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Január végén még úgy terveztük, 

ez a lapszámunk a húsvétról fog szólni.

Azt képzeltük, e lap megjelenése már mindenkit 

lázas készülődésben ér, mi pedig hírt adunk 

a misékről, az istentiszteletekről, beszélgetünk 

lelkészekkel a feltámadás mai üzenetéről, 

és a programajánlóink is zsúfolásig tele lesznek 

a tavaszi szabadtéri eseményekkel.

Aztán jött a nem várt helyzet, s most itthon 

ülünk, templomaink zárva, ünnepségeink lefújva, 

és fogalmunk sincs, mikor látjuk viszont azokat 

a szeretteinket, akikkel nem egy városban élünk.

Miről szóljon hát ez a lapszám?

Mit kezdjünk a húsvéttal, ha annak megszokott 

formájában ma nincs lehetőség ünnepelnünk?

Vajon érdekesek-e a város egyéb hírei, amikor 

figyelmünk nagy részét az egzisztenciális 

aggodalmaink és a megváltozott 

mindennapokban való helytállás kötik le?

És vajon mekkora hangsúlyt adjunk a járványügynek 

akkor, amikor a média és az intézményi kommunikáció 

percenként ontja ránk az újabb és újabb információkat?

Végül néhány cikk és interjú elkészítése után azt éreztük, 

mégiscsak ott bujkál valami mindennek a mélyén. 

Én magam papírt ragadtam, és címszavak írásába 

kezdtem: feltámadás, megváltás, szabadulás, változás, 

tavasz, indulás, lehetőség… majd huszadikként: „új esély”.

Minden változóban. Az életünk, a világ rendje, 

de még a városunk mindennapjai is. A változás 

azonban lehetőséget is rejt, s azt gondolom, csak 

rajtunk múlik, mit hozunk ki belőle. Bízom benne, 

hogy írásaink segítenek majd a választásban!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: 
Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!”

(János evangéliuma 1:29)
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Nekem a karantén
Még csak nemrégiben indult sorozatunk, ahol az utca emberét kérdeztük meg különféle témákban. Jártunk a belvárosban, a 

Püspökmajoron, és épp arra készültünk, hogy helyszínt keressünk, amikor berobbant a járvány. Így rendhagyó módon arra kértük 

a szentendreieket, küldjenek egy fotót magukról, és mondják el, nekik mit jelent bezárva élni.

„Nekem most nagyon furcsa ez. 

Rossz, hogy nem mehetek isko-

lába, hiányoznak a barátaim, a 

tanítóm és minden.  Rossz, hogy 

nem tudok elmenni itthonról. Az 

viszont jó, hogy anyával, apá-

val lehetek sokat. Nagyon fur-

csa itthon tanulni. Én a suliban 

jobban szeretek tanulni a taní-

tómmal, a barátaimmal együtt. 

Anya is egészen jó tanár azért.” 

(Bátor 8 éves)

„Nagyon különös ez a helyzet, de 

muszáj betartani a szabályokat, 

a kijárási tilalmat a saját érde-

künkben, hogy vigyázzunk ma-

gunkra és másokra is. ‘56-ban 

csak két napig nem mehettünk 

ki vidéken, amikor átmentek a 

tankok a városon, az is nagyon 

nehéz érzés volt, de ez teljesen 

más.

Én itt egyedül vagyok, mert a 

feleségem külföldön van a lá-

nyunknál, aki épp a negyedik 

kisunokámat várja, nekik segít. 

A többi gyerekem sem él itt a 

városban, de mégsem érzem 

magam teljesen egyedül. Fel-

ismertem egy igen nagy odafi-

gyelést a fiatalok részéről – az 

idős emberekkel való törődést, 

szeretetet, empátiát. Nekem is 

több család felajánlotta a be-

vásárlást, gyógyszerekkel való 

ellátást. Végül a szomszéd fiatal 

házaspár segítségét fogadtam 

el, akik szívvel-lélekkel mellet-

tem állnak, és minden segítsé-

get megadnak nekem. Hálateli 

szívvel köszönöm meg nekik a 

segítséget!

A másik pozitív hozadéka a hely-

zetnek, hogy újra felfedeztem régi 

barátaimat, akikkel hosszú évek 

óta nem volt kapcsolatom. Egy-

másnak bátorítást és vigaszta-

lást adunk telefonon, negyedórá-

kat, fél órá kat is elbeszélgetünk. 

Itthoni és külföldi rokonokkal is 

tudom telefonon tartani a kap-

csolatot, amiért szintén nagyon 

hálás vagyok.” (Miklós 77 éves)

„Nekem a karantén kertes, 

patakparti házban, a tavasz 

színeivel megfűszerezve, itthon 

dolgozóként nem lenne nagy 

változás, ha nem lenne megint 

tele a ház emberekkel, hang-

szerekkel. Öten jöttek haza 

erre az időszakra. Így aztán 

zajlik a tanulás, a zenélés, a 

kertészkedés, a home office, 

a főzés, a főzés, a főzés… és 

a mosás. Már épp elszoktam 

volna tőle… Közben ötletelek a 

nyári kreatív táborokon (Vissza 

a Vadonba), gyerekprogramo-

kon – amelyek már remélem, 

hogy megtarthatóak lesznek 

–, hiszen a járvány miatt saj-

nos már így is sok maradt el, 

és várom a szokásos nyári KŐ-

festÉS-ünket is. Ha pedig már 

így hozta a sors, örülök, hogy 

tavasz van, a maga mindenna-

pos csodájával.” (Ficzere Kyru)

„Sokat számít, hogy itt, Szent-

endrén viszonylag nagy, kertes 

házban lakunk. Budapesten, a 

harmadik emeletre három kis-

gyerekkel bezárva biztos, hogy 

nagyon másképp élnénk meg. 

Sok mindent megcsináltunk a 

kertben és a ház körül, amit az 

elmúlt év során még nem sike-

rült. És a gyerekeknek sem  rossz, 

hogy sokat vagyunk együtt és 

sokat vannak levegőn. A férjem, 

Marci most olyan projekteken 

dolgozik, amelyek itthonról is 

meg tudnak valósulni. Persze 

nem könnyű három, ilyen pici 

gyerekkel, hiszen minden pil-

lanatban jelen kell lenni, nincs 

semmilyen külső segítségünk, 

de a kert sokat segít az ener-

giáik levezetésében. Délutáni 

alvás idején pedig a környéken 

autózunk. Úgy hiszem, azért is 

viselem jobban ezt a bezártsá-

got, mert legkisebb gyermekem, 

Dezső, csak hét hónapos. Ő az 

első, akivel valóban szinte mun-

ka nélkül, itthon töltöm ezt a kis-

baba korszakot, és alapvetően 

élvezem. Így ehhez képest nem 

olyan nagy váltás a bezártság, 

ami az egyetlen felelős maga-

tartásnak tűnik jelen helyzetben.” 

(Szlávik Juli)

„Nem annyira rossz, sokkal 

rosszabb is lehetne. Az egyet-

len, ami felháborít, hogy a ko-

rom miatt már annyi mindent 

megéltem – II. világháború, 

bombázások, ‘56 után mene-

külés aknákkal teleszórt föl-

deken, utána beilleszkedés egy 

új ország szokásaiba, nyelvta-

nulás –, és most még ez is… Ez 

most kicsit sok. Ami viszont jó 

benne, hogy ez a helyzet sok jót 

felébresztett az emberekben, 

jobban törődnek egymással, 

jobban figyelnek a másikra. 

Engem is többen felhívtak, 

hogy kell-e valamit segíteni 

a bevásárlásban, vagy bármi 

egyébben. Most van időnk egy-

másra.” (Marghescuné Hunor 

Mária)
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Megtapasztalni a törékenységet
Napokon belül itt a húsvét, de a rendkívüli helyzet, amelyben 
immár hetek óta élünk, az ünnepre való készülődésünkre is 
bélyeget nyom. Hamar Dávid, Szentendrén élő lelkésszel bibliai 
párhuzamokról és az ünnep üzenetéről beszélgettünk.

Lelkészként másképp fogsz szólni idén a 

megváltásról?

A válsághelyzet óta én magam is válaszo-

kat keresek, minek következtében nemrég 

összegyűjtöttem néhány karanténhelyze-

tet a Bibliából. Ezek közül az egyik maga az 

ószövetségbeli húsvét, a Pészach (páska). 

A zsidók egyiptomi szabadulásuk előtti 

utolsó estén azt a parancsot kapták Isten-

től, hogy házanként öljenek le egy bárányt, 

a vérével jelöljék meg az ajtófélfát, hogy 

amikor éjszaka végigvonul Egyiptomon, a 

megjelölt házak megmeneküljenek a tize-

dik csapás alól. Ha a bárány túl nagy volt 

egy háznépnek, meg kellett osztozniuk, 

méghozzá nem a rokonokkal, vagy a ba-

rátokkal, hanem a szomszédos családdal 

– akár kedvelik egymást, akár nem. Vagy-

is számomra Isten azt tanítja a páskával, 

hogy a karantén egy speciális közösség, 

olyasvalami, ami az elzártság nélkül nem 

létezne, és ezt éljük meg most mi is a min-

dennapokban.

Milyen más „karanténhelyzetek”-ről szól 

még a Biblia?

Idesorolom a szombatokat és a több napos 

ünnepeket is (mint a Purim, a Sávuót, vagy 

a Szukkót), de elzárás a következménye 

bizonyos tisztasági törvényeknek is, me-

lyeknek az okát az Ószövetség népe még 

nem is feltétlenül ismerte, mégis a köve-

tésükkel higiéniai szabályokat tartottak be. 

Szombaton – és az ünnepeken – a zsidók 

bezárják a boltjaikat és otthon maradnak. 

Ez számukra egyértelmű versenyhátrányt 

jelentett, pláne akkor, amikor más népek 

még nem ismerték a hétvégét. Isten mégis 

azt mondta, maradj otthon, és tartson meg 

a hited abban, hogy nem fogsz tönkremen-

ni. Most mi is éppen ezt éljük – fogalmunk 

sincs, mi lesz a munkánkkal, a kenyérke-

resetünkkel. Viszont éppen emiatt a zsidó 

szombat a gondoskodásról is szól, mert 

abban a parancsban, hogy „őrizkedj a mun-

kától”, egyben az is benne van, hogy „bízz 

bennem”, hiszen Isten nem azért kéri ezt, 

hogy ellehetetlenítse a népét.

És milyen tanulságul szolgálhatnak ezek 

nekünk ma?

Valamennyi példa a hit próbatételéről, a 

közösség felé fordulás szükségességéről, 

valamint az egyéni felelősségvállalásról 

szól. Más úgy megélni ezeket az időket, 

hogy tudom azt, van egy felsőbb erő, 

aki azt is látja, amit én most (még) nem, 

és bármi történik, gondoskodik rólam. 

Ugyanakkor a közösségben való újfajta 

lét is egy próba – napirendet kell kiala-

kítani, össze kell csiszolódni, tudni kell 

új módokon is megnyílni a másik felé, és 

hajlandónak lenni az önzetlenségre. Azt 

látom, nemcsak azoknak iszonyú nehéz 

ez a helyzet, akik egyedül vannak, hanem 

azoknak is, akik másokkal vannak össze-

zárva. Mi most öten vagyunk otthon, de 

ez teljesen más minőség, mint egy szok-

ványos hétvége, és még csak a 9. napnál 

tartunk, de mindannyiunk átélte már az 

érzést, hogy most inkább messzire sza-

ladna. Ugyanakkor folyamatosan nyitva 

kell tartani a szemünket, hogy ki szorul se-

gítségre. Ez az isteni észjárás az említett 

bibliai helyzetek mindegyikében megje-

lent, hiszen az elzártság ellenére is mindig 

volt valami, amit tenni lehetett. Ami pedig 

a felelősségvállalást illeti, az számomra 

arról szól, hogy bár most a közösség kizár, 

mert „tisztátalan” vagyok (vagy lehetek), 

de azzal, hogy engedelmeskedek – és be-

tartom a social distancing szabályát – a 

közösségem javát szolgálom.

Ez mind, amit elmondasz, a fegyelmezett-

ségről szól, a nehézségek papírforma sze-

rinti ideális megéléséről. Az élet azonban 

nem így működik, sőt, mindannyian élünk 

át félelemmel vagy aggódással teli per-

ceket is.

Manapság úgy gondolunk a félelemre, mint 

valami rossz, elűznivaló dologra. Pedig egy 

bizonyos szintig a félelem képes elvinni 

bennünket a jó irányba. Amikor életem-

ben először elmentem az Adriára hajózni, 

hatalmas viharba keveredtünk. Teljes tu-

datlanságomban semmilyen félelemérzet 

nem volt bennem, azt gondoltam, elég lesz 

lemenni a kabinba, és majd lesz valahogy. 

A kapitány viszont félt. Ő teljesen tisztában 

volt azzal, hogy mi forog kockán, és ezért 

cselekedett – tudta, hogy minél hamarabb 

el kell jutnunk egy öbölbe, ahol kiköthe-

tünk. Vagyis a félelem néha segít abban, 

hogy elkezdjük keresni, ami valóban szi-

lárd, biztos pont tud lenni az életünkben.

Hamar Dávid régészként végzett az 

 ELTÉ-n, majd apologetikát és teológiát 

tanult az Oxfordi Egyetemen. Jelenleg 

a budapesti Agóra Corvin evangéliu-

mi gyülekezet lelkésze, emellett házi 

sörfőző tanfolyamokat tart. Feleségé-

vel és három gyermekével Szentendrén 

élnek.

HAMAR DÁVID I Fotó: Medveczki Tamás



A segítés sztereotípiákat dönt

Van, aki a csigaházába húzódik, más a barátainak önti ki a szívét, 
megint más megpróbál túlélni. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, 
ha már ekkorát fordult az életem, a felszabaduló időmet a közösség 
segítésének szentelem. Közülük beszélgettünk néhánnyal.

Silip Norbert „békeidőben” 

lökhárítókat javít. Szerencsére 

egy isteni sugallatnak köszön-

hetően már korábban rájött, 

hogy ha az autóikat úgyis nála 

hagyják a megrendelők, akár 

fertőtleníthetné is azokat, mi-

közben dolgozik rajtuk. Ezért 

vásárolt egy ózongenerátort, 

ami a vírusok, baktériumok, 

gombák ellen nyújt biztos 

megoldást, plusz a nem kí-

vánt szagokat is megszünteti. 

Most viszont nem a klímákat 

tisztítja, hanem Szentendre 

városának egészségügyi in-

tézményeit, vagy épp a haj-

léktalanszállót.

„Egy motoros csapat vezetője 

vagyok, és rólunk mindenki azt 

gondolja, hogy csibészek va-

gyunk, bandázunk. De ez nem 

így van, közülünk is sokan segí-

tenek, így azt gondoltam, hogy 

ha már van egy ilyen generá-

torom, akkor miért ne használ-

jam” – meséli Silip, aki az elmúlt 

napokban fertőtlenítette a 

hajléktalanszállót, a gondo-

zási központ három helyiségét 

és a gyermekorvosi rendelő 

bizonyos részeit is. Az ózonos 

tisztítás után csak egy alapos 

szellőztetés kell, és minden 

mással szemben hatalmas 

előnye, hogy olyan helyekre 

jut be, ahova más nem, gáz 

mivolta miatt. Silip nem csak 

helyben segít, a budakalászi 

egészségházat is fertőtlenítet-

te, amely 2400 légköbméteres. 

Norbert felajánlása az is, hogy 

a közfeladatot ellátó szent-

endreiek (rendőrök, tűzoltók, 

mentőszolgálati dolgozók stb.) 

autóit ingyen fertőtleníti, szent-

endrei lakosoknak pedig most 

fél áron, 2500 forintért nyújtja a 

szolgáltatást.

Kővári Attila, a Magyar Kétfar-

kú Kutyapárt keretein belül 

az ebédkiszállításban vette ki 

a részét, ugyanis a gondozási 

központ munkatársai segít-

ségre szorulnak a megnöve-

kedett rendelések miatt. A 

civilek mellett a polgárőrök és 

az önkéntes tűzoltók is segítik 

a munkát, bekapcsolódva a 

kiszállításba. „Meghirdettem 

helyben, hogy önkénteseket 

keresünk, 12 ember jelentke-

zett három nap alatt. Felmér-

tük, ki mit szeretne csinálni, 

kaptak egy tájékoztatót, mit 

és hogy javasolt tenni, és mit 

nem. Én ideiglenesen elveszí-

tettem a munkám, itthon ülnék 

egyébként. Cselekvő állampol-

gár vagyok, a Kutyapárt pedig 

amúgy is segít ilyen helyzetek-

ben. Azért csinálom ezt, mert 

segíteni jó.”

Kiss Gabriella iskolába jár és 

dolgozik egyszerre. „Régóta 

szerettem volna önkéntes-

kedni, de eddig nem fért bele. 

Tanultam szociálpedagógiát, 

így nem áll messze tőlem ez 

a terület. Most viszont lett rá 

időm. A szüleim 200 kilomé-

terre élnek tőlem, nekik nem 

tudok segíteni, de segítek má-

soknak.” Gabriella az ebédki-

hordásba kapcsolódott be. 

Tapasztalata szerint az idősek 

nagyon kedvesek, pozitívak. 

„Látszik, hogy hol jelent igazán 

segítséget az ebéd, vannak, 

akik nagyon kevés nyugdíjból 

élnek. Ha elkeveredtünk, segí-

tettek, ha késtünk, megértőek 

voltak. Mikor hazaértem, majd-

nem elsírtam magam, mert 

olyan életeket láttam. Van, aki 

a demens férjét ápolja, ezért 

nem tud boltba menni, van, 

aki mozgásában korlátozott. 

Azt látom, fontos számukra az 

SILIP NORBERT | Fotó: Medveczki Tamás
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Akkor a félelem egyben lehetőség is?

Igen. Azt gondolom, hogy ez most egy 

olyan pillanat, éppen húsvét előtt, ami-

kor érdemes elgondolkodni azon, hogy 

mennyire megszoktuk, mindent az el-

lenőrzésünk alatt tarthatunk. Felépítet-

tünk egy világot, amelyben van orvos-

lás, gyógyszerek, nincsenek már nagy 

háborúk, viszonylagos jólétben és alkot-

mányos rend adta keretek közt élünk. És 

mégis van, amit elvesztettünk. Néha az 

az érzésem, Istent nem a félelem, hanem 

a hamis biztonságérzet takarja el a sze-

münk elől. Most viszont megtapasztaljuk 

a törékenységünket, és én azt gondolom, 

az alázatból jó dolgok tudnak születni. 

Például elgondolkodhatunk azon, hogy 

elfogadjuk-e azt a szűnni nem akaró 

szeretetet, amivel Isten közeledik az 

emberek felé Jézus húsvéti áldozatán 

keresztül.

