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Nekem a nemzeti összetartozás
„Minden egyes ember
értékes”
Levélváltás a HÉV-vonalak fejlesztéséről
A múlt sokszínűségét kutatni. Interjú dr.
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Összetartozás

FELHÍVÁS TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSÉRE
Kincsek egy ékszerdobozban,
avagy Neked mi a legszebb
Szentendrében?
Hiányoznak a sikátorok, a fagyizás, a korzózás,
a piacozás, az ismerősök üdvözlő mosolya?
Ha itt élsz, és hiányzik a mindennapi élet azért,
ha nem itt laksz, de szívesen kirándulnál már
Szentendrére, akkor azért jelentkezz és idézd
fel legszebb élményeidet!
A Szentendrei Kulturális Központ
társasjáték készítő versenyt hirdet!
Ötleteljetek közösen, és csillogtassátok meg
kreativitásotokat: milyen társasjáték tudná felidézni
a legszebb Szentendrei pillanatokat? Egy kártyajáték?
Táblajáték? Határ a csillagos ég! Idézzétek fel,
éljétek át újra, és álmodjátok bele egy társasjátékba
a legszebb pillanatokat, melyek ehhez a gyönyörű
ékszerdobozhoz kötnek benneteket!
Nevezni 3-99 éves korig lehet, egy bármilyen, otthon,
saját kezűleg készített társasjátékkal, ami valamilyen
formában kötődik Szentendréhez.
A társasjátékról fotót és leírást kell beküldeni.

Beadási határidő
MEGHOSSZABÍTVA:
2020. június 15.
A pályaműveket négy korcsoportba soroljuk.
Minden korcsoport győztesét a zsűri választja ki.
A zsűri tagjai: Benkovits György lokálpatrióta
nyugdíjas, Bese Károly Felnőttmegőrző Társasjáték
klub vezetője, Nyulas Ágnes Cerkabella Könyvkiadó
és a Parti Medve Könyvesbolt vezetője, Krizbai
Gergely „Krizbo” grafikus. A facebook oldalunkon
közönségszavazásra is sor kerül.
A nyertesek ajándékcsomagot és szentendrei
megjelenési lehetőséget kapnak.
A pályázati kiírás, beküldés, részletek és friss hírek:
www.szentendreprogram.hu
szentendrei kulturális központ

Összefogás a természettel és a szívünkkel I Varga Virág, képzőművész I katakeeta@gmail.com
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Lapunk megjelenése napján éppen száz éve annak,
hogy a trianoni békediktátum aláírásra került, és tíz
éve, hogy ilyenkor a magyar nemzet összetartozását
ünnepeljük. Egyértelmű volt, hogy ez a lapszám is e téma
köré épüljön, ám ahogy tervezni kezdtük a tényleges
tartalmat, azt éreztük, sokkal nehezebben haladunk,
mint szoktunk. A szokásos hét eleji szerkesztőségi
ülésünkről hazatérve sem hagyott nyugodni a tény,
hogy nem vagyunk készen, ez a lap még nem teljes,
mert kell még lenni valaminek ebben a témában, amiről
itt és most beszélnünk kellene. Itthon – szokásomhoz
híven – a jegyzetfüzetemet hívtam segítségül, és írogatni
kezdtem. Elsőként keretbe az összetartozás szót, aztán
mindent, ami erről az eszembe jutott. „Összetart-e
magyar? Itthon, a határainkon belül.”, „Hol és mikor
van ma szolidaritás köztünk?”, „Hol kellene lennie, ahol
egyébként nincs?”, „Összetart-e a szentendrei?”… És máris
sokkal életszagúbbnak tűnt a téma is.
Amit a közösségi médiában látni, sokszor elszomorító.
Csoportokba verődtünk, a csoportokat vélt vagy valós
ítéletek mentén felcímkéztük, és már rég nem azt
halljuk meg, amit a másik mond, hanem azt figyeljük,
ki mondta. Nem ügyek vannak, amelyek mentén állást
foglalunk, hanem az érveinket azon szempontok mentén
formálgatjuk, hogy éppen ki mellé szeretnénk állni. Pedig
az összes csoport „szereti Szentendrét”…
Könnyű szeretni Szentendrét, és könnyű szeretni
a nemzetet, amíg az egy elvont, kézzelfoghatatlan frázis.
De mi történik akkor, ha Szentendre, avagy a nemzet
életre kel, és egy embertársunk képében jelenik meg
előttünk?
Ez utóbbi kérdés lett a kulcs ehhez a lapszámhoz, és
erre választ keresve születtek a „Téma” rovatunk írásai.
Bízom abban, hogy sikerült jó példákat bemutatnunk,
s azok mentén elindulva olyan nyitott, és egymással
személyes párbeszédet folytató közösséggé válnunk,
amely a tetteivel is érti a szolidaritás lényegét – kelljen
azt határon innen, avagy határon túl gyakorolni.
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Tisztelt Olvasó!

