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Szabadság

09.30 – 10.00 Koszorúzás a Sztaravodai úti
Új Köztemetőben
Ünnepi köszöntőt mond Énekes Rita,
a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
igazgatója
Műsort adnak az iskola 9. V osztályos tanulói:
Balogh Sáron, Endrei Viktória, Járai Nikolett,
Kiss Tünde, Kováts Petra, Leskó Ambrózia,
Melcher Martin, Pataki Dzsenifer, Vajda Vivien.
Felkészítő tanáruk: Dobai Tamás történelem
tanár.

12.10 –

13.00 –

Közreműködnek a Petzelt József
Hagyományőrző Egyesület huszárjai.
Narrátor: Kollár Pál zászlós – MHAA
Zenei közreműködő: MHAA katonazenekara
Koszorúzás a Templomdombon,
a Petőfi Szobornál a Petőfi Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület szervezésében.
Közreműködik az Ezüstfény együttes
Megemlékezés a Deák Ferenc utcai
Vasvári szobornál
Ünnepi beszédet mond Szarvas Rita, a Móricz
Zsigmond Gimnázium magyar-történelem
tanára.
Verset mond az Izbégi és a Templomdombi
Általános Iskola diákja.
Zenei közreműködő: Dömény Krisztián és
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei

Tisztelt Szentendreiek!
Az országos döntéseket mérlegelve Szentendre Város
Önkormányzata lemondja a Fő téri, március 15-i városi
ünnepséget. Így sajnos elmarad a huszárok zászlós vonulása
és aszínpadi program is.
Az operatív törzs szakmai ajánlásával egyetértve mindezt
azért tesszük, hogy elejét vegyük a koronavírus terjedésének városunkban. A döntésről tájékoztattam a Helyi Védelmi
Bizottság elnökét is. Kérem továbbá, hogy a város minden
hivatalos, iskolai és civil közössége körültekintően mérlegelje a nagyobb létszámú események megrendezését ezen
időszakban.
Mindazonáltal városunk közössége nevében a hagyományos
koszorúzásokat megtartjuk, s le fogom róni tiszteletünket
1848. márciusának hősei előtt.
Fülöp Zsolt
polgármester
Szentendre, 2020. március 9.

SZENTENDRE ÉS VIDÉKE
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Megjelenik 6 500 példányban, havonta kétszer

Tavaly év végén a lap fenntartója úgy döntött, a SzeVi
megérett arra, hogy mind formájában, mind tartalmában
megújuljon. A feladat megvalósítására főszerkesztői
pályázatot írt ki, s az a megtiszteltetés ért, hogy ma én
köszönthetem Önt.
Amit most a kezében tart, egy új lap. A külcsín Lázár
Zsófi grafikus, illusztrátor és építész keze munkáját
dicséri, akit 2017-ben már megszerettünk a Szentendre
és Térsége TDM nKft. kiadásában megjelent Szentendre
mendemonda-menvemondva című rendhagyó útikönyv
szerzőjeként. Hálás köszönet továbbá Krizbónak, aki a
tervezést végigkísérte és tanácsaival segítette.
A Szentendre és Vidéke megújításának folyamatát erősen
meghatározta egy gondolat, amely aztán a mottójává
is vált a lapnak: A közösség hangja. A SzeVi ezentúl
nagyobb hangsúllyal szeretne szólni a város polgárairól
és mindennapjairól, méghozzá színes és élettel teli
módon. Arra törekszünk, hogy újságunk közéleti és
kulturális témái között egyensúlyt teremtsünk, és közben
arra invitáljuk Önt, hogy váljon részesévé a munkánknak
azzal, hogy időről időre olvasói levél formájában hangot
ad véleményének, vagy akár azzal, hogy klubtagsági
rendszerünkhöz (ld. 28. oldal) csatlakozva személyesen
vesz részt a SzeVi által szervezett fórumokon, ahol Ön is
szerkesztőjévé válhat a lapnak.
Bizonyosan észrevette a borítón a „szabadság” hívószót.
Terveink szerint 2020-ban minden lapszámunk kap egy
témát, amelyhez kötődő cikkeinket beszélgetésindítónak
szánunk – akár családi körben, akár baráti társaságban,
vagy akár olvasói levelek formájában. S hogy most miért
épp a szabadság? 1990 óta hazánkban március 15-én
ünnepeljük a szabad sajtó napját, ezért a megújult lap
útra bocsátásakor ezzel a témával szeretnénk adózni a lap
története és korábbi szerkesztői, munkatársai előtt.
Kérem, fogadja olyan szeretettel ezt a lapszámot, amilyen
szeretettel mi készítettük!
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SZABADSÁGHARC
nem vagy szabad,

amíg harcolsz (Fodor Ákos)
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A szabadság I grafikus: Másik Zsófi I www.masikzsofi.hu

Tisztelt Olvasó!

Olvasói level
levelek
Az „éber” közteresek

4 — olvasói levél

Az ökumenikus imahét 2020. január 19-én kezdődött és egy hétig tartott a több évtizedes szép hagyomány szerint Szentendrén
is. Szokás szerint a hétvégén esedékes szombati közös Istentisztelet a templomdombi plébániatemplomban volt.
Megjegyzem, a templom körüli tér a római katolikus egyház
tulajdona, sajnos még nincs kapukkal elzárva, a főleg éjszaka
dorbézolók elől. Igaz, az odavezető utakon ott áll a mindkét
oldalról behajtani tilos tábla (egyiken alatta kiegészítő tábla:
kivéve engedéllyel).
Az említett idei szombat este egy – többek között – egyházi
szolgálatot ellátó világi személy gépkocsival felmerészkedett. A télen az egyébként a meleg helyiségükből a monitorok
előtt gubbasztó közteresek könnyen intézik büntetés-orientált
feladataik végrehajtását, hiszen a kamera mindent lát, tudják
a frekventált helyeket, így nosza könnyen megy a pénzbehajtás.
Most mégis kimerészkedtek pár métert fűtött gépkocsijukkal
a Templomdombra, és élvezettel elkezdtek büntetni (talán valamelyiknek volt gyerekszobája, és így beugrott az ominózus nap).
Csak jelzem, néhai dr. Kiss György plébános (a közkedvelt Gyuri
Atya) a 70-es években, a vasárnap reggeli misén, a klerikális
reakció ellen, a parkolókat sújtó büntetéssel „harcoló” rendőröket és parancsnokukat jobb belátásra bírta. Nem bántották az
autóval feljövő (főleg mozgáskorlátozott hozzátartozókat misére
szállítókat).
Ennyi emberséget talán a regnáló városvezetéstől és a közteresektől is elvárhatunk.
-kácsé-

Tisztelt Levélíró!
Az Ön által felvetett kérdésekre az alábbi szakmai választ adom:
1. A templom körüli tér valóban egyházi tulajdon, de a közforgalomnak átadott, tehát közterület.
2. A levélből úgy tűnik, mintha a levélíró január 19-ére gondolna,
viszont 19-e nem szombat, hanem vasárnap.
3. Az intézkedés adatbázis alapján:
– január 18-án szombaton a Templomdombon nem történt
intézkedés
– január 19-én vasárnap a Templomdombon nem történt
intézkedés
– január 25-én szombaton egy intézkedés történt: a közterület-felügyelő az NZN-… frsz-ú gépkocsival szemben a gépjárművezető távollétében a KRESZ 14.§ (1) bekezdés n) pontja alapján
(Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel) közigazgatási bírságot szabott ki. Az intézkedés jogszerű volt, mivel a fenti
frsz-ú gépjármű nem rendelkezett a Templom térre érvényes
behajtási-várakozási engedéllyel. Ez nem emberség kérdése,
hanem a KRESZ szabályainak betartatása. A rendész a gépjárművezetővel nem tudott kommunikálni, mivel ő nem tartózkodott a gépjárműnél.
– január 26. vasárnap a Templom téren nem történt intézkedés.

Köszönet a „Civil Házért”
Nagy örömömre szolgált, amikor az előző lapszámban olvastam: a Mindenki Szentendréje szervezet kezdeményezésére
térítésmentesen helyiséget kapnak a civil szervezetek társaságok, klubok, amelyet a különböző társaságok összehangoltan
használhatnak. Bárki részt vehetett az alakuló ülésen, mindenkit
szeretettel vártak. Mi 22 éve működünk, és eddig nagy vágyunk volt, hogy társaságunknak is legyen egy olyan hely, ahol
rendszeresen klubszerű életet folytathatunk, megünnepelhetjük
a névnapokat, főzhetünk, kártyázhatunk, táncolhatunk stb.
Február 21-én már a nevet is adtunk neki: Civil Ház. Ez a Város
háza pincéje, amely egykor tanácsi étkezde volt konyhával.
Az 1950-60-as években a különböző civil szervezetek részére
rendezvényeket, bálokat, esküvőket, előadásokat szerveztünk
a délutáni, esti órákban. 1961-ben, 16 évesen az első bálom
is itt volt. Ebben a helyiségben nagyon sok barátság, szerelem
szövődött, sőt több házasság is köttetett. Azután új étkezde épült
a sportpálya helyén, a Bajcsy-Zsilinszky utcában, az ún. Leány
iskola mellett. S mi szétszéledtünk, és éltük a dolgozó családok
mindennapi életét, akkoriban még szombaton is dolgoztunk.
A gyerekek kirepültek, és mi időskorunkra megalapítottuk klubunkat 1998-ban. Aktívan részt vettünk a városi rendezvényeken,
ünnepségeken, hagyományőrző rendezvényeket szerveztünk
(pl. szüreti felvonulás). A családokat összefogó programjainkon
sokat kirándultunk, bejártuk az egész országot, múzeumokat, gyógyfürdőket látogattunk. Pályázatoknak köszönhetően
a szomszédos országokba is eljutottunk, jó előadásokat hallgattunk, híres írókkal találkoztunk.
Sajnos hagyományos báljaink, rendezvényeink megtartására elég magas bérleti díjért kaphatjuk meg az iskolakonyhát,
s erre nem mindenkinek futja a nyugdíjból. Ez évben sajnos már
elmarad a hagyományos disznótoros vacsoránk és a húsvéti
locsolóbál is.
Köszönjük a város vezetésének, hogy teljesíti régi vágyunkat.
S mi ígérjük, hogy erőnkhöz mérten segítünk a helyiség kialakításában, a szervezésben.
Köszönettel:
Prohászka Tiborné

Mondja el véleményét, és váljon a közösség hangjává!
A megújult Szentendre és Vidéke nyitott és autonóm városi lap, amelyben az olvasó nem csupán passzív befogadó, de véleményalkotó és szerkesztő is egyben! Célunk,
hogy odafigyeljünk egymásra, meghallgassuk a különböző véleményeket és együtt tegyük jobbá Szentendrét.
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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az időseink nevében ezúton is szeretnénk megköszön
ni egy névtelenségét kérő adományozónknak a 2020.
március 14-én tartandó Nótaestre szóló belépőket.

Tisztelettel:
Jámbor Ferenc,
a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság igazgatója

Kecskésné Sipos Andrea, intézményvezető
Gondozási Központ Szentendre

Szentendre és Vidéke 1987-2015
A Szentendre és Vidéke megújulása, valamint a magyar sajtó
napja épp egy időszakra esik. Ezen események apropóján
megkerestük a lap néhány korábbi szerkesztőjét, hogy meséljenek
arról, mit jelentett számukra a SzeVi.

Amikor az 1980-as évek közepére a Szentendrei Műsor, majd rövid életű utóda, a
Dunakanyar Kurír gyakorlatilag már mint
kulturális folyóirat működött, felmerült
a gondolat, hogy kellene végre a város-

indulhatott a Szentendre és Vidéke, Szini István tanácselnök leleményességére
volt szükség, aki azt találta ki, hogy ha
minden egyes lapszám fejlécét más-más
művész tervezi meg, a lap ún. egyedi kiadvány kategóriába fog esni, ami viszont
kívül esett a tiltott körön. A legelsőt Deim
Pál, Kossuth-díjas festőművész tervezte
meg, a lap felelős szerkesztője pedig Máté
György könyvtáros, helytörténész lett, aki
mellett Gaján Éva mint tervezőszerkesztő
működött.
„Jó ez a Szentendre és Vidéke, csak nem
lehet eldönteni, merre húz” – mondta valaki évekkel később Évának, aki akkor már
felelős szerkesztője volt a lapnak. Bevallása szerint ekkor gondolkodott el először
azon, hogy ő soha nem is akarta a lapot
bármerre húzni, sőt, azon dolgozott, hogy a
lehető legtöbb nézőpont érvényesüljön az
újságban. Konfliktusok mégis adódtak, hisz
a markáns különvélemény, a kritika valakit
biztosan meg fog bántani. Például sem a
művészek, sem a képviselők nem vették jó
néven a szabadságnak azt a fokát, amikor
egy olvasói levél nem éppen őket méltató hangnemben íródott. Éva 1997-ben
maga döntött úgy, hogy nem folytatja. „Tíz
év után belefáradtam a lapszerkesztésbe.
Emlékszem arra pillanatra, amikor megfogalmaztam magamnak, hogy megint jön

a szülési szabadságra menő Gaján Éva helyett egy ideig szerkessze ő a Szentendre
és Vidékét (a helyettesítésből végül majdnem két év lett). A tanulmányát, amelyen
éppen dolgozott, az ágyneműtartójukba
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Egy önkormányzat által fenntartott városi
lap különleges sajtótermék. Nem kötelező az alapítása, de ha egy város vezetése
mégis vállalja ezt a feladatot, az egyik – és
gyakran a legerősebb – gazdasági lábát az
újságnak ő biztosítja. Kié tehát ez a lap? Azé,
aki döntött a megalapításáról? Avagy a lakóké, akik adóforintjaikkal finanszírozzák?
Azt kell mondjuk, hogy a városi lapra egyik
fél sem tarthat kizárólagos igényt, ám mint
sajtótermék mégis köteles a kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatásra. A szabad
véleménynyilvánítás viszont sokszor csak
papíron tűnik idillinek, s ha egy adott vélemény éppen nem a miénkkel egyező, ne
adj’ isten kritika formájában fogalmazódik
meg, akár konfliktusok forrása is lehet. Mire
való hát egy városi lap? Ezt a kérdést tettük
fel a Szentendre és Vidéke számos korábbi
szerkesztője közül néhánynak.

TÖRÖK K ATALIN | Fotó: Deim Balázs

rakta, és az újság lett az élete. Korábban
a városi lapokat mint forrásokat használta
a kutatásaihoz, és azt érezte, egy jó helyi
lappal – pláne a rendszerváltás hozta szabadság feltételei mellett – csodát lehet
művelni, hiszen közösséget épít, identitást

„Egy jó városi lap ugyanis akár arra is képes, hogy
elsimítsa a közösséget pillanatok alatt átszövő és
bomlasztani készülő rákfenéket is.”

GAJÁN ÉVA

nak egy önálló újság. A gond csak az volt,
hogy akkoriban városi lapok nem kaptak
működési engedélyt a közvetlen pártirányítás alatt álló Tájékoztatási Hivataltól.
Így ahhoz, hogy 1987-ben mégiscsak el-

egy új év, és én pontosan tudom, melyik
hónapban, milyen programról és mit fogok
majd írni vagy közreadni, és ettől kezdve
már nem láttam kihívást ebben a munkában. Előfordult, hogy csapdába csaltak,
sőt megfenyegettek, de mégsem ez volt az
oka a kilépésemnek, mert úgy éreztem, a
konfliktusokat képes vagyok kezelni. Inkább
az esett nehezemre, hogy a feladatokat rutinból teljesítsem.”
Török Katalin, mint történelem-néprajz szakon végzett bölcsész egészen addig társadalomtörténeti kutatásokkal foglalkozott,
míg 1990 nyarán felkérést nem kapott, hogy

teremt és formál. „Ez volt az én ars poeticám,
amiben olyan erősen hittem, és hiszek mind
a mai napig, hogy végül a SzeVi éveken át a
bűvkörében tartott. Az volt a célom, hogy a
városlakók ismerjék meg egymást, egymás
véleményét. Ha pedig panasszal fordultak
hozzánk, akkor addig mentünk, amíg azok
megértő fülekre nem találtak. Egy jó városi
lap ugyanis akár arra is képes, hogy elsimítsa a közösséget pillanatok alatt átszövő és
bomlasztani készülő rákfenéket is, ugyanis
azt tapasztaltam, hogy minden ember – még
az örökké morgolódó is – vágyik a biztonságra, a nyugalomra, arra a közegre, ahol jól érzi

magát.” Ráadásul Katalin mindvégig arra
törekedett, hogy a lap az olvasóközönség
megszólításán túl az utókor számára is értékes és hiteles várostörténeti forrás legyen.
Ami a politikát illeti, Éva és Katalin is azt vallották, hogy bár mindig is volt véleményük

töttek, Lakatos Pált megfosztják a felelős
szerkesztői posztjától. „Pedig az én célom
sem volt más, mint a közt szolgálni, s közben
igaznak, érdeklődőnek és őszintének maradni. Az elképzelésemet, hogy az újság a
közösség egészét szolgálja, a mai napig nem

„Pedig az én célom sem volt más, mint a közt szolgálni, s közben igaznak, érdeklődőnek és őszintének maradni.”
a világról, de soha nem tudtak elköteleződni egyetlen pártpolitikai irány mellett sem.
Lakatos Pál példája pedig azt mutatta meg,
hogy az olvasókban is elégedetlenséget
szülhet, ha egy újságíró a szerkesztői tevékenysége mellett – az akkori törvények
alapján egyébként jogszerűen – képviselőjelöltként is megjelenik a közéletben.
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„Az időszak sem kedvezett a szerkesztői
kinevezésemnek, ugyanis éppen 1998 tavaszán jártunk, az országgyűlési választások
idején, amikor egy kicsit mindenki meg volt
őrülve. Engem pedig a MIÉP kért fel, hogy
mint pártonkívüli induljak jelöltként a színeiben. Elvállaltam, mert akkor még naivan
hittem abban, hogy egy országgyűlési képviselő nemzetben gondolkodik, és kizárólag az ország érdekében szólal fel és tesz.
Idővel én magam is láttam, a gyakorlat ezt
nem igazolja, és a képviselőket is csak a
hatalom megtartása mozgatja.” Amikor a
március 15-i, nemzeti színű köntösbe öltöztetett lapszámban megjelent Dörner
Györggyel, a fiatal leányfalui művésszel
egy interjú, a városlakók egy része aláírásgyűjtésbe fogott a szerkesztő ellen. Pál a
petíciónak, majd később az arra született
ellenlevélnek is helyt adott a SzeVi-ben,
ugyanis feladatának érezte, hogy minden
egyes helyi hírt patikamérlegen mérjen és
adjon közre. A vita elcsitulni látszott, ám
a városvezetéssel szemben megjelent
néhány kritikai írás nyomán végül a kora
őszi testületi ülésen a képviselők úgy dön-

adtam fel. Annak ellenére sem, hogy ennek
megvalósítását egyelőre még mindig elég
reménytelennek látom…”
2002-re a hazai többpártrendszer szereplői
elnyerni látszottak végleges formájukat, és
hogy ezt meg is tudják tartani, szinte kivétel
nélkül egyre nagyobb pártfegyelmet vártak
el a képviselőiktől. Önkormányzati szinten is.
Ez korábban nem így volt, mesélte Nemesházi Beatrix, aki négy éven át, 2006-ig látta
el a Szentendre és Vidéke felelős szerkesztői feladatait. „Addig városi ügyek voltak, és
akár „ki” is lehetett szavazni, de kinevezésem
idején az önkormányzati képviselők egyre inkább azt választották, hogy a pártjaik mentén
klikkekbe tömörülnek és egységesen, az őket
delegáló pártok elvárása mentén voksolnak.”
A helyi lapoknak sem lett ezáltal könnyű dolga, mert a képviselők részéről egyre többször fogalmazódtak meg elvárások a lap tartalmát illetően. Sőt, sokszor arra használták
az újságot, hogy egymásnak üzengessenek
a hasábjain. „Arra törekedtem, hogy a nyo-

függetlenül attól, hogy éppen ki mit gondol
az országos politikáról.” S hogy mi volt szép
ebben a munkában? „Egyszerűen imádtam
kézbe venni a lapot. Annyira a gyerekünknek
éreztük, hogy egy március 15-i megjelenéskor
képesek voltunk a PMK alagsorában minden
egyes lapszámra saját kézzel egy-egy kokárdát tűzni, csak hogy az akkor még fekete-fehér újság egy kis színt kapjon.”