Más emberek leszünk, ha ennek vége 

lesz?

Szerintem mindannyian megpróbálunk 

majd oda visszamenni, ahol korábban is 

voltunk. A modernitás kerekei nem most 

fognak kizökkenni a sínről. Egy oxfordi 

professzorom pár éve azt mondta, ahhoz 

vi lág égés kellene. Viszont amit átélünk, 

képes lehet átformálni a kapcsolatainkat – 

helyreállítani a kapcsolatunkat magunkkal, 

az embertársainkkal és nem utolsósorban 

Istennel. Ugyanis rengeteg kérdést, amit 

évek óta ad acta raktároztunk el, elő kell 

venni és meg kell válaszolni: Ki vagyok? 

Mi vagyok? Mi az én hatásom a világra? 

S vajon tényleg az a fontos, amit tegnap 

annak tartottam? Még csak két hét telt el, 

de azt látom, hogy már most nagyon sok, 

korábban háttérbe szoruló, fontos dolog 

sorolódott előre.

Gálfi Sarolta



emberi szó, rengeteget jelent 

nekik egy ‘hogy van’ kérdés is” 

– meséli Gabriella. Elmondása 

szerint sokan ügyes akasztókat 

fabrikáltak, hogy oda lehessen 

adni a dobozokat közeli érint-

kezés nélkül. „Mindenkinek 

kéne egy kis társadalmi fe-

lelősségvállalás, akinek van 

lehetősége, az keressen vala-

mit, mert most van itt az ideje 

a segítésnek.”

Kulcsár Alexandra 1993-ban 

költözött Szentendrére. Ő ott-

honról segít, de nem akárhogy.

„Azt éreztem, hogy a járvány 

terjedéséről szóló hírek egy-

re több negatív gondolatot 

generálnak bennem, és ezt át 

akartam formálni. A cselekvés 

mindig segít ebben – gyerek-

korom óta így működöm. Min-

den félelmemet így bontottam 

le eddig. Hiszek a ‘gondolkodj 

globálisan, cselekedj lokálisan’ 

elvben.” Először csak ebédet 

rendelt egy egyedülálló, kis-

gyerekes egészségügyi dolgo-

zónak, aztán ehhez többen is 

csatlakoztak. Mostanra sikerült 

elérni, hogy a helyi mentősök 

két hónapig ebédet és vacsorát 

kapnak, köszönhetően néhány 

jószándékú szentendreinek. 

„Aztán olvastam, hogy Budaör-

sön 24 óra alatt összedobták 

a helyiek a mentőállomás 

ózongenerátorának árát. Utá-

nanéztem, az mire jó, megkér-

deztem a helyi mentőállomás 

vezetőjét, szükségünk lenne-e 

rá, és milyenre. Találtam egy 

megfelelőt, megvettem, és 

kiraktam a Szentendre blogol 

oldalra, hogy akinek van ked-

ve, beszállhat. Így kezdődött 

az egész.” Azóta a gyermekor-

vosi rendelőket fertőtlenítet-

ték az önkéntesek, rengeteg 

tisztítószert, fertőtlenítőszert 

vittek ki a helyi egészségügyi 

és szociális intézményeknek. 

Gyűjtött laptopokra pénzt rá-

szoruló családoknak, de szer-

zett orvosi maszkokat is, 4-500 

orvosi maszkot sikerült adni az 

időseknek és krónikus beteg 

gyerekeknek. „Nem tudom, 

hogyan történt, de egy moz-

galom lett belőle. Rengeteg 

új embert ismertem meg, akik 

mind csillogó szemmel és lel-

kesen segítenek a közösség-

nek. Jó volt látni, hogy dőlnek 

meg sztereotípiák: senki se 

kérdezi, bal- vagy jobboldali 

vagy, a BMW-s srácok éppúgy 

segítenek, mint a bicajos pol-

gárőrök, a jómódúak mint a kis-

nyugdíjasok. És mosolyognak 

az emberek, ha megköszönöd 

nekik, amit tesznek a városért, 

a többiekért.”

Piszkátor Ildikó üvegmozaik-

készítő és festőművész, gye-

rekeknek tart foglalkozáso-

kat. Most ez kútba esett, ezért 

rengeteg ideje szabadult fel. Ő 

úgy döntött, varrni fog. „Erőtel-

jes belső inspirációt éreztem 

ezzel kapcsolatban” – mesél-

te lapunknak. Szerencsére a 

foglalkozások miatt volt bőven 

alapanyaga, textiltől a gumikig, 

így adta magát az ötlet, hogy 

maszkokat varrjon. Az elején 

annyira belelendült, hogy napi 

10-12 órán át varrt. Amint el-

készült egy adaggal, azonnal 

vitte is valaki – a körzeti orvo-

soktól kezdve, a kiskovácsi kór-

házon át a gondozási közpon-

tig megannyi helyen fogadták 

örömmel a védőeszközt. Ma 

már főleg egy segítő facebook 

csoporton keresztül osztják 

el a maszkokat. Szerencsére 

mára akadtak társai, többen 

varrnak önkéntes munkában. 

Van, aki anyagot ad, van, aki 

előre felvágott gumit. Ahogy 

ő fogalmaz: „Nagy egymásra 

találások vannak, fantasztikus 

összefogás alakult ki a segítők 

között.” Már nem is számolja, 

hány maszk került ki a kezei 

alól, de az 500-at meghalad-

ta. Ahogy ő fogalmaz: „Nem 

vagyok hajlandó félelemben 

élni” – és ezt talán érdemes 

nekünk is megfontolnunk.

Valcz László néhány hete 

nyitotta meg gyrosozóját Le-

ányfalun. Hiába a rossz időzí-

tés, úgy döntött, nem lazsál, 

összefog barátaival (Kovács 

Zoltán, Ferenczi Attila, Sápi 

Viktória), és inkább a szent-

endrei mentőállomás dolgo-

zóit támogatja meleg étellel. 

Emellett vásárolt maszkot, 

kesztyűt, amit az egészség-

ügyi ellátóknak juttatott el. 

Amikor arról kérdezem, miért 

csinálja, nem sokat gondolko-

dik a válaszon. „Ilyenkor kell 

összefogni, és ezzel talán 

kicsit jobbá tesszük a men-

tősök napját. De az sem baj, 

ha megkérdezzük a szom-

szédot, vagy idősebb rokont, 

hogy szüksége van-e a se-

gítségre, kell-e neki valami. 

Mert ez nem kerül semmibe, 

csak időbe.” Lászlóhoz csat-

lakozott Sütő Dávid, a Chris-

tine étterem konyhafőnöke is, 

aki Balla Gergő segítségével 

takarította ki egy speciális 

fertőtlenítővel a gyerekorvo-

si rendelő várótermét és egy 

belső részét. „Ameddig a ke-

retek engedik, addig segítek. 

Ez nem kérdés.”

Zimre Zsuzsa

KISS GABRIELLA | Fotó:MedveczkiTamás

KULCSÁR ALEXANDRA 
Fotó: Kardos Gábor.

PISZKÁTOR ILDIKÓ | Fotó: Medveczki Tamás

VALCZ LÁSZLÓ 
Fotó: Medveczki Tamás
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RÖVID HÍREK

testÜleti hírek A képviselő-testület 

március 11-i ülésének fontosabb határo-

zatai:

• Öt évre Dublinszki-Boda Pétert nevezték 

ki április 1-től a Szentendre Város Egész-

ségügyi Intézményei vezetőjének, miután 

az előző intézményvezető, dr. Pázmány 

Annamária megbízatása lejárt.

• Március 16-tól Rozman Gábor a V8 Uszo-

da és Szabadidőközpont üzemeltetőjének, 

az Aquapalace Kft.-nek az új ügyvezetője 

határozatlan időre. Az új uszoda-igazga-

tót nyolc pályázó közül választották ki a 

képviselők.

• A Ferences Gimnázium épülő új sport-

csarnoka kapcsán felmerülő parkolási 

problémák miatt összehívják a Közlekedési 

Kerekasztalt, amelybe meghívják a Feren-

ces Rendtartomány képviselőjét is. Emel-

lett a polgármester is tárgyalásokat kezd 

a sportcsarnok tulajdonosával a tervezett 

rendezvényeik számáról és jellegéről.

• Az önkormányzat támogatja a már ko-

rábban is tervezett dömörkapui lovastu-

risztikai fejlesztést, és ennek érdekében 

felhatalmazta a polgármestert, hogy 

előszerződést kössön a földterület ha-

szonbérletéről és tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozatot adjon a Magyar Lovas Turisz-

tikai Szövetség projektjéhez.

• Pályázatot írnak ki a szentendrei lakó-

közösségek és vállalkozások számára az 

úgynevezett 1+1 út- és járdafelújítások 

folytatására. A város idei költségvetésé-

ben erre a célra eredetileg 25 millió forintot 

különítettek el, ebből 8 millió forintot már 

fel is használtak.

• A képviselők hozzájárultak, hogy a Vuji-

csics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola 

oktatása a jövőben grafika- és festészet 

tanszakkal is kiegészüljön. Döntöttek ar-

ról is, hogy a városi zeneiskola tanulóinak 

létszáma jelentősen bővülhet.

• A képviselő-testület többsége meg-

szavazta, hogy a jövőben a bizottsági 

elnökök tiszteletdíja a tanácsnokokéval 

azonos szintre, havonta 263 ezer forintra 

emelkedjen.

• Az önkormányzat hozzájárul, hogy a Vá-

rosi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020-21-ben 

a távhőszolgáltatás energiabeszerzését a 

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szö-

vetsége által koordinált közös gázbeszer-

zésen történő részvétellel valósítsa meg.

ONliNe BeirAtkOzÁs Az ÓvODÁkBA 

Módosul a koronavírus járvány miatt az 

óvodai beiratkozás menete a 2020/2021-

es nevelési évre. A szülők e-mailben 

vagy telefonon jelentkezhetnek a város 

óvodáiba gyermekükkel április 2. és 17. 

között. A Szentendre Városi Óvodák és 

Tagóvodái – Bimbó utcai Tagóvoda, Egres 

úti Tag óvo da, Hold utcai Tag óvo da, Izbégi 

Tagóvoda, Püspökmajor ltp-i Tagóvoda, 

Szivárvány Tagóvoda, Vasvári Pál úti Tag-

óvo da – e-mail címe: ovodajelentkezes@

gmail.com; telefonszámai: (26) 785-149, 

(26) 816-637.

teXtilMAszkOk és kézfertőtleNítők 

érkeztek Az önkormányzat megrendelé-

sére 8500 mosható, fertőtleníthető, több 

rétegű textilmaszk érkezett városunkba. 

Ebből 1400 darabot március 30-án osz-

tottak ki a városi intézmények és a Polgár-

mesteri Hivatal dolgozói számára, a többit 

vésztartalékként rendelte a város. A Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a közétkezte-

tést biztosító konyha számára szentendrei 

önkéntesek varrtak maszkokat.

Március 31-én mintegy két raklapnyi – 

raklaponként 850 liter – kézfertőtlenítőt 

sikerült a polgármesteri kabinetnek besze-

reznie, melyeket a rendelőintézet, a házi- 

és gyermekorvosok, a város intézményei 

számára osztanak szét, az előzetes igény-

felmérések alapján egy-két hónapra ele-

gendő. A kistérségi összefogás keretében 

a kabinet a többi térségi önkormányzat 

számára is biztosította ezt a beszerzési le-

hetőséget. A szállításban Leidinger István 

pomázi polgármester nyújtott segítséget.

véDőfelszerelések vÁrOsi iNtéz-

MéNYekNek A város működtetésében 

nélkülözhetetlen feladatokat ellátó vá-

rosi intézmények – Gondozási Központ, a 

Családsegítő Központ, a Városi Szolgáltató, 

a Rendészeti Igazgatóság, a Polgárőrség 

– munkatársai számára az önkormányzat 

beszerezte a munkájuk ellátáshoz szük-

séges védőfelszereléseket, eszközöket: 

védőszemüvegeket, nem orvosi védőruhá-

kat, gumikesztyűket, egyszer használatos 

gumikesztyűket, illetve a hajléktalanszál-

lónak érintés nélküli, infra lázmérőket. Mi-

vel ezek az eszközök gyorsan elhasználód-

nak, a polgármesteri kabinet munkatársai 

több céggel is tárgyalnak, hogy megfelelő 

minőségű és kedvező árú védőfelszerelé-

sekhez sikerüljön hozzájutni.

Átszervezik A hÁzi- és A GYerMek-

OrvOsi AlAPellÁtÁst Miniszteri utasí-

tásra ideiglenesen átszervezik a felnőtt 

házi- és a gyermekorvosi alapellátást. A 

cél, hogy az orvosi praxisok és ügyeletek 

betegellátó kapacitását összevonva akut 

betegellátó központokat hozzanak létre, 

amelyekben a légúti és nem légúti pana-

szokkal érkező betegek ellátását teljesen 

elkülönítik. E központokon kívüli praxisok-

ban kizárólag távkonzultáció történik.

Jelenleg még folynak az egyeztetések a 

különböző szakmai szervezetekkel. Márci-

us 27-én dr. Vörös József mb. járási tisztior-

vos Fülöp Zsolt polgármester javaslatára 

egyeztető megbeszélésre hívta össze az 

alapellátásban dolgozó házi- és gyermek-

orvosokat és az ügyeleti ellátást nyújtó or-

vosokat. Az orvosok a számtalan probléma 

mellett több megoldási javaslatot vetettek 

fel, ezek összegzésére létrejött egy ideig-

lenes járási orvosi egyeztető fórum, amely 

a döntéshozók felé javaslatcsomagot állít 

össze a járvány terjedésének fékezésére, 

az előzetes szűrésre, a koronavírussal fer-

tőzött betegek minél hamarabbi, a többi 

betegtől szeparáltan történő ellátására, 

járványhelyzetben a megfelelő beteg-or-

vos kapcsolat kialakítására.

éPÜl Az ÚJ kerékPÁrOs híD A DerA-PA-

tAk felett Jó ütemben haladnak az Euro-

velo 6 nemzetközi kerékpárút fejlesztési 

munkálatai Budapest és Szentendre kö-

zött. A tervek szerint nyár végétől birtokba 

is vehetik a kerékpárosok az 5,6 kilométe-

res szakaszt.

A kerékpárút részeként a város déli határá-

ban a Dera-patak ártéri területe felett egy 

36 méter szabad nyílású új kerékpáros híd 

épül az árvízvédelmi töltés magasításával. 

A két darabból álló, összesen 18 tonna tö-

megű acélszerkezetet egy 160 tonna te-

herbírású daru segítségével emelték be a 

korábban elkészült vasbeton hídfőkre. A 

pontos beállítást követően a két híd elemet 

összehegesztették a technológiai okok mi-

att épített ideiglenes támaszon. A kerék-

páros hidat 3 méter hasznos szélességgel, 

2×1 haladó sávval, kétoldalon 1,4 m magas 

korlátokkal alakítják ki. A kész szerkezet 

egy acélcső ívtartóval merevített, kéttá-

maszú felsőpályás ívhíd lesz.

A fejlesztés Budapest és Szentendre kö-

zött, mintegy 5,61 km hosszú kerékpá-

ros útvonalszakaszt érinti, amelyen az új 

nyomvonalú kerékpárút építésén kívül a 

meglévő földutakat leburkolják, illetve fel-

újítják a burkolatokat, és fejlesztik a közvi-

lágítást. A szakasz egy része Natura 2000 

védettséget élvező ártéri erdőben vezet, 

ahol a meglévő kerékpárutat korszerűsítik. 
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Szentendre területén új kerékpáros pihe-

nőhelyet alakítanak ki, és két pihenőhely 

újul meg Budakalászon.

A beruházás az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásá-

ban, uniós és hazai forrásból valósul meg. 

A kivitelezést a HE-DO Kft. végzi nettó 850 

millió forint értékben.

ÁtÜteMezték A kéMéNYsePrői el leN-

őr zé se ket Felfüggesztette a katasztró-

favédelem kéményseprőipari szerve a 

március 17. utáni időszakra meghirdetett 

társasházi sormunkáit, a kötelező el len-

őr zé se kre később kerül sor. Ez érinti az 

egylakásos ingatlanoknál egyeztetett idő-

pontokban elvégzendő ellenőrzéseket és 

megrendeléseket is, kivéve, ha az el len őr-

zés elvégzését halaszthatatlan fontossá-

gú probléma indokolja. A kéményseprők 

továbbra is elvégzik a műszaki vizsgála-

tokat, az üzemzavar-elhárítást és a ké-

ményseprőipari nyilatkozatokhoz kötődő 

feladatokat. Az ügyfélszolgálat működése 

zavartalan, de személyes megjelenés előtt 

időpontot kell egyeztetni a Pest megyei 

ellátási csoport mobilszámán: +36 (70) 

641 8532. Ügyintézés telefonon: 1818 9-1, 

online: kemenysepro.ugyfelszolgalat@

katved.gov.hu.

A járvány miatt az általános udvariasság 

szabályai is megváltoztak: a szakemberek 

kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel – 

szájmaszk, védőszemüveg, kesztyű –, vala-

mint gyakori kézmosással és kézfertőtlení-

téssel védekeznek a vírus terjedése ellen.

elhAlAsztOttÁk Az ÁrAMszÜNettel 

JÁrÓ kArBANtArtÁsOkAt Városunk 

több utcájában az ELMŰ áramszünettel 

is járó karbantartást tervezett. A kialakult 

rendkívüli helyzetre való tekintettel – az 

áramszünet nehézséget okozna a home 

office-ban dolgozók és a távoktatásban 

résztvevő diákok számára – egyesével fe-

lülvizsgálták a tervezett hálózati beavat-

kozásokat ellátásbiztonsági szempontból. 

A vizsgálat eredményeképpen további 

intézkedésig elhalasztanak minden gyen-

geáramú rendszerfejlesztéshez szükséges 

beavatkozást és rekonstrukciót. Az ilyen 

jellegű munkálatokat csak azokban az ese-

tekben végzik el, ha rövid távon nagyobb 

kiterjedésű üzemzavart előz meg (mint pél-

dául egy autóbalesetben megsérült oszlop 

cseréje). Ezekben az esetekben az érintett 

lakókat szórólapon és plakáton értesítik.

felÚJítÁs A hÁziOrvOsi reNDelőBeN 

Március végén elkezdődött a háziorvosi 

rendelő női és férfi mosdóhelyiségeinek 

teljes felújítása. A korszerűtlen, leromlott 

állapotban lévő helyiségekben új padló és 

falburkolat épül, kicserélik az összes sza-

nitert, felújítják a víz- és a fűtési rendszert, 

új elválasztó paneleket építenek, illetve 

korszerű szappanadagolót, kézszárítót 

szerelnek fel. A mellékhelyiségek higié-

nikus, a mai követelményeknek megfelelő 

kialakítása várhatóan április közepén fe-

jeződik be.