Nekem a nemzeti összetartozás
Ebben a rovatunkban szentendrei járókelők vallanak bizonyos, az adott lapszámunk témájához kapcsolódó kérdésről. Beszélgettünk
már családról, munkáról vagy a szabadságról, ám ezúttal egy sokkal nehezebb témát vittünk magunkkal – a határon túli magyarokkal
való kapcsolódás kérdését. Ezúttal arra kerestük a választ, hogy az utca emberének mit jelent a nemzeti összetartozás.

„Fontos, hogy foglalkozzunk a határon túl
élő magyarokkal, akik önhibájukon kívül
kerültek ebbe a helyzetbe.” (V. Ádám)

„Mindenkinek legyen joga eldönteni, hova
szeretne tartozni, és meg kellene teremteni
annak a lehetőségét, hogy ha valaki magyarnak érzi magát, akkor ezzel tudjon is
élni.” (R. Ági)

„Én nagyon szeretek magyarokkal találkozni külföldön – ez mindig jó érzés számomra.”
(Mariann)
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„Trianont nagyon nehezen élem meg, annak
ellenére, hogy Magyarország sok mindent
elkövetett, hogy a rossz oldalon álljon. Ez
nagyon messzire vezető kérdés, de ha közelebbről nézzük, olyan, mintha egy nap azt
mondanák, Buda igen, Pest nem. Ezt nem
lehet megtenni az emberekkel, mégis megtették.” (Magyar Éva)

„Túl sok a politika ebben a kérdésben. Én
személy szerint úgy gondolom, hogy a határon túli magyarok a magyarországi politikai
kérdésekbe ne szóljanak bele. Ugyanez a
helyzet az itteni munkavállalással is, de
hangsúlyozom, emberileg semmi problémám a határon túl élő magyarokkal.” (Elek)

„Szeretettel fogadjuk egymást, a nyelvünket ápoljuk, az irodalomtól
kezdve a színházig, közös produkciókat alkotunk. Nagyon fontos
lenne, hogy minden határon túli tanulhasson magyarul. Mindenkinek, akinek magyar vér csörgedezik az ereiben, az biztosan szereti a
határokon túl élő magyarokat, akik akaratukon kívül ott ragadtak,
és szeretnének hozzánk tartozni.” (Malatinszky Sándorné)

„Engem a közösen beszélt nyelv köt össze másokkal, nincs bennem harag azzal kapcsolatban, hogy elcsatolták ezeket a területeket.
A közvetlen környezetemben ez sosem volt
téma, nem nagyon beszéltünk róla, vélhetően
azért, mert egy olyan buborékban élek, ahol
az emberek egy bizonyos módon gondolkodnak a témával kapcsolatban.” (Kóbor Ágnes)

„Ugyanolyanok mint mi, egy határ nem jelenti azt, hogy ők más
nemzetséghez tartoznak. Ők hozzánk tartoznak, és nem jelent semmit, hogy egy vonalon túl élnek. Mert a határok csak a fejekben
léteznek.” (Judit)
Összeállította: Zimre Zsuzsa
Fotók: Medveczki Tamás

„Minden egyes ember értékes”
Az ember alapvetően közösségi lény. Igyekszik kapcsolódni
embertársaihoz, csoportokat alkotni. Itt Szentendrén is számos
közösség kovácsolódott össze az évek alatt. Hárman meséltek
nekünk a céljaikról és tapasztalataikról.

