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Ma már köztudott, hogy a zene is egy kommunikációs 

nyelv, amely ráadásul hatással van ránk mind érzelmi, 

mind fizikai, mind mentális szinten. Ezzel tisztában 

lehetett Maurice Fleuret francia zenetudós is, akinek a 

javaslatára 1982 óta a nyár első napját zenével köszöntik. 

A Franciaországból indult kezdeményezés mára európai-, 

sőt világméretűvé vált – a zene ünnepét több mint 100 

országban rendezik meg június 21-én. A Zene Európai 

Ünnepének chartája szerint ez a nap az élő dallamoké, 

spontán és szabad örömzenélésre buzdítja nemcsak a 

profikat, de az amatőr előadókat is.

Idén a koronavírus-járvány számtalan lehetőségtől 

megfosztott bennünket, így attól is, hogy a chartában 

foglaltakat nagyobb közösségekben élhessük át. Mi 

azonban mégsem engedtük el ezt a témát, hanem 

a veszélyhelyzet kihirdetését követően elindított 

Rendhagyó Programajánló rovatunkban otthoni 

zenehallgatáshoz szeretnénk kedvet csinálni, de hírt 

adunk az aktuális Kultszerenád koncertekről is, valamint 

a szentendrei dalmátok által szervezett Szent Iván éjjeli 

programról, amely szintén nem fogja nélkülözni a zenét 

sem.

A témában született további cikkeink tanulsága pedig – 

legalábbis számomra mindenképp – az, hogy mennyire 

szerencsések vagyunk, amiért ebben a városban 

élhetünk, hiszen a Zeneiskolánk – zenebölcsi keretében 

– már a totyogó gyerekeinknek is lehetőséget biztosít a 

zenével való ismerkedésre, a megszólaltatott zenészeink 

pedig egyöntetűen azt vallják, hogy Szentendre a 

munkájukra, a művészetükre is inspirálóan hat.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
A

 m
e

ző
 r

itm
u

sa
 I 

A
lk

o
tó

: P
u

sz
ta

fi 
P

an
n

a 
P

ál
m

a 
I i

n
st

ag
ra

m
.c

o
m

/p
u

sz
ta

fi_
p

an
n

a_
p

al
m

a

„A lelked a dallam, a tested a ritmus,
az elme az rím, ez zenebuddhizmus.”

(Akkezdet Phiai)
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Nekem a zene…

„Aki a zenét szereti, soha nem lehet igazán boldogtalan” – állította franz schubert, mi pedig ismét kimentünk a szabadba, hogy 

ezúttal ebben a témában kérdezzük meg a szentendrei utcák járókelőit. Bár a felmérésünk korántsem tekinthető reprezentatívnak, 

mégis úgy tűnik, igaza lehetett az osztrák zeneszerzőnek…

Engem kikapcsol, pihentet és lenyugtat. 

(Rózsa Sándor)

Nekem a zene felszabadulás, szabadság, 

és felemelő érzés. (Somogyi Ildikó)

Nekünk a zene: Mahler I. szimfóniája. (Szí-

jártó Ágnes – Szász Előd)

Nekem a zene nagyon sokat jelent, életér-

zéseket, élményeket, és embereket, akiket 

a zenéhez kötök. (Lang Dani)

Nekem a zene egy lelki társ, nagyon sokat 

jelent, napi 1-2 órát mindig hallgatom. (Te-

lekesi Gábor)

Nekem a zene plusz töltetet ad, amitől meg-

jön az életkedvem. Ez egy életérzés. (Balogh 

Edina)

A zene a Gardner többszörös intelligencia 

elméletben a negyedik szinten van, így én is 

szeretem csinálni és hallgatni is. Lenyugtat 

és felkavar, és vannak számok, amelyekhez 

tájak vagy egy könyv kapcsolódik. (Regős 

Márton)

Akkor hallgatok zenét, ha sütögetek otthon, 

és Mozarttól Deep Frankig mindent. Mindig 

mást kapok tőle, hol megnyugtat, hol a han-

gulathoz ad hozzá. (J. Gergely)

Az ellazulást jelenti, mert akkor nem dolgo-

zom, ha zenét hallgatok. (Viktor)

Összeállította: Zimre Zsuzsa

Fotók: Medveczki Tamás
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A dal a miénk

„Lehet másé a vétkem és másé a múlt, / Lehet másé a csillag, ha a 
fénye kigyúlt / Lehet másé a mennybolt, s amin fekszünk a rét / 
De ha visszhangzik bennünk: / A dal, a miénk!…”

Szentendre művészváros.

A mondat gyakran elhangzik a különböző 

televíziós műsorokban, s rendszeresen 

mondják a Dumtsa Korzón végigsétáló 

olasz, orosz vagy izraeli turistacsoportok 

idegenvezetői is. S nincs eben semmi 

túlzás, mi, helyiek ezt pontosan tudjuk, 

és büszkék vagyunk rá. Büszkék a sikáto-

rokra, városunk különleges hangulatára, 

a színes házakra, a hömpölygő, fröcskölő 

Duna közelségére, a megannyi fröccsel és 

sült libacombbal teli teraszra, és min de-

nek előtt azokra a művészekre, akik velünk, 

közöttünk élnek. Szerencsére van belőlük 

bőven. Írók, zenészek, festők „menekültek” 

ide annak idején a főváros nyüzsgése, zak-

latottsága, túlzsúfoltsága elől, s kerestek 

olyan alkotói légkört, amelyet Szentend-

re már-már tökéletesen biztosít. Könyvet 

írhatnánk a városhoz köthető, itt hosz-

szabb-rövidebb időt eltöltött képzőmű-

vészekről, vagy a zenei élet kiemelkedő 

alakjairól. De nem kell időutazáson részt 

vennünk ahhoz, hogy közönségkedvenc-

cel találkozzunk. S ha már az LGT számával 

indult ez az írás, akkor úgy lehet eléne-

kelni egy mámoros nyári estén a Fő téren 

ballagva a Dal a miénk című számot, hogy 

közben összefuthatunk Karácsony János-

sal. A hatvannyolc esztendősen is rend-

kívül fiatalos, és a Magyar Köztársasági 

Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett 

James ízig-vérig szentendrei.

„Nem sokat kell számolgatnom, hogy 

pontos adattal szolgáljak, harminchárom 

esztendeje élünk a feleségemmel s a gyer-

mekeimmel ebben a gyönyörű városban, 

és most már túlzás nélkül vallhatom ma-

gam szentendreinek. Merthogy még lát-

tam annak idején a kissé poros várost, és 

átéltem a fejlődését, és büszke vagyok rá, 

hogy idetartozom. Érdekes, hogy az LGT-

vel mindössze egyszer koncerteztünk itt, 

még a hetvenes évek végén, a Művelődési 

Házban. Azóta többször is volt alkalmam 

zenélni egyedül vagy valamilyen kísérettel 

különböző rendezvényeken, leginkább vá-

rosi ünnepségeken. A járvány miatt rend-

kívül visszavonult életet éltem, a koromnál 

fogva vigyázni kell magamra, de már alig 

várom, hogy újra a Fő téren vagy a Temp-

lomdombon sétálhassak. Ezek a kedvenc 

helyeim, igaz, ez leginkább tavaszra és 

őszre érvényes, amikor a mi különleges 

hangulatú városunk már nincs annyira tele 

a világ minden tájáról érkező turistákkal…”

S ha már zenésszel kezdtük, folytassuk is 

egy másik muzsikussal, a magyar köny-

nyű- vagy nem is annyira könnyűzene egé-

szen különleges, utánozhatatlan alakjával, 

Waszlavik Gazember Lászlóval. Nos „Ga-

zi”-ról senki sem mondaná meg, hogy már 

ő is hatvannyolc esztendős. Ha valaki látja 

sétálni azzal a sajátos huncut mosollyal a 

szája szegletében, úgy gondolhatja, hogy 

neki sikerült megállítani az időt. A Magyar 

Arany Érdemkereszttel kitüntetett hagyo-

mányőrző, aki népdal, sztyeppi, szimbolika 

és Csontváry-kutató, valóban nem öreg-

szik.

„Talán a hetvenes évek végén kerültem 

Szentendrére, illetve ide a környékre, az-

óta ez a centrum, ez az élettér. A Duna-

„Merthogy még láttam annak idején a kissé 
poros várost, és átéltem a fejlődését, és büszke 
vagyok rá, hogy idetartozom.”

Karácsony János I Fotó: Molek Csaba

Waszlavik Gazember László
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kanyar az otthonom, éltem Budakalászon, 

Leányfalun és persze Szentendrén, most 

például a Szentendrei-sziget jelenti a biz-

tos hátteret számomra. Gyakran kérdezik 

tőlem, mikor lesz koncert, mikor játszom, 

mikor zenélek újra, merthogy így és ezál-

tal ismert meg a nagyközönség, és én azt 

mondom, hogy már fontosabb, jóval fon-

tosabb a tudományos munka, a szimbolika, 

a kutatás, mint a muzsika. Negyvenezer 

forint nyugdíjból nem egyszerű megélni, 

ez már a művészemberek sajátossága 

és keresztje, amit cipelnek magukkal, de 

nem panaszkodom. Rendszerint biciklivel 

vagy gyalog közlekedem mindenhová, és 

keresem az új és még újabb kihívásokat. 

Például most a festészetben, és soha nem 

fogok elszakadni Szentendrétől.”

Az 1975-ben született Horváth Bence 

a Liszt Ferenc Zeneakadémián tanult, 

1998-ban lett tagja a Budapesti Fesztivál-

zenekarnak, majd 2000 óta a Liszt Ferenc 

Kamarazenekarban játszik. A nagybőgő 

nagymestere.

„A kétezres évek elején költöztünk a fő-

városból Szentendrére feleségemmel, aki 

akkor Vácott tanított, én pedig Óbudán, és 

úgy gondoltuk, valami köztes megoldást 

kerestünk, egy olyan helyet, ami mind-

kettőnk számára ideális helyszínt jelent. 

Egyértelműen Szentendre tűnt a legvon-

zóbbnak már akkor is, s amikor ideköltöz-

tünk, úgy éreztük, mintha mindig is ide 

tartoztunk volna. Óriási hatással volt ránk 

a kisváros atmoszférája, nyüzsgése és a 

különböző művészetekhez való viszo-

nya. Szerencsére nekem is megadatott, 

hogy a városka több pontján is játszhat-

tam, felléphettem a Fő téren, a Péter-Pál 

templomban. Legutóbb pedig mintegy 

a járványból kiszabadulva, a szabadság 

érzésétől mámorosan a Bükkös-parton 

Bachot játszottam, s mondhatom, jólesett 

a lelkemnek.”

A Neoton együttes megannyi generáció 

kedvence, örökzöld slágerek sokaságá-

val ajándékozták meg a közönséget – és 

fergeteges hangulatú koncertekkel váro-

sunkat. Sokan tudják, hogy Csepregi Éva 

is itt él közöttünk.

„Az én szentendrei történetem a kilenc-

venes évek közepén kezdődött, amikor 

a fiam még kicsi volt, és ebben a város-

ban kellett találkoznom valakivel. Maga a 

helyszín olyan hatással volt rám, hogy azt 

mondtam, nekem, nekünk itt kell élnünk, 

ebben a városban. Éltem jó néhány évet 

Tahiban is, ám az utóbbi esztendőkben 

visszaköltöztem Szentendrére, és nap 

mint nap élvezem mindazt a csodát, amit a 

kedvenc településünk megad a lakóinak. 

A sétákat a belvárosban, a Duna-partot, a 

Kacsakő bisztró hangulatát és környékét, 

a Napórás-házat, és feltöltődöm már a 

látványtól is. Várom, hogy újra koncertez-

hessünk itt, s remélem, hamarosan eljön 

a pillanat, hogy Szentendre visszanyeri, 

visszakapja a járvány előtti, semmihez 

sem fogható karneváli hangulatát.”

Tímár Sárának nemcsak a szépsége, a 

tehetsége is különleges. A Junior Príma 

díjas énekes, aki a Liszt Ferenc Zene-

művészeti Egyetem Népzene Tanszé-

kén szerzett előadói és tanári diplomát, 

megannyi formációban szórakoztatja a 

közönséget.

„Nyolcéves korom óta élek Szentendrén, 

és el sem tudom képzelni magam máshol. 

A világ telis-tele van gyönyörű helyekkel, 

de az én szívem és lelkem ezé a városé, 

hálás vagyok a sorsnak, hogy Erdélyből 

származó férjem ugyanezt érzi és gon-

dolja az otthonunkról, a városunkról. A 

település tökéletes harmóniát biztosít 

számomra, és ez művészemberként fon-

tos nekem. Énekelek a Sebő együttesben, 

a Dalinda énekegyüttes alapítójaként is 

színpadra lépek, a magyar népzene ki-

emelkedő előadóival koncertezhetek. A 

helyi református gimnáziumban végez-

tem, annak idején zongorázni is tanultam, 

de a népdal, a népzene az igazi utam és 

szenvedélyem, no meg a helyi Duna-part, 

a korzó és a patakpart…”

Hallgatjuk őket, tapsolunk nekik, és büsz-

kék vagyunk rájuk.

A dal a miénk. Az énekesekkel, a zenészek-

kel, a képzőművészekkel – a művészetük-

kel együtt.

Sinkovics Gábor

Horváth Bence Dániel

Csepregi Éva

Tímár Sára

„Legutóbb [...] a szabadság érzésétől mámorosan 
a Bükkös-parton Bachot játszottam, s mondha-
tom, jólesett a lelkemnek.”
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Az erdők természetes alkotóelemei a va-

don élő állatok. Közöttük vadászható és 

védett fajok, valamint kártevők is előfor-

dulnak. A történelem során az infrastruk-

túra, a beépítettség és a lakott területek 

terjeszkedése következtében a vadon 

élő állatok élettere erősen lecsökkent. 

A vadon élő állatok közül az ökológiai 

szempontból generalistának (széles élő-

helyhasználati és táplálkozási spektrum-

mal rendelkezőnek) tekinthető fajok – a 

vaddisznó, az őz, a róka, a nyest és a borz 

– már hozzászoktak az ember közelségé-

hez, ezért az erdőterülettel határos lakott 

területeken, illetve a városba mélyen be-

húzódó zöld területen, elhanyagolt telke-

ken is előfordulnak.

kedvező létfeltételek

A vaddisznó tekintetében ki kell emelnünk, 

hogy minden olyan élőhelyen megjelenik, 

ahol megtalálja a számára kedvező létfel-

tételeket. Nem azért jelenik meg a telepü-

léseken, mert az erdőben nem talál magá-

nak elég táplálékot, hanem azért, mert a 

település összességében vonzó élőhely 

a számára. Az elhanyagolt és háborítat-

lan gazos, bozótos ingatlanokon nem 

zaklatják, és itt rendszerint táplálékhoz is 

könnyebben jut. Búvóhelynek számít min-

den gazos, szemetes, elhanyagolt terület. 

Vonzó számára a hullott gyümölcs, a kerti 

zöldhulladék, a háztartási szemét, a vas-

tag humuszos kerti talaj (sok csiga, giliszta 

stb. él benne), kerti vetemények, zöldsé-

gek, mezőgazdasági termények, a víz, a 

dagonyázási lehetőség. Mivel min den evő, 

különösen kedveli a lédús zöldségeket 

és gyümölcsöket. Minden tevékenység, 

amely ezeket a vonzó tényezőket csök-

kenti, hozzájárul a vaddisznó jelenlétének 

csökkentéséhez.

Védekezés kerítéssel

A vad lakott területen történő károsításá-

nak megelőzését hatékonyan egyedül a 

megfelelő kerítés megléte tudja biztosí-

tani. A telkek kerítéseinek megerősítését, 

illetve kijavítását oly módon kell elvégezni, 

hogy azon a vaddisznó ne tudjon átmen-

ni. Vaddisznó távoltartása céljából elég 

a kerítés alsó, kb. 1-1,5 méteres részének 

megerősítése például a kereskedelmi 

forgalomban is kapható, kifejezetten a 

vaddisznó távoltartására gyártott erős, 

csúszásmentes csomózású dróthálóval, 

amelyet stabil oszlopokhoz rögzítünk, fél 

méterenként lecövekelünk, esetleg a föld-

be süllyesztünk.

A megfelelő kerítés kivitelezésére számta-

lan lehetőség van, amelyet mindig a helyi 

viszonyok figyelembevételével kell meg-

választani. Amennyiben bizonytalanok 

vagyunk a kerítés kivitelezésével kapcso-

latosan, feltétlen kérjünk vadkerítés épí-

tésében jártas szakembertől segítséget, 

az elvégzett munka után pedig garanciát! 

A Pilisi Parkerdő készséggel ad szakta-

nácsot, és megrendelés esetén a kerítés 

kivitelezését is el tudja végezni.