KEMPF K ÁROLY IGNÁC

2012 őszén Kempf Károly Ignácot Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Szentendrei
Kulturális Központ Kft. akkori ügyvezetője
kérte fel a felelős szerkesztői feladatra,
mégpedig azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy a SzeVi a kulturális témák felől for-

„Annyira a gyerekünknek éreztük hogy a március 15-i megjelenéskor képesek voltunk (...) minden
egyes lapszámra saját kézzel egy-egy kokárdát
tűzni.”
más ellenére is meg tudjuk találni lapszámról lapszámra a „szentendreiség”-et, amikor
is a mi városunkról, a mi patakunkról, a mi
Dunánkról, a mi Teátrumunkról… stb. írunk,

NEMESHÁZI BEATRIX

duljon egy kicsit erősebben a közéletiek
irányába. Károly önmagát sokkal inkább
pragmatikus, mint filozofikus alkatnak tartja, így a városi lap funkcióját egyszerűen
fogalmazta meg: a lap tegye könnyebbé,
szebbé és jobbá az itt élők életét. Munkája során egyszerre törekedett arra, hogy a
SzeVi minden szükséges és fontos információt eljuttasson az olvasókhoz, és arra
is, hogy egy-egy tárca, novella, grafika,
vagy rajz által szórakoztasson és gyönyörködtessen is. „Én magam Szentendrétől egy
számomra addig ismeretlen kulturális világ
megismerésének a lehetőségét, valamint
értékes emberi kapcsolatokat kaptam. A
Balogh Laci bácsival való beszélgetéseim
minden egyes perce örök emlék számomra,
de ajándéknak éltem meg a közös munkákat
Mártonnal és Lakatos Judittal, valamint a két
kolléganőmmel, Németh Erikával és Széles
Nórával [a SzeVi-t immár évtizedeken át szerkesztő munkatársak] való eszmecseréket és
ösztönző vitákat is.”
-gs-

Nekem a szabadság
„Hogy mit jelent nekem a szabadság?” Többen megrökönyödtek, amikor megszólítottuk Szentendre járókelőit, hogy mondják
el, nekik mit jelent ez a szó. Gyorsan kiderült, a szabadság értelmezése legalább olyan sokféle lehet, mint amilyen sokfélék mi
vagyunk. Mást jelent a New Yorkból idetelepült boltos srácnak, mást az idős hölgynek, aki élete nagy részében nem utazhatott
Nyugatra, és megint mást egy fiatal anyának, aki kisgyerekkel van otthon.

„Nekem a szabadság azt jelenti, hogy bár
hová mehetek, bárhol sétálhatok, és bár
merre járhatok, amerre csak szeretnék.”
(Michelberger Dávid)

„Nekem a szabadság hiánya, hogy az anyagi
körülményeim vascipőbe szorítanak.” (Lujza)

„A szabadság az, hogy bármit megtehetsz,
amit szeretnél, bárhova elmehetsz, ahova
szeretnél, kifejezheted önmagad, ahogy
csak szeretnéd.” (Jack)

„A szabadság a művészet függetlensége.”
(Osiris O’Connor)

„Sokat sétálok Leányfalu felé a Duna-par
ton, ahol a víz már önmagában a szabadság
számomra. Ott áll egy Márai emléktábla,
sorai arra emlékeztetnek, fontos, hogy
mi, akik örökül kaptuk is értékeljük a szabadságot. Kisgyerekként a ‘80-as évek
levegőjében éltem, így tudom, hogy ami
most alapvetés, azért az őseinknek tartozunk hálával, köztük a '48-asok, az '56-osok
bátorságának. Szabadság egyéni értelemben, hogy szabadon dönthetünk, hogyan
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„A szabadság az, amikor a sorsomról saját
magam rendelkezem.” (Sári Marci)

„Nekem a gyereknevelés a szabadság.”
(Mikó-Gyimesi Edina)

„Nekem a szabadság az országok közötti
szabad mozgást jelenti.” (Magyar Zsolt)

töltjük meg az életünket, akár munka,
alkotás, hitélet, utazás terén. Azt hiszem,
a szabadságszeretet az egyik vonás, amire igazán büszke vagyok magyarként.”
(Novák Andi)
Összeállította: Zimre Zsuzsa
Fotók: Medveczki Tamás

„Azt érzem, ahogy mennek az évek mögöttem, egyre nehezebben viselem a kötöttséget. Számomra a szabadság az, amikor az élet nem a fejem fölött zajlik, hanem én dönthetek a dolgokról. És szerencsés vagyok, mert a szabadságot a hivatásomban is megélhetem, hiszen
a szövegkönyv adta korlátokon belül, rajtam múlik, hogy mikor, mi születik meg egy-egy
jelenetben.” (Józan László)

Fotó: Deim Balázs

(Józan László a Szentendrei Tavaszi Fesztivál művésze. A Táncórák c. darabban március
13-án 18 órától láthatjuk őt Ullmann Mónikával a PMK Színháztermében.)

RÖV I D HÍR E K
VISSZAADNÁK A MÚZEUMOT AZ ÁLLAMNAK A korábbi évekhez képest kevesebb
önkormányzati támogatást, 80 millió forintot kap idén működéséhez a Ferenczy
Múzeum – így döntött a képviselő-testület a városi költségvetés elfogadásakor.
Az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt a
Ferenczy Múzeumi Centrum önkormányzati támogatása. Két éve 215 milliót, tavaly
már 270 millió forintot kapott a városi költségvetésből, így a 11 kiállítóhellyel, 3 raktárbázissal és 110 alkalmazottal működő
intézmény büdzséje az állami normatívával
és a különböző pályázatokkal együtt 2019ben több mint 500 millió forint volt.
A városvezetés álláspontja szerint a FMC
struktúrája jelenleg elavult és hosszú távon
fenntarthatatlan. A személyi állománya túl
nagy egy ekkora városnak, újabb raktárakat
is kellene bérelniük, miközben a kiállítóhelyek közül többről is azt állította januárban
Gulyás Gábor, az FMC májusban távozó
igazgatója, hogy az általános műszaki
színvonaluk miatt olyan károsodást okozhatnak a kiállított műtárgyakban, amelyért
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nem vállalhatnak felelősséget. Ezért az
Ámos Imre-Anna Margit Emlékmúzeumot,
a Barcsay és a Vajda Múzeumot, valamint a
Helytörténeti kiállítást is be kell zárni.
Mivel a város pénzügyi lehetőségein
messze túlmutatnak az intézmény méretei és problémái, a képviselő-testület arról
is döntött, hogy Szentendre városvezetése kezdeményezi a Ferenczy Múzeumi
Centrum állami fenntartásába vételét.
Ezzel párhuzamosan kezdeményezi a
MűvészetMalom leválasztását az FMCről, melyet az önkormányzat fenntartásában ismét az eredeti koncepciója szerint,
kizárólag a szentendrei képzőművészet
kiállítóhelyeként szeretnének a jövőben
működtetni.
MÁJUS 10-ÉN GIRO D’ITALIA SZENTENDRÉN A GiroHungary2020 szervezőbizottsága tartott sajtótájékoztatót a Városházán
február 19-én újságíróknak, helyi vállalkozóknak és sportvezetőknek a világ egyik
legnagyobb, több mint százéves múltra
visszatekintő országúti kerékpáros körverseny részleteiről. A Giro D’Italia első három

szakaszát hazánkban rendezik meg: a versenyzők 64 településen mennek keresztül, köztük Szentendrén. A sportesemény
kiemelt médiafigyelmet kap, így nagyon
fontos, hogy az érintett települések milyen
képet alakítanak ki saját magukról, milyen
kreatív ötletekkel próbálják felhívni maguk-

Fotó: Bácsi Róbert

ra a figyelmet. A szervezőbizottság szeretné a helyieket minél nagyobb mértékben
bevonni a versenyzők fogadásába, hasonlóan Olaszországhoz, ahol a városok szinte
versenyeznek egymással, hogy melyikük a
legkreatívabb, a legszebben feldíszített. A
lényeg, hogy a rózsaszín domináljon, ami
lehet zászló, lufi, esernyők, drapéria, vagy
akár sütemény, fagylalt is. A szervezők szerint nem kell drága dolgokra gondolni, inkább fantáziára, képzelőerőre van szükség.
Segítségképpen inspirációs anyagot adnak
a városvezetésnek, amelyek megmutatják,
hogy más városokban milyen ötletek merültek fel.
Akik szeretnének további tájékoztatást az
eseményekről vagy bekapcsolódni az előkészítő munkába, a giro2020@ph.szentendre.hu email-címen vehetik fel a kapcsolatot
a szervezőkkel.
HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ Szentendre
város önkormányzata 2020-ban is folytatja a több éve tartó sikeres helytörténeti
vetélkedősorozatát, melynek szervezését
Benkovits György vette át Krizbainé Szabó
Éva múzeumpedagógus-helytörténésztől,
aki továbbra is közreműködője a vetélkedőknek.
A vetélkedő tematikája a korábbiakhoz
képest bővült: nemcsak a 17. századtól
napjainkig tartó várostörténtéből kapnak
kérdéseket és feladatokat a résztvevők
(amelyeket a közismert kiadványokból,
pl. Szentendre útikönyvek, Egy évszázad
krónikája, Szentendrei Ki kicsoda stb. állítanak össze), hanem a szentendrei „őshonos”
nemzetiségekből is.
A vetélkedő első fordulóját tavaly október 15-én, második fordulóját február 25én rendezték meg a Városházán a város
nyolc általános iskolájának 7-8. osztályos
tanulóiból álló csapatoknak. A következő
fordulóra április 7-én kerül sor.
HEP-FÓRUM Március 3-án a Városházán
tartották a Helyi Esélyegyenlőségi Program összejövetelét olyan szentendrei

intézmények részvételével, melyek közvetlenül vagy közvetve hátrányos helyzetűekkel foglalkoznak. Az önkormányzat
második alkalommal 2018-ban készítette
el az öt évre szóló, 2024-ig tartó programot. A 100 oldalas dokumentumban öt
kötelező célcsoport van megnevezve –
gyerekek, nők, idősek, mélyszegénységben és fogyatékkal élők –, és célja, hogy
reális és megvalósítható célokat tűzzenek ki az érintett rétegek felzárkóztatása,
esélyegyenlősége érdekében. Szontagh
Kinga, az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős referense kérte, hogy
a fórumon az intézmények nagy számban
megjelent képviselői az elért eredmények
mellett jelezzék a hiányosságokat, megoldásra váró problémákat is az előrelépés
érdekében.
INDUL A HÉV-KÖZLEKEDÉS MEGÚJÍTÁSA
Nyílt európai uniós közbeszerzéssel indul
a HÉV-közlekedés teljes megújítása és
bővítése, a Budapest Fejlesztési Központ
(BFK) kiírta az úgynevezett 5-ös metró
első ütemének tervezésére szóló tendert
– nyilatkozta Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és az agglomeráció
fejlesztéséért felelős államtitkára.
A H5-ös (szentendrei) HÉV vonalán modern,
akadálymentesített megállókat és Békásmegyertől Szentendréig teljesen felújított vasúti
pályát terveznek a sebességkorlátozások
megszüntetésével, az állomások környezetének rendezésével. Mindezen fejlesztések
együttesen adhatják az 5-ös metró koncepciójának első ütemét. A koncepció lényege a
H5-ös, a H6-os és a H7-es HÉV összekötése
a belváros alatt, ezzel egy észak-déli, gyorsvasúti rendszer létrehozása, amelyen akár
az Esztergom felől és Kunszentmiklós-Tass
felől érkező elővárosi MÁV-vonatok is közlekedhetnek majd a jövőben.

Fotó: Bellai László

„A mai elővárosi vasúti utasszám akár meg
is duplázható, pusztán azzal, hogy az autóhoz képest versenyképes alternatívát kínál
a kötöttpályás közlekedés. Ennek egy fontos lépése a HÉV-ek fejlesztése” – mondta
Vitézy Dávid.
Forrás: MTI
SAJÁT HALOTTJÁNAK TEKINTI A VÁROS
Saját halottjának tekinti a város Horváth
Győző volt önkormányzati képviselőt, a
Püspökmajori Baráti Kör egykori vezetőjét

LEVENTE-DÍJ ÁTADÁSA MÁJUS 22-ÉN A
Levente Alapítvány tájékoztatja a kedves
érdeklődőket, hogy a Levente-díj átadására a korábban meghirdetett március 20.
helyett május 22-én kerül sor. A részletekről
később adunk tájékoztatást. Megértésüket
köszönjük!
A Levente Alapítvány kuratóriuma

LEVENTE-GÁL A

A FEBRUÁR 12-I TESTÜLETI ÜLÉS FŐBB
HÍREI • Külkapcsolati tanácsnoknak választották Helyes Imre képviselőt, aki a
testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett
figyelemmel kíséri majd az uniós pályázati
lehetőségeket is.
• Pályázatot írnak ki a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár igazgatói posztjára, mivel
az eddigi intézményvezető, Werner Ákos
megbízatása július 31-én lejár.
• Március 31-ig a védett övezetekben lakók
tájékoztatást kapnak az övezetekbe történő
behajtás szabályairól és a behajtási engedélyek igényléséről a Szamárhegyen.
• Nem változnak idén a temetői díjak Szent-

KI EMELT HÍ R
ROGÁNTÓL VÁR VÁLASZT FÜLÖP
Szentendre városvezetése az elmúlt
hónapokban kiemelt faladatának tekintette, hogy a várost közvetlenül érintő,
8,2 milliárdos kormányzati turisztikai
fejlesztési program végrehajtása ne
akadjon el. Most úgy tűnik, mégis ez a
helyzet.
Levélben fordult Fülöp Zsolt a térség
országgyűlési képviselőjéhez, Hadházy Sándorhoz, valamint Gyürk Dorottya
korábbi alpolgármesterhez és Fónagy
János államtitkárhoz. Szentendre polgármestere arra kérte a kormánypárti
politikusokat, hogy közösen lépjenek fel
annak érdekében, hogy a Dunakanyar
kiemelt turisztikai fejlesztéseiről szóló
2017-es kormányhatározatnak megfelelően a Szentendrét érintő és az azóta már
el is indított beruházási program teljes
mértékben megvalósulhasson.
A polgármester ezt megelőzően ugyancsak levélben fordult a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatójához, Guller Zoltánhoz is, emlékeztetve,
hogy az MTÜ és fejlesztőcége, a Kisfaludy2030 Nonprofit Zrt. az előző és a
mostani városvezetés megkeresésére
sem reagált több kérdésben a kormányhatározat végrehajtása érdekében, így
továbbra sem tudni például, hogy elindulhatnak-e időszerűvé vált közbeszerzési eljárások.
Az 1550/2017. (VIII.18.) kormányhatározat
eredetileg több mint 8 milliárd forintot

irányzott elő a szentendrei Duna-korzó újjáépítésére, a Fő téri Képtár, azaz
az egykori Kereskedőház épületének
rekonstrukciójára, valamint több más
turisztikai célú fejlesztésre a városban.
Köztük például a Templomdomb és a
Népművészetek Háza felújítására, de
a Dunaparti Művelődési Ház, a Barcsay
Múzeum és a Vajda Lajos Stúdió felújítását is tervbe vették.
Fülöp Zsolt levelében arra is emlékeztet,
hogy az önkormányzat bizonyos pályázati anyagaira már tavaly május óta nem
kapott választ az illetékesektől. Ezért
2020. február 20-án soron kívüli személyes találkozót kezdeményezett a Magyar
Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójával, hogy tisztázhassák a kormányhatározatba foglalt Szentendrét érintő fejlesztési-beruházási program ütemezett
megvalósítását fékező akadályokat.
Miután erre a levelére sem érkezett
válasz, március 3-án Rogán Antalhoz
fordult írásban a polgármester. A turizmusért is felelős kabinetminisztert is tájékoztatta Fülöp Zsolt az egyeztetések
elakadásáról. A polgármester azt írta:
„Mindez azzal fenyeget, hogy a tervezett beruházások időközben ellehetetlenülnek, amely – úgy gondolom – sem
a kormánynak, sem az itt élő, vagy városunkba látogatni kívánó embereknek
nem érdeke”. Fülöp Zsolt megerősítette, hogy az önkormányzat kész mindent
megtenni annak érdekében, hogy haladni tudjanak azokkal a szentendrei
fejlesztésekkel, amelyekről a kormány
már két és fél éve döntött, és ehhez a
miniszter támogatását is kérte.

endrén.
• Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 3 százalékkal nő.
• Az elfogadott adóbeszámoló szerint a város összes adójellegű bevétele tavaly 2,713
milliárd forint volt, ami 90 millióval haladja
meg a 2018-as bevételt.
ÁTMENETILEG SZÜNETEL Fővárosi Közterület Fenntartó Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint 2020. február 28-tól a gumiabroncsok hulladékudvarban történő
átvétele átmenetileg szünetel. Az átvétel
várható elindulásáról érdeklődni lehet
a Hulladékudvarban (2000 Szentendre,
Szabadkai utca 9.) vagy a 06-26-816-643as telefonszámon. (forrás: Városi Szolgáltató Zrt.)

Fotó: Bácsi Róbert
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– döntött a képviselő-testület a februári ülésen. Horváth Győző több ciklusban összesen
14 éven át volt a város képviselője. Hosszú
betegség után 2020 januárjában hunyt el.
A gyászoló család nevében Horváth Győző özvegye az alábbi sorokat juttatta el
szerkesztőségünkbe: „Köszönjük mindazoknak, akik Horváth Győző volt önkormányzati képviselő temetési szertartásán részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek el, hogy mély fájdalmunkban
osztoztak.”

Nem épül a belvárosban kerékpáros híd
A február 17-e és március 2-a között megrendezett véleménynyilvánító
szavazás eredménye alapján az önkormányzata belvárostól
délre eső hídhelyszínt támogatja az uniós kerékpárút részeként, és erről
már tájékoztatta is a beruházást lebonyolító NIF Zrt.-t.
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Tiszteletben tartva a szentendrei polgárok
véleményét, a képviselő-testület a március 4-i rendkívüli ülésén határozatot hozott
arról, hogy a belvárostól délre eső helyen
épüljön a kerékpáros és gyalogos közlekedésre alkalmas híd a Dunán. Egyúttal
felkérte a polgármestert, hogy a projekt
folytatása érdekében kezdeményezzen
tárgyalásokat az illetékes kormánybiztossal és Szigetmonostor polgármesterével.
A március 2-áig tartó kéthetes véleménynyilvánító szavazáson Szentendre választási névjegyzékében szereplő 22082
lakosából 2622-en adták le voksukat az
Eurovelo6 nemzetközi kerékpárút várost
érintő szakaszát, illetve a Szentendrét és
Szigetmonostort összekötő kerékpáros
híd elhelyezkedését illetően. A szavazatok
55,11 százalékát (1445 szavazatot) a Postás
strandhoz eső helyszín kapta. A két belvárosi – a Rév utcai és a Pásztor révi – hídhelyre együttesen 687 szavazat érkezett, ami a
voksok 26,24 százaléka, míg a Határcsárda helyszínére 209-en voksoltak, ami 7,97
százalék. (280-an arra szavaztak, hogy ne
legyen híd sehol.)
A rendkívüli ülésen Zakar Ágnes fideszes
képviselő olyan módosító indítványt nyújtott be a határozati javaslathoz, ami szerint

is tájékoztatást a híddal kapcsolatos fejleményekről.
Fülöp Zsolt kifejtette, hogy a mostani döntésük nyomán 2023-ig biztosan nem épül
meg a híd, mivel a déli helyszín nem vihető
végig március 31-ig a szakhatósági engedélyeztetésen. Viszont így lesz idő kidolgozni
a pontos hídhelyszínt, a híd pontos műszaki

tartalmát, a kinézetét tervpályázaton eldönteni és a közlekedési csomópontokat is át
lehet gondolni – mondta a polgármester. A
SzeVi-nek azt nyilatkozta: Örült, hogy sokan
jöttek el a szavazásra és örült azért is, mert
az a hídhelyszín kapott elsöprő támogatottságot, amelyre ő is voksolt.
Laárné Szaniszló Éva lapunknak adott
személyes nyilatkozatában komédiának

„A szavazatok 55,11 százalékát (1445 szavazatot)
a Postás strandhoz eső helyszín kapta.”
amennyiben a belvárostól délre eső helyszínen nem valósítható meg a híd, úgy a
testület a lakosság által a véleménynyilvánító szavazás 2. helyen preferált, Rév
utcai kerékpáros-gyalogos híd létrejöttét
támogatja. Kezdeményezte azt is, hogy a
polgármester negyedévente számoljon be
a képviselő-testületnek a híddal kapcsolatos tárgyalásairól.
A Fidesz képviselőjének első indítványát
a testület nem fogadta el, mert a TESZ-es
képviselők úgy ítélték meg, hogy az egy
egészen más helyzet, ha egyértelműen
kiderül, hogy a Postás strandhoz eső hídhelyszín nem kaphat engedélyt. A másik
indítványt a képviselők elfogadták, bár a
polgármester azt mondta, hogy szívesen
ad a megszabott határidőnél gyakrabban

nevezte a véleménynyilvánító szavazást.
A Fidesz-frakció vezetője szerint a szentendreiek 88 százaléka azért nem ment el
szavazni, mert úgy ítélte meg, hogy az ügy
okafogyottá vált.
Azt a módosító javaslatot viszont még a
fideszes képviselők is támogatták, hogy
a polgármester az egész képviselő-testület
nevében mondjon köszönetet a pártatlan,
szakszerű és magas szintű közreműködésért azoknak a köztisztviselőknek és alkalmazottaknak, akik a véleménynyilvánító
szavazás lebonyolításában részt vettek.
Fülöp Zsolt a rendkívüli képviselő-testületi
ülésen felhívta a figyelmet arra is, hogy az
egész országban elsőként a szentendreiek
éltek a részvételi demokráciának ezzel az
eszközével.

