális munkás, az Erzsi 

a Vöröskereszttől, aki szívét-lelkét kitette 

értünk. Megszervezte, hogy a Metróból ide 

kerüljenek az élelmiszeradományok, az jó 

volt nagyon! Kaptunk húst is, megfőztük, 

megettük, jó lenne az most is. De Erzsi el-

tűnt egy napon, nem tudjuk, miért és azóta 

nincs élelmiszerosztás Szentendrén.”

egyszer fenn, egyszer lenn

„Vasárnap járunk a Merőkanálba, ott sokat 

segítenek” – folytatja Imre, – „nem csak ételt 

kapunk, megszerzik, amire szükségünk van. 

Egy matracot is adott valaki például, de nem 

tudom mivel elhozni, nehéz nagyon, hát ho-

gyan oldjam meg?” – tárja szét a karját, hogy 

na, ilyen jellegű problémáik vannak.

Minek a matrac, nem a szállón alszanak? 

– kérdezem, és zavart csend támad ekkor, 

várunk egy hosszúra nyúlt másodpercet, 

mire Imre kiböki, hogy ő ki van tiltva szál-

lóról. Örökre. Azt nem tudja, miért, de ez a 

helyzet, és azóta egy üdülőházban laknak 

fenn a hegyekben. Fűtés az nincs, de taka-

róval fel vannak készülve.

„Mindenkit befogadunk, akinek szüksége 

van rá” – bólogat Beus, de nem folytathatja, 

mert rendőrök lépnek közénk.

„Megjöttek” – pillant fel rám Imre, és a nevét 

is mondja a rendőrnek, ismerik itt egymást 

már jól, hiszen mindennaposak az ilyen iga-

zoltatások. Fel kell állniuk, odamenni a má-

sik hajléktalan csoporthoz és egyszerre kell 

felsorakozniuk a rendvédelem előtt. Biztos 

valaki kihívta őket az előbbi lárma miatt.

Deim Balázs fotós kollégámmal csendesen 

várunk, míg előkerülnek a személyi okmá-

nyok. Valakit kitámogatnak közben a parko-

lóba, egy mentőautó várja, villog a kék fény 

az autó tetején. A másik csoport tagjai eltűn-

nek a térről, a rendőrök elmennek, Beusék 

pedig visszaülnek a helyükre, és Imre egy 

sárga vonalra mutat a földön, hogy látom-e.

„Na, mert ha azon belül dohányzunk, azért is 

bírság jár, vagy ha eldobom a csikket, azért 

is, vagy csak azért, hogy itt ülünk. De hát mi-

ért?” – emeli fel a hangját. „Mi nem ülhetünk 

itt csak úgy? Mindig ez történik, és megbün-

tethetnek húszezer forintra, aztán az örökre 

fennmarad, ha nem fizetem ki. Leülhetem 

persze, bemehetek a börtönbe három-négy 

napra. De ha nem, akkor a tartozás sosem 

tűnik el, és ebből sok összegyűlhet, mert 

minden nap jönnek. Szerencsére ma nem 

kaptunk bírságot, rendes ember ez a rendőr, 

nagyon rendes!”

„Á” – legyint az asszony, hogy nem úgy van 

az mégsem, – „mert megnézhetik, mi van a 

táskámba’, csak mutassam meg, van-e ben-

ne alkohol. És ha van, nem lehet nálam? Nem 

segítséget kapunk, csak még egyet rúgnak 

belénk!”

„Tudja, hányszor gondoltam, hogy legyen 

ennek vége?” – áll fel most Imre, és mu-

Imre és Beus | Fotó: Deim Balázs
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tatja, hogyan vágná el a csuklóján az eret. 

„Mert mit ér így az élet? Nem lenne-e jobb, 

ha vége lenne? Ha már annyi sem adatik, 

hogy egy padon ülhessek?” – és most az 

elkeseredés vörösre színezi a szemét. El-

hallgat egy időre, majd úgy folytatja, hogy 

nekik itt van idejük gondolkodni az életen, 

és az élet hullámhegyek és völgyek soro-

zata, egyszer lenn, egyszer fenn. De Imre 

szerint, aki fent van, az nem gondolja, hogy 

le is kerülhet. Pedig olykor egy pillanaton 

múlik minden, és bárki hamar itt találhatja 

magát. Mindenkinek ajánlaná, hogy pró-

bálja ki csak egyetlen egy hónapig itt az 

utcán, másképp néznék az életet. Az első 

két hónap igazán kegyetlen, de aztán ezt is 

megszokja az ember.

A rabszolgaság meséje

Megszokta Bari Laci is, akinek levágták térd 

alatt a lábát. Ő ott ücsörög mindig a belvá-

rosban, az evangélikus templom előtt, vagy 

a Tourinform irodánál, esetleg a moziban. 

Általában keresztrejtvény van a kezében, 

azzal üti agyon az időt. Ma nehezen találjuk 

meg, egyik megszokott helyén sem látjuk, 

és a moziban sem kerül elő rögtön. A por-

tást kérdezem addig, hogy nem zavarja-e, 

hogy itt szokott ücsörögni órákon át. De az 

asszony szerint csendes ember a Bari Laci, 

nincs vele baj és tél van, neki is kell lennie 

valahol, ha már így alakult az élete.

László tényleg csendes, de azért a tár-

saságnak örül ő is, hálás, ahogy Beusék, 

hogy kíváncsi rá valaki. Tíz éve várja már 

az utcán az idő múlását, azóta reméli, hogy 

egyszer lesz újra munkája. Mert az segíte-

ne rajta, ezt mondja, amikor megkérdezem, 

hogy mire vágyna, mit szeretne még az 

élettől. Egykor kőfaragó volt „Pap Lacinál”, 

ott dolgozott éveken át. Aztán valaki szólt, 

menjen vidékre, azt ígérte, ott majd jó élete 

lesz. Egy Kecskemét környéki településre 

került, de nem maradt sokáig, mert egy 

ottani munkás figyelmeztette, hogy itt rab-

szolgaként tartják az embereket, dolgoz-

tatják őket semmi pénzért, és ételt is alig 

adnak. Laci erre kiszökött a kapun, tél volt, 

éjszaka, és ahogy kilépett rajta, beszakadt 

a jég a lába alatt. A fagyos víz elöntötte a 

cipőjét, és mire gyalog felért Budapestre, 

megkékült a lába. Kórház és amputáció 

következett, már nem tudták megmenteni 

a lábát. A műtét után felgyógyult, implan-

tátuma lett, és ő újra dolgozni próbált kőfa-

ragóként. A műhelyben azonban baleset-

veszélyesnek találták a jelenlétét, mert ha 

például nem jól lép és elejti a követ, más 

is megsérülhet.

