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E lapszámunk megjelenésekor, április 22-én éppen 

a Föld napját ünnepeljük. A mozgalom jelmondata, 

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”, és 

ez a biztatásként értelmezhető költői kérdés talán nem 

is lehetne aktuálisabb, mint ma, amikor egy világjárvány 

mutatta meg: sokkal sebezhetőbbek vagyunk, 

mint gondolnánk.

Számtalan cikk született a témában arról, hogy 

milyen összefüggések vannak a Földünk – különösen 

a vadállatvilág – kizsákmányolása és a modern kori 

vírusok között, de talán most az egyszer nem fogunk 

egy sóhaj kíséretében tovább lapozni – mondván 

„úgysem tehetek semmit” –, hanem megpróbálunk picit 

mélyebbre nézni, mert ezúttal tényleg a saját bőrünkön 

érezzük a mindenhatóságunkba vetett (tév)hitünk 

következményeit.

Lapunk a „fenntartható élet” témakörében olyan 

példákat és gondolatokat igyekezett – természetesen 

a teljesség igénye nélkül – összegyűjteni, amelyek talán 

képesek lesznek bennünket megerősíteni a Föld napja 

mottójában.

Hiszen miért ne fogyaszthatnánk végre helyben termett 

idényzöldséget, -gyümölcsöt?

Miért ne gondolhatnánk át a húsfogyasztásunkat?

Miért ne adhatnánk a kovászunkból a barátainknak is?

Miért ne vághatnánk bele a komposztálásba (ha már 

a rendkívüli helyzet is ezt kívánja)?

Miért ne nézhetnénk körül, élnek-e a közelünkben 

rászorulók?

Miért ne látogathatnánk meg ismereteink bővítése 

céljából az Ökoparty filmklubot?

Avagy miért ne válhatnánk végre azzá a modern faluvá, 

amellyel nem csupán mások, de saját magunk számára 

is megteremtenénk azt a szociális hálót, amely egy 

fenntarthatóbb élet kulcsát jelenti?

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„A versengő, individualista, őrült tempójú termelést 
és fogyasztást diktáló, mérhetetlen luxust megengedő, 

és az aránytalan profitból csak kevesek számára 
juttató civilizációnk megérett arra, hogy lelassuljon, 

újra tervezzen és megújuljon.”

(Ferenc pápa, 2020. április 12.)
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Nekem a fenntartható élet
Április 22-e a föld napja. ezen a napon évek óta kongatják a vészharangot, a klímaváltozás, a környezetszennyezés elképesztő mér-

téke miatt. A vírus ebben is megálljt parancsolt, az elmúlt évtizedben soha nem volt olyan tiszta kína és india felett a levegő, mint 

most, velence vize elképesztően tiszta lett, a repülőtársaságok szinte teljes leállása a szén-dioxid kibocsátás erőteljes csökkentését 

vonta maga után. ebben a lapszámban arról kérdeztük az embereket, hogy mit jelent nekik a környezettudatos élet.

„Arra jöttem rá, hogy sok dolgot 

már így is környezetbarát mó-

don csinálok, de nem tudato-

san tettem eddig ezeket, úgy is 

mondhatnám: eddig csak meg-

simogatta ez az egész az arcom, 

de most pofán vágott. Például 

használt ruhákat veszek, ha 

ajándékot adok, nem csomago-

lok, vagy varrok valamit, amibe 

beleteszem. Eddig is sokat jár-

tam biciklivel, de most még job-

ban figyelek erre. Eddig itthon is 

külön gyűjtöttem a szelektívet, de 

most komolyabban foglalkozom 

vele, és egy tárolót is készítek a 

kertbe. Most hetente egyszer vá-

sárolok, és ezzel párhuzamosan 

találtam őstermelőket, akiktől 

idényzöldségeket vehetek. A 

karantén következtében több 

időm van olvasni, és belefutot-

tam olyan cikkekbe, amelyekből 

kiderült, hogy a fast fashion cé-

gek egyszerűen elégetik a ruhá-

kat, a nagy áruházláncok pedig 

kidobják az élelmiszereket. Ez 

megerősített abban, hogy odafi-

gyeljek, honnan szerzem be azt, 

amire szükségem van.” (Berna)

A megtartó hagyomány. Ez a 

szóösszetétel jutott eszem-

be a „Föld napján”. Magamat 

néphagyományainkat éltető 

óvónőnek vallom, de ez a szel-

lemiség áthatja életem minden 

területét. Az esztendő körforgá-

sát, az évszakok egymásutáni-

ságát a régi ember életszemlé-

letével követem. Mai korunkban 

a „Föld napja” minden bizonnyal 

a tavaszi újulás nevezetes régi 

ünnepeiből (Szent György nap-

ja, a Márk napi búzaszentelés, 

húsvéti határjárás) gyökerezik. 

A régi ember azonban nemcsak 

e néhány naphoz kötötte a föld 

tiszteletét, hanem élete min-

den napjához. Amikor elindult 

a földjére dolgozni, akkor az 

útszéli keresztnél fohászkodott, 

hogy legyen ereje munkálkod-

ni, hazafelé menet hálát adott 

Teremtőjének, hogy erőt kapott. 

Ilyen lelkülettel megtartó földet 

hagyományozott utódaira.

(Papp Kornélia)

Erdészként nem hagyhatom ki 

a mindannyiunk számára fon-

tos – életünket, egészségün-

ket fenntartó – erdőket. Hála 

Istennek a mi régiónkban, or-

szágunkban az erdők területe 

nem fogy, hanem gyarapodik. 

Törvények és szakemberek 

biztosítják ezt. A Pilisi Parker-

dő területén tudatosan vissza-

honosított „örök erdő” kezelést 

is egyre több erdőgazdálkodó 

követi. Az erdőt járó kirándu-

ló tapasztalhatja, hogy meg-

szűntek a nagy, több hektáros 

végvágások, a folytonosságot 

biztosító több korosztályú erdő 

képét láthatják mindenfelé – 

kicsi csemetétől az „égig érő” 

idős fák együttesét tapasz-

talhatják. Úgy, ahogy az önző 

emberi tevékenység előtti ál-

lapotban is volt valaha.

(Kertész József)

Kornélia és József teljes vá-

laszáért klikkeljenek a hon-

lapunkra.

Nagy dolgok válságát éljük 

meg: gazdasági válságok, 

világjárvány. Mi jöhet még? 

Egyszer el fog érkezni az élel-

miszer és az ivóvíz válsága? Ez 

már túlélhetetlen lesz. Mégis ki 

fogja túlélni?

A kérdésre nyári erdélyi uta-

zásainkon találtam meg a 

választ. A FÖLD. A Föld, ami 

élelemet és ivóvizet ad. És az 

ember, aki tudja a hogyant! 

Mert bontott csirkét nem ad 

a Föld. Mennyire tanácstalan 

voltam én is, mikor egyik év-

ben a karácsonyi kacsában 

kiolvasztás után nem zacskó-

ban voltak a belsőségek. Ka-

csástól rohantam 24-én reggel 

a szomszédba segítségért. Ez 

a karácsony emlékezetes ma-

radt, azóta is gondolkodom 

rajta.

Két megoldás van: a FÖLD és 

a TUDÁS. Ebben a sorrendben, 

hiszen ezt a fajta tudást csak a 

gyakorlatban lehet megszerezni.

(Panyi Zsuzsi)Fotó: Angeli T. Petra

Fotó: Medveczki Tamás

„A fejlődés számomra folyama-

tos változás, alkalmazkodás a 

változó körülményekhez. Kö-

zösségekben, egymást segítve 

inkább, mint egyénileg. Határ-

talan növekedést hirdető létünk 

a természetes rendtől eltávolo-

dott, járványokat és kataszt-

rófákat vonz jelzésként. Mint 

emberiség, érezhetően megér-

tünk a változásra. A régi helyé-

be lépő új szerveződések csírái 

már láthatók. Saját életemben – 

például kapcsolataimban, tár-

gyaimban, tevékenységeimben 

– igyekszem megválni minden 

régitől, teret engedve az újnak.” 

(Gerzsányi Róbert)
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A természet tudja, mire van szükségünk
A Háromkaptár Biokert több mint egy hagyományos biogazdaság, 
mert azon túl, hogy a tagjai heti rendszerességgel egy kosár helyben 
termett idényáruhoz jutnak, aktív részeseivé válnak egy közösségnek, 
amely mára már kertműhelyként és befogadó térként is funkcionál.

„Elindulsz a váci rév felé, az utolsó utcán 

jobbra, aztán tovább, míg a földútra érsz, 

és akkor látni fogod a melegházakat…” 

– valahogy így kezdődött az első be-

szélgetésem a Háromkaptár kertműhely 

vezetőjével, Terdi Pankával. Persze hogy 

egy másik mezőre kanyarodtam le fotós 

kollégámmal, de végül megtaláltuk a jó 

irányt. Hideg, szeles napot sikerült kifog-

ni a látogatásra, de hamar elfelejtettük a 

szelet is, meg a hideget is, annyi izgalmas 

impulzus ért minket.

Tahitótfalu határában, másfél hektáron te-

rül el ez a kis biogazdaság, mely Vukovich 

Daniella keze munkáját dicséri. Egy gaz-

daságon már a bejáratnál látszik, mennyi-

re figyelnek oda a részletekre, itt minden 

tiszta, rendezett, jól kitalált. Elöl disznók 

fogadnak. A csüngőhasúakból nem sza-

lonna lesz, mentett jószágok, hobbiból 

vannak. Csakúgy mint a csirkék, az indiai 

futókacsák, a birkák és a kecske. Na meg 

két ló is van a karámban. A birkákat most 

nyírták meg életükben először, a merinói 

gyapjak kiterítve várják a feldolgozást. 

Miután megunjuk a disznófül vakarászást, 

arrébb sétálunk a fóliasátrakhoz. Fél méte-

res hálót kell átlépni, a kíváncsi futókacsák 

ugyanis túl lelkesek, ha friss zöldségekről 

van szó.

Miközben beszélgetünk, bepillantunk a 

fóliába, ahol épp szedéshez készülődnek. 

A saláták, retkek, újhagymák, rukkolák 

gyönyörű bujaságban teremnek. Arrébb 

épp a répák mellett gyomlál Daniella egyik 

kolléganője, egyenként szedve ki a gyo-

mokat egy hosszú célszerszámmal. Utána 

gyönyörű, tiszta sorok maradnak csak, a 

gyomoknak hűlt helyük. Mi meg közben 

Botonddal, Panka kisfiával egy retket maj-

szolunk el, közben arról beszélgetünk, a 

petrezselyem másik végén van fehérrépa, 

vagy nincs. Közben arra is fény derül, Pan-

ka pszichológus, egy Camphillben (Cam-

phill mozgalom a fogyatékos gyermekeket 

segítő, velük együtt élő közösség – a szerk.) 

töltött el pár évet családjával, ahol meg-

ismerkedett a földműveléssel és a kétkezi 

munkával. „Megtetszett az az élet, ott ért 

egy impulzus, hogy ezt valamilyen formá-

ban itthon is meg lehetne csinálni. Miután 

hazajöttünk, hallottam, hogy Daniella se-

gítséget keres, és úgy döntöttem, meg-

próbálom. Közben elvégeztem a solymári 

Waldorf Pedagógia Intézet kertművelés 

tanár szakát, és tanítom is a gyerekeket 

Pilisszentlászlón.”

közösségépítés és kertterápia

Ennek folytatásaként szakkört szervez-

tek gyerekeknek, akik hetente jöhetnek 

megnézni, hogy milyen az állattartás, a 

földművelés. Melyik állat mit eszik, hogy 

néz ki, hogyan nőnek a növények, mit je-

lent a palántázás. „Mára ott tartunk, hogy 

páran a zöldségközösség tagjaiból ala-

pítottunk egy egyesületet, mely a kör-

nyezeti neveléssel, a természethez való 

kosárrendszer

A kosár- vagy dobozrendszer lényege, hogy a vásárló közvetlenül a termelővel kerül 

kapcsolatba, tőle vásárol. Meghatározott havi díjat fizet, ennek ellentételezéseként 

hetente egy dobozt kap, az aktuálisan termő zöldségekből, gyümölcsökből. Egyes 

termelők télen két hetente adnak dobozokat, mások tartják magukat a heti verzióhoz. 

A dobozokat átvevőpontokon lehet megkapni, oda mennek érte minden héten az 

emberek. A Háromkaptárban fontos, hogy minden belépő évi 24 óra munkát vállaljon 

a kertben. A másfél hektár jelenleg 60 családot lát el friss zöldséggel.

TERDI PANKA I Fotó: Medveczki Tamás

Fotó: Medveczki Tamás
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kapcsolódással és terápiával szeretne 

foglalkozni. Az elv nagyon egyszerű, most 

azon dolgozunk, hogyan tudnánk azoknak 

lehetőséget adni, akiknek nincs keretük 

rá. Ezért találtuk ki, hogy a vállalati társa-

dalmi felelősségvállalás (CSR) mintájá-

ra közösségépítés helyett zöldközösség 

építésbe fogunk.” Pankáék a közösség-

formálásra helyeznék a hangsúlyt, és az 

onnan bejövő bevételekből finanszírozzák 

a kertterápiát – bár Panka szerint nem ez 

a megfelelő szó. „Ha kell, pajtát építünk, 

vagy most például szeretnénk egy kis fo-

gadórészt csinálni, ahol az érkezők leül-

hetnek, és van fedél a fejük felett. Ha eljön 

ide valaki és készít valami megfoghatót, 

az már jó, mert ennek látszik az eredmé-

nye.” Nem olyan, mint a szellemi munka, itt 

azonnal látszik az eredmény. „Munka köz-

ben megy a történetmesélés, a gyomlálás 

közben csak azzal, hogy beszélgetünk, 

megismerjük valakinek egy másik olda-

lát, és ez segít abban, hogy megismerjék 

egymást az emberek, akik lehet, hogy egy 

helyen dolgoznak, de nem tudnak sokat 

egymásról.”

A tervek között szerepel, hogy az időseket 

is bevonnák, legyenek kint a szabadban, 

dolgozgasson, akinek van kedve, sőt az is 

felmerült, hogy a gyerek és idős csoportok 

átfedéssel érkezzenek, és a két generáció 

találkozzon egymással. Ők elsősorban a 

környékbelieket szeretnék megszólítani 

közösségépítés gyanánt, hogy az embe-

rek lássák, milyen izgalmas helyek van-

nak a Szentendrei-szigeten. Tavaly már 

szerveztek gyerektábort, voltak evezni is, 

ami olyan jól sikerült, hogy a szülők azóta 

is kérdezik, mikor lesz a következő. Ebből 

bontakozott ki az ötlet, hogy meg kellene 

ismerni a gyerekeknek a Dunakanyart, a 

növény- és állatvilágot egyaránt.

Ha már közösség, akkor nincs hiány az 

ötletekben, felmerült például, hogy van a 

közösségben olyan, aki gyógynövény-koz-

metikumokat csinál, és ezeket is meg le-

hetne helyben termelni, ezáltal is csök-

kentve az ökológiai lábnyomot.

Magtól az asztalig

A terítés előtti napon már hajnaltól szedik, 

mossák, méret szerint szortírozzák a zöld-

ségeket, hogy azokat egyenként lemérve 

dobozolják. Nem könnyű tervezni, mert 

kiszámíthatatlan, mennyi zöldség lesz 

pontosan, így lehet, hogy nyáron egyszer 

csak nagyon sok paradicsomot kap min-

denki, viszont tavasszal kevés borsót, mert 

az nem úgy termett, mint tervezték. „Ez 

a közösség sok jó embert vonzott ide, és 

van ennek egy személyes varázsa, ezt már 

sokan mondták. Nekem például a kedvenc 

helyem a gyomláláshoz, ahol előttem a 

Dunakanyar” – meséli Panka.

„Volt, aki kijött egy foglalkozásra, és tag lett 

nálunk, majd ez lett a saját kertjük, mert a 

belvárosban laknak és négy gyermekük 

van, és olyan is akadt, aki azóta két utcányi-

ra költözött innen. Sokakban elindít ez va-

lamit, és végül nem csak arról szól, hogy 

megkapod a rekeszed és viszlát, hanem 

van egy kapcsolódás, amit a munka csak 

megerősít.” Daniella és Panka is fontosnak 

tartja, hogy a vásárlók megtapasztalják, 

honnan kerül az élelmiszer az asztalra, 

mennyi munka van addig, mire valaki meg-

pucol egy répát a leveshez. Ezért is vezet-

ték be az évi 24 óra munkát, de sokan ennél 

jóval gyakrabban járnak ki. Jól is jön a sok 

segítő kéz, a biogazdaságokban alapvető-

en sok a kézi munka. Szerencsére diákok 

is szoktak jönni, de vannak, akik sátorral 

állítanak be, és eltöltenek itt hosszabb-rö-

videbb időt, aztán tovább állnak. Ilyenkor 

a kemencét is megrakják, a kertből sze-

dett zöldségek kerülnek a pizza tetejére. 

Ez az ide járó gyerekek kedvence is, nem 

véletlenül.

Miközben beszélgetünk, Panka elmesé-

li, hányszor csodálkozik rá a természet 

nagyszerűségére. „A természet mindig azt 

növeszti, amire szükség van, a naspolya 

például a télre készít fel, ilyenkor tavasszal 

pedig a vértisztító hatású zöldségek nő-

nek. A mi rendszerünkben mindig az van, 

ami helyben terem és az idénynek megfe-

lelő.” Vagyis csak olyanoknak való ez a fajta 

elköteleződés, akik ezt el tudják fogadni, 

és nem akarnak tél közepén epret enni.