A beruházás teljes értéke 6,3 millió Ft, mely 

az éves városi költségvetésből, valamint a 

Keszi-Ász 14’ Kft, a Bodrog-Hernád-Sajó 

és Térsége Kft. 1 millió Ft összegű hozzá-

járulásából valósul meg. Kivitelező a KE-

SZI-ÁSZ 14’ Kft.

KIEMELT HÍR

helYi OPerAtív tÖrzs AlAkUlt szeNt-

eNDréN Fülöp Zsolt polgármester már-

cius 11-én, az országos veszélyhelyzet 

elrendelését követően megalakította 

az önkormányzat operatív törzsét a jár-

ványügyi veszélyhelyzet kezelésére. A 

testület naponta kétszer – 9 és 16 órakor 

– tanácskozik videokonferencia útján. A 

törzs feladata a településszintű védeke-

zés, illetve a lakosság ellátása, a megfe-

lelő tájékoztatás megszervezése annak 

érdekében, hogy még mielőtt kialakulna 

a tömeges járványhelyzet városunkban, 

a lehető legfelkészültebben tudjanak 

helytállni.

A Helyi Operatív Törzs tagjai: Fülöp Zsolt 

polgármester, dr. Schramm Gábor jegyző, 

Kubatovics Áron tanácsadó, Elek Zsófia 

kabinetvezető, Jámbor Ferenc rendészeti 

igazgató, Mandula Gergely, a Városi Szol-

gáltató NZrt. vezérigazgatója, Varga Ka-

talin kommunikációs vezető. Az operatív 

törzs munkája és a döntései követhetők 

a városi honlapon (szentendre.hu), és a 

város hivatalos Facebook oldalán is.

A Helyi Operatív törzs eddig intézkedései 

a járványügyi veszélyhelyzettel kapcso-

latban:

• rendkívüli szünet elrendelése az ön-

kormányzati fenntartású óvodákban és 

a bölcsődében;

• a személyes ügyfélfogadás felfüggesz-

tése a Városi Ügyfélszolgálaton;

• koronavírus tájékoztató a városi hon-

lapon napi frissítéssel, Gyakran Ismételt 

Kérdések tájékoztató;

• hulladékudvar bezárása;

• karantén elrendelése azon munkatár-

saknál, akik a marokkói küldöttség koro-

navírussal fertőzött tagjával kapcsolatba 

kerültek, illetve döntés az érintett irodai 

munkatársak home office munkavégzé-

séről;

• az otthoni munkavégzés megszervezé-

se azon munkakörökben, melyekben ez 

lehetséges, a Szentendrei Közös Önkor-

mányzati Hivatalnál és szervezeteinél;

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. ve-

zérigazgatójának tájékoztatója a kriti-

kus közszolgáltatásokról: közétkeztetés, 

hul la dék gaz dál ko dás, távfűtés, illetve 

a Társaságnál bevezetett intézkedé-

sekről;

• a közszolgáltatások folyamatos bizto-

sítása érdekében „tartalékos karantén” 

bevezetése;

• védelmi napló vezetése a Helyi Ope-

ratív Törzs tevékenységéről;

• segítségnyújtás megszervezése a 70 

éven felüli, otthon maradást vállaló, sa-

ját ellátásukat biztosítani nem tudó he-

lyi lakók számára: melegétel biztosítás, 

gyógyszerbeszerzés, bevásárlás terén;

• a civil felajánlások és önkéntesek ko-

ordinálása;

• a játszóterek, a Bükkös-parti piac be-

zárása;

• egyéni védőeszközök beszerzése a 

VSZ Nzrt. munkatársainak;

• Maradj otthon! molinók készítése;

• napi riportok készítése a járványügyi 

helyzetről országos és helyi adatokkal, 

készletinformációkkal;

• kríziskommunikáció folyamatosan fris-

sített, állandóan elérhető, átfogó infor-

mációs bázis létrehozásával;

• döntés a tervezett lomtalanítás elma-

radásáról.

A koronavírussal összefüggésben tör-

tént intézkedésekről szóló hírek a kö-

vetkező linken folyamatosan frissülnek:

www.szentendre.hu/koronavirus-info-2
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NeM eMelik A Bérleti DíJAkAt Elha-

lasztja az önkormányzat a tulajdonában 

álló lakások, helyiségek és egyéb bér-

lemények bérleti díjának emelését a ve-

szélyhelyzet fennálltáig a Helyi Operatív 

Törzs döntése alapján. A rendelkezés 

több mint háromszáz önkormányzati bér-

leményt, lakást, garázst, helyiséget és 

földterületet érint.. A már kiszámlázott 

díjakból a többletet az áprilisi számlák-

ban jóváírják.

vsz-kÖzleMéNY A zÖlDhUllADék 

elszÁllítÁsÁrÓl A Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. értesíti a lakosokat, hogy a 

veszélyhelyzetre való tekintettel módosí-

tottak a hulladékszállítási járatterveken és 

munkavállalóik beosztásán. Továbbra is 

ellátják a hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatásban vállalt feladatokat, azonban 

csökkent a zöldhulladék elszállítására for-

dítható kapacitásuk. Kérik, hogy a kialakult 

helyzetre való tekintettel csak a feltétlenül 

szükséges kerti munkákat (elsősorban fű-

nyírás) végezzék el a lakosok, és csak az 

abból származó zöldhulladékot helyezzék 

ki ingatlanuk elé. Amennyiben jelentősebb 

mennyiségű (több mint 4-5 zsák) zöldhulla-

dék keletkezik, abban az esetben javasolják 

a házi komposztálást. Ha mégis szükséges 

a zsákos elszállítás, a zsákokat továbbra is 

csak a szállítási napon, átlátszó zsákban, 

reggel 6:00-ig vagy az ezt megelőző napon 

kell kihelyezni a forgalmat nem akadályozó 

módon. Mindent megtesznek a zökkenő-

mentes szállítások érdekében, az esetleges 

elmaradás miatt kérik a lakosok türelmét.

NYOMOzÁs eMBerÖlés GYANÚJA MiAtt 

Március 29-én, vasárnap este egy állam-

polgár tett bejelentést, hogy egy szent-

endrei ingatlan udvarán tárolt zsákban 

csontokat talált. A rendőrorvos előzete-

sen úgy nyilatkozott, hogy azok emberi 

maradványok, ezért a Pest Megyei Ren-

dőr-főkapitányság soron kívül intézkedett 

azok szakértői vizsgálatáról. Az orvosszak-

értők bevonásával végrehajtott vizsgálat 

nem tudott egyértelmű válaszokat adni a 

felmerült kérdésekre, ezért szükséges to-

vábbi, igazságügyi antropológus szakértő 

bevonása. A Pest Megyei Rendőr-főkapi-

tányság Bűnügyi Osztálya egyelőre isme-

retlen tettes ellen rendelt el nyomozást 

emberölés bűntettének gyanúja miatt.

reNDészek felÜGYelik A szABÁlYOk 

BetArtÁsÁt A Szentendrei Rendészeti 

Igazgatóság biztonsági járőrei március 

31-től ellenőrzik a kormányrendeletben 

előírt kijárási korlátozás betartását. Szin-

tén feladatuk az üzletek esetében az előírt 

idősáv betartásának ellenőrzése, illetve 

segítenek a vásárlók koordinálásában is. 

A HÉV-állomás környékét, ahol gyakran 

megjelennek a hajléktalanok és kialakul-

nak kisebb-nagyobb beszélgető csopor-

tok, reggeltől napnyugtáig két-két járőr 

felügyeli.

sziGOrÚ éGetési tilAlOM A járvány-

helyzet súlyosbodására való tekintettel 

Szentendre város polgármestere elren-

delte az avar és egyéb kerti zöldhulladék 

égetési tilalmát a város egész területén. 

A tilalom a szabadban való égetésre és 

a tüzelőberendezésekre is vonatkozik, 

tehát avarból és kerti hulladékból a ve-

szélyhelyzet megszűnéséig tilos a tűz-

gyújtás!

A közelmúltban több kutatás is rámutatott, 

hogy a szennyezett levegő súlyosbítja a 

koronavírus hatását. Kiderült, hogy a vírus 

megtapad a fűtésből, közlekedésből és 

egyéb szennyező forrásból származó apró, 

finomszemcsés részecskék (PM) felületén, 

és így a fertőzésveszély is megnövekszik. 

Szakértők szerint minél szennyezettebb 

egy terület levegője, annál gyorsabban 

terjedt a vírus. A város vezetése arra kér 

mindenkit, hogy vegye nagyon komolyan a 

rendelkezést, az égetési tilalom betartását 

fokozottan ellenőrzik.

rANGOs kitÜNtetést kAPOtt vÁrO-

sUNk Európai Örökség címet adományo-

zott Szentendrének az Európai Bizottság, 

amely idén a kontinens kulturális és tör-

ténelmi öröksége tíz jelentős helyszíné-

nek, elemének ítélte oda az elismerést. A 

European Heritage Label program célja, 

hogy a közös értékekre, az európai tör-

ténelemre és kultúrára alapozva erősítse 

a polgárokban az unióhoz való tartozás 

érzését, közös kulturális örökségünk és 

az európai értékek tiszteletét. A bizottság 

méltatása szerint Szentendre jellegét a 

határokon átnyúló politikai és kulturális 

kapcsolatok hatásai alakították. Fejlődé-

sében a kulturális örökség nagy szerepet 

játszott és lehetővé tette számára, hogy 

hídként működjön Kelet és Nyugat kultu-

rális területei, a Balkán és a Kárpát-me-

dence, valamint a katolikus és ortodox 

kereszténység között. A többnemzeti-

ségű város a vallási tolerancia helyszíne, 

amelyre a kreativitás szelleme, a Duna 

menti kapcsolatok, valamint a magyar, a 

szerb lakosság és más kultúrák pezsgő, 

békés együttélése hatott. Egyedülálló épí-

tészetét a keleti és a nyugati kultúrák ke-

veredése, valamint a művészi szabadság 

határozta meg, amelyeknek élő öröksége 

ma is megtapasztalható.

A március 31-én kihirdetett tíz díjazottal 

az Európai Örökség címet viselő magyar 

helyszínek száma négyre emelkedett: ko-

rábban a Dohány utcai zsinagóga épü let-

együt te se, a Liszt Ferenc Zeneakadémia 

és a soproni Páneurópai Piknik Emlékpark 

nyerte el a címet.

Fotó: Bikali Sándor - Tourinform Iroda



Párbeszéd a Ferenczy Múzeumról

Mint ismeretes, Szentendre Város Képvise-

lő-testülete a 2020. február 26-i ülésén úgy 

döntött, kezdeményezi a Ferenczy Múzeumi 

Centrum (FMC) állami fenntartásba adását, 

valamint a MűvészetMalom leválasztását 

az FMC-ről, mely maradna önkormányzati 

fenntartásban, és a jövőben mint a szent-

endrei képzőművészet kiállítóhelye mű-

ködne.

A döntés mögött meghúzódó indokok a kö-

vetkezők voltak.

Az FMC épületeinek egy része 2020-ra 

használhatatlanná vált, mely tényt Gulyás 

Gábor, az FMC volt igazgatója maga közöl-

te január 9-én kelt levelében Fülöp Zsolt 

polgármesterrel. Tájékoztatása szerint az 

Ámos Imre–Anna Margit Emlékmúzeum, a 

Barcsay Múzeum, a Vajda Múzeum, valamint 

a helytörténeti kiállítóhelyek „légtechnikája, 

világítása és általános műszaki színvonala 

jelen állapotukban olyan károsodást okoz-

hat a kiállított műtárgyakban, amelyet fele-

lősséggel nem vállalhatunk”.

A városvezetés továbbá úgy ítélte meg, 

hogy az FMC struktúrája fenntarthatatlan: 

személyi állománya 110 fő, 10 főállású ku-

rátorral, ráadásul a raktározási költségek – 

tekintettel arra, hogy a gödöllői, ceglédi és 

Üllői úti raktárak idén betelnek – 2020-as 

emelkedésével kell számolni.

Fentieken túl pedig érvként szerepelt a 

testületi döntés mellett az a körülmény is, 

mely szerint Szentendre Város jelenlegi ön-

kormányzata nem tud felelősen tervezni a 

korábbi években rendszeresen befolyó cél-

zott támogatásokkal, pályázati összegekkel.

A képviselő-testületi döntést követően a 

SZAMP nyílt levelet írt a polgármesternek, 

és a Szabad aHang online felületen aláírás-

gyűjtésbe kezdett. Céljuk, hogy az FMC ne 

kerüljön vissza állami tulajdonba, mert vé-

leményük szerint e döntés a távoli jövőre 

nézve is veszteséget jelentene Szentendre 

kulturális életében.

Lapunk megkereste a SZAMP vezetősé-

gét, amelynek nevében B. Szabó Veronika 

elmondta, szeretnék elérni, hogy a város 

vezetése levegye napirendjéről a múzeum 

átadását. Egy ilyen horderejű döntést szé-

les körű szakmai egyeztetésnek kellene 

megelőznie. Kérdésünkre, hogy mi lenne 

a SZAMP számára az ideális forgatókönyv, 

a válasz úgy szólt, hogy a szorongató hely-

zetben ideális megoldás már nem létezik, 

Nyílt levélben kereste meg a Szentendrei Alkotóművészeti Platform 
(SZAMP) Szentendre Város polgármesterét. Az aláírók szerint a Ferenczy 
Múzeumi Centrum állami kézbe adása felelőtlen és hibás döntés, ezért 
szakmai párbeszéd lefolytatását kezdeményezik.

11
–

v
Á

r
O

s

A szAMP nyílt levele

Tisztelt Polgármester Úr!

Mi, a város kultúrájáért, művészetéért ag-

gódó szentendrei polgárok a sajtóból ér-

tesültünk arról, hogy Szentendre jelenlegi 

vezetése a Ferenczy Múzeumi Centrum 

állami kézbe adásának kezdeményezé-

sével felelőtlen és hibás döntést hozott 

az intézmény jövőjéről.

Értetlenül állunk a döntés előtt, amely 

minden szakmaiságot nélkülöz. Úgy 

véljük, hogy a város jelenlegi pénzügyi 

nehézségei nem indokolhatnak egy, a 

távoli jövőre nézve is felmérhetetlen ha-

tású lépést.

Meggyőződésünk, hogy ez a döntés visz-

szafordítható!

Meg kell akadályoznunk, hogy a Feren-

czy Múzeumi Centrum – felbecsülhetetlen 

értéket képviselő műtárgy- és épületállo-

mányával együtt – közvetlenül a Magyar 

Államhoz kerüljön. Az intézmény csak 

akkor maradhat Szentendre arculatának 

egyik legfontosabb alkotóeleme és egy-

ben elsődleges formálója, ha tevékeny-

sége hosszú távon is a város kulturális 

életének szerves részét képezi.

Ugyanakkor úgy véljük, hogy a kormány, 

és azon belül a szakminisztérium is fele-

lősséggel tartozik a múzeumi feladatok 

ellátásához szükséges alapvető források 

biztosításáért, valamint a Ferenczy Múze-

umi Centrum ingatlanainak méltatlanul 

leromlott állapotáért. A kialakult hely-

zetben szükség van az önkormányzat és 

a minisztérium közötti egyeztetésekre, és 

az ezekre épülő megállapodásokra. Az 

önkormányzat részéről pedig elengedhe-

tetlen az eddig elmaradt szakmai párbe-

széd megkezdése civil szereplőkkel és a 

szakmai érdekképviseletekkel!

A nyílt levelet lapzártánkig 437-en írták 

alá, köztük:

Alattyáni István festőművész, Almási 

Gertrúd festőművész, Andorka Tímea 

tervezőgrafikus, Asszonyi Tamás szob-

rászművész, Áfra János író, B. Szabó 

Veronika építész, belsőépítész, Bálint 

Gábor formatervező iparművész, Bá-

lint Ildikó festőművész, Bartha Andrea 

jelmeztervező művész, Benkovits Bá-

lint grafikusművész, Bp. Szabó György 

grafikus, zenész, Brutyó Mária fes tő res-

tau rá tor, Buzinkay Géza sajtótörténész, 

Chilf Mária képzőművész, Czakó Margit 

textiltervező művész, Csákány István 

képzőművész, Deim Péter Pál fotómű-

vész, dr. Török Katalin művészeti író, 

dr. Mazányi Judit művészettörténész, 

Eörsi Anna művészettörténész, Ferkai 

András építész, Ficzere Krisztina Kyru 

iparművész, Gergye Krisztián rendező, 

koreográfus, Golda János DLA építész, 

Haász István festőművész, Hajdú Lász-

ló festőművész, Herpainé Koltai Andrea 

Kultcafé tulajdonos, Hugyecsek Balázs 

restaurátor, képzőművész, Juhász Gergő 

képzőművész, Kauroch Márton mé dia-

mű vész, Kecskés Robin képzőművész, 

Kemény Zoltán grafikusművész, Keresz-

tury Tibor író, szerkesztő, Kisfalusi Márta 

keramikus, Kővári Attila díszlettervező, 

Krizbai Sándor festőművész, Kürti Eme-

se művészettörténész, Lukoviczky Endre 

festőművész, Margit Szabolcs képzőmű-

vész, Mélyi József művészettörténész, 

Nagy Barbara DLA képzőművész, Orcsik 

Roland költő, Pacsika Rudolf képzőmű-

vész, Pistyur Gabriella textilfestő, Pistyur 

Imre szobrászművész, Rappai Zsuzsa 

művészettörténész, Récsey Manyi Esz-

ter művészetmenedzser, Rényi András 

művészettörténész, Regős Anna tex-

tilművész, Regős István festőművész, 

Reményi József Tamás szerkesztő, kri-

tikus, Sasvári Edit művészettörténész, 

Schneller János művészettörténész, 

Selyem Zsuzsa író, irodalomtörténész, 

Szikra Renáta művészettörténész, Tor-

ma Tamás építészkritikus, Vincze Ottó 

képzőművész.
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a továbblépéshez, az igazgatói pályázat 

korrekt lebonyolításához és az együttgon-

dolkodáshoz kellene megfelelő kereteket 

teremteni. A szakmai és gazdasági koncep-

ciót, a továbblépés irányát kialakítani csak 

az új igazgatóval együtt szabad. Az intéz-

mény állami tulajdonba adása a jelenlegi 

jogi környezetben nem szavatolja a gyűj-

temény és az épületállomány megőrzését, 

fejlesztését.