„De ez a vidéki út semmi volt ahhoz képest, 

mint amikor Párizsból gyalogoltam haza-

felé” – mosolyog ránk, és élvezi, hogy el-

képedünk a hallottakon. – „Tizenhat napig 

jöttem, és havat ettem víz helyett” – meséli, 

és elakad a szavunk a regényes fordulat 

miatt.

„A Légióba akartam jelentkezni” – árulja 

el, – „de már túlkoros voltam harmincnyolc 

évesen, nem voltam alkalmas, hazaküldtek. 

Jó kaland volt. Megpróbáltam, nem sikerült. 

A feleségem is próbálkozott egy másikfajta 

élettel” – teszi aztán hozzá, amikor azt firta-

tom, hogy nincs-e családja, gyerekei. De ez 

sem szokványos történet, mert a felesége 

Peruból hozott Hollandiába ezt-azt, olyas-

mit, amit nem kellett volna. Aztán le is csuk-

ták, Peruban ült kilenc évet a börtönben, 

hogy él-e még, senki sem tudja.

De ilyen kalandra ő nem vágyott, csak a 

sport, az erőpróba érdekelte. Ez itt az utcán 

valami egész másféle kihívás, amit nehéz 

teljesíteni. Sokakat az alkohol segíti, de őt 

nem, őt a csokoládé és a szaloncukor, az a 

gyengéje. Egy szelet csokin elél egész nap, 

van benne kalória, és ha sikerül szereznie 

egy táblával, az ebédért sem megy el a Ked-

vencbe. Ma például nem. Nem panaszkodik 

most sem, csak annyit mond, hogy nincs 

tolla, amivel megfejthetné a keresztrejt-

vényt, ezért odanyújtom az enyémet. Apró 

ajándék, ami nehezen enyhítheti a minden-

napok súlyát.

kedvenc

Délután van, elmúlt három óra, a szent-

endrei Kedvenc kifőzde hátsó bejáratánál 

gyülekeznek az emberek. Németh Judit, a 

tulajdonos, már 15 éve osztja szét az azna-

pi maradékot, és mikor kérdezem, hogyan 

kezdődött, gondolkozni kezd, már nem is 

emlékszik pontosan. De mindenkinek ad, 

aki kér. Jön Imre is, akivel korábban talál-

koztunk, és még jónéhányan. Majd egy jól 

öltözött úr száll le a bicikliről, de kéri, ne 

fényképezzük, mert ő nem is hajléktalan. 

Magánzó, ahogy ő mondja, van lakása, 

nyugdíja, de egyedül él, és egy személyre 

nem érdemes főzni, inkább innen hordja. 

Juditka pedig mosolygósan osztja az ételt, 

nem kérdezi, ki hajléktalan, ki kisnyugdíjas, 

kinek, miért kell az étel, csak meri a levest, 

teszi dobozba vagy ételhordóba, kinek 

mije van. Azt meséli, hónap végén megnő 

a „forgalom”, érezhető, hogy többen állnak 

sorban. Ismer már mindenkit, tudja, kinek a 

feje felett nincs tető, és akiről tudja, hogy 

az utcán alszik, annak meg is melegíti az 

ebédet, hogy legalább egy pillanatra át-

melegedjen. Ha hideg az idő, még a szál-

lóba is odaszól, hogy figyeljenek, jöjjenek 

ki, ne hagyják az embereket megfagyni. Ő 

nem tudna úgy nyugodtan aludni.

Rist LillaBari Laci | Fotó: Deim Balázs

Mindenkinek ajánlaná, hogy próbálja ki 
csak egyetlen egy hónapig itt az utcán, 
másképp néznék az életet.

Németh Judit | Fotó: Deim Balázs
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A nyomat, mint műalkotás
éppen két éve, hogy a ferenczy Múzeumi Centrum elindította hagyományteremtő vál-

lalkozását, melynek nyomán – kortárs művészek kiállításaihoz kapcsolódva – egyedi 

grafikai mappák készülnek a múzeum Grafikai Műhelyében. Az immár 5 részes soro-

zatról Muladi Brigitta művészettörténésszel beszélgettünk.

Az ikON kiállítótere szentendrei kötődésű 

művészek számára biztosít rendszeres be-

mutatkozási lehetőséget. tárlataihoz szo-

rosan kapcsolódik a szentendrei Grafikai 

Műhely; itt készülnek a bemutatott műve-

ket reprezentáló szitanyomatok. Az ikON 

vezetőjeként a te kezdeményezésed volt 

a művészi nyomatok terve?

Közös elképzelés nyomán, Prosek Zoltán 

igazgató kezdeményezésére született meg 

a koncepció, azzal együtt, hogy engem is 

régóta foglalkoztat a gondolat. Persze nem 

mondok vele újat: gondoljunk csak a múze-

umshopokra, ahol dizájntárgyak, ékszerek 

készülnek egy-egy műalkotás alapján – és 

ugyanígy szitanyomatok is. A mi esetünkben 

ez utóbbi tűnt kézenfekvőnek, hiszen hosszú 

évekig a múzeum égisze alatt működött a 

nagy múltú Szentendrei Grafikai Műhely.

és amelyről – tegyük hozzá – nem is olyan 

rég hangos vita zajlott a nyilvánosságban, 

de az egy másik történet… A grafikai map-

pák elkészítése azért komoly kihívás lehet 

a műhely számára.

Az elindulás sem volt egyszerű, műhely-

mestert ugyanis nagyon nehéz találni, ez 

egy nagyon komoly tudás, hosszú évek 

alatt érik valaki mesterré. Hiányszakmáról 

beszélünk, amit űznek ugyan néhányan, ám 

gyakran számunkra megfizethetetlen áron 

vállalják saját gépparkkal a teljeskörű nyo-

mást. Végül tapasztalt erdélyi mestert sike-

rült találnunk Bartis Elemér személyében, 

aki főállásban a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem grafikai műhelyvezetője. Hosszú 

előkészületek után sikerült elindulni, nem 

is akárkikkel.

Az első, Haász István festő, művésztanár, a 

szentendrei régi Művésztelep tagja hosz-

szú évekig itt élt és alkotott a városban.

Továbbá Balogh László, Barcsay barátja, a 

modernizmus egyik kiemelkedő képviselő-

je, ma is aktív festő, grafikus, itt él Szentend-

rén. Nádler István szintén a Grafikai Műhely 

tagja volt egy időben. Ők hárman voltak az 

elsők – mindannyian a kezdetek grafikai 

műhelyének szellemiségét, minőségét kép-

viselik, így ki is jelölték az utat számunkra. 

Feltétlenül említsük meg a szintén tősgyö-

keres szentendrei Vincze Ottót is!

