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Kincsek egy ékszerdobozban,
avagy Neked mi a legszebb
Szentendrében?
Hiányoznak a sikátorok, a fagyizás, a korzózás, 
a piacozás, az ismerősök üdvözlő mosolya? 
Ha itt élsz, és hiányzik a mindennapi élet azért, 
ha nem itt laksz, de szívesen kirándulnál már 
Szentendrére, akkor azért jelentkezz és idézd 
fel legszebb élményeidet!

A Szentendrei Kulturális Központ
társasjáték készítő versenyt hirdet!

Ötleteljetek közösen, és csillogtassátok meg 
kreativitásotokat: milyen társasjáték tudná felidézni 
a legszebb Szentendrei pillanatokat? Egy kártyajáték? 
Táblajáték? Határ a csillagos ég! Idézzétek fel, 
éljétek át újra, és álmodjátok bele egy társasjátékba 
a legszebb pillanatokat, melyek ehhez a gyönyörű 
ékszerdobozhoz kötnek benneteket!

Nevezni 3-99 éves korig lehet, egy bármilyen, otthon, 
saját kezűleg készített társasjátékkal, ami valamilyen 
formában kötődik Szentendréhez.
A társasjátékról fotót és leírást kell beküldeni.

A pályaműveket négy korcsoportba soroljuk. 
Minden korcsoport győztesét a zsűri választja ki. 
A zsűri tagjai: Benkovits György lokálpatrióta 
nyugdíjas, Bese Károly Felnőttmegőrző Társasjáték 
klub vezetője, Nyulas Ágnes Cerkabella Könyvkiadó 
és a Parti Medve Könyvesbolt vezetője, Krizbai 
Gergely „Krizbo” grafikus. A facebook oldalunkon 
közönségszavazásra is sor kerül.

A nyertesek ajándékcsomagot és szentendrei 
megjelenési lehetőséget kapnak.

A pályázati kiírás, beküldés, részletek és friss hírek:
www.szentendreprogram.hu

 szentendrei kulturális központ

FELHÍVÁS TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSÉRE

Beadási határidő
MEGHOSSZABÍTVA:
2020. június 15. 
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A neves, néhai pszichológus Popper Péter egyik 

előadását (Mesterkurzus, 2006. december) azzal a 

felvetéssel kezdte, hogy mi egy frázisokat kedvelő 

nép vagyunk, és imádjuk az olyan jelszavakat, mint 

a család, haza, Isten vagy szeretet – vagyis minden 

olyasmit, amiben egyébként meglehetősen gyengén 

állunk… Ugyanis a család – legalábbis a szó klasszikus 

értelmében vett család – mint együttélési forma, 

meggyengült. A házasságok fele válással végződik, 

egyre több az élettársi kapcsolat, és nem ritka már 

az egyszülős vagy a szingli létforma sem. Popper – 

önmagához hűen – végül arra a következtetésre jut, 

hogy akár tetszik, akár nem, az atipikus családmodellek 

tömegjelenséggé váltak, s azok kárhoztatása helyett 

bölcsebb dolog elfogadni őket, illetve megtalálni a 

működésükhöz szükséges recepteket.

E lapszámunk témája a család (a témaválasztás 

apropójául az szolgált, hogy az ENSZ 1994-ben május 

15-ét a család nemzetközi napjává választotta), és a 

nézőpontváltás jegyében igyekeztünk minél többféle 

felállású családot megkérdezni a „recept”-ről. Ezen felül 

pedig utánajártunk a Schartner család történetének, 

akik annyira kötődtek városunkhoz, hogy vezetéknevüket 

Szentendrey-re cserélték. Továbbá tanácsot kértünk 

Medveczky Kata pszichológustól (aki nem mellesleg 

háromgyermekes édesanya) a tekintetben, hogy miként 

találjunk harmóniára a családban a járványhelyzet hozta 

nehézségek között is.

S hogy e téma ne érjen véget ezzel a lapszámmal, 

szándékunkban áll sorozatot indítani szentendrei 

családtörténetekről, melyeket a Múltunk rovatban 

adnánk közre. Ha tehát úgy érzi, kedves Olvasó, hogy 

szívesen válna felmenői krónikásává, írjon nekünk a 

szevi@szentendre.hu e-mail-címre.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„A boldog családok mind hasonlóak egymáshoz, 
minden boldogtalan család a maga módján az.”

Lev Tolsztoj
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Nekem a családi örökségem…

Van, aki budai villát, más adósságot, megint más egy élet munkáját örökli. Bármeddig lehetne sorolni örökségünket, de egy biztos, 

a családjától még az is örököl, aki nem szeretne. Végre megint kimehettünk az utcára, hogy megkérdezzük az utca emberét, ki mit 

hoz a családjából.

Nekem a családi örökségem a zeneiség továbbélése, és a zenei 

tehetség, amit tőlük hozok magammal. Nagyapám és apám is 

zenész volt, és én is annak készülök. (Ábel)

Összeállította: Zimre Zsuzsa

Fotók: Medveczki Tamás

Nekem a családi örökségem az erkölcsi értékek, amit otthonról 

hozok, az emberekhez való hozzáállás, az emberek iránti szeretet, 

amit édesapámtól kaptam, aki gyermek szívsebész. Az a szeretet, 

ami otthon körbeleng mindent. (Gergő)

Nekem az apai örökségem az, hogy édesapám vendéglátóiparban 

dolgozott. Írt egy vendéglátásban akkoriban használt szakköny-

vet, illetve több éttermet üzemeltetett, többek közt az egykori Lila 

Akácot a Nagymező utcában, és az Erzsébet sörözőt. Ha lehet azt 

örökségnek nevezni, hogy mindig úgy megyek be ezekre a helyekre, 

mint amelyek hozzá kötődtek, akkor nekem ez a családi örökségem. 

(Giller Attila)

Nekem a családi örökségem a sütés, főzés, 

kertészkedés, zöldségnevelés. (Györgyi)

Nekem a családi örökségem egyrészt a nagypapám szőlője, más-

részt a művészet iránti vonzódás és szeretet. (Adél)

Nekem a családi örökségem a sok tanulság a történésekből, ami 

velünk történt. (Anneonimus)

Nekem a családi örökség, hogy felülírjam 

azt. (H. Zs.)

Nekem a családi örökségem a három uno-

kám. (Éva)
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Változó családok a változó világban
Nukleáris, nagy, mozaik, vagy éppen csonka. A családformák sokszínűek, 
sőt, folyamatosan változnak, organikusan alakulnak, ám megkerülhetetlen 
részei az életünknek. Helyi családokat kérdeztünk, mit jelent számukra ez a 
fogalom, mit hoztak otthonról és mit adnak tovább.

Kovácsné Bea második gyermekével 

várandós. Kétéves kisfiával van otthon. 

Hamarosan szülni fog, ám közben leen-

dő házuk építkezésére is kijár. Neki sze-

rencséje van, szerető család veszi körbe. 

Ezért sem költöztek el a városból, marad-

tak a nagyszülők közelében. „Bármikor 

számíthatunk rájuk, bármi segítség kell, 

azonnal jönnek. Két nagypapa segít az 

építkezésen, a nagymamák kényeztetik az 

unokát.” Bármennyire is hihetetlen, szinte 

mindennap találkoznak és együtt vannak. 

Együtt töltik a hétvégi családi ebédeket 

is. Bea szerint a legszorosabb kötelék a 

család, és a konfliktusokat is megfelelő-

en tudják kezelni. „Amikor megszületett 

a fiunk, megmondtuk a nagyszülőknek, 

hogy szeretnénk egy kis időt együtt, hár-

masban tölteni. Ugyanakkor ajándék, hogy 

ott vannak, és bármikor rájuk bízhatjuk a 

gyereket”. A dédpapával, aki már 86 éves, 

videochaten tartják most a kapcsolatot, 

vagy épp integetnek egymásnak a keríté-

sen át. A Kovács családban a nagyszülők is 

összetartanak, Bea anyósa és apukája egy 

iskolába jártak, így aztán tényleg könnyű a 

helyzet. „A nagyszülők simán összejárnak 

nélkülünk is. A férjemnél több generáció 

lakott együtt, külön lakrészt kaptunk, ami-

kor várandós voltam, soha nem volt olyan 

jó dolgom, mint akkor” – mesélte Bea a 

SzeVi-nek.

Dubniczki Csilla egyedül neveli iker gyer-

mekeit. Neki az ő hármasuk jelenti a csa-

ládot. Csilla ráadásul hallássérültként él, 

ami sok nehézséget okozott a munkájában. 

A srácok a 29. hétre születtek, az egyiknél 

már a születés után, a másiknál másfél 

éves korában derült ki, hogy nem hall jól. 

„Ők már úgy nőttek fel – ma 12 évesek –, 

hogy szinte természetes számukra a na-

gyothalló élet. Bár az első hat év rengeteg 

problémát okozott, ma már normál isko-

lában, integráltan tanulnak. A probléma 

ellenére én ugyanúgy vittem őket minden-

hova magammal, és igyekszünk úgy élni, 

mint az ép emberek. Bár leszázalékolt va-

gyok, folyamatosan van munkám, mellette 

sportolok, futok. És bár úgy tűnik, minden 

teljes, így is sok mindenből kimaradunk. 

Más a kommunikációnk, hangosabbak va-

gyunk, amit sokan nem tudnak tolerálni. 

Családon belül is okoz ez nehéz pillana-

tokat” – mesélte Csilla. Szerencsés viszont 

abban, hogy a szűkebb családi körben a 

problémák ellenére igyekeznek segíteni 

egymást. „A szüleim és a testvérem sokat 

segítettek a kezdetekben, és a mai napig is 

számíthatunk rájuk. De mi hárman vagyunk 

egy megbonthatatlan egység.” Amikor ar-

ról kérdezem, hogy mit jelent neki a család, 

csak annyit mond: „A család mint fogalom 

elméletben: összetartás, szeretet, egymás 

segítése. A valóság azonban teljesen más: 

konfliktusok, kommunikációs félreértések, 

tabutémák, ki nem beszélt problémák, fel-

dolgozatlan lelki sebek összessége.” Csil-

la nem optimista a jövőt illetően. Szerinte 

nem fogja megtalálni azt az embert, aki 

felvállalná az ő családját. „Lemondtam 

arról, hogy lehet még klasszikus család-

modell szerinti életünk. Bár biztosan lé-

tezik ilyen ember és kapcsolat, de ahhoz 

hatalmas összetartás, kompromisszum, 

szeretet, odafigyelés és hit szükséges. Ke-

vés ideális családot látok a környezetem-

ben” – folytatta. Csilla szülei szerencsére 

egészségesek, és bár 70 felettiek, aktív 

életet élnek. „Mindannyian nehéz, önfejű 

emberek vagyunk karakán vélemények-

kel, és sokszor nehéz kompromisszumot 

kötni, alkalmazkodni. Én hamar eljöttem, 

elköltöztem otthonról, és próbáltam sa-

ját életemet élni. A szüleim lassan ötven 

éve fogadtak örök hűséget egymásnak, 

hogy kitartanak jóban, rosszban, bajban, 

örömben egymás mellett, amíg élnek. 

Ezt betartották” – mesélte. És, hogy mi 

az a családi hagyomány, amit tovább ad 

a következő generációnak? A klasszikus 

ünnepek együtt ünneplését mindenképp. 

„Nagymamám is ragaszkodott ehhez ré-

„A szüleim és a testvérem sokat segítettek a kez-
detekben, és a mai napig is számíthatunk rájuk. 
De mi hárman vagyunk egy megbonthatatlan 
egység.”

Fotó: unsplash.com
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gen, hogy ezeken az alkalmakon együtt 

legyen az egész család. Sütött, főzött, várt 

minket. Minden vasárnap sütit sütött. Ezek-

hez én is ragaszkodni fogok.”

Pataki Katalin (nevét kérésére megváltoz-

tattuk – a szerk.) háromgyerekes édesanya. 

Első házasságából egy lánya született. Ha-

mar elvált, majd új párt talált magának, aki-

vel 18 éve él boldogan együtt. Két gyerek 

született a második házasságból. Katalin 

kamaszkora óta arra készült, hogy saját 

családja lesz, klasszikus családmodellben 

gondolkodott: papa, mama, gyerekek. „Az 

első házasságom nem sikerült túl jól, de 

amiben 18 éve élek, az az, amire vágytam. 

És hogy ez mit jelent? Hogy két ember le-

gyen független, de egy összetartó család 

részeit alkossák. Adjuk meg mindenkinek 

a szabadságot, ami jár neki.” Ő maga is 

hasonlóan nőtt fel, nevelőapja, akit való-

jában az apukájának tekint, egyéves kora 

óta viselte gondját.

Katalin nem titkolja, hogy valójában a kül-

ső körülmények miatt ment hozzá a máso-

dik férjéhez, hiszen sokáig házasság nélkül 

éltek együtt, és csak a harmadik gyermek 

születésekor döntöttek a papír mellett. „Ez 

egy nagyon kerek történet házassággal és 

anélkül is.” A szokásos kamaszkori konflik-

tusok persze jelen vannak a családban, 

de az sosem okozott gondot, hogy Katalin 

legnagyobb gyerekét nem a vér szerinti 

apja neveli. Tán abból adódott ez, hogy 

mindössze hároméves volt a lánya, ami-

kor összejött jelenlegi párjával. Az több 

konfliktust okozott, hogy a vér szerinti 

apja kevéssé kereste őt. „A testvérviszony 

viszont tökéletes, ez az a minta, amit én 

adtam nekik. Mi is így nőttünk fel, szoros, 

mély kapcsolat van köztem és a testvérem 

közt, és ezt nagyon tudatosan próbáltam 

átadni a gyerekeknek. Ez jól sikerült, és a 

nagy korkülönbség ellenére is nagyon jó 

testvérek.” A mozaikcsalád előnye lehet a 

sok nagyszülő, így Katalinéknál mindenki 

látogat mindenkit, és ez sem okoz gon-

dot, sőt…

És hogy mi a családi lét legnagyobb ne-

hézsége? „A türelem” – vágja rá egyből. „A 

kompromisszumok, a másikra való oda-

figyelés képessége. Az ember igyekszik 

mindenkinek mindenből ugyanazt nyújta-

ni.” Nem volt ez másként a karantén alatt 

se, bár Katalin férje eljárt dolgozni, ő maga 

pedig introvertált, így jól kezelte a helyze-

tet. A gyerekek is hasonlóak, tán az anyai 

minta miatt, így elég jól kezelték a karan-

ténhelyzetet. A fociedzések viszont nem 

maradtak el, így a fiúk hetente háromszor 

ki tudták engedni a gőzt. Az otthon tanu-

lás azonban okozott néhány kellemetlen 

pillanatot, minden szülőnek oda kellett 

tennie magát. „Mert valljuk be, a saját gye-

rekedet tanítani nagyon nehéz” – meséli 

beszélgetőtársam, majd a párkapcsolatra 

terelődik a szó. „Az egész szerencse kér-

dése. Na meg sok munkával is jár. Anélkül 

nem megy” – mondja nevetve, és aztán 

már megy is, mert jönnek a srácok.

Nattán Judit sosem tervezte, hogy gyere-

ke lesz. Végül nem is egy, hanem három 

született. Köszönhetően annak, hogy talál-

kozott párjával, és úgy érezte, ő az a férfi, 

akitől gyereket szeretne. Beszélgetésünk 

alatt éppen főzött, és amikor megkérdez-

tem, mi jut eszébe a családról, csak any-

nyit mondott: az őrület. Aztán hozzátette, 

hogy ez jó így. Rögtön felmerült, hogy az 

egy meg a három között azért van némi 

különbség, de Judit számára egyértelmű 

volt, hogy testvérre szükség van. „Ettől 

kerek minden, bár most biztos nem így 

gondolják” – mondja, miközben a távol-

ban „ölik” egymást az ifjak. Judit maga is 

nagycsaládban nőtt fel, a bonyolult csa-

ládi viszonyokban féltestvérek, együtt élő 

unokatestvér is szerepel. És, hogy hogyan 

van most a családdal? „A család minden-

nél fontosabb, minden értük történik” – 

válaszolja. Majd az is kiderül, a legkisebb, 

most ötéves gyerek ismeretlen eredetű 

problémával született, így az előző négy 

év a fejlesztéséről szólt. Ez persze erőtel-

jesen megváltoztatta az egész család éle-

tét. „Nem tudtuk megosztani a figyelmet, 

ahogy kellett volna, ami az elején nagyon 

sok idegeskedéssel és lelkifurdalással 

járt. A legkisebb sokkal több figyelmet 

kapott, mint a többiek.” És már az is látszik, 

hogy nem lesz egyszerű neki az iskolában 

sem, de Juditék bíznak abban, hogy ad-

dig még sokat javul a helyzet. A családnak 

nem csak az aggodalommal kellett szem-

be néznie, a többieket is megviselte ez az 

időszak, főleg a középsőnek volt nehéz. 

Ők ezt felvállalták, így mindenkivel foglal-

kozott pszichológus. Szerencse a szeren-

csétlenségben, hogy sok más történettel 

szemben Juditék házassága nem esett 

szét, sőt a párkapcsolatukra pozitív ha-

tással volt a történet. „Ingerlékenyebbek 

vagyunk, tán ez a habitusunkból is adó-

dik, ráadásul március elején elkezdtünk 

építkezni, de ez az egész nagyon összeköt 

minket.” Judit és párja a mai napig kitart a 

család mellett, ahonnan érkeztek, sokat 

találkoznak. És, hogy mit tervez átadni? „A 

szeretetet, az összetartozás érzését, va-

lamint azt, hogy fogadjunk el mindenkit 

úgy, ahogy van. Hogy, ezt sikerült-e, majd 

kiderül.”

Ez csak négy történet volt a sok millióból, 

de az, hogy ki mit hoz magával, és mit ad 

tovább, sok mindenen múlik. Egy biztos: 

mindez nem egyszerű, és mint minden 

szép történeten, sokat kell dolgozni rajta. 

Leginkább önmagunkon.

Zimre Zsuzsa

„Ingerlékenyebbek vagyunk, tán ez a habitu-
sunkból is adódik, ráadásul március elején el-
kezdtünk építkezni, de ez az egész nagyon össze-
köt minket.”

„Az első házasságom nem sikerült túl jól, de ami-
ben 18 éve élek, az az, amire vágytam. És hogy ez 
mit jelent? Hogy két ember legyen független, de 
egy összetartó család részeit alkossák."