Ma egy új korszak kezdődik a szentendrei önkormányzat életében, mert a véleménynyilvánítás e formája nem egy egyszeri alkalom volt, hanem a későbbiekben
is alkalmazni fogjuk, kikérve a városban
élők véleményét kisebb és nagyobb horderejű ügyekben – hangsúlyozta a polgármester.
A SzeVi-nek Fülöp Zsolt elmondta azt is,
hogy a jövőben nemcsak a város egészét
érintő kérdésekben, hanem a városrészekben is fognak véleménynyilvánító szavazásokat rendezni, és ennek megvalósíthatóságán már informatikusok dolgoznak.
•••
Egy nappal a rendkívüli ülés után Révész
Máriusz, az aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos sajtótájékoztatót tartott,
ahol kijelentette: a szentendrei önkormányzat „egy több hetes helyi véleménykutatási színjátékkal” megakadályozta, hogy
Szentendre és Szigetmonostor között
gyalogos-kerékpáros híd épüljön uniós
forrásból. Szerinte az önkormányzat által
javasolt helyszínről – a Postás strandról –
nincs értelme tárgyalni, mert a szemben
lévő védett vízbázis miatt ott nem lehet
építkezni. Jelezte: a hídra szánt uniós forrás
átcsoportosításáról hamarosan döntenek.
Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere ugyanitt az MTI-nek azt mondta, csalódott a szentendrei döntés miatt és sajnálattal vették tudomásul, hogy a szentendrei
önkormányzat olyan helyszínt javasolt, amit
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. korábban már elvetett.
A sajtótájékoztatón elhangzottakra Szentendre polgármestere közleményben reagált, amiben többek közt azt írta: A véleménynyilvánító szavazáson egyértelműen
kiderült, hogy Szentendre akarja a hidat,
ezért továbbra is kész a híd megvalósítása
érdekében a szükséges egyeztetésekre.
Fülöp Zsolt hozzátette: hogy ha a Rév utcánál a kormány szerint – a vízbázisvédelmi szempontok figyelembevételével, ám
szakhatósági tiltás ellenére – megvalósítható a híd, akkor az a minimum, hogy ezt
a lehetőséget megvizsgálják a belvárostól
délre eső helyszín esetében is.
– tp –

Átláthatóság és rend lesz a Városházán

Pályafutása során több önkormányzatnál
is dolgozott már, mint jegyző. Milyen ambíciókkal érkezett Szentendrére?
Számomra az igazi kihívás az eddigi jegyzői
megbízatásaimhoz képest, hogy itt most
Szentendrén valami új kezdődött el. És ez
most nem a politikáról szól. Hanem arról,
hogy engem nagyon foglalkoztatott már
régóta, hogy mi van akkor, ha egy kisebb
városban egy civilekből álló csoportosulás megszervezi önmagát, és aktívan, értelmesen vezeti úgy az egész települést,

hogy abban egy bizonyos elvi hozzáállás
is kifejeződik.
Itt az új szentendrei városvezetés által
meghirdetett részvételi demokráciára
gondol?
Igen. Nekem szimpatikus a városrészi költségvetés és a közösségi tervezés elképzelése, valamint rokonszenves az is, hogy az
itt élő emberek nemcsak egy-egy hivatalos
jogi aktus – a következő polgármesterválasztás vagy mondjuk egy helyi népszavazás – során mondhatnak véleményt, hanem

Fotó: Bácsi Róbert

megkérdezik őket a várost érintő több fontos ügyben. Ha kialakul ennek a teljes rendszere, akkor az szerintem jobb közérzetet
ad majd Szentendrén mindenkinek, mert
érzékelni fogják, hogy nem csak ötévente
veszik figyelembe a véleményüket.
Az újfajta városirányítási elképzelések miatt kellett átszervezni a Városháza eddigi
működési rendszerét is?
Egyrészt az új városvezetés elvárásai miatt.
Másrészt azért, mert az előző hivatali struktúrában több olyan pozíció is volt, ami nem
takart valódi munkát, ezeket nyilvánvalóan
megszüntettük.
Ezek szerint már végleges a Polgármesteri Hivatal létszáma?
Nem, most tartunk körülbelül az átszervezési folyamat 80 százalékánál. Több vezetői státuszt megszüntettem, és időközben
a képviselő-testület is úgy döntött, hogy
a Városházán bizonyos státuszokat elvon,
tehát kevesebb köztisztviselővel kell megoldanunk a feladatokat. Ugyanakkor egy
régi adósságot teljesítve az önkormányzat
megemelte a 14 éve változatlan köztisztviselői illetményalapot, így most nagyobb
esélyünk lesz például az Adóirodára is megfelelő képzettségű szakembereket találni.
Összességében ez az átszervezés több
tízmilliós megtakarítást jelent a városnak.
Minden megörökölt szerződést át tudott
már nézni?
A megbízási szerződéseket már átnéztük,
a korábban úgynevezett célfeladatokra
feleslegesen kiutalt plusz pénzeket csökkentettük. Most jönnek a hivatal egyéb
szerződései bizonyos szolgáltatókkal, hiszen időről időre az informatika területén,
a telefontarifákon és az adatátvitelen is
spórolhatunk, ha odafigyelünk.
Korábban szó volt arról, hogy az átvilágításban a Transparency International is
részt vesz.
Igen, leszerződtünk a Transparency-vel, és
a nemzetközi korrupcióellenes szervezet
már elkészítette az első látleletét is, ami
alapján a városvezetés arra a következtetésre jutott, hogy egy teljesen új tartalmú
közbeszerzési és beszerzési szabályzatra
van szükség a korábban alkotott, de jelenleg még hatályos szabályzat helyett.
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Munkába állása óta átszervezték a Városházát, átvizsgálták a korábbi
szerződéseket, és elfogadták a város idei költségvetését. Mindeközben alig
maradt ideje dr. Schramm Gábornak, Szentendre új jegyzőjének,
hogy bejárja az egész települést, de azt vallja, a várost érezni is kell.

Rendet vár ettől vagy megtakarítást is?
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Egy új, szabályozott rendet a városi közbeszerzések területén, és ez hosszú távon biztos, hogy megtakarítást is fog eredményezni.
Ön szerint milyen költségvetést sikerült
elfogadniuk február végén a képviselőknek?
Egy erősen determinált helyzetben, előre
meghatározott feltételek között lavírozva
egy útkereső költségvetést fogadott el az
önkormányzat. De ez a költségvetés lehetőséget teremt a továbblépésre és arra,
hogy a város fejlődését hosszú távon is
biztosítsa.
Mik ennek a jelei? Milyen területekre jut
több pénz idén?
Alapvető prioritást élvezett az óvodai és
bölcsődei dolgozók bérrendezése. A fontossági sorrendben második, hogy folytatódjanak az út- és járdafelújítások, de ehhez majd még további forrásokat is kell év
közben valószínűleg bevonni. A harmadik
fontos lépés a költségvetésben a belvárosi csapadékvíz-elvezetési projekt, amiben elindulhatunk idén. Bár sokkal kisebb
költségvetési tétel, a lakcímnyilvántartás
rendbetétele is ide tartozik, mert jelenleg
nagyon sok problémát okoz a polgároknak,
hogy itt Szentendrén a központi címregiszterben rengeteg tisztázatlan házszám és
utcanév is szerepel.

Dr. Schramm Gábor
Pécsett született 1961-ben, tanulmányait is ott végezte. A Pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karán nappali tagozaton szerzett jogi diplomát summa
cum laude minősítéssel, jogi szakvizsgáját 1990-ben teljesítette jeles
minősítéssel.
Korábban három településen, a bajai,
a keszthelyi és a budavári önkormányzatnál látott el jegyzői feladatokat. A
központi közigazgatásban is dolgozott
minisztériumi főosztályvezetőként.
Közigazgatási perekben eljáró bíróként a Győri Városi Bíróságon ítélkezett, és közigazgatási hatósági területen is több éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
Családjával Budapesten él, felesége
szintén jogász.

Elkezdték-e már a helyi építési szabályzat
felülvizsgálatát?
Igen, Kiss Gabriella, az új főépítészünk
megkezdte a munkát, a rendelet szövegének felülvizsgálatával. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy az egy illúzió,

hogy a SZÉSZ megváltoztatásával egy
csapásra megállítjuk majd a betelepülni
szándékozókat és megoldjuk az új építkezések valamennyi problémáját. Ennek
megvannak a jogszabályi korlátai.
Mennyiben befolyásolja a munkájukat,
hogy a kormány épp most helyezte át az
elsőfokú építési hatóságokat az önkormányzatoktól a kormányhivatalokhoz?
Nekünk nyilvánvalóan nem kedvező ez a
változás, hiszen a főépítész és az építési
engedélyeztetés eddig egy egységet képezhetett a Városházán. Mindenesetre a
lehető legkulturáltabb módon adtuk át az
ügyeket és a köztisztviselőket a Pest Megyei Kormányhivatalnak.
Volt-e ideje mindeközben személyesen is
megismerni a várost? Megszerette-e már
Szentendrét?
Én az embereken keresztül szoktam megszeretni településeket, és itt is találkoztam
már olyanokkal, akikkel jó volt például
együtt bejárni a Szamárhegyet. Amikor az
ottani kilátópontokról lenéz a városra és
a Dunára, akkor tényleg úgy érezheti az
ember, hogy valami csodát lát. De előbbutóbb mindenhova eljutok majd az önkéntes idegenvezetőim segítségével, mert a
várost érezni is kell, nemcsak a hivatalból
átlátni.
Tarr Péter

Fülöp Zsolt: „A városi vagyon felélése nem folytatható tovább!”
Csaknem 8 és fél milliárd forintból gazdálkodhat idén a szentendrei önkormányzat.
Adóemelés nem lesz, de az építmény- és
az iparűzési adóból a tavalyinál több bevételt remél a képviselő-testület.
A polgármester a költségvetési vitában
emlékeztetett rá, hogy az előző városvezetés 5 év alatt 3 milliárd forint értékű
városi vagyont értékesített, így tavaly
is mintegy 700 millió forintnyi ingatlant
adott el.
A városi vagyon felélése tovább nem foly-

hivatkozva hiányolta a büdzséből a városrészi költségvetéseket. A polgármester
válaszában elmondta, hogy a közösségi
tervezés és a városrészi költségvetések
kidolgozása is elkezdődhet idén, de a
munkát jelenleg hátráltatja, hogy az állam
által az önkormányzatok számára előírt
központi informatikai rendszer nem alkalmas az ehhez szükséges adatok közvetlen kigyűjtésére.
A SZEI-nek nem kell plusz támogatást

tatható – jelentette ki a polgármester, aki
szerint, ha nem hajtanak végre egy költségvetési fordulatot, akkor a város további működését veszélyeztetik. A változást
jelzi, hogy a Polgármesteri Hivatal és a
városi intézmények is magukon kezdik el a
spórolást. Emellett egy fontossági sorrendet is felállítottak, ami szerint a városi intézmények közül idén több pénzt kaphatnak az óvodák és a bölcsődék, valamint a
gondozási központ, így az óvónők 13. havi
bérre is számíthatnak. Prioritást élvezett a
belvárosi csapadékvíz-elvezetési projekt
elindítása is, és az, hogy folytatódhassanak az út- és járdafelújítások.
A Fidesz frakcióvezetője a vita során a
TESZ-es képviselők választási programjának is tekintett Ábrányi Emil Városvédő,
Városszépítő és Városfejlesztő programra

Elfogadták
Szentendre 2020. évi
költségvetését
adni 2020-ban, mivel a teljesítmény-volumenkorláton felül elvégzett tavalyi munkájukért az év végén 138 millió forintot
juttatott az állam a rendelőintézeteknek.
Ráadásul idén egy 180 millió forintos
orvos-technikai és gépészeti fejlesztési
pályázat beszerzései is elkezdődhetnek
a szentendrei egészségügyi intézményekben.
A Városi Szolgáltató önkormányzati támogatása jelentősen nem változik, de a
cég költségvetésében átcsoportosítások
lesznek, például a téli útkezelés helyett
több jut majd a köztisztaságra.

A V8 Uszoda viszont a tavalyi összeg kevesebb mint kétharmadát kapja csak meg
a működéséhez. A polgármester ugyanakkor leszögezte, hogy emiatt a gyermekek úszásoktatásának támogatása nem
csökkenhet.
A fideszes képviselők kifogásolták a
tűzifa- és lakbértámogatások lecsökkentését is, de a legnagyobb vita a kulturális intézmények finanszírozása körül
alakult ki. A kultúra fontos a jelenlegi
városvezetés számára is, de ez nem azt
jelenti, hogy egy város teherbíróképességét messze meghaladó intézményt
kell mindenáron működtetni – mondta
a polgármester a testületi ülésen, miután
kiderült, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum idén a tavalyinál 190 millió forinttal
kevesebbet kap az önkormányzattól. Fülöp Zsolt kiemelte, hogy azért sem lehet
temetni Szentendrén a kultúrát, mert a
Szentendrei Kulturális Központ NKft.
viszont 45 millió forinttal több pénzből
gazdálkodhat idén. Bár szám szerint kevesebb nagy fesztivált rendeznek majd
a belvárosban, megszervezik viszont a
városrészi ünnepségeket, és a mozi, valamint a művelődési ház is a megszokott
színvonalon fogadhatja majd egész évben a szentendreieket.
– tp –

A győzelem után jön a neheze
Városrészek rovatunkban mostantól sorozatot indítunk,
amelyben bemutatjuk Szentendre megválasztott önkormányzati
képviselőit. Elsőként Helyes Imrét, a 6. számú választókerület
képviselőjét kérdeztük eddigi tapasztalatairól és jövőbeli terveiről.

Több ilyen is van. Az egyik az Íjász utca,
amit évtizedekkel ezelőtt még a lakók saját
erejét is felhasználva újítottak fel, de azóta itt is, ott is felbontották, így lényegében
tönkrement. Ráadásul a fekvése miatt mindig megáll a közepén a csapadékvíz. Ezt
végre véglegesen meg kellene oldani. A
másik ilyen beruházás a Kovács László utca
járdaépítésének folytatása a Lévai utcától
kifelé. Itt már meg is szavaztattuk a lakókat

fogjuk megoldani a városrészek közötti
közlekedési útvonalak hiányát. Ami miatt
most például a Szentlászlói út és a Kovács
László utca közötti kisutcák bizonyos napszakokban szinte autópályává válnak. Ez
nemcsak körzeti, hanem városi probléma,
és minket is érint máshol a körzetben. De
akkor én már elégedett lennék, ha legalább
ezek az érintett lakók azt érezhetnék, hogy
csökkent az átmenő forgalom.
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Négy hónap telt el az önkormányzati választás óta. Milyen ügyekkel keresik meg
a győzelme óta a kerületében a választópolgárok?
Míg a kampány során elsősorban a város
nagy ügyei jöttek elő, a választás után már
értelemszerűen a helyi specifikus kérdések
merültek föl. Ugyanakkor nincs új a Nap
alatt: továbbra is a közlekedés, a parkolás
és az útfelújítások problémái foglalkoztatják leginkább az embereket. Ez a kerület
nincs annyira rossz helyzetben, itt voltak
korábban is járda- és útfelújítások. De annak ellenére, hogy a város központjához
közel lakunk, még mindig van 10-12 olyan
utca, amely nincs leaszfaltozva.
Személyesen keresik meg vagy inkább
e-mailben, telefonon?
Is-is. A kampányban is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél több választópolgárral legyen személyes kapcsolatunk, a
kampánykiadványainkban is mindig jeleztük az elérhetőségemet. Most pedig a város hivatalos internetes oldalán is olvasható
az e-mail címem és a telefonszámom. Persze megszólítanak az utcán járva is sokan,
és sokan telefonálnak. De ha olyan jellegű
az ügy, jobban szeretem a személyes találkozást, ezért általában én keresem fel a
választópolgárt a jelentkezése után. Ez egy
adottság, ez ugyanis akkora kerület, hogy
nincsenek benne bejárhatatlan távolságok.
Laknak-e olyan közismert és általában is
jól informált személyiségek a körzetében,
akik összegyűjtik és eljuttatják önnek a
kérdéseket és panaszokat?
Igen, vannak itt is olyan polgárok, akik a
szokásosnál aktívabbak, és ez így természetes szerintem. Emellett van itt két lakótelep, a Füzesparki és a Vasvári, ahol
már korábban is ismertem a lakóközösség
képviselőit. Ők is segítik a munkámat. Ezen
kívül van egy civil szervezet, amely a Bükkös-patak környezetének rendbetételéért
alakult. Ők korábban is mindig kapcsolatban álltak az aktuális helyi képviselővel,
és ezt az együttműködést én is szeretném
folytatni.
Mi most a legsürgősebb teendője, illetve
amit a leggyorsabban el szeretne intézni
a körzetében?
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arról, hogy melyik oldalon legyen a járda.
Az érintettek fele vett részt a voksoláson,
és úgy döntöttek, hogy az út jobb oldalán
folytatódhat majd az építkezés.
Mivel lenne elégedett a ciklus végén?
Van-e célkitűzése?
Nem tudnék egyetlenegy olyan konkrét
célt kiemelni, aminek az elérése teljes
mértékben elégedetté tenne. Azt látni
kell ugyanis, hogy a helyi problémáink nem
oldhatók meg kizárólag a körzeten belüli
intézkedésekkel. Maradva példaként a közlekedésnél: azzal, hogy kitesszük még néhány helyre a behajtani tilos táblát és egyre
több fekvőrendőrt helyezünk ki, még nem

Mi az, amire a legbüszkébb a körzetében?
Pillanatnyilag arra vagyok büszke, hogy az
egyik legnehezebb választókerületben sikerült megszereznem a választópolgárok
többségének szimpátiáját és támogatását.
Ebben persze szerepe volt a kampánycsapatomnak és annak a civil szervezetnek is,
amelynek tagjaként már évek óta aktivizálódtam a városért. De azzal abszolút
tisztában voltam, hogy a kampány volt a
könnyebb, és a győzelem után jön a sokkal
nehezebb feladat. Az, hogy tulajdonképpen a nap 24 órájában a választópolgárok
rendelkezésére álljak.
Tarr Péter

SzeVi-morfózisok
121 év – ebből hét évtized némaság – számtalan formai
megújulás, szerkesztőváltások és szerkesztőség
költöztetések. A Szentendre és Vidéke mozgalmas életéből,
arculati változásaiból villantunk fel részleteket.