Zimre Zsuzsa

Fotó: Medveczki Tamás

Fotó: Medveczki Tamás Fotó: Medveczki Tamás
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Nem vagyunk porszemek!

Hogy néz ki ma Földünk élővilága? Milyen károkat okozott az ember? Milyen 
jó gyakorlatok alakultak ki mindennek mérséklésére szerte a világban? 
Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket boncolgat az Ökoparty filmklub Tarnóczy 
Mariann vezetésével havonta a P’Art Moziban.

Tarnóczy Mariann közgazdászként dip-

lomázott, majd a Magyar Tudományos 

Akadémia kutatásszervező munkatársa 

volt harmincöt éven át, mikor is a nyug-

díj felé közeledve elgondolkodott azon, 

mihez szeretne igazán kezdeni a majdan 

felszabaduló idejével. Mivel a környezet-

védelem mindig is érdekelte, beiratkozott 

Takács-Sánta András humánökológus tíz 

hónapos képzésére, ami a szavaival élve 

„tökéletes beoltást” jelentett számára a 

téma iránt. „Az emberiség történelmét vet-

tük végig a környezetre gyakorolt hatás 

szempontjából, s ezzel egy olyan szem-

üveget kaptam a világra, melyen keresztül 

egészen más perspektívából kezdtem el a 

dolgokat szemlélni” – meséli Mariann. Ezt 

követően újabb és újabb szakirodalom út-

ján képezte magát, és épp nyugdíjba vonu-

lása idején találkozott a Holnap című fran-

cia dokumentumfilmmel, amelynek egy 

fővárosi öko-filmklub további vetítési hely-

színeket keresett. Mariann számára egyér-

telmű volt, hogy a szomszédos P’Art Mo-

ziba kell bekopogtatnia, ahol aztán Klötz 

Ildikó örömmel és nyitottan fogadta az 

ötletet. Ezzel a filmmel indult el 2018-ban 

Szentendrén az Ökoparty filmklub, amely 

azóta is havi rendszerességgel működik, 

körülbelül 20-25 fő részvételével. A filmek 

a természettel, a környezetvédelemmel, a 

fenntarthatósággal, globális problémákkal 

és már létező jó gyakorlatokkal foglalkoz-

nak, majd a megtekintés végén vendég 

szakértőkkel folytatnak beszélgetéseket 

a látottakról.

„Köves Alexandra ökológiai közgazdász 

szerint, aki több alkalommal is szakértő 

vendégünk volt, a változás legnagyobb 

gátja, amikor el sem tudjuk képzelni, hogy 

másként is lehetne, én pedig arra törek-

szem, hogy ezekkel a vetítésekkel és be-

szélgetésekkel ezt a fajta képzeletet elő 

tudjuk hívni, hogy végre elindulhasson egy 

paradigmaváltás, amelyről azt gondolom, 

egyre elkerülhetetlenebb, ha egy fenntart-

hatóbb jövőt szánunk az utódainknak. Ezt 

a ‘zöld dolgot’ – folytatja Mariann – ma 

annyival szoktuk kipipálni, hogy szelektí-

ven gyűjtjük a szemetet, fogmosás közben 

elzárjuk a vizet, vagy mondjuk nem haszná-

lunk vegyszereket takarításhoz. De ez még 

csak a felszín, meg kell értenünk azt is, hogy 

emberként a természetnek csupán a részei, 

és nem urai vagyunk, és nem a természet 

van értünk, hanem épp fordítva, s hogy a 

változásért mi is mindig tehetünk valamit.”

Az Ökoparty filmklub keretében a részt-

vevők a felszín alá nézve olyan témákat 

is boncolgatnak, mint a pénz természete 

és a növekedési kényszer mögött húzódó 

profit utáni hajsza, valamint a helyi pénzek 

bevezetésének és a negatív kamatnak a 

kérdésköre. A jövőre nézve Mariann továb-

bi fontos témának tartja a feltétel nélküli 

alapjövedelem bevezetésének dilemmá-

ját, vagy akár az internetezés ökológiai 

lábnyomának mértékét, mely utóbbi a 

mai karanténba zárt világunkban különö-

sen aktuális.

A beszélgetéseket szakértők vezetik, akik 

közreműködése nagyban köszönhető Ma-

riann szervezőkészségének és akadémiai 

kapcsolatrendszerének, de természetesen 

ezek az alkalmak minden érdeklődőnek, 

így a laikusoknak is szólnak. Mariann szak-

mai munkáját többen segítik, Takács-Sán-

ta András, az ELTE docense és csapata, a 

Kisközösségi Program munkatársai, Köves 

Alexandra, a Corvinus Egyetem adjunktu-

sa, valamint Újszászi Györgyi, a Védegylet 

főtitkára. Az Ökopartyt a Védegylet helyi 

szervezeteként be is fogadta.

Ám Mariann célja a jelen helyzetnél tá-

volabbra mutat. Az az álma, hogy ez a kis 

filmklub a jövőben cselekvő közösségé 

váljon. „Emlékszem, a 2000-es évek elején 

Tokióban egy konferencián jártam, s ami-

kor itthon az útra készültem, a kezembe 

akadt Jane Goodall A remény gyümöl-

csei című könyve, hát magammal vittem. 

Ott esett a hó, és a szállodai szobámban 

éjszakákba nyúlóan olvastam. Az egész-

séges élelmiszertermelésről szólt, és min-

den gondolata újnak hatott, az üzenetét 

pedig mind a mai napig magammal hor-

dom. Az ő sorai által értettem meg, hogy 

nem vagyok porszem, hiszen én vagyok 

a fogyasztó, ha pedig úgy döntök, hogy 

nem veszem meg, ami arra nem érdemes, 

úgy onnantól kezdve a termelése is oka-

fogyottá fog válni. Ez aztán az Ökoparty 

mottójává is vált, mert hiszem azt, hogy 

az egyének választásai, ha összeadódnak, 

végül sokkal többet számítanak, mint-

sem azt gondoltuk volna. Mindezeken túl, 

a választásaink arra is képesek, hogy a 

mindenkori döntéshozókat presszionálják 

– demokráciában élünk, a politikusok az 

egyének szavazataiból ‘élnek’, így ha egy 

nap arra ébrednek, hogy csak akkor nyer-

hetnek, ha a választópolgárok által elvárt 

kérdésekkel (is) foglalkoznak, akkor igenis 

kimondhatjuk azt, hogy képesek voltunk 

befolyással bírni a döntéshozókra is.”

Mindezeken túl az Ökoparty a felnövekvő 

generáció érzékenyítését elengedhetetlen 

fontosságúnak tartja a hosszú távú, stra-

tégiai kérdésekben, ezért a közeljövőben 

szeretnének szorosabban együttműködni 

a fiatalokkal, élve azzal a nagyszerű hely-

zettel, hogy Szentendrén öt középiskola 

is működik.

Mariann erősen bízik abban, hogy minden 

lehetne másként, és látja, elképzelte, hogy 

miként. A filmklubbal pedig – közbeszéd 

tárgyává téve a jövőnk szempontjából 

fontos és sürgető kérdéseket – másokat 

is arra biztat, hogy merjék megkérdőjelezni 

az általánosan elfogadottat, és elképzelni 

az újat.

(Az Ökoparty jelen helyzetben online film- 

és könyvklubok indítását tervezi. Erről és 

a további tevékenységükről bővebben az 

Ökoparty nyilvános facebook csoportban 

olvashatnak.)

-gs-

TARNÓCZY MARIANN I Fotó: Medveczki Tamás
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ONliNe testÜleti Ülés Veszélyhelyzet-

ben nem lehet képviselő-testületi ülést 

tartani, ezért Fülöp Zsolt polgármester az 

időszerű napirendi pontokat előzetesen 

egyeztette a képviselőkkel, és ennek alap-

ján hozta meg döntéseit április 8-án. A tes-

tület főbb döntései:. • Eredménytelennek 

nyilvánították a belvárosi csapadékvíz-el-

vezetési munkálatokra kiírt közbeszerzési 

pályázatot. A rendelkezésre álló összeg je-

lenleg 379 millió Ft, a kivitelezéshez plusz 

forrásokra lesz szükség. • Az önkormány-

zat pályázatot nyújtott be a Bogdányi u. 41. 

számú épület homlokzatának és lépcső-

jének, illetve a Kossuth u. 4. számú épület 

felújítására. • Hosszú távú együttműködési 

megállapodást köt az önkormányzat a Ma-

gyar Kajak-Kenu Szövetséggel a Pap-szi-

geti fejlesztés érdekében. • A tervek szerint 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

a Bajcsy u. 3. számú épületbe (Bodor-ud-

var) költözne, melyhez első lépésben az 

épületfelújítás megtervezése szükséges. 

• A Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói 

pályázatára hárman adtak be pályázatot, 

az intézmény vezetésével Prosek Zoltánt 

bízták meg.

ADÓkÖNNYítések 2020. április 1-jétől 

június 30-ig felfüggesztik az önkormány-

zat tulajdonában álló, nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérleti díjának meg-

fizetését. A díjfizetés felfüggesztése nem 

vonatkozik az élelmiszerkereskedelmi 

egységekre, hitelintézetekre, állami intéz-

ményekre, garázsokra, valamint a raktár-

ként, irodaként funkcionáló helyiségekre. 

Az iparűzési adót Szentendrén fizető bér-

lők mentesülnek a három havi bérleti díj 

megfizetésének kötelezettsége alól. Azok 

a bérlők, akik nem Szentendrén fizetik az 

iparűzési adót, a három havi bérleti díj 

50%-ának megfizetése alól mentesülnek. 

Ha áthelyezik székhelyüket Szentendrére, 

és öt évig itt fizetik az iparűzési adót, akkor 

ők is mentesülnek a három havi bérleti díj 

megfizetésének kötelezettsége alól.

véDőfelszerelések érkeztek

• Április 9-én 1000 darab FFP2 orvosi 

maszk érkezett városunkba, melyet első-

sorban a szentendrei házi- és gyermekor-

vosokhoz juttattak el.

• 150 db felnőtt és 80 db gyermek sebésze-

ti maszkot adtak át a Dunakanyari Család- 

és Gyermekjóléti Intézmény Szentendrei 

Családsegítő Központjában. A szentendrei 

polgárok adományaiból vásárolt védőfel-

szerelést az idősekhez, mozgáskorlátozot-

takhoz, nagycsaládosokhoz juttattják el.

lezÁrtÁk A BelvÁrOst A rendészeti 

igazgató tájékoztatása szerint eredmé-

nyes volt a húsvéti hosszú hétvégén a Bel-

város lezárása. A megállítópontoknál több 

mint harmincan dolgoztak négy napon át, 

többségében a Rendészet munkatársai, 

polgárőrök és a város intézményeinek mun-

katársai, illetve a Pest Megyei Rendőr-főka-

pitányság Közlekedésrendészeti osztályá-

nak járőrei, motoros rendőrei is segítették 

a munkát. Az első két nap még sokan jöttek 

kerékpárral és gépkocsival is, ezért a pol-

gármester rendeletben korlátozta a ke-

rékpáros-forgalmat (csak a szentendreiek 

használhatták a Duna-parti kerékpárutat), 

illetve bezáratta a belvárosi cukrászdákat 

és lángossütőket is, mert főként ezek von-

zották a kirándulókat. A szigorítások ered-

ményeképpen vasárnap és hétfőn már 

alig volt forgalom a városban. A többség 

tudomásul vette az eltereléseket és együtt-

működő volt, de kb. 10% értetlenkedett, és 

felesleges óvintézkedésnek tartotta a le-

zárást. A városba vezető kerékpárút északi 

és déli pontjánál a kerékpárosok igazolta-

tása nem volt teljesen konfliktusmentes, a 

megállítópontokat megkerülve néhányan 

bejutottak a Belvárosba, és a Duna kor-

zón verődtek össze. Őket kikísérték a 11-

es főúthoz, és a kerékpáros nyomvonalon 

haladhattak tovább. Hatósági eljárást nem 

indítottak senki ellen.

hAJléktAlANOk seGítése Sokan sze-

retnének segíteni hajléktalan embertár-

sainkon, sokan adnak pénzt és ételt nekik, 

de a járványügyi veszélyhelyzetben ennek 

fokozott kockázata van. A hajléktalanok 

életmódja miatt, illetve az általuk preferált 

területeken fokozott a fertőzésveszély, az 

ételek átadása során a nő a közvetlen kon-

taktusok száma, és nem tartható a másfél 

méteres távolság sem. Az önkormányzat 

és a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 

ezért arra kéri a segíteni vágyókat, hogy 

ne adjanak se pénzt, se ételt közvetlenül 

a rászorulóknak. A nekik szánt adomá-

nyokat – konzervet, tisztálkodási szereket, 

csomagolt kekszet, pékárut – a Gondozá-

si Központon (Sztaravodai út 2., 311-964, 

06/20-595-8902) keresztül tudják hozzájuk 

eljuttatni.

MANk-PÁlYÁzAt Művészet és játék 

címmel írt ki 35 év alatti alkotók számá-

ra pályázatot a Magyar Alkotóművészeti 

Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK). A sike-

res pályázók a szentendrei MANK Galéri-

ában mutatkozhatnak be közös kiállításon, 

várhatóan júniusban. A tárlat célja, hogy 

olyan munkákat mutassanak be, amelyek 

a témakörben mozogva nem riadnak meg 

a társadalmi és önreflexióktól sem, nem 

áll távol tőlük a kísérletezés és az újítás, 

a művészet határainak feszegetése vagy 

analitikus vizsgálata. Pályázni online lehet 

a www.alkotomuveszet.hu weboldalon. A 

pályázatok benyújtásának határideje: má-

jus 17. További tájékoztatás: muveszetesja-

tek@alkotomuveszet.hu.

ÚJrA Cseri MiklÓs A főiGAzGAtÓ Újabb 

öt évre, immár hatodik alkalommal dr. Cseri 

Miklóst nevezték ki a szentendrei Szabad-

téri Néprajzi Múzeum főigazgatójává. Az 

etnográfus-muzeológus szakember hu-

szonöt éve vezeti a szentendrei Skanzent, 

megbízatása 2025 nyaráig tart.

A Pilisi PArkerDő lÁtOGAthAtÓ A 

Pilisi Parkerdő tájékoztatása szerint nem 

tiltott az erdők – turistautak, a parkerdők, 

az erdei tanösvények – látogatása a 2020. 

április 1-jén hatályos kijárási korlátozás ér-

telmében. A rendelet értelmében kirán-

dulni egyedül vagy ugyanazon háztartás-

ban élőkkel közösen, másoktól legalább 

másfél méter távolságot tartva lehet. 

Napközbeni kiscsoportos felügyelet alatt 

engedélyezett a kiskorú gyermek kísérése 

is. Javasolt, hogy a kirándulók kerüljék el 

a turisztikailag frekventált kirándulóhelye-

ket, az erdőgazdaságok honlapján, vagy a 

termeszetjaro.hu oldalon számos célpont 

közül lehet választani.

hév-BAleset Elgázolt egy embert a 

HÉV április 16-án, csütörtök reggel Buda-

kalászon, a Pomázi úton. A balesethez a 

fővárosi és a szentendrei hivatásos tűzol-

tók érkeztek ki, akik a katasztrófavédelmi 

műveleti szolgálat irányítása mellett meg-

kezdték a műszaki mentési munkálatokat. 

A helyszínre mentők is érkeztek.
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KIEMELT HÍR

MikOr NYit A hUllADékUDvAr?

városi facebook csoportok visszatérő 

témája a kérdés, miért zárt be a hulladé-

kudvar, és mikor nyit végre ki. Egyesek 

szerint a megfelelő nyitvatartás csupán 

szervezési kérdés, mások a felgyülem-

lő hulladék jogellenes lerakása miatt 

aggódnak. Mi is történt eddig? ennek 

jártunk utána.

Ahogyan arról a Szentendre és Vidéke 

is hírt adott, a Városi Szolgáltató Nzrt. 

március 16. napjától bezárta a hul la dék-

ud vart, március 20-ától felfüggesztette 

a házhoz menő lomtalanítási szolgálta-

tását, majd április 2-ától Pomázon, április 

6-ától Szentendrén, április 13-ától pedig 

Pilisszentlászlón is felfüggesztette a ház-

hoz menő zöldhulladékgyűjtést.

A döntés indokául a megelőzés, a jár-

vány terjedésének lassítása, a VSz nZrt. 

munkavállalói egészségének védelme, 

valamint a kommunális hulladékszállítás 

töretlen biztosításának képessége szol-

gált. A VSz nZrt. tájékoztatása szerint, 

annak érdekében, hogy a kommunális 

hulladékszállítás, mint alapvető szolgál-

tatás mindenkori körülmények közötti – 

különös tekintettel akár a dolgozóit is 

érintő tömeges járványhelyzetre – ellá-

tása biztosítva legyen, az intézkedéseiket 

preventív jelleggel hozták meg. Ennek 

keretében erőforrások kerültek átcso-

portosításra, kollégákat kisebb kockáza-

tú munkakörökbe helyeztek át, illetve né-

hánynak „tartalékos” önkéntes karantént 

rendeltek el, bízva abban, hogy ezáltal az 

egészségük és munkaképességük meg-

óvható. Vagyis a VSz nZrt. egy súlyosbo-

dó helyzetben is rendelkezni fog mun-

kaképes kollégákkal, akik az alapellátás 

biztosítását képesek lesznek elvégezni.

A szolgáltató közleményeiben hang-

súlyozta, tisztában vannak azzal, hogy 

a döntésük számtalan kényelmetlen-

séggel jár, de kérik az ügyfeleiket, hogy 

a rendkívüli helyzetben fogadják el a 

rendkívüli intézkedéseket, továbbá bíz-

nak abban, hogy tudatos vásárlással és 

fokozott odafigyeléssel átvészelhető lesz 

ez az átmeneti időszak.