Fotó: unsplash.com
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Norbert édesapja 2006-ban szerelt le a 

Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancs-

nokság kötelékéből, méghozzá súlyos 

betegség miatt, amelyben még abban 

az évben életét vesztette. Norbert ekkor 

tizenkét éves volt. Ő és a bátyja példakép-

ként tekintettek az apjukra, nem véletlen, 

hogy végül mindketten az ő útjára léptek. 

Norbert jelen pillanatban a Szentendre 

Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 

tagja, civil foglalkozása autószerelő. „Ti-

zenkét évesen, nagyravágyó módon, én 

is hivatásos szerettem volna lenni, aztán 

az élet elsodort, beálltam a sorba, és egy 

másik szakmát választottam, amit meg 

is szerettem” – meséli. „Csak évekkel ké-

sőbb, 2014-ben szántam rá magam, hogy 

elvégezzek egy negyvenórás képzést, ami 

már feljogosított arra, hogy önkéntes szol-

gálatot tudjak felvenni. Tavaly júniusban 

Jámbor Ferenc – akivel az apukám révén 

ismertük egymást – kérdezett meg, nem 

lenne-e kedvem az önkéntesekhez csat-

lakozni, számomra pedig egyértelmű volt, 

hogy igent mondok.”

Norbert szabadidejében teljesít szolgá-

latot a Kovács László utcai telephelyen, 

de egy alkalommal már az is megtörtént, 

hogy a riasztás autószerelés közben érte, 

és ő a tűzoltást választotta – szerencsére 

a főnöke megértően fogadta gyors távo-

zását a munkahelyéről. Elmondása szerint 

az önkéntesek között családi a hangulat, 

sőt, Antal István személyében mentorra 

is talált.

Norbert az érdemjelet egy 2020. március 

27-i beavatkozás során tanúsított helytállá-

sáért kapta. Akkor este a riasztás Kis oro szi-

ba szólt, a szer pedig Tahitótfaluban (Nor-

bert lakóhelyén) állt, így ők tudtak elsőként 

a helyszínre érkezni. A tűz az első emeleten, 

a kályhának támasztott matrac miatt kelet-

kezett, a négytagú család pedig a házuk 

második szintjén rekedt. Norbert vezette 

ki őket, s mire megérkezett a hivatásos ál-

lomány, a tüzet is „lefeketítette”. „Másnap a 

szentendrei hivatásos parancsnokság kez-

deményezte, hogy jutalomban részesüljek, 

amit óriási megtiszteltetésnek éreztem, 

ám az, hogy végül engem terjesztettek fel 

önkéntes tűzoltó kategóriában az érdem-

jelért, borzasztóan meglepett, pláne, nem 

sokkal később az a hír, hogy én nyertem el” 

– meséli. „Az ember nem ezért csinálja, és 

igazából nem is változtat semmin. Viszont 

megerősített, hogy jó úton járok.”

Norbert 2018-ban már szerette volna elvé-

gezni a tűzoltó alapfokú képzést, de anyagi 

okok miatt le kellett erről mondania. Az ál-

máról azonban nem tett le, és bízik abban, 

hogy egy nap hivatásosként szerel fel majd 

az állományba.

- gs -

Bátorságért Érdemjel Kapitány Norbertnek

„Hát nem tudom, mennyire érdekes a történetem” – bizonytalanodik el a 
huszonöt éves Kapitány Norbert a beszélgetésünk végén, mire azt válaszolom, 
higgye el, az embereknek szükségük van hősökre. „De én nem vagyok hős” – 
vágja rá. „Az apukám az volt, én csak teszem a dolgom.”

A Bátorságért Érdemjel a belügymi-

niszter által alapított és adományo-

zott elismerésekről szóló 37/2012. 

(VIII.2.) BM rendelet 19. § (1) alapján 

a belügyminiszter irányítása alatt 

álló szerveknél foglalkoztatási jog-

viszonyban álló személyek részére, 

a kiemelkedő helytállás, különösen 

bátor, élete, testi épsége közvetlen 

veszélyeztetésével járó magatartás 

elismerésére adományozható. Kü-

lönösen méltányolandó hősies, bá-

tor helytállásért a belügyminiszter 

irányítása alatt álló szerveknél fog-

lalkoztatási jogviszonyban nem álló 

személyek részére is adományozható.

szentendrei Önkéntes tűzoltó egyesület

Az egyesületet Szentendre város első polgármestere alapította 1897-ben. A tör-

ténelmi viharokat átélt, 2007-ben újjászervezett tűzoltó egyesület több mint 120 

éve vesz részt a Dunakanyar tűzvédelmi feladatellátásában. Az egyesületet civil 

szervezetként a mentő-tűzvédelem ügyéért elkötelezett személyek alapították és 

működtetik mind a mai napig. Jelenleg a Kovács László utcában, egy önkormányzati 

épületben működik, melyet a város vezetése használati joggal bocsátott rendel-

kezésre. Fő tevékenységük, amelyből – a pályázati források mellett – a kiadásaikat 

fedezik: a városi rendezvények biztosítása, valamint egyéb sport- és kulturális 

események tűzvédelme. A bevételeket tűzoltási és műszaki mentési eszközök be-

szerzésére és fenntartására fordítják. Így például tavaly egy 43 éves, de jó állapotban 

lévő Mercedes 608D típusú TLF 1000-es tűzoltó gépjárműfecskendőt vásároltak, 

újítottak, valamint málháztak fel, valamint átalakítottak egy már meglévő Mitsubi-

shi L300 Endre ÖTE műszaki szert is. Céljuk olyan technikai eszközök beszerzése, 

amelyekkel a Dunakanyar tűzvédelmében (pl. erdőtüzek oltásában, nehezen meg-

közelíthető helyeken) egyedi módon tudják segíteni a hivatásos bajtársak munkáját. 

Az egyesület közel 40 fős tagjai között hivatásos tűzoltók, mentősök, katonák és 

tűzvédelmi kiképzéssel rendelkező civil lakosok is vannak.

Kapitány Norbert



8
—

h
ír

e
k

RÖVID HÍREK

MeGszŰNt A kiJárási korlátozás 

A május 15-i kormányrendelet értelmében 

Pest megyére, így Szentendrére is ugyan-

azok a szabályok érvényesek, mint a töb-

bi megyére. Május 18-tól megnyithattak a 

vendéglátóhelyek belső, zárt terei is a más-

fél méter távolság megtartása mellett. A 

szentendrei vendéglátóhelyek teraszainak 

területét megnövelik, hogy a távolságtartási 

szabály betartható legyen. Az ott dolgozók-

nak a vendégek által látogatható terüle-

ten kötelező a maszkviselés, a vendégeknek 

nem. Hétfőtől a szálláshelyek is fogadhattak 

vendégeket, és látogathatók a szabadtéri 

játszóterek. A  65 év felettiekre változat-

lanul érvényes a vásárlási idősáv. Június 

1-jétől a 200 főt meg nem haladó családi 

rendezvények is megtarthatók vendéglátó 

üzletekben, valamint szálláshelyeken is, a 

védőtávolság betartása mellett.

változások A BeteGellátásBAN Mó-

dosultak a járványügyi szabályok, amelyek 

érintik az egészségügyi intézmények be-

tegellátását is. A legfontosabb változás, 

hogy május 4-től már nem csak sürgős 

esetben lehet felkeresni a háziorvosi és 

szakrendelőket, hanem egyéb problémák 

kapcsán is. Szentendre Város Egészség-

ügyi Intézményei (SZEI) tájékoztatása sze-

rint továbbra is a járványidőszakban eddig 

megszokottak szerint látják el a betegeket 

a szakrendeléseken, a pontos rendelési 

időkről és az elérhetőségéről az intézmény 

honlapján – szei.szentendre.hu – található 

részletes információ. A háziorvosi rendelő-

ben a betegek fogadása a korábbiakhoz 

képest sokkal szabályozottabban történik: 

a rendelési idő során óránként 4 beteg 

személyes fogadására van lehetőség, és 

kizárólag időpont-egyeztetést követően.

MeGNYitott A BÜkkÖs-PArti PiAC Május 

6-án megnyitott a Bükkös-piac az alábbi 

óvintézkedések betartása mellett: akkor 

még a 65. év feletti személyek nem áru-

síthattak, csak minden második árushely 

megnyitása volt engedélyezett, az arc-

maszk viselése az árusoknak és a vásár-

lóknak egyaránt kötelező volt, és a nem egy 

háztartásban élők kötelesek voltak betar-

tani egymástól a másfél méter távolságot. 

Az árusok kézfertőtlenítőt helyeztek el az 

asztalukon, amelyet a vásárlók szükség 

esetén használhattak. A piac 6.00-tól 14 

óráig tartott nyitva, és a nyitvatartási idő 

alatt a piac területét a Szentendrei Rendé-

szet szalagos kordonnal kerítette el. A piac-

nyitás első napján gondot okozott az életkor 

szerinti vásárlási idősáv, ezért – a tanulsá-

gokat levonva – május 9-ére módosítottak 

az idősávokon, igazodva az országos ren-

delkezésekhez. Eszerint 6.00 és 9.00 között 

a 65 év alattiak, 9.00 és 12.00 között a 65 év 

felettiek, 12.00 és 14.00 között ismét a 65 

év alattiak vásárolhattak. A szerdai napok 

általában kisebb forgalmúak, egyszerre kb. 

40–50 ember tartózkodott a piacon, szom-

baton azonban a nagyobb forgalom miatt 

sorban állások alakultak ki, mert egyszerre 

kb. 100 ember vásárolhatott. Május 18-tól 

a szabályok Pest megyében is enyhültek, 

így a 20-i piacnapon már a 65. év felettiek, 

valamint a ruhaárusok is árusíthatnak.

MŰkÖDik A hUllADékUDvAr A Városi 

Szolgáltató Nonprofit nZrt.-nél fokozato-

san megszüntetik a tartalékos karantént, 

így az ott lévő munkavállalók jelentős ré-

sze már május 4-én megkezdte a munkát, 

ezzel a megindulhattak azok a szolgáltatá-

sok, melyek a járványhelyzetben szünetel-

tek. A hulladékudvarban május 11-től már 

a zöldhulladék leadásán túl a lomhulladék 

leadására is van lehetőség. Az udvarba be-

lépéskor kötelező a szájmaszk és a kesztyű 

viselése. A hulladék leadásához előzete-

sen időpontot kell foglalni a +36/20-440-

5284-es telefonszámon, munkanapokon 

7:00-15:00 között.

híD helYett kerékPáros koMP Pásztor 

Zoltán, a Pásztor Révhajó Kft. tulajdonosa 

megkereste Fülöp Zsolt, Szentendre és 

Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármes-

terét egy kerékpáros komp létesítésének 

tervével. A Fair Hydro Kft.-vel és a Vonalterv 

Kft.-vel közösen készített terv szerint hat 

kerékpárszállító kishajó összekapcsolhat-

ná a Szentendrei-sziget kerékpárútjait a 

szentendrei és gödi oldal kerékpárútjai-

val, megteremthetővé válna az EuroVelo 6 

kerékpárút Szentendre és a sziget közötti 

folytonossága is. A 12 fő és 12 kerékpár 

szállítására alkalmas kishajók taxiként ren-

delve közlekedhetnének a Dunán kereszt- 

és hosszirányban egyaránt. Egy kishajó 

tervezése, legyártása a becslések szerint 

120-150 millió forint. Több helyen – Szent-

endre, Szigetmonostor, Leányfalu – most 

is alkalmas a kikötőhely a rámpás kishajó 

fogadására. Egy ilyen kikötő kialakításának 

költsége kb. 12 millió forint. Szentendre és 

Szigetmonostor település önkormányza-

tának vezetői egyetértettek abban, hogy 

ez egy ígéretes és kívánatos projekt, mely-

nek mielőbbi megvalósítása érdekében le-

vélben fordultak a miniszterelnökhöz, az 

innovációs és technológiai miniszterhez, 

valamint az aktív Magyarországért felelős 

kormánybiztoshoz.

GYerMekfelÜGYelet Májustól a szük-

séges biztonsági szabályok betartásával 

kötelező ügyeletet biztosít az önkormány-

zat az óvodákban és a bölcsődében azok 

számára, akik gyermekük felügyeletét 

másként nem tudják megoldani. Az ügye-

letben egyszerre öt gyermek lehet csopor-

tonként, a szülőnek nyilatkozni kell arról, 

hogy a gyermek egészséges, és az igényt 

az ügyeletre előre kell jelezni.

helYreállították A fő téri kUtAt 

Május 4-én a hiányzó térkövek lerakásával 

hivatalosan is elkészült a Fő téri stanglis 

kút. Az építmény tavaly szeptemberben 

sérült meg, mikor nekihajtott egy gépjár-

mű. Ennek következtében megsérült a kút 

vasszerkezete, és a kőtál is cserére szorult. 

A vasszerkezet javításával a VSZ nZrt. már-

ciusban készült el, a kőtálat április végén 

helyezték vissza a Fő térre, amelyet a Pap 

Kőfaragó, Kőszobrász Műhely készített el. A 

kút története 1794-ig nyúlik vissza, ugyanis 

már akkor mindenki számon tartotta a vá-

rosban. 1956-ban még biztosan használta a 

Fő téri könyvesbolt személyzete, aztán el-

tűnt. 2013-ban Pap Lajos kőfaragó álmodta 

újra, és ajándékozta a városnak a spanyol 

homokkőből készült kutat.

orvosi MŰszerekkel loPták el Az 

AUtÓt Orvosi műszereivel együtt lopták 

el dr. Bartha Zsolt háziorvos autóját pi lis-

szent lász lói háza elől szombat hajnalban. 

Az autóban EKG, vérnyomásmérő, vér-

cukormérő, INR és az EESZT bejelentke-

zéshez szükséges eszközök, orvosi táska, 

sürgősségi táska is volt. Az autót továbbra 

is keresik a környéken, lapzártánkig siker-

telenül. A műszerek mielőbbi beszerzé-

séért gyűjtést indítottak a Szentendréért 

Közalapítványon keresztül. Számlaszáma: 

11742087-20073857, és a közlemény rovat-

ba be kell írni, hogy „Bartha Zsolt orvosi 

műszereire”.

Fotó: Medveczki Tamás

Fő téri kút
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fizetős lesz A MeleG étel Szentendrén 

a járványhelyzet első két hónapjában az ön-

kormányzat térítésmentesen biztosította a 

meleg ételt az ezt igénylő 70 felettieknek, 

de június 2-ától a veszélyhelyzet fennállásá-

ig már csak térítés ellenében tudja biztosíta-

ni. A napi ebéd ára 750 forint, a csomagolás 

és a házhoz szállítás költségét továbbra is az 

önkormányzat állja. A változásról tájékoztat-

ta az önkormányzat az időseket, akik május 

15-ig jelezhették igényüket az étkeztetésre. 

Akinek az ebéd befizetése a megélhetését 

veszélyezteti, a Gondozási Központhoz for-

dulhat a +36/26-311-964 telefonszámon. 

A szociális étkeztetés jövedelemtől függő 

ellátás.

PálYAkArBANtArtás Pályakarbantartás 

miatt változik a szentendrei HÉV közleke-

dése a május 23-24-i hétvégén. A módosí-

tott menetrend szerint csak a Szentendréig 

közlekedő vonatok járnak, a Batthyány tér 

és Békásmegyer között 10 helyett 20 per-

cenként jár a HÉV.

ÜzlethelYiséG kiADÓ A v8-BAN Az 

Aquapalace Kft. ajánlati felhívást tett köz-

zé a Szentendre, Kálvária út 16/C címen 

található uszoda és szabadidő központ 

megnevezésű ingatlan utcafronti részén 

található, 103,87+174,99 m2 alapterületű üz-

lethelyiség(csoport) bérbeadás útján tör-

ténő hasznosítására a V8 Uszoda és Sza-

badidőközpont környezetébe és profiljába 

illő kereskedelmi és/vagy személyi, illetve 

egyéb szolgáltatási tevékenység végzésére 

(különösen a saját készítésű vagy helyben 

készített alternatív termékek forgalmazását 

is végző vendéglátóipari helyiség üzemel-

tetése, mozgásterápia, sporttanácsadás 

stb.). Az ajánlat benyújtásának határideje 

május 25. A helyiség megtekinthető mun-

kanapokon 9 és 17 óra között előre egyezte-

tett időpontban: +36/70-684-6334 További 

részletek: www.szentendre.hu/az-aquapa-

lace-kft-ajanlatteteli-felhivasa

testÜleti hírek

A képviselő-testület ugyan még mindig 

nem tudott összeülni, ezért a polgármester 

egyeztetett a képviselőkkel, és május 13-án 

online módon újra egyhangúlag szavazták 

meg az összes előterjesztést.

• A VSZ nZrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók 

Szakmai Szövetségének közös földgázbe-

szerzésének eredményeként a szolgáltató 

25%-kal kedvezőbb díjat ért el.

• Módosult az önkormányzat és a Városi 

Szolgáltató közötti közétkeztetési szerző-

dés. Mivel a szerződés nem számolhatott 

a járványügyi helyzettel, erre tekintettel be 

kellett illeszteni a 70 év felettiek étkezte-

tésével járó többletköltségek rendezését.

• A szociális- és gyermekjóléti ellátás kere-

tében a fizetendő díjak minimális mérték-

ben, de emelkednek. (Pl. az ebéd összege 

90 Ft-tal.)

• Módosították a Szentendrei Rendészeti 

Igazgatóság SZMSZ-ét: a takarékoskodás 

jegyében egy vezetői poszttal kevesebb lett.

• Pályázatot ír ki a Szentendrei és Pi lis szent-

lász lói Közös Önkormányzat a háziorvosi 

ügyelet ellátására, mert a korábbi szerző-

dés lejárt.

• Rendezésre került a V8 Uszodát és Sza-

badidőközpontot működtető Aquapalace 

Kft. saját tőkéje. Az uszoda veszteségesen 

működik, a saját tőkét helyi adókból, több 

mint 13 millió forinttal pótolták. Az uszoda 

igazgatója lemondott fizetésének 50%-ról 

a járványhelyzetben, mivel az uszoda zárva 

van. Ennek megfelelően módosításra került 

a munkaszerződése.

• Az önkormányzat több mint 400 millió 

forintnyi ingatlaneladást tervezett az idei 

költségvetésben, ám ezek jelentős részéről 

vélhetően le kell mondani. Amelyekre azon-

ban reális kereslet van, annak az eladását 

elindították, mint pl. kőhegyi ingatlanok, 

Berek és a Tegez utcában lévő területek.