mikor egy gyerek ül a képernyő előtt, és
egyedül játszik” – részletezi Bese a törekvéseket. A Megőrzőben mindig van egy
olyan alapválaszték, amiből mindenki
(kezdő és haladó) talál magának valót. A
játékosok közt is van egy kemény mag,
és mindig jönnek újak is. „A korosztály
mostanában 25 évestől a végtelenig tart.
Korábban több iskoláskorú tagunk is volt,
sajnos mostanában ők kevésbé jönnek”
– meséli Károly, majd hozzáteszi: „Szerintem a társasjátékozás összeköt. Ráadásul
léteznek kifejezetten kooperatív játékok
is, melyekben fontos az együttműködés,
az együtt gondolkodás, a döntések közös
meghozatala, a cél közös elérése. Vannak a
vidám, úgynevezett parti-játékok, ahol sok
esetben csapatokat alakítunk, itt is szükséges az egymásra hangolódás. Igen, mindez
összekovácsolódás!” Érdekes megnézni,
hogy a véletlenszerűen alakuló heterogén
társaság hogyan kezeli a különbözőségeket. „Korosztályi szempontból korábban
érdekes volt látni, hogy az asztalnál min-

denki egykorúvá válik, a 15 éves diák és a
nyugdíjas tanító néni. A közös játék – egyebek mellett – toleranciára is tanít. Vannak,
akik lassabban, akkurátusabban tervezik
meg a stratégiájukat, a következő lépésüket, vannak, akik pörgősebben szeretnek
játszani. Akinek ez mégis zavaró mértékű,
a legközelebbi játéknál hasonló stílusú
társat választ. Néhány alkalom múltán is
kezdenek kirajzolódni az emberek alapvető tulajdonságai, ki az, aki nehezen veszít,
aki érzékenyebben reagál a „kibabrálós”
lépésekre, aki könnyebben vagy nehezebben tanul új játékot. Vannak viták, szabályértelmezési konfliktusok, melyeken túl
kell jutni. A különbözőségről annyit, néha
furcsa emberek is megjelennek, akikkel
kicsit nehezebb összehangolódni. Évekkel
ezelőtt járt hozzánk néhányszor egy autista fiatal. 1-2 játékot játszott velünk, aztán
rendre félrevonult egy távolabbi asztalhoz
és egyedül tanulmányozott valami számára fontos dolgot, ám ez nem jelentett problémát senkinek.”

Felnőttmegőrző Társasjátékos Klub
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Felnőttek a játékasztaloknál
Nem mindenki ismeri, pedig 12 éve alakult
meg Szentendrén a Felnőttmegőrző Társasjátékos Klub, melynek tagjai havonta
1-2 alkalommal ülnek le játszani egymással. A klub nem titkolt célja a közösségépítés, azért, hogy helyet és lehetőséget
biztosítson azoknak, akik már szeretnek
társasjátékozni, csak otthon nincs partner
hozzá, vagy akik szeretnének, de eddig
nem volt alkalmuk rá.
A Bese Károly üzemeltette klub nem üzleti
vállalkozás, az összes program ingyenes.
Károly komoly játékgyűjteményét bocsátja
az emberek rendelkezésére a Dunaparti Művelődési Házban tartandó játéknapokra, de mások is beviszik a játékaikat.
„Működésünk révén folyamatosan szeretnénk arról meggyőzni az embereket,
hogy együtt, élőben játszani a legjobb.
És jó lenne a fiatalokat is elmozdítani a
számítógép, a tévé elől. Csukás Istvántól
olvastam: Nem tudok annál szomorúbb
és magányosabb dolgot elképzeli, mint

Hiába tűnik úgy, „csak” játszanak együtt
az emberek, egy ilyen klubnak is erős közösségformáló ereje van. A találkozások
örömtelik, márciusban mindig megünnepelik a klub születésnapját is. A társasjátékozás összehoz, erre jó példa, hogy alkalmanként, családilag is összeverődnek
a játékosok egy-egy játéknapra.
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A hely, ahol offline lehetnek a fiatalok
Offline Center néven működik 2016 óta
az Ady Endre úti volt Rodin kávézó. Itt
mégsem csak egy névváltásról van szó,
az egykori vendéglátóipari egység helyét
egy ifjúsági/közösségi központ vette át,
ami azt a célt és szükséget kívánja betölteni, hogy a Szentendrén és környékén élő
fiatalok biztonságos helyen és otthonos
környezetben tudjanak kikapcsolódni, és
közben személyes, „offline” kapcsolatot
ápoljanak egymással. Ennek keretében
indult el az Offline programsorozat. „Itt a
fiatalok nemcsak baráti társaságban lehetnek, hanem a különböző értékközvetítő,
-teremtő programjainkon keresztül fejlődhet a jellemük, a személyiségük és akár a
hitük is” – vázolta Barbarics Péter, az Offline
Center vezetője.
A hitnek azért jut szerep a történetben,
mert a Szentendrei Baptista Gyülekezet
alapítványa, a Kőhegy Alapítvány tartja