Ne álljunk az útjába!

Bár a vaddisznó alapvetően kerüli az em-

bert, a vele való találkozás nem veszély-

telen. Nagyon fontos, hogy semmiképpen 

ne próbáljunk az állat közelébe kerülni! 

Csapjunk zajt, adjuk meg a vaddisznónak a 

menekülés lehetőségét, ne álljunk az útjá-

ba, próbáljunk meg eltávolodni tőle. Soha 

ne szorítsuk be olyan helyre, ahonnan csak 

akkor tud kijutni, ha szembefordul velünk. 

A kanok a párzási időszakban lehetnek 

veszélyesek, a kocák pedig akkor, amikor 

a kis csíkos hátú malacokat védelmezik. 

A sebesült vaddisznó szintén agresszív 

lehet. A közelmúltban, Szentendre ha-

tárában történt sajnálatos eset különö-

sen rávilágít arra, hogy mennyire fontos 

betartani az erdei kutyasétáltatás egyik 

alapszabályát: semmiképpen ne sétál-

tassuk kutyánkat póráz nélkül természeti 

területen, mert a vaddisznó rátámadhat 

a kutyára!

Hogyan védekezzünk a vaddisznók ellen?
Egyre többet lehet hallani arról, hogy a vadállatok, elsősorban a vaddisznók 
megjelennek lakott területek közelében, sőt előfordult, hogy egy kutya védte 
meg az őt sétáltató gazdáit a támadásától. Mészáros Pétert, a Pilisi Parkerdő 
Zrt. szóvivőjét kérdeztük a jelenségről, és arról, hogyan védekezhetünk ellene.

„Csapjunk zajt, adjuk meg a vaddisznónak 
a menekülés lehetőségét, ne álljunk az útjába,
próbáljunk meg eltávolodni tőle.”

Fotó: pexels.com
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RÖVID HÍREK

eBÖsszeírás Ebösszeírást végez Szent-

endrén és Pilisszentlászlón július 1. és au-

gusztus 31. között az önkormányzat. Min-

den egyes kutyáról külön adatlapot kell 

kitölteni, és a nyomtatványokat a hivatalba 

eljuttatni: postai úton (2000 Szentendre, 

Városház tér 3.,) vagy személyesen (Ügy-

félszolgálati Iroda, Duna korzó 25. „Fehér 

Ház”), vagy elektronikusan (ebosszeiras@

ph.szentendre.hu). A nyomtatványok át-

vehetők a polgármesteri hivatal portá-

ján (Városház tér 3.), az Ügyfélszolgálati 

Irodában (Duna korzó 25. „Fehér Ház”), a 

pilisszentlászlói polgármesteri hivatalban 

(Szabadság tér 1.), illetve letölthető a hi-

vatal honlapjáról is: (www.szentendre.hu). 

Felhívják az ebtulajdonosok figyelmét arra 

is, hogy négy hónaposnál idősebb eb csak 

transzponderrel (chip) megjelölve tartható, 

illetve az eb tulajdonosa, tartója az ebösz-

szeírást követően is köteles az adatokban 

bekövetkezett változást, a szaporulatot 

írásban bejelenteni az önkormányzathoz. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség el-

mulasztása állatvédelmi bírságot vonhat 

maga után.

testÜleti hírek Az utolsó online testü-

leti ülésre került sor június 10-én, melynek 

összefoglalója a város hivatalos facebook 

oldalán elérhető. A júliusi testületi ülést 

már élőben lehet követni ugyanitt. A kép-

viselők 39 napirendi pontot tárgyaltak, 

amelyből a legfontosabbak:

• csökkentették a polgármester, az alpol-

gármester, a bizottsági elnökök, a tanács-

nokok és a képviselők illetményét, melyek-

ből összesen másfél millió forintot tudnak 

megtakarítani – a döntést egyhangúlag 

támogatták a képviselők;

• az önkormányzat 130 millió rendkívüli 

támogatást kért a kormánytól a vészhely-

zetre való tekintettel;

• megszűnik a Lázár cár téren a parkoló. 

1995-ben, az akkori testület pályázatot 

írt ki egy tér kialakítására, a terveket Pirk 

Ambrus elkészítette, de a kivitelezés nem 

valósult meg. Most a testület úgy döntött, 

hogy megvalósítják a fejlesztést, hogy a 

területet közösségi térként, rendezvény-

térként lehessen használni;

• egyszerűsítették és egyértelműsítették a 

védett övezetekbe történő behajtást sza-

bályozó rendeletet;

• folytatódik a Kálvária út felújítása a Kálvá-

ria tér és a Hamvas Béla utca közötti sza-

kaszon. A kivitelezés nyáron kezdődik, és 

őszre fejeződik be. A közbeszerzés alapján 

a rendelkezésre álló összeget 14 millió fo-

rinttal kell kiegészíteni;

• a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 

igazgatói pályázatára egy jelentkezés ér-

kezett: a jelenlegi igazgatóé, Werner Áko-

sé. A képviselők többségének javaslata 

alapján a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánították, és újat írnak ki annak remé-

nyében, hogy többen jelentkeznek majd a 

pályázatra; 

• elfogadta a testület az augusztus 20-i 

városi ünnepség programját, ahol a ha-

gyományokhoz híven átadják a Szentendre 

Város Díszpolgára, a Pro Urbe-díjakat, illet-

ve idén a Semmelweis Díjat és Szentendre 

Város Pedagógiai Díját is;

• a képviselők egyhangúlag támogatták 

a Szentendre éjjel-nappal nyitva feszti-

vál programsorozatot, ahol igazi családi 

programokkal várnak minden szentend-

reit.

szŰrőkAMioN szeNteNDréN Június 

1-jével elindult a Magyarország átfogó 

egészségvédelmi szűrőprogram 2010-

2020-2030.  Az elmúlt 10 évben 1886 

helyszínen 500 ezer magyar állampolgárt 

vizsgáltak meg a program keretében. Az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap tá-

mogatásával minden évben megújul a 

szűrőkamion: idén a szájüregi daganatok 

korai felismerésénél teljes fogászati blok-

kot építettek be, és új eszközök kerültek 

a szemészeti és a kardiológiai állomásra 

is. Városunkban június 21-én, vasárnap és 

22-én, hétfőn a Móricz Zsigmond Gimná-

zium mellett állomásozik majd a kamion, 

ahol mindenkit várnak az ingyenes vizsgá-

latsorozatra. A programon való részvétel 

regisztrációhoz kötött.

JárDAéPítés Térítésmentesen átépíti az 

Áprily tér és a Dunakanyar körút közötti 

(a benzinkút mögötti) járdát a Ferences 

Gimnázium parkolóját építő cég, a Pesti 

Építő Zrt. Az új parkoló előtti szakaszhoz 

hasonlóan a járda kiskockakő-burkolattal 

készül, nyomvonalát kisebb korrekcióval 

kialakítva. A kivitelezést augusztus végére 

ígérte a vállalkozó.

BehAJtÓ átéPítése A rADNÓti Ut-

CáBAN A Radnóti Miklós utca 3. számú 

társasházat a Radnóti sétány felől jövő 

csapadékvíz rendszeresen elöntötte, 

ezért szükségessé vált az útcsatlakozás 

átépítése. A kivitelező – Városi Szolgáltató 

Nonprofit NZrt. – a társasház előtt az út-

test teljes szélességében víznyelő folyókát 

épített be, amit bekötöttek a csapadék-

vízhálózatba. A munkálatok június elején 

fejeződtek be. A beruházást az éves költ-

ségvetésből finanszírozták, értéke bruttó 

1,15 millió forint volt. 

részleGeseN kiNYitott A kÖNYvtár A 

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár júni-

ustól lehetőséget biztosít a kölcsönzésben 

lévő dokumentumok visszavitelére, illetve 

a nyári olvasmányok beszerzésére emelt 

darabszámban (könyv 12, CD és DVD 20 

db) a könyvtár előtti téren. A könyvtár-

ba belépni továbbra sem lehet, helyben 

válogatásra egyelőre nincs lehetőség. 

Dokumentumot kölcsönözni e-mailben 

a kolcsonzes@pmk.hu e-mail címen ELŐ-

ZETESEN leadott lista alapján lehet. Eb-

ben segítséget nyújt a könyvtár honlapján 

megtalálható online katalógus. A bekül-

dött lista alapján a könyvtárosok összeké-

szítik a dokumentumokat, és kérik, hogy a 

könyvtárlátogatás előtt feltétlenül várják 

meg a visszajelzést. Az átvétel a könyvtár 

előtt történik. Kölcsönzéshez szükséges 

az olvasójegy bemutatása. Az esedékes 

térítési díjakat tartozásba írják fel, azokat a 

rendkívüli helyzet megszűnését követően 

lehet kifizetni.

Nyitva tartás 06.02-tól visszavonásig: 

hétfőn 12.00–19.00, kedden 12.00–19.00, 

szerdán ZÁRVA, csütörtökön 9.00–14.00, 

pénteken 9.00–14.00, szombaton 9.00–

13.00, vasárnap ZÁRVA. Csütörtök és 

péntek délelőtt a 65 éven felüli olvasó-

ikat várják.

MeGeMlékezés Június 7-én a Szent-

endrei Magyar Izraeli Baráti Társaság és 

a Szentendrei Zsidó Hitközség szervezé-

sében – a veszélyhelyzet miatt zártkörű 

– megemlékezést tartottak a Szántó Em-

lék-és Imaházban, ahol felolvasták a 169 

zsidó áldozat nevét, akiket Szentendréről 

vittek el 1944 májusában. 

roNGálás Június 6-án 19 óra körül a 

Kossuth Lajos utcában lévő kínai büfé 

kirakatának ablakát több helyen betör-

ték. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

kommunikációs osztályának tájékozta-

tása szerint a rendőrök az elkövetőt a 

helyszín közelében elfogták és gyanú-

sítottként kihallgatták. Vele szemben a 

további eljárást a Szentendrei Rendőr-

kapitányság Bűnügyi Osztálya rongálás 

vétségének megalapozott gyanúja miatt 

folytatja le. Nem ez az első eset, hogy 

valaki jó ötletnek gondolja megrongálni 

más tulajdonát: a Sellő utcai játszótéren 

is volt már rá példa, illetve a felújított Pos-

tás strand is többször lett valaki(k)nek az 

áldozata.

PálYázAt szálláshelYek feJleszté-

sére A Pénzügyminisztérium szálláshe-
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Visszaállt a korábbi rend
Nem volt könnyű helyzetben a járvány miatti korlátozások idején a Városi 
Szolgáltató: a szolgáltatások leállításáról, átütemezéséről, a feladatok 
átcsoportosításáról egyik napról a másikra kellett döntést hozni. Mandula 
Gergely vezérigazgatóval a kihívásokról és az újraindulásról beszélgettünk.

Milyen kihívásokkal kellett a vsz-nek 

szembenéznie a veszélyhelyzet idején?

Magyarország kormánya március 11-én 

veszélyhelyzetet rendelt el a koronavírus 

járvány terjedésének megakadályozása 

érdekében. A szükséges intézkedéseket 

a Helyi Operatív Törzsnek sok esetben 

nagyon rövid és kevés információ birto-

kában kellett meghozni, hiszen szinte 

egyik napról a másikra született döntés 

az óvodák bezárásáról, az iskolák digitá-

lis oktatásra történő átállásáról, amely 

például jelentősen érintette a közétkez-

tetési divízió munkáját, de szükség volt az 

ingatlanfenntartási és üzemeltetési tevé-

kenységünk újragondolására is. Az ilyen 

és ehhez hasonló feladatellátások gyors 

és hatékony átszervezése, s emellett a le-

hető legtöbb munkahely megtartása nagy 

kihívást jelentett számunkra, de úgy gon-

dolom, sikerrel oldottuk meg a felmerülő 

feladatokat.

Hogyan és milyen szempontok szerint 

szervezték át a divíziók munkáját?

A veszélyhelyzet elrendelését követően a 

VSZ NZrt. gyorsan tudott reagálni a meg-

változott körülményekre, mivel előzetesen, 

preventív célból már elkészítettük a pan-

démiás tervet, amely a hasonló helyzetek 

kezelésére tartalmaz iránymutatást a jár-

ványügyi helyzet súlyosságához mérten. 

Ennek megfelelően a divíziók napi szintű 

feladatellátását is átszerveztük, előtérbe 

kerültek a kötelező közszolgáltatási felada-

tok és védekezést segítő tevékenységek 

ellátása, mint például a hulladékszállítás 

vagy a Gondozási Központ ellátottjainak 

étkeztetése. Egyes területeken a dolgo-

zókat átcsoportosítottuk, az éves szabad-

ságok nagy részét kiadtuk, illetve a fizikai 

munkavállalók körében kialakítottunk egy 

úgynevezett tartalékos karanténrendszert, 

hogy biztosítsuk a szolgáltatások ellátásá-

hoz szükséges állományi létszámot elhú-

zódó járványhelyzet esetén is. Az admi-

nisztrációt végző munkavállalók jelentős 

körénél pedig bevezettük a home office 

munkavégzést.

rengeteg kritika érte a hulladékudvar 

bezárását, illetve a zöldhulladék elszál-

lításának a leállását. Milyen feltételek-

KIEMELT HÍR

Déli vízbázis – a kármentesítés 
megkezdésének sürgetése

Mielőbbi tájékoztatás kért Budakalász, 

Pomáz és szentendre polgármestere 

a belügyminisztertől, hogy mikor kez-

dődik el a Dera-pataktól északra lévő 

ipari övezet és a volt szovjet laktanya 

területének kármentesítése, szennye-

zettségének felszámolása, amelyek 

terjedése szentendre regionális Déli 

Vízbázisát veszélyeztetik.

Szentendre, Pomáz, Budakalász és to-

vábbi 11 dunakanyari település együt-

tesen 120 000 lakosának ívóvízellátá-

sát biztosító területre jelent közvetlen 

fenyegetést az évtizedek óta ismert 

talaj- és a felszín alatti vizek szeny-

nyezettsége. A talaj és a felszín alatti 

vizek jelentős mennyiségű rákkeltő és 

idegrendszert károsító anyagot, klórozott 

szénhidrogén-szennyeződést, többek 

között diklórt, triklórt, tetraklór-etilént 

és vinil-kloridot tartalmaznak. 

A kormány megrendelésére 2018-ban 

készült „Szentendre Regionális Déli 

Vízbázis megóvásával összefüggő 

egyes kormányzatiintézkedések vég-

rehajtása” című dokumentum riasztó 

képet fest a szennyezés mértékéről, 

veszélyességéről és kiterjedésének 

növekedéséről. Sajtóinformációk sze-

rint akár az idén is elkezdődhetett volna 

a kármentesítés, ha a szükséges forrás 

rendelkezésre áll. Mivel hivatalos tájé-

koztatást sem Szentendre, sem más, 

érintett település nem kapott, ezért Fü-

löp Zsolt kezdeményezésére a három 

település polgármestere levélben for-

dult a belügyminiszterhez – tájékozta-

tást kérve és sürgetve a kármentesítés 

mielőbbi megkezdését. 

lyek fejlesztését és bővítését támogató 

pályázatot írt ki 2 milliárd forint keretösz-

szeggel Pest megyei vállalkozások részé-

re. A program keretében 60 és 300 millió 

forint közötti támogatások igényelhetők, 

amelyek a szálláshelyi szolgáltatások 

színvonalának emelésére, infrastrukturá-

lis fejlesztésekre használhatók fel, de fej-

leszthető a szálláshelyek üzemeltetése és 

hatékonysága is. A támogatási kérelmeket 

2020. augusztus 25-én, reggel 8 órától le-

het benyújtani a www.allamkincstar.gov.

hu oldalon.

MeGÚJUlt eGY NéPszerŰ kiráNDUlÓ-

helY Befejeződött a Visegrádi-hegység 

egyik leglátogatottabb kirándulóhelyén, 

az Apátkúti-völgyben lévő tó felújítása. Az 

1983-ban létesített völgyzárógátas Apát-

kúti-tó tisztítása azért vált szükségessé, 

mert megindult benne az eutrofizáció, 

vagyis a feltöltődés folyamata. A tavaly 

ősztől idén májusig tartó munkálatok 

során a tavat megtisztították az iszaptól, 

megjavították a rajta található zsilipet, 

majd feltöltötték. A közelben a túrázók 

védelme és a közlekedés biztonsága 

érdekében korlát is épült egy veszélyes 

útszakaszon.

Mandula Gergely
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k Eddig megtaláltuk a közös pontokat

Városrészek rovatunk körzettel rendelkező képviselőket bemutató 
sorozatában ezúttal Magyar Judittal, Pannónia-telep képviselőjével, 
a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökével beszélgettünk a körzetét érintő 
kihívásokról, valamint Szentendre költségvetéséről.