• Az évente odaítélendő pedagógiai díjra 

bár már érkeztek be jelölések, a képvise-

lő-testület úgy döntött, idén nem a már 

megszokott módon ismeri el a pedagógu-

sok munkáját, hanem a rendkívüli helyzet-

ben tanúsított helytállásukért valamennyi 

pedagógusnak, szülőnek és nagyszülőnek 

virtuális díjat ad át.

• A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Gimnázium udvarának felújítása példaér-

tékű szentendrei összefogással valósulhat 

meg: szülői felajánlással, az iskola alapít-

ványának és az önkormányzat segítségé-

vel. Az önkormányzat 3 millió forinttal járul 

hozzá a felújításhoz.

KIEMELT HÍR

ÚJABB BeJárás A DiCső-telkekeN A 

Püspökmajor alatt, a Vasúti villasor foly-

tatásában tartott helyszíni bejárást Szent-

endre főépítésze, a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park képviselője, egy természetvédelmi 

mérnök és két önkormányzati képviselő. 

A bejárás célja annak megállapítása volt, 

mi történik pontosan a kérdéses területen.

Mint azt múltkori lapszámunkban meg-

írtuk, a Dicső-telkeknek is nevezett terü-

leten folytatódnak az építkezések, még-

hozzá Natura 2000-es hálózat közvetlen 

szomszédságában. Az építkezés során 

több vízfolyás természetes közegét is 

megbolygatták, a feltöltések hatására 

átalakult a környezet, mely a civilekben 

is aggályokat vetett fel. Emiatt még áp-

rilisban helyszínbejárást kezdeményez-

tek, melynek során felmerült, hogy a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park képviselőjének 

és Szentendre főépítészének, Kiss Gabri-

ellának is meg kellene tekinteni a terület.

Ezért május 13-án újabb bejárásra került 

sor, Hernádi Kriszta Nóra 4-es számú kör-

zeti képviselő, Kiss Gabriella Szentendre 

főépítésze, Dukay Igor természetvédelmi 

mérnök és helyi lakos, Fehér Balázs (Du-

na-Ipoly Nemzeti Park), Drávucz Zsolt az 

érintett 3-as körzet képviselője, Siklódi 

Csilla Pomáz önkormányzati képviselője, 

Vajda János helyi lakos részvételével.

A bejárás célja annak kiderítése volt, 

hogy történt-e bármilyen környezetvé-

delmi szempontból aggályos történés a 

területen, valamint annak felmérése, mire 

kellene figyelni, hogy a kérdéses részen a 

flóra és a fauna egyaránt megmaradjon. Az 

hamar kiderült, hogy az építkezés szélén, a 

rézsük aljában, nyomokban még fellelhető 

egy forrásláp, illetve egy szélein már tönk-

retett füzes. Ezen túl néhány fa árválkodott 

az építési területen. Utóbbiak esetében 

meg kell vizsgálni, hogy a fák védelméről 

szóló törvény hogyan rendelkezik, illetve 

mit mond a rendezési terv.

Ami biztosnak látszik, hogy a feltöltés és 

az építési törmelék elhelyezése Natura 

2000-es területet is érint, mely bizonyos 

részeken az élőhely teljes pusztulását fog-

ja okozni, ha nem változik semmi.

A civilek által feszegetett elsődleges kér-

dés, hogy mi lesz azokkal a forrásokkal, 

melyek a területen haladnak keresztül, és 

Pomáz irányába folynak le. Ezek egy részét 

ugyanis eltömítették, de ezzel nincs meg-

oldva az ügy, hiszen a föld alatt a víz utat 

keres magának. A források másik részét 

kivezették, itt némi tereprendezésre lenne 

szükség, természetesen irtás nélkül, illet-

ve a szemét eltávolítására, és egy árokra, 

mely elvezeti a csapadékvizet.

A bejárás során az egyik teleknél jelezte a 

főépítész, hogy a támfalat részben elbon-

tották, a területet magasabbra töltötték 

fel, mint indokolt lenne. Ennek dokumen-

tálása megtörtént, az építésfelügyeletet 

értesítették az ügyről.

Az ügy vélhetően folytatódik, az építte-

tőkkel rövidesen hivatali egyeztetést kez-

deményeznek a kérdések tisztázásának 

érdekében.

Kiss Gabriella és Drávucz Zsolt a bejáráson
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Egy kátyú nem lehet jobb- vagy baloldali

Városrészek rovatunk képviselőket bemutató sorozatának következő 
részében Pál Gábort, az 1. számú körzet (Belváros) képviselőjét 
kérdeztük eddigi tapasztalatairól, az elért eredményekről és a 
mandátuma idejére kitűzött terveiről.

Mik jelentették a legnagyobb gondot a 

Belvárosban amikor képviselő lett?

A Belvárosban, a túlzsúfoltság, a kontroll 

nélkül kiadott lakópark-építési engedé-

lyek, a rossz infrastruktúra – egyesített 

csatornarendszer, silány minőségű utak 

– jelentették, és jelentik most is a legna-

gyobb problémát.

Milyen eszközökkel lehet a túlzsúfoltság 

ellen fellépni?

Az utóbbi bő egy évtizedben minden-

fajta kikötés nélkül engedélyezték a 

polgármesteri hivatalban megfelelő inf-

rastruktúra nélkül a lakóparkok és tár-

sasházak építését. Ennek véget vetünk. 

Elindítottuk az új Szentendrei Építési Sza-

bályzat (SZÉSZ) eljárásának folyamatát, 

de alternatív terveink is vannak, hogy a 

Belvárosban senkinek ne jusson eszébe 

lakóparkot, sok lakásos társasházat épí-

teni. Ilyen a súlykorlátozás jelentős szi-

gorítása, amely például a védett, alápin-

cézett Szamárhegyen amúgy is indokolt 

lenne. Betonmixer kocsi nélkül nehezen 

építenek majd lakóparkokat. Mivel az 

állam elvette az önkormányzatoktól az 

építéshatóságot, az engedélyeket már 

nem a polgármesteri hivatalban adják ki, 

hanem a kormányhivatalban, tehát az ön-

kormányzatoknak jelentősen csorbultak 

ezen a téren is a jogai, lehetőségei. De 

mondok egy konkrét lakópark-példát – 

egy ez a sok közül –, amelyet helyi lakók-

kal együtt göngyölítettem fel: a Palánta 

utca kálváriáját. Itt a hivatal egyértelmű-

en a lakópark beruházójának kedvezett, 

s bár kezdetben megkövetelte a beruhá-

zótól, hogy legyen az utcában közvilágí-

tás, kétoldali járda, csapadékelvezetés, 

megfelelő útburkolat, fásítás, ebből sem-

mi nem valósult meg, viszont a lakópark 

minden lakása mégis megkapta a hasz-

nálatbavételi engedélyt. Most pótoljuk 

ezeket a közúti fejlesztéseket, mert az 

utca jelenleg Kabul külvárosi szintjének 

felel meg. Ez az urambátyám, csúszó-

pénzen mért világ nem fog visszatérni a 

Belvárosba, amíg én vagyok a képviselő. 

Még akkor sem, ha a kormányzat lassan 

minden önkormányzati jogkört és bevé-

telt elvon.

találkozott más anomáliákkal is?

Volt szerencsém átnézni az elmúlt évek-

ben kötött, egyes esetekben hajmeresztő 

városházi szerződéseket, amelyek újra 

nyilvánosan hozzáférhetőek Szentendre 

honlapján, természetesen az október óta 

kötött szerződésekkel együtt. Több hóna-

pig nem voltak láthatóak, mert adatvédel-

mi okok miatt a sok ezer dokumentumot 

újra kellett anonimizálni. Sok érdekes, 

korábban titkolt szerződésre, megbízásra 

derült fény: például az egyik kormánypár-

ti európai parlamenti képviselő belvárosi 

irodabérletére, amelynek felmondását 

már ősszel kezdeményeztem. A belváros 

szívében, a Tourinform Iroda épületében 

34 négyzetméteres irodát bérelt az ön-

kormányzattól, finoman fogalmazva sem 

nem piaci áron, 30 ezer plusz ÁFA forin-

tért. Egy átlagos EP-képviselő havi fizetése 

több mint kétmillió forint, erre jön rá a kb. 

100 ezer forint értékű napidíj, ha Brüsz-

szelben, vagy Strassbourgban tartózko-

dik, valamint most kapaszkodjanak meg, 

a havi majd másfél milliós költségtérítés, 

amit éppen az ilyen irodabérlésekre lehet 

költeni, meg persze zsebre tenni – törvé-

nyesen –, ugyanis a brüsszeli szabályzat 

elég megengedő ezen a téren. Elkeserítő, 

hogy az előző ciklusban lényegében hagy-

ták megkárosítani önkormányzatunkat is 

egy haveri politikus érdekében, a bérleti 

szerződés meg persze a legkevésbé sem 

volt nyilvános, jól el volt rejtve. A jövőben 

ebbe az ominózus irodába, éppen Önök, a 

Szentendre és Vidéke szerkesztősége köl-

tözhet, a korábbi szerkesztőségi épületben 

– amely a Péter-Pál Galéria önkormányzati 

ingatlana – pedig esélyes, hogy a Civil Ház 

nyissa meg kapuit, egyfajta otthont, közös-

ségi találkozóhelyet biztosítva a szentend-

rei civil szervezeteknek.

végére értek a szerződések átnézésének?

Azt gondoltuk, hogy igen, de még mindig 

kerülnek elő meglepő dokumentumok 

városi cégektől, intézményektől. A NER 

kicsiben épp úgy működött, mint nagy-

ban: dölyfösen, arrogánsan, belterjesen és 

korrupciógyanúsan. A választási krumplira, 

a villasori lakópark kiegészítő beruházá-

sainak önkormányzati finanszírozására, a 

fideszes propaganda-megbízásokra, vagy 

a városi cégvezetők, rokonok, barátok má-

sodállásaira és megbízási szerződéseire 

most terjedelmi korlátok miatt nem térek 

ki részletesen, a lényeg, hogy transzparens 

módon ezek most elérhetőek.

Hogy áll a Ferences Sportcsarnok épít-

kezés?

A sportcsarnok építése hamarosan befe-

jeződik. Amennyiben egy korszerű iskolai 

tornaterem épült volna ezen a helyszínen, 

azt maximálisan támogattam volna. Sőt, 

sportcsarnokra is szükség van Szentend-

rén – ezt sem vitatom, de nem azon a hely-

színen, és nem ilyen körülmények mellett. 

Ismét arról van szó, hogy mindenfajta 

megkötés, előírás nélkül engedélyezték 

az építését. Se közlekedési hatástanul-

mány, se modellezés, se mélygarázs, se 

megfelelő számú parkolóhely, se egy utca 

felújítása, semmit nem írt elő a Városháza, 

ahogyan a lakópark-beruházóknál sem. Ne 

legyen kétsége senkinek, hogy jelentős 

forgalomnövekedést hoz majd a sport-

csarnok a térségben. Nemcsak a megépí-

tése, hanem a fenntartása, üzemeltetése is 

sokba fog kerülni, ezért a fenntartó minden 

bizonnyal rákényszerül, hogy piaci alapon 

külsős rendezvényekre adja bérbe a hely-

Pál Gábor I Fotó: Medveczki Tamás
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színt. Döbbenet, hogy korábban senki nem 

vizsgálta, hogy mi történik, ha az 1200 fő 

befogadására alkalmas sportcsarnokba 

elindulnak Budapestről és máshonnan, 

mondjuk 300-400 autóval. Hol fognak ezek 

az autók parkolni? Majd beszabadulnak 

a Szamárhegy védett övezetébe parko-

lóhelyeket keresni? Mert ami létesül, az 

édeskevés. Ezért is fogadta el előterjesz-

tésemet a képviselő-testület, amely fel-

kérte a civil szakértőkből álló közlekedési 

kerekasztal tagjait, hogy vizsgálják meg, 

szakmailag: milyen forgalomtechnikai és 

egyéb közlekedési megoldásokra van 

szükség, hogy elkerüljük a forgalmi káoszt 

és megvédjük a Belvárost – különösen a 

Szamárhegyet, a parkolóhelyet vadászó, 

helyismerettel nem rendelkező autósoktól.

Milyen problémákkal szokták megkeresni 

a lakosok?

Mindenfélével. Mentettem már meg cse-

resznyefát, amelyet egy építkezés miatt 

akartak kivágni a Szamárhegyen, ám mi-

után bebizonyítottuk egy zseniálisan jó 

önkormányzati térinformatikai szoftver 

segítségével, hogy közterületen áll a gyü-

mölcsfa, nem tudták elpusztítani. Emellett 

kátyúzás, élelmiszercsomag kiszállítás, 

csőtörés, 1+1 beruházások, egy terület sze-

méttől való megtisztítása, közterületi sze-

metesek telepítése, járdaépítés ügyében 

és még sorolhatnám hosszan. Mindenkivel 

beszélek, aki megkeres, bármikor elérhe-

tő vagyok, próbálok mindenkin segíteni. 

Bár markáns véleményem van a közéle-

ti kérdésekben, magyar és keresztény 

emberként nem azt nézem, kinek milyen 

a pártállása, ideológiája. Egy kátyú vagy 

csőtörés nem lehet jobb-, vagy baloldali, 

nincs „izmusa”, ugyanakkor vannak bűnök, 

mint például a lopás, amit szintén nem le-

het jobb-, vagy baloldali ideológiával meg-

magyarázni. Patrióta szentendrei vagyok, 

az előremutató, értelmes vitákban hiszek, 

mivel csak együtt tudunk egyről a kettőre 

lépni.

két „kemény” ügyet is kapott, mint képvi-

selő, az egyik a híd, a másik a szamárhegyi 

parkolás. Milyen tapasztalatokat szűrt le, 

mennyire sikerült képviselni azt, amit he-

lyesnek tartott?

A szamárhegyi behajtási korlátozás a hely-

ben élők védelmét szolgálja, csak nem volt 

megfelelően kommunikálva. Ezt pótoltuk 

és leállítottuk a január végi bírságolásokat. 

A szintén szamárhegyi – előzetes lakossági 

tájékoztatás nélkül – tervezett „megállni 

tilos” táblák kihelyezését ugyanígy leállí-

tottuk, felülvizsgáltuk és a helyben lakók 

érdekeinek és az életszerűség figyelem-

bevételével újraterveztük. A kerékpáros 

híd ügyében nem történt más, mint meg-

osztottunk minden információt a szent-

endreiekkel, akik egy véleménynyilvánító 

szavazás során az országban elsőként él-

hettek hosszú idő után a részvételi demok-

rácia egyik nagyszerű eszközével. Bölcsen 

döntöttek: a belváros forgalmát, látképét, 

a korzó funkcióját nem akarják megváltoz-

tatni, attól délre szeretnék a hidat.

hogyan változtatta a munkáját a Co-

viD-19?

Az önkormányzati munkámon semmit 

nem változtatott, járom a városrészemet, 

intézem az hivatali ügyeket, teszem a dol-

gomat, és nagyon sok polgárral tartom 

a kapcsolatot. Korábban Budapestre is 

jártam dolgozni, de szerencsére ezt itt-

honról tudtam home office-ban intézni, 

valamelyest többet foglalkoztam az öt 

gyermekemmel is. Emellett társadalmi 

munkában minden hétköznap melegételt 

hordok ki idős, rászoruló szentendreiek-

nek, valamint a Vöröskereszt szerint is pél-

daértékű, egyedülálló Szentendrei Éléstár 

élelmiszer- és tisztítószeres csomagjait 

szállítom ki azoknak, akiknek gondot okoz 

azok hazacipelése. Finoman szólva sem 

unatkoztam, de én így szeretem az életet…

-zzs-

Befejeződtek az érettségi vizsgák
A megszokottnál legalább két héttel korábban, már június közepén kézbe vehetik a 

diákok az érettségi bizonyítványukat, az eredményeiket pedig már május végén meg-

tudják – mondta lapunknak kerezsi Csaba, a Móricz zsigmond Gimnázium igazgatója

Rendhagyóak voltak az idei érettségi vizs-

gák a járványveszély előidézte fokozott 

biztonsági intézkedések miatt. A vizsga le-

bonyolítása a szervezők részéről jelentős 

többletmunkát, a vizsgázók részéről pe-

dig fokozott odafigyelést igényelt, ennek 

ellenére minden fennakadás, probléma 

nélkül zajlott.

„A rendkívüli körülmények ellenére sike-

rült nyugodt, biztonságos és támogató 

légkört biztosítanunk mindvégig a vizs-

gák ideje alatt. A Móricz gimnáziumban 

a legnagyobb megoldandó feladat az 

volt, hogy saját 125 diákunkon túl több 

mint kétszáz más intézményből érkező 

érettségiző emelt szintű vizsgáját is meg 

kellett szerveznünk a Pest Megyei Kor-

mányhivatal megbízása alapján. Mivel a 

vizsgatermekben maximálisan tíz fő le-

hetett jelen, így jelentősen emelkedett a 

vizsgatermek-vizsgacsoportok száma” – 

tájékoztatott Kerezsi Csaba, igazgató.

A gimnázium épülete szerencsére elég 

nagy, a befogadóképesség tehát nem 

okozott problémát, a nehézséget a fel-

ügyelőtanárok jóval magasabb létszá-

mának biztosítása jelentette. Az angol 

nyelvi vizsgáknál a Barcsay Jenő Általá-

nos Iskola négy pedagógusa is részt vett 

a felügyeletben, illetve a Kormányhivatal 

munkatársai is készenlétben álltak. Az 

épület fertőtlenítése naponta megtörtént 

a gimnázium alkalmazottainak köszönhe-

tően. A védő- és fertőtlenítőeszközöket az 

intézményfenntartó biztosította minden 

dolgozónak és vizsgázónak, a maszkok 

és a védőkesztyűk biztosításában pedig 

nagy segítséget nyújtottak a Szentendrei 

Maszkvarró Önkéntesek és Fülöp Zsolt 

polgármester.

A korábbi évek gyakorlatához képest a 

legnagyobb változás idén az volt, hogy 

az írásbeli vizsgákkal – néhány kivételes 

helyzetet leszámítva – az érettségi vizs-

gák véget értek, ugyanis a szóbeli vizs-

gák elmaradnak. Ez persze nem minden 

diáknak kedvező, mert az országos sta-

tisztikák alapján a vizsgázók többsége 

a szóbeli során javít az eredményén, és 

most ettől a lehetőségtől sokan elestek. 