A Mompreneurs csapata

A klubban sokan megfordulnak, a gyere-

Vállalkozó anyák

kektől az idősekig, így máris működik a közösségi tér funkció, amelynek nagy szerepe van az összekovácsolódásban. És hogy
mi a helyzet a különbözőségekkel? „Nagy
öröm számunkra, hogy különböző kulturális háttérből, társadalmi rétegből vagy
korosztályból látogatják az Offline Centert.
Úgy gondoljuk, hogy minden egyes ember

A Mompreneurs 2017 októberében jött létre, hogy az egymás közelében élő vállalkozó anyák ne csak online, hanem személyesen is meg tudják osztani tapasztalataikat,
segítsék, erősítsék egymást, és esetlegesen helyi együttműködéseket hozzanak
létre. A Szentendre és környéke csoport az
első regionális kezdeményezések között
indult el. „Anyukaként sokan elszigetelődnek, aztán ha még vállalkozó is, akkor az
rátehet még egy lapáttal a nehézségekre.
Ilyenkor jó, ha az ember két legyet üt egy
csapásra, és elsősorban olyan társaságot
keres, ahol hasonló cipőben járó nők vannak” – meséli Mészáros Andrea. A Mompreneurs anyukák havonta találkoznak,
megosztják egymással tapasztalataikat,
hiszen vállalkozói útjuk igencsak különböző pontjain járnak. „Az időgazdálkodás,
stresszkezelés is kimeríthetetlen téma,
hiszen a nap nekünk is csak 24 órából áll.”
Persze a találkozókon a nők összekovácsolódnak, egyre jobban megismerik egymást,
barátságok alakulnak ki, és számos sikeres

Barbarics Péter, az Offline Center vezetője I Fotó: Medveczki Tamás

fent a helyet. Ez persze nem jelenti azt,
hogy mindenkire ráerőltetnék a keresztény tanokat. „A centerben dolgozó munkatársak hívő keresztény emberek, főleg
ebben mutatkozik meg a hitélet. Mindemellett bizonyos időközönként alkalmakat
teremtünk arra, hogy a hitről is lehessen
beszélgetni velünk, de természetesen
senkit nem kötelezünk, hogy csatlakozzon
bármelyik felekezethez.”

önmagában nagyon értékes, és így kezelünk minden betérőt, függetlenül a hátterüktől.” Az eredeti terv sem csupán az volt,
hogy a csellengőket összetereljék, hanem
hogy egy olyan tér jöjjön létre, ahova mindenki szívesen tér be munka vagy iskola
után. Ez, úgy tűnik, sikerült is, a közös játék
mellett a délutáni tanulásra is beugranak
a fiatalok, sőt, ha valaki megéhezne, büfé
is rendelkezésre áll.

együttműködés is létrejött már. A csapat
igen sokszínű, korban, habitusban, vállalkozói tapasztalatokban is nagyon sokféle
nők közössége ez. „Mindenki ott segít, ahol
tud, hozza a saját, speciális tudását. Nagyon motiváló és inspiráló ez a sokféleség.
Ráadásul összeköt minket egy láthatatlan
közös szál, ami főképp a hasonló helyzetekből és problémákból szövődik. Örülünk
egymás sikereinek, megosztjuk egymással
a ‘sikersztorikat’. Ha pedig mégsem a tervek
szerint megy minden, abból is igen sokat
lehet tanulni. Emberileg is kiváló társaság
jött össze, ez az őszinte és támogató légkör
manapság nagy kincs.” A klubtagok számára
fontos a kölcsönös tisztelet, az összetartás,
a tudásmegosztás. Egymást támogatva, felkarolva pedig együtt lép előre a közösség is.
Zimre Zsuzsa