Sokan azonban nem így gondolják, ezért 

a Szentendre Barátai Egyesület nevében 

Benes Edvárd április 15-én levélben ke-

reste meg Fülöp Zsolt polgármestert, 

és ajánlott fel 200.000 forint értékben 

segítséget (higiéniai eszközöket a hely-

színen dolgozó munkatársaknak, vala-

mint a szolgáltatást igénybevevőknek) a 

megnyitáshoz. Az egyesület álláspontja 

szerint jól szervezett irányítással, szigo-

rú higiéniai kontrollal és a járványügyi 

szabályok következetes betartásával a 

hulladékudvar működésének biztonsá-

ga, valamint a zöldhulladék elszállítása 

kellően garantált lehetne. Fülöp Zsolt a 

levélre válaszul online egyeztetést kez-

deményezett, amelyet végül az egyesü-

let lemondott.

Lapunk megkeresése nyomán a város-

vezetés elmondta, amint az országos 

tisztifőorvos azt a bejelentést teszi, hogy 

Magyarország túl van a járvány nehezén, 

a VSz nZrt. újra nyitja a hulladékudvart, és 

a zöldhulladék elszállítását is haladékta-

lanul megkezdi. Addig azonban a Helyi 

Operatív Törzs úgy ítéli meg, minden-

nél fontosabb a kommunális hulladék 

elszállításának a biztonsága, s hogy ez 

ne kerüljön veszélybe még egy tömeges 

járványhelyzet esetén sem, a tartalékos 

munkatársak egészségének megőrzése 

prioritást élvez a további szolgáltatások 

nyújtásával szemben.

„Felkészülten várjuk az uszoda megnyitását”
Rozman Péter, az Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont új igazgatója rendkívüli 

helyzetben vette át az intézmény vezetését, hiszen április 1-jén, kinevezése idején az 

uszoda már bezárt a járványveszély miatt.

Április 1-jétől vezetője a vizes Nyolcas-

nak, amikor már országszerte bevezették 

a korlátozó intézkedéseket. Milyen kö-

rülmények között vette át az intézmény 

vezetését?

Zárt uszodát vettem át, így kezdtem a 

munkát. Ez persze nem jelenti azt, hogy 

tétlenül ülünk a munkatársaimmal, igyek-

szünk a jelenlegi helyzetben is hasznos 

tevékenységet végezni. Az évente köte-

lező vízleengedést, amire általában nem 

ebben az időszakban kerül sor, előrehoz-

tuk. A medencék jelenleg üresek, egyik 

sincs üzem alatt, és ki vannak takarítva. 

Próbáljuk takarékosan fenntartani a je-

lenlegi állapotot. Munkatársak többsége 

kivette az évi kötelező szabadságát, ez el-

sősorban a gépészekre, az uszodameste-

rekre és a pénztárosokra vonatkozik. Akik 

pedig tudnak, otthonról dolgoznak, mint 

például az uszodavezető, pénzügyesek, 

az adminisztrációval foglalkozók. A hús-

véti ünnepek alatt a gépész és uszoda-

mester kollégáimmal a rendészek mun-

káját segítettük a korlátozás betartása 

érdekében.

Bár interjúnk idején még csak bő egy hete 

vette át az uszoda vezetését, mégis mi a 

benyomása: mit tart a v8 erősségének, 

illetve gyengeségének, tervez-e bármi-

lyen átalakítást, szükség van-e nagyobb 

volumenű változtatásra?

Az uszodát vendégként már ismertem, 

nyolc éve járok ide a kedd és csütörtök 

esti vízilabda-edzésekre. Természetesen 

ez csak felületes véleményalkotásra alkal-

mas. Az uszoda rendkívül jó adottságokkal 

rendelkezik: van hangulata, jó filingű lé-

tesítmény. Jelenleg a nagymedence mű-

szaki problémáját igyekszünk megoldani a 

műszaki vezetővel és gépész kollégákkal. 

Van egy-két gondolatom a változtatásra, 

mint például a pénztár praktikusabb el-

helyezése, de ezek nem nagy volumenű 

dolgok, inkább csak a jobb működtetés, 

üzemeltetés érdekében lenne rá szükség. 

Nem tervezek nagyobb mértékű változta-

tást, a jelenlegi helyzetben a fennmaradás 

az elsődleges cél. Az uszoda megnyitá-

sát felkészülten várjuk jelen pillanatban 

is. A nyitás időpontját sajnos nem tudom 

megjósolni.

-ene-

Névjegy

Rozman Péter 16 évig a Budapesti 

Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. munkatár-

sa volt: fürdősegédmunkásként kezd-

te, majd az úszómesterek vezetője 

lett. 2008-től a Palatinus Strandfürdő 

üzemvezetője, ezzel párhuzamosan 

négy éven keresztül Rudas Gyógyfürdő 

vezetője. 2016-tól mostani kinevezéséig 

az újbudai Tüske Uszodakomplexum 

vezetője volt.
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Új vezető a rendelőintézet élén
Dublinszki-Boda Péter április 1-jétől Szentendre Város Egészségügyi 
Intézményeinek kinevezett igazgatója. Egy új intézményvezetőnek a 
megszokott körülmények között sincs könnyű dolga, de ilyen „mindannyiunk 
számára ismeretlen helyzetben” még nagyobb a kihívás.

rendkívüli körülmények között vette az 

rendelőintézet vezetését. Mi most a leg-

fontosabb feladata?

Egyértelműen a kollégák és a betegeink 

megnyugtatása, tájékoztatása, annak be-

mutatása, hogy bár egy mindannyiunk szá-

mára ismeretlen helyzetben végezzük a 

munkánkat és próbáljuk élni a mindennap-

jainkat, s ez az ismeretlen állapot bizonyta-

lanságot, nyugtalanságot szül, de ennek a 

megváltozott világnak is megvannak a sza-

bályai, működési keretei, s ezek ismerete 

segít alkalmazkodni és eligazodni ebben 

az új helyzetben.

Ehhez fontos a naprakész kommuniká-

ció, hogy a kollégák tudják, az intézmény 

működési háttere és a munkavégzésük 

háttere biztosított, ismerjék az aktuális 

munkarendet és folyamatos tájékoztatást 

kapjanak az aktuális helyzetről, változá-

sokról.

A betegeink számára a legfontosabb, hogy 

naprakész információt kapjanak az elér-

hető rendelésekről és rendelési időkről. 

Ennek elsődleges forrása a honlapunk 

(szei.szentendre.hu), de kollégáink telefo-

non is szívesen adnak tájékoztatást (+36-

26-501-444), illetve az éppen aktuális heti 

nyitvatartás és rendelési idő az Intézmény 

főbejáratánál is mindig megtalálható.

hogyan működik jelenleg az intézmény? 

kiket tudnak fogadni, vannak-e elmaradó 

szakrendelések?

Jelenleg csak sürgős esetben fogadha-

tunk betegeket, és ehhez igazítottuk a mű-

ködésünket. A szakrendelések nagyjából 

fele érhető csak el személyesen, de ezek 

is csak sürgős esetben. A pontos, aktuális 

lista a honlapon elérhető, az Intézmény 

főbejáratánál megtekinthető, telefonon 

lekérdezhető.

A többi szakrendelés esetében telefonos 

elérhetőség biztosított, a telefonszámok 

a honlapon elérhetőek. Ezen rendelések 

esetében is van mód tehát recept fel-

írására, konzultációra. Az általános nyit-

vatartás: hétfő, kedd, péntek 7.00-13.00, 

szerda, csütörtök 7.00-19.00. És még egy 

fontos dolog: a bejáratnál minden eset-

ben lázmérés történik, és az épületbe csak 

maszkban lehet belépni. Kérjük, hogy ha 

valaki bizonytalan abban, hogy panaszával 

tudjuk-e fogadni a rendelőben, a biztonság 

kedvéért tájékozódjon előtte telefonon, 

hogy ne feleslegesen utazzon és várjon.

Az utóbbi években rengeteg fejlesztés 

történt a rendelőintézetben, jelenleg 

is folyamatban egy 180 millió ft értékű 

eszközfejlesztés. Mi a véleménye a szak-

rendelő felszereltségéről, az infrastruk-

turális adottságairól?

Névjegy Dublinszki-Boda Péter közgaz-

dászként végzett a Corvinus Egyetemen. 

2004 óta dolgozik az egészségfinanszí-

rozásban: előbb az OEP (majd NEAK) 

Finanszírozási Főosztályán ügyintéző, 

majd osztályvezető, fő osz tály ve ze tő-

he lyet tes, végül főosztályvezető. Ezt 

követően két évig az EMMI Egészség-

biztosítási és Finanszírozási Főosztályát 

vezette, 2016 óta a Dunakeszi-SZTK 2,5 

milliárd forintos felújítási és beruházási 

projekt igazgatója volt. Tizennégy éve 

lakik Szentendrén tájépítész, szentendrei 

születésű feleségével, két gyermekével.

A szakorvosi rendelőintézet közleménye
Értesítjük Önöket, hogy 2020. 03. 16-tól 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

utasítása alapján a SZEI-ben tervezett 

egészségügyi ellátásra, előjegyzett be-

tegek vizsgálatára csak akkor kerülhet 

sor, ha arra sürgős szükség miatt (élet-

veszély vagy tartós egészségkárosodás 

elkerülése érdekében) kerül sor. Kérjük, 

ha bizonytalanok abban, hogy állapo-

tuk igényel-e sürgős ellátást, először 

telefonon érdeklődjenek a megfelelő 

szakrendelésen.

Mivel a miniszteri rendelet a 65 év feletti 

orvosokat és szakdolgozókat a nagyobb 

megbetegedési kockázat miatt azonna-

li hatállyal kivonta az ellátásból, egyes 

rendelések ideje megváltozott.

Kérjük betegeink közreműködését ab-

ban, hogy ha a családban lázas, köhö-

géssel járó betegség fordult elő, ha két 

héten belül külföldön tartózkodott, vagy 

érintkezett fertőzés gyanús személlyel 

intézményünkben való megjelenése 

előtt, semmiképpen se veszélyeztesse 

betegtársai és az egészségügyi dolgo-

zók egészségét, hanem telefonon kon-

zultáljon háziorvosával.

Egyéb, fontos intézkedések:

• A célzott népegészségügyi szűrővizs-

gálatokat a veszélyhelyzet megszűnésé-

ig felfüggesztik.

• Fogorvosi alapellátásban csak sürgős-

ségi ellátás nyújtható.

• A veszélyhelyzet időtartama alatt a ke-

resőképtelenségről szóló orvosi igazo-

lásokat nem kell kéthetenként kiállítani.

• A veszélyhelyzet időtartama alatt és 

még utána 90 napig az emelt és kiemelt 

támogatással rendelhető gyógyszerek-

re és gyógyászati segédeszközökre ki-

állított szakorvosi javaslatok érvényesek 

maradnak. Ezt a háziorvos az egészség-

ügyi dokumentációban rögzíti.

• A veszélyhelyzet idején a stabil álla-

potú krónikus betegek szokásos gyógy-

szereinek elektronikus vényen történő 

rendelése, a betegeknek a tanácsadás 

távkonzultációval is történhet.

• Az Egynapos Sebészeten az előjegyzett 

műtétek halasztásra kerülnek.

• Hiteles, naprakész információkat a jár-

vánnyal kapcsolatban a koronavirus.gov.

hu weboldalon találhatnak.

Megértésüket köszönjük, vigyázzuk egy-

másra!

(szei.szentendre.hu)
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A szakrendelő felszereltsége, infrastruktú-

rája, elhelyezkedése átlagon felüli, nagyon 

sok intézmény és település cserélne ve-

lünk szívesen. Mégis azt gondolom, hogy 

egy szakrendelő esetében az ott dolgozók 

jelentik az igazi erőforrást, az általuk, álta-

lunk végzett munka alapján ítélik meg el-

sődlegesen az Intézményt. És ebben a SZEI 

nagyon erős, az itt dolgozó kollégák egytől 

egyik rendkívül elkötelezetten, magas szin-

ten, igazi csapatként végzik a munkájukat. 

Természetesen a megfelelő munkakörnye-

zet biztosítása ezt csak tovább erősíti, ennek 

megteremtésében jelent nagy segítséget 

a célegyenesbe fordult eszközfejlesztési 

pályázat is, melynek keretében új orvosi és 

informatikai eszközökkel, gépészeti beren-

dezésekkel gazdagodik a szakrendelő.

hogyan áll az intézmény a humán erő-

forrás tekintetében, vagyis van-e hiány 

szakorvosokban, asszisztensekben?

Külön kell választani a járványügyi ren-

delkezésre állást a normál esettől, mert a 

jelenlegi helyzetben az egyéb szabályok 

miatt van is elég kolléga, meg nincs is. Van, 

mert a csökkent betegforgalomhoz elv-

ben bőven elegen vagyunk, de mégsincs, 

mert sokan – főként a szakorvosaink – 65 

év felettiek, és így nem vehetnek részt az 

ellátásban.

Normál működés esetében is attól függ 

a válasz, honnan nézzük. Ha onnan, hogy 

a feladatellátási szerződésben vállalt fel-

adatokat az intézmény maradéktalanul el 

tudja-e látni, a válasz egyértelműen igen. 

Bár még normál üzemben egy percig nem 

volt szerencsém vezetni az Intézményt, 

így gyakorlati tapasztalataim e téren 

még nincsenek, de a korábbi adatokra 

támaszkodva tudom azt mondani, hogy 

járványmentes időszakban minden szak-

rendelésünk üzemel, a humán erőforrás 

ehhez rendelkezésre áll. Ha viszont onnan 

közelítünk, hogy a rendelő normál eset-

ben 130-140 százalékos kihasználtsággal 

működik, akkor látszik, hogy még akár 30-

40 százalékkal több szakorvosnak, asz-

szisztensnek is lenne feladat. Ehhez vi-

szont a szükséges források jelenleg nem 

állnak rendelkezésre, egyszerűen mond-

va nincs rá pénz. Ugyanis a rendelő finan-

szírozása – kicsit leegyszerűsítve – adott 

éves keretből történik, mely az ellátandó 

feladat nagyságához van megállapítva, 

és nem attól függ, hogy mennyi munkát 

végeztünk el aktuálisan. Szerencsére már 

lehetett hallani olyan tervezett intézkedé-

sekről, melyek a járóbeteg szakrendelők 

finanszírozását javítaná, kérdés, hogy a 

járványhelyzet elmúltával ezekből mi vá-

lik valóra. Addig is bízunk a kollégákban, 

akik sokszor két ember helyett is dolgoz-

va végzik a munkájukat, melyet ezúton is 

köszönök nekik.

Összefoglalva tehát azt mondhatom, hogy 

mennyiségben talán még nem, de minő-

ségben már biztosan megvagyunk.

tervez-e, szükségesnek lát-e a későbbi-

ekben bármilyen szerkezeti átalakítást?

Az előzetes információk és az eddig ta-

pasztaltak alapján sem szeretnék szerke-

zeti átalakításba kezdeni, különösen nem 

vészhelyzet idején. A szakrendelő vélemé-

nyem szerint kellően rugalmas, de egyben 

stabil, jól felépített, megfelelő struktúrá-

ban működik.

Fontos ugyanakkor, hogy jó kapcsolatot 

ápoljunk az egészségügyi ellátás többi 

szereplőjével, a háziorvosokkal, a gyer-

mekorvosokkal, a védőnőkkel, az ügyeleti 

ellátást végzőkkel, az egészségfejlesztési 

programban résztvevőkkel, az egyes szak-

hatóságok képviselőivel és mindenkivel, 

aki a szentendrei járás egészségügyében 

bármilyen módon részt vesz (és esetleg 

most kifelejtettem a felsorolásból). Ebben 

a békés egymás mellett élés csak az első 

lépés, fontos, hogy egyenrangú partne-

rekként, konstruktív, aktív együttműködés 

keretében tudjunk közösen tenni a járás 

lakosainak egészségügyi ellátásáért.

-ne-

Végezetül szeretném megragadni az alkalmat, hogy ezúton mondjak köszönetet: Elő-

ször is a betegeinknek türelmükért, megértésükért, kitartásukért, hiszen most nekik a 

legnehezebb, őket érinti leginkább ez az új helyzet. Köszönöm Önöknek!

Szeretném megköszönni minden kollégám és közreműködő partnereink munkatár-

sainak munkáját, energiáját, kitartását, rugalmasságát, szakmai alázatát, mert most 

nekik is nagyon nehéz. Köszönöm Nektek!

Köszönöm a háziorvosok, gyermekorvosok, védőnők, ügyeletet ellátók és minden 

egészségügyi szereplő partnerünk munkáját, akikkel együtt, egymásba kapaszkod-

va járjuk az ismeretlen aknamezőket, néha akaratlanul is egymás lábára lépve, de 

céljainkban egyetértve és azokért közösen küzdve. Köszönöm Nektek/Önöknek is!

Köszönöm az önkormányzat és a polgármester úr támogatását, mert fenntartóként 

minden segítséget megadnak, ami csak lehetőségükben áll jelen helyzetben, akár a vé-

dőfelszerelések beszerzéséről, akár a kommunikációról, akár a különböző szakhatósá-

gi egyeztetésben/adatszolgáltatásban nyújtott szerepvállalásról van szó. Köszönöm!

Végül, de messze nem utolsósorban köszönöm elődöm, dr. Pázmány Annamária több 

mint másfél évtizedes munkáját, melynek eredményeképpen egy minden szempontból 

példaértékű szakrendelő vezetését vehettem át. Köszönöm!