Persze emellett elkezdtünk fiatalokat is be-

vonzani a programba. Olyanokat, akiknek 

azért van valami közük azokhoz a konst-

ruktív, szürrealista, nonfiguratív irányzatok-

hoz, amivel azonosítani szokás Szentendre 

képzőművészetét (ma ez a digitális tech-

nikákkal, rendszerelméletekkel is szoros 

kapcsolatban lehet). Akik nem csak itthon, 

de külföldön is megjelentek már, és általuk 

a mi kezdeményezésünk is megjelenhet a 

kortárs művészet fősodrában. Ilyen például 

a külföldön élő és alkotó Fridvalszki Márk, 

aki nagyon inspirálónak tartotta a szentend-

rei művészeket – ki is állítottuk vele együtt 

Deim Pál, Barcsay Jenő, Balogh Laci bácsi, 

Czakó Margit, Vajda Júlia, Korniss Dezső 

munkáit.

Az alkotók kiválasztásában az is meghatá-

rozó volt, hogy a művész alkotásai alkal-

masak legyenek szitanyomat készítésére?

Nem egészen. A kiindulási pont minden 

esetben egy kiállítás létrehozása volt. Nád-

ler István kifejezetten a múzeum felkérésére 

állította össze az alkotásait egy erős gon-

dolati ív mentén; Balogh Laci bácsival élet-

mű-összegző sorozatot készítettünk. Frid-

valszki Márk szintén „végigtekintett” eddigi 

munkáin, Vincze Ottó pedig a legfrissebb 

műveivel készült a kiállításra.

A művészek jelenléte elengedhetetlen a 

grafikai folyamat során, hiszen nekik is na-

gyon fontos, hogy a nyomat az eredeti mű-

höz méltó, minőségi alkotás legyen.

Az egyenként 10-10 grafikai lapot tartalma-

zó mappákból erősen limitált darabszám 

készült, ami nyilván növeli az értékét. kik 

érdeklődnek, kik a vásárlók?

A mappákat elsősorban gyűjtők keresik, 

ami érthető, hiszen az áruk most 800 ezer 

és 1,2 millió forint között mozog. A lapokat 

egyenként is meg lehet vásárolni, ezek már 

inkább a nagyközönség számára elérhető 

műalkotások, és viszik is őket szerencsére 

– a nyomatoknak eddig mintegy fele fogyott 

már el. Csak érdekességként: van, aki kifeje-

zetten a próbanyomatokat keresi.

Meglepő számomra, hogy gyűjtők érdek-

lődnek – azt gondoltam, ők az eredeti al-

kotásokra koncentrálnak.

Maga a technika több száz éve fejlődik, ala-

kul. Gondoljunk csak a sokszorosított díszes 

kódexlapokra, Dürer fametszeteire, a réz-

karcok megjelenésére! A XX. század eleji 

gondolkodók kezdtek el azzal foglalkozni, 

hogy a sokszorosítással mi történik az ere-

detiség fogalmával?

A fotóművészet megjelenésével a kérdés 

eldőlt – a nyomat egyenértékű a műalkotás-

sal, és hogy mennyit ér a piacon, az a darab-

számtól függ. Persze vannak kivételek: Cha-

gall alkotásait több tízezres példányszám-

ban nyomtatták – nálunk a múzeumban is 

egy ilyen, Czóbelnek dedikált szitanyomata 

található –, mégis magas a piaci értékük.

Hogy a nyomatok miként épültek be műal-

kotások közé, arra van egy szemléletes tör-

téneti szál is, Czóbel kapcsán.

Az első világháború után nem voltak alap-

anyagok, mindent felszívott a hadiipar, el-

tűntek az olajfestékek is a piacról. A mű-

vészek ekkor a maradék festékeiket vas-

tagon vitték fel a vászonra, mert nem volt 

hígító, gyakran mindkét oldalát használták, 

olcsóbb anyagokra festettek, majd elkezd-

tek nyomatokat is készíteni. Az így készült 

alkotások sokáig kitöltötték az olajfestmé-

nyek hiánya okozta piaci rést. Az avantgárd 

rengeteg papírmunkát produkált, a nyomat 

és monotípia a gyűjtők által máig keresett 

műalkotássá vált.

A 2021-ben elkezdett projekt remélhetőleg 

idén is folytatódik. Mire számíthatunk?

Hajdú László kiállítását már nagyon várjuk 

– a szentendrei Új Művésztelepen alkotó 

festőművész az utóbbi években nem volt 

látható a város kiállítótereiben.

Majd fiatal művészek páros kiállításának 

szervezésével szeretnénk megújítani a kon-

cepciót. Az már biztos, hogy Kútvölgyi-Szabó 

Áron és Dobokay Máté párosa lesz az egyik, 

ők mindketten dolgoztak már a művészte-

lepen. A múzeum idei kiállítási palettája így 

egyensúlyban tudja tartani a klasszikus és 

a friss kortárs műalkotások bemutatását.

Koltai AndreaBalogh László mappa.tif

Muladi Brigitta | Fotó: saját
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A közösség az embernek a lételeme…
elhunyt Marosvölgyi lajos (1925-2023) 

tanácselnök

Talán tizenöt éve már, hogy a Szentendrei Új 

Kulturális Központ felmérést készített arról, 

hogy a városalapítástól napjainkig ki volt 

Szentendre legmeghatározóbb, legkedvel-

tebb embere. A szentendreiek a nagy törté-

nelmi személyiségeket, elődöket és az aktu-

ális politikai sztárokat megelőzve Marosvölgyi 

Lajost választották, pedig akkor már régen 

visszavonult a városi közélettől, mégis őt ér-

tékelte a közösség a legjobbnak.

Tiszalucon született és nevelkedett, 1957-

ben telepedett le családjával a városban. A 

szentendrei állami gimnáziumba jött magyart 

és történelmet tanítani. Az akkor épülő állami 

gimnázium Szentendre évszázados álmának 

beteljesülése volt. Nagyon kellett már Szentendrére egy újabb 

középiskola, hiszen a Sziráki (dr. Sziráki Ferenc tanácselnök – a 

szerk.) időkben megálmodott szentendrei városfejlesztésnek 

egyik komoly akadálya a kiművelt emberfők hiánya volt. S bár 

1950-től volt középiskolája Szentendrének, a kitűnő hírű Feren-

ces Gimnázium, de az átalakított csendőrlaktanyában működő 

gimnázium évfolyamonként ekkor még csak kevés szentendreit 

tudott fogadni.

Mint minden valamirevaló tanárnak, Marosvölgyi Lajosnak is 

volt gúnyneve. A római hatósági szolgáról Lictornak nevezte el 

őt az első móriczos nemzedék, így karikírozták ki azt, ahogy pál-

cával mutogatva magyarázott. A Pázmányon végzett magyar, 

történelem szakon. Klasszikus műveltség, a közösségért vállalt 

felelősség és a diákjaival való kapcsolatában az egyenrangú fe-

lelős baráti partnerség volt a jellemzője. Népszerű tanár volt és 

lelkében mindig tanár is maradt. „Én boldog álmaimban mindig 

pedagógusként éltem” – mondta egyszer. Amikor később taná-

cselnök lett, a beosztottjaival való kapcsolatában is mindig egy 

kicsit osztályfőnök volt, tanárként is, városvezetőként is igényes 

ember volt. Nem szerette a pongyolaságot, a 

magamutogató handabandázást, mint ahogy 

az elvtársi bikkfanyelvet sem, amikor semati-

kus lózungokkal helyettesítették az értő gon-

dolatot. Finom humorú ember volt. A testü-

leti ülések vezetése közben időnként elejtett 

félmondatai mindig pontosan célba találtak.