Azok a vizsgázók, akik továbbtanulnak 

– a Móriczban szinte mindenki – az írás-

belin elért vizsgaszázalékukból szerzik 

meg felvételi pontjaikat, számukra tehát 

a vizsgán nem csupán maga az érdem-

jegy fontos, hanem a minél magasabb 

százalék elérése.

Az országos médiában megjelent hírek 

szerint idén nem voltak túlságosan nehe-

zek az érettségi feladatok. Kerezsi Csaba 

azt mondja, a vizsgafeladatok nehézsé-

gi fokát nehéz objektíven és valamennyi 

tantárgyra vonatkozóan megítélni, de 

szerinte is kijelenthető, hogy nem volt 

olyan tantárgy, amelyből különösen ne-

héz vagy szokatlan típusú feladatok let-

tek volna a meghatározók. Ő úgy látja, az 

igazi nehézséget az jelentette a tanulók 

számára, hogy a március 15-e utáni tan-

anyagot, illetve az ismétlést már otthon, 

a digitális tanrend keretei között kellett 

elsajátítaniuk.

„Az eredményeket a vizsgázók május 

végén fogják megismerni, és június kö-

zepén már meg is kapják érettségi bizo-

nyítványukat. Ez az esemény június végén 

történt volna meg, így a sok rosszban van 

annyi jó, hogy a diákok hamarabb túles-

nek a vizsgák okozta megpróbáltatásokon. 

Bízunk abban, hogy a járvány enyhülése 

lehetőséget ad arra, hogy a bizonyítványok 

átadásakor visszavarázsoljuk a szóbeli 

érettségik emelkedettségének, ünnepé-

lyességének legalább egy kis szeletét” – 

fejezte ki reményét Kerezsi Csaba.
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Megkerülhetetlen múzeummá kell válni

Április 8-án a képviselő-testület egyhangúlag választotta meg a 
Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatóját, mely döntés nem sokkal később 
a miniszteri jóváhagyást megkapta. Prosek Zoltán júniustól tölti be 
hivatalát, mi pedig a terveiről kérdeztük őt.

Miért lett művészettörténész?

Véletlenül. Régésznek készültem, el is 

kezdtem az egyetemen a szakot, de elég 

hamar felismertem, hogy az én habitusom 

más, nem fogok tudni egy-egy kutatásban 

elmélyülten, hónapokig, vagy akár évekig 

dolgozni. Sokkal inkább a menedzser-

szemlélet áll hozzám közel.

Milyen kihívást látott meg a Ferenczy Mú-

zeumi Centrum vezetésében?

Eddigi munkáim során rám valahogy min-

dig a „rendbehozó” szerep testálódott, ami 

vagy valaminek a létrehozását jelentette a 

semmiből, vagy valami meglévőnek az új-

jáépítését. Ráadásul ismerem Szentendrét, 

mert kétéves koromtól itt éltünk, itt ren-

deztem első kiállításaimat, dolgoztam a 

Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságán, 

és Erdész Lacival is, aki „megfertőzött” 

engem a „galériázás”-sal. Összességében 

tehát láttam, hogy miként történnek itt a 

dolgok, és azt éreztem, meg tudnék ezzel 

birkózni.

A pályázata még a február 26-i képvise-

lő-testületi döntés előtt íródott. Befolyá-

solja jelen pillanatban annak tartalmát a 

támogatási összeg drasztikus csökkené-

se, valamint az a tény, hogy a Ferenczy 

Múzeum állami fenntartásba való felaján-

lásra került?

Nem. A pályázatomat úgy írtam meg, hogy 

tisztában voltam az állapotokkal, így a ki-

sebb múzeumok helyzetével is. Azt pedig, 

hogy az állam a felajánlásra pozitív választ 

adna, nem hiszem. A szentendreinél jóval 

nagyobb múzeumok is próbálkoztak már 

ezzel, és eddig az látszik, hogy az EMMI 

már csak azért sem fog igent mondani 

egyre sem, nehogy precedenst teremt-

sen. Mindemellett azt gondolom, hogy 

erre nincs is szükség, mert a múzeum és 

az önkormányzat képes lesz megoldást 

találni erre a helyzetre.

Akkor is, ha harmadannyiból kell gazdál-

kodni?

Őszintén szólva várható volt, hogy ettől az 

évtől kevesebb jut majd az FMC-nek. Ez az 

intézmény az önkormányzat lehetősége-

ihez képest túl van méretezve. Tehát én 

magam is úgy kalkuláltam, hogy az intéz-

ményt egy bizonyos szintig le kell építeni 

egy kisebb, ugyanakkor innovatívabb és 

karakteresebb városi múzeummá alakítani, 

amely természetesen kitekint országos és 

nemzetközi szinten is.

Mit ért pontosan a leépítés alatt?

Átcsoportosítások várhatók, és lesznek 

elbocsátások is. Mindezek előtt azonban 

szeretném átlátni a feladatátfedéseket, 

hogy azok rendezésre kerüljenek.

tudja már, hogy mekkora mértékű lesz a 

létszámleépítés?

Igen, de ezt először a kollégáimmal sze-

retném megbeszélni, ha annak itt az ideje.

olvasta a szentendrei Alkotóművészeti 

Platform polgármesternek címzett nyílt 

levelét [ld. Szentendre és Vidéke április 8-i 

lapszám – a szerk.]?

Természetesen, és azt gondolom, fontos 

dolgok kerültek ott megfogalmazásra. 

Egyeztetés is lesz a Platform tagjaival, 

ahol érdeklődve és nyitottan várom a ja-

vaslatokat.

Mi az a tapasztalat, amit a Paksi képtár 

vezetése során szerzett, s ami segíti az 

itteni munkáját is?

Tizenhárom évet töltöttem el ott intéz-

ményvezetőként, és alapvetően nulláról 

kellett felépítenem egy intézményt. Az 

FMC természetesen nincs a nullán, de ha-

tározott változások lesznek, amelyek dön-

tő befolyással bírnak majd az intézmény 

életére.

Mint például?

Kevesebb kiállítóhely, kevesebb, ám sokkal 

karakteresebb kiállítással, gazdag múze-

umpedagógiával, programokkal. Valamint 

jóval szorosabb együttműködést tervezek 

a város intézményeivel, iskoláival, nemze-

tiségeivel és a kistérséggel is.

Mit jelentenek a pályázatában szereplő 

olyan jelzők, mint a nyitott, látogatóori-

entált, szolgáltató, városi és megkerül-

hetetlen (múzeum)?

Az EMMI-nek egy ideje volt egy olyan el-

várása a Ferenczy Múzeummal szemben, 

hogy városi múzeumként működjön, és a 

képzőművészeten túl egyéb szak ágak kal 

is foglalkozzon. Ez utóbbi körben említhető 

meg az irodalom, vagy a helytörténet is, 

de a régészetre sem csupán pénztárca-

ként fogunk tekinteni, hanem a régészek 

által végzett komoly, tudományos munkát 

„A pályázatomat úgy írtam meg, hogy tisztában 
voltam az állapotokkal, így a kisebb múzeumok 
helyzetével is.”

Prosek Zoltán I Fotó: Medveczki Tamás
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a publikációkon túl, kiállítások szintjén is 

meg szeretnénk mutatni. Szeretném, ha 

a múzeum szerepet vállalna a lokális kö-

zösségek építésében, azok animálásában, 

a tradíciók megőrzésében, hogy a helyi, 

kulturális identitás egyik pillére legyen. 

Fontos, hogy az intézmény releváns port-

fólióval, konzekvens kiállításpolitikával 

erősítse kanonizáló szerepét, és ezzel 

megkerülhetetlené váljon. Hogy mitől lá-

togatóorientált egy intézmény? Attól, hogy 

a látogatók igényeit, szokásait megismer-

jük, a kiállításokat és más szolgáltatásokat 

ezekhez igazítjuk.

A kismúzeumok tehát bezárnak?

Igen, és a legfontosabb kiállítótereket 

pedig alkalmassá kell tenni a feladatuk-

ra. Kérdés, hogy mennyire példaértékű 

projektként valósultak meg annak idején, 

illetve, hogy az egyéni múzeumok együtt 

mennyire reprezentálják „a festők váro-

sának” modernkori művészettörténetét. 

A kismúzeumok fenntartása, a fenntart-

hatóságának, a fenntartásának mikéntje, 

tovább gondolása megoldandó probléma. 

A szentendrei művészetről talán csak egy 

hangulatot adott, de nem egy összképet. 

Szeretem a kismúzeumokat, fáj a szívem, 

de itt az ideje mindezt felülvizsgálni és 

racionalizálni. Meg fogjuk találni, hogy 

időszakosan milyen kulturális funkciókkal 

tudjuk megtölteni ezeket a tereket, ame-

lyekkel be tudjuk mutatni Szentendre 

színes, kulturális életét. A bezárás pedig 

csakis úgy történhet meg, hogy előtte 

minden egyes kismúzeum kiállítását új-

raépítjük, majd digitálisan megmentjük, 

vagyis virtuálisan megtekinthető lesz, és 

nem mellesleg rengeteg lehetőség is lesz 

ezek felhasználásában.

Mi a terve a MűvészetMalommal és a 

Grafikai Műhellyel?

A MűvészetMalomban szeretném valóra 

váltani Deim Pál álmát, és egy helyen be-

mutatni a szentendrei művészetet. Emel-

lett a szentendrei művészet, művészek 

bemutatását, monografikus, egyéni és 

csoportos (integráló) kiállítások keretében. 

Mindemellett a Grafikai Műhely is fontos 

szerepet kap majd. Szeretném, ha egy ka-

mara kiállító- és árusító hely kialakítására 

nyílna lehetőség, méghozzá profitorientált 

módon.

hogyan tervezik a helyieket megszólítani?

Elsősorban a hosszabb kifutású kiállítá-

sokkal, amelyekre jóval több kiegészítő 

program épül majd. Szándékomban áll 

továbbá egyeztetni a többi, kultúrát szer-

vező városi intézménnyel, hogy miként 

tudunk karakteres programokkal egysé-

gesen fellépni a piacon, hogy kihasználjuk 

a szinergiákat és hatékonyabbak legyünk.

Melyek most az első lépések a munká-

jában?

A kinevezésem júniustól szól. Először a ki-

állítási programot kell összeraknunk, me-

lyet a hivatal fogad el. Reményeim szerint 

ezzel egy hónapon belül készen leszünk, 

és szeptemberben már kiállításokat nyi-

tunk. Mindezekkel párhuzamosan pedig 

el kell indítani a racionalizálásokat, átala-

kításokat is.

Mit kell ahhoz elérnie, hogy ha öt év múl-

va visszatekint a munkájára, elégedett 

legyen?

Én sosem vagyok az. Folyamatosan új 

kihívások lebegnek előttem, és azokért 

dolgozom.

Akkor másképp kérdezek: mi az, amit 

mindenképp meg szeretne valósítani a 

következő öt évben?

A legfontosabb, hogy a kanonizáló szere-

pét vegye fel az intézmény, városi múzeum 

legyen. Ezen túl pedig az, hogy a jelen hi-

ányosságokat pótoljuk, a MűvészetMalom 

kerüljön a helyére, és töltse be az eredeti-

leg is neki szánt szerepet, valamint legyen 

egy nagyon komoly, karakteres program-

struktúránk és portfólióink. A látogatói 

számnak minimum 30%-kal emelkednie 

kell, és meg kell tudnunk szólítani a kis-

térséget is.

-gs-

„A MűvészetMalomban szeretném valóra váltani 
Deim Pál álmát, és egy helyen bemutatni a szent-
endrei művészetet.”

MűvészetMalom I Fotó: Deim Balázs
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Bevételkiesések és elvonások számokban

Május 7-én Szentendre Város Önkormányzata a hivatalos honlapján egy 
táblázatot tett közzé, amely részletesen tartalmazza az eddigi bevételkiesések 
és elvonások összegeit, összehasonlítva az eredeti tervekkel. Ennek kapcsán 
Pilis Dániel alpolgármestert kérdeztük.

A veszélyhelyzet alatt hogyan alakul a 

költségvetési kérdésekben való döntés 

hatásköre?

A költségvetés módosítása a képvise-

lő-testület hatásköre, amit még e veszély-

helyzet sem old fel. A képviselő-testület 

azonban a veszélyhelyzet alatt sem fizi-

kailag, sem online módon nem ülésezhet. 

A képviselő-testület döntési hatáskörét 

– kivételt képez ez alól az előbb említett 

költségvetés módosítása – ilyenkor a pol-

gármester veszi át. Fülöp Zsolt polgármes-

ter úr viszont az elmúlt időszakban a kép-

viselő-testületi rendes előterjesztésekről 

minden esetben, elektronikus úton, elő-

zetes egyeztetési lehetőséget biztosított 

minden képviselő számára. Tehát a költ-

ségvetés módosításáról csak a veszély-

helyzet elmúltával, az újra ülésezni tudó 

képviselő-testület dönthet majd.

Mennyire reális veszély Szentendre ese-

tében az az országos sajtóban terjedő hí-

resztelés, hogy bizonyos városok csődbe 

kerülhetnek?

Kétségtelen, hogy a koronavírus járvány 

gazdasági következményei és a Kormány 

eddig meghozott intézkedései rendkívül 

súlyosan érintik városunk költségvetését, 

és ezért rákényszerülünk arra, hogy nehéz 

döntéseket is meghozzunk, de Szentend-

rét csődhelyzet jelenleg nem fenyegetni, 

ezért is hoztunk és hozunk meg újabb in-

tézkedéseket.

Magyar Judit a korábbi lapszámunkban 

azt nyilatkozta, hogy 590 millió forintos 

kiadáscsökkentést már sikerült elérni, de 

ez még – ahogyan a táblázatból is látszik 

– nem elegendő a bevételkiesések pótlá-

sára. Mi a további terv?

Eddig még sem a Kormány, sem jelen-

tős közgazdászok nem vállalkoztak arra, 

hogy a gazdasági következményekről és a 

szükséges intézkedésekről kellően konk-

rét számokat mondjanak. A Szentendrén 

meghozandó további intézkedéseket 

nagyban befolyásolja majd, hogy milyen 

költségvetést és adócsomagot terjeszt 

elő a következő hetekben a Kormány, és 

végül hogyan dönt ezekről a parlament. 

Ettől függetlenül már most látszik, hogy 

a dologi kiadások csökkentésén túl a 

bérköltségek is felülvizsgálatára is rá-

kényszerülünk, ugyanakkor továbbra is 

prioritás marad, hogy minél több munka-

helyet tudjunk átmenteni az újraindítások 

időszakára.

tervez-e az önkormányzat hitelfelvételt, 

illetve vannak-e tartalékok, amelyekkel 

fedezhető a hiány?

A hatályos jogszabályok szerint az önkor-

mányzatok csak a Kormány előzetes hoz-

zájárulásával vehetnek fel hitelt. Sajnos a 

város megörökölt pénzügyi kondíciói az 

önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon 

értékesítésén túl nem tartalmaznak szá-

mottevő tartalékokat. A tisztánlátás érde-

kében meg kell várnunk, hogy az elkövet-

kező időszakban hogyan dönt a Kormány 

és a parlament az önkormányzatokat érin-

tő adócsomag, és költségvetési finanszíro-

zási ügyekben.

Helyi adók 2020 Eredeti 2020. év terv
COVID-19 vészhelyzet

módosított előirányzat
Eltérés eredeti - vészterv

Építményadó 534 700 000 Ft 401 025 000 Ft -133 675 000 Ft

Kommunális adó 18 000 000 Ft 13 500 000 Ft -4 500 000 Ft

Telekadó 75 000 000 Ft 56 250 000 Ft -18 750 000 Ft

Helyi iparűzési adó 2 278 300 000 Ft 2 050 470 000 Ft -227 830 000 Ft

Gépjárműadó* 118 800 000 Ft 0 Ft -118 800 000 Ft

Idegenforgalmi adó 17 000 000 Ft 3 202 000 Ft -13 798 000 Ft

Talajterhelési díj 3 800 000 Ft 2 850 000 Ft -950 000 Ft

Igénybevételi díj 4 500 000 Ft 1 917 000 Ft -2 583 000 Ft

Hatósági közigazgatási 
bírság

550 000 Ft 0 Ft -550 000 Ft

Rendészeti közigazgatási 
bírság

63 833 000 Ft 28 813 440 Ft -35 019 560 Ft

Pótlék 5 000 000 Ft 1 637 000 Ft -3 363 000 Ft

Mulasztási bírság 12 000 000 Ft 1 830 000 Ft -10 170 000 Ft

Helyi adók összesen: 3 131 483 000 Ft 2 561 494 440 Ft -569 988 560 Ft

*92/2020. (IV. 6.) Kormányrendelet szerinti elvonás

Működési bevételek 2020 Eredeti 2020. év terv
COVID-19 vészhelyzet
módosított előirányzat

Eltérés eredeti - vészterv

Behajtási engedély 25 400 000 Ft 19 050 000 Ft -6 350 000 Ft

Közterületfoglalás** 30 000 000 Ft 8 795 773 Ft -21 204 227 Ft

Helységek, területek 
bérleti díja

200 500 000 Ft 177 540 000 Ft -22 960 000 Ft

Parkolásibevételek*** 294 100 000 Ft 220 575 000 Ft -73 525 000 Ft

Iskolai étkeztetés 74 700 000 Ft 49 355 000 Ft -25 345 000 Ft

Működési bevételek 
összesen:

624 700 000 Ft 475 315 773 Ft -149 384 227 Ft

**167/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet szerinti elvonás (kb. 13 millióval nagyobb bevételkiesés)
***87/2020. (IV. 5.) Kormányrendelet szerinti elvonás

Ingatlanértékesítés 2020 Eredeti 2020. év 
bevételi terv

COVID-19 vészhelyzet
módosított előirányzat

Eltérés eredeti-vészterv

Ingatlanértékesítés 452 176 000 Ft 104 192 000 Ft -347 984 000 Ft

BEVÉTELKIESÉS MINDÖSSZESEN 2020 Költségvetés vesztesége 
eredeti - vészterv

Helyi adók + Működési bevételek + Ingatlanértékesítés**** -1 067 356 787 Ft

****Közterületfoglalásból kormányrendelettel elvont bevétel miatt kb. 13 millióval nagyobb a kezelésre váró hiány
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Köszönet közönségünknek!