Zárszóként pedig annyit mondanék még, hogy ha tehetjük, tényleg maradjunk otthon, 

ha pedig mégis el kell mennünk otthonról, akkor vegyünk példát Darth Vaderről, és 

viseljünk mindig maszkot!

DUBLINSZKI-BODA PÉTER I Fotó: Elter István, Fülöp András
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Kimondhatjuk, 2020 a túlélés éve

A képviselőket bemutató sorozatunk következő része rendhagyó módon 
született, ugyanis Drávucz Zsoltot, a 3. számú körzet (Vasúti villasor és 
környéke) képviselőjét egy ebédkiszállító körútjára elkísérve kérdeztük meg 
a munkájáról és a terveiről.

Ön és Pál Gábor azok a képviselők, akik 

nem zárkóznak el az elől, hogy a jelen 

helyzetben nyújtott önkéntes munkájuk-

ról is hírt adjanak.

Már a veszélyhelyzet kihirdetésekor is jár-

tam segítségként bevásárolni, de amikor 

eldőlt, hogy indul a 70 éven felülieknek 

szervezett önkormányzati segítségnyúj-

tás, Pál Gábor képviselőtársammal egy-

ből szóltunk, hogy jövünk. Akkor Jámbor 

Ferenc (a Szentendrei Rendészeti Igazga-

tóság vezetője) azt mondta, hogy körül-

belül napi 170-180 adag ebéddel számol-

nak, mostanra viszont ez a szám elérte az 

500-at. A csomagokat mind a rendészet, 

mind a polgárőrség, de még a V8 munka-

társai is hordják, és még mindig elkélne a 

segítség. És elsősorban ez az, ami miatt 

beszélek az önkéntes munkáról, mert jó 

lenne, ha még többen csatlakoznának. 

Másrészt pedig azért örültem ennek a 

munkának, mert mint képviselő szeretek 

élni azokkal a lehetőségekkel, amikor 

találkozhatok és beszélgethetek a város 

lakóival. Ráadásul sokakhoz hasonlóan az 

én életem is úgy alakult, hogy most épp 

ráérek napközben.

Mit tapasztal az ételkihordás során?

Szentendrének egy olyan arcát láthatom, 

amit csak kevesen, illetve amelyikről nem 

szokás beszélni. Vannak még leszakadt 

rétegek és olyan kisnyugdíjasok, akikre 

nem igazán nyitja senki sem az ajtót. Az-

tán, amikor eltűnnek – ahogyan épp most 

ketten is kórházba kerültek, mióta az ebé-

det hordom – sokszor még a szomszédjaik 

sem tudják, vajon mi történhetett velük.

Hogyan lehet ezen a helyzeten változ-

tatni?

Idővel azért vettem vissza az országos po-

litikai gondolkodásomból (Drávucz Zsolt az 

LMP színeiben kezdett el politizálni, majd 

2018-ban országgyűlési képviselőjelöltként 

is indult a választásokon), mert azt vettem 

észre, hogy ma már nem sok embernek 

jut beleszólás a nagypolitikába, viszont a 

helyi, közéleti példamutatás még lehetsé-

ges. Lokálpatriótának vallom magam, és 

magánemberként is azt tapasztalom, hogy 

ha segítek, ha érvek mentén, nyitottan 

kommunikálok, akkor egyrészt egy nor-

málisabb és szebb környezetet teremtek 

magam körül, másrészt én is ezt kapom 

majd vissza. Nincs bennem világmegváltó 

optimizmus, de a példamutatás erejében 

még hiszek.

Milyen célokkal indult el, mint képviselő-

jelölt, a tavalyi önkormányzati választá-

sokon?

Tartottam attól, hogy megválasztásom 

esetén is csupán ellenzékbe kerülünk, 

ugyanis azt gondolom, hogy manapság 

az ellenzékiségnek – pláne egy kormány-

párti vezetésű önkormányzat esetében – 

nincs sok értelme, mert egyszerűen nincs 

semmiféle beleszólás a döntésekbe. Az 

egy nagyon euforikus este volt, amikor 

10 egyéni körzetből 10-et megnyertünk, 

és akkor végre azt éreztem, mostantól 

DRÁVUCZ ZSOLT I Fotó: Medveczki Tamás
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van értelme a munkánknak. Ráadásul 

ötéves egy ciklus, így bármit is öröklünk 

meg, egy-két év távlatából már nem kell 

semmit sem görgetnünk. Mindemellett 

akkor és ma is azt gondolom, hogy nem 

elegáns a hátrafelé mutogatás – annak 

ellenére sem, hogy Magyarországon ez 

nagyon tud működni –, mert az embere-

ket nem az érdekli, hogy két éve milyen 

volt a vagyongazdálkodás, vagy hogy ta-

valy miért nem vitték el a szemetet, ha-

nem az, hogy éppen most mit csinálnak 

a képviselők. Másrészt én is szeretném 

tudni, hogy hogyan élnek, milyenek a hét-

köznapjaik, mert ezt sem a Budai Várból, 

sem a polgármesteri hivatalból nem lehet 

megtudni, valódi képet csak a személyes 

találkozásokból lehet kapni. Ugyanakkor, 

ami a kommunikációnkat illeti, be kell 

látni, hogy nekünk soha nem lesz annyi 

pénzünk és akkora erőnk, hogy a médián 

vagy az óriásplakátokon keresztül jelen-

jünk meg. Hozzáteszem, ha lenne sem 

biztos, hogy elsősorban ezekre kellene 

költenünk, mert amíg a választókörze-

temben is földutakon hordom az ebédet, 

vagy nem tudok babakocsival lesétálni a 

belvárosba, addig nem lehet fontos sem 

az óriásplakát, sem a „pestisűzés”.

ez utóbbi alatt a fesztiválokat érti?

Igen, és azzal, hogy természetesen lesz-

nek még Szentendrén fesztiválok, de egy 

józan mederbe kell terelni őket.

Nem demagógia a kettőt ugyanazon mér-

legen mérni? hiszen, ha épp rendezvény-

re nyert a város támogatást, akkor nem 

tudta átcsoportosítani, és utakra költeni.

Ezt az érvet az uniós pénzek esetében 

tudom csak elfogadni, ám ami a hazai tá-

mogatásokat illeti, nem. A magyarországi 

pályázatok nem az égből pottyannak le, 

mögöttük mindig komoly lobbifolyamatok 

állnak, mi pedig 10 éven keresztül csak azt 

hallgattuk – amit egyébként szinte minden 

település választópolgára –, hogy azért 

érdemes a kormánypárt jelöltjeire sza-

vazni, mert számukra sokkal könnyebb az 

együttműködés az ország vezetésével. Én 

azt gondolom, hogy amint például Kapos-

vár polgármesterének a szökőkutak, úgy 

Szentendre korábbi vezetésének a feszti-

válozás volt a mániája, de mindketten a ló 

túloldalára estek.

Mégis most kaptunk európai Örökség 

díjat…

Nyugodtan leírhatja, véleményem szerint 

ezt a díjat nem az ideözönlő fesztiválozók 

által levizelt, omladozó belvárosi falaink-

kal nyertük el, hanem a több évtizedes 

hagyományokkal és a város kulturális 

örökségével, amit az új városvezetésnek 

is tovább kell vinnie. Az viszont már látszik, 

hogy évi félmilliárdot lehetetlenség lesz 

erre fordítani.

Mennyiben írja felül az elfogadott költ-

ségvetést a jelen helyzet?

A városi bevételek olyan alaptézisei ren-

dültek meg, mint az iparűzési adó, az 

önkormányzati bérleti díjbevételek és 

közterülethasználati díjak. Mindemellett 

napról napra várjuk a Kormány bejelenté-

seit, sokszor mi is a médiából értesülünk az 

önkormányzatokat sújtó intézkedésekről 

– most épp negyedmilliárd forintot vet-

tek ki a zsebünkből a gépjárműadó és a 

parkolási bevételek elvételével –, szóval 

nem tudjuk, mi lesz a vége. Ebben az idő-

szakban nem tudunk felelősen döntéseket 

hozni, ki kell várnunk, hogy mi marad, és 

igen, akkor pedig jöhet az újratervezés. Ez 

a helyzet most minden tervünket felülírta, 

számtalan munkacsoport indult el, majd 

szakadt félbe a munkája. Mára pedig nyu-

godtan kimondhatjuk, hogy 2020 a túlélés 

éve, minden értelemben.

Négy év múlva, mint képviselőnek és mint 

a városfejlesztési és környezetvédelmi 

Bizottság elnökének, milyen eredménye-

ket kell majd maga mögött tudnia ahhoz, 

hogy sikeresnek ítélje meg ezt a ciklust?

Ha azokat a problémákat, amiket az elmúlt 

évben és a mostani időszakban érzéke-

lünk, sikerül feltérképezni és irányba ál-

lítani a megoldás felé. A legégetőbbeket 

pedig meg kell tudnunk oldani. Be kell ren-

dezkednünk egy harmincezres lélekszámú 

életre, és ennek megfelelően rendbe kell 

tenni a közutak jelentős részét és elkezdeni 

ugyanezt a közmű- és csatornahálózattal. 

De foglalkozunk egy olyan környezetvé-

delmi- és klímastratégiával is, ami nem 

egy szokásos „copy-paste”-szerű tervezés 

lesz, hanem érdemben vizsgáljuk meg a 

környékbeli településekkel együtt, hogy 

konkrétan mi az, ami megvalósítható. És 

amit nagyon fontosnak tartok, hogy Szent-

endre olyan élhető várossá váljon, ami 

természetesen nyitva áll a turisták előtt, 

de amelyben mind a harmincezer polgá-

ra is megismerheti végre saját magát – a 

történeti és kulturális múltját, valamint a 

többi városlakót. Számomra a legnagyobb 

öröm ün nep az a nap lesz, amikor a vész 

elmúltával a piacunk újra kinyithat, mert 

ez és az ehhez hasonló terek a legalkal-

masabbak arra, hogy elkezdjünk végre újra 

köszönni egymásnak, majd beszélgetni a 

másikkal. Azt hiszem, ez lenne a kulcsa 

annak, hogy az egymáshoz és a problé-

mákhoz való hozzáállásunk is változni tud-

jon, és egy nyitott, polgári gondolkodású 

közösséggé formálódjunk.

-gs-

A nyugdíjas vasárnapi vízfestő

A járvány miatti szigorítások előtt, februárban nyílt meg Benkovits György 
kiállítása Izbégen, Vincze László papírmerítő mesternél. A szokatlanul nagy 
érdeklődés is mutatta, mennyien ismerik és szeretik a magát „nyugdíjas 
vasárnapi vízfestőnek” nevező kiállítót.

ez a jóleső sokaság is mutatta, mennyire 

kedvelt és ismert vagy a városban. Minek 

köszönhető ez?

Szerencsémre itt születtem és itt is éltem 

mindig. Ezekkel az emberekkel együtt jár-

tunk iskolába, együtt vásárolunk a piacon. 

A ferenceseknél végeztem, az érettségi 

után pedig a kirakatrendező iskolában ta-

nultam, ahová anno jobbára olyanok jöttek, 

akik a Képző- vagy Iparművészeti Főisko-

lára felvételiztek. Akkor ez az iskola olyan 

„kisképző-szerűség” volt.

hogyhogy nem lettél te is képzőművész?

Tetszett a dolog, kacérkodtam is a kép-

zőművészettel, de nem mertem bevállalni 

a vele járó életet. Dekoratőrként kezdtem 

dolgozni, de hamar abbahagytam. A Na-

lalaj Happening-per után a Vízműveknél 

helyezkedtem el, ott lettem segédgépész, 

Zámbó Öcsivel, Matyófalvi Gáborral és a 

többiekkel, akiket akkor engedtek ki az 

előzetesből. Bár a dolog félemetes volt, 

még kívülről is, de a végkifejlet pozitív lett, 

mert a hatalom felajánlotta számunkra a 

Vajda pincét, és így születhetett meg a 

kultikus hellyé vált Vajda Lajos Stúdió Pin-

ceműhely. Sokáig kitartottam a Vízművek 

mellett, utóbb még brigádvezető is let-

tem. S ahogy ebben a korban szokás volt, 

beiskoláztak, 1974-től pedig bekerültem 
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a városi közéletbe. Ennek köszönhetően 

mindenütt ott voltam, ahol fontos dönté-

seket hoztak.

Milyen volt ekkor a szentendrei közélet?

Ez az időszak fontos a város életében. 

Ezidőtájt adták át a Pest Megyei Művelő-

dési Központot és Könyvtárat, az Új Mű-

vésztelepet, kiköltözött a Pest Megyei 

Múzeumok Igazgatósága, átalakult és 

profibbá vált a Teátrum, megnyílt a Skan-

zen, és sorolhatnám még sokáig mindazt, 

amitől Szentendre néhány év alatt átala-

kult. Az új intézményekkel nagy csapat 

fiatal értelmiségi is érkezett a városba. 

Ezek a változások szinte sokkszerűen ér-

ték a közösséget, amely csak lassan tudta 

ezt befogadni, feldolgozni. Az addig szinte 

elfelejtett kisváros egyik napról a másikra 

a figyelem középpontjába került. Naponta 

több külföldi delegáció érkezett ide, mint 

előtte évekig.

Mindez alapvetően megváltoztatta az én 

életemet is. A Hazafias Népfront városi 

titkára lettem, ami nem számított különö-

sebben fontos funkciónak, de lehetősé-

get adott arra, hogy lássam, mi történik 

a városban. A Jókai utcában kaptunk egy 

kisajátított és lebontásra szánt épületet, 

ezt alakítottuk át Népfrontházzá, ahol tu-

catnyi klub, kertbarát kör, horgászegye-

sület, szakkör, kis könyvtár, helytörténeti 

szakkör és még szobaszínház is működött. 

Performanszokat, kiállításokat rendeztünk. 

Mindezt azért tehettük, mert Szentendre 

privilegizált helyzetben volt, a „kis szabad-

ságok szigete” lehetett.

A politikai karrier vetett véget művészi 

ambícióidnak?

Ekkor már csak ritkán, hétvégeken festet-

tem. Megpróbáltam megfelelni az akkor 

divatos stílusoknak, de nem éreztem soha 

magaménak ezt a nonfiguratív nyelvet. 

Inkább kívülálló voltam, szervező, segítő 

maradtam. A magam módján menedzselni 

próbáltam korosztályom tagjait, Öcsikét, 

Lacát, Wahorn Andrist, Aknayt, Pepét – 

persze ezek nem nagy dolgok voltak.

Meddig tartott ez?

Majd a rendszerváltásig. 1988-ban, mivel 

megszűnt a Népfront, úgy gondoltam, 

hogy a politika számomra is befejeződött, 

leteszem a lantot. Elhelyezkedtem egy 

osztrák-magyar dekorációs cégnél, ahol 

négy évig dolgoztam. Baloldali baráta-

immal persze közben is tartottam a kap-

csolatot. 1993-ban azután megkérdezték, 

miért nem indulok el önkormányzati kép-

viselőnek, „hiszen téged mindenki ismer, 

te vagy a Népfrontos Gyuri” – beadtam a 

derekamat. Jelölt lettem az MSZP színei-

ben, és újra visszakerültem a közéletbe. Ezt 

követően négy ciklusban, 2010-ig helyi és 

megyei képviselő voltam.

Mi történt 2010-ben?

Nyugdijas korú lettem és elegem is lett 

a közéletből is. Akkor a könyvtár portá-

sa voltam, és arra gondoltam, megvaló-

sítom mindazt, amit a nyugdíjas időkre 

terveztem. Például festeni. Mivel otthon 

nem találtam mást, csak néhány maradék 

gombfestéket, elkezdtem akvarellezni. 

Meglepett, hogy ez nekem mennyire a 

kezemhez való, és mily sok örömet tud 

szerezni. Vázlatokat készítettem az utcá-

ról, a környékről, amelyeket, amíg szolgá-

latban voltam, esténként megfestettem. 

Három év alatt közel kétezer képem jött 

össze. Akik látták, azoknak tetszett, így azt 

gondoltam, csinálok egy kiállítást belőlük 

a Dézsma házban. Sikeres volt.

A festés mellett írsz is…

Tizenhárom éves korom óta írka-firkálok, 

ezidőtájt jelent meg a helyi újságban első 

„közérdekű” cikkem a mozi előtt szotyo-

lát árusító Erzsi néniről, a szotyi árusítá-

sát hibáztatva a szemetelésért. Ekkor 

szembesültem először a sajtó hatalmával 

és az írástudó felősségével. A cikkemért 

majdnem kaptam egy pofont is, mert arra 

nem is gondoltam, hogy ezzel Bözsi nénit 

kellemetlen helyzetbe hozom.

Amikor hivatali ember lettem, éjszakán-

ként a feszültségeket írtam ki magamból. 

Nem akartam az írásokat megjelentetni, 

csak a SZEVI kiadásával kezdtem itt pub-

likálni – a Népfront képviselőjeként a lap 

egyik alapítója voltam, és így anyagot is 

kellett leadni. Azóta is írogatok. A napo-

mat írással kezdem. Szentendrei embe-

rekről írok. Készül egy szakácskönyvem, 

és szeretném megírni a családom törté-

netét is.

erről eddig nem is beszéltünk, pedig fon-

tos szerepet játszik az életedben…

Az Ady Endre úti maszek kertészetünkben 

nőttem fel, ahol apám és nagybátyám 

gyakran beszéltek egymással dalmátul. De 

akkor ez nem érdekelt, így gyerekkorom-

ban nem is tanultam meg a nyelvet. Abban 

az időben a dalmátok szomorú történelmi 

tapasztalataik miatt nem is akarták nemze-

tiségüket vállalni. 1966-ban aztán apám-

mal végigjártuk a korabeli Jugoszláviát, 

és ekkor megérintett Dalmácia, elkezdett 

érdekelni az eredetem is.