Marosvölgyi Lajos tanácselnöksége idején 

kezdődött el Szentendre robbanásszerű át-

alakulása, sorra adták át az ideköltöztetett 

megyei intézményeket. Szinte egyik napról a 

másikra Szentendre kulturális centrum, s az 

ország egyik legismertebb, évi kétmillió tu-

ristát fogadó városa lett, ami sok nehézséget, 

nagy kihívást jelentett mind az itt lakók, mind 

a városvezetés számára. Panaszosok tömege 

állt sorba fogadóóráin, és számos fiaskót is 

el kellett szenvednie. A legnagyobbnak, amely sokáig bántotta, 

a Dunakanyar körút városon átvezető szakaszának megépítését 

tartotta.

Nem volt jó politikus, mert a politikus győzni, ő pedig szolgálni 

akart. „A közösség az embernek a lételeme. Ha nem közösségben 

él, akkor ő sem él. … A társadalmat nem szabad szétszakítani. Egy 

közösségben együttműködhet mindenki az ő politikai nézetei, val-

lása és egyéb szokásai ellenére is, ha tud azonosulni az Emberrel” 

– vallotta.

Saját kérésére 1985-ben nyugdíjba vonult, de Szentendre Baráti 

Köre elnökeként szívesen dolgozott volna tovább a városért. Ha-

mar kiderült, hogy utódjának hiúsága ezt nehezen viselte el, így 

néhány hónap után csendben visszavonult. S bár méltánytalanul 

bántak vele, mégis hálával és szeretettel viseltetett Szentendre 

iránt. „Nekem Szentendre sokat adott. Sokat, amit szerettem vol-

na meghálálni. Otthont adott, házat adott, elősegítette, hogy a 

családom együtt legyen… én szerettem a szentendrei embereket. 

Szerettem volna valamit tenni értük.”

Benkovits György

Isten veled Zsolt!
Mi tesz egy embert elismertté, szeretetté 

és példaértékűvé? Leginkább az embe-

rekhez, az élethez, a munkához való hoz-

záállása. Vannak, akik hosszú évek kemény 

munkájával és tapasztalatszerzéssel érik 

el mindezt, van, aki erre születik. Zsolt, te 

ez utóbbiba tartoztál.

Elismert voltál…

Katonaként, oktatóként, sportegyesületi 

vezetőként is elismerték munkádat. Lelki-

ismeretesen, kemény szigorral, de mindig 

korrekten végezted feladatodat, melynek 

köszönhetően lett a Kinizsi Honvéd SE 

Szentendre város többszörösen is elismert 

sportegyesülete. Az Altiszti Akadémiára 

megálmodtad, majd megvalósítottad a 

leendő altisztek akadálypályáját, melyre 

nagyon büszke voltál.

2018-ban Szentendre Testnevelés- és 

Sport díjában részesültél. Társszerzőként 

nevedhez fűződik a város sportkoncepció-

ja, melynek elkészítésénél a legfontosabb 

szempont a számodra oly fontos tömeg- 

és szabadidős sporttevékenység volt.

Szeretett voltál…

Adtál rá okot, hiszen szakmai felkészült-

séged mellett rendkívül jó pedagógiai ér-

zékkel is rendelkeztél. A gyermektáborok 

zsivaja, a sportesemények szervezése, 

derűs életfelfogásod szerethetővé tettek. 

Elveidhez sziklakeménységgel, megingás 

nélkül ragaszkodtál, s mindezt kendőzet-

len őszinteséggel vállaltad. Igazi egyé-

niség voltál, sallangok és külcsín nélkül. 

Magánéleted sosem volt zajos, tisztelet 

és szeretet övezte.

Példaértékű voltál…

Munkádat az utolsó pillanatig is a legjobb 

szakmai teljesítménnyel és megbízható-

sággal végezted. Nem ismertél lehetet-

lent, fontos szerepet töltött be életedben 

a társadalmi felelősségvállalás. Egyesületi 

vezetőként nem a profit, a saját sikereidnek 

hajszolása motivált, hanem annak minő-

ségi irányítása, szakosztályok sikere és az 

utánpótlás fontossága.

Tudatában voltál betegségednek, de nem 

voltál hajlandó betegségtudattal élni a 

mindennapjaidat. Tartalmas és teljes éle-

tet akartál élni. Reméljük, tudtad, érezted, 

ha egyszer elmész, nagy űrt hagysz magad 

után, és hiányozni fog végtelenül egyenes 

és életvidám egyéniséged.

Nyugodj békében!

Gergi Erna

Vura Zsolt

Marosvölgyi Lajos
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fergeteges farsang,
nyílt nap, és egyéb fontos dolgok a Gondozási központ háza táján

Február 9-én, csütörtökön fergeteges far-

sangi mulatság kerekedett a szentendrei 

Gondozási Központ Idősek Klubjában.

Már az előző héten megalapoztuk a hangu-

latot a színes dekorációval, és kihirdettük, 

hogy az álarcos mulatság alkalmával fog-

juk köszönteni az első negyedév névnapo-

sait is. Minden adott volt, hogy a résztvevők 

jól érezzék magukat: újra Kovács Imre és 

Horváth Lajos szolgáltatta a talpalávalót 

citerán és tangóharmonikán, humoros far-

sangi, és megható névnapi versek fokozták 

a jókedvet, és nem utolsósorban a test is 

gyarapodott a finom süteményektől és in-

nivalóktól. Nagy örömünkre a klubtagok 

és a „külsős” vendégek is magukkal hoz-

ták táncos kedvüket, így szívet melengető 

emlék lett ez a nap is.

De kis közösségünknek másféle jó érzést 

is volt alkalma megtapasztalni mostaná-

ban az intézmény falain belül. A tevékeny 

önzetlenség élményét.

Intézményvezetőnket, Kecskésné Sipos 

Andreát kereste meg Bucskó Edit, aki segít-

séget szeretett volna kérni tőlünk. Koraszü-

löttek kényelmét szolgáló kis textilek készí-

téséhez keresett varrni tudó önkénteseket. 

Az arcpárnácskák a vártnál korábban érke-

zett babák CPAP légzéstámogató eszkö-

zének szorítását hivatottak enyhíteni. Edit 

adja a szükséges alapanyagokat (pihe-pu-

ha polár anyag, cérna), és küldi el minden 

ellenszolgáltatás nélkül a kész darabokat 

csomagban a kórházak koraszülött osz-

tályainak. A vállalkozó szelleműek kezük 

ügyességével, és a szívvel-szeretettel ké-

szült öltésekkel járulnak hozzá a jó ügyhöz. 