Arra kérdésre, hogy vannak-e soraik közt 

olyan szakértők, akik akár számokkal alá-

támasztott megoldási javaslattal segíte-

nék a város vezetését, B. Szabó Veronika 

elmondta, hogy az aláírók közül is sokan 

tudnának együttműködni a helyzet meg-

oldásában – ezt többen már jelezték is –, 

azonban számokkal alátámasztott, reális 

megoldási javaslatok csak az új igazgató-

val egyeztetve születhetnek. Erre az önkor-

mányzatnak kellene platformot teremtenie. 

Számos ötlet felmerült beszélgetések során 

– például ami kiállítóhelynek alkalmatlan, 

az még alkalmas lehet múzeumpedagógiai 

foglalkozások, pop-up kiállítások, perfor-

manszok, vagy akár egynapos események 

megtartására –, ám ehhez is szükséges az 

új igazgató, és a város által is elfogadott új 

koncepció.

A nyílt levélben foglaltakra Fülöp Zsolt, 

polgármester 2020. április 1-jén levélben 

reagált. Véleménye szerint a költségvetés 

helyzetéről és a szükséges városi forrá-

sok mértékéről eltérően gondolkodnak, 

ugyanakkor egyetértést lát abban, hogy 

miniszteri szintű egyeztetésekre van 

szükség, melyet korábban már kezdemé-

nyezett is. A polgármester hangsúlyozta, 

nincs lezárt döntés az FMC állami kézbe 

adásáról, és elfogadta azt a kritikát, mely 

szerint az FMC-ről való kérdésben szakmai 

párbeszédet kellett volna kezdeményez-

nie. Megígérte, hogy erre – a járványügyi 

helyzetre tekintettel – online formában 

sort fognak keríteni. (Az FMC ügyében szü-

letett valamennyi dokumentum elérhető 

a város hivatalos honlapján, A Ferenczy 

Múzeumi Centrum-ügy menüpont alatt.)

Fotó: szevi

tisztelt szentendrei Alkotóművészeti Platform!
Polgármesterként megkülönböztetett 

tisztelettel viszonyulok városunk művé-

szeti, azon belül a képzőművészeti öröksé-

géhez, a kulturális hagyományainkhoz és a 

kortárs művészetünkhöz épp úgy, mint az 

ezek számára magas minőségben meg-

mutatkozási teret és otthont adó Ferenczy 

Múzeumi Centrum intézményéhez is.

Ezért is köszönöm a sokak által aláírt – akik 

között számos általam is személyesen is-

mert, számomra is mértékadó honfitársam 

van –, a múzeum jövőjét érintő kérdések 

ügyében megfogalmazott nyílt levelet. 

Fontosnak tartom az őszinte és nyílt pár-

beszédet közös ügyeinkről.

A város költségvetési helyzetéről, te-

herbíró képességéről és az FMC gazdál-

kodásáról, az intézménynek biztosítani 

szükséges városi források mértékéről 

nyilvánvalóan mást gondolunk. Ugyan-

akkor kérem, fogadják el: nem a város 

művészeti hagyományaival szembeni 

érzéketlenséggel egyenértékű a város-

vezetés azon álláspontja, mely szerint 

– a jelenlegi önkormányzati finanszíro-

zási rendszerben – Szentendre város 

költségvetési forrásaihoz képest erősen 

túlméretezett a Ferenczy Múzeumi Cent-

rum működtetésének a feladata. Hasonló 

méretű művészeti-kulturális intézménye-

ket kizárólag a főváros, vagy városunknál 

messze jobb költségvetési adottságokkal 

rendelkező megyei jogú városok tartanak 

csak fent.

Tulajdonképpen ennek a problémának 

a megértését látom a nyílt levél utolsó 

bekezdésében, amikor felvetik, hogy 

„Ugyanakkor úgy véljük, hogy a kormány, 

és azon belül a szakminisztérium is fele-

lősséggel tartozik a múzeumi feladatok 

ellátásához szükséges alapvető források 

biztosításáért, valamint a Ferenczy Múze-

umi Centrum ingatlanainak méltatlanul 

leromlott állapotáért.”

Kifejezetten köszönöm, hogy kimondják: 

„A kialakult helyzetben szükség van az 

önkormányzat és a minisztérium közötti 

egyeztetésekre, és az ezekre épülő meg-

állapodásokra.”

Éppen ezért kezdeményeztem tárgya-

lásokat levélben a szakminisztériumnál, 

dr. Kásler Miklós miniszter úrnál, illetve a 

miniszterelnökséget vezető miniszternél, 

dr. Gulyás Gergelynél.

Szeretném egyértelművé tenni, hogy 

nem hoztunk döntést a Ferenczy Múze-

umi Centrum állami-kormányzati, illetve 

minisztérium kézbe adásáról. Nincs lezárt 

döntés ebben a kérdésben. Lényegében 

azt kezdeményeztük, amit a nyílt levél írói 

is szorgalmaznak, legyen egyeztetés a 

múzeumi intézményünk fenntartásával, 

finanszírozásával kapcsolatos kérdé-

sekről, mert hiszem, hogy mindenkinek 

ugyanaz a célja: egy jól, biztonságosan 

és kiszámíthatóan működő és finanszí-

rozású intézmény. Ennek a megnyugtató 

megoldását keressük.

Ugyanakkor elfogadom a levelükben 

megfogalmazott kritikát, mely szerint: 

„Az önkormányzat részéről pedig elen-

gedhetetlen az eddig elmaradt szakmai 

párbeszéd megkezdése civil szereplőkkel 

és a szakmai érdekképviseletekkel!” Ezt 

a magam részéről is szükségesnek tar-

tom, és a jelenlegi járványügyi helyzetre 

tekintettel online formában sort fogunk 

keríteni rá.

Továbbá partnernek hívom a nyílt levél 

megfogalmazóit és aláíróit, hogy – a rend-

kívüli helyzet elmúltával – erőforrásaikhoz, 

lehetőségeikhez mérten a kapcsolatrend-

szerükön keresztül támogassák az FMC-t, 

valamint segítsék az intézményben dol-

gozók és a leendő új vezetés munkáját. 

Hiszen éppen zajlik a Ferenczy Múzeumi 

Centrum intézményvezetői pályáztatása. 

A komoly szakmai pályázók és az igé-

nyes pályázatok ismeretében kifejezet-

ten bizakodó vagyok, hogy sikerül olyan 

intézményvezetőt választanunk, akinek a 

vezetése mellett garantálni tudjuk, hogy 

Szentendre művészeti-kulturális öröksé-

géhez, hagyományaihoz, egyediségéhez 

méltó módon működjön az intézmény az 

előttünk álló évtizedben.

Felelősen, szeretettel segítve egymást, 

vigyázzunk egymásra!

Szentendre, 2020. április 1.

Fülöp Zsolt

polgármester
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Szentendrei múzeumok felülnézetből

Február vége óta – amikor is a képvise-

lő-testület megszavazta az ez évi költség-

vetést és ezzel párhuzamosan bejelentette, 

hogy elsősorban financiális okok miatt fel-

ajánlja a kezelésében lévő múzeumokat az 

államnak – országos médiumok ugrottak 

rá a témára. S jól is van ez így – feltéve, ha 

korrekt a tájékoztatás –, hiszen a mindössze 

huszonnyolc ezer lakosú Szentendrén az idő 

sok olyan értéket halmozott fel, ami sehol 

máshol nincs az országban, csak itt. Köz-

helynek tűnhet, de Szentendre már hosszú 

ideje nemcsak a szentendreieké.

A város a hetvenes évektől kezdett a széles 

tömegek számára ismertté, közkinccsé vál-

ni. Az idegenforgalom rohamos térhódítása 

hozta magával azokat a rek lám szlo ge ne ket, 

melyeknek az volt a céljuk, hogy felkeltsék 

a figyelmet, a kíváncsiságot és egyben 

tömören jelezzék: mire is számíthat az ide 

látogató hazai és külföldi vendég. Ennek a 

célnak a jegyében születtek meg a Szent-

endre a szerbek városa, Szentendre a temp-

lomok városa, Szentendre a festők városa, 

Szentendre a múzeumok városa megfogal-

mazású „védjegyek”, amelyek fél évszázad 

elteltével sem veszítették el tartalmukat, 

ma épp olyan helytállóak, mint keletkezésük 

idején voltak.

Szentendre a szerbek városa

A kifejezés arra utal, hogy a Balkánról a tö-

rökök elől menekülő, s a XVII. század végén 

itt letelepedett délszláv, túlnyomó többsé-

gében szerb lakosság építette fel a XVIII. 

században a hódoltság alatt elpusztult kö-

zépkori Szentendre újkori folytatását. Ekkor 

keletkezett a csak Szentendrére jellemző 

ún. kereskedő- és szőlősgazda-ház típus, 

igazodva építtetője foglalkozásához. (Szent-

endre egyediségei: I.)

Szentendre a templomok városa

A középkori eredetű, római katolikus plé-

bániatemplomon kívül Szentendre hét (egy 

Izbégen, hat a belvárosban) XVIII. századi 

temploma, mint épített örökségünk legér-

tékesebb épületegyüttese, ugyancsak a 

szerbekhez köthető. A Duna-Száva vona-

lától északra eső térségben Szentendre az 

egyetlen hely, ahol mindössze nyolc-kilenc-

száz méteren belül hat pravoszláv barokk 

kőtemplom áll (Szentendre egyediségei: II.), 

sőt: a XVIII. századi pravoszláv egyházművé-

szetben bekövetkezett stílus- és szemlélet-

váltás eredményeként, a szentélyboltozatig 

felérő első barokk ikonosztáz (képfal) is itt a 

városban, a Preobrazsenszka-templomban 

(Bogdányi utca) valósult meg. (Szentend-

re egyediségei: III.) Továbbá az országban 

egyedül Szentendre mondhatja el magáról, 

hogy közterületein jelenleg is hét műemlék, 

vagy helyi védettséget élvező, XVIII. száza-

di szerb ortodox kereszt gazdagítja a város 

szakrális emlékeit. (Szentendre egyedisé-

gei: IV.)

szentendre a festők városa

„Csak emlékeztetni kell arra a különös va-

rázsra, amit a művészekre Szentendre gyako-

rol. Az üde, kedves táj semmiképp sem olyan 

festői, amilyet néhány kilométerrel távolabb 

ne látnánk. De művész vagy nem művész, le-

hetetlen, hogy egyórai szentendrei séta után 

ne érezze azt a nehezen megfogalmazható 

szentendrei légkört, amelyhez mint az egy-

szerű tiszta forráshoz vissza kell térni…Utá-

nozhatatlan légkörére éppen a nemritkaság 

jellemző. Az, hogy a műemlék egy korlát fa-

ragásában, egy szentkép árnyában, az utca 

fordulatában, a padlás rozoga lépcsőjén, 

a tornác kopott festésében nem mint külö-

nösség, hanem mint természetes levegő él.” 

(Hamvas Béla)

A festők több mint százharminc éve van-

nak jelen Szentendre életében. A festé-

szet helyi időszámítása Ferenczy Károllyal 

(1865–1917), a XX. századi nagy iskolaterem-

tő mesterrel kezdődik, aki családjával 1887-

től 1892-ig élt a városban. Az őt követő fes-

tőnemzedék, közöttük számos tanítványa, 

a XX. század elején a francia-, olasz- vagy 

német földön tett utazásaik során, Bölöni 

György szavaival élve: „szent szegénységben 

és reménységes nyomorúságban” szerzett 

tudásukból, tapasztalataikból, élménye-

ikből nagyrészt Szentendrén! építették fel 

életművüket. (Szentendre egyediségei: V.)

Nyolc évvel az első világháború és hat év-

vel a Trianoni békediktátumból következő 

országcsonkítás után 1926-ban, amikor 

mindenre kellett a pénz és semmire nem 

jutott elegendő, nyolc fiatal, még teljesen 

ismeretlen festő, éppen befejezve főiskolai 

tanulmányaikat, közös nyári alkotóhelyet 

keresett magának. A véletlen Szentend-

rére hozta őket. Az akkor két éve hivatalá-

ban lévő polgármesternek, dr. Starzsinszky 

Lászlónak előadták, hogy Nagybányát is a 

festők tették híressé, s ha kapnának lehe-

tőséget arra, hogy művésztelepet létesít-

senek, Szentendrét is nevezetessé, a festők 

városává tehetnék. Starzsinszky, aki nem 

volt sem műgyűjtő, sem különösebben jára-

tos a művészetek világában, mondhatta vol-

na, hogy a bizonytalan, forráshiányos idők 

miatt felelőtlenség lenne ilyesmit bevállalni. 

Szerencsére nem így történt. A polgármes-

ter jó érzékkel átlátta, hogy kibontakozást 

a nehéz, reménytelennek tűnő helyzetből 

csak valami jelentős, új várospolitikai irány 

hozhat. Egy hónappal később, 1926. máju-

sában már az alábbi sorokat jegyezték be 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvébe: 

„A város fejlődése érdekében művésztelepet 

és festőiskolát alapít (…), amely az idegenfor-

galmat csak fokozni fogja, előnyt jelent azon 

szempontból is, mert az itt festett tájképek 

útján a város széles e világon ismertté fog 

lenni, a város állandó kiállítási hely lesz és 

végül az itteni szép és régi tárgyakról festett 

képek is elősegíteni fogják egy leendő városi 

Fotó: Bikali Sándor - Tourinform Iroda
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múzeumnak és levéltárnak a mielőbbi felál-

lítását.” Jelenlegi ismereteink szerint ekkor 

fogalmazódott meg először a városvezetés 

részéről az igény arra, hogy legyen Szent-

endrének múzeuma. Ez a közel száz évvel 

ezelőtti „történelmi találkozás” indította el 

Szentendrét a festők városává, majd ennek 

szerves következményeként – évtizedekkel 

később – a múzeumok városává emelkedés 

útján.

Szentendre a múzeumok városa

A művésztelepet (Szentendrei Régi Művész-

telep, Bogdányi utca 52., ma a MANK kezelé-

sében áll) alapító „nyolcak” lelkesedésükkel, 

áldozatvállalásukkal négy év alatt, s azután 

évtizedeken keresztül benépesítették a 

várost festőtársaikkal, modellekkel, írók-

kal és újságírókkal, rajongó műpártolókkal, 

művészet-közeli bohémekkel. Szentendre 

legújabb kori története ezzel új fejezethez 

lapozott. A Starzsinszky polgármester által 

vágyott múzeumra azonban még negyed 

évszázadot kellett várni.

Szentendre első múzeuma, a Ferenczy 

Károly Múzeum 1951-ben nyílt meg a XVIII. 

század végén épült, frissen államosított, 

egykori szerb iskolában (Fő tér 6.). Az akko-

ri városvezetés már nem örült a kívülről és 

felülről jött döntésnek, ami ellen a városi ta-

nács ekképpen érvelt: „a szocializmus építé-

se során nem a múlt konzerválása, hanem a 

szocialista jövő építése a döntő követelmény”.

Az intézmény névadója több okból is csak 

Ferenczy lehetett. Egyfelől azért, mert „ezt a 

festői motívumokban dúslakodó, lankásokon 

épült, Duna-menti szerb városkát […] ő vezette 

be a festészet tárgykörébe.” (Genthon István) 

Másfelől azért, mert híres ikergyermekei, 

Ferenczy Béni szobrászművész és Feren-

czy Noémi gobelinművész (ez utóbbinak 

nagyszabású életmű-kiállítása nemrég 

nyílt meg a Ferenczy Múzeumban) itt Szent-

endrén születtek 1890-ben, az Alkotmány 

utca 1. szám alatt. Harmadrészt azért, mert 

az 1920-as évektől Szentendrén gyökeret 

eresztő festők jelentős része az ő tanítvá-

nya volt.

Szentendre a múzeumok városává az 

1970/80-as években vált, elsősorban az 

aczéli kultúrpolitika, egészen pontosan 

Aczél György részéről a város irányába 

megmutatkozó „kitüntető figyelemnek” 

köszönhetően.

A tíz gyűjtemény közül hat kapcsolódik szer-

vesen a város százharminc éves festészeti 

múltjához. De ami még ennél is fontosabb, 

s talán kevésbé köztudott, hogy sem az öt-

tagú Ferenczy művész családnak (Ferenczy 

Károly és Fialka Olga festőművészek, három 

gyermekük: Ferenczy Valér festőművész, 

Ferenczy Béni szobrászművész, Ferenczy 

Noémi gobelinművész), sem a többi hat fes-

tőnek (Czóbel Béla, Barcsay Jenő, Kmetty 

János, Ámos Imre, Anna Margit, Vajda La-

jos) sehol máshol nincs állandó „múzeuma”, 

csak és kizárólag Szentendrén, és ráadásul 

évtizedek óta! (Szentendre egyediségei, 

VI.–XI.) Továbbá: valamennyien a XX. szá-

zadi magyar képzőművészet kiemelkedő és 

meghatározó alakjai, életművük nagyrészt 

szentendrei talajból nőtt ki.

Czóbel Béla (1883–1976): Kossuth-díjas, 

„a legfranciább magyar festő”, Picasso, 

Braque, Matisse barátja. Évtizedeken ke-

resztül ősztől tavaszig Párizsban, tavasztól 

őszig Szentendrén élt és alkotott. Nemzet-

közileg az egyik legismertebb magyar festő.

Barcsay Jenő (1900–1988): Kossuth-díjas. 

Ferenczy Károlyhoz hasonlóan a modern 

magyar festészet nagy iskolateremtő mes-

tere, évtizedeken keresztül főiskolai tanár. 

Igazi homo moralis. Művészeti anatómia 

(1953!) című vaskos művét tizenhat nyelvre 

fordították le, és a világ minden részén a 

felsőfokú művészeti oktatás kézikönyveként 

használják immár hatvan éve. Az egyik leg-

ismertebb magyar a világon.

Kmetty János (1889–1975): Kossuth-díjas, 

kiváló művész, a magyar művészettörténet 

klasszikusa. Az 1920-as évektől Párizs és 

Nagybánya mellett munkásságának harma-

dik színtere Szentendre volt. „Mondhatom, 

hogy eleven és izgalmas művészi korban 

éltem s élek. Európának ahhoz a kultúrterü-

letéhez tartozom, mely korunk festészetében 

erős részt kért. Erről három magyar gene-

ráció nagyszerű munkássága tanúskodik. 

A magyar festészet Európa mérlegén súlyt 

jelent. Minden jel arra mutat, hogy a magyar 

művészek szerepe a jövőben egyre nagyobb 

lesz az európai együttesben.” (Kmetty János)

Ámos Imre (1907–1944): az Apolakipszis fes-

tője, a magyar Chagall. Az 1930-as évek kö-

zepétől munkaszolgálatosként ismeretlen 

helyen bekövetkezett halálig festészetére 

a legnagyobb hatást Szentendre gyako-

rolta. Naplójában így írt erről: „Gyönyörű 

kis városka, tele készen megkomponált té-

mákkal, öreg, szűk utcácskák, régi kapu-

aljak, egy gyönyörű, elhagyott omladozó 

templom, valami furcsa légkörrel telítik ezt 

a helyet.”