Levélváltás a HÉV-vonalak fejlesztéséről

A fejlesztés célja, hogy megkezdődjön a
H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a
H7-es csepeli HÉV-ek korszerűsítésének,
összekötésének tervezési előkészítése, az
észak-déli városi-elővárosi vasúti tengely
kialakításának első lépéseként. További
általános célok: kevesebb átszállással
járó közösségi közlekedési kapcsolatok
kialakítása, új HÉV-járművek közlekedé-

uniós forrásokból tervezik megvalósítani
Budapesten és az agglomerációban.
A tervek szerint a H5 HÉV vonalán a megállóhelyek korszerűsítése – az akadálymentesítése mellett – az intermodalitást
(többféle közlekedési eszközt, módot kombináló, eszközváltó csomópontok) szem
előtt tartó környezetrendezést is magában
foglalja. Békásmegyer és Szentendre kö-

séhez szükséges infrastruktúra tervezése, a HÉV-vonalakon az utazási sebesség
növelése, az utazási komfort javítása, a
HÉV-vonalak környezetének rendezése, a
közvetlen belvárosi kapcsolat létesítése a
metróvonalakkal.
A BFK tájékoztatása szerint februárban
már kiírták a nyílt közbeszerzési eljárást a
szentendrei, ráckevei és a csepeli HÉV-vonalak korszerűsítésének engedélyezési és
kiviteli tervére, valamint a kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítésére. Várhatóan
2020 nyarán kerül sor – közbeszerzés eredményeként – a szerződések megkötésére.
A fejlesztést a 2021 és 2027 közötti európai

zött a menetidő csökkentése érdekében
teljes pályarekonstrukcióra, valamint új
biztosítóberendezés és energiaellátási
rendszer telepítésére kerül sor. Ezzel a
fejlesztéssel lehetővé válik a szerelvények
sűrűbb követésű közlekedése is. A tervezés során vizsgálni fogják Szentendréről
a gyorsított HÉV-közlekedés lehetőségét
is. Csökken a zaj- és környezetterhelés is.
A távlati tervek szerint Kálvin tér és Óbuda
között alagút épül, de megmarad a Batthyány téri HÉV szárnyvonal is.
Mivel a szentendrei végállomás regionális
jelentőségű intermodális csomópont, minden közlekedési ágazatra és a környező

városszövetre kiterjedő újragondolása, táj
építészetileg és urbanisztikailag értékes
kialakítása meghaladja a projekt kereteit, ezért ebben a BFK számít Szentendre
Önkormányzatának együttműködésére és
szerepvállalására.
Fülöp Zsolt válaszlevelében részletezte az
elmúlt két évtized városfejlesztési koncepcióiban és a tanulmánytervekben szereplő
víziókat, és a konkrét terveket
a végállomás és környezetével
kapcsolatban. A tavaly készült
terveket a BFK rendelkezésére
bocsátotta.
A rövid távú célok kapcsán javasolta:
- A vágányok visszahúzásának megvizsgálását, ami jobb
kapcsolatot eredményezne a
parkolók és Volán pályaudvar
irányába (nagyobb városi tér,
közlekedési terület lenne kialakítható a vágányok végén,
korszerűbb és kényelmesebb
utasáramlást téve lehetővé).
— Az utaskiszolgáló létesítmények funkcióinak közös átgondolását, valamint a fedett-fűtött váró és akadálymentesített
vizesblokk kialakítását.
— A
HÉV-szerelvényekkel
szembeni elvárásoknál fontosnak tartotta a free wifit, a
220V-os áramellátást, valamint
néhány ülés asztalkával is ellátott kialakítását.
— Közvetlen gyorsjárat indítását Szentendre és Békásmegyer között a csúcsidőben.
Fülöp Zsolt polgármester válaszában
sajnálattal vette tudomásul, hogy a H5
HÉV-vonal tervezési feladatait tartalmazó nyílt közbeszerzési eljárás kiírása előtt
nem volt lehetőség az egyeztetésre, mert
az ajánlati felhívás elég konkrétan lehatárolja a tervezési feladatot. A vezérigazgató
megkeresése azonban reményt jelenthet
arra, hogy a tervek végső kialakításában
van még beleszólási lehetősége, mozgástere a városnak, illetve a térség önkormányzatainak.

7–város

Levélben tájékoztatta Fülöp Zsolt polgármestert Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési
Központ (BFK) vezérigazgatója az északi és a két déli HÉV-vonalak felújításával, illetve
azok összekötésével kapcsolatos projekt jelenlegi helyzetéről. A vezérigazgató egyben
kérte a polgármester véleményét a helyi igényekre vonatkozó fejlesztési elképzelésekről.