Mikor kezdett el a politikával foglalkozni?

Mindig is közösségi ember voltam, így 

– különböző tisztségeket viselve – a kö-

zépiskolában és az egyetemen is kivet-

tem a részem a „politikai” munkából. A 

várospolitikába a kétezres évek legelején 

kapcsolódtam be, amikor Maholányi Pál 

volt az MSZP elnöke. Egy nőnapi rendez-

vény után csatlakoztam az akkor újonnan 

alakult nőtagozathoz, aminek hamarosan 

a vezetője lettem. Innét már egyenes út 

vezetett a 2002. önkormányzati válasz-

táson képviselőjelöltként való indulá-

somhoz.

Mi motiválja önt ebben a szerepvállalás-

ban?

Ami mindig is motivált az emberek segíté-

se, a közösség szervezése. Azt gondolom, 

hogy ha bármilyen okból úgy alakul, hogy 

mégsem lépek erre az útra, akkor is olyan 

hivatásom lenne, ami a mások segítése 

köré épül.

Hogyan alakult a pártbeli szerepválla-

lása?

Volt idő, amikor szerettem volna részese 

lenni a „nagy” politikának. Ez nem sike-

rült, mert mindig voltak férfiak, akik be-

előztek… Pedig azt gondolom, hogy női 

politikusokra nagy szükség van. Mások, 

mint a férfiak – sokkal megértőbbek, em-

patikusabbak, időnként racionálisabbak, 

kompromisszumkészebbek, kitartóbbak 

és sorolhatnám még az eltérő jegyeket. 

Ezzel a habitussal sokat hozzá tudnának 

tenni a politikai kultúra változásához is. Az, 

hogy végül is nem lett belőlem országos 

politikus, igazából nem bántam. Már csak 

azért sem, mert alapvetően nem szoktam 

sokáig semmin sem keseregni. Inkább új 

célokat tűzök ki, és azokban igyekszem 

kiteljesedni.

És visszatért a helyi politikához?

Sosem hagytam el a helyi politikát. 2002 

óta folyamatosan önkormányzati képvise-

lő vagyok Szentendrén. Egy kisvárosban 

politizálni más, mint az országos szinten. 

Sokkal személyesebb ez a munka, hiszen 

a szomszédomról, az ismerősömről, a bará-

tomról, a testvéremről… stb. szól. Országos 

szinten nincs lehetőség a problémák, a kér-

dések ilyen szintű, közvetlen érzékelésére.

viszont most először van körzete…

Valóban, eddig mindig listáról jutottam be, 

ami számomra azt jelentette, hogy „váro-

nek kellett teljesülniük ahhoz, hogy ezek 

a szolgáltatások újrainduljanak?

Ahogy említettem, sok intézkedést egyik 

napról a másikra voltunk kénytelenek 

meghozni, ilyen volt ezen szolgáltatások 

leállítása vagy éppen átütemezése. Dön-

téseink során szem előtt tartottuk a Helyi 

Operatív Törzs által folytatott egyezte-

tések eredményeit, a Nemzeti Hulladék-

gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 

Zrt. iránymutatásait, az Országos Operatív 

Törzs tájékoztatását, a napi fertőzési adat-

számokat. A kockázatok csökkenésével mi 

is fokozatosan enyhíthettünk a korlátozá-

sokon, ennek első lépése volt a hul la dék-

ud var részleges megnyitása.

Jelenleg teljesen visszaállt a régi rend? 

elszállítják például a szelektíven gyűjtött 

hulladékot is a házaktól?

A szolgáltatás-ellátásban visszaállt a ko-

rábbi rend: hulladékudvarunk korlátozá-

sok és előjegyzés nélkül látogatható, és 

újraindult a házhoz menő lomtalanítás és 

a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés is. 

Jelenleg azonban a közétkeztetés – az is-

kolákban bevezetett digitális oktatás miatt 

– nem üzemel teljes egészében.

hol kapható mindezekről naprakész in-

formáció?

Minden érdeklődőnek tudom ajánlani a 

szentendre.hu weboldalt vagy társasá-

gunk weblapját, a vszzrt.hu oldalt, amely 

hamarosan megújul, és teljesen új külső-

vel, jól áttekinthető struktúrával lesz el-

érhető. Azok számára, akik esetleg nem 

rendelkeznek internetelérési lehetőség-

gel, javaslom ügyfélszolgálatunk telefonos 

megkeresését – a személyes ügyfélszol-

gálat egyelőre még szünetel –, ahol kol-

légáink készséggel állnak az érdeklődők 

szolgálatára.

Jelen pillanatban milyen lehetőségei van-

nak a környezettudatos háztartást vezető 

lakosoknak? hány szelektív hulladékgyűj-

tő van a városban? Mennyire használják 

ezt rendszeresen és rendeltetésszerűen 

a lakosok? van-e hosszabb távú tervük 

arra nézve, hogy a környezettudatos ház-

tartások működését akár elméletben (pl. 

praktikus infókkal, kiadványokkal), akár 

gyakorlatban támogatni tudják?

A megújuló weblapunk tartalmát – a kö-

telező közzétételeken túl – fokozatosan 

feltöltjük hasznos kiadványokkal, informá-

ciókkal, interaktív térképekkel. Ahogyan a 

veszélyhelyzetet megelőzően is, a csalá-

diházas ügyfeleink számára is biztosítjuk 

a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési 

rendszert, a társasházi és lakótelepi kör-

nyezetben élő ügyfeleink pedig a város 

több pontján elhelyezett szelektív gyűj-

tőszigeteket használhatják. Jelenleg 14 

gyűjtősziget és üveggyűjtőpontot üze-

meltetünk, amelyből nyolc szabadon lá-

togatható. Folyamatban van a Szabadkai 

utcai gyűjtőhely teljes felújítása, ez a terü-

let kiemelt figyelmet kap az illegális hul-

ladéklerakások megelőzése érdekében. 

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy rengeteg, 

nem a gyűjtőszigetre való hulladékot is 

leraknak, pl. gumiabroncsokat, bútorokat, 

ruhákat, gyerekjátékokat, építési törmelé-

ket stb., pedig ezek többsége – bizonyos 

mennyiségig – díjmentesen leadhatók a 

hulladékudvarunkban.

A vsz költségvetését mennyire borította 

fel a járvány?

A veszélyhelyzet kapcsán kialakult nega-

tív gazdasági hatások Szentendre városát 

sem kímélték, így társaságunkat, mint 

önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-

saságot sem. Az elmaradó bevételek, a 

kieső adóforintok a Városi Szolgáltató költ-

ségvetésére is jelentősen kihatnak, ezért 

alaposan át kell gondolnunk a pénzügyi 

lehetőségeinket, illetőleg az idei év gaz-

dálkodását.

Milyen tanulságul szolgált az Önök szá-

mára az elmúlt három hónap?

Öröm volt látni és tapasztalni, hogy nehéz 

helyzetekben az emberek képesek össze-

fogni egymásért, a városukért. Társasá-

gunk is több civil felajánlást és segítséget 

kapott, melyet ezúton is szeretnénk meg-

köszönni. Úgy gondolom, ez az összefo-

gás, a közösségért tenni akarás segíthet 

a most kialakult helyzetben is túljutnunk 

a nehézségeken.

-ne-
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si” képviselőként dolgoztam. A „körzetes” 

képviselőségbe bele kellett rázódnom, de 

ma már azt érzem, hogy sikerült felvennem 

a fonalat. Mindemellett, mint a Pénzügyi és 

Ellenőrző Bizottság elnöke, megmaradtam 

„városi” politikusnak is.

Melyek a neuralgikus pontjai Pannónia-

telepnek?

Ez a körzet nagy és rendkívül szerteágazó, 

hiszen a kertvárosi résztől, az iparterülete-

ken át a társasházas lakótelepig, lakópar-

kokig minden van. Sőt, ott a HÉV-végállo-

más és számtalan üzlet. Ehhez a körzethez 

tartozik a 11-es út bevezető szakasza, van 

kerékpárút, patak- és Duna-parti része is. 

Ezek aztán számtalan kérdést és problé-

mát hoznak. A kertvárosi részben a legna-

gyobb gond az átmenő forgalom. Pannó-

niatelepnek ez a része lakó-, pihenőövezet 

20 km/h-s sebességkorlátozással, ahol 

áthajtani egyébként is tilos lenne. Viszont, 

ha a 11-es bedugul, az autósok rendre itt 

keresnek kerülőutakat. Március 24-ére ter-

veztem lakossági fórumot a témában, ami 

a járvány miatt elmaradt, de talán már a 

közeljövőben sort tudunk rá keríteni, hogy 

megbeszéljük a lehetséges megoldáso-

kat az itt élőkkel. Visszatérő probléma, 

mint a városban mindenhol, az utak és a 

járdák állapota, a parkolás, mert a nyílt ár-

kos csapadékelvezető rendszer miatt sok 

helyen nem lehet megállni, a Szabadkai 

úti csapadékvízelvezetés kérdése is, ahol 

ha lezúdul az eső, tengerré válik az utca, 

a HÉV-állomás és környékének tisztán és 

kulturált rendben való tartása. Nagyobb 

kitekintésben – a teljesség igénye nélkül 

– a 11-es út forgalmának átszervezését, a 

túlnépesedést (3 lakópark épült a közel-

múltban, közel 100 új lakással) és néhány 

környezetvédelmi feladatot említenék (pl. 

volt orosz laktanya talajszennyezése).

Ezeknek a megoldása mennyiben pénz-

kérdés?

Végeredményben mind az, de azért van 

néhány feladat, amely sokszor csak az 

akaraton múlik. Az már látszik, hogy a jár-

vány hatásaként bennünket ért óriási be-

vételcsökkenések és elvonások miatt túl 

sokat nem tudunk az idén tenni. Ráadásul, 

mint ellenzéki vezetésű város, nem szá-

molhatunk érdemi kormányzati segítség-

gel sem. Sőt! Ugyanakkor folyamatosan 

napirenden van minden megoldásra váró 

kérdés. A kisebb feladatokat pedig, mint 

például megjavítani egy zárat az Ericsson 

játszótér kapuján, vagy lekaszálni a füvet 

a Dera-patak partján, igyekszünk haladék-

talanul megoldani.

hogyan látja „fentebbről”, bizottsági 

elnökként a város pénzügyi helyzetét? 

Mennyiben fenyegeti szentendrét az or-

szágos sajtóban visszatérően meglebeg-

tetett csődközeli állapot?

Ahogy megannyi önkormányzatot, ben-

nünket sem kímélt a járvány és annak 

gazdasági hatása. A városvezetés által 

meghozott döntések mind arra vonatkoz-

nak, hogy nagyobb áldozatok nélkül vé-

szeljük át ezt az időszakot, de komoly rés 

keletkezett a bevételeinkben. Segítséget 

a kormánytól nem várhattunk, sőt olyan 

intézkedéseket hoztak, olyan feladatokat 

adtak át forrás nélkül az önkormányzatok-

nak, amelyek tovább rontották a pénzügyi 

helyzetünket. Ugyan nyújtunk be pályá-

zatot a „károk” enyhítésére, de nincsenek 

illúzióim azzal kapcsolatban, hogy a kor-

mány megtéríti nekünk azt az összeget, 

amit kérünk. Jelenleg nem vagyunk csőd-

közeli állapotban, de mind nekünk, körzeti 

képviselőknek, mind pedig a lakosoknak 

önmérsékletet kell az idén tanúsítanunk 

az igényeinkben. Sajnos az országos média 

híradásai nem sok jót jósolnak a települési 

önkormányzatoknak a 2021-es évre sem.

Az újratervezést el tudták már kezdeni?

Vannak számítások és irányvonalak, me-

lyek mentén elindult a 2020-as költségve-

tés újratervezése. Ez a munka még nem zá-

rult le. Meglepő érzés tapasztalni, hogy az 

emberek milyen gyorsan túllépnek a koro-

navírus-járványon és azon, hogy mit is okoz 

a vírus következtében kialakult gazdasági 

válság. Megértem, hogy azt várják, hogy 

a város fejlődésnek induljon, és lássunk 

végre neki az ígéreteknek, de tudomásul 

kell venni azt is, hogy a városvezetés a szi-

gorú intézkedéseivel a túlélésért küzd. Mi 

lennénk a legboldogabbak, ha annyi pénz 

állna rendelkezésünkre, amiből minden 

vállalásunkat egy csapásra meg tudnánk 

valósítani.

Mi az, ami az ábrányi emil-programból 

meg tud maradni?

Idén az előkészületek és a tervezések, 

amelyek reálisan elvégezhetők. Ígértük a 

lakópark építkezések megállítását, ebben 

már a járvány előtt történtek intézkedések, 

a helyi építési szabályzat felülvizsgálata 

elkezdődött. A 11-es út modellezésére is 

elindultak a tárgyalások, amit félbeszakí-

tott a járvány. Haladunk a közösségi ter-

vezés rendszerének városunkra történő 

kialakításával, és ugyanez vonatkozik a 

városrészi költségvetésre is. Ez utóbbira 

2020-ban nem tudunk pénzt fordítani, mert 

az építményadó is drasztikusan csökken, 

és most sokkal fontosabb a befolyó össze-

geket a biztonságos működésre, a kötelező 

feladatok ellátására fordítani.

A tesz-es koalíciót, ahogyan sok más 

ehhez hasonló ellenzéki koalíciót, visz-

szatérően éri az a vád, hogy ez csupán 

egy kényszer szülte csoportosulás, me-

lyeket bukott pártok politikusai csak és 

kizárólag egy célból hoztak létre, hogy 

leváltsák a kormánypárti vezetéseket. Mi 

erről a véleménye?

Ez a politika sajátja. Az ellenzék mindig le 

akarja váltani az éppen regnáló vezetést. 

Én, egy politikai pártból, az MSZP-ből ér-

keztem ide, és mint ellenzéki politikusnak 

nekem is egyértelműen az volt a célom, 

hogy helyi szinten (és majd 2022-ben or-

szágos szinten is) leváltsuk a kormánypárt 

adta (város)vezetést. Ez a recept Szentend-

rén átütő sikert hozott, hiszen a polgármes-

teri poszton kívül minden egyéni körzetet 

is megnyertek a jelöltjeink. Lehet kritizál-

ni, kigúnyolni a csapatunkat, de a tények 

azok tények, és az eredmény önmagáért 

beszél. A politikában megtanultam, hogy 

vannak építő jellegű kritikák, amelyekkel 

érdemes, és vannak kritikák, amelyekkel 

nem érdemes foglalkozni. Én inkább te-

szem a dolgomat.

rendben, de mi van a választás után? Mű-

ködőképes-e ezt a célját elért, és ezáltal 

vezetésre megválasztott koalíció?

Annak ellenére is igen a válaszom, hogy 

kevés önkormányzat kezdte olyan ne-

hézségekkel a regnálását, mint a miénk. 

Először a kerékpáros híd történetébe 

csöppentünk bele, majd jött a járvány. Ez 

utóbbi óriási energiákat kívánt a város-

vezetéstől, mind a védekezésben, mind 

a mindennapi döntéshozatalban, mind 

a rászorulók megsegítésében… Ma már 

látszik az alagút vége, vagyis az érdemi 

munka megkezdésének a lehetősége. Én 

a magam részéről arra törekszem, hogy 

minél gördülékenyebben menjenek közös 

dolgaink. A csapatunkban nincsenek fe-

lülről jövő utasítások, természetes, hogy 

bizonyos ügyek mentén vannak eltérő 

vélemények köztünk, de szerencsésnek 

tartom, hogy ezeket bárki, bármikor ki-

fejtheti, és az elmúlt hónapokban mindig 

sikerült megtalálnunk a közös pontokat, 

a kompromisszumokat. Úgy vélem, ez az 

igazi demokrácia!

-gs-

Magyar Judit
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„A zene művelése megtanít küzdeni”

Zakar Katalinnal, a Vujicsics Tihamér Művészeti Alapfokú Iskola 
igazgatójával a digitális oktatás előnyeiről és hátrányairól, az tanévzárásról 
és tanévkezdésről, a zene szeretetéről és személyiségformáló hatásairól 
beszélgettünk.

Hogyan oldották meg a tanévet a jár-

ványhelyzetben? Történt-e leszakadás, 

elmaradás? Hogyan történt az értékelés, 

az év lezárása?