Anna Margit (1913–1991): Ámos Imre felesé-

ge, érdemes és kiváló művész. A Bogdányi 

utcai XVIII. századi emeletes ingatlant, az 

egykori Paulovits-házat ő ajándékozta a vá-

rosnak azzal a feltétellel, hogy abban férje 

és kisebb részben saját műveiből állandó 

kiállítás nyíljon. Anna Margit kérésére saját 

hamvait a múzeum udvarába süllyesztve 

helyezték el, fia, az ötvösművész Péter Vla-

dimir Múzsa című alkotása alatt. A múzeum 

ily módon kegyeleti hely is.

Vajda Lajos (1908–1941): ahogy magát ne-

vezte: „A” szentendrei festő. Korniss Dezső-

vel itt Szentendrén fogalmazták meg fes-

tészeti programjukat 1935-ben: „Ugyanazt 

akarjuk, amit Bartók és Kodály a zenében 

már megcsináltak… Bármilyen nyomorúsá-

gos körülmények között élünk, meg fogjuk 

valósítani szellemi programunkat, még 

hogyha belepusztulunk is (ami könnyen 

lehetséges). Abból indulunk ki, hogy tradí-

ció nélkül nem lehet semmit sem csinálni…” 

(Vajda Lajos) És ami még Vajda nevétől 

elválaszthatatlan, azt Vas István költő, író 

fogalmazta meg: „A városnak ezt a balkáni 

és bizánci mélyrétegét – amely azonban tá-

volról sem volt földalatti: elevenen és tarkán 

élt a templomokban és temetőkben, táncolt, 

énekelt, citerázott a búcsún – Vajda Lajos 

fedezte fel.”

Szentendre, mint a múzeumok városa, há-

rom intézményi pilléren áll több mint fél 

évszázada. Ezek közül – mai nevén – a Fe-

renczy Múzeumi Centrum csak az egyik. 

Az 1960-as évek közepétől két másik olyan 

múzeumunk is van, amelyekre méltán le-

hetünk büszkék, s amelyekből az ország-

ban csak egyetlenegy van, és éppen itt 

nálunk. Az egyik a Szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum, röviden „a Skanzen”, a 

másik a Szerb Egyházi Múzeum, hosszabb 

nevén: Szerb Ortodox Egyházművészeti 

Gyűjtemény, Könyvtár és Levéltár. Mind 

a Skanzen, mind a szerb múzeum sikeres 

erőfeszítéseket tett az elmúlt hosszú évek 

során annak érdekében, hogy a korábbi 

színvonalat tartani, sőt fejleszteni tudják, 

hogy talpon maradjanak és gyarapodjanak.

A természeti szépségek, az épített kör-

nyezet, az egyedi kisvárosi filing mellett 

a fenti három intézmény világszínvonalú 

kultúra-kínálata vonzza ide a külföldi és a 

hazai vendégeket évtizedek óta. Megtartá-

suk és egyben tartásuk összvárosi érdek.

Török Katalin

A Ferenczy Múzeumi Centrumhoz tartozó szentendrei állandó kiállítások, az ún. 

kismúzeumok alapításuk időrendjében

1970: Ulcisia Castra/Római kőtár (Dunakanyar krt.)

1972: Ferenczy Család Múzeuma (Fő tér 6., 2013-tól: Kossuth Lajos utca 5.)

1973: Kovács Margit Kerámiamúzeum (Vastagh György utca 1.)

1975: Czóbel Béla Múzeum (Templom tér 1.)

1977: Népművészetek Háza (Rákóczi Ferenc utca 1.)

1978: Kerényi Jenő Múzeum (Szoborpark)

1978: Barcsay Jenő Múzeum (Dumtsa Jenő utca 10.)

1981: Kmetty János Múzeum (Fő tér 21.)

1984: Ámos Imre – Anna Margit Múzeum (Bogdányi utca 10.)

1986: Vajda Lajos Múzeum (Hunyadi utca 1.)
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Szigorodnak az építési szabályok

2020 januárjától új főépítésze van Szentendrének. Kinevezése óta az építésügyi 
hatósági jogkör átkerült a kormányhivatalokhoz, a főépítészi apparátus 
létszáma lecsökkent, ám Kiss Gabriella az új keretek között is azon dolgozik, 
hogy Szentendre minél élhetőbb város legyen.

Amikor megkapta a felkérést, hogy le-

gyen szentendre főépítésze, ugyanezt 

az ajánlatot tette önnek Budapest XIII. 

kerületi Polgármesteri hivatala is. Nehéz 

volt döntést hozni?

Azt gondolom, semmi sem vetekedhet az-

zal az ajánlattal, amikor az ember a saját 

városában és a saját városáért dolgozhat. 

Egyértelmű volt, hogy mit választok. Rá-

adásul szentendrei lakosként látom a min-

dennapi életet, a folyamatokat, s azoknak 

adott esetben éppúgy elszenvedője is va-

gyok, mint bármely más lakos. Én magam 

is azt éreztem, hogy Szentendre megtelt, 

ami persze nem csupán az önkormány-

zat hozzáállásán múlott, hiszen a CSOK 

és a különféle lakásépítési támogatások, 

valamint az építésügyi eljárások rendsze-

rének átalakítása is hozzájárult az elmúlt 

időszak elképesztő mértékű és léptékű 

építkezéseihez. Mindezt az infrastruktúra 

nem volt képes követni, így jelenleg azzal 

a feladattal állunk szemben, hogy meg-

találjuk a szűkös eszköztárunkból azokat 

a megoldásokat, amelyek alkalmasak a 

folyamat megfékezésére.

Mennyiben korlátozzák ebben a munkájá-

ban a márciustól hatályba lépett építés-

ügyi jogszabályok?

A most bekövetkezett változást egyszer 

már átéltem Pomázon. 2013-ban ugyanis 

az a döntés született, hogy a települési 

jegyzők építésügyi hatósági jogkörét a já-

rásközponti jegyzőkhöz delegálják. Most 

azonban itt sem tartják már meg ezt a 

jogkört, hanem egységesen a kormány-

hivatalok járnak el. A legnagyobb veszte-

ség ebben a rendelkezésben az, hogy az 

egyszerű bejelentéssel épülő lakóházak 

esetében az önkormányzatoknak, a főépí-

tészeknek szinte semmiféle információjuk 

nem lesz arról, hogy a saját városukban ki 

és mit épít. Ezt úgy tudnám kivédeni, hogy 

az egyszerű bejelentéseket minden eset-

ben főépítészi konzultációhoz kötném. Ez 

a maximum, amit el lehetne érni, és még 

ebben az esetben is az ügyfélen fog múlni, 

hogy végül betartja-e a helyi előírásainkat. 

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ennek a 

lehetőségnek van egy objektív akadálya 

is, méghozzá az apparátus kapacitása. Az 

ügyfélfogadási rendszerünk jelen pillanat-

ban is annyira zsúfolt, hogy időpontokat 

csak három hétre előre tudunk adni.

A másik nagy kérdés, ami felmerül ben-

nem, hogy hova fordulhatunk, ha mégis az 

a tudomásunkra jut, hogy nem tartják be az 

építési szabályzatot. Ügyféli jogosultsága 

ugyanis nincs az önkormányzatnak. Vagyis, 

ha jogsértést észlelek, a bíróságra kellene 

mennem a saját lakosommal szemben?

Végeredményben mire terjed ki ma az 

építésügyi hatásköre egy települési ön-

kormányzatnak?

Ha ma valaki engedélyköteles épületet 

épít, be kell tartania a helyi építési szabály-

zatot, valamint a településképi rendeletet 

is. Ezzel szemben az egyszerű bejelentés 

alá eső ügyekben csak a településképi 

rendelet és a helyi építési szabályzatnak 

csupán néhány rendelkezése kötelez.

Elméletileg úgy van felállítva ez a rendszer, 

hogy az önkormányzat csak a településké-

pi előírások betartásával foglalkozzon, így 

amikor azt írjuk elő, hogy egy egyszerű be-

jelentés alá eső építkezés főépítészi kon-

zultációhoz kötött, akkor elméletben a te-

lepülésképi előírásokról beszélgethetünk. 

Ugyanakkor megítélésem szerint a helyi 

építési szabályzat betartása is ugyanolyan 

fontos lenne, ám a magasabb jogszabályok 

ezt nem teszik kötelezővé.

Vagyis ma azt látom, hogy gyakorlatilag az 

építész kollégák szakmai lelkiismerete az, 

amire elsősorban alapozni tudok – hogy 

ők is értik a helyi építési szabályzat fon-

tosságát, és szándékukban áll azt követni, 

adott esetben főépítészi konzultációt kérni. 

És a tapasztalat az, hogy ez a szándék a 

legtöbbször meg is van.

Ha jól értem, ez a fajta elhatározás akkor 

önkéntes?

Jelen jogszabályi környezetben, az ese-

tek döntő többségében, igen. És bár ma-

gunkra húzunk többletfeladatot, de akkor 

is mindenkit arra buzdítok, hogy minél több 

építtető és építész jöjjön be, és beszéljük 

együtt át a terveket, mert azt, hogy mi a 

szép, és mi illeszkedik valóban a környe-

zethez, a jogszabály betűjével nagyon 

nehéz leírni. Sőt, kérdés vagy vélemény-

különbség esetén azt szoktam javasolni, 

hogy legyenek bátrak, és vigyék tervta-

nács elé a tervet, hiszen akkor nem az én 

egyszemélyes véleményemet kapják meg, 

hanem a szakmáét. És az igényes építé-

szek, akiknek nem mindegy, mit adnak ki 

a kezük közül, ezt meg is szokták fogadni.

Az új városvezetés az Ábrányi emil prog-

ramjában Lakópark Stop-ot hirdetett. 

Szakemberként hogy látja, a már emlí-

tett keretek között, mi ennek a realitása?

Jelenleg folyik a helyi építési szabályzat 

felülvizsgálata, és a terveink szerint ősz-

re, legkésőbb év végére tudjuk hatályba 

léptetni az újat. Az már látszik, hogy mik 

azok a pontok, amelyeken módosítva kor-

látozásokat tudunk bevezetni (pl. beépí-

tési százalék meghatározása, lakásszám 

Kiss Gabriella

2002-ben diplomázott a Budapesti Mű-

szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Építészmérnöki Karán. Pályáját építész 

tervezőként kezdte, majd 2008-ban a 

Pomázi Polgármesteri Hivatal építés-

hatósági osztályának munkatársa 

lett. 2009 szeptemberében nevezték 

ki ugyanitt főépítésznek, majd 2019 

májusától a szentendrei főépítészi 

megbízatásáig Budapest XIII. Kerületi 

Polgármesteri Hivatalában dolgozott, 

mint főépítészi ügyintéző.

Fotó: Révai Sára
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csökkentése), de ezek olyan apró dolgok, 

amelyek önmagukban és komplex módon 

nem lesznek alkalmasak arra, hogy meg-

oldják a problémát. Abban bízunk, hogy 

ha itt-ott belenyúlunk a rendszerbe, idővel 

észrevehető módon is hatni fognak.

Az Ábrányi emil program szól arról is, hogy 

a városvezetés a városrészek tekinteté-

ben is oda kíván arra figyelni, hogy csakis 

az adott hely történetével, kultúrájával, 

hagyományaival, hangulatával és épített 

környezetével összeegyeztethető épüle-

tek épüljenek. Ez a cél hogyan fogható 

meg az építésügyi szabályok oldaláról?

Szentendre településképi arculati kézi-

könyve már most is karakterek szempont-

jából osztja fel a várost, és azokhoz fűz elő-

írásokat. Azt látom, hogy a karakter szerinti 

besorolásokon tudunk majd finomítani, de 

ez jelen pillanatban a sorban még egy hát-

rébb lévő feladat. Ugyanakkor a már emlí-

tett illeszkedés követelménye most is áll, 

és minden építtetővel szemben elvárás, 

hogy az épített környezethez illeszkedő 

házat építsen.

Dr. schramm Gábor jegyző a lapunk már-

cius 11-i számában adott interjújában 

azt mondta, „az csak egy illúzió, hogy a 

szész megváltoztatásával egy csapásra 

megállítjuk a betelepülni szándékozó-

kat”. Önnek mi a véleménye erről?

Nekem nagy szívfájdalmam, és egy időben 

próbáltam is ellene küzdeni, hogy ma bár-

milyen funkciójú épületben lehet lakóhe-

lyet létesíteni. Akár egy zártkerti gazdasági 

épületben, vagy egy irodában is. Innentől 

kezdve a településrendezési tervekben 

hiába nem jelölünk ki új lakóterületeket, 

a lakosságszám növekedését nem fogjuk 

tudni megállítani.

Ön szerint hogyan fér meg a betelepülés 

korlátozásának programja azzal az alkot-

mányos alapjoggal, miszerint mindenki-

nek joga van a szabad mozgáshoz és a 

tartózkodási hely megválasztásához?

Szerintem muszáj azt tudomásul venni, 

hogy egy városnak is vannak határai, s 

ugyanúgy, ahogy egy háztartásnak van 

teherbíró képessége, úgy egy városnak is. 

Minden szempontból – műszaki infrastruk-

túra-hálózat, közművek, úthálózat, hu mán-

in fra struk tú ra stb. – van egy határ, amely 

miatt egy bizonyos szám feletti lélekszámot 

már nem bír el a város. Az pedig nem opció, 

hogy még jobban szétterüljön, hiszen a zöld 

felületekre, az erdőre, a természetvédelmi 

területekre is szükségünk van.

Milyen a jó főépítész?

Nagyon sok típusú főépítész van, és soka-

kat csodálok a munkásságuk miatt, illet-

ve azért, mert más területeken vannak az 

erősségeik, mint nekem. Nem tudom meg-

mondani, mitől lesz jó egy főépítész, csak 

azt, hogy az én erősségem a rendszerben 

való gondolkodás, az összefüggések fel-

ismerése és átlátása. Van olyan főépítész, 

akinek akkora karizmája van, hogy nem rit-

kán érvek nélkül is elfogadják a javaslatait. 

Ezzel szemben én az vagyok, aki felkészül, 

és részletesen kimunkált indokok mentén 

igyekszik hatni az ügyfélre. Ha pedig ne-

met kell mondanom, másképp mondom, 

kisebb eréllyel, erősebb érvrendszerrel, 

és a „hogyan igen”-t is hozzátéve.

-gs-

Búcsúzik dr. Pázmány Annamária

Most, amikor 14 év után a SZEI éléről távozom, lehetetlen 
mindenkinek külön-külön megköszönnöm azt a sok 
szépet és jót, amit kaptam, bár szeretném. Ezért a 
búcsúzásnak és a köszönetnek ezt a módját választottam.

Amikor Szentendrére hívtak neurológus-

nak, azt hittem, hogy a kórházon és az akut 

ügyeleten kívül nincs orvoslás. Aztán kide-

rült, hogy az akkor még pici gyermekeim-

nek nagyobb szükségük van rám, és 1983-

ban mégis elvállaltam a szentendrei állást. 

Hamar beilleszkedtem, nagyon jó közös-

séget találtam. Bölcsföldiné Györgyike 

sokat segített. 1992-től bekapcsolódtam 

a helyi, majd az országos Orvosi Kamara 

munkájába. A Dunakanyari Orvosi Kamara 

titkára, majd elnöke, valamint a MOK Or-

szágos Járóbeteg Szekciójának lettem a 

titkára. A járás házi- és a szakorvosainak 

élénk klubélete a Tasi és Fia vendéglőben 

zajlott, ahol megváltottuk alkalmanként 

világot. Saly Sándor, Homor Zsuzsa, Gulyás 

József is biztosan emlékeznek még ezekre 

az estékre.

1996-ben véletlenül szereztem tudomást 

arról, hogy Európa több országában létezik 

az Egészséges Városok Európai Szövet-

sége, így kezdeményezésemre 1997-ben 

Szentendre is belépett. Létrejött az Egész-

séges Városért Szentendre Közalapítvány, 

melynek kuratóriumi elnöke lettem. Elké-

szítettük Szentendre Környezet-egészség-

ügyi Akcióprogramját, egészségnapokat, 

az iskolákban drogmegelőzési kampányt 

indítottunk. Utódom Gerőcs Katalin kiváló 

eredménnyel folytatja a munkát.

2014-ig, három cikluson át voltam önkor-

mányzati képviselő. Javaslatomra létesült 

az 56-os emlékérem és az egészségügyi 

dolgozók Semmelweis Díja. Sikerült meg-

valósítanom az első szentendrei fitnesz-

parkot a Károly utcai házak közötti téren, 

a másodikat pedig tavaly ősszel az Egész-

ségfejlesztési Iroda költségvetéséből a 

Postás strandon.

2006-ban nyertem el a SZEI intézményve-

zetői állását. Akkor még nem volt számító-

gépes hálózat, a kartonokat egész nap ci-

pelték a 16 szakrendelésre. Sikerült hamar 

megszervezni az egységes számítógépes 

hálózatot, végre megszűnt a kartonrend-

szer. Az épület leromlott volt, az intézmény 

forráshiányos, ezért vállalkozóknak bizto-

sítottam helyet, akik anyagilag fedeztek 

kisebb átépítéseket. Így lett helye pl. a 

kardiológiának. Különböző adományokból 

összesen 60 millió Ft-ot sikerült szerez-

nünk az induláshoz. Intézményvezetőként 

mindig az volt a célom, hogy ne az önkor-

mányzattól kéregessem a forrást, hanem 

próbáljam magam megteremteni azt.

Egyre nagyobb szükség volt a térség 

igényeit kielégítő új szakrendelőre. Ezért 

támogattam minden erőmmel képvi-

selőként is, hogy uniós forrásból épüljön 

egy új, korszerű szakrendelő. Pályázott a 

város, végül 2009-ben került aláírásra a 

támogatási szerződés. A tervekbe sze-

rencsére volt beleszólásom, a színvilágot 

alapos tájékozódás után választottuk ki. 

(Több újonnan épült kórházat, szaklapokat 

néztem meg). Sikerült megakadályoznom, 

hogy ismét vörös téglás külső burkolatot 

kapjon az épület. Ebben Deim Pál nagy 

segítségemre volt.