Mekkora a város dalmát népessége?

Szentendrén a 17. században idesodródott 

15 dalmát családtól származtatjuk a kö-

zösséget. Leszármazottaik ma körülbelül 

négyszázan lehetnek, akik közül a legutób-

bi népszámláláskor nyolcvanöten vallották 

magukat horvátnak. Hiszen a dalmát ma 

hivatalosan egy ún. horvát szubetnikai 

közösség.

honnan tudsz ennyit szentendréről, az itt 

élő emberekről?

Olvasok, sokat beszélgetek, rám ragad. 

Anno, amíg népfrontosként a vállalati ve-

zetőkre várakoztam, akik tekintélyük ér-

zékeltetésére gyakran megvárakoztattak, 

beszélgettem a portásokkal. Tőlük néha 

többet lehetett megtudni a gyárról, a vá-

rosról, mint bárkitől. Mert az ő története-

ik a mindennapi életből valók voltak. Ez 

valami olyasmi volt, mint ahogy egy régi 

szakácskönyvben sem a receptek az iga-

zán érdekesek, hanem azok, amelyeket a 

háziasszonyok kézzel beleírtak.

Melyik a kedvenc szentendrei korszakod?

A hetvenes évek és a nyolcvanas eleje. So-

kunk szerint ez Szentendre második arany-

kora. Bizonyára megszépíti, hogy fiatalon 

éltem át. De ez a korszak tele volt fontos 

történésekkel, érdekes figurákkal.

Mit tartasz szentendre legaktuálisabb 

feladatának?

A város abba a korszakba jutott, amikor újra 

meg kell rajzolnia a jövőképét. Szentendre 

értelmiségének most kell válaszolnia arra 

a távlatos kérdésre, hogy milyen legyen a 

21. századi város. És ehhez a válaszokat 

nem másolni kell, hanem adottságaiból 

kell kibontani értékeit.

Rappai Zsuzsa

BENKOVITS GYÖRGY I Fotó: Deim Balázs
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Barbarára könnyen rátalált a zeneiskola, 

ugyanis a kisfia a zongora tanszak tanuló-

ja, és amikor megkérdezték, nem lenne-e 

kedve az induló képzésen tanítani, úgy 

döntött, megpályázza az állást. „Elsősorban 

azt éreztem, hogy nagyon szeretném megis-

mertetni a gyerekekkel a kortárs képzőmű-

vészeti alkotásokat. Tapasztalatból tudtam, 

hogy milyen kevés ismerettel rendelkeznek 

ezen a téren, s bár ennek a tanszaknak nem 

ez az elsődleges célja, minden egyes órába 

be lehet csempészni ezeket az információkat 

is. A módszertanom szerint mindig van egy 

téma – például négyzet, kör, állat, különös 

lény, csendélet, monokróm –, de mielőtt a 

gyerekek hozzálátnának dolgozni, vetítek 

nekik legalább ötven képet, amelyeknek a 

döntő többsége mindig kortárs. És érdekes 

módon azt tapasztalom – amit egyébként a 

saját gyerekemen is látok –, hogy kivétel nél-

kül a kortárs az, ami tetszik nekik – ezt értik, 

ez az ő nyelvük. Ezután kreativitási gyakorla-

tok következnek, majd a téma feldolgozása.”

Ma már rendszeres vitatémát jelent a köz-

életi diskurzusban annak kérdése, hogy 

vajon melyek azok az olvasmányok, me-

lyeket kötelezővé kellene tenni az okta-

tásban, és Barbara szerint ezek a kérdé-

sek ugyanúgy érvényesek a zene- és a 

képzőművészetek terén is. Mert ahogyan 

egyértelműen látszik, a gyerekek sokkal 

inkább értenek egy Tóth Krisztina-verset, 

mint a János vitéz nyelvezetét, úgy igaz 

ez a képzőművészetekre is – a kortárs a 

gyerekek nyelve, s így annak ismerete a 

fejlődésük szempontjából is döntő fontos-

sággal bír. A kortárs (is) egy gondolkodási 

forma – vallja Barbara –, ráadásul segít a 

klasszikusok megértésében is. „Manapság 

mérhetetlenül sok vizuális jel veszi körül a 

gyerekeket, ám a többségük értelmezésé-

hez nincsenek meg a szükséges ismere-

teik. Bízom abban, hogy egy ilyen képzés 

ahhoz is hozzásegíti őket, hogy felismerjék 

a giccset, de akár a kapott szín-, forma- és 

arányérzék is segítheti az eligazodásukat a 

mindennapokban, és meg tudják ítélni majd 

maguktól azt, hogy például egy YouTube 

videó megüt-e egy vizuális értékszintet.”

A tanszakon mindenféle technikával dol-

goznak, már csak azért is, mert a nagyob-

bakat sok esetben így lehet kimozdítani a 

berögzült stílusokból, például a mangák 

rajzolásából. Ha jó idő van, a szabadban al-

kotnak, szénnel és nagy papírra rajzolnak, 

ami által már ki tudnak lépni a megszokott 

világukból, vagy akár az iskolában tanul-

takból. A nagy papír először mindenkit 

meglep, hiszen az iskolában A/4-es lapon 

dolgoznak, de ha önmagukat elengedve 

be mernek lépni ebbe a nagyobb térbe – 

ahol ráadásul semmilyen elvárásnak nem 

kell megfelelniük –, az egész munka „ön-

kirajzolássá” válhat. „Nagyon sokszor érkez-

nek fáradtan, aztán amint belefeledkeznek 

a munkába, egy picit képesek lesznek el-

távolodni és felülemelkedni a mindenna-

pokon.” Barbara feLugossy Lászlót idézi: 

„Az ember a művészettel védekezik”, és 

néha a gyerekeknek is kell egy olyan hely 

a külvilággal szemben, ahová el tudnak 

vonulni és meg tudnak pihenni.

Osztályozás itt csak papíron létezik. Nem 

cél számokkal értékelni a gyerekek mun-

káját, pláne, mert egy bizonyos szintig – 

vallja Barbara – mindenki meg tud tanulni 

rajzolni. És az sem cél, hogy mindenki a 

kisképzőbe menjen, mert már azzal sokat 

nyertek, ha megszerették a rajzolást, és 

megtanultak tudatosan komponálni.

„Számomra a boldogság a művészet sza-

badsága. És ezt szeretném átadni a gyere-

keknek is. Amit én csinálok – fekete fatáb-

lákat metszek, melyeken a fényállapotokat 

vizsgálom – manapság sem a műtárgypi-

ac, sem a laikusok szemében nem számít 

igazán trendinek, bár legutóbb a Ludwig 

Múzeumban az Esterházy Art Award Short 

List című kiállításán is szerepeltek. Én még-

is ebben érzem szabadnak magam. Ezt a 

tapasztalatomat szeretném átadni a gye-

rekeknek is, és elfeledtetni velük az olyan 

kötöttségeket, hogy például a ceruzát 45 

fokos szögben kell tartani, vagy csak egy-

féleképpen lehet satírozni…”

A tanszak felvételijéről a zeneiskola május 

végén tesz közzé információt a honlapján. 

A gyerekeket hétéves kortól várják, és a 

sikeresen vizsgázók heti két alkalommal 

másfél órában vesznek részt a képzésen a 

három helyszín valamelyikén, a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban, 

a Móricz Zsigmond Gimnáziumban vagy az 

Izbégi Általános Iskolában. Jelen pillanat-

ban vegyes évfolyamok működnek Nagy 

Barbara és Kaszai Krisztina vezetésével.

– gs –

Kimozdulni a megszokott világból

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola tavaly indított grafika-
festészet tanszaka túl van az első fél éven, megtartotta az első évfolyam 
vizsgamunkáinak a kiállítását, mi pedig Nagy Barbara képzőművészt – 
a tanszak egyik tanárát – kérdeztük meg eddigi tapasztalatairól.

NAGY BARBARA I Fotó: Zenna Photography
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A Holdbéli csónakos útkeresése

A Szentendrei Város Önkormányzata pályázati felhívást tett közzé 
a Városi Csónakház hasznosítására, melynek beadási határideje április 
28-a. Ennek apropóján jelen írásban a csónakház immár harmincéves 
történetét mutatjuk be.

Szólhatna ez az írás Bolond Istókról vagy 

Paprikajancsiról is. Szólhatna a Holdbéli 

csónakosról, Weöres Sándor 1941-ben író-

dott klasszikusáról, amelyből megannyi 

felejthetetlen színházi előadás született. 

De ebben a történetben most inkább a 

sport, a hétköznapok, s a hétvégék egyik 

kedvenc időtöltése a főszereplő – nem 

pedig a művészet.

Úri muri, ezt mondta a hatalom évtizede-

ken át a teniszre, és olykor a vízisportokra 

is. Pedig aki Szentendrén született és élt, 

annak nagyon is fontos szerepet töltött be 

az életében a kartávolságnyira hömpölygő 

Duna és a víz vonzása. Megannyi kezde-

ményezésről, dunai programról maradtak 

fönn anekdoták, s talán ez is megérne akár 

egy cikksorozatot is, ám mi most marad-

junk egy bizonyos csónakháznál, amelynek 

története hivatalosan 1990-ben kezdődött: 

a szentendrei Parti Hotel alsó szintjén ki-

alakított csónaktárolókat használhatták a 

lelkes sportszerető érdeklődők, egyénileg 

bérelt helyeken. Aztán történt valami. A 

város ugyanabban az évben eladta a Parti 

Hotelt a Budapest Banknak, és ezzel gya-

korlatilag, ahogy mondani szokták, egy 

tollvonással megszüntethették volna a 

csónaktárolást – a vízisport lehetőségét. 

Ám városunk lelkes, eltökélt mozgásigény-

lő lakói nem hagyták magukat, megalakí-

tották a Szentendrei Városi Vízisport Egye-

sületet, Kékesi Nándor elnökletével. Az ő 

helyét 1997-től Pirk Ambrus vette át. S a 

város nem hagyta magát, a Budapest Bank 

megépíttette a Sziget utcában a városi 

csónakházat, amely Szentendre tulajdoná-

ba került, és a Szentendrei Városi Vízisport 

Egyesület bérelhette, üzemeltethette. Az 

emlékezet megőrizte azt is, hogy a kivite-

lező a csónaktároló vaspolcait átvitette a 

megépült új csónakházba. A vaspolc mint 

valami jelkép és motívum, az állandóság, 

folyamatosság szimbóluma.

Az új csónakházban hat tároló és egy vi-

zesblokk volt, a mintegy harminc tároló 

polcon – a csónakok típusától, nagyságá-

tól függően – 60-80 csónak volt tárolható. 

Kezdetben az evezős csónakok mellett mo-

torcsónakoknak is jutott hely, majd ez utób-

bi lehetőség megszűnt. Ott és akkor jött 

létre az azóta is népszerű evezős oktatási 

bázis, nem is akárkinek, Tatai Tibor olimpi-

ai- és világbajnok kenusnak a vezetésével. 

Mondani sem kell, a kiváló sportember ezer 

szállal kötődött a városhoz. Mindez 2001 és 

2006 között történt, és ezt követően tovább 

bővültek a lehetőségek, mert a Szentend-

rei Városi Vízisport Egyesület befogadta, 

sportolási lehetőséget biztosított a Presto 

Sport- és Szabadidő Egyesület Szentendrei 

Vízisport Szakosztályának.

S ha egy „üzlet” beindul… Az elmúlt évti-

zedben a csónakházban immár négy kü-

lönböző profilú szentendrei sportegyesü-

let működik együtt, méghozzá tökéletes 

harmóniában, választási lehetőséget biz-

tosítva a helyieknek, környékbelieknek, s 

mindenkinek, aki vonzódik a vízi élethez. 

Büszkén írhatjuk le, a Hármas Pálya SE ne-

vét, amely élsporttal, és különböző korosz-

tályú profi versenyzőkkel rendelkezik, és 

rendszeres résztvevője a hazai kajak-ke-

nu versenyeknek. Aztán ott van a Presto 

SE, amely leginkább az utánpótlás-neve-

lésben, a táboroztatásban, a szabadidős 

tevékenységben és az oktatásban jeles-

kedik, kortól, nemtől függetlenül. S akkor 

még nem beszéltünk a máig megbecsült 

Szentendrei Városi Vízisport Egyesületről, 

no meg az Egy hajóban evezünk SE ugyan-

csak lelkes amatőröket foglalkoztató, fe-

lejthetetlen túrákat szervező szakosztály-

ról. Talán felesleges is hangsúlyozni, hogy 

az egyesületek és a tagjaik is szentendrei-

ek, akik aktívan használják, sőt kihasználják 

a csónakházat.

A város önkormányzata a csónakház felújí-

tását évek óta tervezte pályázati pénzből, 

és ez 2020 márciusában sikeresen befeje-

ződött. Adja magát, hogy a felújítást köve-

tően az említett négy helyi sportegyesület 

tovább használná a csónakházat, mintegy 

frissen kialakított vízitúra megállóhelyet, 

másrészt kielégítse a csónakház koráb-

bi bérlői, használói igényét, változatlan 

feltételek mellett, s nem utolsósorban új 

sporteszközök, például sárkányhajó be-

szerzésével további újdonságokkal, lehető-

ségekkel szolgáljon. A csónakház ügyében 

2020. január 21-én a fenti négy egyesület 

vezetői személyesen adtak át szándéknyi-

latkozatot Fülöp Zsolt polgármester úrnak 

a közös üzemeltetéssel kapcsolatban.

Az önkormányzat április 6-án pályáza-

tot hirdetett a csónakház hasznosítására 

április 28-i beadási határidővel. A négy 

szentendrei sportegyesület közösen ad 

be pályázatot – a siker reményében.

A Holdbéli csónakos elsősorban arról szól, 

hogy az ember milyen nehezen találja meg 

saját életútját. Nos, a mi történetünkben 

egyszerűbb a helyzet: elég csak nézni a 

hömpölygő Dunát, a folyó mutatja az irányt.

Sinkovics Gábor

szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a szentendre 

4441/B hrsz-ú városi Csónakház hasznosítására. A pályázat benyújtható személye-

sen 2020. április 28-án 8:30-9:00 között a szentendrei közös Önkormányzati hivatal 

városfejlesztési és vagyongazdálkodási irodáján, vagy postai úton szentendre 

város Önkormányzatnak (2000 szentendre, városház tér 3.) címezve. tájékoztatás 

telefonon: 26/785-088.

Helyrajzi szám: 4441/B • Cím: 2000 Szentendre, Sziget u. • A terület nagysága: 734 

nm • Haszonbér: 100 000 Ft+áfa/hó • Pályázati biztosíték: 50 000 Ft

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a www.szentendre.

hu/ingatlanportal internetes oldalon tekinthető meg.
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A Kulturális Központ online premiereket tart
Április 12-én indult el a Szentendrei Kulturális Központ, a Szentendrei Teátrum és a Barlang #KULTIDÉZŐ című programja 
az intézmény online kommunikációs felületein. A kulturális programok, koncertek, előadások és fesztiválok kényszerű 
szüneteltetése kapcsán döntött úgy a város kulturális életéért felelős intézmény, hogy ebben az átmeneti időszakban 
áthelyezi programjait a virtuális térbe, és online szolgáltat kulturális, művészeti élményeket.

Az online premierek tartalmát egyrészt az 

intézmény tulajdonában lévő, másrészt más 

helyen fellelhető archív felvételekből állít-

ja össze. A Szentendrei Teátrum elmúlt 50 

évének színházi előadásait, a Szentendrei 

Kulturális Központ művészeti csoportjainak 

táncelőadásait, zenei felvételeit megnézni, 

meghallgatni egyeseknek újdonságnak, 

másoknak nosztalgikus programnak számít.

Az archív előadások mellett friss zenei 

anyaggal is jelentkezik a Kulturális Köz-

pont: a Barlangban rendszeresen fellépő 

DJ-k a közönség által kedvelt zenékből, ko-

rábbi bulik hangulatát idéző válogatásokat 

készítenek, melyeket szintén premierként 

tesznek közzé youtube csatornájukon és 

facebook oldalukon.

Hetente két #KULTIDÉZŐ online premier je-

lenik meg a Szentendrei Kulturális Központ 

szervezésében. A premierek az intézmény 

összes online kommunikációs felületén 

megtalálhatók: youtube csatornáján, web-

oldalán, illetve facebook oldalain. Minden 

premierről esemény is készül ezeken a fe-

lületeken, így részletes információt kap a 

néző az adott programról.

Youtube: Szentendrei Kulturális Központ

Weboldal: szentendreprogram.hu

Facebook: Szentendrei Kulturális Központ

Szerenádok Szentendrén
Nyisd ki az ablakot, gyere ki az erkélyre!

szentendre szombatonként szerenáddal lepi meg lakosait. A szentendrei kul-

turális központ – mely egész évben fesztiválok, koncertek, színházi előadások 

szervezésével nyújt kulturális élményeket a város lakóinak – most ebben a nehéz 

helyzetben is szeretne örömet szerezni az embereknek. kultszerenád néven 

minden szombaton 17 órakor egy-egy lakóközösségnek szervez rövid élőzenei 

koncertet, megköszönve a lakosoknak, hogy otthon maradnak, és támogatva a 

szentendrei kötődésű művészeket.

A március eleji védelmi intézkedések 

és rendelkezés okán Szentendrén is 

bizonytalan időre bezártak a kulturális 

intézmények. A Szentendrei Kulturális 

Központ fesztiválok, koncertek, színházi 

előadások szervezésével biztosít egész 

évben kulturális élményt a városnak. A 

veszélyhelyzet idején az intézmény is át-

váltott az online tartalomszolgáltatásra. 