Szerencsére a zeneiskola pedagógusai és 

tanítványaink is rendkívül gyorsan reagál-

tak a hirtelen jött iskolabezárásra. Szinte 

azonnal létrejött egy új rendszer, amit 

kollégáim egyénenként alakítottak ki nö-

vendékeikkel, alkalmazkodva a technikai 

háttérhez, a szülők és tanítványok egyéni 

kívánságaihoz. Egy-két hét alatt kiderült, 

hogy mind a növendékek, mind a szü-

lők rendkívül hálásak az online órákért, 

amelyek sok esetben többek voltak, mint 

zeneórák. Sok beszélgetés, vigasztalás, 

ösztönzés volt ezekben a „találkozások-

ban”. A szülők helytállása példamutató 

volt, ami jelentősen megkönnyítette mun-

kánkat. A csoportos tárgyak közül a szol-

fézs is viszonylag hamar reagált az online 

közeghez. Az elméletet oktató tanárok 

rendszeres konzultációkkal, egymást 

segítve oldották meg a csoportos okta-

tást, néha csoportbontással, esetenként 

egyéni foglalkozásokkal fűszerezve, hogy 

lehetőleg senki ne maradjon le. Elenyésző 

azok száma, akik nem tudtak rendesen 

bekapcsolódni az oktatásba. A vizsgák 

helyett év végén mindenki megajánlott 

jegyet kapott, de ennek ellenére sokan 

küldtek videófelvètelt, szépen kiöltözve, 

fontos volt nekik, hogy megmutassák tu-

dásukat.

Mit tart a legnagyobb sikernek, ered-

ménynek ebben a rendkívüli helyzetben?

Növendékeink többsége sokkal önállóbbá 

vált, és több idő maradt gyakorlásra is. Sok 

kollégám beszámolt arról, hogy a koráb-

ban visszahúzódó gyermekek az online 

térben kinyíltak, és jobban teljesítettek. 

Legnagyobb sikernek azt tartom, hogy a 

kijárási korlátozás ideje alatt nem történt 

kimaradás. Ez annak a szoros kötődésnek 

is köszönhető, ami általában kialakul a ta-

nár és növendék között. Az online tanitás-

sal azáltal is személyesebb lett a kapcso-

lat, hogy virtuálisan ugyan, de beléptünk 

egymás személyes terébe az otthonainkon 

keresztül, ezáltal a tanár-növendék kap-

csolat még erősebbé vált.

ezek szerint a digitális oktatás működő-

képes?

Az eltelt közel három hónap tapasztalatai 

alapján le kell szögezni, hogy hosszabb 

távon a digitális oktatás nem működhet. A 

technika nem képes pótolni a személyes 

jelenlétet, gondot okozott, hogy a kép és 

a hang nincs szinkronban, hogy a hangmi-

nőség nem jön át megfelelően. Ezek miatt 

az igazán igényes, minőségi oktatás sérül, 

a zenei finomságok, dinamikák, hangszí-

nek, intonáció nem korrigálható megfele-

lően. Az biztos, hogy az oktatás több időt 

és energiát követelt a pedagógusoktól az 

online időszakban.

Hogyan indul az új tanév: terveznek-e 

bármilyen változást a korábbihoz képest?

A felvételi meghallgatások rendszerében 

tervezünk változtatást. Ennek időpontja a 

korábban megszokott június helyett idén 

augusztusra tolódott. Három helyett négy 

napon keresztül folynak majd a felvételik 

(lásd keretben) amelyre már május vége 

óta lehet jelentkezni a honlapunkon talál-

ható online jelentkezési lap kitöltésével. 

A felvételizők minden esetben időpontot 

kapnak, hogy elkerüljük a hosszas sorban 

állást. Az iskolánkban tanulható tárgyakról 

kollégáimmal készítettünk egy ismertetőt 

videóanyagokkal kiegészítve, a honlapun-

kon megtalálják, mindenkinek szeretettel 

ajánlom!

Idén sajnos elmarad az ünnepélyes évzá-

ró ünnepség és a bizonyítványosztás is. 

A tanulók év végi eredményét a szülők a 

KRÉTA naplón keresztül tekinthetik meg.

A jövőre nézve változás és egyben a digitá-

lis oktatás pozitív hozadéka, hogy az Office 

365 használata a személyes kapcsolatok 

mellett a későbbiekben is segítségünkre 

lesz a kapcsolattartásban, tanulás-szer-

vezésben.

tapasztalata szerint hány éves kortól 

érdemes elkezdeni a zenével való fog-

lalkozást?

Kodály szerint a zenei nevelést már az 

anyaméhben el kell kezdeni, ez sokszor, 

sok helyen elhangzott, és teljesen igaz. 

Nagy segítségünkre van, ha a gyermek 

korai fejlesztésen vesz részt. Ez elég jól 

felépített rendszerben zajlik Szentendrén, 

hiszen az egészen picik jöhetnek zeneböl-

csibe, az óvodáskorúak zeneovi foglalko-

zásokra, ezeket kolléganőm, Bokorné For-

ró Ágnes tartja. Hatéves kortól pedig már 

elkezdhetik a zeneiskolát a kiselőképző, 

előke, előképző és hangszeres előképző 

osztályokban. Az óvodákban is nagy hang-

súlyt fektetnek a zenei nevelésre, amit az 

utóbbi években Richter Annamária mes-

terpedagógus kollégám is segít. Mester-

programja célja az állami zeneoktatási 

rendszerbe még nem járó, óvodás korú 

szentendrei gyermekek számára egy hosz-

szú távú, zenei képzési program elkészíté-

se, amelyet az Egres Úti Zenei Óvodával 

együttműködve valósít meg. Egyúttal az 

óvoda zenei mentorának szerepét is felvál-

lalta, segítségével a gyerekek testközelből 

is megismerkedhetnek a hangszerekkel. 

Más óvodáknak is rendszeresen tartunk 

hangszerbemutatókat, akár a zeneiskolá-

ban, akár az óvoda épületében.

A tehetséget hány éves korban lehet fel-

fedezni a gyerekeknél?

Jó kérdés. Pedagógiai Programunkban 

kifejtettük, hogy a zenei tehetség felis-

merése számos tényezőn alapul, kibon-

takoztatásához a helyes út megtalálása 

gyakran véletlenek sorozatán át vezet. A 

Zakar Katalin I Fotó: Medveczki Tamás
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Afelvételi tájékoztató
zeNeiskolAi felvételi táJékoztAtÓ

2020-2021 tanévre szóló zeneiskolai felvételi meghallgatás:

augusztus 25. kedd, 27. csütörtök, 31. hétfő és szeptember 1. 

kedd, 14.00–18.00 óra

(a zeneiskolában, 20 percenkénti beosztásban az óvintézkedé-

sek maximális megtartása mellett)

Várjuk a 6. életévüket betöltött, iskolás gyerekek jelentkezéseit 

május 25-től augusztus 19-ig.

Az iskolában tanulható hangszerekről, tantárgyakról honlapun-

kon tájékozódhatnak:

www.vujicsics.net – Iskolánkról – Választható szakok

Jelentkezés a felvételire (az idei évben kizárólag előzetes idő-

pont-egyeztetést követően várjuk a gyerekeket)

1. Online jelentkezési lap (a zeneiskola honlapján elérhető) ki-

töltése a választott felvételi nap kitöltésével

2. A jelentkezésről és a felvételi konkrét időpontjáról minden-

kinek visszaigazolást küldünk.

Elérhetőségeink: (26) 785 162, 06 30 714 4752, titkarsag@vu-

jicsics.net

A felvételi meghallgatás a zeneiskolában 20 percenkénti be-

osztásban történik, az óvintézkedések maximális megtartása 

mellett.

1. Mielőtt bemennek a meghallgatásra, kérjük, jelentkezze-

nek be a regisztrációs pultnál, ahol megkapják a szükséges 

papírokat.

2. A felvételi meghallgatásra a kijelölt termekben kerül sor az 

egyeztetett időpont alapján, a gyermeket név szerint fogják 

szólítani.

3. A meghallgatásra a gyermekek egy-két dalocskával készül-

jenek. A meghallgatás során vizsgáljuk ritmus- és halláskész-

ségüket, valamint a hangszerre való alkalmasságukat.

4. A meghallgatás után a felvételi papírjaikat adják le a regiszt-

rációs pultnál.

Eredmények kihirdetése

1. A meghallgatás eredményéről a honlapukon lehet tájéko-

zódni, várhatóan szeptember 7-től.

2. Sikeres felvételi esetén az új tanítványainknak be kell irat-

kozniuk szeptember 7-11. között a zeneiskola honlapján közzé-

tett online kérdőív kitöltésével. Szükség lesz hozzá a 11 jegyű 

oktatási azonosító számára és a TAJ-számára. A beiratkozás a 

tanév első félévi térítési díjának befizetésével válik érvényessé 

(szeptember 7-11. között készpénzben, személyesen az irodá-

ban). A térítési díjakról a honlapunkon tájékozódhatnak.

Minden felvételizőnek sok sikert kívánunk!

GrAfikA-festészet szAk

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a 2020/21-es tanévben 

a Vujicsics Tihamér Művészeti Alapfokú Iskola ismét felvételt 

hirdet Grafika-festészet szakra.

A felvétel módja két pályamű beküldése a következő módon:

• 1. pályamű

Téma: Parafrázis (kedvenc műalkotás újragondolása)

Méret: A4-es vagy A3-as szkennelve (pdf. jpg)

Technika: festmény, grafika, fotó

Részletes tájékoztatás a honlapon elérhető

• 2. pályamű

Szabad rajz (nem másolat)

Technika: festmény, grafika

Méret: A4-es vagy A3-as szkennelve (pdf. jpg)

A pályázatokat szeptember 1-jéig kell elküldeni a következő 

címre:

Nagy.Barbara@vujicsics.net, Kazai.Krisztina@vujicsics.net

Minden alkotáson kötelező jól látható helyen feltüntetni az al-

kotó nevét. A feltöltendő fájl neve is a jelentkező nevét viselje.

A pályázat a honlapon elérhető online jelentkezési lap kitölté-

sével válik érvényessé. A művek beküldése nem jelent auto-

matikus felvételt.

tehetségek felfedezése nem egyszeri, ha-

nem folyamatos, hosszú távú megfigyelés-

re épül, ezért fontos, hogy pici gyermekko-

rától kezdve odafigyeljünk gyermekünkre 

és megteremtsük számára azokat a felté-

teleket, amelyekkel a tehetsége kibonta-

kozhat. Mi a felvételin elsősorban a zenei 

és a képzőművészeti képzéshez szüksé-

ges képességeket vizsgáljuk, ritmusérzé-

ket, hallást, harmóniai és formaérzéket, a 

hangszerre való alkalmasságot, esztétikai 

érzékenységet, kreativitást, kézügyessé-

get. A tehetség önmagában azonban nem 

elegendő a jó teljesítmény eléréséhez. Eh-

hez kitartás, szorgalom, akaraterő, türelem 

és sok-sok gyakorlás szükséges.

Az igazgatói feladatokkal járó munka 

mennyire hagy időt a zenélésre, gyakor-

lásra?

Sajnos sokkal kevesebbet, mint szeretném. 

A vezetői feladatok, a tanítás és a szakértői 

munka mellett a rendszeres gyakorlás már 

régóta nem fér bele a napirendembe, ezért 

szólistaként már évek óta nem vállalok 

fellépéseket. De iskolai kamaraegyüttes 

tagjaként szívesen muzsikálok együtt ta-

nártársaimmal.

Mikor kezdett el zenével foglalkozni? Csa-

ládi örökség a muzikalitás? Miért válasz-

totta éppen a hegedűt?

Hétévesen kezdtem hegedülni, való-

színűleg azért, mert a nagynéném ke-

zében gyakran láttam ezt a csodálatos 

hangszert. Szinte azonnali sikerélmény 

volt számomra, ezért egyre jobban bele-

szerettem, és először Szegeden a konzi-

ban, majd Budapesten, a Zeneakadémián 

kötöttem ki. Nehéz, küzdelmes időszakok 

voltak, ugyanakkor felejthetetlen élmé-

nyek.

Miért tartja fontosnak a zene szeretetét, 

a zene művelését?

Mindenekelőtt a személyiségformáló ha-

tása miatt. A zene művelése, csakúgy, mint 

az élsport, megtanít küzdeni, kitartónak, 

szorgalmasnak lenni. A siker nem jön ma-

gától, mindenért meg kell dolgozni. A zene 

szeretete pedig a boldog élet egyik zálo-

ga. Már megint Kodály jut eszembe: „Zene 

nélkül lehet élni, de nem érdemes”. Ezt én 

is így gondolom.

Mit tanácsol azoknak, akiknek nincsenek 

természetes, veleszületett adottságaik 

a zenéhez – ők hogyan tudják fejleszteni 

ezt a képességet, milyen lehetőségeik 

vannak gyerek- vagy felnőtt korukban?

Nem hiszek abban, hogy valakinek egyál-

talán nincs adottsága a zenéhez, legfeljebb 

lassabban, vagy nehezebben fejleszthető. 

Észrevettem, hogy nemcsak gyerekek, de 

egyre több felnőtt, sokszor nem is kifeje-

zetten fiatalkorú felnőtt érdeklődik nálunk, 

hol tudna zenét tanulni. Nem a profi szint 

elérése a céljuk, hanem valamilyen hang-

szer jobb megismerése, az alapok elsa-

játítása, hogy képesek legyenek például 

együttesben muzsikálni. Egy egyszerű dal-

lam, egy népdal lejátszása a hangszeren 

olyan örömet tud okozni, mint egy gyakor-

lott hegedűsnek a  Brahms hegedűverseny 

interpretálása, nem is beszélve a csoport-

ban való zenélésről vagy éneklésről. Sok 

amatőr művészeti együttes működik, akár 

hangszeres csoport vagy kórus, igazi kis 

közösségek, ahol nagyszerű dolgok és ki-

váló előadások születnek. A lényeg, hogy 

foglalkozzunk a zenével, legyünk nyitottak, 

keressünk új utakat, ismerjünk meg új mű-

veket, ezáltal gazdagítva műveltségünket, 

belső énünket, életünket.

-ne-
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Keresztelő Szent János ünnepe az embe-

riség régi tradíciója, amelyet a szentend-

rei dalmátok Ivan dan néven ünnepelnek. 

Ezen a napon a múltban a szentendrei 

Keresztelő Szent János-templom búcsúja 

volt, amely nap éjjelén a nyári napfordu-

lón, hogy elűzzék a sötétséget, sokfelé 

világítottak Szent Iván tüzei a városban. 

Mert „János küldetése arról szól, hogy 

tanúskodjon a világosságról (vö. Jn 1,7).

Ebben az évben mivel most még tiltott 

rendezvényt tartani, és ezért a Daru pia-

ci Ivan dan is elmarad, e kedves régi ha-

gyomány újjáélesztésével, sok apró fény 

közös jelképes hálaadásával ünnepelünk. 

Hálánkat fejezzük ki azért, hogy Szent-

endre halálesetek és súlyos tömeges 

megbetegedések nélkül élte túl eddig a 

járványt, és kifejezzük köszönetünket e 

nehéz időszakban hivatásukat becsület-

tel teljesítők, mindenek felett az egész-

ségügyben dolgozók áldozatos munká-

jáért, de ünnepeljük ezzel a gesztussal 

azt is, hogy végre kiszabadulhattunk a 

karantén bezártságából.

A hagyományos dalmát misét követően 

június 27-én, szombaton, szent iván 

ünnepének estéjén a Duna-parton ezer 

mécsest gyújtunk, amelyre szeretettel 

hívjuk a szentendreieket!

Azok akik régóta élnek e városban, még 

bizonyosan jól emlékeznek arra, mennyi-

re kedvelt szokás volt régen, hogy idős 

és fiatal a nyári hétvégéken lesétált a 

Duna-partra megnézni az esti holdfény-

ben csillogó folyót. E kedves régi szokás 

mai folytatásként azt ajánljuk a sétára 

indulóknak, hogy jöjjenek be az ilyenkor 

már csendes, a turisták elvonulása után 

szinte kihalt óvárosba, és nézzenek le a 

Duna-partra is! Kérjük, hogy e szent iván-

éji sétára lámpást is hozzanak magukkal, 

hogy apró imbolygó fényeivel is gazda-

gítsák a látványt, így fejezzék ki együttér-

zésüket és tegyék még hangulatosabbá 

az ünnepet!

A koronavírus-járvány alatt Itáliában az 

oly szívszorító erkélykoncertek mintájára, 

a sötét beálltával körülbelül fél tíz körüli 

időpontban az első fények fellobbanását, 

az egyik ház erkélyéről Borsódy lászló 

trombitajátéka üdvözli majd, amely után 

két délszláv dallamokat játszó zenekar, 

a Babra és a vigad szól élőben, majd a 

Musica Beata kórus éneke csendül fel a 

Zeneiskola erkélyéről. Kérésünkre számos 

vendéglő éjjel is nyitva tart majd, és tera-

szaikra várják a vendégeket.