A 19. század utolsó éveit írjuk.
Szentendre
polgármestere
Dumtsa Jenő, az ipar, a mezőgazdaság fellendülőben,
elindul a helyi érdekű vicinális, a HÉV. Ugyanekkor éri el
a polgárosodó Szentendrét a
lapalapítási láz is. 1889 májusában indul útjára a Szent-Endre
és Vidéke közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi lap az
alapító-kiadó, Czobor Hugó
szerkesztésében.
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A Szent-Endre és Vidéke előfizetői
felhívása 1899 márciusában

A kisváros békés életébe 1914ben betör a történelem, és
1916 januárjában a Szentendre
és Vidéke megszűnik. Hosszú
Csipkerózsika-álomba merül a
lap. Évtizedeken át a szentendrei hírek csak megyei és regionális lapokban jelennek meg.
1987 januárjában, hetvenegy
év elmúltával jelenik meg újra
a Szentendre és Vidéke.
Máté György, a lap újraalapító-szerkesztője gyakran hivatkozott a Magyar Nemzet arculatára, amely az idők során ugyan
többször változott, de fejléce a
kezdetektől változatlan. Mindvégig Bodoni Antiqua betűtípussal íródott a kopf, ugyanúgy, mint amellyel az 1848-as
forradalomban a Landerer és
Heckenast Nyomda a Tizenkét

pont és a Nemzeti dal betűit
nyomtatta. Ugyanez a kiegyensúlyozott állandóság azonban
nem jellemzi a Szentendre és
Vidékét.
Az újság indulásakor, 1899ben a lapot még Budapesten
nyomtatták. Fejlécén egyszerű
talpatlan antikvát használ. A
vasárnap reggelenként, nyolc
oldalon, „nagy négyrét alakban”
megjelenő hetilap tördelése a
kornak megfelelő, átlagos külsőt mutat. A Szentendre és Vidéke a megélénkülő ipar hatására
a századforduló elején már Emmel József Fő téri nyomdájából,
majd 1903-tól a Duna-partra
lefutó Görög utca sarkán álló
nyomdából kerül ki. Ma ebben
az épületben a Görög Kancsó
Étterem működik.
A hallgatás évei után újra megjelenő Szentendre és Vidéke
A4-es formátumban, 12 oldalon jelenik meg. A kezdeti mutatványszámok a kísérletezés
jegyében, minden alkalommal
más fejléccel jelennek meg,
kikérve az olvasók véleményét
is. 1987 áprilisában Deim Pál
festőművész fejlécével jelenik
meg a lap, s ezzel az arculattal
jelenik meg évekig a Szentendre
és Vidéke.

A SzeVi az újraalapítás évében

1995-től, amikor Gaján Éva újra
átveszi a lapszerkesztést, a
minden hónap 1-jén és 15-én
megjelenő lap fejléce fekete-piros színre változik, a címer
eltűnik a felirat mellől, de csak
rövid időre. A Bereznai Péter
grafikusművész tervezte fejléc
áprilistól ismét kiegészül a város címerével.

A regionális lap első
száma 1996-ból.

A Szentendre és Vidéke 1995-ből

erőteljes, ívelt fekete fejléc,
nagyméretű címerrel. Az oldalszám újra tizenkettőre nő. A
hirdetők igénye miatt a lapban
két oldalon a reklámok színes
nyomással jelennek meg, de a
képek, szövegek szándékoltan
továbbra is fekete-fehérek maradnak.

1996-tól a regionális szerepkört is felvállaló sajtóorgánum
a korábbinál nagyobb, B4-es
formátumban jelenik meg, a
fejléc zöld színű, formavilága a
közízlést jobban kiszolgáló archaizáló stílusú. A grafikát Virágh Attila készítette. A korábbi
lapszámokkal szemben az új
formátum nyolc oldalban, külön
lapon két oldal kereskedelmi
melléklettel lát napvilágot.
Ez a struktúra marad az ezredfordulóig, Szántó András
szerkesztőségi munkájának
kezdetéig. Ő új terveket hoz, a
lap kék színű fejléccel, továbbra
is B4-es méretben, új, de kissé
nehezen olvasható betűtípussal, tíz oldalon jelenik meg. A
szerkesztőt 2002-ben váltó új
vezető, Nemesházi Beatrix a
városban élő neves tipográfust,
Kemény Zoltánt kéri fel új arculat tervezésére. Az új design

2002-től új arculattal, fekete-fehér
nyomással jelenik meg az újság

Németh Erika, aki 2005-től szerkeszti a SzeVi-t, a tipográfiához
szándékosan nem akar nyúlni,
mert meggyőződése, hogy az
állandóság emeli a lap presztízsét. A fejléc címerét azonban
a tervezőt felkérve átszínezteti,
és ettől kezdve két íven az illusztrációk, fotók is színesben

kiadó, Kolti Helga döntése
nyomán a lap kétheti megjelenésre váltott. A váltás mögött
financiális okok húzódtak meg,
ugyanakkor folyamatos igény
volt a lap ingyenessé tételére. A nagy példányszámban
nyomott, ingyenes újság 2012
novemberétől a város színeiben, a szentendrei hírportál,

Az ingyenesen meg jelenő SzeVi
új arculata a városi hírportál
fejlécével

2007-ben magazinszerű
meg jelenéssel, regionális
szerepkörben a SzeVi

A lap tipográfiája 2010-től újra
változott, a címoldal tervezése
Krizbai Gergely Krizbo fiatal,
helyi grafikus feladata lett. Az
újság első oldalainak mintájául
a HVG ötletgazdag címlapjai
szolgáltak. A hétről hétre átgondolt, egyedi grafikák a lap
legfontosabb témáját dolgozták fel. A fejléc egyszerű, letisztult fekete betűi ezt a koncepciót hagyták érvényesülni.

a szentendreihirek.hu akkori
arculatával került az olvasókhoz, az októberben kinevezett
új szerkesztő, Kempf Károly Ignác elképzelései alapján.
2015-ben pályázatot írnak ki a
város teljes arculati megújításához. Az új logó a városi honlapokon, kiadványokon, az intézmények arculati elemeiben
is visszaköszön. A pályázatot
Krizbai Gergely nyeri el, akit az
újság kiadója, Solymosi Heléna felkér a SzeVi arculati tervének elkészítésére is. A megújult Szentendre és Vidéke első
száma éppen négy éve, 2016
márciusában debütált, címoldalán a szintén Krizbo-tervezte
logóval, a Szentendrei Tavaszi
Fesztivál madárkájával.

2010-től külön címoldalgrafikákkal
jelenik meg a lap

Az új arculattal a lapok száma
is nőtt: tizenhat oldalon, hetente
jelent meg az újság, egészen
2012 januárjáig, amikor az új

A város új arculati elemeivel jelenik meg 2016-tól a SzeVi

Sz.N.

Egy szentendrei sztár
Van egy világhírű énekes, korának Pavarottija, akiről jószerivel nem veszünk tudomást
Szentendrén. Amiért elfelejtkezünk róla,
annak egyik oka, hogy bár 1877-ben
Edison már feltalálta a fonográfot
és a Mary had a little lamb… kezdetű
dalt rögzítette is, de ekkorra Stéger
Ferenc – mert róla van szó –, korának
csillogó tenorja már visszavonult. Így
aztán hangjáról nem maradt ránk felvétel. Pedig több mint 350 fellépése során
sikert sikerre halmozva végigturnézta a korabeli
Európát Prágától Nápolyon át Londonig. A korabeli kritika ezt írta
róla, hogy a felső regiszterben tisztán szólt magas C -je „végig
uralkodott az árián, és minden szükséges díszítést jól használt, a
hanglejtése tiszta volt és példamutató szövegértésről tanúskodott
előadása, éneke intelligens és a karaktert jól alakította, ezért a
színpadon rendkívül meggyőző volt”.
Stéger Ferencet azonban nemcsak magyarként, sőt leginkább
horvát énekesként tartja számon a zenetörténet. Ennek oka nemcsak az, hogy Franjo Štažić néven lépett fel, hanem az is, hogy
a zeneirodalomban etalonnak számító Grosses biographisches
Lexikon der deutschen Buhne im 19. Jahrhundert-ben is horvát
énekesnek írják. Mindehhez még egy fontos horvát adalék, hogy
az ő nevéhez fűződik Lisinski zeneszerző Ljubav i zloba című, az
első horvát nemzeti opera bemutatása is, amelyet 1846 március
28-án a zágrábi régi Városházán adtak elő. Anno a korabeli kritika
ily elragadtatással írt róla: „Stazić úr, az első-tenor oly különleges, a hallgatóság számára oly lelkesítő tűzzel adta elő szerepét,
énekelte az áriát, és ami a hangerőt, tisztaságot és magasságot
illeti, oly rendkívüli kiművelt hanggal énekelt és úgy mozgott a
színpadon, mint egy tapasztalt előadó. Kevés olyan tenor található
ma az európai fővárosok operaszínpadain, akik képesek lennének
ilyen sikerrel megoldani ezt a nehéz feladatot. (…) Gyönyörű énekét
szűnni nem akaró tapssal és bravóóó felkiáltásokkal jutalmazta a
hálás publikum”.
Innen kezdődött karrierje, amelynek egyik fő állomása London
volt, ahonnan Olaszországba folytatta útját, és az 1864-1865-ös
szezonban már a Teatro Regioban Pármában énekelt. Meghódította az opera szülőhazáját, Itáliát. 1866-ban Triesztben, a Comunale
Triesztben lépett fel. Ő volt az első horvát operaénekes is, aki fellépett az opera olasz Mekkájában, a milánói Teatro alla Scala-ban.
Számos fontos tenor szerepet énekelt virtuózan később is. Norma
opera Pollio szerepében, majd Vasco da Gama szerepében az
Afrikai nő című operában, Manrico-ként a Trubadúrban stb. A
Teatro São Carlosban Lisszabonban játszotta utolsó szerepét
Ambroise Thomas Mignon című operájában, ekkor búcsúzott el
végleg a színpadtól.
Természetesen az is igaz, amit a Barcsay Múzeum falán elhelyezett emléktábláján olvashatunk, Hallva sikereiről, Rádai Gedeon,
a Pesti Nemzeti Színház intendánsa felfigyelt a fiatal tenoristára,
és meghívta Pestre, ahol a Nemzeti Színházban 1848. augusztus
19-én lépett fel Erkel Ferenc: Hunyadi László című operájában V.
László szerepében. De más fontos dolog is történt ekkor Pesten:
itt vette nőül a Nemzeti Színház lengyel származású csinos énekesnőjét, Symanska Leonát.
E szentendrei sztárra emlékezik Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata március 28-án, szombaton 14 órakor
a Barcsay Múzeum falán lévő emléktáblájánál a Musica Beata városi kórus tagjainak és karnagyának közreműködésével,
amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Benkovits György
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jelennek meg. 2007-ben új kiadója lesz a lapnak. A korábbi
igazgató, Perjéssy Barnabás
(aki a lap egy évszázaddal korábbi szerkesztőjének leszármazottja) nyugdíjba vonulása
után Kriaszter Attila lesz a cég
vezetője, s egyben az újság
kiadója. Határozott elképzelésekkel érkezik az újsággal kapcsolatban. A reformok nemcsak
a rovatstruktúrát, de a külsőt is
erősen érintik. A színes, játékos
szentendrei ablakokat idéző
fejléc ismét Kemény Zoltán tipográfus munkája.

Molinón: a VSZC Petzelt diákjai
A Petzelt iskola cukrász- és a szakács tanulói
2019-ben is jó eredményeket értek el a
szakmai versenyeken. Ennek apropóján egy
gyakorlati órájukra látogattunk el.

A Petzelt iskola fő profilja a vendéglátás.
A cukrász és szakács végzettséget szakközépiskolai képzés keretében szerezhetik
meg a tanulók, a szakgimnáziumban pedig
az érettségi mellett pincér képesítést lehet kapni. A sikeres érettségi vizsga után
egy tanév alatt emelt szintű szakképesítést
kapnak a tanulók a vendéglátásszervező
képzésben. Az iskola diákjai 2018-ban is
kikerültek a molinóra, melynek kapcsán
részletesen írtunk az iskola profiljáról és a
szerteágazó képzésekről – ezúttal a három
évfolyamos cukrászképzést mutatjuk be.

16 — oktatás

„Kreatívak vagyunk”
A cukrászoktatás még a régi épületben
folyik – az iskola új szárnyának építése
idén kezdődik –, a tanulók felkészítéséhez
ennek ellenére megfelelő körülmények
állnak rendelkezésre. „A felszereltség teljesen megfelelő, minden megtalálható,
amire a tanulóknak szükségük van a szakma alapjainak elsajátításához. Mindenből
kihozzuk a maximumot, nagyon kreatívak

vagyunk” – mondja Polónyi-Némedi Andrea cukrász oktató, aki már több mint három
évtizedet töltött a szakmában. Andrea szerint a tanulók itt minden tudást megkapnak,
ami a munkaerőpiacon való helytálláshoz
szükséges. „Különösen akkor igaz ez, ha a
tanulók fogadóképesek, és szeretik a szakmát. Az elsőévesek az iskola tankonyháján
sajátítják el a szakma gyakorlati alapjait, a
másod- és harmadévesek egy hét elméleti oktatás, egy hét gyakorlat rendszerben
tanulnak. Ők különböző gyakorlati munkahelyeken – szállodákban, vagy akár magánvállalkozásoknál, cukrászműhelyekben
stb. – vesznek részt a gyakorlati oktatáson,
ezért különböző felkészültséggel rendelkeznek” – tette hozzá Andrea.
Fejlődni mindig van hova
Kérdésemre minden tanuló azt válaszolta, hogy cukrász szeretne lenni. Ügyesen,
gyorsan dolgoztak, látni is jó volt, ahogy
formálódtak kezük alatt a rózsák, madarak
és egyéb díszítések. A diákok egyöntetű-

en úgy gondolták, hogy a díszmunkázás a
szakma csúcsa, a legkreatívabb része. Bár
egyszerűnek tűnhet, ha egy profi csinálja,
de az egyik tanuló, Deák Korina elmondta,
hogy neki bizony közel négy órájába került a különleges, rókát ábrázoló torta elkészítése. „Folyamatosan kell fejlődni, mert
mindig van új technika. Ma már a cukrászok
kreativitása határtalan: miközben pár évtizede még négy-öt fajta klasszikus torta
volt, azóta nagyot változott a világ. 2007-től,
amióta megrendezik a Magyarország Tortája gasztronómiai versenyt, egyre többen
kísérleteznek, hoznak ötleteket külföldről,
törekednek a különleges ízekre és külsőre.
Az is lendületet adott a szakmának, hogy a
cukrászolimpiát tavaly egy magyar cukrász
nyerte meg” – mondja Korina.
Tapasztalt szaktanárok
„A versenyek hatalmas motivációt jelentenek nekünk, mert nemcsak abból tanulunk,
hogy felkészülünk a versenyre, hanem abból is, hogy látjuk a többiek – elsősorban a

ahol vendéglátós szakképző iskolákat,
szállodákat, éttermeket, gyakorlati munkahelyeket látogatnak, tapasztalatokat,
jó gyakorlatokat cserélnek a francia szakképzésben dolgozó kollégákkal. A képzés
csúcsprogramja az a főzőkurzus, amelyet
Michelin-csillagos séfek tartanak a résztvevők számára.
A szakmájuk iránt elkötelezett, tehetséges
diákok felkészülését az is segíti, hogy az
európai uniós pályázatoknak köszönhetően több hetes külföldi szakmai gyakorlatokon tudnak részt venni, pl. Finnországban, Portugáliában, Olaszországban. Az
Erasmus+ programok során a résztvevők
bővítik szakmai ismereteiket, autentikus
környezetben tanulják meg elkészíteni,
tálalni, felszolgálni a helyi ételkülönlegességeket, desszerteket, kávéféleségeket, italokat. Kitágul számukra a világ, más
kultúrákkal, más emberekkel találkoznak,
új barátokat szereznek. A gyakorlat idején
önállóan kell szervezni mindennapjaikat,
így fejlődik személyiségük, nyitottabbak,
érdeklődőbbek lesznek az őket körülvevő

környezet és közösség iránt. Nem utolsósorban nyelvtudásuk gyarapodik, ami
az Erasmus+ projekteknek szintén fontos
hozadéka.
Az Erasmus+ program keretén belül külföldi iskolák közötti partnerségi együttműködésben is részt vesz az iskola. A „Hagyományok határokon innen és túl” projektben
három tanéven keresztül hat külföldi partner iskolával dolgoztak együtt, egyhetes
találkozókon ismerkedtek a partnerek családi és nemzeti ünnepeivel, népi hagyományaival, közben élményekkel, ismeretekkel,
barátokkal gazdagodtak.
Március végén tartják a projekt záró eseményét, amelyre 40 külföldi vendéget
várnak a hat európai partner iskolából,
ezért különösen nagy gonddal készülnek
az iskola tanárai és diákjai a vendégek fogadására. A projekthét záró rendezvényére
április 3-án a Skanzenben kerül sor, amely
egybeesik a hagyományos Szakmák éjszakája programmal, tovább gazdagítva a
nemzetközi találkozó eseményeit.
Németh Erika

Szeptembertől iskolás lesz a gyermek
Tudnivalók az iskolai beiratkozásról
Idén az általános iskolai beiratkozás várható időpontja április 23-24. A legfontosabb
tudnivalókról a nyolc szentendrei oktatási
intézményt működető Váci Tankerületi központ igazgatóját, Verebélyi Ákost kérdeztük.
Általánosságban mit kell tudni a szülőknek az általános iskolai beiratkozásról?
A gyermekek abban az évben, melynek
augusztus 31. napjáig a hatodik életévüket betöltik, tankötelessé válnak. A szülők
kötelesek tanköteles korú gyermeküket a
lakhelye, ennek hiányában a tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy választott iskola első évfolyamára beíratni. A 2020/2021.
tanévre történő általános iskolai beiratkozás várható időpontja: 2020. április 23-24.
A beiratkozás napján az általános iskolában
bemutatandó és benyújtandó dokumentumok: • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító • a gyermek nevére kiállított
lakcímet igazoló hatósági igazolvány. • az
iskolába lépéshez szükséges járási szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van
ilyen); • sajátos nevelési igényű gyermekek
esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen) • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről • nyilatkozat a közös szülői
felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első
tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére
a gyermek további egy nevelési évig óvo-

dai nevelésben vehet részt a felmentést
engedélyező szerv döntése alapján. Kérelmét a szülő az iskolakezdés évében január
15-ig nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz.
Amennyiben a szakértői bizottság a szülői
kérelem benyújtására nyitva álló határidő

tartozó intézményekbe jelentkező tanköteles korú gyermekeket elhelyezze.
Mi a teendő, ha nem jut be a gyerekünk az
általunk megjelölt intézménybe?
Amennyiben a választott iskola igazgatója
a gyermek felvételét elutasító döntést hoz,
a szülő a gyermekét a döntés véglegessé
válását követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első
évfolyamára.
Számítanak-e arra, hogy az átlagosnál
több elsős gyermek fog beiratkozni a
jogszabályi változások miatt?
Az Oktatási Hivatalhoz beérkezett iskolaérettségi kérvényeknek 72%-áról már
született döntés, ezek közül a felmentést
engedélyező szerv 90%-ban helyt adott a
kérelmeknek. Nem számítunk nagymértékű létszámemelkedésre a beiratkozás
során.
Az általános iskolai beiratkozás ma már

előtt javasolja, hogy további egy nevelési

online is intézhető. Mit lehet erről tudni?
A szülők már a 2019/2020-as tanévben is
beküldhették elektronikus úton gyermekük adatait az általános iskolába, ezáltal
csökkent a személyes ügyintézés ideje a
beiratkozás napján. Azonban továbbra is
kötelező személyesen is megjelenni és az
okmányokat bemutatni a beiratkozás során.
Jelentkezni a https://eugyintezes.e-kreta.
hu/kezdolap online regisztrációs felületen
lehet.
N. E.