A „Párnácska Szaporító Körhöz” – ahogy én 

nevezem őket – csatlakoztak gondozottak, 

kolléganők, és egy gondozottunk hozzá-

tartozója is, így hamar összegyűlt néhány 

adag postázni való. Cserébe náluk maradt 

annak az öröme, hogy hasznosan töltött 

idővel tesznek valamit másokért.

Nagyobb rendezvényeink sora a „Nyitott 

héttel” folytatódik 2023. március 27. és 31. kö-

zött. A minden évben megrendezésre kerülő 

Nyílt napunkat terjesztjük ki idén ötnapos-

ra, hogy az érdeklődők betekinthessenek 

mindennapjainkba, és részt vehessenek a 

programjainkon. A Gondozási Központ épü-

letében (Szentendre, Sztaravodai út 2.) a kö-

vetkező lehetőségek közül választhatnak:

HÉTFŐ (03. 27.) 10.00: Vigyázó László Péter 

fafaragó kiállításának megnyitója • KEDD 

(03. 28.) 10.00: Bibliaóra Kovács Marikával 

• SZERDA (03. 29.) 10.00: Irodalomterápiás 

foglalkozás Horváth Judit pszichológussal 

(EFI) • CSÜTÖRTÖK (03. 30.) 10.00: Tavasz 

köszöntő délelőtt élő zenével • PÉNTEK 

(03. 31.) 10.00: Kézműves foglalkozás

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Csizmadia Ildikó

Farsang a Gondozási Központban

DiÁkOliMPiAi hírek
Országos elődöntőben a Móriczos fiúk

A B33 kosárlabda versenysorozatban re-

gionális országos döntőt játszhatnak a 

Móricz Zsigmond Gimnázium kosarasai. A 

streetball szabályait követve, egy palánk-

ra, három a három ellen, teremben mér-

kőznek meg, hogy az ország 12 legjobb 

csapata közé kerüljenek. Nem lesz könnyű 

feladat, hiszen a regionális döntőbe a vár-

megyék legjobbjai kerültek.

A csapat tagjai: Andrej Glavaski, Balogh 

Mátyás, Okrutay Gergely, Botos Benedek

Testnevelő: Gergi Erna

Országos elődöntőbe tornázták 

magukat a szent András Általános 

iskola fiai

2023. február 9-én Nagykőrösön rendezték 

a „B” kategóriás (amatőr) torna diákolim-

piát, ahol nem akadt ellenfele Selmeczi 

Tamás tanítványainak.

I., II. és III. korcsoportban is újra találkozha-

tunk velük az országos elődöntőben.

Az I. korcsoport 71,2 pontot, a II. korcsoport 

107,6 pontot, míg a IV. korcsoport 110,1 pon-

tot tornázott össze.

Az országos elődöntőt Budapesten 2023. 

március 18-án rendezik.

szentendrei iskolák Pest vármegyei 

döntőkben

Kosárlabda

A IV. korcsoportban (7-8. osztály) a Feren-

ces fiúk megállíthatatlanul meneteltek a 

vármegye döntőjébe. Itt már négy komoly 

ellenféllel kell szembe nézniük, de bízva 

Tóth Gyula edző és testnevelő alapos és 

lelkiismeretes felkészítésében, a fiúk ezt 

az akadályt is könnyen veszik.

A döntő 2023. március 8-án 9:30-tól tekint-

hető meg a Ferences Spotcsarnokban.

A döntő résztevői: Bálint Márton Általá-

nos Iskola és Gimnázium (Törökbálint); 

Premontrei Szent Norbert Gimnázium 

(Gödöllő) és Arany János Általános Iskola 

(Nagykőrös)

A szentendrei csapat tagjai: Bene Edward, 

Tóth Gergely, Tímár Bertalan, Kaiser Kris-

tóf, Csíkszentmihályi Csaba, Galler Botond, 

Garamvölgyi Kristóf, Mráz-Budavári Attila, 

Móricz Ábel, Novák Márton, Rovnyai János, 

Takács Gáspár, Vukics Bulcsú

Testnevelő: Tóth Gyula

Kézilabda

A IV. korcsoportos fiúknál a II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola és Gimnázium csa-

pata magabiztos győzelmekkel jutott a 

megye négy legjobb csapata közé.

Az országos elődöntőbe jutásért a Bálint 

Márton Általános Iskola (Törökbálint), az 

Ady Endre Általános Iskola (Gyál), valamint 

a Bíró Lajos Általános Iskola (Szigetszent-

miklós) csapatait kell legyőzniük.

A mérkőzéseket 2023. március 16-án 9:30-

tól tekinthetik meg a Ferences Sportcsar-

nokban. Szurkoljunk minél többen, hogy 

sikerüljön a továbbjutás!

A III. korcsoportbeli fiúknál is a Rákóczi suli 

képviseli a szentendrei körzetet. Az 5-6. 

osztályos legények Dabason vívhatják ki 

a továbbjutást Szigetszentmiklós, Dabas 

és Pilisvörösvár csapatai lenne.

Testnevelő: Vizi Judit

Röplabda

25 csapat indult a IV. korcsoportos lány 

röplabda diákolimpián, és mindössze 

6 jut a vármegyei döntőbe. A szentend-

rei Ferences Gimnázium lányai a körzeti 

versenyt megnyerve jutottak a legjobb 6 

csapat közé. A döntőt 2023. március 16-án 

rendezik, ahonnan az országos területi elő-

döntőig repülhet a Ferences Gimnázium.

A csapat tagjai: Juhász Petra, R. Nagy Réka, 

Kecskés Dóra, Gergely Anna, Szűcs Veronika, 

Kun Kamilla, Halmy Boglárka, Szalona Kinga

Testnevelő: Jakab Zsuzsanna

A Ferences Gimnázium 
kosárlabda IV. korcsoport csapata
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RÖVID HÍREK

kézilABDA

A Szentendrei NKE jelenleg az 

NB II Északi csoport második 

helyén várja a folytatást. A lá-

nyok 20 ponttal, jobb gólkü-

lönbségüknek köszönhetően 

tartanak itt. A tabella harmadik 

és negyedik helyén álló Esz-

tergom és Hatvan csapata is 

20-20 ponttal rendelkezik, így 

a következő fordulókban hozni 

kell a kötelező győzelmeket, 

hogy ezt az előkelő helyezést 

meg tudják tartani.