RÖV I D HÍR E K
SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN Július 3-tól személyesen is
intézhetjük ügyeinket a Városi Ügyfélszolgálatnál és a polgármesteri hivatalban
időpontfoglalást követően: +36/26-300407; ugyfelszolgalat@szentendre.hu. A
Főépítészi Irodán július 3-ától fogadják az
ügyfeleket, melyhez szintén előzetesen
kell időpontot egyeztetni a kiss.gabriella@
szentendre.hu email címen.
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TOVÁBBRA IS DIGITÁLIS MUNKAREND A
kormány rendelkezése értelmében tanév
végéig, június 15-ig érvényben marad a
tantermen kívüli, digitális munkarend, viszont június 2-tól minden iskolában meg
kell szervezni a gyermekek felügyeletét. A
gyermekfelügyeletben részt vevőknek június 2–15. között elsősorban felzárkóztató,
tanulást támogató tevékenységeket lehet
szervezniük, június 16–26. között pedig már
a következő tanévre is készülhetnek. Június
26-ig az étkezést is biztosítani kell a gyerekeknek. Tömeges rendezvényeket, ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket nem
lehet szervezni, de kisebb csoportokban,
osztályonként megengedett az összejövetel, és a bizonyítványok átadását is meg
lehet így szervezni.
KINYITOTT A BÖLCSŐDE Május végétől
a városi bölcsőde a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik, az ellátás
igénybevételéhez nincs szükség orvosi

HULLADÉKUDVAR TELJES KAPACITÁSSAL
Júniustól a Szabadkai utca 9. alatt működő
hulladékudvar teljes kapacitással működik,
és előzetes időpont-egyeztetésre sincs
szükség. Továbbra is javasolják a hulladék
udvar területén a maszk és kesztyű használatát, illetve a nagyobb távolság megtartását. A Városi Szolgáltató tájékoztatása
szerint gumiabroncsok leadására továbbra
sincs lehetőség. A hulladékudvar nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 7:00-15.30,
szombaton 7:00-13:00.
FIZETŐS LETT A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
A járványhelyzet első két hónapjában az
önkormányzat térítésmentesen biztosította a meleg ételt az ezt igénylő 70 felettieknek, de júniustól – a veszélyhelyzet
fennállásáig – térítés ellenében biztosítja.
A napi ebéd ára 750 forint, a csomagolás és
a házhoz szállítás költségét továbbra is az
önkormányzat állja. A szociális étkeztetés
jövedelemtől függő ellátás, akinek az ebéd
befizetése a megélhetését veszélyezteti, a
Gondozási Központhoz fordulhat a +36/26311-964 telefonszámon.
MEGLETT AZ AUTÓ AZ ORVOSI MŰSZEREKKEL Május 19-én megtalálták dr. Bartha Zsolt autóját Esztergomban, amelyet az
orvos pilisszentlászlói otthona elől loptak
el orvosi műszereivel együtt 10 nappal korábbal. Az eltűnt eszközök pótlására hamarosan gyűjtés is indult, melyet visszautaltak
az adományozóknak. Azon összeget, melyek visszautalására az adományozók nem
tartanak igényt, a pilisszentlászlói rendelő
berendezésére és felszerelésére fordítják.
ÚJ MENTŐAUTÓ SZENTENDRÉN Május
28-án egy új Volkswagen Crafter típusú
mentőautót adott át Hadházy Sándor, országgyűlési képviselő a Szentendrei Mentőállomásnak. A Dunakanyart ellátó mentőállomáson egy gépjárművet lecseréltek,
így továbbra is három darab vonulhat riasztás esetén.

igazolásra.
MÓDOSULTAK AZ IDŐSÁVOK A PIACON Május 23. szombattól módosultak az idősávok
a Bükkös-parti piacon: a 65 év alattiak plusz
egy órát kaptak, vagyis ők 6.00-9.00 óra között, valamint 11.00-14.00 óra között vásárolhatnak. A 65 év feletti vásárlók idősávja
9.00-től 11.00-ig tart. A fertőzésvédelmi előírásokat – maszk, távolságtartás – továbbra
is be kell tartani, viszont nagyobb területen
lesz piac, így már minden asztalon kínálják
portékájukat az árusok.
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
A Városi Szolgáltató Nonprofit nZrt. újraindította a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést
június 1-jétől. A gyűjtési naptár megtekinthető a szolgáltató honlapján: www.vszzrt.hu.

tálhatnak az utcákon, az épületek között,
az udvarokon, portákon és az üvegfallal
ellátott lakásbelsőkbe is betekinthetnek.
Nyitva tartanak a múzeum boltjai, vendéglátóegységei: az étterem, a pékség,
a portéka- és a szatócsbolt. Hétvégente
pedig a Magyarország népi építészetét,
lakáskultúráját bemutató házak, épületek
is kinyitnak.

