
Fülöp Zsolt polgármester ünnepi köszöntője 
 
Tisztelt Szentendrei Polgárok! Tisztelt Ünneplő Közösség! 
 
Ahogy készültem erre a napra, egyre inkább megfogalmazódott bennem, hogy nem egy 
szokásos politikai aug.20-i beszédet kell mondanom, mert emlékeimben bizony ilyenek 
jutottak eszembe, meg a vízi és légiparádé, az újkenyér, és a tűzijáték. 
 
- nem fogok beszélni a történelmi felelősségről 
- nem fogok beszélni a kereszténység felvételéről 
- nem fogok beszélni a bölcs politikai előrelátásról 
Ugorjuk át ezeket, beszélek a lényegről! 
 
Nos miről fogok beszélni? 
A küldetésről, küldetéseink ünnepéről! 
 
Tűzijáték – Kovász - Küldetés 
Hogyan is kerül ez a három szó egymás mellé? 
 
Nézzük az elsőt, a Tűzijátékot: 
- ehhez a naphoz már hozzátartozik, különleges is, hogy a járványhelyzet miatt most 
elmarad. 
- miért érezzük a tűzijátékot annyira közel magunkhoz?  
Azért, mert ezt nekem készítik személy szerint nekem, mert ebben az országban élek, ezt a 
nyelvet beszélem, itthon vagyok. 
 
- régen tűzijátékot csak a királyoknak tartottak, tehát most mondhatjuk, mi vagyunk 
mindannyian együtt a királyok. 
 
Ezt az elsődleges értelmet tovább gondolva, miért is szeretjük a tűzijátékot? 
Mert szeretjük a sötétséget megtörni, fényt gyújtani. 
Szó szerint berobban a fény, annak ezernyi színével, életre kell az égbolt. 
 
A második a Kovász: 
- ugyan ilyen a kovász is, megkeleszti a kenyeret. 
- szinte berobbantja a tésztát, életre kelti, átalakítja a formáját, az illatát, a szerkezetét. 
 
És a harmadik, a legfontosabb, a Küldetés, ami mindannyiunkban ott parázslik, vagy lobog, 
mint a tűz. 
 
Ugye milyen jó illatú, ha a városban lakók közösségként egymást segítik? 
 
Milyen felemelő, ha egy városrészben, utcaközösségben izzik fel a parázs? 
 
Vagy milyen életre keltő, ha egy ember rátalál a küldetésére fellobban benne a láng és 
átalakítja az életét, mint ahogy a kovász és a tűzijáték is életre kelt. 
 



- Küldetése a kiválasztottnak/nagyembernek/zászlóvivőnek van, 
- vagy akár kedvenc hősünknek van, 
- de a legritkább esetben gondolunk arra, hogy nekem, személy szerint van küldetésem. 
 
Van még egy jó hírem: a parázs, a lobogó tűz, és a küldetés is ilyen, veszélyes! 
 
Igen, jó hír ez a fajta veszély, mert csak úgy lelhetünk rá saját küldetésünkre, ha veszélyesen 
élünk, azaz: 
 
- van bátorságunk megmutatni magunkat, 
- van bátorságunk bizalommal fordulni a másik emberhez, 
- van bátorságunk elismerni hibáinkat, kijavítani azokat, másoknak segíteni ebben, 
- van bátorságunk szeretettel megélni az életünket.  
 
Vannak olyan szentendreiek, akik így élnek? Vannak. Rengetegen. Itt a teremben is sokan. 
De most hadd beszéljek három emberről közülük. 
 
Először Pelle Csilláról és az ő Édeni Édességek boltjáról.  
Városunk egyik legelbűvölőbb helye országosan, sőt már világszerte ismert.  
De Csilla nem csak különleges csokoládét és kávét ad nekünk már 17 éve, hanem közösségi 
élményt is.  

A második ember, akiről mesélni szeretnék, Török Katalin.  
- Török Katalin emberi történeteket gyűjt, őszinte érdeklődéssel fordul az egyszerű 
emberekhez és a művészekhez. 
Katalin őrzi és gyűjti a város történelmének darabjait, Izbégét, Szamárhegyét, de nyitott 
szemmel jár és rácsodálkoztatja azokat, akik szeretik Szentendrét, mennyi kincset, értéket, 
szellemi örökséget bíztak ránk eleink. 
 
Miért teszi ezt, miért adja magát a városnak? 
 
Katalin így foglalta össze: "Többen kérdezték már tőlem, hogy történész és néprajzos, 
művészeti író, galériás hogyan lehetek egyszerre, egy időben. Számomra mindezek egy belső 
tőről fakadnak, és közvetlen az átjárás az egyikből a másikba, hiszen mindegyik az emberrel 
és a kultúrával foglalkozik, csak más és más oldalról megközelítve. " 
Lehet ezt küldetés nélkül megélni? Nem lehet.  
 
És a harmadik történet, Radujkó Milicáról azaz seprűs Pisti örökbefogadó anyjáról szól. 
Az ötvenes évek közepén, a szentendreiek által Seprűs Pistiként ismert ember még csak 
négyéves volt, amikor a főtéren sírdogált, mert a szülőanyja elment a szabad világba, és a 
kisfiát ott hagyta magára. Milica kiszaladt egy főtéri boltból, magához vette, férjével, örökbe 
fogadta, gondját viselte halálukig.  
 
Később a belvárosi vendéglősök, boltosok adtak Pistinek munkát, ételt, így lett Pisti a 
szentendrei főtér fia.  
Milica lehet, hogy soha életében nem gondolkodott a küldetésről, mégis, nem parázs volt 
benne, hanem lobogó tűz, ahogy szeretettel megélte a mindennapokat, fogadott fiával 
együtt.  



 
A példák után fel kell tennünk a kérdést magunknak, nekem mi a küldetésem? 
 
- odaállni egy másik szentendrei ember mellé és segíteni? 
- kiállni egy ügyért, egy utcáért, egy városrészért, a városunkért? 
- odaadni az időmet és munkámat a közösségnek? 
 
Találjuk meg magunkban Milica erejét.  
 
Tűzijáték – Kovász – Küldetés 
Szent István, aug. 20. Szentendre   
 
Ezer évvel ezelőtt egy ember, egy nép egy közösség megtalálta a maga küldetését. 
Ezer évvel ezelőtt egy várost elkezdtek építeni, egy várost, aminek irigyelt bája, egyedi arca 
alakult ki, ami nem csak a falakból fakad, hanem az emberekből is. 
 
Egy nő, aki megvalósítja álmát, és ezzel nem csak csokoládét kapunk tőle, de közösségi 
élményt is. 
Egy másik nő, aki úgy adja magát a városnak, hogy közben őrzi és megmutatja annak 
értékeit, kincseit. 
 
És egy nő, egy család, aki örökbe fogad a Fő téren síró kisfiút.  
 
Mutassunk személyes példát a családban, a munkahelyen.  
Találjuk meg és éljük meg személyes küldetésünket, szítsuk fel a bennünk lévő parazsat, 
mert ez mindannyiunk közös felelőssége szentendreiként.  