évig a gyermek az óvodában maradjon, akkor a szülőnek nem kell kérelmet benyújtania. Ha a gyermek az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget korábban eléri, az
Oktatási Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora
előtt megkezdje tanulmányait.
Kell-e idén Szentendrén helyhiánnyal
számolnunk?
A Váci Tankerületi Központ mindent elkövet annak érdekében, hogy a fenntartásába
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felnőtt versenyzők – fantasztikus munkáit,
melyek látványától sokszor majd leesik az
állunk” – mesélik a leendő cukrászok.
A versenyeken való részvétel nagy idő- és
energiaráfordítással jár, a felkészülés során az elméleti és a gyakorlati tudásukat
is gyarapítják a tanulók. A szaktanárok
magasan képzettek és nagy tapasztalattal
rendelkeznek, például olimpiai bajnok szakács szaktanár oktatója is van az iskolának,
de a többiek is neves cukrászdákból, vendéglátóhelyekről jönnek tanítani. A tanítás
mellett tehát a szakmájukban is dolgoznak,
ami azért is előnyös, mert a versenyeken
tisztában kell lenni az aktuális trendekkel is.
Minden oktatónak lehetősége van az Erasmus+ program keretén belül külföldi szakmai képzésekre utazni, ahol bővítik szakmai
és pedagógiai ismereteiket. Hazaérkezve,
tapasztalataikat beépítik a tananyag-tartalmakba, így adják tovább újonnan szerzett
szakmai tudásukat a következő generá
ciónak. Hamarosan például az iskola nyolc
vendéglátós szaktanára egyhetes szakmai
továbbképzésre utazik Franciaországba,

„Tanulni, alkotni felemelő és kihagyhatatlan érzés”

nyel. Ha több területen mutat gyengébb
teljesítmény a gyermek, akkor felmerül az
iskolaértetlenség gyanúja.
A gyermeki lét második nagy állomása
megszületését követően az iskolakezdés.
Feladatunk az, hogy biztosítsuk lehetőségeink szerint az elégséges feltételeket
ahhoz, hogy a gyermekünk elégedettséggel, harmóniában érje meg azt az állapotot,

lyeket szinte minden esetben elfogadtak,
vagy vizsgálat céljából a szakszolgálathoz
irányítottak.
Az elutasítottak között volt minden hetedik
évét betöltött gyermek, aki sajátos nevelési
igényű (SNI). Az ő esetükben a beiskolázás
korai, nem kapják meg a szükséges fejlesztéseket, ami fejlődési problémák formájában fog jelentkezni, így pótolhatatlanul
elvész annak lehetősége, hogy integráció
jukat megoldhassa az iskola. Korábban a
beilleszkedési, tanulási, magatartás (BTM)
zavarral diagnosztizált gyermekek is egy
év haladékot kaphattak a beiskolázásra,
felzárkóztatásuk megtörténhetett iskolába kerülésükig, óvodai nevelés mellett
– ez a lehetőség most megszűnt. Vagyis

hogy tanulni, ismereteket szerezni, gondolkodni és alkotni felemelő és kihagyhatatlan érzés. Jó informátor és segítő ebben
az iskolapszichológus, minden szentendrei
iskolában van munkatárs a tantestületben,
aki segíti az oktatás-nevelés folyamatát,
a gyermekekre és a szülőkre, valamint a

szeptemberben iskolába kerülnek kis mértékben éretlen, kiegyenlítetlen fejlődésmenetű gyermekek is. Szakszolgálati munkatapasztalatom alapján az ő iskolakezdésük
nehézséget jelent elsősorban a gyermekek, de a család és a pedagógus számára
is. A törvényi szabályozás változása miatt

nevelő munkára nagy figyelmet fordítva.

tehát szükséges, hogy a szülők az eddiginél tudatosabb figyelmet szánjanak gyermekeik hiteles megismerésére. Ez nem
egyszeri és egyszerű feladat. Az oktatásért,
nevelésért felelős állami intézményeknek
az elégségesnél többszörösnek ítélt módon feladatuk az, hogy minden szülőhöz
eljuttassák mindenki számára érthető
formában az információkat, ami alapján
felelős szülőként dönthetnek gyermekük
iskolai megfelelésének kérdésében. Nem
lesz könnyű, de nem is megoldhatatlan.
Szentendrén a Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársai és a Mentálhigiénés Központ
gyermekpszichológusai állnak a szülők
rendelkezésére, városunk óvónőinek, a
fejlesztőpedagógusainak és a logopédusainak munkáját kiegészítve.
– ne –

Idéntől megváltozott az iskolaérettségi vizsgálat: aki augusztus 31-ig betölti a hatodik
életévét, annak kötelező iskolába mennie. Ha a szülő szerint gyermeke számára az
iskola megkezdése még nem indokolt, kérheti a halasztást – erről az Oktatási Hivatal
dönt. A kérdés eldöntése tehát a szülő-vezető óvónő szintről átkerült szakértői szintre.
Az iskolaérettség ismérveiről, a köznevelési törvény változásáról Balasi Margit Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Mentálhigiénés Központ pszichológusának
véleményét kérdeztük.
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Milyen szempontok alapján lehet az iskolaérettséget megállapítani, vagyis
honnan tudhatjuk, hogy a gyerekünk érett
arra, hogy iskolába menjen?
Minden ember egyedi, különlegességében
megismételhetetlen. Az iskolába kerülő
gyerekek is annyiféle módon reagálnak a
környezet adta elvárásokra, ahányan csak
vannak. Egy kis elsősnek két-három órát
kellene, volna jó eltölteni az iskolában, illetve ennyi a kapacitása a hatéves gyermekeknek. Napjainkban az iskolában, már
első osztályos korukban is, ennél több órát
tartózkodnak a gyerekek. A szentendrei
iskolák mindegyike nagy gondossággal
figyelembe veszi azt a tényt, hogy melyik
korosztály mit bír el. Tudjuk, hogy ha nagyobb az elvárás, mint a készségek, képességek csokra, az szorongást eredményez.
Ha az utóbbiak erőteljesebbek az elvárásokhoz képest, az unalommal, érdeklődésvesztéssel jár. Az ideális az, ha az elvárások
kis mértékben, de erőfeszítést igénylően
veszik célba a rendelkezésre álló muníciót,
ezzel fenntartják az egészséges, örömteli
munkamódot, amiben a feladatteljesítés
elégedettséget okoz, ráadásul folyamatosan. Vagyis, ha a hatéves gyermekek
felkészültségét meg is tudjuk határozni,
elengedhetetlen és kihagyhatatlan annak
vizsgálata is, milyen napi szinten az oktatás-nevelés program szerinti elvárás.
Milyen jelek árulkodnak az iskolaéretlenségről?
A nem megfelelés, az iskolai rendszerbe
való nem jó beilleszkedés, alkalmazkodás
minden esetben feltűnő, látható formában
megjelenik. Miután ez tanulási folyamat,
vannak eltérések, amelyek korrigálhatók
iskolai szinten, mert kismértékűek. Egy-egy
képesség fejletlensége még nem teszi lehetetlenné a tanulást az első osztályban,
de kisebb-nagyobb galibát már okozhat.
Vannak gyermekek, akik lassúbb fejlődésük miatt később érnek, aminek felismerése és elfogadása szintén szükséges,
mert segíteni úgy tudunk, ha a jelzéseket
meghalljuk és változásokat vezetünk be,
mert így biztosíthatjuk az egészséges fejlődését. A felnőttek együttműködése feltétele a fejlesztésnek, mert a nem átlagosan
fejlődő gyermek felzárkóztatása többletfeladattal jár, strukturált munkamódot igé-

Mi a véleménye az új szabályozásról, hárul-e nagyobb felelősség a szülőkre?
A gyermekek megítélésben a szülők véleménye lényeges és egyben hiteles is. A
gyermekeikről a szülők, ha ismerik az elvárások sorát, meg tudják ítélni, megszületett-e csemetéjükben az újszerű, tudásvágyra épülő odafordulás. Azok a szülök,
akik úgy gondolták, hogy gyermekük, bár
betölti a 6. évét, nem lesz iskolaérett, ebben a naptári évben, január végéig élhettek
felmentési kérelemmel az Oktatási Hivatal
felé. A köznevelési törvény módosításának legfőbb célja az volt, hogy kiszűrjék
a gyermekek szempontjából hátrányos és
indokolatlan felmentéseket. Február 4-ig
a hivatalhoz 9941 kérelem érkezett, me-

Megkérdeztük a tanítókat: Milyen egy jó gyerek?

Agy Tanoda Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola:
Kovács Noémi és Bártfai-Kertész
Barbara

úgy, hogy mindeközben mindannyian jól érezzük magunkat.
Közös munka eredményeként
fejlődünk és felelünk meg a
kihívásoknak. „In learning you
will teach, in teaching you will
learn” – Phil Collins.
Dunakanyar Magániskola
Szabó Beatrix

Templomdombi Általános
Iskola
Bogya Jolán és Jászai Katalin
tanítók

Mi számít jónak? Pedagógusként azt gondolom, hogy nem
az a feladatom, hogy minősítő „cédulákat” aggassak egy
gyermekre, hanem az, hogy
minden rám bízott diák számára megkeressem, illetve
segítsem megtalálni azt, ami
neki a legjobb. Véleményem
szerint egyik gyerek sem azzal
a tervvel indul el az iskolába,
hogy ő rossz lesz. Csupán reflektál a környezetére. Ennek
a „hogyanjában” kell nekünk,
felnőtteknek segítenünk őket.
Rab Benedek

Hogy milyen egy jó gyerek?
Számunkra a jó gyerek egy tág
fogalom. Gyerek van, aki olyan,
amilyenné válhatott az adottságai és körülményei hatására.
Az átlagember jó gyereknek azt
tartja, akit könnyű „kezelni”. De
mi, tanítók, nem átlagemberek
vagyunk. Nekünk az a dolgunk,
hogy az energiáinkat, szeretetünket, gondoskodásunkat úgy
irányítsuk, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki a gyerekekből

a személyt tekintjük rossznak,
nem őt tűntetjük fel rosszként,
hanem magát a tettet, amit elkövetett. Fontos megjegyezni,
hogy a gyermek önmagáról
kialakított képe a körülötte lévők értékelései alapján formálódik, így mindenképpen elkerülendő, hogy őt magát ítéljük
rossznak. Alapvetően minden
gyerek jó, de útmutatásra szorulnak, hogy mi helyes és mi
helytelen.

Pedagógusként a gyermekek
esetében sosem magát a gyereket értékeljük, hanem a cselekedetet. Vannak viselkedési
formák, melyek jók – ezeket
megerősítjük, bátorítjuk, hogy
minél gyakrabban előforduljanak. Amikor pedig nem helyes
viselkedés történik, nem magát

Olyan gyermekkel fogunk
tudni jól együttműködni az
óvodai évek után az iskolában,
aki megfelelő érzelmi biztonságot nyújtó családi háttérrel rendelkezik. A családban
megkapja a kellő odafigyelést, törődést. Helyén kezelik a
gyermeket, aki maga is egyik
tagja a családnak, de nem ő
irányítja maga körül a családtagokat. Érzi, hogy az emberi
kapcsolatok kölcsönösségen
alapulnak, úgymint kölcsönös tisztelet, megbecsülés,
elfogadás és türelem. Ha a
család, majd később az iskola
által meghatározott, és mindenki által elfogadott keretek
között szabadon mozoghat a
gyermek, akkor ezek a keretek
biztonságérzetet nyújtanak
számára, és nem ráerőltetett,
szükségtelen korlátozásként
éli meg azokat. Talán ilyen egy
jó gyerek. Ha mindez így van,
akkor nagy valószínűséggel
kiegyensúlyozott, érdeklődő,
kíváncsi gyermekként szívesen fog velünk együtt haladni
az iskola világában is!

Barcsay Általános Iskola
Dohajov Jánosné
Egy gyerek jó, ezt Csapody
Kinga főhőse is megmondta. (https://www.pagony.hu/
jo-gyerek-lettem). De rögtön
hozzáteszi: „Szerintem.” És
valóban, a hangsúly a nézőponton van: ki és milyen
szemszögből vizsgálja. A tanulási képességek oldaláról
nézve sok terület fejleszthető,
az érdeklődési körnek megfelelő motiváltság előbb-utóbb
kialakul. Az idő, valamint a
támogató családi és iskolai
háttér a fontos ilyenkor. Viselkedésükről pedig a gyerekek maguk is elmondják: „Ha
csendben vagyok, azt hiszik,
rosszalkodom, ha zajongok, az
is baj.” És igazuk is van.
Barcsay Általános Iskola
Borbényiné Mócsai Ágnes
Milyen egy jó gyerek?
Óvodás szülő nagy dilemmája:
Milyenné faragja gyermekét a
nyárra?
Segítségül, íme, a recept:
Főzd hát, keverd, rakd egybe!
A végére csak egy iskolára
érett bébi lesz belőle?!
Íme, előtted a világ
leghelyesebb „nagycsopisa”
Ki tudja: mi lesz vele a suliban?
Tudja-e cipőjét bekötni,
Vagy, ha kell smucig Pistitől
radírt szerezni?
Étvágya jó, mindent megeszik,
De a késsel az evésnél inkább
csak kardozik.
A moziban kibírja tán egy óráig
csendben,
Vajon a matekórán ez meddig
menne rendben…
Bátran kiáll és elmondja apja
nevét – itthon,
De hogyan is köszön majd
nagyot a tanévnyitón?
„Jobbkéz” - „balláb”, a napok
neve…
Sajnos nem mindig erre áll az
esze.
Szíve még őszinte, tiszta.
Nem hazudik, tuti elmondja:
Leckéjét helyette most az Anya
írta!
Jaj,.. mi legyen mármost?
Tudod mit?
Ne próbáld nyüstölni, formálni!
A helyét így fogja megállni!
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Az iskolaválasztás minden család életében az egyik legfontosabb esemény. Városunkban
és környékén az állami fenntartású iskolákon kívül számos alternatív lehetőség áll a szülők
rendelkezésére, a megfelelő
intézmény kiválasztása tehát
nem könnyű feladat. Az összes
iskola részletes bemutatása
helyett valamennyi leendő első
osztályos tanítónőknek feltettük a kicsit provokatív kérdést:
Szerintük milyen egy jó gyerek?
A kapott válaszokat az alábbiakban adjuk közre, bízva abban,
hogy azok alapján egy kis betekintést is kapunk az iskolák
arculatába, szellemiségébe.

A patakpart őrzői
A Bükkös Partiak Baráti Köre Egyesület faültetéssel és közösségi
programokkal dolgozik a patakpart megóvásán.
Jelen beszámolójuk az elmúlt időszak tevékenységéről
és a jövőbeni terveikről szól.
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Szentendre 6-os számú körzetében aktívan dolgozik a Bükkös
Partiak Baráti Köre Egyesület,
melyet Zakar Ágnes alapított
2004-ben. Az egyesület célja
a Bükkös-part környezetének
megóvása, az akkor még kezdetleges játszótér fejlesztése,
közösségi programok szervezése a zöld napokon. Rendszeres program a pataktakarítás,
mely általában a Föld napján
kerül megrendezésre.
2018 őszén indult faültetési
programunk, azóta 44 db fát
ültettünk el gyerekekkel, és lelkes lakókkal. A program célja az
öregedő kiserdő megújítása, a
gyerekek szemléletformálása,
felelősségérzetének kialakítása lakókörnyezetük iránt. A
város által adományozott fákat
szakemberek segítségével a
környéken lakók, valamint elsősorban a környező iskolás és
óvodás csoportok ültették el.
Az ültetés egy kis tájékoztatással, beszélgetéssel kezdődött a
fák fontosságáról, az ültetés és
gondozás legfontosabb lépéseiről, valamint minden fához

járt egy Faápolási kisokos és
rövid tájékoztató a Bükkös-parti védett terület megőrzéséről,
kezeléséről. Az örökbefogadók
feladata növényeik öntözése,
ápolása.
A 2019 márciusában megrendezett, patakparti fák témaköréhez kapcsolódó rajzversenyt
nem várt érdeklődés övezte,
közel 200 pályamű érkezett,
melyek zsűrizését Smetana Ágnes üvegművész, Zakar Ágnes
körzeti képviselő, Nagy Barbara
képzőművész és Ries Zoltán, az
IKON CSOPORT elnöke végezte. A díjazásban a város néhány,
a környezetünkért felelősséget
vállaló vállalkozás is segített.
A tavalyi program rendkívül sikeresnek mondható, a faültetésen mintegy ötszáz gyermek
vett részt, a szombati programon közel kétszáz diák segített
a patakpart tavaszi takarításában. A Bükkös Egyesület ezúton
szeretne köszönetet mondani
minden résztvevőnek és a rengeteg támogatónak, úgy érezzük, példaértékű összefogást
láthattunk a Bükkös-parton.

(Szentendre, Bükköspart 16.) keres
Szobaasszonyt
Feladatok: a szállodaszobák takarítása, tisztaságának, műszaki állapotának és
felszereltségének biztosítása
Konyhalányt
napi 8 órás munkavégzés osztott munkaidővel (reggel 08-12.00 és 18.00-22.00
között) Feladatok: elsősorban a konyha és az ahhoz kapcsolódó összes helyiség
teljeskörű tisztántartása általános rendjének folyamatos fenntartása, a fehér és
fekete mosogatás, az eszközök tisztántartása.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a Jobs@Bukkoshotel.hu e-mail címen lehet.

szerepüket. A faültetés hos�-

Az idei év elején sajnos újabb
elöregedett, beteg fáktól kellett megválnia a patakpartnak.

szú évekre szóló projekt, nem
elég elültetni a fákat, legalább
olyan fontos gondozásuk is. Az
örökbefogadók feladata azok
öntözése, ám ezúton kérnénk
mindenkit, aki arra jár és megteheti, öntsön néhány vödör vizet rájuk. Közös érdekünk, hogy
a patakpart növényzete megújuljon, visszakapjuk az árnyas,
különleges hangulatú kiserdőt.
A kiserdő állapotának megőrzéséről szóló kiadványuk bárki
számára elérhető, az e-mailben kért kiadványt elküldjük.
Ugyanakkor szívesen állunk
rendelkezésére bárkinek, aki
személyesen járná körbe a patakpartot, átbeszélve a jelenlegi
helyzetet, a szükséges teendők
listáját. A várossal együttműködve követjük a patakpartot
érintő beavatkozások szükségességét, állapotát, elvégzését.
Idei célunk a további fatelepítés
gyerekeknek szóló programokkal, melyek során megismerhetik környezetüket, közelebb
kerülhetnek a természethez.
A programokat nem csak faültetéssel köthetjük össze, hi-

Volt, amit a vihar döntött ki, volt,
amit a balesetek megelőzése
érdekében kellett a városnak
kivágni. Kiemelten fontos ezek
helyett újakat telepíteni. Szeretnénk, ha a lakók bizalommal
fordulnának hozzánk kérdéseikkel, hiszen fontos feladatunknak tartjuk a környéken
élők tájékoztatását a környezet
állapotával kapcsolatban. Habár a frissen telepített fák még
nem helyettesítik az elpusztult
idős példányokat, de idővel, ha
jól viseljük sorsukat, átveszik

szen rengeteg felfedezni való
vár az erdőben és a patakban
egyaránt. Várjuk iskolák, óvodák jelentkezését, akik részt
vennének
programjainkon,
szeretnénk mindenki egyedi
igényeire szabottan segíteni
a környezeti érzékenyítést. Az
idei évben is szervezünk pataktakarítást, melynek végén
megvendégelünk mindenkit
egy kis ebéddel. Reméljük, minél többen találkozunk a 2020as évben is!
Fülöp-Pocsai Berta

ANGOL érettségi- és nyelvvizsgafelkészítő minden szinten az Oktatási Stúdióban. Tel.: 30/332-90-43

Egy régi álom valósult meg január 30-án a
Vujicsics Tihamér zeneiskola hangversenytermében: az iskola életében először a saját
növendékek műveiből rendeztek kiállítást.
2019. szeptember elején indult el a grafika-festészet tanszak Nagy Barbara és Kaszai Krisztina képzőművész tanárok veze-

tésével. A képzésnek helyet adó iskolák: II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, az Izbégi Általános Iskola és a Móricz
Zsigmond Gimnázium.
Az alkotásokat a zeneiskola hangversenytermében lehet megtekinteni előre egyeztetett időpontban.

Szentendrei siker Szabadkán

Laár Janka Éva és tanára, Bán Annamária

Február 23-án, vasárnap este került sor a
10. Femus nemzetközi fúvószenei fesztivál gálakoncertjére, amelynek helyszíne
a szabadkai Városháza díszterme volt. Az
est folyamán azok a diákok léptek fel, akik
kategóriájukban elnyerték az aranydíjat.
Medvegy Nóra Napsugár szaxofon-, Sergej Ličinski és Csongár Márton klarinéttudását mutatta be, Laár Janka Éva, Jóföldi
Kata Sára és Szokol Lilána pedig fuvolán
mérettetett meg. A szentendrei Laár Janka Éva, a Patrona Hungariae Zeneiskola
növendéke Lendvay Kamilló Tercjátékát
szólaltatta meg fuvolán – előadásával az
első helyet és a Femus fődíját) érdemelte ki.
Janka tanára Bán Annamária fuvolaművész.