A DICSŐ-TELKEKNÉL TOVÁBB FOLYNAK
A VIZSGÁLATOK Civilek jelzése alapján
indult vizsgálat a Püspökmajor-lakótelep
alatt található építkezésekkel kapcsolatban. Mint azt előző lapszámunkban
megírtuk, két hete helyszínbejárást tartott
Szentendre főépítésze és több képviselő
is, hogy felmérje, történt-e bármilyen szabálytalanság az építkezések során. A bejárást követően az önkormányzat bekérte
a tulajdonosi közműterveket, a főépítész
pedig az e-napló adatait. Az önkormányzat
kezdeményezte a jegyzőnél a Natura 2000es terület és a magántulajdonok határán
húzódó közterületek „helyi jelentőségű
védett természeti területekké” való nyilvánítását, ami természetben a Pomázi köz
– Vasúti villasor, és a vele párhuzamosan
haladó csatorna területét érinti, egészen a
Korona utcáig. Ehhez szükséges az érintett
nemzeti park igazgatóságának és további
hatóságok bevonása is.
ÚJ KAPITÁNYSÁGVEZETŐ Június 1-jétől Krauth Ferenc rendőr alezredes lesz a
Szentendrei Rendőrkapitányság megbízott
vezetője. A korábbi vezető, Kovács László
rendőr alezredes a Belügyminisztériumban
folytatja a munkáját.

ISMÉT VÁRJA LÁTOGATÓIT A SKANZEN
Megnyitotta kapuit a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum. A múzeum hétköznapokon sétálójeggyel látogatható (1000 Ft) a megszokott
nyitvatartási időben – keddtől péntekig 9.00
és 17.00 óra között. Hétvégeken a normál
múzeumi belépő érvényes. Rendezvényeket augusztus 15-ig nem tart a Skanzen.
Hétközben kikapcsolódhatnak a látogatók a múzeum 60 hektáros parkjában. Sé-

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE Az Aquapalace Kft. 2020. május 29-én a 2000 Szentendre, Kálvária út 16/C címen található, kivett
uszoda és szabadidő központ megnevezésű
ingatlan (V8 Uszoda és Szabadidőközpont)
utcafronti részén található 103,87+174,99 m2
alapterületű üzlethelyiség(csoport) bérbeadás útján történő hasznosítására újabb
nyílt ajánlati felhívást tett közzé. Az ajánlat
benyújtásának határideje: 2020. június 30. 16
óra. A helyiség megtekinthető munkanapokon 9 és 17 óra között, a +36/70-684-6334
telefonszámon előre egyeztetett időpontban. További részletek: www.szentendre.
hu/v8-uszoda-felhivas-uzlethelyiseg-hasznositasara

Bonyodalmak a piac körül

K I E M E LT HÍR
BRINGÁS-KOMPOK SZENTENDRÉN El
sősorban az Eurovelo 6 kerékpárút meghosszabbítását jelenthetik azok a kishajók,
melyek Szentendre és Szigetmonostor,
illetve a sziget és Göd között közlekedhetnének, amennyiben pénz és akarat is
rendelkezésre áll majd. Pásztor Zoltán, a
Pásztor-rév tulajdonosa közös levelet fogalmazott meg a szentendrei és a szigetmonostori polgármesterrel, melyet Orbán
Viktor miniszterelnök mellett Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter és Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is megkapott.
Az Eurovelo 6-hoz kapcsolódó átkelőhajók
becsült építési költsége 120 millió forint.
A hajók mellett kikötőhelyekre is szükség
lesz, ezek átlagosan 12 millió forintba kerülnének. Első körben egy hajó készülne
el, mely 12 ember és bicikli befogadására
alkalmas. A részletes tervek megvannak,
ha az állam rábólint és az önkormányzatok
is látnak benne fantáziát, akkor elindulhat
a komptaxi szolgáltatás.