Grósz Kitti megállíthatatlan. 13 

mérkőzés és 80 dobott gól az 

idei mérlege a két év kihagyás 

után újra játékba lendülő játé-

kosnak. Az anyai örömök két év 

pihenést hoztak számára, majd 

a tavalyi évben már újra láthat-

tuk a pályán. A 2022/2023-as 

szezonra a régi önmagát idézi, 

vezetve a házi góllövő listát, 

míg a teljes bajnokságban a 7. 

helyen áll. Rutinjára szüksége 

van a csapatnak az elkövetke-

zendő mérkőzéseken is.

februári eredmények:

Tatabánya – Szentendre 22:38

Góllövők: Gaál D./Grósz 9-9; 

Gulyás L 7; Nagy A/Rácz R 3-3; 

Farkas T/Mellák D 2-2; SzűcsF/

Kovács R/Markos R 1-1-1

Szentendre – Esztergomi Vitézek 

30:27

Góllövők: Gulyás l 8; vígh v/

rácz r 5-5; Grósz k/Nagy 

A 4-4; farkas t 4; kovács r/

Gaál r 1-1

soron következő hazai mérkő-

zések:

Budakalász Sportcsarnok

március 12. 15:00 Szentendre 

NKE – Dorog

március 17. 19:00 Szentendre 

NKE – Praktiker Vác U22

április 2. 11:00 Szentendre NKE 

– VS Dunakeszi

kOsÁrlABDA

Izgalmas időszakon, komoly 

mérkőzéseken és sikereken 

vannak túl a Szentendrei KSE 

csapatai.

NB II

Jól indult a 2023-as év a csa-

patnak. 3 győzelem és egy ve-

reség az idei mérlegük. Remél-

jük, a fiúk erőt merítenek a siker 

ízéből és a hátralévő mérkőzé-

sek is hasonló sikerekkel fog-

nak zárulni. A bajnokság eleje 

nem indult zökkenőmentesen, 

így jelenleg a tabella 12. helyén 

állnak. Még 10 mérkőzés vár a 

csapatra, így lesz lehetőség az 

előrelépésre.

Idei mérkőzések:

szentendre kse – Józsefváros 

kC 67 – 49 (Waigand Á 17/3; 

Taylor J 12/12; Sólyom Zs 12/0; 

Vajda Z 9/3; Vukics F 6/0; Szik-

la Gy 5/3; Dévai Á 4/0; Dénes 

K 2/0)

szentendre kse – Budafok 

U23 78 – 55 (Dorogi E. 21/6; 

Sólyom Zs 20/0; Waigand Á 

16/3; Erdész D 7/0; Sziklai Gy 

5/3; Vajda 4/0; Dévai 3/0; Vu-

kics 2/0;

közgáz sC – szentendre kse 

88-64 (Dorogi 12/6; Ablonczy 

11/9; Taylor 11/9; Vukics 8/0; 

Balázs 8/0; Sólyom 4/0; Med-

veczky 4/0; Vajda 4/3; Borgatti 

2/0)

szentendre kse – Pilis Basket 

76 -68 (Sólyom 17/0; Dorogi 

12/0; Waigand 11/3; Erdész 

10/0; Korompay 9/0; taylor 

7/3; Balázs 5/0; Dévai 3/0; 

Szikla 2/0)

Pest megye felnőtt férfi 

bajnokság

„Felnőtt csapatunknak mind-

össze egy csapatba tört bele a 

bicskája a bajnokság egészét 

tekintve. A Miklósi KékRókák KE 

ellen egyelőre nincs meg az el-

lenszer, így a listavezető mögött 

a második helyen állunk.”

Idei mérleg: 9 mérkőzés, 8 

győzelem, 1 vereség. A teljes 

szezont nézve 15 mérkőzés, 13 

győzelem és 2 vereség.

A csapat legjobb pontot dobó 

játékosa Dorogi Erik, aki jelen-

leg a bajnokság 3. helyén áll a 

268 dobott pontjával.

lABDArÚGÁs

Pest Megye kupa

Legjobb nyolc között a Duna-

kanyar SE felnőtt csapata, akik 

a 4. fordulóban sem találtak 

legyőzőre.

2023. március 29-én 16:30-kor 

kezdődik a Gödöllő elleni ösz-

szecsapás. Győzelem esetén 

az elődöntőig menetelhetnek 

a fiúk.

Eddigi eredmények:

Dunakanyar SE – Leányfalu 1-6

Dunakanyar SE – Budakalász 

2-2 (büntetőkkel 5-4)

Dunakanyar SE – Piliscsaba 3-0

Dunakanyar SE- Ecser 3-2

A Pest Megye Kupa további 

nyolc legjobb közé jutó csa-

patai: Perbál, Pilisi LK-Legan-

da, Felsőpakony, Dunavarsány, 

Aranyszervas-Masterplast, Du-

naharaszti.

szkhse helyreigazítás

„Reagálva a februári lap-

számban, a rövid hírek ro-

vatban, a SZKHSE kapcsán 

megjelent hírre, tájékoz-

tatom Önöket, hogy Vura 

Zsolt elnök lemondása után 

még nem tudtunk elnököt 

választani, de a SE elnök-

sége Zagyva Sándor titkár 

vezetésével teljes jogkörrel 

irányítja a sportegyesületet.

Jelenleg a várossal együtt-

működve tervezzük a jó-

tékonysági nyuszifutást. 

Szervezzük a tizedik Magyar 

Honvédség amatőr katonai 

közelharc bajnokságát, ami 

február 17-én került lebo-

nyolításra. A szakosztályok 

működnek, az uszoda és a 

sportobjektum üzemel.”

Szalay Zoltán

SZKHSE ellenőrző bizottság 

elnök

Egyköteles országos bajnok lett az ugróköteles csapat
Az országos kötélugró csapatbajnokságot 2023. február 18-

án Mórahalmon rendezték meg, ahol a Szentendrei Kengu-

ru Kötélugró Egyesületet egy gyermekkorcsoportos csapat 

(4 fő) képviselte. Négy versenyszámban kellett összemérniük 

tudásukat, és ennek alapján hirdettek összetett eredményt. 

Három versenyszámban 1. helyezettek, egy versenyszámban 

3. helyezettek lettek, így a 12 csapat között igen magas pont-

számmal megnyerték az egyköteles csapatversenyt gyermek 

korcsoportban.

eredmények:

I. hely: Görög Zsófia, Huber Kincső, Kiss Viktória, Kunfalvi Janka 

– 4 fős formációs szabadon választott gyakorlat

I. hely: Görög Zsófia és Huber Kincső – 2x30 mp páros duplázás

I. hely: Görög Zsófia és Huber Kincső – páros szabadon választott 

gyakorlat

III. hely: Görög Zsófia, Huber Kincső, Kiss Viktória, Kunfalvi Janka 

– 4x30 mp gyorsasági versenyszám

Gratulálunk az ugróköteles lányok újbóli kiemelkedő teljesít-

ményéhez! Köszönjük egyesületünk volt versenyzője, Szőllősi 

Júlia szakmai segítségét, bírói munkáját, a szülők lelkes szurko-

lását, anyagi támogatásukat és az utaztatásban való segítségét!