„Idegesítesz, a falnak megyek tőled.
Tehetetlen vagyok. Elkeseredett vagyok, mit csináljak?
Nincsenek eszközeim, hogyan tudnám jól kezelni ezeket a helyzeteket úgy, hogy
a gyerek épüljön, és közben szülőként is ‘elég jó’ legyek!”
A dackorszak a személyiségfejlődésben megkerülhetetlen autonómia élmény
kipróbálása, megerősítése.
2-3 éves korban fontos feladatok vannak: önkontroll, önfegyelem kialakítása
(szobatisztaság). A beszéd hatékony megtanulása.
Ez sok energiát és erőt jelent a gyerek számára.
Képzeljük magunkat a helyébe. Ilyenkor gyakorolja, tanulja meg mi az, amit akarhat,
hogyan érheti el, és mi az, amit nem szabad vagy másként kell elérni.
A szülő céljai nem feltétlenül azonosak a gyerek céljaival, és nem feltétlenül
azonosak a gyerek közvetlenül vágyteljesítő céljaival. Ezek ütközése is okozhatja
a dacos jelenetsorokat.
Előadó: a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény pszichológusa
Dátum: 2020. március 19., csütörtök 18.00
Helyszín: Offline Center, Szentendre, Ady Endre út 6/b.
A belépés ingyenes

KÖNYVAJÁNLÓ

Levelek az Andrássy-házból (1864-1869)
Most mi vagyunk az első számú család
Magyarországon… Mary Elizabeth Stevens
nevelőnő volt a Kiegyezéskor miniszterelnökké lett Andrássy Gyula családjában,
mégis így írt édesanyjának a Sándor palotában még a beköltözés előtt tett látogatásáról. A könyv néhány éve jelent meg
magyarul, és a történészek számára igen
fontos információkkal szolgált arról, hogyan is élt a Sissivel is hírbe hozott igen
jó kiállású férfiú, Andrássy Gyula családi
körben. Mary Angliába küldött leveleiben
ugyan tetemes rész szól éppen varrott
ruhaderékról, a grófnétól kapott kalapról,
és a magyar nyár forróságáról, melyet a
fürdőkabin enyhített, de ezek mellett kirajzolódik a grófi család értékrendje és
mentalitása is, ráadásul olvashatunk egy
igen részletes leírást a koronázásról. Aki
szeret kastélybeli életről, nagy ebédekről,
báli szezonról olvasni, sok érdekeset talál
a levélgyűjteményben, hiszen a család
többnyire Tőketerebesen és Tiszadobon
tartózkodott. Mai szemmel az is tanulságos, hogy ha összeszámolnánk Mary munkaóráit, nemigen jönne ki belőle egy teljes
munkaidő. Adott ugyan órákat, és sétálni is
elvitte a gyerekeket, de közben rengeteg
szabadideje maradt, sőt vitték bálba, fürdőhelyre, és mindenhol igen jó minőségű
ellátásban részesült. Ehhez képest gyakran állt bérvitában alkalmazóival. Amúgy
a három általa nevelt Andrássy-gyerek
közül a nagyobbik fiú, Tivadar az édesapja, a kisebbik a nevelőapja lett Andrássy
Katinkának és testvéreinek.
Schmal Alexandra (szerk.), Levelek az Andrássy-házból (1864-1869), General Press Kiadó, 2007.
Hulej Emese
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Az új tanszak kiállítása

Kocsis József (1949-2020)
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2020. február 19-én, 71 éves korában elhunyt Kocsis József Ybl-díjas szentendrei
építész. Esztergomban született. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerezte diplomáját 1972-ben. Azóta volt
tagja a Magyar Építőművész Szövetségnek,
és jogutódjának, a Magyar Építészek Kamarájának és Szövetségének, amelynek
létrehozásában is aktív szerepet vállalt. A
Kamara Pest megyei területi szervezetének választmányi tagjává először 1992-ben
választották.
Pályakezdőként, 1972-80 között, Egerben
dolgozott. Ebben az időszakban épültek
első jelentősebb házai, melyek közül néhányat azóta is sokan számon tartanak
szakmai körökben, például a (volt) Vörös
Rák étterem épületét Eger belvárosában. Az Építőművész Szövetség Mesteriskolájának az ötödik ciklusban, 1980-82 között volt
hallgatója. Mestere Plesz Antal volt.
Szentendrére 1980-ban telepedett át családjával, ahol először a
belvárosi terület építészeti előadója volt a városi tanács műszaki
osztályán, majd városi főépítészként működött 1982-ig. Ezután lett
az Országos Műemléki Felügyelőség munkatársa, ahol először,
országos hatáskörrel a népi műemlékek védelmével foglalkozott,
majd Heves megye és Eger belvárosának területi felügyelőjeként
tevékenykedett 1987-ig. Utána két évig a szentendrei VGV tervező
részlegének volt a vezetője, majd 1989-ben Alföldi Györggyel
együtt önálló irodát alakítottak Szentendrei Építész Iroda néven.
1997-ben pedig megalapította a Kocsis Építészirodát, amelyben
nyugdíjba vonulásig folytatta tervezői munkáját.
1996-ban Ybl-díjat kapott „Szentendre és a Dunakanyar térségének szellemiségére épülő példamutató építészeti tevékenységéért”. Ő volt az első szentendrei építész, aki megkapta ezt az egész
addigi munkásságát elismerő díjat. Szentendrei építész, és nem
csupán Szentendrén lakó, akit elsősorban szentendrei építészeti
tevékenységéért részesítettek ebben az elismerésben.
Szentendréhez szorosan kötődő, s a város építészeti hagyományait
értően folytató építészetét számos épület példázza városszerte.
Többek között Stéger közi lakóházegyüttes, amelyért Év Lakóháza
díjban részesült, illetve a Rab Ráby téri, ugyancsak Év Lakóháza
díjas lakóépület, továbbá lakóházak a Bogdányi utcában, a Munkácsy utcában, a Bükkös-parton és másutt, valamint a városi OTP
épületének felújítása, bővítése, néhány belvárosi üzletportál, és
a korábban okmányirodaként működő kis irodaház a Városházával szemben. Kezdeményező szerepe volt a MűvészetMalom
létrehozásában is. A meg nem valósult tervek között az egyik legjelentősebb munkája a Szentendrei Építész Iroda kötelékében a
szentendrei új köztemető terve volt.
A tágabban vett dunakanyari térség szellemiségét reprezentáló
épületei között mindenképpen említésre méltó a szülővárosába
tervezett, maradandó építészeti értéket képviselő belvárosi bankfiók épülete. De emlékezetesek a munkatársakkal közösen alkotott
díjnyertes pályázati tervei is, amelyek egy csongrádi városrészre, a
békéscsabai városközpontra, a gödöllői kastély és park hasznosítására vagy a gyulai fürdő korszerűsítésére készültek. S ugyancsak az
ő nevéhez fűződik a gyulai belváros talán legjelentősebb lakóépületegyüttesének tervezése is, amely a legnagyobb volumenű és

ugyancsak maradandó építészeti értékeket
hordozó megvalósult munkája.
Mindezek mellett Kocsis József gazdag és
példaértékű építészeti életművének megkoronázása – az opus magnum – a szentendrei evangélikus templom. A meghívásos tervpályázaton díjnyertes terv alapján
megvalósult épületegyüttes – templom,
lelkészi hivatal és lelkészlakás – igazi tér- és
helyteremtő építészeti alkotás. A 2004-ben
felszentelt, kívül és belül is magas építészeti, művészi színvonalat képviselő új szentendrei evangélikus templom helyet életre
keltő és teret teremtő épületegyüttese arra
is bizonyság, hogy valódi építészeti értéket
létrehozni csak a hagyomány kibontásával
és folytatásával „jelenkortudatot” teremtve
lehet. „A jelenkortudatot – írja Hamvas Béla – a művész teremti azáltal, hogy az egyéni, vagy kollektív tudat mélyéről felmerült képet
aktualizálja”. A Szentendrén végső nyugalmat találó Hamvas Béla
ezt Vajda Lajos, a szentendrei festő művészetével kapcsolatban
írta, de szavai az új szentendrei templomot tervező Kocsis József
szentendrei építész művére és életművére is érvényesek. Nyugodjék békében.
Szalai András

Városi legendák

Az Országos Kötélugró Csapatbajnokság 2020. 02. 1-2-án Szolnokon került megrendezésre. A Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK két csapattal (4-4 fős) versenyzett, egy
serdülő és egy felnőtt korcsoportban. Mindkét korcsoportos csapatunk kiválóan teljesített,
2. helyen végeztek az összetett versenyszámban.
Serdülő korcsoportos csapat: Dudás Boróka, Kerényi-Kovács Hanna, Szalai Nóra, Végi
Boglárka eredményeik:
2. hely: csapat összetett versenyszám
2. hely: formáció gyorsasági versenyszám
2. hely: formáció szabadon választott gyakorlat versenyszám
3. hely: páros duplázás versenyszám: Kerényi-Kovács Hanna és Szalai Nóra
2. hely: gyerek páros szabadon választott gyakorlat versenyszám: Dudás Boróka és Végi
Boglárka
Felnőtt korcsoportos csapat: Dévényi Nikoletta, Hilbert Petra, Merényi Luca, Országh Adél
2. hely: csapat összetett versenyszám
3. hely: formáció gyorsasági versenyszám
2. hely: formáció szabadon választott versenyszám
2. hely: páros duplázás: Hilbert Petra és Országh Adél
2. hely: páros szabadon választott gyakorlat: Merényi Luca és Országh Adél
3. hely: páros szabadon választott gyakorlat: Dévényi Nikoletta és Hilbert Petra
Gratulálunk ugróköteles lányainknak az országos csapatversenyen nyújtott kiemelkedő
teljesítményükhöz!
Lengyel Ibolya, edző

Puskás Öcsi Izbégen

Sakkeredmények
A Szentendrei Sakkiskola
Egyesületünk oktatói csak Szentendrén
mintegy 180-200 gyermeket tanítanak, területi lefedettségünk pedig kiterjed egészen Tahitótfalutól a 3. kerületig. Ez magában foglalja mind az amatőr, mind pedig a
versenyző ifjúsági sakkozásban részt vevő
diákjainkat.
Szentendrén majdnem minden nevelési,
oktatási intézményben jelen vagyunk, tehát
az óvodákban, az összes általános iskolában (AGY, DAM, Szent András, Templomdombi, II. Rákóczi, Barcsay, Izbégi iskola),
valamint jó pár középiskolában is (II. Rákóczi, Református és Ferences Gimnázium).
Pest Megyei Diákolimpia
Szentendre város diákjai a Pest Megyei Diákolimpia 2-es korcsoportjában kimagasló
sikereket értek el.
A DAM Általános Iskolából Grossman Márk
Péter, valamint Juhász-Váczi Péter képviselte Szentendrét rendkívül eredményesen. Peti 7-ből 5 ponttal a 8. helyet szerezte meg szép teljesítménnyel, Márk pedig
7-ből 6 pontot szerezve a 2. helyen végzett
(azonos pontszámmal állt az 1-3 helyezett),
ezzel biztosította továbbjutását a Diákolimpia országos döntőjébe. Mindkét srácunk
eredményét emeli a tény, hogy idén először
az amatőr és a profi sakkozókat összevonták egy csoportba, így még nehezebb volt
jó eredményeket elérni.
Márk eredményének értékét növeli a tény,
hogy az utolsó fordulóban találkozott a
bajnokkal, akivel szemben sikerült nyernie,

így állítva be 6-6 pontos végeredményüket
az első három helyen! Ennek megfelelően szeretném leírni pontosan az ide vágó
mondásunkat: „Ha megvertem a bajnokot,
én vagyok a bajnok!” Szóval számunkra
Pest Megye Bajnokát Grossman Márknak
hívják.

Friss eredményként szeretnék beszámolni,
hogy a Ferences Gimnázium a Pest Megyei
Diákolimpia bajnok sakkcsapata lett a Gimnáziumi csoportban.
A Dunakanyar Magániskola 2. helyen végzett ugyanitt az alsós fiúk között.
Az alsós csapat kategóriában az Agy Tanoda a 6. helyen végzett, ezzel is öregbítve a
város hírnevét.
Az eredmények csak az idei intézményszintű
eredmények, amihez még számos kiemelkedő egyéni teljesítmény is hozzátartozik.
Bánvölgyi Zoltán, a Sakkiskola elnöke
Guba Miklós edző, csapatvezető

Felbolydult Szentendre azon a napon.
Mintha egyirányúsították volna a forgalmat, csak jöttek és jöttek Budapest felől
az elegáns Trabantok, az áramvonalas,
friss levegőt lehelő Wartburgok és a kényelmes kispolszkik. Az emberek csak
találgattak, hogy mi lesz itt, mitől ez a végeláthatatlan autókaraván. Akadtak, akik
azt gondolták, hogy Derrick felügyelő a
gyilkossági csoportból érkezik a Dunakanyarba, természetesen Harryval, örök
segítőjével.
Az autók aztán egyszer csak balra fordultak, és meg sem álltak Izbégig. Ennél
nagyobb tömeg akkor sem gyűlhetett
volna össze a város szélén, ha a Rolling
Stones eljátssza csak úgy kedvtelésből,
szabadidős program gyanánt az „I can’t
get no”-t az izbégi templom előtti téren.
De a labda pattogása legalább ilyen
gyönyörű muzsika volt több száz, sőt,
több ezer ember számára. Merthogy
a felfokozott érdeklődés egy futball
meccsnek szólt, olyan találkozónak,
amelyet sem azelőtt, sem azóta nem
rendeztek Szentendrén. Öregfiúk-gála
volt ez, egykori közönségkedvencek, mi
több: világsztárok találkozója. A Budapest Honvéd meccselt a Ferencvárossal
nemes cél érdekében. 1984 augusztusát
írtuk, és az azt megelőző évben, mindössze 54 esztendősen hunyt el Budai II
László, az Aranycsapat jobbszélsője, a
Kossuth KFSE korábbi edzője. A Púpos,
ahogy mindenki becézte őt, hosszú
évekig dolgozott Szentendrén a jónevű, remek futballistákkal büszkélkedő
katonacsapatnál. Nos, az öregfiúk randevúja azért jött létre, hogy a bevételt
felajánlják Budai II László síremlékének
felállítására.
Három-négyezer ember állhatta körbe
az izbégi pályát, életre szóló emléket
szerezve. És az emberek hol tapsoltak,
hol a könnyeiket törölték meghatódva,
amiért testközelből figyelték a hosszú
száműzetésből akkoriban hazatért Puskás Ferencet, Tichy Lajost, Kocsis Lajost,
Sipos Ferencet, a virtuóz Albert Flóriánt,
az elegáns Novák Dezsőt, a még mindig
szélvészgyors Pusztai Lászlót, a lendületes Fenyvesi Mátét, az örökifjú Szűcs
Lajost – és még sorolhatnánk.
A mérkőzést a Fradi nyerte 3–1-re, de az
igazi győztes a közönség volt – no meg az
izbégi pálya, amelyen azon a napon olyan
klasszisok futballoztak, akik már koptatták a Wembley, a Bernabeu, a San Siro
vagy a Népstadion gyepét.
-sg-
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A Kenguruk csapatban is kiválóak

A cipőpucoló meséje
Batári Csaba lemond a Dunakanyar Sportegyesület
szakmai igazgatói posztjáról, és edzőként
folytatja tovább a tevékenységét. Az utód személye
még kérdéses.
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Példaképekre márpedig szükség van
Vajon tudják-e azok az ügyes, lelkes kis
srácok a Kőzúzó utcai műfüvön vagy zöld
gyepen rohangászva, hogy ki is valójában
az az őszülő hajú „szólógitáros külsejű” férfi,
aki okítja őket? Akitől rengeteget tanulhatnak, s aki megpróbál nem csak futballistát,
de tisztességes embert nevelni belőlük.
Merthogy Batári Csaba olyan múlttal, olyan
labdarúgó karrierrel rendelkezik, amelyről
sokan még csak nem is álmodozhattak.
Bajnoki cím a Budapest Honvéddal, egy
emlékezetes szezon a Ferencvárossal, és
három első osztályú meccs az Újpesttel.
Három fővárosi nagycsapat szerelését
húzhatta magára az immár ötvenhat esztendős, egykori remek képességű csatár,
aki, hogy a történet még inkább csavaros
legyen, tizenkilenc évesen Tatabányán
mutatkozott be az élvonalban, a legjobbak között.
„Cipőt pucoltam, egyiket a másik után.
Úgy voltak vele a nagy öregek Tatabányán, hogy meg kell nevelni a fiatalokat,
meg kell nekik tanítani, mi az a tisztelet,
és ha másként nem megy, hát cipőpucolással. S mi, ifjú reménységek keféltük,
súroltuk, dörzsöltük, leheltük a nagyok
futballcsukáit. Csodálatos időszak volt az,
s talán ott fedeztek fel igazán, merthogy
később játszottam a Honvédban, és a mai
napig őrzöm a kispesti klubbal szerzett
bajnoki aranyat. Szerepeltem a Ferencvárosban, pályára léphettem a legendás

lozhattam egy évig, és ez mindenért kárpótolt…”
Van mit átadnia a gyerekeknek
Az emlékezetes pillanatokkal teli futballmúlt persze nem elég ahhoz, hogy valakiből jó, eredményes edző váljon. Ahhoz kell
jókora adag pedagógiai érzék. Sigmund

Fotó: Medveczki Tamás

Freud is megirigyelhetné Batári Csabát,
ahogy évek, sőt évtizedek óta hallgatja a gyerekek búját, baját, panaszait, lesi
a lelkesedésüket, figyeli őket edzésen,
meccseken. Mélyről, a Mariana-ároknál is
mélyebbről indult, és akkoriban, a kétez-

„Ma már a hetvenkét komoly, elismert akadémia
között a negyvenedik a miénk, és ez komoly fejlődés.”
zöld-fehér szerelésben a Népstadionban
a kettős meccseken, és ha ma erről mesélek valamelyik gyereknek, nem is érti,
mit jelentett nekünk a nyolcvanas években abban a hatalmas gyönyörű arénában
játszani. Így is lehetne bennem hiányérzet
a pályafutásommal kapcsolatban, talán
juthatott volna több, sokkal több meccs
nekem, de nem panaszkodom, már csak
azért sem, mert az NB II-es Volánban
Törőcsik András csatártársaként futbal-

szinte az egész Dunakanyarban kerestem,
kutattam a tehetséges gyerekeket. Szakkörökre mentem el, iskolákat látogattam.
Nagyjából hetven kissráccal indult a mi
utánpótlás-nevelő műhelyünk a Kőzúzó utcai pályán, és sokáig tettem, toltam
bele a saját pénzemet. Beszedtünk ugyan
havi négyezer forintos tagdíjat, de rendsze-

res évek elején, túl a futballpályafutásán
(negyvenkilenc esztendősen Tahitótfalun
akasztotta szögre a csukát) még csak álmodozhatott róla, hogy gyerekekkel foglalkozik, és megtanít nekik sok mindent ebből
a gyönyörű sportágból.
Mindenekelőtt a szenvedélyt – a játékszenvedélyt, amely nélkül mit sem ér a zöld
gyepen való rohangászás.
„A TF-en tanultam, képeztem magam, és
közben Leányfalun, Tahiban, Szentendrén,

resen előfordult, hogy kétszázezer forint
hiányzott a kasszából, nosza, pótoltam a
pénztárcámból. A helyzet akkor változott
meg, és lett sokkal jobb minden, amikor
2010-től bejött a társasági adókedvezmény, igényelhettünk pénzt, támogatást.
Két év múlva a mocsaras, göröngyös pályát
felújítottuk, a gyepszőnyeget alácsöveztük, öntözőrendszert telepítettünk, nagyjából százmilliót költöttünk a sporttelepre.
Talán erre vagyok a legbüszkébb, no meg
az eredményeinkre. Ma már a hetvenkét
komoly, elismert akadémia között a negyvenedik a miénk, és ez komoly fejlődés. Az
U12-es és U13-as csapatunk az NB I-ben
a legjobbakkal játszik. Játszunk a Fradival,
a Vasassal, a Honvéddal, az MTK-val. Minden korosztályban – a hétévesektől a tizenkilenc évesekig – ott vagyunk, a szülők
lelkesek, jönnek a meccsekre, buzdítják a
srácokat. Nem csoda, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnél is felfigyeltek ránk,
a Bozsik-programban az utánpótlás-ne-

velésben kiemelt térségnek, megbecsült
műhelynek számítunk.”
„A jövőben csak edzőként szeretnék
dolgozni”
S ha ezek után azt gondolná bárki, hogy Batári Csaba elégedett, s tervezi a jövőt, az bizony téved. Mert szó sincs elégedettségről
és legfőképpen jövőtervezésről. Tudniillik
fajsúlyos döntést hozott: szeretné átadni a
helyét valaki másnak, szakmai igazgatóként
nem kíván tovább dolgozni a Dunakanyar
Sportegyesületnél. Meglepő fordulat egy
jól működő utánpótlás-nevelő központnál.
„Nem vagyok panaszkodós fajta, az élet
rákényszerített, hogy megvívjam a ma-

Tesped
ellentéte

Don Diego
de la Vega

Névelő

Ki ellentéte

gam csatáit, de szeretek szemtől szemben
megküzdeni bármivel és bárkivel. Most úgy
tűnik, erre nincs lehetőségem, és igazából azt sem tudom, minek vagy kinek van,
lehet baja velem. Merthogy most mindössze harmincmillió forint TAO-s támogatást kaptunk, és ezen nincs mit szépíteni,
semmire sem elég. Nagyjából ötvenmillió
forintot emészt fel a Dunakanyar SE éves
költségvetése, ebben ugye van az állami
támogatás, no meg jelentős önerő. Kétszázharminc gyerekkel foglalkozunk, van
két pályánk, egy füves és egy műfüves, és
azt szerettük volna, hogy a Kőzúzó utcai
sporttelep legalább NB III-as besorolást,
minősítést kapjon. Ehhez kellene egy kis

Movember
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Teletubby

... Harris
amerikai
színész

Szalonnát
főz
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13
vértanunk
jelzője

WOW
kiejtve

lelátót építeni, parkolót kialakítani, új utcai
kapukat telepíteni. Mindez százmillió forint
körüli összeget igényelne, de ennek még
a felét sem kapjuk meg. Ezért döntöttem
úgy, hogy átadom a helyem, mert talán
akkor változik a helyzet, és fejlődhetünk,
megvalósíthatjuk az álmainkat, az elképzeléseinket. Döntésem végleges, a jövőben
csak edzőként szeretnék dolgozni…”
A Batári Csaba története itt és így érhetne
véget. Csakhogy egyelőre nincs helyettes,
nincs utód, jóllehet a háttérben zajlanak a
tárgyalások.
A cipőpucoló fiú meséjét valaki másnak
kellene továbbírnia.
Sinkovics Gábor
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. MÁRCIUS 21-ÉIG várjuk a szerkesztőségünkbe, avagy a szevi@szentendre.hu email címre. A helyes megfejtők
között Bartha Álmos: A Nagy Kocsmakvízkönyv című könyvét sorsoljuk ki
A szerencsés nyertes nevét a március 25-i lapszámunkban tesszük közzé.