A Szentendrei Teátrum és a Szentendrei Kulturális Központ 
hálásan köszöni mindazok segítségét, akik a #neváltsvisszajegyet 
akcióban támogatták városunk nagy múltú kulturális 
intézményét.

Szentendre izgalmas kulturális múltjában 

a sikeres évek között néhány küzdelmes 

időszak is akadt. Ilyen a mostani is, hiszen 

a váratlanul jött helyzetre mi sem számí-

tottunk évadunk tervezésekor. Ebben a 

nehéz időszakban fölértékelődik minden 

segítség.

Mint azt nézőink is tudják, szín-

házi és koncertprogramjainkat 

a koronavírus vészhelyzet miatt 

március 13-ától sajnos le kel-

lett mondanunk. Elmaradt a 

Szentendrei Tavaszi Fesztivál 

sok előadása és koncertje, va-

lamint a Barlang májusi prog-

ramjai, melyekre elővételben 

már rengeteg jegyet eladtunk.

Természetesen vállaltuk a 

megvásárolt jegyek árának 

visszatérítését, de felajánlot-

tuk azt a lehetőséget is, hogy 

a #neváltsvisszajegyet moz-

galom keretében látogatóink lemond-

hassanak a jegyár-visszatérítésről. Nagy 

örömünkre, számos nézőnk élt ezzel a 

lehetőséggel, így támogatva Szentendre 

kulturális életét és kultúraszervező intéz-

ményét – amit ezúton is szívből köszönünk!

Bízunk benne, hogy a kényszerű szünet 

után hamarosan újra megnyithatjuk ka-

puinkat, még ebben az évben pótolhatjuk 

elmaradt programjaink nagy részét, meg-

rendezhetjük fesztiváljainkat, megnyithat-

juk a Szentendrei Teátrum nyári évadát, 

elindulhatnak a Barlang koncertjei, a tánc-

tanfolyamok, a klubfoglalkozások.

Addig is, szeretettel ajánljuk programjain-

kat a virtuális térben! A Szentendrei Kul-

turális Központ YouTube csatornáján és 

Facebook-oldalán nagy sikerrel indítottuk 

el online műsorainkat.

A #kUltiDéző sorozatban hetente két al-

kalommal online premierekkel idézzük fel 

a Szentendrei Kulturális Központ tánc elő-

adá sait, a Barlang koncertjeit és a Szent-

endrei Teátrum színházi előadásait, archív 

felvételeken.

A #kUltDAllAM alkalmain a legszebb 

magyar népdalokat tanulhatjuk meg 

együtt Szvorák Katalin Kossuth- és 

Liszt-díjas énekművésszel. Az online ének-

órák minden hétfőn és szerdán 17 órától 

érhetők el YouTube csatornánkon. A dalok 

szövegét és kottáit is megtaláljuk a szent-

endreprogram.hu oldalon.

#kUltszereNáD néven hirdettünk meg 

élőzenei programot szombatonként a vá-

ros egy-egy lakóközösségét megajándé-

kozva. A szóló vagy duó formációban fel-

lépő zenészek olyan szentendrei kötődésű 

művészek, akiket nagyrendezvényeinkről, 

fesztiváljainkról már ismernek a szentend-

reiek. A minikoncerteken a Vasvári-lakóte-

lepen Szczuka Panka, a Püspökmajorban 

Orbán Borbála és Makk András, a Dózsa 

György úti lakótelepen Szabó Enikő és 

Waszlavik László, a Rózsakertben pedig 

az idei Szentendrei Tavaszi Fesztivál arcai, 

a Saxy4U – Okrutay András, Fáy Lukács, 

Marót Márton és Mészáros Péter zenéltek. 

A szerenádokat Facebook oldalunkon élő-

ben közvetítjük. A koncertről készült videó 

pedig a későbbiekben látható YouTube 

csatornánkon.

teátrUM50 A videók mellett olvasnivalót 

is kínálunk. A színházbarátok figyelmébe 

ajánljuk a Szentendrei Teátrum elmúlt 50 

évét feldolgozó színháztörténeti kutatás 

eredményeit bemutató TEÁT-

RUM50 (https://teatrum50.

szentendreiteatrum.hu/) ol-

dalt. A kutatás vezetője, Timár 

András színháztörténész irá-

nyításával a hazai színház-

tudomány jeles képviselői 

készítettek tanulmányokat, 

előadás-elemzéseket, illetve 

interjúkat az elmúlt évtizedek 

ikonikus alkotóival és közre-

működőivel. Az első fél év-

század előadásait tartalmazó 

adattárban plakátok, fotók és 

műsorfüzetek gyűjteményét, 

izgalmas kéziratokat, hang- és mozgóképi 

felvételeket tettünk közzé.

Köszönjük még egyszer, hogy támogatá-

sukkal hozzájárultak működésünkhöz és 

fennmaradásunkhoz.

A Szentendrei Kulturális Központ és a 

Szentendrei Teátrum munkatársai nevé-

ben,

Lakatos Judit, a Szentendrei Kulturális 

Központ ügyvezetője és Vasvári Csaba, 

a Szentendrei Teátrum igazgatója

Családtörténetek 1920–2020
A Szentendrei Kulturális Központ fel-

hívást tesz közzé szentendreieknek a 

Nemzeti Összetartozás Éve 2020 alkal-

mából. Olyan családfotókat, tárgyi relik-

viákat, leveleket várunk, melyekhez csa-

ládi történetek kapcsolódnak, feltárva az 

1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés 

hatását 100 év távlatából.

A családtörténetek online a Szentendre 

és Vidéke „A nemzeti összetartozás éve 

2020” aloldalán jelennek meg, illetve a 

SzeVi tematikus lapszámában nyomta-

tásban is olvasható egy válogatás a be-

érkezett anyagokból. A történeteket júni-

us 4-től tesszük közzé a szevi.hu oldalon.

A képeket, történeteket a szentendre.

trianon@gmail.com címre várjuk. Azok 

jelentkezését is várjuk, akik jobban sze-

retnék szóban elmondani a története-

ket. Segítünk formába önteni! Küldjön 

telefonszámot a fenti címre, és vissza-

hívjuk!

A Saxy4U koncert közben
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A házasság nem csak egy darab „papír”

A járványügyi korlátozások miatt többen is kértek halasztást, 
de lényegében folyamatosan zajlanak a házasságkötések a 
polgármesteri hivatalban. Urbán Zsuzsanna anyakönyvvezetővel a 
házasság intézményéről, a változó esküvői trendekről beszélgettünk.

tudja, hogy összesen hány esküvőt ve-

zetett már életében?

1500-ig számoltam, de az már évekkel 

korábban volt. Terveztem is, hogy készü-

lök majd valami meglepetéssel a párok-

nak, akik kerek számot kapnak a sorban, 

de sajnos a munkatempó nem adott erre 

lehetőséget.

Milyen változások történtek a járvány-

helyzet miatt a házasságkötéseknél?

A jelenleg is érvényben lévő veszélyhely-

zet komolyan felborította az esküvőre 

készülők életét, ezzel párhuzamosan az 

enyémet is. Sokan úgy döntöttek, hogy 

mindenképp családi és baráti körben 

szeretnének ünnepelni, ezért halasztást 

kértek. De akadtak, akik a korlátozásokat 

elfogadva megtartották az esküvőt. Tehát 

kisebb zökkenőkkel, de a házasságköté-

sek folyamatosan zajlanak a hivatalban a 

jelenlegi körülmények között is.

Az utóbbi években változott-e, emelke-

dett-e a házasságkötések száma szent-

endrén?

A házasságkötések száma nemcsak 

Szentendrén, hanem országos viszony-

latban is hullámzónak ítélhető. Az elmúlt 

években ismételt emelkedést tapasztal-

tam, de a jelenlegi körülmények között 

ez az év már nem fog rekordot dönteni. 

Megyei szinten három évvel ezelőtt ki-

emelkedő volt a szentendrei házasság-

kötések száma, negyedikek voltunk, több 

nagyobb lélekszámú települést magunk 

mögött hagyva. Ez persze érthető, mivel 

ilyen adottságokkal kevesen büszkélked-

hetnek, mint Szentendre. Én személy sze-

rint nagyon elfogult vagyok a várossal, 

mert az esküvői helyszínek széles tárháza 

található itt.

hogyan készül fel egy-egy házasság-

kötésre?

Természetesen ha igény van rá, a be-

szédembe személyes részeket, egyéni 

történeteket iktatok be, vagy a párt egy 

általuk választott verssel vagy idézettel 

köszöntöm, de a nagy számok alapján fi-

zikailag lehetetlen lenne minden esküvőn 

új beszédet mondani. Ami viszont elen-

gedhetetlen, hogy lélekben és megjele-

nésben is felkészüljek. Lélekben le kell 

csendesedni, ki kell zárni a külvilágot, 

otthon kell hagyni a családi gondokat, 

mert arra az időre nem létezik más, csak 

azok, akik ott állnak előttem. De készül-

ni illik az alkalomhoz méltó öltözettel is, 

hiszen az államot képviselem. Meg kell 

adnom a tiszteletet a tisztségemnek, a 

jelenlévő párnak, és természetesen min-

den vendégnek. Sokszor elszomorodom, 

amikor farmerben, rövidnadrágban vagy 

papucsban jelennek meg előttem a szer-

tartáson, mert ilyenkor nem engem nem 

tisztelnek meg, hanem önmagukat.

Hogyan lehet elkerülni, hogy rutinná 

váljon az esketés ennyi idő elteltével?

Az esküvő nem lehet rutinfeladat, mert 

nem ugyanazok a párok térnek vissza 

hozzám, bár az már előfordult, hogy va-

lakinek az első és a második esküvőjét is 

én tartottam – ezzel megnyugtatott, hogy 

bízik bennem, nem én végeztem rosszul 

a feladatom. Az is többször megtörtént, 

hogy azért kerestek meg, mert vendég-

ként jelen voltak egy általam tartott eskü-

vőn, és úgy gondolták, ők is hasonlót sze-

retnének. Gyakorlatra nagy szükség van, 

hiszen adódhatnak váratlan szituációk, 

például, hogy ott maradt a szülőköszöntő 

virág a virágboltban, de előfordult már 

az is, hogy a gyűrűk maradtak otthon… A 

szituációk és a lehetséges megoldások 

tárháza szinte végtelen. Így viszont talán 

érthető, hogy ezt nem is lehet pusztán 

rutinból csinálni.

történt-e feltűnő változás az idők folya-

mán a házasulandók életkorában?

Megfigyelhető, hogy a házasságkötések 

és a gyermekvállalás időpontja kitolódott 

a harmincas évekre a pároknál. Az elvá-

rások, a megélhetési és otthonteremtési 

igények változásában látom a magyará-

zatot. Ma már mások az igények: lakás, 

Urbán zsuzsanna

2009-től dolgozik a Polgármesteri Hi-

vatalban, 2011-től anyakönyvvezető-

ként. Korábban a versenyszférában, 

logisztikai és kereskedelmi területen 

tevékenykedett. Jelenleg a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem levelező tago-

zatos hallgatója. Két leánygyermek 

édesanyja, és már egy éve nagyma-

ma is.

Urbán Zsuzsanna
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autó, jól fizető munkahely, mindennek 

meg kell lennie ahhoz, hogy egy mai fi-

atal házasságot kössön. Úgy gondolják, 

hogy a boldog élet alapja, amikor a leg-

szükségesebbek rendelkezésre állnak. 

Véleményem szerint ez sokat ront azon a 

lehetséges, korábban működő rendsze-

ren, hogy a közös otthon együttes megte-

remtése összetartó erőként működik, és 

nem generál akkora konfliktushelyzetet 

az enyém-tiéd teóriában. Sajnos olyan 

fogyasztói társadalomban élünk, ahol 

jelentéktelenné váltak az alapvető pár-

kapcsolati értékek. Alapvetően az anyagi 

javak alapján ítélik meg egymást az em-

berek, és ez sajnos a párkapcsolatokban 

is mérvadó lett.

Megfigyelhető-e valamilyen változás az 

esküvői trendek tekintetében?

Komoly átértékelődés történt. Úgy látom, 

hogy csak részben maradtak meg azok a 

hagyományok, hogy a rokonság egészé-

nek, a régen látott távoli rokonoknak is 

fontos lenne részt venni az eseményen. 

Az anyagiak szorítják keretek közé a lét-

számot, hiszen ma nagyon sokba kerül 

egy 100-150 fős lakodalom. Többnyire a 

szűk család és barátok körében ünnepel 

az ifjú pár. Ezen belül elég széles a skála, 

aminek a személyes igények és a rendel-

kezésre álló anyagi keret szab gátat. Volt 

részem szerény, de nagyon bensőséges 

családias esküvőn részt venni, de jelen 

lehettem hollywoodi stílusú pompában 

és csillogásban díszelgő esküvőn is.

voltak-e szokatlan, extrém kérések? 

volt-e már olyan, amire nemet mondott?

Az emberi fantázia határtalan, a magyar 

ember fantáziája és ötletessége viszont 

mindent felülmúl. Igen, volt olyan, amiről 

úgy gondoltam, hogy nem vállalhatom be. 

Nem is a saját magam által szabott korlá-

tok, hanem a jogi vonatkozások miatt. Az 

történt, hogy a pár már a házassági szán-

dék bejelentésénél megkérdezte, a zenei 

választásuk jelent-e problémát. Mondtam, 

hogy ez az ő esküvőjük, ebben nem korlá-

tozom őket, csak az a mérvadó, hogy érté-

kelhető minőségben szóljon. A következő 

kérdés viszont az volt, hogy lehetnek-e a 

szertartáson az arcukat teljesen eltakaró 

jelmezben. Közöltem, hogy amennyiben 

a jelmez nem takarja el a teljes arcukat, 

akkor lehet, úgy viszont ők nem akarták. 

Így ezt nem vállaltam be, hiszen hogyan 

bizonyítható, hogy valóban ők állnak előt-

tem, amikor elhangzik az igen.

vannak emlékezetes esetei?

Nagyon sok. Azok a párok, akik vidáman 

és boldogan álltak előttem, mind-mind 

szép emlék. Az apró malőrök, az izgalom 

okozta csetlések-botlások, mind lehető-

séget adnak arra, hogy a menyasszonyt 

és a vőlegényt is megismerjem pár perc 

leforgása alatt. Nekem már sokat elárul 

az, ahogyan az esküvő napján megjelen-

nek a hivatalban. A lazaság, mely álcáz-

za az izgalmat, a legszembetűnőbb, de a 

butuska vihogás és botladozás a meny-

asszony részéről is mind az izgalom jele. 

Ilyenkor nyugtatni próbálom őket azzal, 

hogy a szertartáson nincs mit elrontani. 

Értékelem, ha valaki izgalommal éli meg 

ezt a napot, mert véleményem szerint ez 

azt jelenti, hogy fontos számára, ami tör-

ténik. Az esküvők előtt soha nem tartunk 

próbát, de egyik kedves emlékem, ami-

kor a menyasszony annyira izgult, hogy 

a bevonulás során el ne essen, hogy 

szertartás előtt többször is elpróbáltuk a 

díszteremben. Remegő kézzel és tágra 

nyílt szemekkel figyelte, amit mondok, 

nagyon megható volt.

hisz a házasság intézményében?

Természetesen igen. Nem lehet vala-

mit úgy szívvel-lélekkel csinálni, hogy 

nem hiszünk benne. Egyre gyakrabban 

hallani, hogy „nem számít, ez csak egy 

papír!”. Nem, ez sokkal több egy papírnál! 

Számomra fontosak az emberi értékeket 

képviselő hagyományok. Hiszek a tiszte-

let fényében, a megbocsátás és a szere-

tet erejében. A házasság intézménye a 

család alappillére. Fontos, hogy két em-

ber összetartozását és közösségét valami 

kifejezze, ami a gyermekekre is hatással 

van. Nem mellesleg a házasság intéz-

ményének nagyon sok olyan joghatása 

is van, ami miatt érdemes ezzel szente-

síteni egy párkapcsolatot.

Miért szereti a munkáját?

Az anyakönyvvezetői munka nagyon 

sokrétű. A születéstől a házasságköté-

sen át egészen a halálig végigkíséri az 

emberek életét. Fontos, hogy tisztában 

legyünk azzal, hogy a munkánk, ha nem 

pontos és jogszerű, komoly problémákat 

okozhat az emberek életében. Egy-egy 

téves anyakönyvi bejegyzés vagy egy 

mulasztás generálhat olyan helyzeteket, 

melyek néha nehezen kezelhetők a vét-

lenek számára. Odafigyelést és pontos-

ságot követel, emellett empátiát és sok 

türelmet is igényel. A házasságkötési ce-

remónia a bónusz, de az is erőfeszítéseket 

és koncentrációt kíván. Összességében 

nem egyszerű. Én pont ezért szeretem, 

mert van benne kihívás és sikerélmény 

egyaránt.

- ne -

Anyakönyvi hírek
Fájó szívvel tudatjuk, hogy WilhelM 

GYÖrGY gyémántdiplomás gépészmér-

nök, tervezőmérnök 87 évesen, 2020. ápri-

lis 17-én eltávozott közülünk. Hamvasztás 

utáni búcsúztatása szűk családi körben 

lesz.

A gyászoló család

elhunyt Csentős lászló (1938-2020)

Csentős László 1961-ben került Szentend-

rére vízügyi technikusként. A dunai árvíz-

védelmi gát építését mint műszaki vezető 

irányította. Közben a Budapesti Műszaki 

Egyetem építőmérnöki szakán végzett, 

majd víz-híd-mélyépítő szakmérnőki dip-

lomát szerzett. Ezt követően néhány évig 

(1968-1971) a szentendrei Városi Tanács 

műszaki osztály vezetőjeként dolgozott.

1971-től 1995-ig, nyugdíjba vonulásáig 

a Duna Menti Regionális Vízmű Vállalat 

Jobbparti Üzemigazgatóságának vezetője 

volt. Irányítása alá tartozott a Dunakanyar 

három híres termálstrandja is (Pap-sziget, 

Leányfalu, Visegrád-Lepence). Ebben a 

közel két és fél évtizedben aktív támo-

gatója volt a város vízisport-életének 

(kajak-kenu, úszósport), mint a Vízmű SE 

elnöke. A fiatal szentendrei képzőművé-

szeket ügyeleti munkalehetőséggel se-

gítette.