 Lengyel Ibolya edző

Grósz Kitti

A nyertes csapat: Zsófi, Kincső, Janka és Viki
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február 22. A Magyar Parasport napja

2017. december 12-én a Magyar Or-

szággyűlés egyhangúlag határo-

zott arról, hogy 2018-tól minden év 

február 22-én ünnepeljék a Magyar 

Parasport Napját. A dátum termé-

szetesen szimbolikus, ugyanis 1970. 

február 22-én alakult meg a Mozgás-

gátoltak halassy Olivér sport Clubja, 

az ország első fogyatékkal élő embe-

rek alkotta sportegyesülete. A Fogya-

tékosok Országos Diák-, verseny- és 

szabadidősport szövetsége (fODisz) 

idén immáron 6. alkalommal hirdette 

meg Lélekmozgató programját, melyre je-

lentkezhettek iskolák és óvodák egyaránt.

Manapság olyan világot élünk, amikor a te-

levízión és a világhálón keresztül bárkiből 

pillanatokon belül sztárnak mondott celeb 

lehet. És milyen teljesítmény van mögöttük? 

Bele sem gondolunk, mennyi hit, kitartás és 

alázat szükséges a parasportolók részéről 

sportteljesítményeik véghezvitelére. Ők 

nem egyszerűen sztárok, annál sokkal töb-

bek! Igazi példaképek. Példaképekre pe-

dig szükség van, mert ők mutatják az utat: 

a tartást, a belső erőt, a kitartást, a „soha 

nem adom fel” érzését. Tisztelet és köszönet 

jár nekik a sok-sok befektetett munkáért. 

Számukra a legfontosabb cél: felülmúlni ön-

magukat. Mindezt kitartó, fizikálisan a vég-

letekig elmenő munkával. A siker a fejben 

és a szívben dől el. Csodálatos, követendő 

példaképek, mert reményt és hitet adnak 

minden fiatalnak, sőt az idősebb generáció 

számára is.

Február 22-én számos helyi iskola helyezte 

fókuszba a parasportokat, közülük hárman 

számoltak be ennek részleteiről a Szentend-

re és Vidékének.

A szentendrei Móricz zsigmond Gimnázi-

um vendége volt Szvitacs Alexa, Európa-és 

Világbajnok, paralimpiai bronzérmes aszta-

liteniszező. Alexa nyíltan, őszintén beszélt 

életének legnehezebb időszakáról, a mély-

ségekről és magasságokról, amiket megélt. 

Ép sportolóként vált parasportolóvá. Több 

száz diák hallgathatta meg Alexát, és me-

ríthetett erőt és hitet abban, hogy soha nem 

szabad feladni, és bármilyen mélyre is ke-

rülünk, a sport kiutat jelent bármiből. Tanu-

lóink gyakorlatban is kipróbálhatták, hogy 

milyen játszani egy világ- és Európa-bajnok 

paralimpikonnal.

A gimnázium tanulói a testnevelés órák ke-

retein belül kipróbálhattak több paraspor-

tot is, illetve olyan helyzetekben találhatták 

magukat, ahol korlátozva volt valamely ér-

zékszervük vagy testrészük.

Egy-egy gondolat, melyet a fiataloktól hall-

hattunk a rendezvény végén: „hihetetlen”, 

„erő”, „akarat”, „kitartás”, „büszkeség”, „fá-

radtság”, „nehézség”, „tisztelet”, „megbe-

csülés”, „elképzelhetetlen, de mégis…”

A szentendrei ii. rákóczi ferenc Általános 

Iskola és Gimnázium nevében Tar Bertalan 

testnevelés tanár arról tájékoztatta lapun-

kat, hogy intézményük is kiemelten fontos-

nak tartja, hogy tanulóik megismerkedjenek 

a megváltozott képességű embertársaink 

testmozgásos lehetőségeinek egy részével, 

és kipróbálva a számukra nem mindenna-

pos mozgásformákat, betekintést nyerjenek 

ebbe a világba.

Február 22-én a testnevelés órák ezen 

keretek között zajlottak. A testnevelés te-

remben két csörgőlabda pályát alakítottak 

ki, ezen kívül a felsősök és a gimnazisták 

ülőröplabdáztak, a kisebbek társ segítsé-

gével, bekötött szemmel végeztek mozgá-

sos feladatokat. „Tanulóink átérezték 

ennek az órának a fontosságát, nagy 

figyelemmel hallgatták a bevezető 

elméleti részt is, ahol parasportolók 

életéről és versenyeik sokszínűségéről 

tartottam rövid figyelemfelkeltést” – 

mondta a testnevelő a Szentendre 

és Vidékének.

A Budakalász Patakpart Általános 

Iskola is csatlakozott a program-

hoz. Sergő Virág testnevelés tanár 

beszámolója szerint a napot azzal 

kezdték, hogy 15 percben a Magyar 

Parasport napjáról beszélgettek, majd 

közösen megnéztek egy-egy videót a 

témában. A nap folyamán a testnevelés 

órákon lehetőségük volt a gyerekeknek 

kipróbálni a csörgőlabda sportágat – 

bekötött szemmel, a hallásukra hagyat-

kozva játszottak. „Érdekes élmény volt! 

Sokan érezték a nap végén, hogy sokszor 

az apróságokat is mekkora problémának 

érezzük, közben pedig milyen jó dolgunk 

van” – mesélte a tanárnő.

Köszönet a parasportolóknak a példamu-

tatásért! Legyünk büszkék rájuk, mert or-

szág-világ előtt bizonyítják: fogyatékosnak 

lenni nem egyenlő vesztesnek lenni!

Gergi Erna

Bartha Álmos ÉNKÖZ-
PONTÚSÁG

… FRING 
A BREAKING 

BAD 
KARAKTERE

ITTRIUM,
TÚLIUM 

VEGYJELE

VUK 
ROKONA

RÓMAI
EGYES

VONATFAJTA NEM MEGY
PL. A 

MATEMATIKA 
VAGY A FIZIKA

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

KELL…
MEGOLDÁS





       

A
EZ ÜT MEG, HA 

INGERÜLTEK 
VAGYUNK


CERUZA, 
GÓLIÁT 

SZALONNÁT 
HOSSZÚ IDEIG 

FŐZ

TÁBLAJÁTÉK 
ELTULAJDO-

NÍTÁS 


BRIT MÉDIA

JÓD
VEGYJELE 

FILMBELI 
MALAC


 LÉPCSŐHÁZ 

HATÁRAI! 
GÖRÖG
ELŐTAG

HOSSZÚ 
EGYENES ÚT 
FASORRAL

FŰRÉSZPOR 
ÍZŰ 

EGÉSZSÉGES 
REGGELI



  RÖVID, ÉKEZE-
TES BETŰ 

ENERGETIKAI 
CÉG

MÜNCHENI 
REPTÉR IATA 

KÓDJA


NAGY RUHA-
MÉRET  RUHÁZATI 

ALAPANYAG 


TÁBLAJÁTÉK
TAKARODÓBAN 

VAN!