GIRO – KI MIT TUD?
A 2020. május 10-én Szentendrén is áthaladó GIRO d’Italia kerékpáros körversen�nyel kapcsolatban egy kis játékra hívunk mindenkit. Minden héten megjelentetünk a
honlapon és a hivatalos facebook oldalon érdekességeket, tudnivalókat a GIRO-val,
a kerékpározással, illetve a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban.
Érdemes figyelemmel kísérni, mivel a verseny napján 2020. május 10-én egy 8-10
kérdésből álló tesztet lehet kitölteni, és a hibátlanul kitöltők között nyereményeket
sorsolunk ki.
Hajrá GIRO, várunk Szentendrén!

TUDOD-E?
Giro d’Italia első versenyét 1909. május 13-án rendezték meg a La Gazzetta dello Sport
sportújság szervezésében. Milánóban volt a rajt és a cél is, a versenyzők 8 szakaszon
2447 kilométert tettek meg, Luigi Ganna nyerte meg. A versenyt minden évben – kivéve
a két világháborút – megrendezik azóta is. A versenyben minden szakaszt mérnek, ezt
összeadják, és aki a legkisebb idővel rendelkezik, az kapja a rózsaszín trikót, a Maglia
rosát, és ő a Giro d’Italia győztese. Ez a szín az alapító újságtól ered, mivel lapjait rózsaszínű papírra nyomtatták.

szerző: Bartha Álmos

K I Á L L Í TÁS
Ferenczy Múzeumi Centrum
TÉLI NYITVATARTÁS:
keddtől vasárnapig 10-től 17
óráig
A pénztárak 17 óráig tartanak
nyitva
A Kovács Margit Kerámiamúzeum hétfőtől vasárnapig
10-től 17 óráig tart nyitva.

Czóbel Múzeum
(Templomdomb 1.)
Újragondolt Czóbel 4.0
Rejtélyek a múzeumban
– Fókuszban a kutatás
2020.04.12-ig
Wanted
Czóbel elveszett művei
2020.04.12-ig
Kovács Margit
Kerámiamúzeum
(Vastagh György utca 1.)

Minden kedden 14:30–17:30
NYITOTT MŰHELY
Tehetséggondozó szakkör 12
éven felülieknek
Bővebb információ és előzetes regisztráció: György Gabriella művészetpedagógus,
e-mail: gyorgy.gabriella@
muzeumicentrum.hu; +36 20
488 1851
Ferenczy Múzeum
(Kossuth Lajos utca 5.)
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A Teremtés – Ferenczy
Noémi művészete
Ferenczy Noémi (1890–1957)
a 20. századi kárpitművészet
megújítójaként, korszakalkotó és stílusteremtő művészként hagyta ránk örökségét.
Munkássága nemcsak
hazai, hanem nemzetközi
viszonylatban is kiemelkedő,
számos műalkotását külföldi
gyűjtemények őrzik. A művész munkásságának ilyen
nagyszabású áttekintésére
több mint három évtizede
nem került sor.
Megtekinthető május 10-ig
március 11. szerda 11.00

Kovács Margit, a Duna
királynője állandó kiállítás
ÚjMűhely Galéria
(Fő tér 20.)
Az én kertem
Kopacz Mária festő- és
grafikusművész kiállítása
Március 16-tól Nagycsoportos óvodások kiállítása
Megtekinthető március
29-ig, keddtől vasárnapig
10.00–18.00
Vincze Műhely Galéria
(Anna utca 16.)
Benkovits György kiállítása
Megtekinthető április 21-ig,
munkanapokon 8.00–17.00
Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár
(Pátriárka u. 7., előcsarnok)
Kokárda-kiállítás
Román Dóra akvarelljei
Megtekinthető március 28-ig
Városháza Galéria
(Városház tér 3.)

Szenior szerda
Kurátori tárlatvezetés Bodonyi Emőke művészettörténésszel
MANK Galéria (Szentendrei
Régi Művésztelep)
(Bogdányi u. 51.)
március 11. szerda 18:00
Kötelék
Richter Sára varrott vásznai
Köszöntőt mond: Tardy-Molnár Anna, a MANK ügyvezető
igazgatója
Megnyitja: Schäffer Erzsébet
író, újságíró
Kurátor: Rappai Zsuzsa művészettörténész
Közreműködik: Farkas Izsák
hegedűművész
Megtekinthető április 5-ig,
hétköznap 9.00–17.00, hétvégén 10.00–17.00

fotó(t)párlat
március 16-tól
Nagycsoportos óvodások
kiállítása: Az én szentendrei
családom
Dukay Barna tipográfus-fotós kiállítása
Megtekinthető március
13-ig a Hivatal nyitvatartási
idejében
Boromisza Tibor Emlékszoba
(Duna korzó 4.)
(26) 311-364
A Nagybányán és Párizsban
tanult, majd Szentendrén
élt festő (1880-1960) friss
szemléletű életképeiből ad
válogatást a kis kiállítás
Nyitva: szombat és vasárnap
12.00–17.00
A belépés ingyenes

Apáti Galéria
(Kertész u. 10.)
Apáti Abkarovics Béla festőművész emlékkiállítása
A kiállítás megtekinthető
hétköznaponként 9.00-17.00
között
Pesterzsébeti Múzeum
Gaál Imre Galéria
(Budapest XX., Baross utca
53.)
Vándorkiállítás
Barcsay mester és tanítványai
Barcsay Jenő, Balogh László,
Konok Tamás, Deim Pál
alkotásai
Megtekinthető március 21-ig

E LŐADÁS
Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár
(Pátriárka utca 7.)
március 11. szerda 18:00
Könyvtári Gyógynövényklub
Dr. Csupor Dezső
Tévhitek csapdájában: nyújtanak-e valódi esélyt a gyógyulásra a „csodaszerek”?
március 18. szerda 18:00
Köztünk élő tudósok
Dr. Csányi Vilmos
Hiedelmek a mindennapi
életünkben
március 25., szerda 18:00
Zsíroskenyér extrákkal
Író-olvasó találkozó
Vendég: Kemény István író
Beszélgetőtárs: Szegő János
szerkesztő, Magvető Kiadó
Petőfi Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület
(Stéger köz)
március 15. vasárnap 11.00
Városi ünnepség
12.15: Koszorúzás a Petőfi-szobornál (Templomdomb)
Közreműködik az Ezüstfény
Kórus
március 20. péntek 18.00
Skóciai Szent Margit és a
magyar szentek
Dr. Somos Zsuzsanna MTA
professzor előadása
március 22. vasárnap 12.00
Hagyományos Petőfi emléktúra a Kőhegyre
Megemlékezés a Petőfi-pihenőnél
Ünnepi beszédet mond
Petricskó Zoltán

március 27. péntek 18.00
Átkozott Trianon
Stoffán György újságíró
előadása

SZÍ NHÁ Z
Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár
(Pátriárka utca 7.)
március 13. péntek 19:00
Mark St. Germain
TÁNCÓRÁK
A Rózsavölgyi Szalon produkciója
Senga Ullmann Mónika
Ever Józan László
Rendező: Dicső Dániel
Az előadást 12 éven felüli
nézőinknek ajánljuk!
Belépőjegy: 4900 Ft
Teátrum támogatói jegy:
5000 Ft vagy 15 000 Ft
(A jegyek online, a helyszínen és a Tourinform Irodában is megvásárolhatók. A
támogatói jeggyel érkezők
Teátrum-ajándékot kapnak.)
március 21. szombat 19:00
Euripidész:
MÉDEIA
A KV Társulat előadása
Rakovszky Zsuzsa fordításának felhasználásával
Szereplők: Radnay Csilla,
Spiegl Anna, Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina
Rendező: Czukor Balázs
Belépőjegy: 3900 Ft
Teátrum támogatói jegy:
5000 Ft vagy 15 000 Ft
(A jegyek online, a helyszínen és a Tourinform Irodában is megvásárolhatók. A
támogatói jeggyel érkezők
Teátrum-ajándékot kapnak.)
március 26. csütörtök 13:00
NEMZETKÖZI TÁNCTALÁLKOZÓ
Az esten 9 ország 360 táncosa mutatkozik be.
12 órától táncos felvonulás a
Lázár cár térről, a Fő téren,
a Rákóczi úton át a rendezvény helyszínéig, a Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtárig. A program 13 órától 16
óráig tart a színházteremben.
A belépés ingyenes!
március 27. péntek 19:00
ÉRZELMI HULLÁMVASÚT
A Kortárs&Balett Tánccsoport Szentendre előadása
Alkotók: Stefanovics Anna –
Kósa Zsófia – Varga Renáta
Belépőjegy: 2000 Ft
(A jegyek online, a helyszínen és a Tourinform Irodában is megvásárolhatók. A
támogatói jeggyel érkezők
Teátrum-ajándékot kapnak.)

Dunaparti Művelődési Ház –
Barlang
(Duna korzó 18.)
március 13. péntek 20:00
EURÓPA KIADÓ KONCERT
Belépőjegy: 2500 Ft
(Jegyek a szentendre.jegy.hu
oldalon, vagy a koncert napján kezdés előtt egy órával a
helyszínen válthatók.)
március 14. szombat 18:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ
A belépés díjtalan
március 19. csütörtök 20:00
LOVASI: EGY AZ EGYBE,
CSAK MAGA
Belépőjegy:
elővételben: 3500 Ft, a koncert napján: 4000 Ft
(Jegyek a szentendre.jegy.hu
oldalon, vagy a koncert napján kezdés előtt egy órával a
helyszínen válthatók.)
március 20. péntek 20.00
Titokzatostelepesek
Az Underground Jazzklub
tavalyi rezidensei visszatérnek a Barlangba egy
saját koncert erejéig, ahová
elhozzák legújabb és régi
kedvenc dalaikból álló 2020as műsorukat.
A belépés ingyenes!
március 24. kedd 19:00
VILÁGSLÁGEREK ÜTŐHANGSZEREK TOLMÁCSOLÁSÁBAN
A Nagymarosi Ütősök koncertje
A belépés ingyenes!
Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár
(Pátriárka utca 7.)
március 14. szombat 15:00
„MAGYARORSZÁG AZ ÉN
HAZÁM…”
Magyarnóta műsor
Kísér: Oláh Albert és Oláh
Kálmán és cigányzenekara
Műsorvezető: Pölös János
Szerkesztő: Kapi Gábor
Rendező: Horváth Jenőné
Belépőjegy: 2000 Ft
Jegyvásárlás, illetve rendelés: +36 20 954 1093, +36 26
315 508
Városháza díszterme
(Városház tér 3.)
március 17. kedd 18:00
TAVASZKÖSZÖNTŐ KONCERT
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola népzene tanszakának
koncertje
A belépés ingyenes!

Vujicsics Tihamér Zeneiskola
(Duna korzó 24.)
március 20. péntek 18:00
BACH HANGVERSENY
Jubileumi Levente-díj átadás
és hangverseny J. S. Bach
születésnapja alkalmából.
Fellépnek a Vujicsics Tihamér Zeneiskola művésztanárai.
A belépés ingyenes!
Szentendrei Református
Gimnázium Kápolna
(Áprily tér 5.)
március 22. vasárnap 18:00
KOVÁCS RÓBERT ORGONAMŰVÉSZ HANGVERSENYE
a Szentendrei Református
Egyházközség Református
Zenés Esték sorozatában
A koncertre a belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak
Posta előtti tér
március 27. péntek 15:00
TÉRZENE
A Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia Pro Urbe-díjas
zenekara játszik. A zenekar
karmestere Rixer Krisztián
őrnagy, helyettese Tamáska-Varga Eörs százados és
Grünvald László hadnagy.

GY E R E K
Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár
(Pátriárka utca 7.)
március 28. szombat 9:0011:00
Meseterápia gyermekeknek
A foglalkozást vezetik: Medveczky Kata és Farkas Vera
meseterapeuták

FILM
Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár
(Pátriárka utca 7.)
március 27. péntek 18:00
Irodalmi Filmklub
CSILLAGAINKBAN A HIBA
amerikai romantikus dráma

MOZI
P’Art Mozi
(Duna korzó 25.)
(26) 777 010
Jegyárak: 1200 Ft, diák-nyugdíjas 1000 Ft
március 11. szerda
18.00 CASTING (27’) Csoma
Sándor filmje
18:30 VALAN (97’)(16) Bagota
Béla filmje
20:15 APRÓ MESÉK (112’)(16)
Szász Attila filmje
március 12. csütörtök
16:30 APRÓ MESÉK (112’)(16)
Szász Attila filmje
18:30 DRAKULICS ELVTÁRS
(95’)(16) a vetítést követően
közönségtalálkozó
20:15 A LÉTEZÉS EUFÓRIÁJA
(83’)(12) Szabó Réka filmje
március 13. péntek
15.50 EMMI NÉNI CSODÁLATOS ÉLETE (60’) Száraz
Eszter filmje
17:00 A LÉTEZÉS EUFÓRIÁJA
(83’)(12) Szabó Réka filmje
18:30 FOGLYOK (100’)(12) – a
vetítést követően közönségtalálkozó
20:15 DRAKULICS ELVTÁRS
(95’)(16) Bodzsár Márk filmje
március 14. szombat
14:00 LASSIE HAZATÉR (96’)
(6) -családi kalandfilm
15.40 CASTING (27’) Csoma
Sándor filmje
16:15 EMMI NÉNI CSODÁLATOS ÉLETE (60’) Száraz
Eszter filmje
17.20 FOMO- MEGOSZTOD
ÉS URALKODSZ (91’)(16)
Hartung Attila filmje
19.00 A LÉTEZÉS EUFÓRIÁJA (83’)(12) Szabó Réka filmje
20:35 DRAKULICS ELVTÁRS
(95’)(16) Bodzsár Márk filmje
március 15. vasárnap
14:00 LASSIE HAZATÉR (96’)
(6) családi kalandfilm
15:45 TESS ÉS ÉN- ÉLETEM
LEGFURCSÁBB HETE (82’)
(12) családi vígjáték
17:15 NYOMORULTAK (102’)
(16)
19:05 AZ ELSŐ ÁRULÓ (152’)
(16)
március 16. hétfő
16:00 JOJO NYUSZI (108’)(12)
18:00 A FELTALALÓ (120’)(12)
FILMKLUB
20:15 NYOMORULTAK (102’)
(16)
március 17. kedd
15:50 AZ ELSŐ ÁRULÓ (152’)
(16)
18:30 KISASSZONYOK (135’)
(12) CINEBOOK SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20:50 VILÁGPOLGÁROK (92’)
(12)
március 18. szerda
16:25 A MI KODÁLYUNK (90’)
(12)

18:00 AZ ELSŐ ÁRULÓ (152’)
(16)
20:35 TALPIG FEGYVERBEN
(95’)(18)
március 19. csütörtök
16:00 EMMA (125’)(12)
18:15 JOJO NYUSZI (108’) (12)
20:15 INKÁBB LENNÉK ÖZVEGY (100’)(12)
március 20. péntek
16:00 EMMA (125’)(12)
18:15 BOSZORKÁNYHÁZ
(90’)(12)
20:00 INKÁBB LENNÉK ÖZVEGY (100’) (12)
március 21. szombat
14:45 LASSIE HAZATÉR (96’)
(6) -családi kalandfilm
16:25 VILÁGPOLGÁROK (92’)
(12)
18:00 BEVEZETÉS A FILMMŰVÉSZETBE – Prónai
Csaba előadássorozata
18:20 BOSZORKÁNYHÁZ
(90’) (12)
20:00 EMMA (125’)(12)
március 22. vasárnap
14:50 KÉMECSKÉM (102’)(12)
16:45 TESS ÉS ÉN- ÉLETEM
LEGFURCSÁBB HETE (82’)
(12) családi vígjáték
18:15 TANÍTS MEG REPÜLNI!
(113’)(12)családi kalandfilm
20:15 INKÁBB LENNÉK ÖZVEGY (100’) (12)
március 23. hétfő
14:25 INKÁBB LENNÉK ÖZVEGY (100’) (12)
16:10 A MI KODÁLYUNK (90’)
(12)
17.45 EMMA (125’)(12)
20.00 FILMPIKNIK – 15 ÉVES
A P’ART MOZI
március 24. kedd
16:15 EMMA (125’)(12)
18:30 1917 (119’)(16) LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20:30 NYOMORULTAK (102’)
(16)
március 25. szerda
16:40 TALPIG FEGYVERBEN
(95’) (18)
18:00 SZENTENDRE A
SZÁZADFORDULÓTÓL AZ
EZREDFORDULÓIG -Török
Katalin előadássorozata
18:20 BOSZORKÁNYHÁZ
(90’) (12)
20:00 EMMA (125’)(12)
március 26. csütörtök
16:15 HANG NÉLKÜL 2 (97’)
(16E)
18:00 A TERÁPIA (93’)(16)
19:45 DANIEL (138’)(16)
március 27. péntek
14:40 KÉMECSKÉM (102’)(12)
16:25 MULAN (117’)(12E)
18.00 REGŐS ANNA textilművész kiállításának
megnyitója
18:30 A LÁTHATATLANOK
(102’)(16)
20:15 A TERÁPIA (93’) (16)

27– programajánló
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GAZDIKERESŐ

Hogyan lehetek SzeVi Klubtag?
Kedves Lokálpatrióták és Szentendre-szeretők!