De azokat a lakosokat is szeretnék elérni, 

és kicsit jobb kedvre deríteni, akik nem 

használnak internetet.

Április közepétől minden szombaton, 17 

órakor egy félórás élő koncertet, sze-

renádot szervez az intézmény. Minden 

alkalommal más-más lakóközösségnek 

játszik olyan szentendrei kötődésű ze-

nész, művész, akit már ismer a közönség 

a Kulturális Központ rendezvényeiről.

A szombati szerenádok szigorúan az 

egészségügyi óvintézkedések betartá-

sával zajlanak.

www.szentendreprogram.hu

www.facebook.com/szentendreikult

www.instagram.com/szentendre_prog-

ram
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Peter Wohlleben: A fÁk titkOs élete, 

Park kiadó, 2018

Az erdő a csönd, az érintetlen természet, 

a mese és a titkok birodalma. Egy hely, 

ahol bármi megtörténhet. Peter Wohl-

leben, a neves német erdész a fák titkos 

életébe enged betekintést, és meglepő 

dolgokat tár fel. Mert az erdőben ámulatba 

ejtő dolgok történnek: a fák beszélgetnek 

egymással. Nemcsak utódaikról gondos-

kodnak odaadóan, de idős és beteg szom-

szédaikat is ápolják. A fák éreznek és em-

lékeznek. Hihetetlen? Pedig igaz!

A fák titkos élete magyarul 2016-ban jelent 

meg először, és azóta több mint 10 000 pél-

dány kelt el belőle.

Peter Wohlleben: A terMészet 

reJtett hÁlÓzAtA, Park kiadó, 2020

A természet számtalan meglepetést rejt: 

a lombos fák befolyásolják a Föld forgá-

sát, a darvak akadályozzák a spanyolor-

szági sonkatermelést, a tűlevelű erdők 

pedig esőt csinálnak. Hogyan épül fel 

a természet hatalmas óraműve, mely-

ben minden „fogaskeréknek” megvan a 

maga helye és szerepe? És mi történik, 

ha ez a finoman kiegyensúlyozott rend-

szer megbillen? Mi a jobb: ha az ember 

„segíti” a természetet, hogy helyreálljon 

ez az egyensúly, vagy ellenkezőleg, ha 

békén hagyja?

Mit? Miért? hogyan? ‒fÖlDÜNk, scolar 

kiadó, 2019

A Ravensburger népszerű Mit? Miért? Ho-

gyan? című gyermekkönyv-sorozatának 

26. kötete bolygónkkal ismerteti meg az 

óvodásokat és a kisiskolásokat. Megtud-

hatják többek közt, hogyan keletkezett a 

Föld, mik azok a vulkánok, miért nem ha-

vazik az Egyenlítőnél, és miért kell óvnunk 

a Földet.

Mandl Péter: 

sÁri és NeMszeMétke (illusztrálta: 

kismarty-lechner zita, Cerkabella 

kiadó, 2011)

Sári és Nemszemétke különleges, aktu-

ális problémát feldolgozó mesekönyv: a 

környezetvédelem egyik legfontosabb 

részterületéről, a hul la dék fel dol go zás ról 

szól. Egyrészt mesekönyv, másrészt is-

me ret ter jesz tő kézikönyv – és még mun-

kafüzet is jár hozzá. Nemcsak végtelenül 

szórakoztató, de hasznos időtöltés!

A könyv az ARANY VACKOR pályázat 

2011-es nyertese, megkapta a szakmai 

zsűri fődíját és a Cerkabella Könyvkiadó 

különdíját.

PhOtOsYNthesis, családi, stratégiai 

társasjáték

Ritka az olyan jó hangulatú játék, mint a 

Photosynthesis! Nem csak az egész játék 

zöld alaphangulata, patakkal szegélyezett 

erdőtáblája, a leveles korongja fogja meg 

a játékosokat; ami igazán jópofa benne, az 

a mechanizmus egyediségét megadó, a 

táblát körbejáró napkorong-szelet.

Ebben a játékban ugyanis a napkorong 

járásának megfelelően kell kitalálnunk és 

számolnunk, melyik fánkat hova ültetjük, 

melyiket növesztjük nagyobbra, melyik 

hova vet magot, és mikor döntjük ki a leg-

sudárabb egyedeket.

 A PARTI MEDVE KÖNYVAJÁNLÓJA
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Pénzt és életet, UsA dokumentumfilm, 2013

Rendező: Katie Teague

Ha csak két órát tudsz rászánni arra, hogy jobban megértsd a 

pénz lényegét, a pénzrendszerünk problémáit, nézd meg ezt a 

filmet. Megtudhatod, mi a baj a pénzrendszerünkkel, különösen a 

kamattal, miért törvényszerű, hogy újabb válságok jönnek. Nem 

csak közgazdaságtani, hanem filozófiai, pszichológiai és ökológiai 

szempontból is foglalkozik a film a pénzzel. A végén pedig konkrét 

megoldási irányokat is felvillant, de bátorít is a kísérletezésre.

Mérgezett föld, magyar ismeretterjesztő film, 2019

Rendező-operatőr: Kővári Gábor Mihály

Társ-rendező: Iván Róbert

Producer: Tóth Zsolt Marcell

Az ember 11 ezer éve foglalkozik földműveléssel, és körülbelül 

2 és fél ezer éve már ekét is használ. 1950-re a az egyre intenzí-

vebb mezőgazdasági technológia használatával a világ termőföld 

készletének a fele termesztésre alkalmatlanná vált.

A világ mezőgazdaságának egyre rosszabb feltételek mellett, 

egyre több embert kell táplálnia. Az intenzív technológiák hasz-

nálatának legnyomósabb érve az, hogy „ennyi embert nem lehet 

máshogy élelemmel ellátni”. A talajforgatás, a műtrágyák és vegy-

szerek egyre nagyobb mértékű használata miatt a termőréteg 

elvékonyodik, és a termőterület csökken. Vajon mennyi élelmiszert 

lehet még termelni a rendelkezésre álló területen? Milyen össze-

függések vannak a giliszták száma és a megtermelhető élelmi-

szermennyiség között? Létezik e egyáltalán bármilyen alternatíva 

az intenzív mezőgazdasági technológiák kiváltására?

holnap, francia dokumentumfilm, 2015

Producer: Bruno Levy

Forgatókönyvíró: Cyril Dion

Egyes szakértők szerint az emberiség egy része még a 21. század 

vége előtt kipusztulhat. Cyril Dion és Mélanie Laurent tíz különböző 

országban vizsgálódott, hogy kitalálják, mi vezethet a katasztró-

fához, és mindenekelőtt, hogyan lehet elkerülni azt. Útjuk során 

találkoztak pionírokkal, akik újra felfedezték a mezőgazdaságot, az 

energiát, a gazdaságot, a demokráciát és az oktatást. Bemutatják 

az összefogást, ahogy dolgoznak, és próbálják kitalálni, milyen 

lehet a közeljövő világa.

A film készítői kritikus szemmel járják körbe a világot azzal a 

céllal, hogy olyan közösségi kezdeményezéseket mutassanak 

be, amelyek a mai elavult, konfliktusokhoz vezető rendszereket 

meghaladják. Számos gyakorlati megoldásba kapunk betekintést 

a város és a lakók tulajdonában lévő koppenhágai szélerőműtől 

kezdve az angol todloderni közösségi kertekig (Elképesztően 

Ehető), ahol még a rendőrkapitányság előtt is paradicsomot és 

kukoricát lehet szedni.

sürgősen lassítsunk, francia dokumentumfilm, 2014

Rendező: Philipp Borell

A film olyanokról szól, akik ebben a felgyorsult világban is törek-

szenek az emberi tempó és értékek megtartására. Akinek fontos 

a közösség, a helyi tradíciók megőrzése és az ipar támogatása. A 

dokumentumfilm rendező Európában, az Egyesült Államokban, 

Latin-Amerikában és Indiában forgatott olyan kezdeményezé-

sekről, helyi közösségekről és civilekről, akik egy másfajta gon-

dolkodásmódon alapuló életformát követnek.

szójalizmus, olasz dokumentumfilm, 2018

Rendezők: Stefano Liberti, Enrico Parenti

Az élelmiszertermelés egyre inkább néhány óriáscég hatalmas 

üzletévé válik. A Szójalizmus a sertéshús és az ahhoz kapcsolódó 

monokultúrás szójatermesztés folyamatát kíséri végig Kínától az 

Egyesült Államokon és Mozambikon keresztül Brazíliáig. Meg-

mutatja, milyen mértékű hatalom összpontosul a nyugati és kínai 

cégek kezében, miközben kistermelők ezrei mentek csődbe, és 

a táj számos helyen örökre átalakult. Ezt a rendszert exportál-

ják szerte a világon, az észak-karolinai trágyatározó lagúnáktól 

az amazóniai esőerdő monokultúrás szójatermesztéséig. A film 

felveti a kérdést: vajon ezek a folyamatok végleg felborítják-e a 

Föld környezeti egyensúlyát. (verzio.org)

Összeállította: Tarnóczy Mariann

AZ ÖKOPARTY FILMKLUB FILMAJÁNLÓJA
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Józsi bácsi füvet nyír. Precízen, lelkesen, 

nagy átéléssel dolgozik, és úgy gyönyör-

ködik az üde zöld gyepben, mint Poldi bá-

csi, a parkőr az Égig érő fű című filmben. 

De Józsi bácsi több, sokkal több afféle 

kertésznél, pályamunkásnál, kisegítő sze-

mélyzetnél: ő nem csak a talajt próbálja 

meg tökéletessé tenni, hanem a taktikát 

is, nagyjából százhúsz gyerek nagy-nagy 

örömére. S Józsi bácsiról (merthogy így 

szólítja őt a sok-sok növendék, no meg 

megannyi lelkes szülő…) kevesen tudják, 

hogy tizenkétszer is magára húzhatta a 

magyar válogatott címeres mezét, no meg 

három bajnoki címmel is büszkélkedhet 

a Bp. Honvéd futballistájaként, és három 

évig viselhette a világhírű görög Panathi-

naikos szerelését. De ez már a múlt, csak 

nagyon ritkán mesél igencsak sikeres és 

emlékezetes pályafutásáról, például ar-

ról a két meccsről, amelyeken az Újpesti 

Dózsa játékosaként Diego Maradona ellen 

futballozhatott…

„Csodálatos pályafutás van mögöttem. Ját-

szottam Zalaegerszegen, Szombathelyen, 

a Honvédban, aztán Újpesten. Beutaztam 

a világot, felejthetetlen kupatalálkozókon 

vehettem részt, és bizony Diego Maradona 

ellen futballozni különleges pillanat volt. Az 

argentin világsztár akkor az olasz Napoli 

csapatában játszott…”

S Fitos József a SZE-FI Labdarúgó Sport-

egye sü let alapítója, edzője, fűnyírója, min-

denese – Minarik Edéje. A folytatásban in-

kább a gyerekekről mesél. A szentendrei 

és a környékbeli kissrácokról, akik nap mint 

nap lelkesen mennek edzésre, hogy meg-

tanuljanak passzolni, telicsűddel kapura 

lőni, taktikai elemeket elsajátítani – és a 

futballt mindennél jobban szeretni.

„Nagyjából tizennyolc esztendővel ezelőtt 

kezdődött az én gyereknevelési akcióm. 

Akkoriban még edzősködtem, és büszkén 

mondhatom, ültem például a Bp. Honvéd 

kispadján is, irányítottam kifogástalan körül-

mények között az Ózd csapatát, hogy aztán 

egyszer csak véget érjen az úgynevezett profi 

pályafutásom, és hazatérjek Szentendére új 

életet kezdeni. Csak az utánpótlás-nevelésre 

koncentrálni. Huszonöt legénnyel kezdtem, 

köztük volt a fiam is. Akkor még Izbégen tré-

ningeztünk, és játszottuk később a bajnoki 

meccseinket. Aztán az álomszerű kezdés, az 

egyre népszerűbb focisuli története vissza-

fogott rémálommá vált, el kellett hagynunk 

az izbégi sporttelepet, szó szerint kilakoltat-

tak onnan bennünket. Hajnalban pakolták 

ki a cuccainkat, és azt mondták, mehetünk 

Isten hírével. A gyerekeink sírtak-zokogtak, 

de új otthonra leltünk a papírgyári pályán, 

és azóta is itt élünk, edzünk, játszunk, fut-

ballozunk…”

Józsi bácsi igazi megszállott. Ha valaki reg-

gel nyolc óra körül elkerékpározik, vagy 

félálomban elbandukol a Dózsa György 

úton a benzinkút mögött található pálya 

mellett, már ott látja őt, ahogy egyengeti 

a fűszálakat, ahogy szinte bejárja, belakja 

a sporttelepet, mintegy várva az edzésre, 

a közös munkára. S ez így megy nap mint 

nap, Józsi bácsi reggel nyolctól este nyol-

cig mást sem csinál, mint gyereket nevel. 

Futballra, sportra, rajongásra, kitartásra 

tanítja a lurkókat.

„Tulajdonképpen nekem ez a főállásom, 

valóban reggeltől estig a pályán vagyok. 

Büszkén mondhatom, van két buszunk, 

felújítottuk a gyepszőnyeget, építettünk 

műfüves pályát, van automata locsoló-

berendezésünk, öltözőnk. Amikor indult az 

egész, még Izbégen a családok, a szülők 

dobták össze a pénzt labdára, szerelésre, 

ők festették le a kerítést a sporttelep szélén, 

még rá is írtuk a családneveket, hogy mind-

ez megmaradjon az utókornak. Nagyjából 

százhúsz gyerek jár edzésre hozzám, és én 

trenírozom őket, valamennyi korosztályt. 

Lehet, hogy ez kisebbfajta világcsúcs, egy 

edző és kilenc csapat. Kilenc különböző 

korosztályú csapat. Vannak ovisaink, és 

onnantól a tizenkilenc évig bezárólag min-

den korcsoportban versenyzünk. Bajnoki 

címek, korosztályos válogatottak jelzik a 

munka minőségét. Kócsó Bálint azóta már 

az 1860 München játékosa. Bartha Botond 

a Honvédban kapott szerződést, Stefán 

Bernadett pedig már felnőtt magyar baj-

nokként az MTK színeiben bontakoztatja ki 

tehetségét, és számtalan játékosunk játszik 

akadémiai csapatokban. Nekem ez az éle-

tem, és talán ezt érzik a gyerekek is, mert 

szeretnek ide jönni.”

A világjárvány sem állíthatja meg Józsi bá-

csit. Miközben az emberek többsége házi 

karanténból kukucskál kifelé, ő egyéni 

edzéseket tart a papírgyári pályán. Szi-

gorúan kis csoportokban – nagy lelkese-

déssel.

Sinkovics Gábor

A világjárvány sem állíthatja meg

Fitos József, az egykori válogatott labdarúgó úgy irányítja közel húsz éve a 
SZE-FI-t, mint Minarik Ede a Csabagyöngyét. Neki viszont számtalan csapat 
adatott – a gyerekek imádják őt, a szülők pedig biztos kezekben tudhatják nála 
focirajongó csemetéiket.

FITOS JÓZSEF I Fotó: Medveczki Tamás
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Városi legendák
Tízezer lépés

Különleges nap volt az. Szentendrén ad-

dig soha nem fordult meg annyi ember, 

még a legforróbb nyári délutánokon sem, 

amikor megtelt a Pap-szigeti strand. A 

Pecso nevű Duna-part, a Fő tér és a Lola 

nevű fagyizó környéke. Akkor, 1974. június 

16-án bajnoki futballmeccset rendeztek a 

katonai főiskola pályáján. A Kossuth KFSE, 

a mi kis csapatunk Békéscsabát fogadta a 

laktanyában lévő sporttelepen, és hiszik 

vagy sem, a Népsport tudósítója tízezer 

nézőről számolt be a lapban.

Tízezer néző Szentendrén.

És ennek a hatalmas tömegnek (amely 

bizonyára túlzó volt…) a nagy része Bé-

késcsabáról érkezett. A vendég gárda 

tudniillik sorsdöntő találkozóra készült, 

ha a lila mezes Előre nyer a Dunakanyar-

ban, története során először jut fel az NB 

I-be! Különleges hangulatú kilencven 

perc volt az, nem csak rengeteg busszal 

ideszállított szurkoló, de a békéscsabai 

rádió munkatársai is elkísérték az övéiket, 

így aztán a pálya szélén ott állt egy csabai 

riporter, aki élőbe nyomta végig a mecs-

cset. Ott voltam magam is a nézőtéren, s 

az óriási érdeklődés ellenére hihetetlenül 

békés hangulatban zajlott minden. A ven-

dég drukkerek fején egy erre az alkalom-

ra készített különleges formájú lila-fehér 

színű papírcsákó díszelgett, amelyeket 

aztán boldogságukban eldobtak, vagy 

egyszerűen odaajándékozták a szent-

endrei kissrácoknak. Például nekem. A 

mérkőzést kettő-nullra nyerte meg a Bé-

késcsaba, valóságos eufóriába kergetve a 

végig hangos, lelkes drukkereit, no meg 

az otthon maradottakat, akik a rádión 

hallhatták, hogy: „Vágási nyolc méterről 

a jobb sarokba fejelt..”, majd „Zsíros Szűcs 

mellett a bal sarokba küldte a labdát…” 

A találkozó lefújása után a közönség 

elözönlötte a pályát, a vállukra kapták a 

játékosokat, és cipelték őket hangos daj-

dajozás közepette. Az Omega 1969-ben 

megjelent második nagylemeze, a Tíz-

ezer lépés azon a meleg, júniusi napon új 

értelmet nyert a békéscsabaiak számára.