A Duna korzón felállított néhány sátor-

ban nemzetiségi önkormányzatunk olivát, 

levendulát, szentendrei dalmát sütiket 

és Köhegybor szentendrei borait, a Ha-

jós-inas vendéglővel együttműködve 

frissen készített bagóca lepényt és fritu-

lét, hajóskenyeret és kézműves terméke-

ket kínálunk a sétálóknak. Egy sátorban 

néhány szentendrei dalmát indentitású 

művész dolgai is láthatók lesznek.

Benkovits György

Szent Iván tüzei Szentendrén

Június 27-én, szombaton, Szent Iván ünnepének estéjén a Duna-
parton a szentendrei dalmátok egy esti sétára hívják az érdeklődőket, 
melynek keretében ezer mécses kerül meggyújtásra, koncerteket 
hallgathatunk meg, és dalmát ételeket kóstolhatunk.
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RENDHAGYÓ PROGRAMAJÁNLÓ

koncertélmények műfaji határok nélkül
Zene. Komoly, könnyű, hangszeres, szóló, 

kamara, pop, régi, kortárs, aláfestő és még 

sorolhatnám… Egyidős az emberiséggel, 

megkerülhetetlen része az életünknek. 

Mindenki hallgatja. Vagy így, vagy úgy: jelen 

van az életünkben korra és nemre való te-

kintet nélkül. Sőt, igényünk van rá. Rögzítjük 

saját válogatásunkat, koncertekre járunk, 

kedvenceinket megosztjuk társainkkal. 

Sokszor csak úgy jólesik meghallgatni va-

lamelyiket, hangulatjavítóként, vagy akár a 

jókedvünk fokozásáért. Élvezzük a zenét ak-

kor is, ha értünk hozzá, és akkor is, ha nem…

Rendhagyó módon – mert ebben a formá-

ban most megtehetem – az alábbiakban 

nem szorítkozom a műfaji kötöttségekhez, 

bátran „ugrálhatok” a zenei korok, stílusok 

között.

Mozart: C-dúr versenymű fuvolára és hár-

fára KV.299

Igazi könnyed, elegáns, a társasági muzsi-

ka remek darabja, bár Mozart melyik műve 

nem az?!

E gyönyörűségre ejti ki kezéből Salieri a 

fiatal Mozart összes eredeti kottáját, és 

döbben rá, hogy mekkora zseniről van 

szó, ahogy a híres Forman-filmből emlé-

kezhetünk rá.

1778 után máris 1909-ben vagyunk, ek-

kor mutatták be Rachmanyinov: III. d-moll 

zongoraversenyét, amit sokan minden 

idők egyik legnehezebb billentyűs ver-

senyművének tartanak. A zongoraszólam 

elképesztő virtuozitása, technikai követel-

ményei, a gazdag zenei szövet bonyolult 

ritmikája, az összhang zenekar és szólista 

között ma is igen nagy kihívást jelent a zon-

goraművészek számára, megszólaltatni 

a művet természetes eleganciával csak 

igen keveseknek sikerül. Maga a szerző 

ezt megtette 1939-ben, ami látható is egy 

legendás felvételen. És itt is egy filmes 

kapcsolat is: a Shine (Ragyogj!) című, Da-

vid Helfgott zongoraművész életét bemu-

tató, filmben hangzik fel a darabból egy 

részlet, a főszereplő életének egy fontos 

állomásaként.

A zongora zenekar nélkül is csodálatos, 

főleg, ha hat van belőle egy színpadon és 

Steve Reich írja a zenét. A Six Pianos című 

repetitív alkotása 1973-ban született, az 

ostinato ritmus és a variációs technika nem 

mindennapi koncertélményt ad a hallga-

tóságnak.

Egyszer azt játszottam, hogy egy film 

zenéjét lehalkítottam, és másikat „kever-

tem” alá – egy ismert horrorfilm zenéje 

helyett kellemes, nyugodt muzsikát, ami 

így rögtön nem volt félelmetes. Mennyire 

meghatározó ez a műfaj, és milyen fontos! 

Kedvenc játék ez is, filmzenét dúdolni, és 

felismerni a hozzá tartozó alkotást. Ha egy 

filmhez speciálisan komponálják a zenét, 

örökre egybeforrnak. Sok ilyen példát tud-

nék mondani, de álljon itt talán az egyik 

leghíresebb alkotás 1992-ből: Vangelis 

1492 – A Paradicsom meghódítása.

„Zene nélkül az élet tévedés volna.” 

(Nietzsche)

Merkó Ágnes

Júniusi kultszerenádok
Júniusban a klasszikus zene kap főszere-

pet a már szokásos szombati szerenádo-

kon. Az Óbudai Danubia Zenekar művészei 

hat alkalommal adnak félórás minikon-

certet a Szentendrei Kulturális Központ 

Kultszerenád sorozatában, helyi lakosok 

számára.

Június 20., 17.00 – Püspökmajor-lakótelep, 

angol házak (a játszótérnél)

ÓDZ Vonósnégyes

Tagjai: Rovó Anna, Ősz Aletta (hegedű), 

Svékus-Nemes Mariann (brácsa), Vámos 

Katalin (cselló)

Június 20., 18.30 – Püspökmajor-lakótelep, 

Fehérvíz utca (a posta előtti tér)

ÓDZ Harsonakvartett

Tagjai: Ritter Csaba, Angyal János, Nagy 

Viktor Dániel, Lukács Gergely

Június 27., 17.00 – Dózsa György úti lakó-

telep

ÓDZ Vonóstrió

Tagjai: Ott Rita, Ziesemer Mária (hegedű), 

Király Veronika (brácsa)

Június 27., 18.30 – Rózsakert

ÓDZ Harsonakvartett

Tagjai: Ritter Csaba, Angyal János, Nagy 

Viktor Dániel, Lukács Gergely
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Őzikét nem rakunk ágyba
Kisállatkert Szentendrén? Ezt meg kell nézni! – mondtam, és addig 
nyaggattam a főszerkesztőt, míg végül rábólintott. A pismányi Tegez utcában 
frissen nyitott Szentendrei Kisállatkert vezetőivel, dr. Schütz Évával 
és Lovas Józseffel beszélgettem.

A GPS jókora kanyarral juttatott el a Tegez 

utcába, ahol a kasszában maga a tulajdo-

nos fogadja a látogatókat, akik nincsenek 

kevesen ezen a hétvégi napon. Odarepül 

egy erdei pinty, tőlem három centire áll a 

pulton. Joci egy lisztkukaccal teli dobozt 

vesz elő a pult alól, ad néhány darabot az 

éhes jószágnak. „Kézzel nevelt” – mondja, 

én meg bólintok, mintha ez a világ legter-

mészetesebb dolga lenne. Éva valahova 

elszaladt, így megyek egy kört, míg várok 

rá. Akárcsak a gyerekek, én is meredten 

nézem a lógó szárnyú nandut, akiről kide-

rül, semmi baja, egyszerűen kényelmes 

így neki. A szurikáták kíváncsian néznek 

minket, mi meg őket, meredten bámuljuk 

egymást. Cseppnyi félelem sincs bennük, 

inkább kíváncsiság. A hiúz pont azt csinálja, 

mint bármely házimacska, utánozhatatlan 

pózban alszik. A petymeg elbújt, ő éjszaka 

szereti mutogatni magát. Most az állatkerti 

csemege nem jöhet szóba a járvány miatt, 

az állatsimogatás is ezért marad el, a gye-

rekek legnagyobb bánatára. Megnézem 

még az öreg nutriát, akit Újpesten talál-

tak sérülten, láthatóan jól van, dohogva 

mászkál a ketrecében. A Benett-kenguruk 

úgy ugrálnak Szentendrén, mintha Auszt-

ráliában lennének, ők a Fővárosi Állat- és 

Növénykertből érkeztek ide. Közben befut 

Éva, beül a kasszába, én pedig lecsapok rá.

„Tudod, nekem az első randim sem egy 

kávézóban vagy moziban volt, hanem tel-

keket mutogattam Jocinak, hogy melyik 

lenne jó állatkertnek” – részletezi az első 

randevú történetét. „Éva kiskora óta állat-

bolond, csak az állatok érdekelték” – teszi 

hozzá Lovas József, akivel láthatóan jól si-

került az első randi, mert azóta közösen 

működtetik Évával az állatkertet. Nem is 

érti azokat, akik máshogy gondolkodnak. 

Ebből következően egyenes út vezetett az 

állatorvosi egyetemre. Akkor még azt hitte, 

ott mindenki olyan bogaras lesz, mint ő, de 

kiderült, ezt koránt sincs így. „Olyanokkal 

találkoztam, akik szeretik az állatokat, de 

amikor elmentünk terepgyakorlatra, és 

átfutott egy rezes futrinka az úton, akkor 

én letérdeltem és odavoltam tőle, ők meg 

azt mondták, hogy fúj, mi ez. Ezért a zoo-

lógusokkal kezdtem barátkozni, és David 

Taylor könyveket olvastam” – mesél a kez-

detekről Éva. Aztán a véletlennek köszön-

hetően az állatorvosuk, Sátorhelyi Tamás 

hüllőspecialista lett, és Éva nála kezdett 

dolgozni. Innen már egyenes út vezetett 

a hüllőkhöz. Annyira, hogy sok évvel ez-

előtt megszervezte az első Terrarisztika 

Budapest börzét, ahol 3000 ember fordult 

meg évente háromszor egy hétvégi nap 

a Syma csarnokban. Ez később abbama-

radt, de ennek folyományaként a Gőzhajó 

utcában 2014-ben megnyílt a Szentendrei 

Akvárium és Terráriumház. Fentre hüllők, 

alulra pedig őshonos hazai halak kerültek. 

Egy nyári szezonra terveztek, csoportos 

vezetéseket tartottak gyerekeknek és 

felnőtteknek. Akkora siker lett, hogy so-

káig járták az óvodákat és iskolákat saját 

hüllőiket mutatva be, előadásokat tartva 

az állatokról. Az állatkert megvalósítása 

2015-ben kezdődött, Éva pedig pontosan 

tudta, hogy a kert csak Szentendrén lehet.

Dr. Schütz Éva I Fotó: Medveczki Tamás

Szentendrei Kisállatkert I Fotó: Medveczki Tamás
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A kezdetek

Éva egy éven át bejárt az önkormányzat-

hoz, hogy hol lehetne állatkertet létrehoz-

ni, de mindig más információt kapott. Vé-

gül elkerült valakihez, aki rámutatott egy 

területre. Éva elment a megadott helyre, 

és talált egy eladó telket. Ezzel kezdődött 

az építkezés. A leosztás egyszerű volt, Joci 

csinálta a fizikai munkát, úgy, hogy sem 

áram, sem víz nem volt a területen, míg 

Éva a papírmunkákat intézte. Az építke-

zés haladt, amint összegyűlt egy kis pénz, 

ment anyagra, vagy amire épp kellett. Mire 

majdnem elkészültek, beütött a járvány, 

ami alaposan felforgatta az életüket. Éva 

aktívan praktizál egy rendelőben, így sza-

badságra készült a nyitás előtt. A korábbi 

heti 2x16 órára nyúló rendelői munka he-

tente négyre nőtt. Az élet úgy hozta, hogy 

Éva szinte a nyitásra zuhant be az állat-

kertbe. És ez azóta így megy, reggel 8-tól 

este tízig.

Állat- kontra természetvédelem

Az állatkertben több mentett állat talál-

ható: őzek, nutria, illetve több lábadozó is 

van a területen, a teknős óvodáról nem is 

beszélve. A petymeg Hollandiában szüle-

tett, cumisüveggel nevelték, és így került 

az itteni állatkertbe. A nandu egyedül volt, 

ő azzal a céllal érkezett, hogy legyenek 

fajtársai.

Az őzek közül az egyiket az 1-es úton 

szedte össze egy kamionsofőr, most itt él. 

Éva és Jocó mindketten úgy látják, fontos 

lenne tudatosítani az emberekben, hogy a 

vadállat nem való otthonra, bármilyen cuki 

is. „Ha azt látod, hogy a kanapén fekszik az 

őz a plüssök között, meg a róka puszilgatja 

a kisgyereket, akkor az embereknek nem 

az fog eszébe jutni, hogy ez óriási fele-

lősség, hanem az, hogy aranyos a Bambi, 

miért ne hoznánk haza, aztán ha nagy lesz, 

elengedjük. Sok állatvédő csoport az egy 

százalék SZJA-támogatás miatt megható 

történetként, lájkvadászatra használja az 

állatokat, melyeket a profi fotósok fény-

képeznek, cuki nevet adva az állatoknak. 

Számomra az Állatmentő Sereg az egyik 

leghitelesebb szervezet, nem köntörfa-

laznak, hanem megmutatják, milyen az, 

ha például több róka van egy házban. Az 

egyáltalán nem a tisztaságról szól, ha-

nem arról, hogy mocsok van, és a rókák 

őrjöngenek. Erre viszont nem jár 15 000 

lájk” – részletezi Joci, mi is a baj szerinte 

az állatvédelemmel itthon.

Éva hasonlóan plasztikus történettel áb-

rázolja, mi a különbség a két dolog közt. 

„Egy mókust megtámadott egy sikló, és 

együtt leestek egy fáról. Nagy nehezen 

megmentették a mókust a sikló szorítá-

sából. De az senkiben nem merült fel, 

hogy szegény sikló mit fog enni. Ez az ál-

latvédelem… Ez nálam úgy nézett volna 

ki, hogy arrébb rakom őket. Ez a termé-

szetvédelem. Vagy mondok más példát: 

volt egy sün, aki elkezdett ellenni. A szü-

lőcsatornában elakadt egy kölyök, és a sün 

méhgyulladás következtében haldokolni 

kezdett. Megműtöttem az állatot, a sün 

meggyógyult, és szabadon engedtük, de 

a természetvédelmi értéke ennek az ál-

latnak nulla. Ez a tett állatvédelmi dolog 

volt, nem természetvédelmi. A sünnek 

vagy el kellett volna pusztulnia, vagy sza-

porodóképesnek maradnia. Ha nem vesz 

részt a populációban, úgy csak a helyet 

foglalja, de minek? És nem az emberek ál-

tal nyilvántartott haszonról van szó, hanem 

a populációban elfoglalt szerepéről, amit 

ha nem tud teljesen betölteni, akkor an-

nak semmilyen természetvédelmi értéke 

nincs. Az állat- és természetvédelem közt 

rettentő nagy különbség van, és én inkább 

természetvédő szeretnék lenni, annak el-

lenére, hogy ez állatvédőként rettentő sok 

konfliktust eredményez az én lelkemben 

is. Az állatkert jó hely arra, hogy akinek tu-

dunk, segítsünk. De nem mindenáron. Ha 

holnap behoznak egy őzet, én azt repatri-

álni fogom, és ha januárban kilövi a vadász, 

akkor ő így járt. Ha mentek egy rókát, ak-

kor őt is repatriálni fogom, és nem adom 

oda „kanapé” rókának. Nagyon fontos még 

egyszer elmondani, hogy őzikét nem ra-

kunk ágyba, rókával nem kuckózunk. Aki 

ezt csinálja, az nem értette meg az álla-

tokkal való bánásmódot. Az állatvédelem 

sokak számára – tévesen – azt jelenti, hogy 

mindenáron megmentek mindent, de sok-

szor nem tudják, valójában mivel tesznek 

jót a természetnek.” Persze ha jön egy állat 

– és naponta jön egy-egy – akkor Éva és 

Józsi kezeli őket, majd megpróbálják őket 

visszaszoktatni a természetes közegükbe, 

a természetbe, vagy ha ez nem lehetséges, 

és tud boldog életet élni, akkor marad az 

állatkertben.

Ötletekből nincs hiány

Ha lesz elegendő terület és pénz, az ál-

latkert bővülni fog. Hogy az ötlet nem 

csak légből kapott, arra bizonyíték, hogy 

a hüllőház tervei már megvannak, meg-

van az építési engedélye, már csak az 

anyagi források hiányoznak. Miközben 

erről beszélünk, egy látogató is a bőví-

tésről érdeklődik. Szóba kerülnek a bö-

lények, mire Éva szeme felcsillan. Ők az 

igazi álomállatok számára, na persze a 

hüllők mellett.

Zimre Zsuzsa

Lovas József I Fotó: Medveczki Tamás

Szentendrei Kisállatkert I Fotó: Medveczki Tamás
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A pólós, aki nem tudott úszni

Simon Henrik négyévesen szembenézett a halállal, nagyjábólötven százalék 
esélye volt az életben maradásra. A kényszer vitte le az uszodába, s küzdeni 
tudásának köszönhetően most, 23 évesen a sokszoros bajnok,  
korábbi BEK-győztes Vasas játékosa.

…mert az élet szép.