28 — felhívások

A fiatalúr 1-2 év körüli, angol pointer jellegű, nagy testű, jó kiállású keverék, égbekiáltó hangerővel. Dantét a Sztaravodai
úton találták nyáron, bekerülése után több
hétig kerestük a gazdáját, de nem jelentkezett érte, így gondozásunkba került.
A fiatalúr értelmes, kedves, könnyen tanítható, nagyon figyel, de igazi dacos gyerek.
A pointerekre jellemző hatalmas mozgásigénnyel, remek izomzattal és értelemmel, na meg hanggal. Szokták mondani,
hogy a pointerek jó hangosan jeleznek és
remek házőrzők. Nos, Dante mindenkit
túlszárnyal ebben, úgy mondja a magáét,
hogy győzd elhallgattatni, mindenről véleményt alkot, és makacsságának köszönhetően a végletekig feszíti a húrt.
Az embereket imádja, puszilgat, bújik, töfköd és folyamatosan simit követel – ellenállhatatlan kölyök. Szukákkal és kanokkal
is kijön, a vizslákat egyenesen imádja, de
igazi domináns kamasz már most is, így
etetésnél a kezdetekben figyelni kell rá,
mert elmarja a másikat, és rárabol a kajára.
Mivel vadászkutya, így macska mellé nem
javasoljuk, valószínűleg nem a cirmos lenne a gyorsabb. Mondanunk sem kell, hogy
némi nevelés is ráfér…
Kifejezetten aktív gazdát keresünk neki, aki
le tudja kötni az energiáit és jó kondiban tartani. Kinti-benti kutyának vagy bentinek adjuk örökbe, mert teste nem bírja a hideget.
Ha úgy gondolod, hogy te vagy Dante
álomgazdija, akkor írj, hívj minket!
Szentendre Árvácska Egyesület
+36/20-571-6502
arvacska.szendre@freemail.hu
Ha támogatnád Dantét, megteheted:
ADHAT VONALon: 13600/64 vagy
Számlaszámunkon: 64700076-10006234,
a közlemény rovatba írd, hogy DANTE

A Szentendre és Vidéke a mi lapunk. Mindannyiunké. Fontos, mert nekünk és rólunk
szól. Szerkesztőségünk szeretne az itt élőknek egy olyan lapot készíteni, amelyben
érdekes és lényeges tartalmakat találnak
a mai korhoz illő tálalásban. Az új városvezetés pedig egyértelműen azt támogatja,
hogy a SzeVi ismét egy semlegességre
törekvő kulturális és közéleti lap legyen.
Olyan, amit minden szentendrei szívesen
olvas. Amiben a mindennapi életünket érintő közügyek mellett portrék, események,
olvasói vélemények és külső szerzők írásai
is helyet kapnak.
Ehhez nemcsak a lapot újítottuk meg, de
létrehoztunk egy klubtagsági rendszert
is, amelyet folyamatosan fejlesztünk, bővítünk, hogy a klubtagjaink ne csak egy
frissebb lapot kapjanak kézhez, hanem lehetőséget is arra, hogy a nekik szóló rendezvényeinken személyesen szólhassanak
bele a lap szerkesztésébe.
Miért éri meg csatlakozni?
– mert egyenesen a postaládájában landol
az újság;
– mert részt vehet a kizárólag klubtagjainknak rendezett kulturális eseményeken,
fórumokon;
– mert rendszeres hírlevélben értesülhet
a SzeVi háttérmunkájáról, megjelenéséről,
online tartalmáról és a klubtagoknak rendezett eseményeinkről;

– és mert pártoló támogatásával hozzásegít bennünket a minél színesebb és
gazdagabb tartalmak létrehozásához egy
kiegyensúlyozott és nyitott lapban.
Mennyibe kerül a klubtagság?
Az egyéves SzeVi Klubtagság 6600 Ft-ba
kerül, de nyugdíjas olvasóink számára fél
évre szóló részletfizetési kedvezményt is
biztosítunk.
Mennyibe kerül a lap?
A SzeVi továbbra is ingyenes, közszolgálati
lap, amelyet az eddig megszokott helyeken, dobozokban lehet megtalálni. A sokat
kritizált postai terjesztést megszüntettük, a
nyomdai példányszámot pedig az észszerű közpénzfelhasználás jegyében 6500-ra
csökkentettük. Mindezek mellett az egyes
lapok oldalszámát 4-4 oldallal megemeltük.
Mikor jelenik meg?
Kétheti rendszerességgel, kivéve januárban, júliusban, augusztusban és decemberben, amikor is havonta.
Hogyan lehetek SzeVi Klubtag?
Amennyiben szentendrei címmel rrendelkezik (egyelőre csak a helyiek jelentkezését
tudjuk fogadni), írjon nekünk a szevi@szentendre.hu e-mail címre, és levele mindenképp tartalmazza a következőket:
– név, lakcím, telefonszám – nyilatkozatot
arról, hogy átutalással vagy készpénzben
kívánja teljesíteni a tagsági díj befizetését.
A levél tárgyában kérjük, tüntessék fel,
hogy „klubtagság”!

Tegye közzé családi híreit!
A megújult Szentendre és Vidéke lap szeretne lehetőséget biztosítani az itt élőknek,
hogy megosszák anyakönyvi híreiket a közösséggel. Sokan jelezték felénk, hogy
szívesen értesülnének ismerőseik családi híreiről, hiszen sokszor együtt örülnénk
egy kisbaba születésének, vagy egy esküvő örömhírének, de akár részt vennénk
olyanok megemlékezésén, akik már nem lehetnek közöttünk.
Tekintse meg weboldalunkon az anyakönyvi hirdetési árainkat, és forduljon bizalommal szerkesztőségünkhöz:
Forduljon bizalommal hozzánk!
Elérhetőségünk:
Szentendre és Vidéke
2000 Szentendre, Péter-Pál utca 1.
Németh Erika
+36 26 505 120
+36 20 260 4642
szevi@szentendre.hu

Almási Katalin készpénzért vásárol
legmagasabb áron bútorokat,
festményeket, órákat, dísztárgyakat,
csillárt, hangszert, könyveket, hanglemezeket, porcelánokat, csipkét,
kitüntetést, régi pénzt, bizsukat,
borostyánt, varrógépet, írógépet,
törtaranyat, szőrmét, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással, hétvégén is.
Tel. 06-30-308-9148.

Az ÉMI Nonprofit Kft. kertész–karbantartó, valamint technikus munkatársat
keres szentendrei telephelyére. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal lehet, a
munkakör megjelölésével a hr@emi.hu
email címen, vagy postai úton a 2001
Szentendre, Pf.: 180. postacímen.

EGÉSZSÉG

S ZO LG ÁLTATÁ S
Asztalos munkát vállal, fából mindent!
Tel. (26) 318-219, 06-30-319-7278.
Mónika vagyok Szentendréről. Takarítást vállalok magánházaknál 15 éves
tapasztalattal. Tel. 06-30-493-7727.

Házhoz megyek! Fogsor készítését,
javítását vállalom garanciával. Hívjon
bizalommal! Tel. 06-20-980-3957.

Minőségi lakásfelújítás! Festés, gipszkartonozás, parkettázás, járólapozás,
csempézés. Tel. 06-70-623-2629.
tónussal

Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv,
bélyeg, fotó, képeslap, levelek stb.)
vétele díjtalan kiszállással. Tel. 06-20947-3928.

Masszázs. Kapcsolatteremtő gyógyítás – Reconnective Healing. Kérésre
házhoz is megyek. Tel. 06-30-9400908, Szentendre, Tűzvirág u. 2.

Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás,
fűkaszálás, bozótirtás, kertrendezés.
Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is. Tel. 06-30-994-2431.

Eladó 7 m széles karos napernyő bézs
színű ponyvával. Tel. 06-30-430-1063.

Érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap alatt.
Tanácsadás. Tel. 06-30-340-1392.

Burkolatjavítás, kőműves munkák,
térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések
készítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.

ÁLL ATO RVO S
Dr. Schumicky Gábor állatorvos –
Szentendre, Szentlászlói út 77. Tel.
06-30-415-9060.

ÁLL Á S
Magánorvosi rendelő Szentendre
belvárosában belgyógyász, endokrinológus, reumatológus, neurológus,
kardiológus és más szakorvosok jelentkezését várja. Jelentkezés szakmai
önéletrajzzal: medical@budapestmedical.hu.
A Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
középfokú végzettséggel gazdasági
ügyintézőt keres. Érdeklődés: Diószegi
Istvánné, 06-30-538-8567, (26) 785 181.
Szentendrei cukrászdába pultos hölgyet felveszünk állandó munkára. Tel.
06-30-940-2652.

I N G ATL A N
Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.
Kiadó Szentendrén kertes házban,
központi helyen külön bejáratú szoba
dolgozó vagy tanuló férfi részére. Tel.
06-20-242-0927.

O K TATÁ S
Matematikából és fizikából korrepetálást, érettségi felkészítést vállalok. Tel.
06-30-855-3543.

RÉGISÉG
Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket,
bronz tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali
díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12
személyes ezüst étkészletet, tálcát
stb., könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot.
Első vevőként a legmagasabb áron.
Üzlet: tel. 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép,
mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel. (26) 788-367, 06-30-9504187, Mezei Sándor.
Érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap alatt.
Tanácsadás. Tel. 06-30-340-1392.
Lábai ápolását, pedikűr, gyógypedikűr
kezelését vállalom. Házhoz megyek.
Tel. 06-20-333-7091.

TÁN C PARTN E R
Szentendrén induló kezdő latin tánc
tanfolyamhoz 2 férfi táncpartnert
keresünk. Lehetőleg 170 cm felettiek
és 46-56 év közöttiek jelentkezését
várjuk! E-mail: jegmadar72@gmail.
com. Tel. 06-30-571-4995.

Ü D Ü LÉ S
Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (7000 Ft/
apartman/éj) kiadó. Tel. 06-20494-2550.

Ü Z LE T
Szentendrén 1977 óta működő, 120
nm-es autószerelőműhely emelővel, futóműállítóval, szerszámokkal
teljesen felszerelve kiadó. Tel. 06-30539-6263.
ORVOSOKAT, MUNKATÁRSAKAT
KERES A SZEI
Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei keres
• recepcióst
• gyógytornászt
• gyereksebész szakorvost
• érsebész szakorvost
• reumatológus szakorvost
• nőgyógyász szakorvost
A hirdetések részletesebben:
szevi.hu
További információ:
Dr. Pázmány Annamária intézményvezető, szei@szeirendelo.hu
A „Gyöngyszem” Izbégi Óvoda
„2002” Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik adományikkal,
az 1% felajánlásával támogatták
Alapítványunkat. 2019-ben a befolyt
összeg: 237 470 Ft volt. Kérünk
mindenkit, hogy adományaikkal, az
1% felajánlásával a továbbiakban is
támogassák munkánkat. Adószámunk: 18695539-1-13
Köszönettel: a kuratórium, az óvoda
dolgozói és a gyerekek

Pszichológus
kineziológus

Grimaldi
Ügyvédi Iroda

Pánikbetegség, hangulatzavarok,
stressz, önbizalomhiány,
beilleszkedési nehézségek,
függőségi problémák, alvászavarok,
párkapcsolati problémák,
meddőség, szexuális problémák,
pszichoszomatikus kórképek,
tanulási- és gyermekneveléssel
kapcsolatos problémák
Ha bármelyik problémában magára
ismer, hívjon bizalommal!
06 30 996 9998
www.kinezio.hu

keres magyar és
olasz ügyfelei részére
Szentendrén és környékén
- Csillaghegytől Visegrádig
- eladó házakat, lakásokat.
Ingatlanokkal kapcsolatos
jogi tanácsadást és
szerződések elkészítését is
vállaljuk.
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ADÁ S V É TE L

Telefonszám:
06-20-330-3640
www.grimaldiugyved.hu

Nőgyógyászat
• Budapest XIII. kerület: +36 20

Nőgyógyászat
• Szentendre: +36 20 424 7
Nőgyógyászat
Orczi Hajni life coach
Budakeszi:
•
Budapest
XIII.
kerület:
• Budapest XIII. kerület: +36•20
264 2199+36 20 952 5
Bejelentkezés: 06-30-9615-551
+36
20
264
2199
• Szentendre: +36 20 424
7960
www.binobruno.co
Facebook: Orczi Hajni life coach
Néhány helyzet, amiben tud segíteni
az egyéni konzultáció:
munkahelyi problémák, önbizalomhiány,
párkapcsolati problémák, konfliktusok
a családban, általános elégedetlenség,
megrekedettség, kapunyitási pánik,
karrierkérdések stb.

• Budakeszi: +36
20 952 5228
• Szentendre:

+36 20 424 7960
www.binobruno.com
• Budakeszi:
+36 20 952 5228

www.binobruno.com

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ 112

SZENTENDREI RENDÉSZETI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36 26 300 407
Telefon ügyeleti: +36 20 290 0190
E-mail: szeri@szentendre.hu

MENTŐK 104
MENTŐÁLLOMÁS
2000 Szentendre, Bogdányiu.31.
Tel: +36-26/310-424;+36-26/319-941

ORVOSI ÜGYELET
Központi ügyelet: Bükköspart 27.
Tel.: +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.

TŰZOLTÓSÁG 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
RENDŐRSÉG 107
Rendőrkapitányság
2000Szentendre,DózsaGyörgyút6/a.
Tel:+36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

21:00-TŐL 24:00-IG ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK
(24:00-TÓL KÉSZENLÉT)
HÉTFŐ Ulcisia Gyógyszertár (Dózsa Gy út 1., 500-248, 0630-214-1091
KEDD Szent Endre Gyógyszertár (Kanonok u. 4., 310-868,
06-30-564-9201
SZERDA Pismány Gyógyszertár (Fiastyúk u. 11., 505-779,
06-20-327-7971
CSÜTÖRTÖK Vasvári Patika (Sas u. 10., 303-825, 06-20547-0463
PÉNTEK Napvirág-csepp Gyógyszertár (Dózsa Gy. út 20.,
319-354, 319-354
SZOMBAT Kálvária Gyógyszertár (Kálvária út 33., 787-796

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL
2000 Szentendre DózsaGyörgy út 8.
honlap: www.kormanyhivatal.hu
telefon: +36-26/501-900
e-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Március 15-én VASÁRNAP a Napvirágcsepp Gyógyszertár ügyeletes 8 órától 24 óráig. Utána készenlét. A többi
gyógyszertár ZÁRVA.

DMRV +36 27 511 511

30 — közérdekű

ELMŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40
ELMŰ Ügyfélszolgálati Iroda: Dunakanyar krt. 14.
Nyitva: kedd 8.00–12.00 szerda 14.00–18.00

TIGÁZ +36 26 501 100

Vasárnap a Kálvária Gyógyszertár nyitva 21:00 óráig, kivétel: március 15.)
21:00-től 24:00-ig ügyeletes gyógyszertárak (24:00-tól
készenlét)
MÁRCIUS 15. Napvirág-csepp Gyógyszertár
MÁRCIUS 22. Szent Endre Gyógyszertár
MÁRCIUS 29. Vasvári Patika

MAGYAR TELEKOM NYRT. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143
Belföldi Tudakozó: 198

Készenléti idő alatt a gyógyszertár neve mellett megadott
készenléti telefonszám hívását követően legkésőbb fél
órán belül a gyógyszerész megkezdi az ellátást.

ÉMÁSZ hibabejelentés: 06-80-42-43-44

FŰTŐMŰ hibabejelentés +36 26 816 646
ÚTINFORM 06-1-336-2400
Városháza általános ügyfélfogadás helye:
Szentendre, Városháztér 3.
telefon: +36 26 300 407
SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ügyfélfogadási rendje: H: 13-17 óra, Sz: 8-16 óra, P: 8-12 óra
Ebédidő: 12-13 óra

TOURINFORM SZENTENDRE
+36 26 317 966

Legközelebbi állandó ügyeletet tartó gyógyszertár: Mátyás
Király Patika (Csillaghegy), 1039 Budapest, Mátyás király út
2., telefon:+36-1-240-4320
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
NON-STOP GYÓGYSZERTÁR, PILISVÖRÖSVÁR, Fő u.109.,
telefon:+36-26-593-953
IDŐSELLÁTÁS Gondozási Központ Tel.: +36 26 311-964
ÁLLATORVOS mindig hívható: +36 30 415 9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET +36 20 571 6502
GYEPMESTER +36 20 931 6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ Tel./fax: +36 26 310 442
SZENTENDREI 1-ES POSTA (Kossuth L. utca) 26/311 322
SZENTENDREI 2-ES POSTA (Fő tér) 26/505 362
SZENTENDREI 3-AS POSTA (Fehérvíz utca) 26/310 099

KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon:+3626785056
Hódiszpécser:+3620320-7216

Nyílt napok időpontjai a Szentendre Városi Óvodákban:
2020. március 30-31., április 1. – 8.00 és 11.00 óra között.
Óvodai beiratkozások időpontjai: 2020. április 20-tól 23-ig, 8.00 és 12.00
óra között az Óvodaközpontban (Pannónia u. 5.) • április 20. hétfő: Vasvári
úti Tagóvoda és Bimbó utcai Tagóvoda • április 21. kedd: Püspökmajor ltp-i
Tagóvoda és Egres úti Tagóvoda • április 22. szerda: Szivárvány Tagóvoda és
Óvodaközpont • április 23. csütörtök: Hold utcai Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda

FELHÍVÁS Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő bérbeadásáról
hrsz.
lakás címe
2926/2/A/2
Rákóczi 17. fsz. 2.

Az Aquapalace Kft. pályázatot
hirdet a V8 Uszoda és Szabadidőközpontban (Kálvária út 16/C)
található 16 nm-es büfé helyiség
(büfé: 9,3 nm + tároló/előkészítő
helyiség: 4,88 nm + mosdó: 1,78
nm) bérbevételére és folyamatos
üzemeltetésére.
Bérleti díj (Ft/m2/hó): a pályázó
ajánlata alapján, induló ár: 7.800
Ft+Áfa/nm/hó.
A bérleményt előzetes telefonos
egyeztetést (Jávor Piros +36
26 300 202) követően minden
hétköznap 11-től 14 óráig lehet
személyesen megtekinteni. A pályázati hirdetmény teljes szövege
a www.v-8.hu internetes oldalon,
és az önkormányzat hivatalos
honlapján is megtekinthető.

Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva 21:00 óráig

POLGÁRŐRSÉG
székhely: 2000Szentendre,Bükköspart 34/a
postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
e-mail: szentendre@polgarorseg.net
telefonos ügyelet:+36-30/621-2600
tisztségviselők:
elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110
titkár: Simonyi Zsolt

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:
Városi Ügyfélszolgálati Iroda
Duna korzó 25. Telefon: +36 26 300 407
E-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
H: 8-20 óráig, K-Sz-Cs: 8-16 óráig, P: 8-13 óráig

Pályázat büféhelyiség bérbeadására

szobaszám

komfortfokozat

alapterület

lakás állapota

lakbér Ft/hó

2

összkomfortos

53 m2

rendeltetésszerű
üres

69.771,-

A pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 2020. március 24. 9 óra
00 percig kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető
át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon tekinthető meg.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Állás: PMK-igazgató
Szentendre Város Önkormányzat
pályázatot hirdet a Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár igazgató
(magasabb vezető) beosztás
ellátására. határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, teljes
munkaidőben.
A vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2020. augusztus 1-től
2025. július 31-ig szól.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Bánffy-Szegedi Tünde nyújt:
(26) 785-066

Felhívás Szentendre Város Pedagógiai Díj javaslattételére
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Városi
Kitüntető Díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről
szóló 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 az óvodai, az iskolai és
intézeti oktató-nevelő munkában,
a tehetséggondozás területén
magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen
járnak az újszerű és hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.
Az elismerésből évente három
adományozhat. 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, emlékplakettel
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: 2020. március 31.
A javaslatok benyújtásának helye:
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója
(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 és
méltatással ellátott javaslatokat
áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítás kérhető: a
Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján a Köznevelési és közművelődési referenstől a 26/785-034-es
telefonszámon.

Amerikai ízek,
kézműves hamburgerek
és házi desszertek
2000 Szentendre, Bükköspart 34.
06 26 344 778

A kupon felmutatása
10% kedvezményre
jogosít éttermi
fogyasztás esetén!

PILISI

TÁRSASHÁZKEZELŐ

Ha megbízható, profi, gyakorlott közös
képviselőt keres, ne habozzon! Keressen
minket még az idei éves közgyűlés előtt!
Készséggel adunk egyedi ajánlatot.

Cégünk pénzügyi, jogi és műszaki
háttérrel vállalja pomázi, szentendrei,
budakalászi
társasházak
közös
képviseletét, társasházkezelését.
Szolgáltatásaink:
•
•
•
•
•

•

közös képviselet
társasházkezelés
dokumentációk
elkészítése
pályázatírás
játszótérüzemeltetés
tanácsadás

Kommunikálunk.
Meghallgatunk.
Értelmezünk.
Javaslunk.

Elérhetőségeink: iroda@pilisitarsashazkezelo.hu
Lukács Erzsébet

+36 70 584 4453

www.pilisitarsashazkezelo.hu
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