Egyszer elindultak – és megérkeztek 

az álmok földjére. És az álmok földjére 

Szentendrén át vezetett az út.

- sg -

A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. május 6-áig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

vagy a szevi@szentendre.hu email címre. A helyes megfejtők között a Parti Medve 

könyvesbolt jóvoltából egy 3000 forint értékű kupont sorsolunk ki, mely levásárol-

ható a Cerkabella Kiadó (www.cerkabella.hu) webshopjában.

A szerencsés nyertes nevét a május 20-i lapszámunkban tesszük közzé.

MONDJA el véleMéNYét, és vÁlJON A kÖzÖsséG hANGJÁvÁ!

A megújult Szentendre és Vidéke egy 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, kritizál-

ni, témát felvetni, de akár cikket is írni. Beérkezett leveleinkből minden lapszámban 

válogatunk, a felvetett kérdéseiknek pedig utánajárunk.

E-mail: szevi@szentendre.hu
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Mi is lehetünk az a falu!

A XX. század közepére a többgenerációs családi együttélési formák helyét 
a kiscsalád vette át. A család és a háztartás funkciója összemosódott, számos 
addigi feladatát pedig állami intézmények látják el. Meddig fenntartható még 
a modern család?

A fenntarthatóság fogalma – többek 

közt – azt jelenti, hogy nem apasztjuk el 

az erőforrásokat, illetve olyan ütemben 

használjuk őket, hogy azok újra tudjanak 

termelődni.

A gyerekneveléshez szükséges erőforrá-

sok egyszerre kívánják a gyerekek fizikai 

szükségleteinek és lelki igényeinek a ki-

elégítését a szülők, nevelők részéről. Fi-

zikai szükséglete egy gyermeknek, hogy 

egészséges ételt kapjon, sokat legyen a 

szabadban, megfelelően legyen öltöz-

tetve, s hogy biztonságos, békés otthoni 

környezet vegye körül. Lelki igénye egy 

gyermeknek, hogy a szüleihez és a gon-

doskodó felnőttekhez megfelelően tudjon 

kapcsolódni, játszhasson más gyerekek-

kel, lehetősége legyen a világ felfedezé-

sére, s hogy biztonságban érezze magát 

akkor is, ha éppen nehéz helyzetbe kerül.

Ahhoz, hogy mindezt mi szülők meg tudjuk 

nekik adni, időre, pénzre és egy támogató 

közösségre van szükség. Ráadásul mind-

ezekből jóval többre, mint ami valójában a 

rendelkezésünkre áll. S mivel mélyen sze-

retjük a gyerekeinket, igyekszünk mindent 

megadni nekik, annak árán is, hogy esetleg 

magunkat merítjük le teljesen. Fokozottan 

érezhető ez most, amikor sokan otthonról 

dolgozunk, visszük a háztartást a hátunkon, 

tanáraikként tanítjuk őket, játszótársként 

játszunk velük, s pszichológusként meg-

hallgatjuk az ügyes-bajos dolgaikat. Ennyi 

mindent egy napba sűríteni lehetetlen, de 

mivel a legjobbat és legtöbbet szeretnénk 

adni, ezért ez stresszhelyzetek sorozatához 

vezethet. S kiken tudjuk a feszültséget le-

vezetni? Azokon, akik a legközelebb állnak 

hozzánk, akikkel megvan egy mély lelki 

kapcsolatunk, biztonságérzetünk, akikkel 

el tudjuk engedni magunkat, azaz a legkö-

zelebbi családtagjainkkal – gyerekeinken, 

párunkon, szüleinken. Mindez pedig von-

ja maga után a folyamatos lelkifurdalást, 

hogy elszúrtuk, rossz szülők, rossz társak 

vagyunk. Ráadásul nincs időnk, lehetősé-

günk feltöltődni, kipihenni magunkat, ezért 

aztán a lelkesedésünk és érdeklődésünk is 

csökken, és úgy tűnik, egy olyan spirálba 

csavarodtunk, amiből soha nem leszünk 

képesek kitörni.

Az elmúlt hetek sokak életében rámutat-

tak arra, hogy a rendszer, amelyben csa-

ládként élünk és gyerekeket nevelünk, 

nem fenntartható. A társadalmunk sem 

anyagilag, sem erkölcsileg nem ismeri el 

megfelelő módon a gyereknevelés mun-

káját. Most érezzük igazán, hogy mekkora 

értéket képvisel a szülői munka, valamint 

a bölcsődei, óvodai, iskolai gondozók, ta-

nítók, tanárok folyamatos jelenléte és erő-

feszítése az életünkben.

A gyereknevelés nem kétemberes fel adat. 

Egy afrikai mondás szerint egy gyerek fel-

neveléséhez egy egész falu kell. Ezek a 

falvak (közösségek) hosszú évtizedek óta 

nincsenek már jelen az életünkben, de 

most – egy fenyegető külső erő hatására – 

mintha éledezni kezdenének. Rengetegen 

igyekeznek támogatni idősebb rokonaikat, 

távolabbi ismerőseiket, de még az eddig 

ismeretlen szomszédokat is. A kényszerű 

lassítás eredményeként elkezdtünk egy-

más és a Földünk felé fordulni, újra van 

kölcsönkovász, érezhető a hagyományaink 

éledezése is.

Ez elképesztő értéket tud képviselni a jö-

vőben is. Az egymás iránti bizalom, törő-

dés, figyelem növekedése remélhetőleg 

megmarad azután is, amikor ennek a krí-

zis nek vége lesz, mert egyszer vége lesz, 

még ha bizonyos dolgok másként is fog-

nak működni, mint annak előtte. Bizako-

dón gondolok arra, hogy képesek leszünk 

ezekre a most erősödő értékekre támasz-

kodni közösen, egyfajta modern faluként, 

ahol segítjük egymást a folyamatos kihí-

vásokkal teli gyerekes hétköznapokban is, 

akár rendszeres telekocsizás kialakításá-

val, akár közös délutáni gyerekfelügyelet-

tel, vagy épp a hagyományainkra támasz-

kodva, a komatál szokását visszahozva a 

nehezebb napokra. Az egymást támogató 

lehetőségeknek csak a képzeletünk szab 

határt, mert megoldandó élethelyzetekből 

kifogyhatatlanok vagyunk. Ez az egymás 

felé fordulás az, ami folyamatosan meg 

tud tartani mindnyájunkat, hiszen a gyere-

keinket is arra kell neveljük, hogy a felnőtté 

válás útján, a családi életből kilépve is ké-

pesek legyenek kapcsolatokat teremteni, 

hogy a következő generáció tagjaiként egy 

új társadalomi rend építőkövei válhassa-

nak.

Az eddigi rohanó és túlterhelt életformánk 

nem tette lehetővé a közösségek spon-

tán kialakulását, formálódását. A mikro-

családok magukra utalva működtek, és a 

szerencsések sem igazán tudtak a nagy-

szülői segítségen túl más megtartó erőre 

számítani. Most viszont mintha kinyílna az 

utca, és ezzel együtt a remény is, hogy ha 

képesek leszünk megőrizni, és tovább nö-

velni azt az alulról építkező erőt, amelyet 

most elkezdtünk megérezni, egy nap mi 

is lehetünk az a falu. Én igen bizakodó va-

gyok! És ön? És te?

Kis-Márton Franciska,

Kapcsolódó nevelés oktató
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Önkormányzati intézkedések 70 év felettieknek
Melegétkeztetés

Napi egyszeri meleg ételt biztosít az ön-

kormányzat – egyelőre április 3-ig – a 70. 

életévüket betöltött helyi polgároknak, 

akik a veszélyhelyzet időszakában lakóhe-

lyüket nem hagyják el, és saját ellátásuk-

ról nem tudnak gondoskodni hozzátartozó 

vagy szomszéd közreműködésével. Nekik 

a gyógyszerek kiváltásában és a bevásár-

lásban is segít az önkormányzat.

A melegétkeztetést (leves+főétel) minden 

nap reggel 10 óráig lehet igényelni az ügy-

félszolgálatnál elektronikus, illetve telefo-

nos bejelentéssel, a kiszállítás a követke-

ző naptól kezdődik. A kiszállítás műanyag 

ételdobozokban történik. A kiszállítást a 

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság mun-

katársai intézik úgy, hogy az ételadagokat 

nylon tasakokba helyezve felakasztják a 

kiszállítási helyszín bejárati ajtajának ki-

lincsére, vagy az igénylő szándéka szerint 

becsönget és átadja az ételt, tehát a lakás-

ba nem lépnek be.

Gyógyszerkiváltás

A 70. életévüket betöltött személyek igé-

nyeiket elektronikus formában vagy tele-

fonon kell jelezni minden nap 18.00 óráig 

az Ügyfélszolgálaton. Az Ügyfélszolgálat 

az igényeket naponta egyszer összesíti, 

és megküldi a Polgárőrség vezetőjének. 

Ezután a polgárőr személyesen felkeresi 

a gyógyszer kiváltását igénylő személyt 

a lakóhelyén, átveszi tőle a recepteket, a 

TAJ kártyáját és azt az összeget, ameny-

nyibe várhatóan a gyógyszerek kerülnek, 

majd pénztári bizonylattal elszámol vele. 

A polgárőrök azonosító igazolvánnyal ren-

delkeznek, amelyet külön felhívás nélkül 

bemutatnak az igénylőnek.

Bevásárlás

A 70. életévüket betöltött személyek be-

vásárlási, beszerzési igénybejelentéseit 

az ügyfélszolgálati iroda munkanapokon 

18.00 óráig fogadja. Az igényeket a Du-

nakanyar Család- és Gyermekjóléti Intéz-

ménynek továbbítják. Az igénybejelentést 

követő napon a Családsegítő munkatár-

sa felkeresi a bejelentőt, és a tőle átvett 

igénylistával és készpénzelőleggel elintézi 

a beszerzést. majd vásárlás után elszámol-

nak. A szolgáltatás személyenként, illetve 

háztartásonként hetente legfeljebb két 

alkalommal, maximum 5-5000 Ft összeg-

határig, tehát mindösszesen 10 000 Ft-ig 

vehető igénybe.

Szentendrei Éléstár: városi élelmiszeralap a PMK-ban
Április 22-én fogadja az első jelentkező-

ket a város közösségi élelmiszeralapja. A 

szentendrei éléstár a könyvtár épületé-

ben kapott helyet, hogy a koronavírus-jár-

ványhelyzetben a rászorulók ellátásában 

nyújtson segítséget.

A Helyi Operatív Törzs és a Családsegítő 

kezdeményezésére élelmiszeralap létre-

hozásáról döntött a város húsvét előtt. Az 

alap a Szentendrei Éléstár nevet kapta, 

melynek kezdő készletét az önkormányzat 

500 ezer forintos nyitó támogatása adja, 

működtetésében a város intézményei 

segítenek, fenntartásához pedig magán-

személyek és cégek segítségét kérik az 

alapítók.

A városi élelmiszeralap megvalósítása 

a várakozásokat felülmúló lakossági tá-

mogatással indult a húsvéti hétvégén. Az 

önkormányzat öt hűtőszekrényt kért, de 

pár nap alatt tíz gépet ajánlottak fel ma-

gánszemélyek és vállalkozók.

A próbaüzem az ünnep utáni héten kez-

dődött a felajánlott hűtőgépek helyszínre 

szállításával (Városi Szolgáltató NZrt.), és 

folytatódott a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat tartós élelmiszerekből álló adomá-

nyának fogadásával, valamint a város által 

megrendelt áruk elhelyezésével a kamra 

helyszínéül szolgáló Hamvas Béla Pest 

Megyei Könyvtárban. A készlet ki- és be-

pakolásában a Városi Szolgáltató munka-

társai és önkormányzati dolgozók mellett 

képviselők is segítettek.

A szentendrei éléstár április 22-től min-

den héten három munkanapon, szerdától 

péntekig, 14-től 18 óráig tart nyitva. Ekkor 

fogadják az adományokat és a rászorulókat 

is. Az élelmiszeralapot városi cégek alkal-

mazottai és az önkormányzat munkatársai 

működtetik.

A támogatottak köre: személyi igazolványt 

és szentendrei lakhatást igazoló doku-

mentumot bemutató helyi rászorulók.

Betétesek: magánszemélyek és cégek, 

akik a felajánlott árut a vásárlást igazoló 

számlával adják át az Éléstárnak.

Mit kérünk a betétesektől? Kérjük, hogy 

bevásárlásaik során gondoljanak a nélkü-

lözőkre és rászorulókra, és vásároljanak 

olyan élelmiszereket, amelyeket ők ma-

guk hasznosnak és kívánatosnak tartanak. 

Ne feltétlenül ragaszkodjunk az olaj, liszt, 

cukor, tej, tészta jellegű alapélelmisze-

rekhez, hiszen vannak családok, akik nem 

jutnak hozzá pl. feldolgozott húskészít-

ményekhez, gyümölcshöz, csokoládéhoz, 

süteményhez, kávéhoz. Nekik ezekkel a 

termékféleségekkel okozhatunk örömet. 

Adományként olyan élelmiszereket fogad 

az alap, amelyek szavatossága jól látha-

tóan fel van tüntetve a csomagoláson, és 

lejárati időn belül vannak. Élelmiszereken 

kívül tisztítószereket is várunk. tőkehús, 

élő hal, előhűtött húsok, mirelit termékek, 

házi készítésű ételek, sütemények nem 

kerülhetnek az élelmiszeralapba.

Mit vállal az önkormányzat? Biztosítja a 

hét három napján (szerdától péntekig) 14-

től 18 óráig a felajánlott, bizonylatolt ter-

mékek bevételezését az élelmiszeralapba, 

és gondoskodik arról is, hogy megfelelő 

kontroll mellett a Szentendrei Éléstárba 

betérő ügyfelek kéthetente legfeljebb 

1 alkalommal élelmiszert, tisztítószert 

vételezhessenek, alkalmanként és csa-

ládonként legfeljebb 10 ezer forint ösz-

szeghatárig, térítésmentesen. egyedül-

álló személyek legfeljebb kéthetente 1 

alkalommal 5 ezer Ft összeghatárig jo-

gosultak a szolgáltatásra, nagycsaládok 

kéthetente 15 ezer Ft összeghatárig.

A szolgáltatás ingyenes, és csak a hely-

színen vehető igénybe.

Az adományok kiadását az Éléstár kis-

könyvben is vezetik a munkatársak. A 

kiskönyvet minden rászoruló az első je-

lentkezésekor kapja meg, és minden al-

kalommal köteles azt magával hozni, ami-

kor adományért jelentkezik. A Szentendrei 

Éléstár működési szabályzatáról a helyszí-

nen kifüggesztett házirend tájékoztat. Az 

adományozás feltétele az ebben rögzített 

szabályok elfogadása és betartása.

A munkatársak számára védőfelszerelést 

(gumikesztyű, kézfertőtlenítő, maszk) az 

önkormányzat biztosít.

kérünk minden szentendrei polgárt, 

hogy lehetőségei szerint vegye ki részét 

a rászorulók közösségi támogatásából: 

bevásárlásai során gondoljon a nehéz 

helyzetben lévőkre, és vásároljon ado-

mányozásra olyan élelmiszereket, tisztí-

tószereket, amelyeknek maga is örülne! 

Segítsen gyarapítani a Szentendrei Élés-

tár készleteit, hogy senki ne szenvedjen 

komoly szükséget a járványhelyzet miatt!

Szentendre Város Önkormányzat
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Sunny sok-sok staff jelleget hordoz ma-

gán, ámde csak külsőleg. Persze az is csak 

egy rossz „becsípődés”, hogy ha staff, ak-

kor csak vad lehet. Pedig, nem! Sunny a 

séták során, maga a csoda.

Tavaly ősszel érkezett, mentett kutyaként, 

sebekkel a testén, soványan. (Ahogy a ké-

peken persze látható, mostanra szépen 

kikerekedett.) Állítólag elvetemült lények 

rajta tesztelték harci kutyáikat.

Sunny 7 év körüli. A menhelyen egyik ked-

venc időtöltése az alvás, igazi hétalvó, ő 

dugja elő legkésőbb az orrát az ólból. 

Barátságos, bújós kutyus, aki szereti az 

embereket. Amikor készül az ebéd, kiáll a 

kennel ajtóba és nagyon vicces hangokat 

hallat – kurjongat és sikkantgat.

Akár családi kutyává is formálható, hiszen 

szívesen tanul, és figyel az emberre, de 

a hevessége miatt egészen pici baba 

mellé nem javasoljuk. Egyedüli kutyának 

ajánljuk.

Chippel, ivartalanítva, oltva adjuk örökbe 

a fajtát jól ismerő és kezelni is tudó Gaz-

dijelöltnek.

Ha úgy érzed, te vagy Sunny álomgazdája, 

itt elérsz bennünket:

Árvácska Egyesület

arvacska.szendre@freemail.hu

+36/20-384-6715

Ha viszont nem tudod örökbe fogadni, 

támogathatod őt a 13600/64 sz. Adhat 

vonalon átutalással, az adód 1%-ának 

felajánlásával, boldogságkártya megvá-

sárlásával, vagy 👉bankszámlánkra történő

utalással: 64700076-10006234 (megjegy-

zésbe írd be, hogy SUNNY).