Szobafogságra ítélhet bennünket egy át-

kozott járvány, senkiházi emberek rúghat-

nak ki a munkahelyről, özönvíz zúdulhat 

a nyakunkba heteken át, miközben bele-

fulladunk az álmosító fülledtségbe, ám az 

ember olyankor is azt mondja, erősnek kell 

lenni. Simon Henrik már aprócska gyerek-

ként megtanulta, milyen is, amikor küzdeni 

kell, akkora volt, mint egy vödör, de az élet 

nem kímélte, és irtózatos csatára késztette. 

Négyévesen szembenézni a halállal szinte 

lehetetlenség, egy gyerekember fel sem 

fogja mi történik vele, s körülötte. Huszon-

három esztendős, életerős fiatalember, és 

csupán foszlányokban emlékezik arra az 

egy esztendőre, amikor az orvosok nagyjá-

ból ötven százalék esélyt adnak arra, hogy 

életben marad…

„Tulajdonképpen a kényszer vitt le az 

uszodába. Szégyelltem magam a ba-

rátaim előtt, hogy nem tudok úszni. Ez 

2007-ben történt, és én megszeppent 

ifjúként jelentkeztem edzésre a leányfa-

lui strandon a Kópés srácok közé. Aztán 

egyre jobban ment a vízenjárás, egyre 

ügyesebben szeltem a habokat, s köz-

ben irigykedve néztem, ahogy játszanak, 

vízilabdáznak a többiek. Akkor döntöttem 

el, hogy pólózni fogok, és meg sem állok 

a válogatottságig. Ez így persze szépen 

hangzik, de igencsak messze voltam még 

az álmaimtól. Merthogy eleinte azt gon-

doltam, kapus leszek, kivédek, kiütök, 

kifejelek minden jobbról, balról érkező 

lövést, ám Kósz Zoltán, az edző finoman 

azt mondta nekem: Henrik, tempózzál ki a 

kapuból, szép nagydarab, erős srác vagy, 

neked a mezőnyben a helyed. Rendkívül 

hálás vagyok ennek a klubnak, edzők-

nek, csapattársaimnak, mert csodálatos 

esztendőket töltöttem a Kópé színeiben. 

Mindez 2013-ig tartott, amikor leigazolt az 

ország egyik legjobb, legerősebb csapa-

ta, a Szolnok…”

Simon Henrik nemcsak a vízilabdáért, 

Szentendréért is rajong.

Még szép. Aki itt nőtt fel, az menthetetle-

nül szerelmese lesz a városnak. Budapest 

közelsége, ám mégis a vidék bája és han-

gulata keveredik itt, és egy lelkes fiatalem-

ber megannyi izgalmas programmal teheti 

felejthetetlenné a gyerekkort, az ifjúságot.

„Rengeteget futballoztam a Vasvári-la-

kótelepen található dühöngőben, persze 

mindezt a vízipóló edzések mellett, amo-

lyan szabadidős programként. De olyankor 

jutott idő ücsörögni a Duna-parton, lent a 

régi töltésen, fagyit nyalogatni, a turisták 

sokaságát nézni, barátokkal beszélgetni. 

Furcsa is volt, amikor Szolnokra igazolá-

som miatt egy ideig nem itt éltem, és isko-

lába sem Szentendrén jártam. De azt mon-

dom, a pályafutásom szempontjából óriási 

előrelépés volt, hogy szinte gyerekfejjel 

mutatkozhattam be a legmagasabb osz-

tályban, klasszis játékosok között. Aztán 

néhány év múlva jött a Vasas érdeklődése, 

ajánlata, és én visszaköltözhettem Izbég-

re, és újra igazi szentendreinek vallhattam 

magam. Azóta mindennaposak a tréningek 

a Komjádi uszodában, hogy aztán jöhes-

sek vissza, haza, gyönyörű városomba. A 

Vasas fontos számomra, otthonra leltem 

az angyalföldi klubnál, és most úgy tűnik, 

hogy ez a nagy múltú, sokszoros bajnok, 

korábbi BEK-győztes, komoly szurkolótá-

borral rendelkező klub ismét a legjobbak 

közé kerülhet az új támogató és a bomba-

erős igazolások miatt. Büszke vagyok rá, 

hogy továbbra is számítanak rám, és alig 

várom, hogy a járvány után újra meccseket 

játszhassunk…”

Ha most ez egy pozitív hangulatú sportcikk 

lenne, akkor befejezhetnénk úgy is, hogy 

hajrá Henrik, csakhogy van a történetben 

egy felkavaró momentum, már persze ha 

a leukémiát, ezt az átkozott betegséget 

annak lehet nevezni. Simon Henrik négy 

éves volt, amikor ezt a kórt diagnosztizál-

ták nála.

„Olykor számomra is furcsa visszagondol-

ni arra az időszakra, néha olyan az egész, 

mintha nem is velem történt volna. Négy-

évesen már nagyon is érdeklődő az ember, 

látja, érzékeli a világban zajló eseménye-

ket, de igazából nem tud szembenézni 

azzal a ténnyel, hogy akár meg is halhat. 

Nyolc hónapig voltam kórházban, de ez is 

úgy maradt meg bennem, mint egy hosz-

szú, elképesztően hosszú szobafogság. 

Kaptam folyamatosan a kemoterápiát, az 

orvosok pedig nyugtatták, biztatták a szü-

leimet, és nem győzték hangsúlyozni, hogy 

erősnek kell lenni, mert bármi megtör-

ténhet. Vannak fotóim arról az időszakról, 

látom magam sápadtan, ahogy kihullott 

hajjal, riadt tekintettel nézek bele a világ-

ba. Évekig jártam rendszeres kontrollvizs-

gálatra, aztán 2014-ben egészségesnek 

nyilvánítottak. Azóta szerencsére csupán 

sportorvosi vizsgálatokra kell járnom, de 

ez hozzátartozik az élsportolói léthez. Bí-

rom a terhelést, s bekerültem a válogatott 

keretbe. Mondhatom, hogy harmonikus 

az életem, kedvenc csapatommal immár 

újra a bajnoki címért harcolhatok. Ha pedig 

nem a vízilabda tölti ki éppen az időmet, 

az életemet, akkor biciklizek a városban, 

vagy túrázok a Kőhegyen, Pismányban, és 

viszem magammal a két tacskómat…”

Simon Henrikre, s ebben akár nagytételben 

is lehetne fogadni, előbb-utóbb rácsodál-

kozhatunk, ahogy nézzük a hatalmas, róla 

készült fotót a város valamelyik pontján, 

alatta nagybetűkkel: „Büszkeségeink”. Mert 

ha valamiféle törés nem áll be a pályafutá-

sában, akkor akár világbajnoki vagy olimpiai 

bajnoki címmel büszkélkedhet. Tehetsége, 

kitartása, szorgalma megvan ehhez. S cso-

da-e ha a huszonhárom esztendős fiatal-

embernek rendszeresen az jut az eszébe:

…mert az élet szép.

Sinkovics Gábor

Simon Henrik



19
–

s
P

o
r

t

Városi legendák
A Púpos

Katonatiszt volt. Ránézésre szigorú, rend-

szerető ember. Ám aki ismerte, és épp 

nem bakaruhában mászkált a laktanyá-

ban, az pontosan tudta róla, hogy rajon-

gásig szereti a futballt, és imádja az életet. 

Budai II László, az Aranycsapat jobbszél-

sője 1983. július 2-án hunyt el, mindössze 

ötvennégy esztendős volt. Ennek most 

lesz harminchét esztendeje. Gyerekként 

sokszor láttam őt. Bejáratos voltam a ka-

tonai főiskolára, a „Kossuth”-hoz, mi több, 

a Púpos becenevű egykori kiváló csatár 

még azt is megengedte, hogy aprócska, 

húszkilós gyerekként együtt tréningezzek 

a Kossuth KFSE labdarúgóival. Néztem 

a tréninget, hallgattam, ahogy olykor 

kiereszti a hangját, korhol, dicsér, biztat 

és helyretesz. Úgy néztek rá a játékosai, 

olyan tisztelettel figyelték és hallgatták a 

szavait, ahogy egy legendához illik.

1967-től 1978-ig dolgozott Szentendrén. 

Túlzás nélkül mondhatjuk, ő volt akko-

riban városunk legismertebb, legnép-

szerűbb polgára. S a szentendreiek, az 

az ezer, olykor kétezer ember, akik rend-

szeresen kijártak vasárnaponként a lak-

tanyában lévő pályára, és nézték, ahogy 

csapatunk, a KKFSE meccsel a Budafok-

kal, a Ganz Mávaggal, presztízscsatát vív 

Esztergommal és Váccal, a meccsek után 

mindig odamehettek hozzá. S Budai II 

László leállt bárkivel anekdotázni, Puskás 

Öcsiről, Bozsik Cucuról, Kocsis Kockáról, 

a Helsinkiben 1952-ben kivívott olimpiai 

bajnoki cím mámoráról, felejthetetlen 

pillanatairól mesélni. Amikor 1979-ben 

itt hagyta Szentendrét és a csapatot, a 

futball-láz már jócskán alábbhagyott a 

városban. Mintha a Púpos jelenléte jelen-

tette volna az igazi varázslatot…

Aztán még dolgozott egy évet Fóton, a 

helyi csapatban, majd befejezte az ed-

zős kö dést. Mintha érezte volna a vég 

közeledtét. S három év múlva hunyt el.

A szíve vitte el, a versenyszerű sportolás 

befejezése után felszaladt, felugrott rá 

néhány kiló, igaz, soha nem volt az a fi-

ligrán alkat. de senki sem gondolta volna 

róla, hogy beteg. Hosszú évek múltán az-

tán elnevezték róla a Rákospalotai Sport-

telepet, amelyet azóta Budai II László Sta-

dionnak hívnak. S ha egyszer valakinek 

eszébe jutna elnevezni a mi egykoron 

népszerű laktanyában található pályán-

kat, nem is lehetne más a név, mint Budai 

II Lászlóé. Még akkor is, ha ezzel Rákospa-

lotán már megelőzték Szentendrét.

A legenda a miénk! Köztünk él – és velünk 

marad az idők végezetéig.

– sg –

A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. július 8-áig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

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

Kisállatkertbe (Tegez utca 1.) szóló két belépőjegyet sorsolunk ki.

A szerencsés nyertes nevét az augusztus 5-i lapszámunkban tesszük közzé.

A május 20-i rejtvényünk helyes megfejtése a „csupaszív szeretet” volt.

A nyertes: Sárközi Bettina

Nyereménye a Teddy Beer által felajánlott 2 db marhahúsos BBQ burger, melyet a 

bisztró kérésre házhoz is szállít.

Bartha Álmos

EGYÜTTES, 
AKINEK NINCS 
SZERENCSÉJE 
A SZERELEM-

BEN

OROSZ IGEN!

MAGASBAN 
MUNKÁT 
VÉGZÉS 

TECHNIKÁJA

NAGY
RUHAMÉRET

MEZTELEN 
NŐ MŰVÉSZI 
ÁBRÁZOLÁSA

STEPHENIE ... 
A TWILIGHT 

SOROZAT 
SZERZŐJE

ÁKOS
LEMEZE

ÉKEZETES 
BETŰ

... ISZIK, 
HARAP: A 
TEQUILA 

FOGYASZTÁSI 
MÓDJA

LAS...
SPANYOL

POPZENEKARrejtvénye

MEGFEJTÉS




        

FÉRFI NÉV 
KUPAGYŐZTESEK 
EURÓPA KUPÁJA  MEGEGYE-

ZÉSBEN VAN! 
NŐI SZÜLŐD 

ÁGA
RÓMAI 50

ZÉRÓ 
NAGYON 
TISZTA 

 

KÁRTYA JEL

BŐR 
ANGOLUL 

 BETŰ
KIEJTVE  SAINT LUCIA 

DOMAIN KÓDJA 
LÉTEZIK KOPASZ

CIN
FORMÁJA 

 ZSÁKUTCA 
JELE


 AZ ÓRA JELE 

DUPLÁZVA 
ÖREG FÉRFI

POZSONYI 
AUTÓJELZÉS

MORÁLBAN 
VAN! 

ALUMÍNIUM 
JELE  ZENEKAROK DÖNTÖ-

GETNI SZERETIK






SZÉN JELE KÓRHÁZ JELE

...JÁTSZIK 
ZENEKAR 


EZT TETTE 
OZZY A DE-
NEVÉRREL





Rajzpályázatot hirdet a MANK
Gyermekrajzpályázatot hirdet Gyermeknap alkalmából a MANk Magyar Alkotóművé-

szeti közhasznú Nonprofit kft. a szentendrei általános iskolások számára. A fiatalok 

két kategóriában, alsósok és felsősök között szállhatnak versenybe június 26-ig a 

MANk ajándékcsomagjaiért.

Ehhez nem kell mást tenniük, mint választott 

technikával megfesteni vagy éppen meg-

rajzolni a hozzájuk közel álló személyeket, 

akikkel már rég találkoztak, vagy kedvenc 

helyeiket, ahová igazán vágynak a rendkívüli 

helyzet elvonultával. A legjobb alkotásokat 

virtuális kiállításon mutatjuk be! A pályázat 

beadási határideje: 2020. június 26.

Pályaművet készíthet minden szentendrei 

székhelyű általános iskola alsó- és felső-

tagozatos tanulója, aki a pályázat beadási 

határidejéig érvényes tanulói jogviszony-

nyal rendelkezik. Egy tanuló csak egy al-

kotással vehet részt a pályázaton.

A beküldött pályamű bármilyen techni-

kával készülhet: ceruza, filctoll, festék, 

zsírkréta, toll, kollázs, montázs stb. hasz-

nálatával. Az alkotás maximum A3-as oldal 

méretű lehet. Pályázni két korcsoportban 

lehet (1-4. osztályosok, 5-8. osztályosok).

A pályázatokat a kozonseg@alkotomuve-

szet.hu címre várjuk a pályaműről készült 

jó minőségű fényképpel, a kitöltött jelent-

kezési lappal és adatvédelmi nyilatkozat-

tal. Az email tárgyában fel kell tüntetni a 

„Gyermekrajzpályázat 2020” címet és az 

alkotó nevét. A pályázat leadásával kap-

csolatos részletek megtalálhatóak a www.

alkotomuveszet.hu honlapon.

A beküldött pályázatokat szakmai zsű-

ri értékeli a benyújtási határidőt követő 

legfeljebb 30 napon belül. A zsűri által 

kiválasztott legjobb pályázatokat virtuális 

kiállításon mutatjuk be a MANK honlapján, 

illetve közösségi médiafelületein. Továbbá 

a meghirdetett két kategória első három 

helyezettje a MANK által összeállított aján-

dékcsomagban (festőkészlet, színes ceru-

zakészlet, hátizsák, toll, mappa) részesül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás 

kérhető a kozonseg@alkotomuveszet.hu 

címen.
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Avakumovics Avakum és az „avacumica”
Avakumovics Avakum (1774-1811) szentendrei szerb költő, katona, 
zenész és fuvolaművész, az avakumica nevű fúvós-billentyűs hangszer 
feltalálója. Az alábbiakban a Pest Megyei Hírlap Szentendre különkiadásának 
1958. június 28. és július 5-i lapszámaiban megjelent írást adjuk közre.

Emlékezés egy magyarországi szerb fu-

volaművészre, akihez egy német költő 

ódát írt

A Vasárnapi Ujság az 1899. évi 6. számában 

az alábbi érdekes kis írást közölte:

„Avakumovics Avakum őrnagy, született 

Szentendrén, már 12 éves korában általános 

figyelmet keltett művészi fuvolajátékával. 

Alig érte el a 16-ik esztendejét, fölcsapott 

a granicsárok közé, majd a francia hábo-

rúk alatt Német- és Olaszországban nagy 

tetszést aratott játékával. Nápolyban egy 

gazdag angol Londonba hívta meg, évi 

10.000 Ft. fizetést kínálva neki, de A. visz-

szautasította fényes ajánlatot, nem akarván 

megválni hazájától, s nem engedett azután 

sem az egymást érő csábitásoknak, ame-

lyekkel külföldre csalogatták. Ahelyett le-

mondott a hadseregnél elfoglalt rangjáról, 

miután tizenegy sebet kapott és visszavo-

nulva Szentendrére, csendesen élt kedvenc 

hangszerének, s a költészet muzsájának. 

Verseit német és szerb nyelven írta, de ezek-

kel meg sem közelitette elragadó fuvolajá-

tékát. Egy ujfajta billentyüs fuvóhangszert 

is feltalált, amelyet a maga nevéről nevezett 

el avacumicának. Ma már a nevét sem is-

merik, pedig a magyar zenetörténet érdekes 

emléket őrizhetett volna meg benne. Még 

megérhette, hogy 21 évi katonai szolgálat 

után őrnagyi rangot nyert, de nem sokáig 

örülhetett a méltó kitüntetésnek, mert még 

azon év (1811) május 14.-én tüdőgyulladás-

ban kimult.”

