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Április 4-én a leányfalusi Faluházban tartották a Szentendre Szalon rendezvénysorozat 
találkozóját. Ez a beszélgetés sorozat egy-egy közéleti szereplő közelebbi megismerésére jött 
létre. A korábbiakban több, volt és most is hivatalban lévő polgármesterrel találkozhattak a 
találkozókon részvevők, hallgathatták a Dr. Gyarmati Péter által vezetett beszélgetéseket, 
tehettek fel kérdéseket a meghívottnak. Ez alkalommal a mi polgármesterünk, Nyíri Csaba 
volt ’terítéken’, ezért is jött helybe a Szalon közönsége. 

A szentendreieken kívül sok leányfalusi is kíváncsi volt a beszélgetésre, a hallgatóság 
megtöltötte az előadótermet. Az érdeklődők között helyet foglaltak Adorján Istvánné 
díszpolgár és korábbi polgármesterasszony Leányfaluról, Kállay Péter és Miakich Gábor 
korábbi szentendrei polgármesterek, Ligeti Imre volt Budapest I. kerületi polgármester és 
szentendrei polgármester-jelölt, hogy csak a polgármestereket említsem. 

A bevezetőben a Szalon részvevői ajándékképpen meghallgathatták Csőke Flóra csellójátékát 
édesanyja, Hámori Angelika zongorakíséretével. Mint már sokszor, most is élvezetes előadást 
kaptunk. 

Általában szeretem azokat a beszélgetéseket,  amelyek valakit, érdekes embert boncolgatnak, 
de ezek ritkán sikerülnek. Ez a mostani beszélgetés sikerült! Nem volt érdektelen, nem volt 
jelen benne a tömjén, valódi értékekről került szó. 

A beszélgetést vezető Dr. Gyarmati Péter (talán az aktívabb vonalvezetés még hatékonyabb 
lett volna) kérdése, kérdései arra irányultak, hogy polgármesterünk miként kanyarodott a 
politikai pályára, miért marad egy viszonylag kis település élén ahelyett, hogy más, tágabb 
hatókörű pozícióra tört volna! 

Nyíri Csaba elmesélte röviden élettörténetét, amelyet a családi környezetből és az iskolai 
nevelésből természetesen következő szolgálat és felelősségvállalás jellemez, amely így az ő 
sorsát is meghatározta. Így került a rendszerváltoztatás után az óbudai MDF soraiba, lett 
azon keresztül az önkormányzat vezetésének része alpolgármesterként, majd kabinet-
főnökként. A nyugdíjas kort elérve a nyugalom helyett vállalta el a jelöltséget Leányfalu 
polgármesteri posztjára, Várady Szabó Mihály tragikus elhunytát követően. 2010-ben 
másodszor is bizalmat kapott a falu lakosságától. Nincs ambíciója un. magasabb polcra, 
mivel a helyi képviselőtestület és a hivatal közössége jobban megadja a szolgálat emberközeli 
voltát és sikerességét. Megkísérli a harmadik ciklusra is megszerezni a megbízást. 

Kérdést kapott arra, hogy honnan veszi mindehhez az erőt! Ritkán hangzik el vezető 
helyzetben lévőtől nyilvánosan ilyen pontos és nyíltszívű vallomás az életét vezető Istenhez 
való szoros viszonyáról! 
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