2011. januárban megindult az építkezés, mi 

pedig elköltöztünk. Pénteken még a Ka-

nonok utcában rendeltünk, hétfőn már a 

teljes műszerpark, informatika áthelyezve, 

a Provinciában és a Fehérházban fogadtuk 

a betegeket. Az egész csapat egész hét-

végén, családostól segített. Mindenki sa-

ját autóval járt egyik helyszínről a másikra, 



17
–

v
Á

r
O

s

költöztetve a rendelőt, hogy zökkenőmen-

tesen kezdődhessen az ellátás. Ugyanez 

ismétlődött meg, amikor 2011 augusztu-

sában, majd 2012 tavaszán és nyarán két 

lépésben költöztünk vissza egy hétvége 

alatt. Ehhez olyan dolgozói csapat kellett 

akkor is, amilyen a mostani is.

Egynapos sebészet, modern műszerpark 

létesült, és a betegforgalom növekedése 

kapacitásbővítést tett szükségessé. 2016-

ban a szakrendelések számát sikerült az 

eredeti 16-ról 36-ra emelni. Azóta további 

emelés is szükségessé vált, jelenleg is ka-

pacitásbővítési kérelem van folyamatban.

Komoly lobbizással sikerült mammográfi-

ás szűrőállomássá válnunk, rendelkezünk 

gyermekpszichiátriával, diétás szakren-

deléssel, andrológiával, mindez kevés 

szakrendelőben elérhető. A járás terüle-

tére kihelyezett szakrendelések is egyedi 

megoldások, ez csökkenti a forgalmat a 

SZEI-ben.

Nagyon jó, hogy 2013-ban nem került az in-

tézmény állami fenntartásba, akkor össze-

fogott a lakosság – 6 000 aláírással támo-

gatta –, így a város kezében maradhatott.

Örülök, hogy az egészségügyi munkacso-

port határozata alapján megvalósulhatott 

a 24 órás háziorvosi ügyelet.

Most fejeződik be az Egészséges Buda-

pest Program közbeszerzése, melyből 

hamarosan új műszerek kerülnek a SZEI-

be, a prevenciónak pedig jó gazdája lett az 

Egészségfejlesztési Iroda.

Mindig arra vágytam, hogy olyan szak-

rendelőt teremtsek, ahol a betegek a ma-

gánellátásnak megfelelő körülmények 

között érezhetik magukat. Ezért létesült 

Vincze László papírmerítő közreműkö-

désével az emeleti részen a SZEI Galé-

ria, mellyel művészetterápiás, gyógyító 

hatást szerettünk volna megteremteni. 

Köszönöm Aknay János, Jávor Piroska, 

efZámbó, Kopacz Mária és a többiek ké-

peit, valamint Vadas Tímeának a magzati 

élet kilenc hónapját ábrázoló állandó kiál-

lítást. A várakozást megkönnyíti a könyv-

megálló, a free wifi és a tájékoztató TV 

hálózat is.

Hálával tartozom Szentendrének, mert 

mindig, minden kezdeményezésemben 

támogatást kaptam a város összes sze-

replőjétől, a mindenkori önkormányzat 

vezetésétől és dolgozóitól.

Mivel nyughatatlan vagyok, neurológus-

ként, az Egészségfejlesztési Iroda szakmai 

vezetőjeként, valamint a Pilis-Dunakanyar 

Orvosi Kamara választókerületi elnökeként 

fogok tovább dolgozni.

Szeretném megköszönni, hogy a SZEI élén 

tölthettem az elmúlt éveket, és együtt dol-

gozhattunk. Én nagyon boldog voltam itt, 

és minden napnak örültem. Nagyon büsz-

ke vagyok a SZEI csapatára, mert minden 

helyzetet kiválóan kezelni tudnak, mint 

amilyen a mostani is. Köszönöm mindenki 

segítségét, amely nélkül nem tudtam vol-

na megvalósítani a terveimet.

Telefonos segítségnyújtás

Anonim lelki támogató szolgálat
Az Egészségfejlesztési Iroda felfüggesztette a 
személyes részvételhez kötött egyéni és cso-
portos programjait, valamint a településeken a 
színtérprogramokat a március 11-én elrendelt 
veszélyhelyzet idejére. Az EFI Lelki Egészség 
Központja április 6-tól telefonos anonim lelki tá-
mogató szolgálatot indított Szentendre és a járás 
lakossága számára, mellyel szeretnének segítsé-
get nyújtani a vészhelyzet megfelelő kezelésé-
hez, lelki problémák, a magányosság, bezártság 
feloldásában.
A szolgálat célja a stresszoldás, a szorongás 
csökkentése, hangulatjavítás, az együttműködés 
erősítése a különböző generációk között, a konflik-
tushelyzetek megoldásának könnyítése, tanácsok 
a mindennapi élethez, a napi tevékenységhez, a 
gyermekneveléshez a megváltozott helyzetben.
További információk: www.efi.szentendre.hu

Egészségügyi tanácsadás
A járványügyi vészhelyzetre való tekintettel va-
lamennyi településen a praxisközösségi többlet-
szolgáltatásokat határozatlan ideig szüneteltetni 
szükséges. A fentiekre és a kialakult veszélyhely-
zetre való tekintettel március 20-tól a Praxiskö-
zösség felfüggesztette az egyéni és csoportos 
programok megtartását, a színtérprogramok, 
sportrendezvények megrendezését és az egyéni 
állapotfelméréseket. A helyzet függvényében vár-
hatóan júliustól folytatják a programokat.

Március 20-tól a praxisba tartozó ellátottak te-
lefonon történő egészségügyi tanácsadáson 
(pl. életmódváltás, diétás tanácsadás különböző 
problémákban, testsúlycsökkentés, dohányzás-
ról leszokni vágyás, pszichológiai problémák) és 
egyéni állapotfelmérésen vehetnek részt. Ebben 
népegészségügyi szakértő, pszichológus, illetve 
dietetikus kollégák nyújtanak segítséget.
A szolgáltatás igénybevételéhez a háziorvosánál 
szükséges jelentkezni a telefonszám és egy al-
kalmas időpont megadásával. A segítségnyújtás 
térítésmentes.
További információk: www.szevipraxis.hu

segítség krízishelyzetben lévőknek
A Család- és Gyermekjóléti Központ a nyitvatartási 
idején túl felmerülő krízishelyzetekben telefonon 
ad azonnali segítségnyújtást tanácsadással vagy 
tájékoztatással gyermekek, családok, egyének 
részére.
A telefonos készenléti szolgálat ügyeleti ideje: 
munkanapokon 16 órától reggel 8 óráig, mun-
kaszüneti napokon 0-24 óráig.
Telefon: +36/20-364-0827

Orczi Hajni, coach
Ingyenes online segítséget nyújt azoknak, akik úgy 
érzik, segítő, támogató beszélgetésre van szük-
ségük jelen nehéz helyzet miatt. (Hajnival készült 
interjúnkat elolvashatják a Szentendre és Vidéke 
március 25-én megjelent különszámában.)
Bejelentkezés: +36/30-961-5551

Szakdolgozói ügyelet a Pedagógiai Szakszol-
gálatnál
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szent-
endrei Tagintézményében a szakdolgozók közre-
működésével felállt egy telefonos ügyeleti rend-
szer. A szakszolgálat munkatársai pedagógusok, 
szülők hívásait várják pedagógiai, tanulást érintő 
kérdésekben, illetve életszervezési, életvezetési, 
érzelmi nehézségek, elakadások esetén.

hétfő 8.00-12.00
Buzsik Mária pszichológus, buzsikmaaria@
gmail.com, +36/70 456 3367
Petrovics Éva gyógypedagógus +36/20 461 5289

kedd 8.00.-12.00
Gyebnár Viktória pszichológus +36/30 241 9997
Kovács Lilla gyógypedagógus +36/30 432 4951

szerda 8.00-12.00
Király Gyöngyi pszichológus +36/30 432 4789
Bary Éva gyógypedagógus +36/30 432 4951

szerda 12.00-16.00
Münnichné Orosz Mária pszichológus +36/20 
590 4888

csütörtök 8.00-12.00
Tóth Krisztina pszichológus + 36/30 432 4951

csütörtök 12.00-16.00
április 16-ig Földesi Enikő, április 16. után Müller 
Mária +36/20 346 2259

péntek 8.00-12.00
Földesi Enikő pszichológus +36/30 389-9265

péntek 12.00-16.00
Papp Tímea pszichológus +36/20 433 4425
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hogyan alakította át a képviselői munká-

ját a járvány?

Magam is komolyan veszem a felhívást, 

hogy „Maradj otthon!”, és próbálok min-

denkit meggyőzni, hogy ebben a hely-

zetben tényleg maradjon otthon, miköz-

ben a saját családomon belül is nehéz 

ezt maradéktalanul megvalósítani. Én 

igyekszem gondoskodni mindenkiről, aki 

engem megkeres, de azt nem tartanám 

helyesnek, ha most minden képviselő a 

saját körzetében próbálna egyedül se-

gíteni. Fontosabb, hogy az erőforrásokat 

központosítsuk, és hogy a Városházán van 

egy szakértő csapat, akik megoldják a fel-

adatokat. Nem azt mondom, hogy képvi-

selőként tehetetlen vagyok, de jobb, ha 

rábízzuk a segítségnyújtást azokra, akik 

értenek hozzá. Emellett pedig amit most 

megspórolok a napi ingázás és a felelőtlen 

vásárlások elmaradásával, azt átutalom a 

Szentendréért Közalapítványnak, ezzel 

is támogatva a vírus elleni védekezést a 

városban.

keresik azért most is a választói?

Nem többen, mint eddig, és nem kizárólag 

a járványügyi problémákkal. Hála Istennek, 

ez nem egy olyan körzet, ahol rengeteg 

nagyon idős, egyedül élő vagy elveszett 

ember lakik. A 70 éven felüliek központi-

lag koordinált étkeztetése, gyógyszer- és 

élelmiszerellátása rendben működik. Gon-

doltam persze arra, hogy személyesen is 

végigjárom egy szórólappal a körzetet és 

mindenkihez becsöngetek, hátha valaki-

nek még szüksége van valamilyen segít-

ségre, és nem tudja, hogy hol lehet ezt be-

jelenteni. De a legnagyobb felelőtlenség 

lenne most olyat tenni, ami szembemegy 

azzal, hogy: Maradj otthon! Hiszen ezzel 

potenciálisan én is terjeszthetném házról 

házra a vírust.

Ez egyébként más szempontból is spe-

ciális körzet?

Ez a körzet nagyon heterogén, van benne 

minden: egy pici lakótelep, egy pici pa-

takpart, egy saját kisvárosias életét élő 

Alsó-Izbég, valamint egy szinte teljesen 

falusias László-telepi rész. A gondok itt is 

többnyire ugyanazok, mint az egész város-

ban: a vízvezeték, a csatornázás, a közleke-

dés és a parkolás. Ami itt különleges, hogy 

ez korábban is a TESZ körzete volt, az előző 

ciklusban itt volt képviselő Fülöp Zsolt, aki 

ugye most a polgármesterségért indult a 

választáson. Úgyhogy azt is mondhatnám, 

hogy ez volt a gyújtópont, itt mutattuk be 

először, hogy mit tud a TESZ, hogyan tu-

dunk tájékoztatni, hogyan tudunk lakoso-

kat bevonni a döntésekbe. Én a jövőben 

is abban bízok, hogy van egy kiváló civil 

közösségünk, és kialakult a jó személyes 

kapcsolatunk a lakossággal.

Például a Huba utca teljes járda- és út-

felújítására még az előző városvezetés 

elkészítette a terveket. Ennek kapcsán 

még a járványt megelőző hetekben 

személyesen vittem ki kérdőíveket a la-

kóknak, majd négy délutánon keresztül 

tartott, mire ezeket kitöltve összeszed-

tem, hiszen sokan behívtak magukhoz és 

olyankor más is szóba került. A végered-

mény az lett, hogy a felújítást újra kell ter-

vezni annak érdekében, hogy továbbra 

is lehessen majd parkolni a házak előtt. 

De a lényeg, hogy ha egy képviselő ezt a 

módszert alkalmazza, akkor kialakul egy 

olyan bizalmi viszony a választópolgárok-

kal, ami mindennél hatásosabb. Hiszen 

így legközelebb akár egy szórólapnak 

is súlya lesz, mivel emlékezni fognak rá, 

hogy itt járt már valaki személyesen az 

önkormányzatból és tényleg figyelembe 

veszik a véleményüket.

Nem feltétlenül muszáj minden utcában 

minden egyes lakóhoz eljutni, mivel min-

denhol vannak olyanok is, akik indíttatást 

éreznek ahhoz, hogy összegyűjtsék a kör-

nyékbeliek véleményét. De véleményem 

szerint az a módszer működik a legjobban, 

ha mindenhova becsöngetünk. Én egyre 

szkeptikusabb vagyok az internettel és a 

facebook-kal kapcsolatban. Tetszik, nem 

tetszik, ezt a személyes kapcsolattartást 

sehogy sem lehet megspórolni.

volt-e célkitűzése, hogy a ciklus végéig 

mit szeretne elérni a körzetében?

Nem kizárólag az én célkitűzésem, hogy 

ebben a ciklusban legyen egy egységes 

városfejlesztési koncepciója a városnak. 

Én akkor már elégedett leszek, ha ezt si-

kerül letennünk az asztalra. Ha pedig a 

következő városvezetés is úgy dönt, hogy 

ez tényleg jó koncepció, és folytatja, akkor 

leszek a legelégedettebb.

Személyes kapcsolat a lakossággal
Városrészek rovatunk sorozatának soron következő részében Szegedi Istvánt, 
az 5. számú választókörzet (László-telep, Püspökmajor, Alsó-Izbég és 
Kertváros) képviselőjét kérdeztük a munkájáról, a céljairól és persze a járvány 
adta új helyzetről.

SZEGEDI ISTVÁN I Fotó: Révai Sára
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Lin Yutang: Mi, kínaiak

Kézikönyv egy letűnt értékrendhez, egy 

emberközpontú kultúrához. Ugyan egy 

népről, annak dilemmáiról, a keleti és a 

nyugati gondolkodás különbségeiről szól, 

de számomra inkább egy belső utazás, 

amire most egyébként is rákényszerülünk. 

Olyan, mintha a humanizmus letűnt világá-

ba érkeznénk vissza, egy olyan pillanatba, 

amit most fel kell idéznünk, hogy merítsünk 

belőle.

Úgy hét évvel ezelőtt, az első taiwani utam 

előtt olvastam el Lin Yutang könyvét, ami 

sok humorral, olvasmányosan, olykor ro-

mantikus hevülettel, szinte naivan pozitív 

érzelmekkel, és előítéleteinket eloszlató 

bölcsességgel beszél arról az univerzáli-

san érvényes mindennapi létfilozófiáról, 

ami nem korszakokhoz, és talán nem is egy 

népcsoporthoz kötött. Akkor azért vettem 

kézbe, hogy képes legyek elfogadni annak 

az idegen országnak a drasztikusan eltérő 

– különösen étkezési- és kommunikációs 

– szokásait, amelybe érkezem.

Nem tagadhatjuk, hogy a baljós követ-

kezményeket ígérő világjárvány mind-

annyiunkból kivált egyfajta ellenérzést a 

titokzatos keleti néppel szemben. De azt 

gondolom, ebben a könyvben mindenki 

megtalálhatja a maga válaszát arra, hogy 

miként fordulhatott elő, hogy éppen innen 

indult útjára napjaink armageddona.

Az 1930-as évek közepén íródott könyv rö-

vid fejezetekben, amolyan tankönyvszerű-

en taglalja a nép eredetét, az átlagember 

jellemét, szokásait, de kitér az emberi kap-

csolatokra, a nők kitüntetett szerepére és a 

nyelvileg meghatározott szimbólumokban 

való gondolkodásra is.

Számomra olyasvalami éled fel újra eb-

ben a műben, ami bár szentimentálisnak 

tűnhet, de bizonyos pillanatokban mégis 

mindannyian jelenvalónak éljük meg, pél-

dául a mostani válsághelyzetben is. És ez 

a valami a természettel, a kozmosszal, a 

spirituális hittel és a mindennapok örö mei-

nek teljes megélésével szimbiózist alkotó 

kultúrákat jellemzi.

Ez a könyv mintha éppen egy ilyen időszak-

ra íródott volna. „És eljön az az idő, amikor 

az a fontos, hogy igazán és igazan éljünk, 

amikor nem az erőfeszítés számít, …ami-

kor nem akarjuk kifacsarni magunkból az 

energiát, takarékosan bánunk az erőnkkel, 

a télre készülve.”

(Tericum Kiadó, 2002, több magyar kiadása 

is van, az első magyar: Révai, 1939)

Muladi Brigitta

RENDHAGYÓ PROGRAMAJÁNLÓ

A város kulturális intézményei igye-
keznek a kényszerűen otthon töltött 
napokat élvezhetőbbé tenni, és kultúrát, 
művészetet varázsolni az otthonokba.

fereNCzY MÚzeUMi CeNtrUM

Az FMC a www.muzeumicentrum.hu/
muzeumozz-a-szobadbol webolda-
lon az aktuális kiállításaiból mutat be 
érdekes műveket, tesz közzé letölthető 
feladatokat, interaktív tartalmakat, de 
az FMC YouTube csatornája is számos 
videóval várja az érdeklődőket. Így 
igyekeznek minden lehetőséget meg-
adni, hogy a virtuális térben továbbra 
is élvezhetők legyenek a kiállítások, 
és kiegészíthessék a pedagógusok 
munkáját.
• Hétfőnként és csütörtökönként aktuá-
lis kiállításokból mutatnak be egy-egy 
érdekes, értékes művet: a Teremtés 
– Ferenczy Noémi művészete időszaki 
tárlatból, valamint Czóbel Béla, Kmetty 
János, Kovács Margit műveiből válo-
gatnak a kurátorok. Ezek a tartalmak a 
múzeum Facebook- és Instagram-olda-
lon követhetők.
• A múzeumpedagógusok a legkiseb-
bek és a játékos kedvű nagyobbak 
számára készítenek letölthető felada-
tokat, izgalmas interaktív tartalmakat, 
melyeket hetente többször frissítenek.
• Két XX. századi, kultúrtörténetileg 
meghatározó folyóirat, a betiltott Moz-
gó Világ és a vajdasági Új Symposion 
saját honlapot kapott, így a belőlük 
készült kiállítások ma is bejárhatók a 
virtuális térben.
• A Közösségi Régészeti Egyesület You-
Tube-csatornája és Facebook-oldala 
számos információt tartalmaz a lelkes 
civil közösségről, akik önkéntesen, a 
szabadidejükben segítik a hivatásos 
régészek tevékenységét. A múzeum 
honlapján pedig a legfontosabb lele-
tekkel lehet megismerkedni.
• Az FMC YouTube csatornája számta-
lan filmet tartalmaz régi és aktuális, a 
jelenlegi helyzet miatt nem látogatha-
tó kiállítások megnyitóiról, legszebb 
műtárgyairól, izgalmas felfedezéseiről, 
továbbá interjúkat a kiállító művészek-

kel.