KUTATBAN 
VAN! 

GRABOWSKI 
PÓLÓJÁN VAN


 … VERA 

NÖVÉNY




SUGÁR JELE
NITROGÉN 
VEGYJELE

SZÉPEN 
SORBAN 

 

A rejtvény helyes megfejtéseit 2023. március 27-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

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

belépőt sorsolunk ki Szinetár Dóra és Makranczi Zalán áprilisi Dunakanyar című 

produkciójára. A szerencsés nyertes nevét április 5-i lapszámunkban tesszük közzé.

A március 8-ai rejtvényünk helyes megfejtése „Buék a Nyúl évében” volt.

A nyertes: Szabó Gábor.

Nyereménye egy páros belépő a Barlang egy szabadon választott koncertjére.

Lélekmozgató nap a Rákóczi iskolában
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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

felhívÁs
szeNteNDre vÁrOs PeDAGÓGiAi DíJ

JAvAslAttételére

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi kitüntető díjak alapításá-
ról és adományozásának rendjéről szóló 3/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletével a 
helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn 
át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.
A rendelet szerint szeNteNDre vÁrOs PeDAGÓGiAi DíJ adományozható azoknak a 
személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el bölcsődei pe-
dagógusként, továbbá az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehet-
séggondozás területén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen 
járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.
Az elismerésből évente három adományozható a Képviselő-testület határozata alapján. 
Nem adományozható díj a Képviselő-testület vagy állandó bizottságai tagjai részére, 
valamint annak, aki már korábban részesült a kitüntetésben.
Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a Polgármester a városi Pedagógus 
napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó 100.000 Ft támogatással, emlék-
plakettel vagy emléktárggyal és oklevéllel jár. Amennyiben a kitüntető díjban közösség 
vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, 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 javaslatokat 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, hiánytalanul kitöltött és mél-
tatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítás kérhető:
a Hivatal Jegyzőit titkárságán, a 26/785-033-as telefonszámon.

4
1—

k
Ö

z
é

r
D

e
k

Ű

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
“Bízz Magadban”  

SZENTENDREI ROTARY TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ  
2023. év 

 

A Rotary Club Szentendre pályázatot hirdet 9-13. osztályos Szentendrén tanuló diákok 
számára. 
 
A Pályázat nyertese:  
 

“2023. évi Szentendrei Rotary Ösztöndíjas”  
150.000 forint értékű anyagi támogatásban részesül, 

 
melyet a maga által választott konkrét tanulmányok – szakmai vagy tanulmányi utak – 
költségeire, illetve a tanulmányokhoz szükséges eszközök beszerzésére fordíthat.  
 
A pályázaton további 2 db külön díj kerül kiosztásra 50.000 Ft - 50.000 Ft értékben, valamint 
a legjobb 7 pályázatot benyújtó diák oklevélben és 10.000 Ft értékű pénzdíjban részesül.  
  
A pályázat célja  
Valamely területen tehetséges diákok további fejlődésének elősegítése.  
 
Kik vehetnek részt a pályázaton? 
- Szentendrén tanuló 9-13. osztályos diákok, 
- legalább egy tárgyból – tanári vélemény szerint – kiemelkedő, dicséretes, esetleg 
országos versenyeken jó helyezést elérő diákok vagy valamilyen tudományágban, művészeti 
területen, illetve sportágban átlagon felüli teljesítményre képes, vagy képességekkel 
rendelkező tanulók.  
(Rotary tagok és más támogatók gyermekei, hozzátartozói nem pályázhatnak!) 
 
Hogyan lehet pályázni? 
A pályázat két részből áll: 

1. írásos pályázat, 
2. a 10 legjobbnak ítélt pályázó (online) beszélgetésen vesz részt.  

 
Az írásos pályázat benyújtási határideje: 2023. április 30. 
A benyújtás helye:                                    A pályázat kizárólag elektronikus formában nyújtható be  a        

                                                       rotaryosztondij.szentendre@gmail.com címre. 
 

A részletes pályázati feltételek megtalálhatók a www.rcszentendre.hu és  
www.facebook.com/rotary.club.szentendre   oldalakon, valamint a támogató középiskolák 
koordináló tanárainál. 
 
A pályázatot segíti a szentendrei Ferences Gimnázium, Móricz Zsigmond Gimnázium,  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Református Gimnázium. 
Szentendre, 2023. február 01. 
 

 
Rotary Club                           Szentendre 
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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

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

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

Tetődoktor! Régi hajlított tetők javítása, cseréje, 
beázás elhárítás, bádogozás, Lindab, új tető csere-
pezése, kisebb javítások, SOS munkák: +36-70/599-
9210, +36-20/4662-774

E L ADÓ - KIADÓ
Hévízen a központban apartman kiadó 
9900 Ft/éj Tel.: +36-20/4942550.

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

Szentendre belvárosában, családias kis étterem, 
szakács és felszolgáló kollégákat keres. Munka-
idő és bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni a 
+36-26/310-574 telefonszámon.

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

Kerepesi Máriát keresem osztálytalálkozó miatt. 
1971, pomázi általános iskola. 
Varga Aranka +36-20/463-8398

felhívÁs
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím Terület
Terület telekalakítás 

után
ingatlan-nyilvántartási 

megnevezése
Övezeti 

besorolás
Bruttó vételár 

Pályázati 
biztosíték

Szentendre 9173 hrsz. (Cseresznyés út) 383 m2

2156 m2

kivett, beépítetlen terület Üh/1

59.580.000 Ft 4.000.000 Ft
Szentendre 9175 hrsz. (Cseresznyés út) 410 m2 kivett, beépítetlen terület Üh/1

Szentendre, 9177hrsz.(Cseresznyés út) 1243 m2 kivett, beépítetlen terület Üh/1

Szentendre, 9179 hrsz.(Cseresznyés út) 144 m2 kivett, beépítetlen terület Üh/1

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2023. március 28. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I.emelet) kell benyújtani.

Cím Terület
ingatlan-nyilvántartási 

megnevezése
Övezeti 

besorolás
Bruttó vételár Pályázati biztosíték

Szentendre 4885 hrsz. (Láncfű utca 17.) 1.017 m2 kivett, beépítetlen terület Lke/2 39.050.000 Ft 2.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2023. március 28. 10 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Fülöp Zsolt polgármester

Budakalász Város Önkormányzat
pályázatot hirdet a NYITNIKÉK ÓVODA óvodavezető

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 

2023. augusztus 1-től – 2028. július 31-ig
A munkavégzés helye: 

2011 Budakalász, Pomázi út 3. és Budakalász, Szalonka utca 1/A.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 23.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 22.

További részletek:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ 
a +36 (26) 340-266 vezetékes telefonszámon kérhető.

A teljes kiírás elérhető: www.budakalasz.hu weboldalon 
az Állásajánlataink között

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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