Csentős László április 29-én, 83. életévé-

ben váratlanul elhunyt. Temetésére szűk 

családi körben került sor. Tiszteletére 

minden kedves ismerőse gyertyagyúj-

tással emlékezzen!

Április hónapban elhunyt szentendrei 

lakosok

Dr. Eötvös Pálné 79 év

Zanóni Zoltán 41 év

Mák Sándorné 69 év

Füller Lajosné 97 év

Dr. Gaál Mihályné 80 év

Vidák László Iván 71 év

Győri Lászlóné 75 év

Bárth Istvánné 87 év

Sárközi András 58 év

Széles Miklós Zsolt 58 év

Rus Jolán 82 év

Várnai Józsefné 92 év

Sós Pál 80 év

Fazekas Lajosné 79 év

Borsos Antal 89 év

Vadkerti István 72 év

Beinschróth Józsefné 78 év

Csentős László 83 év

„A házasság intézménye a család alappillére. 
Fontos, hogy két ember összetartozását és kö-
zösségét valami kifejezze, ami a gyermekekre is 
hatással van.”
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A családot régóta ismerem, sőt köze-

lebbi kapcsolatban vagyok velük, ezért 

is okozott nehézséget, hogy melyiküket 

kérdezzem a szerteágazó és több mint 

kétszáz évre visszanyúló történetükről. 

Végül Szentendrey Gézával beszélget-

tem, akit sokan mint ornitológust ismer-

nek a városban.

hivatásos madárvédő

A hetvenes éveiben járó Gézát – autóvil-

lamossági műszerész végzettsége elle-

nére – mindig is az erdő vonzotta, ezért 

Sopronban elvégezte a vadgazdálkodási 

szakot, Szegeden a biológia-földrajz ta-

nári szakot, majd természetvédelmi szak-

mérnök végzettséget szerzett. Munkás-

ságát a Pilisi Parkerdőben kezdte, ahol 

két társával – Somogyi Péterrel, a későbbi 

agykutatóval és Kállay Györggyel – in-

dították el a Parkerdő megalakulásakor 

a tízéves természet-, madárvédelmi- és 

környezeti nevelési programjukat, amivel 

úttörő munkát végeztek. Géza 30 éven 

keresztül, 1998-ig az ország első hiva-

tásos madárvédője lett. Egyik alapítója 

volt a KOKOSZ-nak (Környezetvédelmi- 

és Természetvédelmi Oktatóközpontok 

Országos Szövetsége), a Környezetneve-

lési Egyesületnek, a Madártani Egyesü-

letnek, aminek megalakulása 1974-ben 

nagy fegyvertény volt. Irányítása alá 

tartozott a visegrádi Jurta Tábor, a Mo-

gyoróhegy Étterem, az Erdei Művelődés 

Háza, melyeket édesapja barátjával, Ma-

kovecz Imre építésszel álmodtak meg. A 

Pilisi Parkerdő országosan ekkoriban lett 

fontos környezetnevelési központ, innen 

indult az erdei iskolák hálózata, melyből 

közel ötven működik jelenleg az ország-

ban. Géza lett a Visegrádi Erdei Iskola 

első igazgatója: 1992-től mellékállás-

ban, 1998-tól főállásban. Munkásságáért 

1999-ben Pro Natura-díjat kapott.

elzászi és bajor gyökerek

A Szentendrey család két ága az el-

zász-lotharingiai származású Schäffer 

család, akik az 1700-as évek elején tele-

pedtek le Budán és Hidegkúton, s ennek 

egyik ága jött Szentendrére az 1730-as 

évek elején, illetve a bajor származású 

Schartner család, akik először Óbudán, 

majd az 1800-as évek elején városunk-

ban telepedtek le. A két család Schartner 

Ferenc és Schäffer Anna 1879-ben kötött 

házassága révén egyesült, így a Schart-

ner nevet vitték tovább.

Mindkét család férfi tagjai mészáros céh-

mesterek voltak generációkon keresztül, 

a Pest-Budai Céh tagjai, tisztségviselői. 

Emellett szőlőbirtokaik, mezőgazdasá-

gi földjeik voltak, és állatokat tartottak. 

Mint virilisták (virilista = tehetős, a legtöbb 

adót fizető), generációkon keresztül ön-

kormányzati képviselőként szolgálták 

a várost, tagjai voltak a római katolikus 

egyházközség képviselő-testületének, 

donátorai az egyháznak.

Vitézi rang

Schartner Ferenc és Schäffer Anna csa-

ládi háza a Dumtsa utca 10-ben volt, a 

mostani Barcsay Múzeum helyén. Házas-

ságukból hét gyerek született. Az első fiú 

hároméves korában a nagy szentendrei 

diftériajárványban meghalt. A három fiú 

közül Ágoston és József az I. világháború-

ban tanúsított bátorságáért, hősiességé-

ért vitézi rangot kapott. Ezt csak magyar 

emberek kaphatták, ezért a fiúk – a lányok 

nem – Szentendrey-re magyarosították 

német eredetű nevüket a hosszú időre 

visszanyúló szentendrei gyökerek miatt.

Szentendrey (Schartner) József, Géza 

nagyapja minisztériumi főtanácsos volt. 

1937-től 1960-ig a Szentendrei Római Ka-

tolikus Egyházközség világi elnöke volt, 

így rengeteget munkálkodott az egyház-

községi gimnázium létrehozásán, ame-

lyet később a ferences rend kapott meg. 

Józsefnek négy gyereke volt. A legidő-

A Szentendrey család története

Új sorozatot kezdünk lapunkban, melyben régi szentendrei családokat 
mutatunk be. S ki mással kezdhetnénk, mint a Szentendrey családdal, akiknek 
a felmenői az 1700-as évek elejéig visszanyúló szentendrei gyökerek miatt 
vették fel a Szentendrey nevet.

Schartner Ferenc és Schäffer Erzsébet házasságából hét gyermek született. Egyikük háromévesen meg-
halt, a képen a hat testvér: Szentendrey György, Ágoston, József, illetve Schartner Mária, Anna és Katalin

Szentendrey Géza környezetvédelmi tevékenysé-
géért több kitüntetést is kapott. A képen az Erdei 
Fatörzs Díjat tartja a kezében
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sebb István, a Vízművek egyik vezetője 

volt. Géza – Géza édesapja – ludovikás 

katonatiszt volt, majd a Vasipari KTSZ 

elnökeként ment nyugdíjba. A család ta-

lán legismertebb tagja Szentendrey Ka-

talin, aki helytörténészi munkásságáért 

2002-ben Szentendre Város Díszpolgára 

kitüntetést kapott. Tudományos kutatásai 

során elsősorban Szentendre település- 

és egyháztörténetét, földrajzi neveinek 

eredetét dolgozta fel. Szamárhegyi gye-

rekek a régi Szentendrén című, 2001-ben 

megjelent mesekönyvében unokáinak 

hagyta emlékül gyerekkorának történe-

teit. Katalin férje a közismert és közszere-

tetnek örvendő dr. Katona Gyula volt, aki 

50 éven keresztül folytatott Szentendrén 

orvosi gyakorlatot, s akit 1983-ban válasz-

tottak a város díszpolgárának. A negyedik 

testvér, Béla, fiatalon hunyt el.

egy másik ág

Schartner Ferenc és Scháffer Anna há-

zasságából született Schartner György 

(1886) is, aki főszámvevő volt, s mint 

számvevőségi főnök ment nyugdíjba. 

Az ő gyermekei Szentendrey László és 

Szentendrey Györgyike (ez nem becenév, 

hanem az anyakönyvezett neve). Györ-

gyike a Rákóczi iskolában volt énektanár, 

apósa, Kiss József, Európa-hírű kávészak-

értő és –pörkölő volt, férje, szintén József, 

a Háziipari Szövetkezet elnöke volt, majd 

nyugdíjazásától zöldségüzletet vezetett 

– a „Kiss zöldséges” fogalom volt a vá-

rosban. Györgyike testvére, Szentendrey 

László ludovikás tisztként az 1945-ös 

budai kitörés során hadifogságba esett, 

1947-ben került haza, s az 50-es években 

megfosztották rangjától. Felesége, Ódry 

Mária tanítónő, az Ódry színészdinasztia 

leszármazottja. Gyermekeik az 1949-ben 

született László és az 1952-ben született 

Mária, aki 56 éves korában elhunyt.

A thaller-ág

A bajor származású Thaller család házas-

ság révén került a családba, Géza édes-

anyja Thaller Irén. Az ő elődei a német 

betelepítések során kerültek Békásme-

gyerre, majd Szentendrére. Ez a család 

főleg gazdálkodással foglalkozott, sző-

lőműveléssel és borászattal, majd ven-

déglátással. Az ifjabb Thaller Mátyás 

a Gőzhajó utca 1-ben lakott, és a Duna 

korzón (akkor Ferenc József-part) nyitott 

kocsmát, a későbbi Kék Duna presszót, 

ahol saját borát mérte. Fia, Thaller Nándor 

tovább fejlesztette az üzletet, ráépített 

egy emeletet, ahol lakást alakítottak ki, 

a földszinten kerthelyiséges vendéglőt 

üzemeltetett. Szívesen jártak hozzá a vá-

rosban 1926-ban megtelepedett festők, 

Ónodi Béla is megemlítette visszaemlé-

kezésében Nándi vendéglőjét. Nándor – 

mint virilista – tagja volt a képviselő-tes-

tületnek. A család több házat is épített 

a Bartók Béla utcában, illetve a Malom 

utcában, mert az volt a tervük, hogy idő-

sebb korukban ezeknek a kiadásából él-

nek meg. Az 1950-es években azonban 

házaikat államosították, szinte minden 

vagyonukat elvették. Egy éjszakát kap-

tak arra, hogy kiköltözzenek a Kék Duna 

vendéglő épületéből, és jelképes áron 

– a családi emlékezet szerint 10 forint-

tal – fizették ki őket, ezért még kárpótlás 

sem járt az utódoknak a rendszerváltozás 

után.

Thaller Nándor jószívű ember volt, mégis 

feljelentették, hogy pénzt és bort rejteget 

a Bartók Béla úti házában. Ráadásul az 

az ember jelentette fel, akivel jót tett, s 

akinek lakhatást biztosított a saját tulaj-

donában. Az elrejtett holmit megtalálták, 

és Nándort – ahogy abban a rendszerben 

megszokott volt – félholtra verték. Bará-

tai és üzlettársai már korábban mondták 

neki, hogy adja el mindenét, és települjön 

Svájcba, de ő el sem tudta képzelni, hogy 

itt hagyja Magyarországot és Szentend-

rét, hiszen itt építette fel életét. A Thaller 

családnak ma már csak női leszármazot-

tai vannak, Géza édesanyja, Irén, és húga, 

Izolda, aki a Balaton mellett él.

Az utódok

Leszármazottak a család minden ágá-

ban vannak, felsorolni is nehéz lenne név 

szerint mindenkit. A családban rangidős 

Géza édesanyja, a 92 éves Thaller Irén. A 

leszármazottak egy részének időközben 

természetesen megváltozott a nevük, 

de a Szentendrey-nevet többen is viszik 

tovább – a legkisebbek jelenleg a város 

különböző általános iskoláiban tanulnak. 

S talán köztük is lesznek olyan meghatá-

rozó, az elődökhöz méltó egyéniségek, 

akik öregbítik városunk hírnevét.

-ne-

Thaller Nándor két lányával, Izoldával és Irénnel a 
Kék Duna vendéglő előtt

Városi legendák
A négytüdejű

Csak futott és futott. Mintha valami miniatűr 

holdrakéta lett volna. Abban az izmos test-

ben. Az emberek, akik hétről hétre körbe-

állták a laktanyában található pályát, csak 

csóválták a fejüket, és azt mondogatták: 

„ez a pomázi srác olyan, mintha négy tüde-

je lenne…” S talán nem is volt abban semmi 

túlzás. Pintér Sándor a hatvanas évek vé-

gén játszott gyönyörű kisvárosunk egykor 

volt híres csapatában, a Kossuth KFSE-ben, 

hogy aztán Szentendréről elindulva meg 

se álljon az országos népszerűségig, sőt, 

egészen Argentínáig. Szerencsére élt és 

él megannyi ismert sportoló városunkban, 

olyanok, akikre büszkék lehetünk. Pintér 

Sándor hiába született Pomázon, mégis 

idetartozónak érezhetjük. Amikor a hatva-

nas évek végén a legendás Budai II Lász-

ló által irányított katonacsapatban rúgta a 

lasztit, már sejteni lehetett, hogy sikeres 

pályafutás vár rá. Aztán húsz évesen vitte 

innen a Bp. Honvéd, és Kispesten lett iga-

zi sztár, közönségkedvenc, aki szó szerint 

végigfutotta a kilencven percet.

Nála szó sem volt alibiről.

S ha a parancs úgy szólt, és az akkori Ma-

gyar Labdarúgószövetség vezérkara azt 

akarta, hogy trappolja végig a lóverseny-

pályát, hát azt is megtette, mi több, a leg-

jobb időt futotta, az összes hazai futbal-

lista között. Harminckilencszer szerepelt 

a magyar válogatottban, ezalatt két gólt 

szerzett, és pályára léphetett az 1978-as 

argentínai világbajnokságon. Baróti Lajos 

szövetségi kapitány alapemberként szá-

mított rá, neki adta a misztikus tízes számú 

mezt, és a drukkerek lelkesen figyelték a 

Nyilasi, Pintér, Zombori középpályás sort, 

bízva a nemzeti csapat jó szereplésében. 

A többi már történelem: a világbajnokság 

nyitómeccsét épp az argentinokkal ját-

szották a magyarok, és egy portugál bíró 

valahogy nem kedvelte a mieink játékát, 

kiállította Törőcsik Andrást és Nyilasi Ti-

bort. A házigazda nyert kettő–egyre, majd 

a folytatásban jött két újabb verség, az 

olaszoktól és a franciáktól.

Ám ez sem csorbítja Pintér Sándor emlé-

kezetes pályafutását.

A Honvéd után még megmutatta hihetet-

len küzdőszellemét a belga bajnokságban 

is – az Antwerp együttesében. Majd haza-

térve megannyi környékbeli kis csapatnál 

edzősködött. Pomáz mellett Pilisvörösvá-

ron és Budakalászon is, sőt rövid ideig a 

szentendrei utánpótlás-nevelésben is te-

vékenyen részt vett. Pintér Sándor július 

18-án tölti be hetvenedik születésnapját, 

s hiszik vagy sem, még ma is bivalyerős.

Négytüdejű.

-sg-
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Egy fehér nő Amherstből – Emily Dickinson csodálatos élete
Amherst jelentéktelen város 

Massachussetsben – alig több 

lakossal, mint Szentendre. 

Persze, van három egyeteme, 

némi ipara – ám mindenekelőtt 

van egy Emily Dickinson nevű 

költője (és nem: költőnője, a szó 

olyannyira megszokott értel-

mében), aki önmagával együtt 

halhatatlanná tette szülőváro-

sát is.

Ha Emily képét megnézzük, 

egy majdhogynem rút fiatal nő 

néz ránk, szigorúan hátrasimí-

tott hajjal, azonban csodálatos, 

mindent látó szemekkel. Elsőre 

jelentéktelen, amolyan soha-

nem-volt ifjú nő, természete-

sen mosolytalanul – hiszen az 

akkortájt a családdal együtt 

szívesen fényképezett, élet-

szerű pózban beültetett, beál-

lított halottakon kívül ki tudott 

volna harminc másodpercig 

egyfolytában mosolyogni?

Emily Amherstben született, 

szigorúan vallásos, mély lelki 

terhektől szenvedő családban. 

Kis kitérőkkel a család házai-

ban élt elzárkózva, évtizedeken 

át hófehér ruhát viselve, mint-

egy önkéntes karanténban. A 

Dickinson család jómódú volt, 

mindenki úgy élt, ahogy szere-

tett volna – feltéve, ha a szigorú 

apa másként nem dönt.

Joseph Lynn, Emily nővérének 

hűtlen udvarlója így írt Emilyről:

„Ahogy ez a fehérbe öltözött 

szellem belép a gyéren vilá-

gított könyvtárba, ruhájának 

rendbe szedett ráncaival olyan, 

mit egy árnykép. Mintha köd 

ölelné…”

Emily figyelmes, néha alig szó-

ló, néha fecsegő gyermekként 

van jelen a tájban. Virágot szed, 

gyomlál, kenyeret süt, imád-

kozik. Olvasni is nagyon korán 

kezd, de jogász-politikus apja, 

bár biztatja az olvasásra, mégis 

neheztel, hogy a kis Emily túl 

komoly műveket választ.

Emily gyermekkora körül csap-

dos a halál, rövid idő alatt sok 

rokonát, barátját veszíti el.

„Volt egy barátom” – írja – „aki 

megtanított a halhatatlanság-

ra, de annyira megközelítette, 

hogy aztán nem jött vissza a 

közeléből soha.”

Halkan él a magára zárt világ-

ban, megsimogatja a margaré-

tákat, nézi a vörösbegyek röp-

tét és ír. Mint Christian Bobin – a 

sajátos hangú Dickinson-me-

sélő – megjegyzi: „A lány szá-

mára az igazi élet vertikális: a 

lélektől a lélek ura felé megy”.

Tudós életírói, monográfusai 

közül többen Asperger autis-

tának tartják, van, aki egysze-

rűen savant idiot-nak titulálja. 

Ha ez igaz, akkor roppant jó 

társasága van: Thomas Jeffer-

son, Madame Curie, Joseph 

Hitchcock, Albert Einstein, Si-

mone Weil, Steven Spielberg, 

Sir Isaac Newton, Vincent van 

Gogh, Srinivasa Ramanujan, 

George Orwell, Lewis Carroll… 

Magányimádata, sajátos reak-

ciói alátámasztani látszanak e 

feltételezést. A kert küszöbét 

huszonöt évig csak elvétve 

lépte át, miután a kollégiumát 

odahagyva alig 18 évesen ha-

zakerült. Szót csak a legköze-

lebbi emberekkel váltott. Ám 

a különleges lány ugyanakkor 

mindent rögzített belső ak-

táiba, aztán versbe álmodva 

gondosan elzárta a fiókjába. 

Csak egyszer küldte el néhány 

versét a kor egyik leghíresebb 

irodalmárának, aki találkozá-

suk alkalmával arra buzdította, 

hogy írjon formájában és tar-

talmában hagyományosabb 

műveket. Soha többé nem 

próbálkozott.