MANk

#otthonunkműtárgya
A jelenlegi járványügyi vészhelyzet-
ben a MANK (Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft.) szeretné 
felhívni a figyelmet a mindennapi kör-
nyezetünkben lévő műalkotásokra. Az 
#otthonunkműtárgya hashtag haszná-
lata alatt futó kezdeményezésével arra 
kéri kortárs közönségét, hogy mutassák 
meg, milyen festményekkel, szob-
rokkal, műalkotásokkal veszik körbe 
magukat az otthonaikban. A fotókat a 
kozonseg@alkotomuveszet.hu címre 
is el lehet küldeni. A kampány részle-
tesebben: www.facebook.com/alko-
tomuveszet.hu, www.instagram.com/
mank_nonprofit_kft

#maradjotthonalkotni
A #maradjotthonalkotni hashtag alkal-
mazásával főként a fiatal művészekre 
kívánja felhívni a figyelmet, akik egy-
egy videóban saját alkotói műhelyükbe 
engednek bepillantást.
richter sára kiállítása
A MANK Galériában rendezett Richter 
Sára Kötelék című kiállításának anyaga 
virtuálisan megtekinthető a www.
alkotomuveszet.hu oldalon. A fonállal 
„rajzolt” és növényi festékkel színe-
zett képekkel, hímzett vagy pecsételt 
szövegekkel és jelképes erejű tárgyak-
kal megjelenített alkotások az életről, 
kötődésekről, családról, női és férfi 
szerepekről, a korról, amelyben élünk, a 
körülöttünk lévő környezet változásáról 

szólnak.

szeNteNDrei teÁtrUM

A Szentendrei Teátrum 50 – jubileumi 
kutatási projekt által létrejött webolda-
lon interjúkat, tanulmányokat, elő adás-
elem zé se ket, videókat, fotóalbumokat 
lehet olvasni, látni a Szentendrei 
Teátrum történetének fél évszázadából: 
www.teatrum50.szentendreiteatrum.hu
#karantenteatrum #maradjotthon-

olvass

BArlANG

A Barlang Facebook oldalán mindig 
lehet találni egy dalt, élő koncertet, ami 
felpezsdít!

#mertkelladal

skANzeN

Virtuális barangolás a szabadtéri múze-
umban, melynek során betekinthetünk 
a házbelsőkbe és megismerhetjük az 
aktuális és a korábbi tematikus kiállítá-
sokat!
www.bit.ly/skanzeninstagram
www.bit.ly/skanzenyoutube
Szakmai blogjában a múzeum most 
még több cikkel, videóval készül 
muzeológiai, néprajzi és egyéb témák-
ban.
A Hírlevél-feliratkozóknak olyan régi 
praktikákat mutatnak meg, melyek az 
otthoni hétköznapok alatt is hasznosak 
lehetnek
www.bit.ly/skanzeneshirlevel
Az online távoktatáshoz használható 
oktatási csomagok ingyenesen letölt-
hetőek a honlapról, és megtekinthető-
ek a Youtube csatornájukon.
#zárvatartásalatt #amúzeumnemalszik 
#zárvaisnyitva #maradjotthon #closed-

butactive

hAMvAs BélA Pest MeGYei kÖNYvtÁr

Városismereti játék: Maradj otthon! – a 
könyvtár a szobádban
www.hbpmk.hu
A könyvtár nyílt hozzáférésű adatbázist 
biztosít a felsőoktatásban tanulóknak 
és a kutatóknak.
www.hbpmk.hu/node/214
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A kálvária Jézus szenvedéstörténetének 

és kereszthalálának tizennégy stációval 

emléket állító szakrális hely. Az épített kál-

váriák Magyarországon a XVIII. században, 

a barokk korban terjedtek el, döntően a fe-

rences rendi szerzetesek tevékenységének 

hatására. A legáltalánosabbá az a kálvá-

ria-típus vált, ahol egymással szemben hét-

hét stáció áll, melyeknek végén – többnyire 

egy magaslaton – helyezkedik el a golgota, 

középen a keresztre feszített Jézussal, tőle 

jobbra és balra a két latorral.

A tizennégy stációból álló keresztút-áb-

rázolások a kálváriák mellett katolikus 

templomokban, vagy más egyházi intéz-

ményekben is megtalálhatóak, Szent end-

rén összesen négy helyen: a római katolikus 

Kálvárián, az izbégi Szent And rás plé bá nia-

temp lom ban, a Péter-Pál templomban és a 

Ferences Gimnáziumban.

Az egykori Szent György-hegyen 1762-ben 

épített Kálvária a város egyik legértéke-

sebb vallás- és kultúrtörténeti emléke. 

Különlegességét tömör rusztikussága, 

arányainak harmóniája, a tájban elfoglalt 

helye mellett körkörös, ovális formájának 

köszönheti. A Kálvária-kertben a kerítés 

mellett a stációk között és a kápolna falánál 

sírok és kripták helyezkednek el, melyek-

ben a plébánia nevezetes papjai és azok 

a régi családok nyugszanak, akik jelentős 

donátorai voltak az egyháznak, s egyben 

nevezetes polgárai a városnak.

Az 1762-ben emelt szentendrei Kálvária 

félköríves kerítésfalának stációfülkéiben 

eredetileg elhelyezett festett keresztút-ké-

peket 1898-ben cserélték át a ma is látható, 

ismeretlen mestertől származó, 60x50 cm-

es, sokszereplős, epikus megfogalmazású 

tizennégy öntöttvas domborműre, melyek 

megegyeznek a szobi, székesfehérvári, ba-

konybéli, mogyoródi, zebegényi kálváriák 

stációképeivel.

Az egyenként 50x40 cm-es színes, má-

zas, kerámiából készült keresztút áb-

rázolás az izbégi Szent András-plébá-

niatemplomban található. A templom 

1948-ban került a szerb egyháztól vétel 

útján a katolikus egyházhoz. Addig az ún. 

Négler-villa egyik szobájában tartották 

az istentiszteleteket. A falakon körbe – 

egy régi fotó tanúsága szerint – már ott 

is láthatók Flamm Mária élénk színvilágú 

keresztút képei. Homály fedi, hogy milyen 

úton került az egyházközség tulajdonába 

ez a maga nemében ritka és különleges 

szakrális műegyüttes.

A Szentendrén fellelhető négy keresztút 

ábrázolás mindegyikéhez más-más anya-

got használt alkotójuk. Páljános Ervin szob-

rászművész 65x43 cm-es fatáblákba vésve 

alkotta meg 1996-ban a szentendrei Fe-

rences Gimnázium részére készített, Jézus 

szenvedéstörténetét ábrázoló dombormű 

sorozatát, amelyen „egy-egy drámai rész-

letet emel ki és jelenít meg: az arcokból, 

az arckifejezésekből, a testhelyzetekből, 

a mozdulatokból, a kereszt szokatlan né-

zőpontból ábrázolt egy-egy részletéből 

bomlik ki a bibliai történet feszültsége és 

drámaisága”.

Keresztút-ábrázolások Szentendrén

Szentendrei Kálvária, 1762

Részlet a Kálvária-kertből

Ismeretlen mester: Keresztút, I-XIV., 1898, részlet

Flamm Mária: Keresztút, I-XIV., 1940 körül, részlet

Páljános Ervin: Keresztút, I-XIV., 1996, részlet

Szentendrén négy helyszínen, a római katolikus Kálvárián, az izbégi 
Szent András plébániatemplomban, a Péter-Pál temp lom ban és a Ferences 
Gimnáziumban találkozhatunk keresztút-ábrázolásokkal. Török Katalin 
helytörténész, művészeti író mutatja be őket.
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Emlékezés Boromisza Tiborra
Boromisza Tibor festőművesz (1880–1960) Bácsalmáson született 140 évvel ezelőtt, és 

Szentendrén hunyt el 60 évvel ezelőtt. Életéből hozzávetőleg tizenöt évig élt Szentend-

rén, először az 1920-as években, másodszor az 1950-es években. Egykori Duna-parti 

lakóházában 1964-től családja gondozásában emlékszoba működik.

Boromisza Tibor élet- és pályatörténete egy sokoldalú művészt idéz az utókor elé, olyan 

művészt, aki egyik kezében ecsettel, másik kezében írótollal alkotta meg életművét. 

Az 1910-es évektől a második világháborúig a hazai művészeti közélet ismert szerep-

lője: a nagybányai és a balatoni művésztelep meghatározó tagja, a húszas években a 

szentendrei művésztelep megálmodója, pár évvel később a hortobágyi művésztelep 

létrehozója, majd az évtized végén az általa alapított Magyar Képírók Társaságának 

vezetője, a művészkataszter programhirdetője, az 1930/1940-es években több száz mű-

vészetpolitikai, néprajzi és szociográfiai publikáció szerzője. Személyében a tradicionális 

magyar paraszti műveltség tudatos értékmentőjét is tisztelhetjük.

A művész életének legnagyobb veszteségét 75 évvel ezelőtt, 1945-ben élte át. A hábo-

rús események okozta tűzben sashegyi lakása és több száz műve megsemmisült, ő és 

családja földönfutókká lettek.

T. K.

Barcsay Jenő 
emlékezete
Barcsay Jenő festőművész 120 éve, 1900. 

január 14-én született Erdélyben, Katona 

községben. A születési évfordulóra is em-

lékezett a Magyar Kultúra Napja alkalmá-

ból Budapesten, Pesterzsébeten, a Gaál 

Imre Galériában megnyitott – a Prágai 

Magyar Intézetből visszaérkezett – Mes-

ter és Tanítványai című vándorkiállítás, 

amelyen Barcsay Jenő, Balogh László, 

Deim Pál és Konok Tamás szitanyomatai 

voltak láthatók, a Mesterhez kapcsolódó 

dokumentumokkal, eredeti rajzokkal, ki-

adványokkal együtt. A kiállítás szervezője 

a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapít-

vány és a jogörökösök, Kónya Márta és 

Kónya Ferenc voltak, melyet D. Udvary 

Ildikó múzeumigazgató-művészettörté-

nész rendezett. A kiállítás alkalom volt 

a két 90 éves mester: Balogh László és 

Konok Tamás köszöntésére.

Közben tervbe volt véve, hogy április 2-án, 

Barcsay mester elhunyta napján, megem-

lékezést tartanak a budapesti Fiumei úti 

Sírkertben, a mester síremlékénél, ahol dr. 

Darkó Jenő c. múzeumigazgató mondott 

volna beszédet, és a jelzett Mester és ta-

nítványai című kiállítás is megnyílt volna 

Petényi Katalin művészettörténész beszé-

dével. A megemlékezést az Alapítvány 

és a Nemzeti Örökség Intézete közösen 

szervezte. A koronavírus járvány miatt az 

események új időpontja ez év október 8-a.

Időközben a Budapest Környéki Tör-

vényszék elfogadta a Barcsay Jenő Kép-

zőművészeti Alapítvány alapító okirat- és 

kuratóriumi összetétel-módosításait tar-

talmazó kérelmét, s az alapítványt köz-

hasznú jogállással bírósági nyilvántar-

tásba véve bejegyezte. Ezek szerint a 

kuratórium elnöke dr. Feledy Balázs, 

tagjai: Aknay János, Kossuth-díjas fes-

tőművész, Bereznai Péter Munkácsy-díjas 

festőművész, Baksai József Munkácsy-dí-

jas festőművész és Kónya Ferenc alapító.

– FeBa –

A Péter-Pál templomban a templom-

hajó északi és déli oldalfalán elhelye-

zett gipsz műtárgy-együttes eredetileg 

nem ide készült. Csíkszentmihályi Róbert 

szentendrei szobrászművész 1988-ban 

az ábrahámhegyi Szent László-kápolna 

melletti Keresztút stációi részére alkot-

ta meg Kálvária-sorozatát bronzból. A 

szobrok öntéséhez használt gipszminták 

évekkel később egy kiállítás során ke-

rültek bemutatásra a szentendrei temp-

lomban, ahol végleges helyre is találtak. 

Egy beszélgetés során, ami a Vigíliában 

látott napvilágot 2010-ben, a művész 

így foglalt állást szóban forgó művével 

kapcsolatban: „Érdekesség, hogy az 

alkotások gipszben jobban tetszenek, 

mint bronzba öntve. Jól élnek a temp-

lombelsőben, megjelenésük archaikus 

hangulatot kelt.”

Török K.
Csíkszentmihályi Róbert: 

Kálvária-sorozat I–XIV., 1999, részlet

Boromisza Tibor, Almáskertben, 1924
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Városi legendák
A kigúnyolt válogatott

Hűvös tavaszi nap volt, és egész nap 

szakadt az eső. Pedig az emberek már 

nagyon várták a nyarat, április 29-én kö-

zel a strandnyitás, a kacsás úszógumik, 

az olcsó gumimatracok felfújása. Ám a 

nyár késett, így didergő, fázós embe-

rek baktattak komótosan a szentendrei 

futballpályára. A laktanyában nagyjából 

ezerháromszázan lesték, ahogy kikocog 

a zöld gyepre a magyar válogatott. Kü-

lönleges edzőmérkőzés volt 1970. áp-

rilis 29-én – a helyi csapat, a Kossuth 

KFSE gyakorló mérkőzésen látta ven-

dégül a jókora traumán átesett nemzeti 

csapatot. Néhány hónappal voltunk az 

1969. decemberi „marseille-i véreng-

zés”, a csehszlovákoktól elszenvedett 

világbajnoki pótselejtező után. Nem 

csoda, hogy a szurkolók nehezen bo-

csátották meg, hogy a kedvencek nem 

jutottak ki a mexikói világbajnokságra. 

Az új kapitány, Hoffer József munkához 

látott, és április 12-én Belgrádban csa-

pata értékes kettő-kettes döntetlent ért 

el Jugoszlávia ellen. Aztán nem sok-

kal később már Bene Ferenc, Kocsis 

Lajos, Dunai II Antal, Páncsics Miklós 

és a többiek felsorakoztak a laktanyai 

pályán. A kezdés előtt Vedres József, a 

szentendrei Járási KISZ Bizottság titká-

ra ajándékokkal kedveskedett a váloga-

tott tagjainak – ám ez volt az egyetlen 

barátságos pillanat ezen a délutánon. 

Furcsa ezt ennyi év távlatából leírni, de 

a magyar válogatott itthon sem azelőtt, 

sem azóta nem szerepelt ilyen ellen-

séges légkörben, mint Szentendrén. 

Sokat mond a tudósítás alcíme: „Ez az 

edzőmérkőzés elmaradhatott volna…” 

S érdemes idézni a szövegből: „A kö-

zönség egyre türelmetlenebb lett, és 

indokolatlan bekiabálásokkal, gúnyo-

lódással zavarta az amúgy is egyre 

idegesebben és görcsösebben játszó 

válogatottat…” A kilencven perc során 

a szentendrei csapat tulajdonképpen 

egyenrangú partnere volt legjobbjaink-

nak. A válogatott nyert ugyan három–

egyre Bene kettő és Kocsis góljaival. De 

aligha lehetett büszke a teljesítményé-

re. A tudósító felháborodva írja: „Külön 

kell szólni a közönség viselkedéséről, 

jóllehet gyengén játszott a válogatott 

keret, de amit a hazai közönség művelt, 

a játékosok nem érdemelték meg, pfu-

joltak, gúnyoltak, sértegették a keret 

tagjait…”

Szentendre így írta bele magát a ma-

gyar futball történelemkönyvébe.

-sg-

Tánc mindhalálig
Talán Chuck Barryvel kezdődött az egész. 

Ahogy a húrok közé csapott, felforróso-

dott körülötte Amerika, s tán az egész vi-

lág. S persze Elvis Presley is hozzátette a 

magáét, a nők aléltan sikoltoztak, a férfiak 

irigykedve próbálták utánozni lépéseit. 

S jött kis hazánk, mintegy megmutatva, 

hogy a fejlődés nálunk is feltartóztat-

hatatlan: a frissen nyitott budai Ifjúsági 

Parkba a Vörös Október Ruhagyár ormót-

lan szabású öltönyeiben, fehér ingben és 

nyakkendőben lehetett belépni, és szolid, 

talán túlságosan is szolid, szirupos slá-

gerekre lépkedni. Persze a házibulikon, 

Budapesten is elszabadult az őrület, ezt 

tökéletesen mutatja A Megáll az idő című 

kultfilm – a zene is forradalmat csinált. A 

lelkesedés az évek, évtizedek múlásával 

sem csökkent. Amikor a nyolcvanas évek 

közepén bemutatták a magyar mozikban 

a Flashdance című filmet, amelyben egy 

munkáslány mutatta meg a tehetségét, 

napközben hegesztett, este vad táncot 

lejtett egy bár színpadán, itthon is meg-

annyi ifjú hölgy gondolta úgy, hogy ez a 

neki való pálya.

Táncosnak lenni manapság egészen mást 

jelent, mint régen.

Olyannyira, hogy a táncot immár a sport 

válfajaként is emlegetik, mi több, a ter-

vek szerint a 2024-es párizsi olimpián ott 

lehet a versenyszámok között.

S talán a francia főváros valamelyik pódi-

umán szerepelhet, az aranyéremért küzd-

het egy, vagy akár több szentendrei ifjú…

„A versenytánc és az akrobatikus rock 

and roll egyre népszerűbb szerte a vi-

lágban. A világjátékok programjában már 

ott szerepel nagy-nagy sikerrel, hatalmas 

érdeklődéstől övezve. Nem csoda, hogy 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetői 

komolyan elgondolkodtak rajta, hogy a 

táncot mint sportágat szerepeltetik az 

ötkarikás játékok programjai között. Óri-

ási kihívás és lehetőség ez, újabb plusz 

motiváció ahhoz, hogy a mi gyerekeink és 

a következő még elszántabban, lelkeseb-

ben vegyenek részt a gyakorlásokon, és a 

különböző versenyeken. Túlzás nélkül ál-

líthatom, a Pink Panthers táncegyüttesre 

már most büszke lehet Szentendre, és ha 

minden jól megy, talán még az olimpián is 

öregbíthetjük e gyönyörű város hírnevét…”

Falaki Szabolcs, a Pink Panthers vezetője 

s edzője mondta ezt. Olyan egyesületet, 

csapatot irányít, nagyjából nyolc éve, 

amely folyamatosan fejlődik, és ami talán 

még ennél is fontosabb, rendszeres moz-

gást, kikapcsolódási lehetőséget nyújt 

megannyi szentendrei gyermek számára.