Közadakozási felhívás

Fülöp Zsolt polgármester a 2020. április 3-án kelt, szentendrei közösséget megszólító 

felhívásában vállalkozások és magánszemélyek segítségét kéri a járvány elleni védeke-

zésben, valamint a rászorulók támogatásában. „Önkormányzatunk erőforrásai végesek, a 

krízishelyzetben bevételeink folyamatosan csökkennek, miközben váratlan kiadások sora 

jelentkezik. […] Ahhoz […], hogy a krízishelyzetben feladatainkat el tudjuk látni, továbbá a 

szociális és egészségügyi ellátórendszereket városunkban az egyre növekvő terhelés fi-

gyelembevételével, a szükséges színvonalon fenn tudjuk tartani, szükségünk van, és egyre 

inkább szükségünk lesz cégek és magánszemélyek támogató hozzájárulására.”

A pénzbeli támogatásokat az 1999 óta működő Szentendréért Közalapítvány számlájára 

várják, mely alapítvány jogosult arra, hogy szabad pénzügyi kapacitásait felajánlja a 

vészhelyzet okozta nehézségek enyhítésére, befogadja és kezelje a lakosság felajánlá-

sait, továbbá felhatalmazza a kuratórium elnökét – a mindenkori polgármestert –, hogy 

döntsön a rendkívüli támogatások odaítéléséről.

A kedvezményezett számlaszáma: 11742087-20073857

IBAN szám: HU50 1174 2087 2007 3857 0000 0000

Kedvezményezett neve: SZENTENDRÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Átutalás közleménye: Koronavírus 2020

Az adományokat az önkormányzat a vírus elleni védekezésre és a járvány hatásainak 

enyhítésére fordítja, melyről az önkormányzat a város honlapján rendszeres beszámolót 

tesz közzé. (A teljes felhívás a www.szentendre.hu weboldalon olvasható.)

A fenntartható és egészséges 
Szentendréért
Szentendre 22 éve tagvárosa az Egész-

ségügyi Világszervezet által létrehozott 

Európai Egészséges Városok Projektnek, 

amelynek célja az egészség megfele-

lő prioritásának elérése a döntéshozók 

napirendjén Európa városaiban, és az át-

fogó helyi stratégiák segítése az egész-

ség és fenntartható fejlődés érdekében. 

Szentendre város Képviselő-testülete 

1998-ban létrehozta az Egészséges Vá-

rosért Közalapítványt fenti célok meg-

valósítására. Azóta a város mindenkori 

vezetése magáénak tekintette ezt a 

gondolatot és támogatja az Egészséges 

Városok projektet – azaz minden szinten 

az egészséges életmód és fenntartha-

tó egészség hirdetője, támogatója. A 

VII. ciklus (2019-2024) célkitűzése az 

„Egészségesebb és boldogabb városo-

kat mindenkinek”, prioritásoként jelölve 

az egészséget és jóllétet támogató te-

lepülésfejlesztést, a közösségi részvé-

telt, együttműködéseket az egészség és 

jóllét érdekében, a társadalmi környezet 

fejlesztését, és Bolygónk védelme érde-

kében a környezetvédelem, fenntartható 

fejlődés feladatait.

Az „Egészség 2020 – Európai egészség-

stratégia” dokumentumaiban lefektetett 

irányok mentén a szövetség és tagváro-

sainak, így Szentendrének is prioritásai 

az egészségfejlesztési programok külön-

böző színtereken minden korcsoport ré-

szére, az egészségműveltség javítása és 

a partnerség témakörei. A „Fenntartható 

Fejlődési Keretrendszer 2030 – Agenda 

2030” belül a 3. cél az egészséges élet 

és a jóllét biztosítását tűzte ki minden 

generáció valamennyi tagja számára.

Fenti globális elképzelések és tevékeny-

ség erősítésében nyújt kiemelkedő le-

hetőséget és segítséget a Szentendrei 

Járás Egészségfejlesztési Iroda, több 

település bevonásával az egészségfej-

lesztési programokba. Teljessé teszik 

ezt a feladatot a Szentendre és Vidéke 

Praxisközösségben párhuzamosan folyó 

egyéni állapotfelmérések, rizikófaktorok 

feltárása és a célzott életmódváltó prog-

ramok fenntartása.

Az EFI keretein belül működik a Lelki 

Egészség Központ, amely prevenciós 

men tál hi gié nés tevékenységével segíti 

a járás lakosságát. Most, a koronavírus 

járvány idején pszichológusaink anonim 

segítő telefonos szolgálatát ajánljuk, 

amely minden nap 15 és 17 óra között 

elérhető.

Nem pszichoterápiát, hanem segítő, 

gyógyító beszélgetést kínálunk Önök-

nek. Kérjük, adják tovább ezeket az in-

formációkat idősebb hozzátartozóiknak, 

ismerőseiknek, szomszédjaiknak is.

Kérjük, hívjanak minket!

Telefonszámunk: 06 20 315 4439
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Mi intézünk mindent!
Duna Autó Zrt., III. Óbuda, Zay utca 24. • +36 1 801 4203 • www.dunaauto.hu

ADÁ SVÉTE L
Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv, 
bélyeg, fotó, képeslap, levelek stb.) vétele 
díjtalan kiszállással. Tel. 06-20-947-3928.

EG É SZS ÉG
Masszázs. Kapcsolatteremtő gyógyítás – 
Reconnective Healing. Kérésre házhoz is 
megyek. Tel. 06-30-940-0908, Szentend-
re, Tűzvirág u. 2.

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

I NG ATL AN
Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Füzesparkban bérelnék vagy vennék 
garázst. Tel. 06-20-320-9247.

RÉG IS ÉG
Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
antik bútorokat, festményeket, bronz 
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-
tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst 
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi 
katonai kitüntetések tárgyait és teljes 
hagyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Üzlet: tel. 06-20-280-0151, 
herendi77@gmail.com

Készpénzes felvásárlás! Arany-, ezüst 
ékszereket; bizsukat; mindenféle órákat; 
régi bútorokat, festményeket, bronzokat; 
Herendi, Zsolnay, Gorka stb; régi pénzeket, 
érméket, kitüntetéseket, képeslapokat, 
katonai eszközöket. Teljes hagyatékot. 
Díjtalan kiszállás. 1053 Szent István krt. 25., 
06-70-608-6082.

SZOLG ÁLTATÁ S
Építőipari munkák! Hőszigetelés, komp-
lett lakásfelújítás, kül- és beltéri burkolás 
referenciával Szentendrén és környékén. 
Tel. 06-20-341-4585.

Betegápolást, étkeztetést vállalok hétfő-
től péntekig Szentendrén, elsősorban Pis-
mányban. Tapasztalattal és referenciákkal 
rendelkezem. Rugalmas időbeosztás, 
megbeszélés szerint. Tel. 06-20-585-5857.

Asztalos munkát vállal, fából mindent! Tel. 
(26) 318-219, 06-30-319-7278.

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

Burkolatjavítás, kőműves munkák, térkö-
vezés. Teraszok, járdák, kerítések készíté-
se, javítása. Tel. 06-30-341-3423.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- 
és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70-578-
1468.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mik-
rohullámsütő javítása sugárzásméréssel. 
Tel. (26) 788-367, 06-30-950-4187, Mezei 
Sándor.

ÜZ LET
Szentendrén 1977 óta működő, 120 nm-es 
autószerelőműhely emelővel, futóműállí-
tóval, szerszámokkal teljesen felszerelve 
kiadó. Tel. 06-30-539-6263.

 
Víz- és szennyvíz bekötések 
(telken belül is), csapadékvíz 
elvezető rendszerek tervezését, 
meglévő kutak (ásott, fúrt) vízjogi 
fennmaradási engedélyeztetését, 
kivitelezési munkák felelős 
műszaki vezetését, valamint 
műszaki ellenőrzését vállaljuk! 
 
Smart Water Bt. 

Telefonszám: 06-20/390-7598 

E-mail: smartwaterbt@gmail.com 
 

 

 

ha segítő, támogató beszélgetésre 

van szükséged a jelen nehéz 

helyzetben, online és ingyenesen állok 

rendelkezésedre.

időpont-egyeztetés:

06-30-9615-551

A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT
SZENTENDRE ÉS VONZÁSKÖRZETE MUNKAVÉGZÉSI HELLYEL.

Fizikai munkakörökbe:
Ø  tAkArítÓ _Szentendre
Ø  kArBANtArtÓ _Szentendre
Ø  kArBANtArtÓ (lakatos) 

_Szentendre
Ø  villANYszerelő  _Szentendre
Ø  kiseGítő MUNkÁs _Szentendre
Ø  tŰzCsAP elleNőr _Szentendre
Ø hÁlÓzAt elleNőr _Szentendre

Ø  GéPJÁrMŰvezető (teher) 
_Szentendre

Ø  CsAtOrNAMŰ GéPész 
_Szentendre

Ø  vízhÁlÓzAt kArBANtArtÓ 
_Szentendre, Pilisvörösvár

Ø  kÖzCsAtOrNA ÁtéPítő és JAvítÓ 
_Szentendre

Ø  CsAtOrNAtisztítÓ GéPkezelő 
_Szentendre

Amit kínálunk: Cafetéria juttatás, Munkába járás költségtérítés, kedvezményes 
üdülési lehetőség saját üdülőinkben, Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói 
hozzájárulás, Balesetbiztosítás, szociális, élethelyzethez kapcsolódó juttatások.

A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu weboldalon 
a TÁRSASÁGUNKRÓL/KARRIER fül alatt található.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével 
az ONELETRAJZOK@DMRVZRT.HU e-mail címen lehet.

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a www.dmrvzrt.hu oldalon



2
6

—
k

Ö
z

é
r

D
e

k
Ű

ÁltAlÁNOs seGélYhívÓ: 112

MeNtők: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

tŰzOltÓsÁG: 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018

reNDőrséG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/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

POlGÁrőrséG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 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

kÖzterÜlet felÜGYelet:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

reNDészeti irODA:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36/26-300-407
Telefon ügyeleti: +36/20-290-0190
Email: szeri@szentendre.hu

szeNteNDrei JÁrÁsi hivAtAl
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu)
Tel: +36-26/501-900
jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: 501-920,/-921,/-923,/-924
• Hatósági ügyek: 501-905
• Gyámügy: 501-903,/-932,/-933,/-934
gyamugy.szentendre@pest.gov.hu

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefo-
non előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség. 
Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg 
az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát. A hiva-
tal kéri, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben 
érkezzünk kísérővel, és várakozáskor tartsuk be 
az egymás közötti legalább 1,5-2 méter „szociális” 
távolságot.

ÜGYfélszOlGÁlAti irODA
(Duna korzó 25.)
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Március 19-től hétköznapokon 8.00-18.00 óráig 
működik, 14.00 óra után csak a veszélyhelyzettel 
összefüggő ügyekben nyújt segítséget. Személyes 
ügyintézésre továbbra sincs mód, az ügyfelek elekt-
ronikus formában, illetve telefon útján intézhetik 
ügyeiket.

elMŰ-éMÁsz
+36/1-238-3838

A koronavírus további terjedésének megakadályo-
zása miatt az ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak. 
Az online ügyfélszolgálati irodák éjjel-nappal mű-
ködnek, ezen a felületeken a számlázási, díjkötési, 

műszaki és egyéb egyedi bejelentésű ügyeket is 
lehet intézni.

DMRV
+36/27-999-6888
+36/80-224-488
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

A DMRV Zrt. felfüggesztette a személyes ügyfélkap-
csolati irodák ügyfélfogadási tevékenységét. Az 
eddig személyesen intézhető ügyeket telefonon, 
online, e-mailben, postai levélben és faxon lehet 
intézni. Felfüggesztették továbbá a személyes 
közműegyeztetéseket, a tervezett mérőcseréket, 
plombálásokat, és a leolvasási tevékenységeket is. 
A vízmérőállást a DMRV honlapján lehet bejelenteni.
További intézkedésig folytatódik a bekötések kivite-
lezése, a szennyvízbekötések szemléje, folytonos az 
üzemzavarok elhárítása, azonban a karbantartási és 
felújítási munkálatokat szükség esetén átütemezik. 
A káresemények bejelentésére a megadott csator-
nákon továbbra is lehetőséget adnak, azonban a 
személyes kárfelmérést felfüggesztik, valamint arra 
kérik az ügyfeleiket, hogy a tervdokumentációkat 
postai úton küldjék be.

GYÓGYszertÁri ÜGYelet

Ügyeleti díj 21:00 órától: 380 Ft
Hétköznaponként a Kálvária Gyógyszertár nyitva 
21:00 óráig
21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)

Hétfő: Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa György út. 1.
+36/26-500-248
+36/30-214-1091
Kedd: Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok utca. 4.
+36/26-310-868
+36/30-564-9201
Szerda: Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk utca. 11.
+36/26-505-779
+36/20-327-7971
Csütörtök: Vasvári Patika
Szentendre, Sas utca.10.
+36/26-303-825
+36/20-547-0463
Péntek : Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa György út 20.
+36/26-319-354
Szombat: Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária út 33.
+36/26-787-796

Május 1-jén, pénteken a Napvirág-csepp Gyógyszer-
tár ügyeletes
reggel 7 órától 24 óráig. Utána készenlét. A többi 
gyógyszertár zárva.

Vasárnaponként a Kálvária Gyógyszertár nyitva 
21:00 óráig

21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)

Május 3. Szent Endre Gyógyszertár

Május 10. Vasvári Patika

Május 17. Ulcisia Gyógyszertár

Május 24. Kálvária Gyógyszertár

Május 31. Pismány Gyógyszertár

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

Legközelebbi állandó ügyeletet tartó gyógyszertár:
Mátyás Király Patika (Csillaghegy)
1039 Budapest, Mátyás király út 2.
36/1-240-4320

Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
Non-Stop Gyógyszertár, Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő u.109
+36/26-593-953

OrvOsi ÜGYelet:
A házi- és gyermekorvosok kérik, mielőtt szemé-
lyesen keresnék fel őket, telefonon konzultáljanak 
velük!!!
Központi ügyelet: Bükköspart 27.,
+36/26-312-650
Hétköznap, hétvégén, ünnepnap:
24 órás orvosi ügyelet működik.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap
9-13-ig, nem szentendrei gyermekek esetén
a helyileg illetékes ügyeletet kell keresni.

GONDOzÁsi kÖzPONt
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com

idősek és demens betegek nappali ellátása
A Gondozási Központ idősek és demens betegek 
nappali ellátását Fülöp Zsolt polgármester utasítá-
sára 2020. március 16-tól két hétre bezárták, azon-
ban a kormányzati intézkedések értelmében a Szta-
ravodai út 2. sz. alatti Idősek Klubjának épületében 
a szolgáltatások nyújtásának teljes felfüggesztését 
írták elő – egyelőre határozatlan időre. A gondozási 
központ épületébe nem lehet belépni, viszont az 
érkezőknek kiadják az ebédet, illetve tanácsokat 
adnak, segítenek, amiben tudnak. A klubvezető 
továbbra is tartja a kapcsolatot a klubtagokkal, és 
szükség esetén a halaszthatatlan gyógyszerkiváltá-
sában, bevásárlásában segítséget nyújt.

Házi segítségnyújtás
Ennek keretében azokat tudjuk ellátni, akinek igen 
rossz az egészségi állapota, illetve hozzátartozója 
nincs. A házigondozók csak a létfontosságú dolgok-
ban tudnak segíteni, mint például a fürdetés, etetés, 
pelenkázás, gyógyszerkiváltás, gyógyszerelés, 
alapélelmiszerek bevásárlása.

Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés továbbra is működik, és igény 
szerint a klubtagoknak házhoz szállítják az ebédet. A 
fertőzésveszély megelőzése érdekében az ebédek 
kiszállítása nem ételhordóban, hanem egyszer 
használatos műanyag dobozokban történik. Az 
ebédek kiszállításában késés fordulhat elő az eddig 
megszokottakhoz képest, ezért kérik mindenki 
türelmét.

Hajléktalanszálló
A Szabadkai utcai telephelyen a Hajléktalanok nap-
pali melegedője és az Éjjeli menedékhely továbbra 
is működik, az előírt higiéniai szabályok maximálisan 
betartása mellett.

védőnői szolgálat és iskola-egészségügyi szol-
gálat
A Védőnői Szolgálatnál az egészségügyi dolgozókra 
vonatkozó útmutató szerint járnak el, az Isko-
la-egészségügyi Szolgálat munkatársai az iskolák 
zárva tartása miatt távmunkában dolgoznak.

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

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

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

Cím
Albetéti 
lakás 
területe

Ingatlan-nyil-
vántartási 
megnevezése

Övezeti 
besorolás

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre,
6754 hrsz.

1.354 m2 kivett, beépítet-
len terület

Üh/1 15.260.000 Ft 1.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 2020. május 22. 9 óra 
00 percig kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdál-
kodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról 
tölthető le.
Tájékoztatás e-mailen: gabay.anett@szentendre.hu

felhívÁs
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat 
tulajdonában álló lakás szociális alapon történő bérbeadásáról

Cím
(szentendre)

Alapte-
rület

komfortfo-
kozat

Lakás állapota
Bérleti díj*
minimum

Gellért u 4. fszt.3 38 m2 komfort üres 9 805 Ft/hó

 *helyi rendelet alapján jövedelemtől függően.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 2020. május 12. 10 óra 
00 percig kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodáján vehető 
át vagy a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról letölthető.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091



Sok olyan Czóbel-képet ismerünk régi, fekete-fehér fotókról, amelyek elvesztek. Ezekről a fényképekről egy rendkívül fontos 

információ hiányzik: a festmények színe. Czóbel festményein a szivárvány összes színe megjelenik. Úgy sejtjük, ezeken az elve-

szett képeken is nagy a színkavalkád. Segíts nekünk elképzelni, milyen színekkel festette meg a festő ezeket a képeket!

Színezz (ceruzával, festékkel, zsírkrétával…), fotózd le és küldd el nekünk a muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu email címre!

A beérkező Czóbel-képekből online kiállítást szervezünk.




