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Szentendrei Kulturális Központ  
 
2021. március 15. városi megemlékezés 
 

A rendezvény neve: Városi ünnepség, 2021. március 15. 

A rendezvény dátuma: 2021. március 15. hétfő 

A rendezvény tervezett helyszíne: Szentendre, Templomdomb, Sztaravodai úti temető, 

Petzelt József sírja, Vasvári szobor, Deák Ferenc utca 

A rendezvény becsült látogatóinak száma: 30 fő/helyszín 

A rendezvény jellege: nemzeti ünnep - városi megemlékezés 

A rendezvény célcsoportja: Szentendre lakossága 

 

A rendezvény célja: méltó megemlékezés a nemzeti ünnepen, bevonva az ünneplésbe 

Szentendre minden korosztályát   

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján a járványügyi korlátozásoknak 
megfelelően az ünnepi programok szűk körben zajlanak.  
Az ünnepi programban három helyszínen szervezünk koszorúzást, megemlékezést. Március 
15-én 10:30-kor a Petzelt József ’48-as honvéd alezredes sírjánál helyez el Fülöp Zsolt 
polgármester a város képviselőivel koszorúkat. Az ünnepség további programjában 
koszorúzás lesz a Petőfi-szobornál a Templomdombon, valamint megemlékezés a Deák 
Ferenc utcai Vasvári-szobornál.  
 
A városi kommunikációban nem hirdetjük ki a koszorúzások időpontjait, helyette biztonságos 
alternatívát ajánlunk az ünneplésre. A város intézményei, a pártok, egyesületek képviselőit arra 
kérjük, alternatív időpontban helyezzék el koszorúikat a helyszíneken.  
A méltó megemlékezéshez a programszervezés nehézségei ellenére a szentendrei 
családoknak is kínálunk szabadtéri kulturális programot. A hosszú hétvégén bármikor 
végigjárható történelmi kirándulásra hívjuk az itt élőket. A ’48-as hőseinknek emléket állító, 
múlt-kutató sétában a város hagyományos programpontjai is szerepelnek, mint például a 
Kőhegyi emléktúra, de most szabadon választható időszakban. A séta útvonalát Szarvas Rita 
magyar-történelem szakos mesterpedagógus állítja össze érdekes történelmi adalékokkal 
fűszerezve, kevésbé ismert történelmi személyeket is bemutatva, akik Szentendréhez 
kötődnek. A Tourinform irodában az útvonal leírás mellé nemzetiszín papírzászlót adunk, amit 
az emlékhelyeken a szabadságharc hősei előtt tisztelegve a túrázók letűzhetnek. 
 
 

 
2021. március 15. 

programterv 
 
10:30   
Koszorúzás a Sztaravodai úti temetőben, Petzelt József mérnök, honvéd alezredes sírjánál 
A Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nevében 
Énekes Rita igazgató ír ünnepi beszédet, melyet a város hivatalos oldalán és a Kulturális 
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Központ honlapján megjelentetünk. 
 
12.00  
Koszorúzás a Templomdombon, a Petőfi-szobornál a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület szervezésében 
 
13.30  
Koszorúzás a Deák Ferenc utcai Vasvári-szobornál  
Szarvas Rita magyar-történelem szakos mesterpedagógus ünnepi beszédét a város hivatalos 
oldalán és a Kulturális Központ honlapján megjelentetjük. 
 
Történelmi séta – A ’48-as szabadságharc hőseire emlékezünk  
(Séta időpontja: március 13-15. között szabadon választott időpontban) 
A Tourinform irodában útvonal leírást, papírzászlót kapnak az ünneplők. (Az iroda hétvégi 
nyitva tartása: szombat, vasárnap, hétfő 10:00-18:00) 
 
Útvonal (tervezés alatt, de az alábbi pontok érintésével): 
Kossuth utca 
Damjanich utca  
Batthyány utca  
Jókai utca 
Rab Ráby tér 
Széchenyi tér  
Petőfi-szobor, Templomdomb  
Vasvári-szobor, Deák Ferenc utca  
Jakov Ignjatovity emléktábla és szobor, Dumtsa Jenő utca  
Kőhegy, Petőfi-pihenő  
Petzelt József és több ’48-as hős sírja a Sztaravodai úti temetőben 