A kincskeresők majd csak ha-

lála után találják meg ezeket, 

szalagokkal átkötve – arany-

fényük kisugárzik az avítt bú-

torból.

Huszonéves koráig egy sírkert 

melletti házban élt, bevallása 

szerint szerette a holtak váro-

sát. Új, városi házukban is a kert 

lesz a menedéke. Otthona tit-

kos neszeire figyelve, az abla-

kánál aláhulló lonc illatárjában, 

méhek zümmögése mellett a 

szobájában írja verseit, ame-

lyeket többé senkinek sem 

mutat meg. Keskeny íróaszta-

lánál születnek a világirodalom 

egyik legjelentékenyebb köl-

tőjének munkái. Ma 1789 írá-

sát, versét ismerjük, életében 

tíznél kevesebb művét olvas-

hatták a kiválasztottak. Millió 

benyomást gyűjtött a világáról, 

erről a kis szentélyről, csodákat 

fedezett fel a hétköznapi dol-

gokban is, melyeket azután 

zsenialitása kohójában égetett 

ki költeménnyé.

Titokban listát készít arról, mit 

szeret. „A költőket, a napsütést, 

a nyarat, a mennyországot. Ez 

minden. A lista lezárva.” (id. 

C.B.)

Míg testvérei evilágiak, ő az 

első perctől nem e világban 

él; csakhamar a megismer-

hetetlen mélységű költészet 

birodalmába költözik.

Rajong bátyja ifjú feleségéért – 

talán több is ez, mint rajongás 

– bár megvetette a fiatalasz-

szony hiúságát, a gazdagok 

könnyelműségét. Más lelkek 

– más utak. Az ő eseményei 

a bensőjében zajlanak. Egész 

életében a halál ellen és Iste-

nért vívott küzdelmet: pajzsa az 

élet, a természet szeretete, a 

liget, a virágport gyűjtő méhek, 

a pacsirták és a napfény.

A zenélés maga választotta is-

meretlen helyekre röpítette, a 

zenélés számára igazi asylum.

Nem szerette az eseményeket, 

viharai némán törtek ki, villámai 

hangtalanul csaptak le.

Csendesen ölelte át a halál alig 

54 esztendősen.

Rokonainak szóló, két szóból 

álló utolsó üzenete így szól: 

„Called back”. (Visszahívva.)

Akárhol is lebeg most hófehér 

ruhájában, alkotásai ma is élő-

ek, modernek, izgalmasak.

Válogatott műveit Károlyi Amy 

csodálatos fordításában olvas-

hatjuk.

Christian Bobinnak az Emily, a 

fehér nő című könyve doku-

mentumokból, látomásokból, 

érzelmekből összefűzött műve 

szintén egyedülálló élményt 

ígér. (A nagyszerű fordításért 

tisztelet illeti Hendi Pétert)

1047. – Károlyi Amy fordítása

A létnek kezdete

És vége egyezik.

Egy tövön két virág,

Csak így különbözik.

Egy magból két külön

Bimbóvá fejlenek,

Mikor lehullanak,

Csak akkor teljesek.

Horváth Judit

RENDHAGYÓ PROGRAMAJÁNLÓ

Bekir Salim: Emily Dickinson

Károlyi Amy
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A szentendrei 
Parti Medve 

könyvesbolt

Május 22-én, pénteken kedvenc 
macibarát helyünk ismét megnyitja 
kapuit, azonban webboltunk is elérhető 
marad a www.plushplanet.eu címen.
Az üzlethelyiségben finom jegeskávéval, limonádéval, paleo fagyival,  
és sok-sok könyv- meg játékújdonsággal várunk mindenkit.

Fontos, hogy vigyázzunk egymásra, ezért kérjük vendégeinket, viseljenek maszkot, 
használják a pultnál kihelyezett kézfertőtlenítőt, és amennyiben van hely a teraszon, 
inkább ott foglaljanak helyet. Mindnyájunk biztonsága érdekében számítunk 
vásárlóink együttműködésére, ezért ha munkatársunk jelzi, kérjük, várakozzanak a 
bolt előtt, míg behívjuk.

Köszönjük, hogy az elmúlt hetekben is támogattak bennünket, ezzel hozzájárulva 
ahhoz, hogy május 22-től újra személyesen is találkozhassunk.

Vigyázzunk 
egymásra, 

találkozzunk 
a boltban 

és a weben!

Volt egyszer egy utca

Olyan volt ez az utca, hogy ment egyenesen, mendegélt, aztán 

egyszer csak: hopp, sarkon fordult és másfele kezdett men de-

gél ni.

Oda, ahol sarkon fordult, növesztett magára egy sarkot. Erre a 

növesztett sarokra minden ősszel kiült egy néni, úgy, hogy körbe-

vette magát mindenfélékkel: maga elé kicsi kályhát cipelt, fával 

telit, amiből később parázs lett, maga mögé kicsi szekerét húzta, 

sok zsák gesztenyével.

Azt hiszem, ez a néni volt a gesztenyék nagyanyja, vagy legalábbis 

a rokonuk: szeme, arca, hamart járó ujjai, kontya: mind-mind fé-

nyes barnák voltak. Aztán, még azért is gondolom, hogy a gesz-

tenyék nagyanyja lehetett, mert nagyon szépen megsimogatta 

gömbölyű hátukat, és énekelt nekik, mielőtt sütni kezdte volna 

őket a parázsra tett tepsiben. Azt hihetnéd, hogy a gesztenyék 

nem szeretik, ha sütik őket.

Hát tudd meg, a gesztenyék a világon a legjobban azt szeretik, ha 

sütik őket, mert akkor megtelnek forrósággal, és ugrálniuk kell, 

míg ki nem pukkadnak.

És ez az egész pont olyan, mint amikor neked nagyon kell kacag-

nod, de eldugod a kacagást, magadban, a kacagás gyűl-gyűl – 

mint gesztenyében a forróság –, aztán kipukkadsz, és akkora jó az.

Hát ezért szerették a gesztenyék, ha megsütötte őket a néni.

Állt a néni a kicsi kályha mögött, a kicsi kályhában parázs izzott, a 

parázson tepsi terült, néha meg-megmozdította azt a néni, rázott 

rajta párat:

– Azt pattogjátok, pattogva meséljétek, míg szépre sültök, hogy 

milyen a fázás, lelkeim – szólt a barna gyönyörűkhöz.

A gesztenyék pattogtak, s miközben pattogtak, az utca sarkára 

érő emberek megtudták a vacogást. Ekkor karjaikra, tenyerükbe 

gyapjúgomolyák nőttek, azt letekerték, pokróccá bogozták és 

egymásra terítették a fázást ismerő emberek.

– Pattogjátok azt – mondta a gesztenyék nagyanyja, vagy leg-

alábbis a rokonuk −, hogy milyen az éhség.

A barna bömböcök ugráltak a tepsiben, ahogy rázta őket a néni, 

s pattogásukból az utca sarkára érő emberek megtudták a korgó 

hast. Ekkor zsebeikbe, szatyraikba kiflik nőttek, cukrok, szalon-

nakatonák törtek azokból, egymásnak adva, az éhséget ismerő 

emberek.

– Most pattogjátok, lelkeim azt, pattogva meséljétek, hogy mi-

lyen az, amikor egyedül vagy – mondta, utolsókat mozdítva a 

vöröslő tepsin a gesztenyék nagymamája, vagy legalábbis a ro-

konuk.

Még néhányat pattogtak a gesztenyék, s míg pattogtak, az utca 

sarkára érő emberek megtudták az egyedülséget.

Ekkor megnőttek bennük a jó szavak, és elkezdték azokat a jó 

szavakat egymásnak mondani.

illusztráció: Keszeg Ágnes

Máté ANGi
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A család és a COVID-19

Megállt a világ, új idők kezdődnek, bizonyos mértékű változások jönnek az 
életünk minden területén. Muszáj feltennünk azt a fontos kérdést, hogy vajon 
mi nem működött az eddigi életünkben, mi az én egyéni felelősségem ebben, 
és mit csinálhatok másképp?

A látható világ most még mélyebben 

mutatja meg magát, mint eddig bármi-

kor. A legtöbb családban tűzoltásra van 

szükség. Otthonról dolgozunk, vagy épp 

elvesztettük a munkánkat. Együtt vagyunk, 

folyamatosan bezárva, sokan gyerekekkel. 

Munkavállalók, tanárok, szakácsok, taka-

rítók, szülők, társak vagyunk egyszerre. 

Rengeteg szerep ez saját tér és töltődés 

nélkül, miközben egy külső fenyegetett-

ség lebeg körülöttünk folya-

matosan. El kell fogadni, hogy 

ez egy krízishelyezt, amelyben 

nagy valószínűséggel az eddigi 

megküzdési stratégiáink nem 

működnek. Vagyis újakat kell 

keresnünk, avagy a meglévők 

közül megtalálni a még mű-

ködőeket. Az elfogadás, az 

irreális elvárások elengedése 

segít. Ébernek kell lennünk 

ebben a helyzetben, és fon-

tos, hogy határokat állítsunk 

a saját védelmünk érdekében. 

Például a közösségi médiák 

sok segítő lehetőséget tudnak 

nyújtani, de muszáj nagyon 

tudatosan kezelnünk őket, és 

kerülni a hasonlítgatást, mert 

az csak mélyíthet a krízisen. 

Keressünk reális viszonyítási 

pontokat magunk számára, és 

ha bármit is szeretnénk meg-

osztani magunkról, akkor mi is 

törekedjünk az őszinte képre.

Vegyük számba a prioritásainkat! A leg-

fontosabb a nyugalom, mert a hetekig 

tartó bezártságot, illetve összezártságot 

ez tudja segíteni. Merjünk átnézni a porci-

cán, mert a stresszhelyzetekben először 

levegőt kell kapnunk. A mindennapos el-

mosogatásnál most fontosabb az, hogy 

némi teret és pici egyedüllétet tudjunk 

adni egymásnak.

Érdemes kicsit eltávolítani magunkat a 

helyzettől, és felülről rátekinteni, mintegy 

madártávlatból a saját családunkra, arra 

hogy pontosan mi történik. Mindezt be-

széljük meg a párunkkal, ha kell, kérjünk 

elfogadást tőle. Ketten evezünk egy ha-

jóban! Nem én és te van, hanem mi. Ezt 

nagyon fontos észben tartani. Ha esetleg 

ez nem így van, nem ezt érezzük, most itt 

van az ideje annak a váltásnak, hogy ezt 

elkezdjük gyakorolni.

Hallgassuk meg egymást anélkül, hogy 

félbeszakítanánk a másikat, csak adjuk az 

értő, megtartó figyelmünket egymásnak, 

ítéletmentesen, tanácsok nélkül. Ha meg-

értésre találunk, az már önmagában segít. 

Biztosan mindenki elveszti a fejét, talán 

többször is, mint szokta, de ha elmondjuk a 

gyerekeinkek, hogy nagyon próbálkozunk, 

és őszintén, hitelesen tudatjuk velük azt, 

hogy min megyünk keresztül, valami na-

gyon fontosat is tanítunk ezzel nekik.

Mivel a férfi identitás része az egziszten-

cia biztosítása, ha ez sérül, az önértékelés 

és önbizalom is sérül. Ez akkor is érezhető 

lehet most, ha valaki elvesztette az állá-

sát, és akkor is, ha otthonról dolgozik, hi-

szen nem érzi magát olyan hatékonynak, 

annyira jó munkaerőnek. Ezek a negatív 

érzések a viselkedésükre is kihatnak, ami 

a környezetükön csapódhat le. Önerőből 

most ezt nagyon nehéz lehet megoldani, 

ezért merjünk akár szakmai segítséget is 

kérni. Új nézőpontokat kaphatunk, és gya-

korlati eszközöket, technikákat tanulhat-

nak, amivel át tudják ezen lendíteni ma-

gukat. Egy-két alkalom is csodákra képes, 

és most sokan ajánlják fel ingyenesen is a 

támogatásukat. Éljenek vele! Ez egy fele-

lősségteljes felnőtt-, érett hozzáállás, nem 

a gyengeség, hanem épp az erő, tudatos-

ság jele. Ez is segíteni tudja a családok 

erősödését.

Nem szabad egyedül hagynunk egymást, 

együtt kell vezetnünk a családot, ne hagy-

juk egymást érzelmileg sem egyedül. 

Mutassuk ki a gyengédségünket egymás 

felé akár egy-egy értő mosollyal, elfogadó 

hozzáállással, simogatással. Ez a megkö-

zelítés segíti az önbecsülés helyreállí-

tását. Mindennek megvan a maga ideje! 

A krízisben most itt az ideje a sírásnak, 

bánatnak, elengedésnek, várakozásnak, 

fájdalomnak, de a növekedésnek is. Mert 

tudatossággal, rátekintéssel, összekap-

csolódással növekedni is lehet ebben a 

várakozásban.

Medveczky Kata

pszichológus

Medveczky Kata I Fotó: Medveczki Tamás
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Milyen kérdésekkel fordulnak hozzád a 

praxisközösség tagjai?

Legelőször a tünetekkel találkozom, 

többnyire a szorongással, pánikkal vagy 

más olyan testi tünettel, aminek nincsen 

objektív szomatikus oka – így következ-

tethetünk a lelki konfliktusra. Hogy mi ez 

a lelki konfliktus, az már teljesen egyén-

függő. A pszichológiai problémáknál nincs 

mindenkire igaz sablon, mert ezekben a 

helyzetekben mindenki másként van jelen; 

más személyiséggel, érzelemvilággal, lelki 

alkattal, élettörténettel és tapasztalattal. 

Ebből kifolyólag valakivel csak a tünetre-

dukción dolgozunk, vagy továbbmenve, a 

tüneteket okozó élethelyzet megoldásán 

ügyködünk, de előfordul, hogy akár a gyer-

mekkorig is visszanyúlunk.

Általánosságban elmondható, hogy gyak-

ran halmozódó veszteségek, érzelmi túl-

terheltség, amikor már elfogy minden 

(vész)tartalék, a haláltól való rettegés, az 

izoláció, vagy ezek kombinációja húzód-

nak meg a tünetek mögött. Gondolok itt 

például halálesetre, válásra, szakításra, 

folyamatos megfeszített munkavégzésre, 

a kínzó magányra. Ezek olyan érzelmi súlyt 

tudnak jelenteni, amelyek megbillenthetik 

a pszichológiai homeosztázist.

A járványhelyzetnek is kezdenek megje-

lenni a maga specifikus kérdései. Meg-

figyelhető, hogy az emberek egy része 

megnyugodott, elvan a biztonságot nyúj-

tó otthonában, tesz-vesz, rendezi sorait, új 

terveket sző, befelé fordul. Ők megkapták 

azt tulajdonképpen, amire szükségük volt: 

lecsendesedni és „újraépíteni” az életü-

ket. A kérdés itt: hogy mi lesz ezután. Egy 

másik csoport eddig tevékenységekbe 

menekült: munka, sport, barátok, iskola, 

jövés-menés. Náluk óriási kontraszt lehet, 

hogy most elvesztek a biztonságot jelentő 

„figyelemelterelések”. Most csak saját ma-

gukkal vannak, ezért számukra nehéz lehet 

kontrollálni az eddig oly gondosan elzárt 

érzéseket. Itt megjelenhetnek a kompen-

zációs tevékenységek, regresszió (alkohol, 

erőszak, depresszió, öngyilkossági gon-

dolatok). Persze vannak azok is, akiknek 

különösebb érzelmi változással nem jár 

ez az időszak. A bezártság próbára teheti 

a kapcsolatainkhoz, munkavégzéshez, ta-

nuláshoz, eleve adottnak hitt dolgokhoz 

való viszonyunkat.

Meddig természetes a helyzettel járó ag-

godalom, és mikortól mutat túl az „egész-

séges” szinten? Mikor érdemes szakem-

berhez fordulni?

Úgy gondolom, hogy itt ugyanaz a „sza-

bály”, mint bármely más élethelyzetben. Az 

aggodalom, a szorongás mindennapjaink 

része, tehát a szorongásmentes állapotra 

nem túlzottan életszerű törekedni. Nem is 

kell. A szorongás jelez nekünk, szabályoz 

bennünket. Amíg úgy érezzük, hogy a saját 

pszichológiai eszközeinkkel meg tudunk 

küzdeni, produktivitásba tudjuk fordítani, 

nem bénít le bennünket, együtt tudunk 

vele élni, addig az rendben van. Viszont 

ha túlnő rajtunk, romlik az életminőségünk, 

megfoszt minket bizonyos dolgoktól, te-

vékenységektől, ha nem tudunk rajta úrrá 

lenni, akkor mindenképpen érdemes hát-

ralépni néhányat, és beismerni, hogy ez 

most nem megy egyedül, segítségre van 

szükség.

Milyen jelekre érdemes odafigyelni?

A szorongás sok formában jelentkezhet. 

Ha olyat észlelünk magunkon, amit eddig 

nem, vagy tőlünk teljesen idegen és nega-

tívnak éljük meg, az árulkodó lehet. Nem 

tudunk aludni, többet nyúlunk a bo ros üveg 

vagy az étel után, türelmetlenebbek va-

gyunk a környezetünkkel, nem tudunk 

jól teljesíteni, folyamatosan agyalunk, fáj 

a fejünk, a gyomrunk vagy a mellkasunk, 

motiválatlanok, kedvetlenek vagyunk.

A járványhelyzet jó esetben csak más 

napirendet, új tanulnivalókat, fegyelme-

zettebb hozzáállást kér. De mit tegyen az, 

aki úgy érzi: most megoldhatatlan szitu-

ációba került?

A megoldhatatlan szituáció eléggé tág 

jelentéssel bír. Így, látatlanban azt mon-

danám, hogy nyilván, amikor valaki azt érzi, 

hogy teljesen megoldhatatlan a helyzete, 

akkor itt valószínűleg van egy katasztrofi-

zálás, egy túlzott kétségbeesés, ami el-

homályosíthatja a józan ítélőképességet 

és az adekvát segítségkérést. Természe-

tesen a pszichológus nem tud pénzügyi, 

jogi vagy más jellegű segítséget nyújtani, 

ám a pszichés támogatással az érzelmi 

teher tud csökkenni, és megindulhat az 

egyén a megfelelő segítségkérés útján. 

És itt fontos kiemelni, hogy merjünk segít-

séget kérni! Nem attól leszünk jók, erősek, 

tiszteletreméltóak, ha mindent magunkra 

pakolunk, és a sötétben tapogatózva pró-

bálunk túlélni.