Ennek a cikknek nyomán vehette fel a fló-

taművész-granicsárőrnagyot dr. Gulyás 

Pál az általa szerkesztett „Magyar írók és 

munkái” című antológiájába is (I. kötet, 

1939.), mert az ott közölt életrajzi adatok 

egyes kitételei teljesen azonosak a Va-

sárnapi Ujságban olvasottakkal, és így lett 

Avakumovics Avakum, bár verseit szerb 

és német nyelven írta, nyilván magyaror-

szági – szentendrei – származása alapján, 

egyúttal magyar íróvá is avatva.

Ezzel aztán – azt hittük – Avakumovics ne-

vével a magyar irodalom berkeiben már 

nem fogunk többé találkozni. Legnagyobb 

meglepetésünkre és örömünkre azonban 

egy későbbi hírlapi tallózásunk alkalmával 

a Hazai s Külföldi Tudósítások egy régi szá-

mában („Pestről, szombaton, Pünkösd hava 

11-ik napján, 1811”). „Tudományos dolgok” 

cím alatt a következő pár soron akadt meg 

a szemünk:

„An den genius Avakumovics Flőte (Tek. 

kapitány Avakumovics Ur Haránt Sipjának 

Geniusahoz) von Gottlieb Hiller Tarnov den 

15. Okt. 1807 übersetz und herausgegeben 

von Michael Vitkovits Consistorial Fiscal. 

Németből magyarra Vitkovits Mihály Ur 

consistoriális fiscalis) Pesten 1811.”

Mi sem természetesebb, hogy e „felfede-

zés” után azonmenten ott (Nemzeti Múze-

um Széchenyi-könyvtárában) kikérettük 

Vitkovics Mihály műveit, hogy megkeres-

sük bennük a fenti „Tudósítás” ban említett 

műfordítást, amelyet hamarosan meg is 

találtunk.

Íme a vers:

Avakumovics harántsípjának géniuszához

– németből –

Nem halandó ember kebléről eredtél,

Nem, te isten-ihlet által teremtettél,

Te még soha nem hallatott flóta-szellem,

Mert nem földi édes hangod bájszózata,

A milyent teremtőd te beléd alkota,

melylyel szívlángzásba tudod hozni mellem.

Életemért téged bizvást megváltnálak,

Csakhogy végem felé megint hallanálak,

Ó, eképen halnom bizony szép lehetne:

Lelkem vigan adna bucsut porlakának,

S idegeim édesben feloldoztatnának,

Ha szent szavad felém még egyszer 

zenghetne.

(1811)

Ez a vers – az az elragadtatott hang, amely-

ben az íródott – az olvasóban azt az érzést 

kelti, hogy közvetlen élmény hatására szü-

letett. Mint hogy pedig Hiller – mint egyik 

könyve tanúsítja – utazgatásai közben 

Magyarországon is megfordult, nem le-

hetetlen, hogy Avakumovicsot itt – Szent-

endrén – hallotta fuvolázni. „Rejtély” a vers 

körül csupán az, hogy a költő ezt a spontán 

hangulatú versét miért keltezi mégis más-

honnan, éspedig abban az időben megle-

hetősen távoli helyről: Tarnowból? Avagy, 

amikor Hiller ott járt (1807. okt. 15.), ugyan-

akkor teljesített ott katonai szolgálatot az 

egykori granicsártiszt? …

A könyvtárakban végzett kutatásaink után 

felkerestük a Zeneművészeti Főiskolán 

Harai Ferenc professzort, a fuvolatan-

szék vezetőjét, akinél az iránt érdeklőd-

tünk, hogy van-e tudomása Avakumovics 

Avakum flótaművészről és az „avacumi-

cá”-ról, vagyis arról, hogy élt itt hazánk-

ban, Szentendrén, a múlt század elején 

egy granicsártiszt, aki nemcsak művésze 

volt a fuvolázásnak, és aki egy német 

költőt egy elragadtatott vers megírására 

ihletett, hanem – ahogy a Vasárnapi Ujság 

közölte – „egy újfajta billentyűs fúvóhang-

szert” is feltalált?

Hartai professzor közlése szerint azonban 

– sajnos – a fuvolatörténelem sem Ava-

kumovicsról, sem az „avacimicá”-ról mit 

sem tud.

Jártunk Szentendrén is, az ottani görögke-

leti szerb püspökségen, megtudakolandó, 

hogy Avakumovics Avakumnak élnek-e ott 

esetleg leszármazottai vagy rokonai?

A püspökségen kapott felvilágosítás sze-

rint az Avakumovics-család teljesen kihalt 

– ilyen nevűek az ottani szerb lakosság 

körében ma már nem élnek –, de egyházi 

vonatkozásban ez a név nagyon is ismert 

és tisztelt, mondhatnánk így is: előkelően 

hangzó név, mert az Avakumovics-család 

a múltban két püspököt is adott a magyar-

országi szerb egyháznak. Az egyik volt A. 

István, előbb károlyvárosi, majd temesvári 

püspök, a másik A. Pál, előbb pakráci, ké-

sőbb aradi püspök.

Dr. Beér Gyula

művészettörténeti kutató

Avakumovics Avakum sírja Szentendrén I 
Fotó: Lázár Zsófia
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Pirk Ambrus 1944-ben Gödöl-

lőn született, mely a XX. szá-

zad elején a magyar szecesz-

szió bölcsője volt. Nagyszülei, 

Remsey Jenő festőművész 

és Frey Vilma iparművész, a 

Gödöllői Művésztelep alkotói 

voltak. Édesanyjával, Remsey 

Ágnes iparművésszel és édes-

apjával, Pirk János festőmű-

vésszel néhány évig Gödöllőn 

élt, ahová a szülői házhoz ké-

sőbb is gyakran visszatért. A 

művész család légköre, mely 

a gödöllői szecesszió hagyo-

mányaiból táplálkozott, jelen-

tette a gyökeret és az éltető 

talajt is Pirk Ambrus munkás-

ságának kibontakozásához. Ez 

összecsengett a szecesszió 

össz-művészetiségre törekvő 

szellemiségével, ami egyben 

egy életformát is jelentett, mely áthatotta 

az élet minden művészeteken kívüli terü-

letét is: Pirk Ambrus ezeket a hatásokat 

később saját kertművészetében ötvözte 

és fejlesztette tovább.

Munkásságában – mint ahogy a szecesz-

szióban is – megtalálható a növényi mo-

tívumokból levezetett formarendszer. Ez 

látható a természetben vagy a képzeleté-

ben megszületett terményeket idéző dísz-

kútjai, szökőkútjai és a növényi indák kacs-

karingóit stilizálva alkalmazó kandeláberei, 

utcabútorai esetében. De más párhuza-

mokat is megfigyelhetünk. Pirk Ambrus 

táj- és kertépítészetében a szecesszióhoz 

hasonló univerzalitás valósult meg. A lé-

tesülő terv minden elemét összhangban 

álmodta meg, a környezet legapróbb 

részleteitől a kert, az utca, a tér, a város 

és a táj nagyobb összefüggésrendszeréig. 

Univerzális táj- és kertépítészi terveiben, a 

növények és sziklák kiválogatásán és cso-

portosításán túl, iparművészeti szinten, ő 

maga tervezte meg az összes elemet és 

berendezést: a csobogókat, a díszkutakat, 

a szökőkutakat, a vízeséseket és tavakat, a 

kerti– és utcabútorokat, a kandelábereket, 

a szemét-tárolókat, a csatorna fedlapokat 

épp úgy, mint a térelválasztó elemeket, 

hirdetőoszlopokat, lépcsőket vagy bur-

kolatokat.

Megvalósult tervei ezért idézik művészi 

színvonalon a természet és az ember al-

kotta táj harmóniáját.

Történelmi városok – ez a háttér tette le-

hetővé, hogy több jelentős városunk (Győr, 

Székesfehérvár, Pápa, Kőszeg, Sopron, 

Szeged, stb.) városközpontjának arculatát 

megtervezze, melyek fokozatosan meg-

valósulva több évtizedre meghatározták e 

települések közterületeinek arculatát. Pirk 

Ambrus tervezte például Kőszegen a Fő 

teret, az utcabútoroktól a kandeláberekig, 

a fedlapoktól a szökőkutakig, Székesfe-

hérváron a Városház teret és környezetét, 

Győrben a fő gyalogos utcát és környe-

zetét.

Utcabútorai, kútjai, szökőkútjai, kandelá-

berei stb. megtalálhatók pl. Budapesten, 

Székesfehérváron, Győrben, Pápán, Esz-

tergomban, Szolnokon, Szegeden, Hévízen, 

Kőszegen és országszerte más városokban.

Országos- és helyi tervpályázatok díjazott-

ja volt. 2005-ben Ormos Imre emlékérem-

mel tüntették ki. Ezt a díjat azok a hazai 

és külföldi szakemberek kaphatják meg, 

akik a táj- és kertrendezés terén kimagas-

ló tevékenységet fejtettek ki, illetve akik 

a szakterület fejlesztéséhez 

nagymértékben hozzájárultak. 

A Budapesten megrendezett 

Európai Kert Konferencián a 

négy legszebb magyarországi 

kert között három kertjét mu-

tatták be. Pro Urbe Szentendre 

Díjat kapott 2014-ben.

Szentendre főkertésze volt 

1968-tól 1970-ig. Harminc 

éven keresztül tevékenykedett 

a Műemléki Albizottság tagja-

ként. Ezalatt városáért odaadó 

szeretettel és szakértelemmel 

dolgozott. Szentendrén, köz-

területen csak néhány kisebb 

terve valósult meg. Ennek elle-

nére mindig szívesen segítette 

a várost szakmai tanácsadás-

sal vagy társadalmi munká-

ban végzett tervezéssel. Egy 

évtizedig küzdött a Pirk János 

Múzeum megvalósításáért.

Megjelent szakkönyvei: Ötletek a kert be-

rendezéséhez és a Játékról komolyan című 

munkái.

Önálló és csoportos kiállításokon szere-

pelt.

Fájó szívvel búcsúznak tőle:

szerető családja, barátai és tisztelői

Pirk Ambrus többé már nincs közöttünk
Pirk Ambrus 1949. óta Szentendrén élt és alkotott, idén júliusban töltötte volna 
be 76. életévét. De édenkertjeit itt a Földön már nem tudja tovább tervezni, 
mert 2020. június 11. óta már nincs többé közöttünk! Így sokak által kedvelt, 
derűt sugárzó alakját a szentendrei utcák, terek nem láthatják többé.

2020. májusban elhunyt 

szentendrei lakosok

Miklós Tibor 85 év

Benkó Judit 77 év

Németh Jánosné 83 év

Deli János 58 év

Bogya Gerzsonné 81 év

Kondella Mária 68 év

Gomboczné Szabó Terézia 65 év

Kováts Szabolcsné 66 év

Naszvadi Sándor 72 év

Antalicz József 58 év

Gyuriczky Ferencné 67 év

Bruckner Lajosné 84 év

Szabó László 71 év

Hartai Imre 60 év

Markó Ida Ilona 73 év

Madari István 81 év

Pirk Ambrus
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Rambo2 2017-ben született, és 2020-ban 

került a menhelyre. Bekerülése után na-

gyon hamar kiderült, hogy roppant okos, 

és fiatal kora ellenére – vagy épp azért 

– kíváncsi és tanulékony. Kutyáink több-

sége nyitott az emberi kapcsolatra, érin-

tésre, szeretetre, de mintha Rambo2-nél 

minden a „szorozva kettővel” állapotban 

lenne. Emlékezetes volt, amikor egyik 

önkéntesünk első alkalommal vitte ki, és 

úgy jöttek vissza, hogy Rambo2 már le is 

nyűgözte a viselkedésével. Kifejezetten 

szereti az emberi társaságot, de szertelen, 

dinamikus természete miatt inkább 10 év 

feletti gyerekek mellé javasoljuk. És már 

most szólunk: egy macska is bujkál benne. 

Nem, nem nyávog, de amikor séta közben 

megáll, és mellé guggolsz, akkor pillana-

tok alatt hozzád bújik, és ha kedvére való a 

kapcsolat, szó nélkül hanyatt dobja magát 

és pocaksimogatást kér. De a kedves ter-

mészete mellett igazi őrző-védő feladatot 

is ellát. Ha másik kutyás sétáltató közelít, 

Rambo2 haladéktalanul jelzi: ez a kétlábú 

most hozzá tartozik, kéretik a kettejük idilli 

együttlétét nem zavarni. Fontos: a leírtak 

ellenére Rambo2 határozott, irányító kezű 

gazdit igényel, mert ellenkező esetben 

könnyen „fejrenövés” esete forog majd 

fenn.

Egyedüli kutyának javasoljuk. Oltva, ivar-

talanítva, chippel adjuk örökbe.

Ha úgy gondolod, hogy te vagy Rambo2 

álomgazdija, írj vagy hívj minket! Elérhe-

tőségeink: arvacska.szendre@freemail.hu 

vagy +36/20-384-6715.

Ha nem tudod örökbe fogadni, de támo-

gatnád a szépséges kutyus ellátását, ak-

kor a szokott módokon segíthetsz:

– az Adhat vonalon: 13600/64, vagy

– bankszámlánkra történő utalással: 

64700076-10006234 (a megjegyzésbe 

írd be: Rambo2), vagy

– boldogságkártya megvásárlásával.

Jelentkezz tűzoltónak!
segíteni akarsz a bajba jutott embertársaidon?

Bátor és elhivatott vagy?

Akkor nálunk a helyed!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentendre Hivatásos Tűzoltópa-

rancsnokság felvételt hirdet gépjárművezető és beosztott tűzoltó munkakörre. 

Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

előnyök:

•  biztos munkahely

•  hivatás

•  változatos munkakör

•  a kiképzést követően átlagosan havi 

8 szolgálat

•  sok szabadidő

•  tanulási, továbbképzési lehetőség

•  egyéb szakma megszerzésének 

lehetősége

•  tervezhető életpálya

•  előmeneteli lehetőség

•  sportolási lehetőség

•  béren kívüli juttatások

•  felszereléssel, ruházattal történő 

ellátás

•  kedvezményes üdültetés

•  gyermektáboroztatás

A hivatásos állományba vétel feltétele:

•  18. életév betöltése

•  büntetlen és kifogástalan életvitel

•  cselekvőképesség

•  magyar állampolgárság

•  legalább középfokú állami iskolai 

végzettség (érettségi vagy 

szakiskolai végzettség)

•  alkalmassági vizsgálatokon való 

megfelelés

•  Gépjárművezetői munkakörbe „C” 

kategóriás jogosítvány

A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150 000 forint tá-

mogatás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi háromszori 

étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.

A képzést követően bruttó 250 000 – 270 000 forintos illetményt tudunk biztosítani.

Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakmai iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást 

kérni a

06-27/314-005 telefonszámon vagy a human.vac@katved.gov.hu email címen 

lehet.

Nyugdíjba vonuló pedagógusok

Pieke Ágnes óvodavezető (Szent András Óvoda)

Csuhai Erzsébet óvodavezető (Izbégi Tagóvoda)

Bernáthné Iflinger Teréz igazgatóhelyettes (Barcsay Jenő Általános Iskola)

Illésné Liska Teréz tanár (VSZC Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola)

Györe Zsófia tanár (VSZC Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola)

Benkovics Anna tanár (Izbégi Általános Iskola)

Császár Csaba tanár (Szent András Általános Iskola)

Motesiczky Mariann tanító (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium)

Szűcs Julianna technikai dolgozó (Református Gimnázium)
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ZENE ÉS LÉLEK
Allegro

Stresszteli világban élünk, amely állandó, 

gyötrő sietségre késztet. A karantén kény-

szerű csendje sem fékezte meg feltétlenül 

a belső rohanást. A stressz, nyugtalanság 

sajnos hűséges kísérője a pszichének. 

Nagy feladat, hogy ezt az állandóan jelen-

lévő feszültséget csökkenteni lehessen. A 

megelőzés egyik fontos tényezője a belső 

nyugalom növelése – az évezredes múlt-

ra visszatekintő zeneterápiás módszerek 

a lélek csendesítésére, olykor a lendület 

visszanyerésére, vagy épp a depressziós 

tünetek enyhítésére szolgálnak. Módszerei 

nagyon változatosak, a zenével a kisebb 

problémáktól kezdve akár komoly pszi-

chés betegségek esetén is előidézhető 

pozitív változás. Rendkívül sok fajta zenét 

használhatunk önmagunk megnyugta-

tására, vagy szakember segítségével, a 

klasszikus opusoktól kezdve a meditatív 

zene számtalan változatáig, a népzene 

csodálatos alkotásaitól a modern zene 

alkotásainak alkalmazásáig.