„A Pink Pantherst 2012-ben az azóta el-

hunyt Németh Árpád alapította azzal a 

céllal, hogy komoly utánpótlásbázist hoz 

létre a tánc szerelmeseinek. Mi folytatjuk 

az általa elkezdett munkát, és már óvodás 

kortól elkezdjük az képzést és nevelést, 

mi ezt úgy hívjuk, hogy ovi rocki, és kü-

lönleges élmény nézni, ahogy az apró-

ságok megtanulnak egy-egy koreográfi-

át. A Pink Panthers közel ötszáz taggal 

büszkélkedhet. a hatéves kortól egészen 

huszonöt éves korig bezárólag. Tánco-

saink, akik rengeteg hazai és nemzet-

közi versenyen vesznek részt, országos 

bajnokságon, ranglista-viadalokon, Eu-

rópa-bajnokságon, világkupán, sokszor 

jönnek haza különböző színű éremmel, 

mintegy jelezve, hogy a Pink Panthers 

PINK PANTHERS PÁROSOK



hiába fiatal egyesület, már igenis ott van 

a legjobbak között.”

Az edzésekre, a gyakorlásokra, a külön-

böző foglalkozásokra rendszerint iskolák 

tornatermében kerül sor, Szentendre kü-

lönböző intézményeiben, és persze nem 

csak városunkban, hanem például Du-

nabogdányban és Óbudán is. A harminc-

két esztendős Falaki Szabolcs korábban 

maga is táncolt, kimagasló eredményeket 

ért el, ám manapság már csak az utánpót-

lás-nevelésre, a képzésre figyel és kon-

centrál. Írhatnánk azt is, hogy edzőként, 

tánctanárként a legjobb időszakát éli – ő 

és a Pink Panthers –, ha nem dúlna a vi-

lágban a megállíthatatlan járvány, és nem 

zárna be szinte minden – és mindenki.

„Természetesen beszüntettük a foglalko-

zásokat, a gyerekeket pedig arra kértük, 

hogy ne hagyják el magukat. Sem lelki-

leg, sem fizikailag. Utóbbiról gondoskod-

tunk, merthogy online edzéseket vezé-

nyelünk majd nekik, úgy engedtünk haza 

mindenkit, hogy kész tervet kaptak, ha ez 

nem elég, akkor az internet segítségével 

folytatjuk a képzésüket. Sajnos nem lehet 

tudni, meddig tart a zárlat, a vesztegzár, a 

bezártság, jó lenne, ha csak néhány hétről 

lenne szó, de félek tőle, hogy hónapokig 

is eltarthat. Pedig az olimpia vonzása itt 

van valamennyiünkben. Azt kevesen tud-

ják, hogy az egyre népszerűbb lányfor-

máció magyar találmány, ez a mi ötletünk, 

és ki tudja, a páros gyakorlatok mellett 

talán ez is ott lehet az ötkarikás játékokon. 

Mi erre készülünk, még akkor is, ha most 

megállt a világ és egészen lelassult az 

élet. Egy táncos számára talán ez a leg-

rosszabb forgatókönyv…”

A Pink Panthers megannyi különleges 

tehetséggel büszkélkedhet.

A fiúk s a lányok már pontosan tudják, 

hogy nem üres szlogen és olcsó filmcím 

a Tánc mindhalálig. S még azon is túl.

Sinkovics Gábor
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BARTHA 
ÁLMOS 

REJTVÉNYE 
MEGFEJTÉS ABIGÉL 

BECÉZVE RÓMAI ÖTSZÁZ FARKAS-VEZÉR  

VIETNÁMI 
SZÁRMAZÁSÚ 

MAGYAR 
ÉNEKESNŐ 

MAKKBAN VAN! 4G SZABVÁNY BIKA-VIADALOK 
HŐSE 

... ANTI 
SZUPERHŐS 

IFJÚSÁG, 
SZÉPSÉG 

ISTENNŐJE 
A SZLÁV 
MITOLÓ-
GIÁBAN 

 
   

G.H.MONKS 
STRATÉGIAI 

TÁBLÁS JÁTÉKA 
     

RENDBEN 

ORSZÁGOS 
BAJNOKSÁG 

RÖV. 

  

KIVESZ A 
HASZNÁ-
LATBÓL 

       
SZÁMODRA 
RÉGIESEN 

CINKE 
 

     

GYŐRI 
KÉZILABDA 

KLUB 
   

...SAINT-
LAURENT 

KIS MÉRETŰ 
RUHA JELE 

 

OXIGÉN 
NYELVÚJÍTÁS-

KORI NEVE 
     

RÖVID-
HULLÁMÚ 
RÁDIÓSÁV 

  

... DE JANEIRO IGEN 

FRANCISZEK 
KSAWERY 

SMRECZYŃSKI 
ÍRÓI ÁLNEVE 

     

SZABADON 
ÉLŐ ÁLLAT 

LEHET 
   ZUMBA 

KEZDETE! 
KÖR ÁTMÉRŐJE 

ANGOLUL 
HAZUDIK    

HOZZÁM VISZ 

      MICIMAC-
KÓBAN A 

TÁBLA SZERINT 
TILOS BETŰ 

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSA 

 
   LÁBBELI 

 
   

A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. április 22-éig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy a szevi@szentendre.hu email címre. 

A helyes megfejtők között Bartha Álmos A Nagy Kocsma kvízkönyvét sorsoljuk ki. A szerencsés nyertes nevét a május 6-i lap-

számunkban tesszük közzé.

A március 11-i rejtvényünk helyes megfejtése a „sajtószabadság” volt. A nyertes: Szabó Barnáné.

Nyereménye: Bartha Álmos A Nagy Kocsmakvízkönyv című könyve. Szerző: Bartha Álmos

Sok olyan Czóbel-képet isme-

rünk régi, fekete-fehér fotókról, 

amelyek elvesztek. Ezekről a 

fényképekről egy rendkívül 

fontos információ hiányzik: a 

festmények színe. Czóbel fest-

ményein a szivárvány összes 

színe megjelenik. Úgy sejtjük, 

ezeken az elveszett képeken is 

nagy a színkavalkád. Segíts ne-

künk elképzelni, milyen színek-

kel festette meg a festő ezeket 

a képeket!

Színezz (ceruzával, festék-

kel, zsírkrétával…), fotózd le és 

küldd el nekünk a muzeumpe-

dagogia@muzeumicentrum.hu 

email címre!

A beérkező Czóbel-képekből 

online kiállítást szervezünk.



GAZDIKERESŐ

Gina a lányával egyszerre került hozzánk, 

meglehetősen rossz körülmények közül 

kimenekítve. Mindketten hamar kinyíltak, 

Gina lánya pedig rövid időn belül „gazdi-

sodott” is. Sajnos Ginának ez nem sikerült. 

Ő még várja az álomgazdit. Az emberek-

kel barátságos, kedves, mindenkihez 

közeledik, nagyon jó természetű kutyus. 

A kennelben új kutyatársát is elfogadta, 

akivel jókat játszanak. Kan kutyákkal jól 

kijön, de szukákkal is összeszoktatható.

Kiegyensúlyozott, jó idegrendszerű, jó 

természetű kutya. Gazdátlan előélete 

nem hagyott rajta különösebb nyomo-

kat. Figyel az emberre, érdeklődik, tanul, 

hűséges társ, partner szeretne lenni, hálás 

minden jó szóért. Szerető családra vágyik, 

ahol végre élete végéig biztonságban és 

szeretetben élhet. Amikor a Népszigeti 

Kutyaiskola oktató csapata kiválasztott tíz 

kutyát egy kis alapképzésre, Gina volt az 

egyik legjobb tanuló. Nagyon szeret sé-

tálni, és a képzésnek is köszönhetően, már 

nem húz, komoly kutyahölgy vált belőle.

Gina még ilyen sok év menhelyi lét után 

is hiszi, hogy egy nap saját ágyában hajt-

hatja álomra a fejét. Örökre hű társa lesz a 

gazdájának. Ugyanakkor macskák közelé-

be nem szabad engedni, kifejezetten va-

dászik rájuk. Oltott, chipes, ivartalanított.

Ha úgy érzed, te vagy Gina 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, vagy „csak” azzal, hogy 

eljössz hozzánk, megsétáltatod, és köz-

ben megszeretgeted.
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viszlát konfliktus!

– A piros gyönyörű!

– Nem! Az csúnya. Legyen inkább a kék!

Két egyszerű mondat, ami olyan nagy 

konfliktust képes okozni, amire először 

nem is gondolnánk. Ezért sem mindegy, 

hogy amikor megoldhatatlan élethelyzet-

be kerülünk, és úgy érezzük, képtelenek 

vagyunk kimászni, kihez fordulunk segít-

ségért. Régi bölcsesség, hogy minden 

szentnek maga felé hajlik a keze. Ezért 

családi, párkapcsolati, gazdasági konflik-

tusokat nehéz házon belül, pártatlanul jól 

kezelni. Ilyenkor hasznos, ha van egy külső, 

független szakértő személy, jelen esetben 

a mediátor. Ő kicsit olyan, mint egy bölcs 

indián törzsfőnök, aki békés, de hatékony 

módszerekkel – pereskedés helyett – ké-

pes a helyes irányba terelni az egymással 

szemben álló feleket. Célja, hogy a kap-

csolat korrekt lezárással, átalakítással 

végződjön.

A mediáció kicsit olyan, mint a szivárvány. 

Érdekes, sokszínű, sok területen alkalmaz-

ható. Ilyen a válási, párkapcsolati, családi 

vagy gazdasági, üzleti mediáció. Legtöb-

ben a párkapcsolati és válási mediációt 

veszik igénybe. Miért is ne, ha már egyszer 

hatékony!

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

Intézmény családi, párkapcsolati konzultá-

ciót és konfliktuskezelési, kapcsolattartási 

tanácsadást biztosít Németh Zsuzsanna, 

valamint Aranyos Zsolt szakképzett medi-

átorokkal telefonon és online. A szolgálta-

tás díjtalan, és elérhető a szentendrei járás 

területén a járványügyi helyzet ideje alatt.

Telefon: +36/20-295-8195 (hétfőn és szer-

dán 9-16 óra között)

www.facebook.com/dunakanyari

Fizetési könnyítések a bankoknál

A március 18-án hozott Kormányrendelet 

jelentős változásokat tartalmaz a fennál-

ló hitelek visszafizetésére. Március 19-től, 

vagyis a kormányrendelet hatályba lépé-

sét követően valamennyi hitel- és kölcsön-

szerződésre fizetési haladék van érvényben 

2020. december végéig. A moratórium cél-

ja, hogy a járvány miatti rendkívüli helyzetet 

átvészeljék a háztartások és vállalkozások, 

az átmeneti nehézségek ne okozzanak tar-

tós és elmélyülő gazdasági problémákat. 

Az intézkedés sokunkat érint, ezért össze-

gyűjtöttük a legfontosabb információkat.

•  A törlesztési moratórium a 2020. már-

cius 18-ig folyósított hitel-, kölcsön- és 

lízingszerződésekre vonatkozik, ideértve 

a munkáltatói kölcsönöket is. A már fel-

mondott vagy végrehajtás alatt lévő, ko-

rábbi hitelek esetében nem lépett életbe 

fizetési moratórium.

•  A törlesztési moratórium általánosan ter-

jed ki a fogyasztói hitelekre, függetlenül 

azok típusától (például személyi kölcsön, 

hitelkártya, folyószámlahitel, pénzügyi 

lízing) vagy a hitel céljától (például ba-

baváró, lakás vagy szabad felhasználás), 

illetve jelzálog fedezethez való kötöttsé-

gétől (jelzáloghitelek és ingatlanfedezet 

nélkül nyújtott hitelek).

•  A fizetési moratórium beállítása minden 

bank esetében automatikusan megtörté-

nik. Minden adós kérheti azt, hogy hitelét 

az eredeti feltételeknek megfelelően fi-

zethesse tovább, de erről nyilatkozatot 

kell tenniük. A rendelet lehetőséget ad 

arra is, hogy az adós később lépjen be a 

fizetési moratóriumba.

•  A hitelek eredeti futamideje legalább a 

moratórium idejével meghosszabbodik, 

tehát a most elmaradt törlesztéseket a 

veszélyhelyzet elmúltával meg kell fizet-

niük az adósoknak.

•  A fizetési haladék ideje alatt felhalmo-

zódott kamatot a hátralévő futamidőben 

esedékes törlesztőrészletekkel együtt, 

a fizetési haladék lejárta után, évente 

egyenlő részletekben kell majd meg-

fizetni úgy, hogy a törlesztőrészlet és a 

megfizetendő kamat együttesen nem ha-

ladja meg az eredeti szerződés szerinti 

törlesztőrészlet összegét.

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



2
5

–
h

ir
D

e
t

é
s

e
k

#M
aradjOtthon

SzervizCsom
ag

#MaradjOtthon SzervizCsomag
Mi intézünk mindent!
Duna Autó Zrt., III. Óbuda, Zay utca 24. • +36 1 801 4203 • www.dunaauto.hu

ADÁ SVÉTE L

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

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

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

ÁLL ATORVOS

Dr. Schumicky Gábor állatorvos – Szent-
endre, Szentlászlói út 77. Tel. 06-30-
415-9060.

ÁLL Á S

Magánorvosi rendelő Szentendre belvá-
rosában belgyógyász, endokrinológus, 
reumatológus, neurológus, kardiológus 
és más szakorvosok jelentkezését várja. 
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal: medi-
cal@budapestmedical.hu.

A Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde kö-
zépfokú végzettséggel gazdasági ügyinté-
zőt keres. Érdeklődés: Diószegi Istvánné, 
06-30-538-8567, (26) 785 181.

Szentendrei cukrászdába pultos hölgyet 
felveszünk állandó munkára. Tel. 06-30-
940-2652.

Dolgozzon otthonában! Kozmetikai do-
bozok hajtogatása stb. elérhetőségei, érd. 
06-90-603-607 (audiopress.iwk.hu, 635 
Ft/min, 06-20-910-4517).

EG É SZS ÉG

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

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. Tanács-
adás. Tel. 06-30-340-1392.

I NG ATL AN

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Kiadó Szentendrén kertes házban, köz-
ponti helyen külön bejáratú szoba dolgozó 
vagy tanuló férfi részére. Tel. 06-20-242-
0927.

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

GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtő-
nő készpénzért vásárol legmagasabb áron 
aranyakat, ezüstöt, festményeket, bútort, 
szobrot, Herendit, hagyatékot. Kiszállás 
díjtalan. Tel. (06-1) 789-1693, 06-30-898-
5720, www.Aranybecsus.hu.

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

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

Minőségi lakásfelújítás! Festés, gipsz-
kartonozás, parkettázás, járólapozás, 
csempézés. Tel. 06-70-623-2629.

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.

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

ÜZ LET

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

Építőipari munkák!

Hőszigetelés, komplett 
lakásfelújítás, kül- 

és beltéri burkolás 
referenciával 

Szentendrén és 
környékén

Telefon: 06 20 341 4585

Orczi Hajni life coach
Bejelentkezés: 06-30-9615-551

Facebook: Orczi Hajni life coach

Néhány helyzet, amiben tud segíteni 

az egyéni konzultáció:

munkahelyi problémák, önbizalomhiány, 

párkapcsolati problémák, konfliktusok 

a családban, általános elégedetlenség, 

megrekedettség, kapunyitási pánik, 

karrierkérdések stb.
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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

Április 10-én, pénteken a Napvirágcsepp Gyógy-
szertár ügyeletes
reggel 8 órától 24 óráig. Utána készenlét. A többi 
gyógyszertár zárva.

Április 11-én, 12-én, szombaton és vasárnap a Kálvá-
ria Gyógyszertár ügyeletes reggel 7 órától 24 óráig. 
Utána készenlét.

Április 13-án, hétfőn az Ulcisia Gyógyszertár ügyele-
tes 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)

Április 5. Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa György út. 1.
+36/26-500-248
+36/30-214-1091

Április 12. Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária út 33.
+36/26-787-796

Április 19. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk utca. 11.
+36/26-505-779
+36/20-327-7971

Április 26. Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa György út 20.
+36/26-319-354

Készenléti idő alatt a gyógyszertár neve mellett 
megadott készenléti telefonszám 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

tegye közzé családi híreit!

A megújult Szentendre és Vidéke lap 

szeretne lehetőséget biztosítani az itt 

élőknek, hogy megosszák anyakönyvi 

híreiket a közösséggel. Sokan jelezték 

felénk, hogy szívesen értesülnének is-

merőseik családi híreiről, hiszen sokszor 

együtt örülnénk egy kisbaba születésé-

nek, vagy egy esküvő örömhírének, de 

akár részt vennénk olyanok megemléke-

zésén, akik már nem lehetnek közöttünk.

Tekintse meg anyakönyvi hirdetési ára-

inkat, és forduljon bizalommal szerkesz-

tőségünkhöz:

Elérhetőségünk:

Szentendre és Vidéke

2000 Szentendre, Péter-Pál utca 1.

Németh Erika

+36 26 505 120

+36 20 260 4642

szevi@szentendre.hu



KÖVESS MINKET!

Rendeljen tőlünk ételt!

INGYENESEN kiszállítjuk!

Ebédmenü & pékáru
a Skanzenből

Rendelést minden nap 10- 12 óra között veszünk fel telefonon vagy e-mailben!  Előrendelést is felveszünk minden nap 15 óráig!
www.skanzen.hu • +36 30 562 75 17 • dunkel.szilvi@skanzen.hu  

A napi menü ára: 

1200Ft /adag
#maradjotthon!

Nőgyógyászat

• Budapest XIII. kerület:
+36 20 264 2199

• Szentendre:
+36 20 424 7960

• Budakeszi:
+36 20 952 5228

www.binobruno.com

www.binobruno.com

 Nőgyógyászat
• Budapest XIII. kerület: +36 20 264 2199

• Szentendre: +36 20 424 7960

• Budakeszi: +36 20 952 5228

www.binobruno.com

 Nőgyógyászat
• Budapest XIII. kerület: +36 20 264 2199

• Szentendre: +36 20 424 7960

• Budakeszi: +36 20 952 5228

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

Szolgáltatásaink: 

• közös képviselet 
• társasházkezelés 
• dokumentációk 

elkészítése 
• pályázatírás 
• játszótérüzemeltetés 
• tanácsadás 

Kommunikálunk. 
Meghallgatunk. 

Értelmezünk. 
Javaslunk. 

Elérhetőségeink:  iroda@pilisitarsashazkezelo.hu 
 Lukács Erzsébet 
 +36 70 584 4453 
 www.pilisitarsashazkezelo.hu 

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

 
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 
 

 

 

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

Fizikai munkakörökbe:
Ø kArBANtArtÓ (lakatos) _Szentendre
Ø villANYszerelő  _Szentendre
Ø hÁlÓzAt elleNőr _ Szentendre
Ø  GéPJÁrMűvezető (teher)_ Szentendre
Ø  vízhÁlÓzAt kArBANtArtÓ _Szentendre, Pilisvörösvár
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