Milyen „átvészelő technikákat” alkalmaz-

hatunk? Mit tegyünk? Mit ne tegyünk?

Csináljuk meg mindazt, amire eddig azt 

mondtuk, hogy „kinek van arra ideje?”. Le-

gyen napirendünk, napi és heti rutinunk. 

Majd ezeket visszanézhetjük, hogy miket 

vittünk végbe. Ez énhatékonyság érzést 

adhat, de felesleges bármit is magunkra 

erőltetni. Van, aki fel tudja használni ezt 

az időt, van, aki nem. Emiatt felesleges 

szorongani és további terheket aggatni 

magunkra. Mindenki hozza ki magából és 

a körülményeiből a legjobbat, de nem kell 

senkinek csodát tennie. Természetes do-

log, hogy nem találjuk a helyünket, nem 

úgy megy minden, mint a karikacsapás, 

ugyanis ez egy olyan élethelyzet, amivel 

a modern ember még nem szembesült, 

nyilván nincs rá bevált minta. Ne hagyjuk 

el magunkat, az azért fontos. Gyászoljuk el 

az előző életet, és álljunk nyitottan a jövő-

höz, mert valószínűleg másmilyen lesz, és 

tőlünk is mást vár. Erre nincsen univerzális 

recept, pont ez benne a szép és a nehéz. 

Sok önismeretre van szükség, kiderül, 

hogy kiből mi jön, mire képes. Kitartást 

kívánok mindenkinek!

Sz. N.

Fenntartható psziché járványidőben

A Szentendre és Vidéke Praxisközössége március végétől online és 
telefonos pszichológiai tanácsadást indított a praxisközösség páciensei 
számára. Dr. Garai Nikolett pszichológust kérdeztük az eddigi 
tapasztalatokról.

dr. Garai Nikolett
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Kézzel, lábbal magyarázott siker

Skrobár Róbert szakmai irányításával folyik a munka Kőfaragó utcai 
edzőteremben, ami mára igazi műhellyé érett. Van női önvédelmi szakosztály, 
tanítanak kravmaga-t, boxot, thaiboxot. Az SZVSE több magyar bajnokkal, 
nemzetközi versenyen elért helyezettel büszkélkedhet.

Woody Allen barátunk ifjú ko-

rában zseniális gondolatokkal 

szórakoztatta a nagyérdeműt, 

az ember beült a moziba, meg-

nézte legalább háromszor az 

Annie Hall című remekművet, 

és elraktározta magában az 

emlékezetes mondatokat, mint 

például, hogy: „Sosem szeret-

nék olyan klubhoz tartozni, 

amelyik egy ilyen alakot, mint 

én, elfogadná tagnak…”

Nos, városunk ifjú és kevés-

bé ifjú lakói közül jónéhányan 

gondolták ezt másként, mert 

nagyon is lelkesen csatlakoz-

tak a Szentendrei Városi Spor-

tegyesülethez. Volt, akit csak 

a mozgásigény csábított, mert 

futni, gimnasztikázni, olykor 

békaügetésben haladni na-

gyon is egészséges, mások 

viszont (s talán ez volt a több-

ség) a siker reményében csatlakoztak. Az 

SZVSE a kétezres évek elején alakult egy 

lelkes, sportőrült férfinak köszönhetően, 

hogy aztán azóta is éljen és virágozzék. Mi 

pedig büszkék lehessünk rájuk.

„Mondhatnám azt, hogy elsősorban után-

pótlás-nevelő klub vagyunk, és erre va-

lóban büszkék is lehetünk, ám az SZVSE 

ennél többről, sokkal többről szól. Szent-

endre lakói büszkék lehetnek az eredmé-

nyeinkre, és az elmúlt években elvégzett 

munkánkra és elért sikereinkre. Mondhat-

nék is rögtön egy nevet, Hegedűs Márkét, 

aki thaiboxban az egyetemi világbajnok-

ságon bronzérmet nyert, nem is akárhol, 

a sportág őshazájában, Pattayán.”

Skrobár Róbert a klub elnöke, alapító-

ja és egyik küzdősport-edzője mondta 

mindezt. Nap mint nap tréninget vezé-

nyel a Kőfaragó utcai edzőteremben, ami 

már igazi műhellyé érett, kiváló szakmai 

munka, a sport iránti elkötelezettség és 

fanatizmus, valamint a segítő szándék jel-

lemzi. Van itt női önvédelmi szakosztály, 

tanítanak kravmaga-t, boxot, thaiboxot. 

A sportolók amatőrök és profik, szakértő 

edzők felügyelete alatt készülnek. Példá-

ul a Pap-szigeten rendszeresen megren-

dezésre kerülő edzőtáborra, a résztvevők 

számára felejthetetlen tíz napra, amikor 

is Thaiföldről érkezett mesterek okítják, 

tanítják önvédelemre, önuralomra – és a 

másik legyőzésére a jelentkezőket.

Megannyi magyar bajnokkal, nemzetközi 

versenyen elért helyezettel büszkélked-

het az SZVSE, s hogy a jövő is biztosított, 

azt pontosan jelzi, hogy nagyjából hatvan 

gyerek vesz részt rendszeresen a foglalko-

zásokon, hol délelőtt, hol délután.

„Az eredményeink mellett azt is fontos 

kiemelni, hogy klubunk elsősorban a kör-

nyékbeli gyerekeknek, közöttük számos 

nehézsorsú gyerkőcnek, kissrácnak, kis-

lánynak ad sportolási mozgási lehetősé-

get a csavargás, céltalan lődörgés helyett. 

Nem vagyunk gazdag klub, ezt talán feles-

leges is hangsúlyozni, de vannak segítőink, 

támogatóink, akiknek fontos, hogy éljünk, 

létezzünk és fejlődjünk. A helyzet úgy hoz-

ta, valamelyik helyi vállalkozótól kaptunk 

mondjuk kétezer vagy épp ezer eurót, ha 

arra volt szükségünk, és természetesen 

az önkormányzat is magáénak vallja ezt 

a klubot…”

De az SZVSE versenyzői nem csak kézzel 

sikeresek.

Nagyjából tíz éve alakult meg a klub másik 

szakosztálya, a labdarúgóké. Külön cikket, 

sőt talán egy könyvet is megérne az ak-

kori zűrzavar, hogy kik, hogyan és miért 

hagyták ott az akkori egyesületet, és hány 

gyerek került volna utcára, ha nem lép Sk-

robár Róbert, és nem csatlakozik hozzá az 

a Dombay Zsolt, aki azóta is irányítja, sőt 

túlzás nélkül magáénak érzi az SZVSE gye-

rek- és felnőtt futballcsapatait.

„Engem soha nem érdekelt igazából a fut-

ball, de akkor olyan helyzet állt elő, hogy 

lépni kellett, lépni és megoldást találni, 

Dombay Zsolttal leültünk, mindent át-

beszéltünk, és azt kértem tőle, legyenek 

az SZVSE családtagjai, de lehetőleg úgy, 

hogy önellátó gazdálkodásról beszélhes-

sünk. Így is történt. A várostól megkaptuk, 

bérbe vehettük az izbégi futballpályát, 

amelyre az évek során harmincöt millió 

forintot költöttünk, kicsinosítottuk, kipo-

foztuk, és a mi kék-sárgában pompázó vá-

rosunk színeit viselő ifjú labdarúgóink meg 

is hálálták mindezt. Nagyjából százötven 

kissrác rúgja nálunk a lasztit, és vannak kö-

zöttük nagyon ügyesek is. Próbáltunk élni 

a TAO-támogatás adta lehetőségekkel, 

több-kevesebb sikerrel. A felnőtt csapat 

a megye bajnokságban tisztességgel sze-

repel, és azt gondolom, Szentendre város 

sportszerető lakóinak nem kell szégyen-

kezniük miattuk. Mert tudom, hogy annak 

idején volt itt egy Kossuth KFSE a magyar 

másodosztályban, de azok az idők és azok 

a lehetőségek már réges-rég elmúltak…”

Skrobár Róbert rövid monológja után si-

etett vissza edzést tartani. A járvány alatt 

is zajlott az élet az SZVSE két szakosztá-

lyában, természetesen betartva a szigorú 

előírásokat. Az élet talán szép lassan visz-

szazökken a régi kerékvágásba, újra bené-

pesülhet az edzőterem a Kőfaragó úton, 

no meg az izbégi sporttelepen, a nyárfák 

övezte pályán. S ha Woody Allennel kezd-

tük, fejezzük is be a nagy mesélővel, mert 

még egy gondolatát érdemes megcáfolni: 

„Aki nem tudja csinálni, tanítja, és aki taní-

tani sem tudja, abból lesz a tornatanár…”

Nos, az SZVSE edzői, oktatói ezt kikérnék 

maguknak.

Sinkovics Gábor

Skrobár Róbert



A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. június 3-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy 

a szevi@szentendre.hu email címre. A helyes megfejtők között a szentendrei Teddy 

Beer jóvoltából felajánlott 2 db Teddy Marhahúsos BBQ Burgert sorsolunk ki, melyet 

a bisztró természetesen házhoz is szállít.

A szerencsés nyertes nevét a június 17-i lapszámunkban tesszük közzé.

Az április 22-i rejtvényünk helyes megfejtése a „harmóniában a természettel” volt.

A nyertes: Kun Attila.

Nyereménye egy 3000 forint értékű kupon, amely a Cerkabella Könyvkiadó web-

shopjában vásárolható le.

PAJTA
SZELENCE 
HATÁRAI

OROSZ
HEGY

PORTUGÁL 
AUTÓJEL

AMERIKAI
HÍRÜGY-
NÖKSÉG

MEGFEJTÉS
1. RÉSZE




   

S
SZERB 

HEGYSÉG 
POMÁZ 
SZÉLEI 

BOLTZMANN- 
ÁLLANDÓ

KÖZÉPFÜL!  ÁLLAM-
KÖTVÉNY 

 JÓD
VEGYJELE 

TAROL
ERUPTÍV 
KŐZET

OLAJ-
SZERVEZET

MEGFEJTÉS
2. RÉSZE

LEVEST SZED

MOTOROLAJ 
MÁRKA




 MINISZTERELNÖK 
MONOGRAMMJA




MAGÁN-
HANGZÓ

ÁRAMSŰRŰ-
SÉG JELE

CSÓK
SZLENG




 

ERŐ JELE  … MORGAN 
BANKÁR


 KAPACITÁS 

JELEPERU
AUTÓJELE

KAMARA-
HANG

ZENE-
DARAB! 

SZAMOA 
FŐVÁROSA 

  ECUADOR 
DOMAINJE! 



SPANYOL 
AUTÓJEL

HÍM KROMO-
SZÓMA

E


FÉNYCSÍK 
KÖZEPE!
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GAZDIKERESŐ

Füles keverék szuka kutyus, Toll kan ku-

tya, kistestű puli-pumi keverékek, Tahiban 

2008. július 1-jén születtek. A hat testvér-

ből ők ketten maradtak együtt egy idős 

embernél, aki mindaddig gondoskodott 

róluk, amíg az ereje bírta. 2015-ben kerül-

tek a menhelyünkre, egy remek, egymást 

kiegészítő párosként. A kezdeti vadócok-

ból mára tündéri „beszédes” szeretet-

gombócok váltak. Szeretik a nagy sétákat, 

az emberi kéz érintését, de nem igénylik 

a folyamatos emberi jelenlétet.

Kinti-benti tartással egyszerre jól jelző 

házőrzők, és bújós társak lehetnek. Az 

első hét évük Gazdis időszakát már el-

felejtették, így a Gazdinak újra mindent 

meg kell tanítani nekik, de érdeklődő, 

nyitott természetüknek köszönhetően 

szeretettel hamar meg lehet tanítani ne-

kik mindent.

Szeretnénk, ha a pár egy helyre kerülhet-

ne, mert mindig együtt éltek.

Nyári frizurával, oltva, chippel, ivartala-

nítva állnak készen az örökbefogadásra.

Ha úgy érzed, te vagy az álomgazdi, itt 

elérsz bennünket:

Árvácska Egyesület

arvacska.szendre@freemail.hu

+36/20-384-6715

Ha megtetszett, de nem tudod örökbe fo-

gadni, támogathatod ellátását a jól ismert 

módokon:

• 13600 #64 az adhat vonal száma,

• az adód 1%-ának felajánlásával,

• boldogságkártya megvásárlásával,

• bankszámlánkra történő utalással: 

64700076-10006234, a megjegyzésbe 

írd be: Füles és Toll.
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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

ÁLL Á S
Kőművest (16 ezer Ft/nap) és segéd-
munkást (13 ezer Ft/nap) keresek! Lehet 
beugrós is! Tel. 06-30-341-3423.

Lemezalakító munkatársakat keresünk 
betanított munkakörbe szellőzéstechnikai 
gyártó céghez Szentendrére. Feladat: 
acéllemezek megmunkálása. Tel. 06-30-
444-9288.

EG É SZS ÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését, 
javítását vállalom garanciával. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957”

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

I NG ATL AN
Eladó Izbégen, csendes utcában 613 nm-
es telken 112 nm-es ikerház-fél, parkolási 
lehetőséggel. Ár: 44,9 millió Ft. Tel. 06-
20-482-1698.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Kiadó Szentendrén külön bejáratú szoba 
férfi részére. Tel. 06-20-242-0927.

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

SZOLG ÁLTATÁ S

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

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

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.

#M
aradjOtthon

Autóvásárlá
s

Duna Autó Zrt., III. Óbuda, Zay utca 24. • +36 1 801 4203 • www.dunaauto.hu

19 MÁRKAKERESKEDÉS • 24 MÁRKASZERVIZ • 1 HELYEN: ÓBUDÁN

KARANTÉN
AJÁNLATOK
AKCIÓS AUTÓK KÉSZLETRŐL AZONNAL,

KONTAKTUSMENTESEN

TÖBB MINT 500 ÚJ AUTÓ KÉSZLETEN!

Állandó üzletünkbe és szezonális szabadtéri 

egységünkbe egyaránt keresünk lelkes és 

szakmáját szerető kollégákat.

Munkakörök, amelyekre pályázhattok: 

szakács, pultos, felszolgáló, és takarító.

Jelentkezni a teddybeerszentendre@gmail.com email 

címen tudtok, a bérigényt kérjük mindenképpen írjátok 

meg. Kérjük pár sorban írd meg nekünk eddigi tapaszta-

latidat, nyelvtudásodat, és egy fotót is mellékelj. Továbbá 

írd meg nekünk, hogy szezonális vagy állandó munkahe-

lyet keresel és melyik városban élsz!

Júniusi kezdéssel tudunk munkát biztosítani.

A körülmények és a hangulat mind a két egységben 

kellemes, a vendégkörünk nagyra értékeli munkánkat.

Jelentkezz a teddy Beer vagy a teddy Beach 
csapatába!



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
Dózsa György út. 1.
+36/26-500-248
+36/30-214-1091
Kedd: Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok utca. 4.
+36/26-310-868
+36/30-564-9201
Szerda: Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk utca. 11.
+36/26-505-779
+36/20-327-7971

Csütörtök: Vasvári Patika
Sas utca.10.
+36/26-303-825
+36/20-547-0463
Péntek : Napvirág-csepp Gyógyszertár
Dózsa György út 20.
+36/26-319-354
Szombat: Kálvária Gyógyszertár
Kálvária út 33.
+36/26-787-796

Június 1-jén, hétfőn az Ulcisia Gyógyszertár ügyele-
tes reggel 8 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)

Június 7. Napvirág-csepp Gyógyszertár

Június 14. Szent Endre Gyógyszertár

Június 21. Vasvári Patika

Június 29. Ulcisia Gyógyszertár

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.

állAtorvos (mindig hívható): +36/30-415-9060

árváCskA állAtvéDő eGYesÜlet: +36/20-571-
6502

GYePMester: +36/20-931-6948

szeNteNDrei kÖzteMető: tel/fax: +36/26-310-
442

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

Felhívás javaslattételre
Május 22-ig lehet javaslatokat leadni szentendre város Díszpolgára Cím és Pro Urbe 

emlékérmek adományozására. A városi kitüntetések átadására minden év augusztus 

20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor, a díjakat a képviselő-testület nevében 

a polgármester adja át.

Szentendre Város Díszpolgára Cím adomá-

nyozható annak a magyar vagy külföldi ál-

lampolgárnak, aki valamely téren jelentős, 

kiemelkedő munkájával vagy életművével 

mind helyi, mind pedig országosan vagy 

nemzetközi viszonylatban elismerést szer-

zett és ezzel hozzájárult Szentendre város 

jó hírnevének öregbítéséhez.

Pro Urbe Emlékérem adományozha-

tó annak a természetes személyeknek, 

csoportnak, társadalmi vagy gazdasági 

szervezetnek, aki vagy amely a város fej-

lesztésében, a közszolgálati, az egészség-

ügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, 

a sport, a társadalmi vagy a gazdasági 

élet bármely ágazatában a város értékeit 

gyarapítva, kiemelkedő eredményt ért el. 

Évente legfeljebb 3 Pro Urbe Emlékérem 

adományozható, az emlékérem megoszt-

va is adományozható, 2 személy között, 

az együttesen elért eredményük alapján, 

illetve csoportnak, társadalmi vagy gazda-

sági szervezetnek is.

A kitüntetések adományozására tett ja-

vaslatokat személyekre és kitüntetésekre 

bontva, külön-külön javaslatként kérjük 

beadni!

A javaslatok beérkezési határideje: 2020. 

május 22. (péntek)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatá-

sok szövegét 10-15 gépelt sorban fogal-

mazzák meg a szentendre.hu vagy a szevi.

hu oldalról letölthető adatlapon. A javas-

latokat az adatlap kitöltése után, kérjük, 

e-mailben küldjék meg a jegyzo@szenten-

de.hu e-mail címre.

további felvilágosítás: (26) 785-033
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SZENTENDRÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

PÉNZADOMÁNYOK
FOGADÁSA

SZENTENDREI ÉLÉSTÁR

ÉTELADOMÁNYOK
FOGADÁSA

Támogasd a koronavírus-
járvány elleni küzdelmet!

Élelmiszer-adományozás
a rászorulóknak, városi felügyelettel

számlaszám:

11742087-20073857
közlemény: Koronavírus 2020 

adományok fogadásának helyszíne:
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 

szerda–péntek 14:00–18:00

keresd a kék pajzsot: www.szentendre.hu
facebook.com/Szentendreofficial