Molto vivace

A zene az általános és individuális fejlő-

dés segítője. Játszani tanít, felszabadít, 

egyfajta gyógyító tudatállapot-változást 

idéz elő, amely alkalmas arra, hogy oldja 

a nem kívánatos gátlásokat, csökkentse 

a pánik érzését, a szorongást, fokozza az 

adott személyiség megfelelő kapcsolat-

tartásának esélyeit a világgal. Hozzáse-

gít önmagunk felfedezéséhez, a lelki 

egyensúly megőrzéséhez, hozzájárulhat 

a harmonikus kapcsolatok kialakításához, 

megőrzéséhez.

Valaki mondta egyszer, hogy a „gyermek 

maga a melódia” – és valóban, a kisgyer-

mek lelki fejlődéséhez, megküzdő stra-

tégiáinak kialakításához, dinamikájához, 

kreativitásának kibontakozásához a zene 

nagymértékben hozzájárul – a korai szoci-

alizáció fontos eleme, amely még az anya-

méhen belül elkezdődik.

Moderato

A muzsika segíthet az indulatok optimális 

kezelésében, csökkentheti az agresszív 

megnyilvánulásokat. A viselkedés aktív 

zenehallgatóknál jobban szabályozható, 

hozzájárulván a lelki egyensúly megőr-

zéséhez. Óriási szerepe van pl. a közös 

éneklésnek az együttműködés fejlesz-

tésében, a kommunikáció asszertív al-

kalmazásában, az együttes élmény át-

élésében.

Statisztikai adatok, tudományos vizsgála-

tok igazolják, hogy a zene hatással van a 

testhőmérsékletre, a szívritmusra, a vér-

nyomásra. a pszichoszomatikus beteg-

ségek gyógyításában is fontos szerepet 

játszik. Menedék a stressz támadásaival 

szemben – számos dallam csökkenti az 

elalvási problémákat, elsimítja, moderálja 

az érzelmi amplitúdókat.

Az Egészségfejlesztési Iroda különféle 

csoportjaiban éppen ezért alkalmazunk 

relaxációs, meditatív zenéket, s tapaszta-

lataink szerint jótékony hatásuk kiválóan 

alkalmas a pszichés preventív munkára.

Andante

További terveinkben ezért a muzsika to-

vábbra is kitüntetett szerepet fog játszani. 

Leendő csoportjainkban (iskolai munkánk-

ban, biblioterápiás tevékenységünkben, a 

kamasz önismereti/drámapedagógiai te-

vékenységünkben) is alkalmazni kívánjuk.

Meggyőződésünk, hogy a zeneterápia ele-

meinek használata óriási lehetőségeket 

rejt magában, jóllehet – természetesen 

– zeneterápiai csoportot egyelőre nem 

indítunk az iroda jellegéből adódóan. De 

megnyugtatásul, alkalmazott módszer-

ként nagyon fontosnak találjuk – különö-

sen a Kodály-módszer szülőhazájában – a 

muzsika segítő, támogató erejét.

„A zene lelki táplálék és semmi mással 

nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vér-

szegénységben él és hal.” (Kodály Zoltán)

Horváth Judit pszichológus

Szentendrei Járás 

Egészségfejlesztési Iroda

Olvasói levél

Az összetartozás tüze vagy „össztűz”?

Az összetartozás és a megbékélés tüzeként kellett 

volna gyújtani, nem csak Magyarországon, hanem a 

hét szomszédos országban is. A 100 éves évforduló 

adhatott volna arra lehetőséget, hogy a Trianoni 

Békediktátumra való megemlékezésen a hét ország 

államelnökének és a francia elnök részvételével és 

aláírásával, az országok közötti Megbékélésről szóló 

dokumentum szülessen.

A megbékélésről és az egymás tiszteletéről szólt, 

többek között a köztársasági elnök parlamenti 

beszéde, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter és 

Jelenics István atya a Magyar Kurírban megjelent 

nyilatkozata. A hét országban élő magyarok és 

a különböző nemzetiségek nemzeti identitásuk 

tisztelete és gondozása érdekében a megbékélés 

jegyében a folyamatos párbeszéd elengedhetetlen. 

Ebben az államok és a helyi önkormányzatok mindig 

számíthatnak a vallási identitásukat is gondozó 

egyházakra, vallási felekezetekre. Harminc évvel 

ezelőtt ez volt a szándékom és az egyházaknak is, 

amikor közösen elkezdtük, az állam és az egyházak 

kapcsolatának újragondolását. Nem véletlen az elmúlt 

30 évről írt könyvem címe „Párbeszéd az emberért”. A 

parlamenti képviselők előtt álló 12 pont, véleményem 

szerint nem biztos, hogy el tudja érni a köztársasági 

elnök által őszidén elmondott kölcsönös tiszteleten 

alapuló, országok közötti megbékélést. Példaértékű 

lehetett volna, nem csak Európában, hogy a 100 

évre való emlékezés kapcsán 2020-ra a Megbékélés 

évére emlékezhessen majd a jövő nemzedéke és 

a történelem. Talán még nem késő e gondolat 

megvalósítása. Ez felgyorsíthatná Ukrajna és Szerbia 

Európai Unióhoz tartozását, hogy az Összetartozás 

és Megbékélés tüze minden év június 4-én mind a hét 

országban az egymás szeretetének jegyében kerüljön 

meggyújtásra. Szent István intelmeit nem szabadna 

elfelejteni.

2020. 06. 05.

Platthy iván, 

nyugalmazott címzetes egyházügyi államtitkár

Fotó: pexels.com
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áltAláNos seGélYhívÓ: 112

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

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

reNDőrséG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós

PolGárőrséG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-
2110, titkár: Simonyi Zsolt

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

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

szeNteNDrei Járási hivAtAl
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu)
Tel: +36-26/501-900
1818 (0-24 órában elérhető)
FAX: (26) 501-940
jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Ismét fogadják az ügyfeleket az alábbi időpontok-
ban: hétfő: 7:00-17:00, kedd: 8:00-16:00, szerda: 
8:00-16:00, csütörtök: 8:00-16:00, péntek: 8:00-14:00
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

ÜGYfélszolGálAti iroDA
Duna korzó 25.
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Július 3-ától – időpontfoglalást követően – ismét 
fogadják az ügyfeleket, az egy térben egy időben 
tartózkodók létszámának korlátozásával.

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
+36/27-999-688
+36/80-224-488
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

Telefonos ügyfélszolgálatot működik.
Telefonos ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Menüpontok:
0. menüpont: panaszkezeléssel kapcsolatos ügyin-
tézés (hétfő: 8:00-20:00)
2. menüpont: vízmérőállás rögzítés (0-24.h-ig)
3. menüpont: folyószámla egyenleg lekérde-
zés(0-24.h-ig)
4. menüpont: számlázással kapcsolatos ügyintézés 
(hétfő: 8:00-20:00, kedd – péntek: 8:00-14:00)
9. menüpont: általános ügyintézés (hétfő: 8:00-
20:00, kedd – péntek: 8:00-14:00)

Műszaki hibabejelentés:
06 (27) 511-511 (0-24.00)

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

Vasárnaponként a Kálvária Gyógyszertár nyitva 
21:00 óráig

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

Július 5. Kálvária Gyógyszertár

Július 12. Pismány Gyógyszertár

Július 19.  Napvirág-csepp Gyógyszertár

Július 26.  Szent Endre 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
Központi ügyelet: Bükköspart 27.
+36/26-312-650
Hétköznap, hétvégén, ünnepnap:
24 órás orvosi ügyelet működik.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap
9-13-ig, nem szentendrei gyermekek esetén
a helyileg illetékes ügyeletet kell keresni.

GoNDozási kÖzPoNt
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

GYePMester: +36/20-931-6948

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

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

MUNKALEHETŐSÉG
BP. XIV. KERÜLET (ZUGLÓ)
KÖNNYŰ MUNKAKÖRBE

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
SZAKMÁJÁT SZERETŐ

SZOBAFESTŐ MÁZOLÓ, KŐMŰVES, BURKOLÓ, 
ASZTALOS, ÁCS, MŰSZERÉSZ, SZÁMÍTÓGÉP SZERELŐ, 

VILLANYSZERELŐ, VARRÓNŐ MUNKAKÖRBE.
TEL.: 20/9-363-900

Karma Gift Shop
www.karmaprint.hu

PÓLÓNYOMTATÁS 
ÉS 100+ AJÁNDÉKTÁRGY FÉNYKÉPES 

NYOMTATÁSA 
MATRICÁZÁS, FELIRATOZÁS, EGYEDI 
REKLÁM, AJÁNDÉK ÉS HASZNÁLATI 

TÁRGYAK
Szentendre, Bogdányi u. 28 

06-70-201-1171 
Facebook: @karmaszentendre 

E-Mail: giftshopkarma@Gmail.com
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Építőipari munkák!

Hőszigetelés, komplett 
lakásfelújítás, kül- 

és beltéri burkolás 
referenciával 

szentendrén és 
környékén

Telefon: 06 20 341 4585

ADÁ SVÉTE L
Almási Katalin készpénzért vásárol leg-
magasabb áron bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, csillárt, hangszert, 
könyveket, hanglemezeket, porceláno-
kat, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, bi-
zsukat, borostyánt, varrógépet, írógépet, 
törtaranyat, szőrmét, teljes hagyatékot 
díjtalan kiszállással, hétvégén is.

Tel. 06-30-308-9148.

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

ÁLL Á S
Szentendrei kisforgalmú élelmiszerboltba 
eladó keresek. Tel. 06-20-935-5129.

Szentendrei családi házba megbízható, 
precíz takarítónőt keresek. Tel. 06-20-
388-3388.

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

Bébiszittert keresek Pilisszentlászlóra 3 
gyerek mellé, azonnali kezdéssel. Tel. 06 
70-526-4345.

EG É SZS ÉG
Érszűkület, pedikűr-manikűr, köröm-
gomba-eltávolítás 10 nap alatt. Tanács-
adás. Tel. 06-30-340-1392.

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javí-
tását vállalom garanciával. Hívjon bizalom-
mal! Tel. 06-20-980-3957.

I NG ATL AN
Szentendrén műemlék családi ház nagy 
kerttel eladó 76 millió Ft-ért. Tel. (26) 
319-984.

Füzesparkban bérelnék vagy vennék 
garázst. Tel. 06-20-320-9247.
Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

OK TATÁ S
Matematikából korrepetálást, vizsgára 
felkészítést vállalok. Távoktatással is. Tel. 
06-30-855-3543.

RÉG IS ÉG
Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
antik bútorokat, festményeket, bronz tár-
gyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, 
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

Arany, ezüst ékszereket; bizsukat; minden-
féle órákat; régi bútorokat, festményeket, 
bronzokat; Herendi, Zsolnay, Gorka stb; 
régi pénzeket, érméket, kitüntetéseket, 
képeslapokat, katonai eszközöket keresek. 
Teljes hagyatékot felvásárolok. Díjtalan 
kiszállás: 06-70-608-6082, szentist-
vankrt25@gmail.com.

SZOLG ÁLTATÁ S
Ács, tetőfedő, bádogos mester vállalja 
új és régi tetők készítését, javítását, cse-
répből és cseréplemezből is. Kiszállás 
ingyenes. Júniusi akció: 06-30-518-0206.

Szeretetteljes felügyeletet vállalok idős 
rokonára több éves tapasztalattal. Tel. 
06-20-430-7979.

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

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

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

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

ÜZ LET
Szentendrén, a Rózsa köz 18. szám alatt 
lévő 170 nm-es műhely irodarésszel kiadó. 
Tel. 06-20-460-8043.

EGYÉ B
Szeretné kiegészíteni nyugdíját? Biztos 
jövedelemre vágyik? Kössön eltartási vagy 
életjáradéki szerződést! Hívjon bizalom-
mal: 06-20-335-2805.

Hirdessen a megújult Szentendre és Vidéke lapban!

Médiaajánlatunkat megtekintheti a www.szevi.hu 
Médiaajánló menüpontra kattintva, avagy hívjon bennünket 

a +36 20/260-4642 telefonszámon.

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

19 MÁRKAKERESKEDÉS • 24 MÁRKASZERVIZ • 1 HELYEN: ÓBUDÁN

REMEK ÁRFEKVÉSŰ
ÚJ AUTÓK
KÉSZLETRŐL, AZONNAL!

TÖBB MINT 500 ÚJ AUTÓ KÉSZLETEN!



2
6

—
h

ir
D

e
t

é
s

e
k

RUHÁZATI NAGYKERESKEDÉS

TÖBB MINT 60 VILÁGMÁRKA 

OUTLET ÁRON  

NŐI, FÉRFI, GYEREK RUHÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

 TOM TAILOR DESIGUAL ORSAY GANT 

PEPE JEANS TRIUMPH  BERSHKA  S'OLIVER  

- 70 - 85 % 

POMÁZ IPARTELEP ICO ÚT 4.
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facebook.com/fashionstockHU/

A BOLTI ÁRAKBÓL AKÁR

instagram.com/minioutletfashionstock/



AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB  
ELEKTROMOS AUTÓKÍNÁLATA EGY HELYEN

Vegye igénybe a 2,5 millió forintos elektromos autóvásárlási, 
állami támogatást, és válasszon 6 márkánk 9 modelljéből!

TAXIZIK?
KÉRJEN EGYEDI 

AJÁNLATOT 
ÉRTÉKESÍTŐINKTŐL, 

AKÁR HÉTSZEMÉLYES 
MODELLRE IS, 55%-OS 

KEDVEZMÉNNYEL!

11 MILLIÓ FT ALATTI AJÁNLATAINK*

Duna Autó Zrt. • 1037 Budapest, Zay u. 24. • Tel.: +36 (1) 801 4051
www.dunaauto.hu/elektromos-autok

Renault  
Kangoo ZE

Renault  
Zoe**

Peugeot  
e-208**

9 753 730 Ft

7 253 730 Ft
10 899 000 Ft

7 849 000 Ft
10 490 000 Ft

7 990 000 Ft

Peugeot  
e-2008**

10 990 000 Ft

8 490 000 Ft

Honda-e**
Nissan  
Leaf**

10 599 000 Ft

8 099 000 Ft
10 690 000 Ft

8 190 000 Ft

Kia  
E-Niro

Hyundai 
Kona Electric

Hyundai 
Ioniq Electric

10 899 000 Ft

8 399 000 Ft
10 999 000 Ft

8 499 000 Ft
10 999 000 Ft

8 499 000 Ft

*Az egyes modellek bruttó árai tájékoztató jellegűek, felszereltségi szint és egyéb kondíciók függvényében változhatnak. **Egyéb kedvezménnyel is csökkentett ár.



HOGYAN ZAJLIK A ZÖLDHULLADÉK
BEGYŰJTÉS JÚNIUSBAN ÉS JÚLIUSTÓL

SZENTENDRÉN?
JÚNIUSTÓL ÚJRAINDULT

A HÁZHOZ MENŐ
ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉS 

A kirakott zöldhulladékos zsákokat 
a VSZ NZrt. a honlapján lévő táblázatok ütemezése 

szerint havonta egyszer, a szelektív hulladékkal 
egyidőben szállítja el. A honlap címe: www.vszzrt.hu

   
Július 1-ig türelmi idő van, addig elszállítanak 

bármilyen zsákban, megfelelően kitett zöldhulladékot. 
Július 1-től csak az átlátszó, lebomló zsákban kitett 

zöldhulladékot szállítják el.

A zsákokba lombot, apróra vágott fa- és 
bokornyesedéket, nyírt füvet, gyomot lehet 

beletenni. Kérjük, hogy a faágakat, dísznövényeket 
darabolva (maximum 1 m hosszig, 10 cm átmérőig), két 
helyen összekötözve, valamint kézi rakodásra alkalmas 

módon összekötve helyezzék a zsákok mellé.
Nem szállítanak el: késve vagy július 1. után nem 
átlátszó zsákban kitett zöldhulladékot, vagy nem 

megfelelő módon összekötegelt zöldhulladékot, illetve 
háztartási és egyéb hulladékot, valamint rönkfákat, 

gyümölcsöket, földes fagyökereket. 

Kérjük, Ön is védje Szentendre környezetét, 
Földünket, használjon lebomló zsákot! Köszönjük 
együttműködésüket! Egyszerű és pénztárcabarát 

megoldás a VSZ NZrt. saját, logóval ellátott, 120 literes 
zsákja. Rendkívül kedvező, 100 Ft/darab áron kapható 

a következő helyeken:

a Hulladékudvarban 
Szentendre, Szabadkai u. 9. 

h–p: 07:00-15:30, / szo: 07:00-13:00

az Ügyfélszolgálaton (Fehérház)
Szentendre, Dunakorzó 25. 

h: 08:00–18:00 / k-sz-cs: 08:00–16:00
p: 08:00–13:00

a pomázi Tűzoltóságon 
Pomáz, Fáy András u. 51. 

nyitva: 00:00–24:00