vizsgálat elrendelését tenné indokolttá.
A vizsgálat rámutatott továbbá arra is,
hogy dr. Szenczi Koppány teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezett az eljárás során való

üzemeltetésére, 2021-ben kiírandó pályáztatás során figyelembe fognak venni.
A vizsgálat ideje alatt derült ki, hogy május
23-án és 27-én részben, illetve egyáltalán
nem volt jelen szakképzett gombavizsgá-

Bükkös-parti piac I Fotó: Medveczki Tamás

képviseletre, így részvétele jogszerű volt.
Ami pedig az üzemeltetést illeti, a nyertes
társaság döntése és felelőssége, hogy az
üzemeltetési feladatokat személyesen
kinek a közreműködésével és milyen jogviszony alapján látja el.
Fülöp Zsolt a jelentésre reagálva azt nyilatkozta, hogy „fontos tanulságokkal járt
ez az eljárás”, melyeket a piac hosszú távú

A tervekről megkérdeztük Pásztor Zoltánt, a Pásztor-rév tulajdonosát is, aki
fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy
nem az a célja, hogy kizárólag ő üzemeltesse ezeket a hajókat, inkább a vízi
élet megreformálásában lát fantáziát.
„Ha megvan az akarat, akkor elképzelésem szerint ez 2023-ig megvalósítható,
és egy olyan kiemelkedő turisztikai élményt jelenthet a vendégek számára,
amire máshol nincs példa Magyarországon. A turista eldöntheti, hogy a Postás
strandtól Leányfalura menjen fel hajóval, vagy szálljon ki a szigeten valahol”
– mesélte a terveket a SzeVi-nek. A kikötőket és a bicikliutat persze össze kellene kötni, de a megfelelő infrastruktúra
kialakításával, vendéglátóhelyek létrehozásával ebből mindenki profitálhatna. A környezetbarát hajtásrendszerrel
ellátott hajók akár egy fő személyzettel
is működhetnének.”
Megkérdeztük továbbá a biciklisták egy
képviselőjét is, ő hogyan látja a komp
tervét, jelenthet-e alternatívát a tervezett hídhoz képest. Bürger Zoltán, a
Magyar Kerékpárosklub szentendrei te-

ló a piacon, holott ez az elvárás a Zero-24
Kft.-vel kötött szerződésben is kötelezettségként szerepel. Magyar Judit és Laárné
Szaniszló Éva képviselők egyaránt jelezték
a problémát a jegyzőnek, így dr. Schramm
Gábor soron kívüli nyilatkozatot kért, és tájékoztatta az üzemeltetőt, hogy az azonos
körben elkövetett ismételt mulasztás a
szerződés felbontásához vezethet.

rületi szervezetének aktivistája válaszolt
kérdéseinkre. „Az Eurovelo 6 kerékpáros
túraútvonalnak vonzó színfoltja lehet a
kerékpáros komp. Őszintén örülnék, ha
a Pásztor-rév így bővíthetné a szolgáltatásait. Amennyiben sikerül a szolgáltatás
árát a taxi jellegű működés mellett a mostani kompárakhoz igazítani, úgy népszerű
lehetőséget fog biztosítani a szentendrei
Duna-ágon való átkelésre a térségbe biciklivel érkező turisták számára. Kíváncsian várom, mikor és hogyan fog megvalósulni a Kormány terve az EV 6 vonalának
Szentendrei-szigetre való átvezetésére,
és annak hivatalosan is részévé válik-e
majd az új bringás komp. A komp nyilván
nem lehet alternatívája egy hídnak, hiszen
nem fog ingyenes, az év és a nap bármely
szakában használható megoldást nyújtani a szigetmonostoriaknak arra az igényre,
hogy gyalog vagy kerékpárral érhessék el
a szentendrei iskolákat, hivatalokat, üzleteket, a HÉV- és a Volánbusz-állomást.
Ennélfogva pedig azt sem várhatjuk el
tőle, hogy csökkentse a 11-es út autóforgalmát” – fejtette ki válaszában.
- zzs -
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Még csak néhány hónapja van új üzemeltetője a piacnak, de folyamatosak a
panaszok – kezdetben az üzemeltető és a
termelők vitatták a veszélyhelyzetre való
tekintettel történt bezárás jogosságát,
majd az újranyitást követően a lakosság és
a helyi Fidesz-frakció is további aggályokat
fogalmazott meg.
A piac üzemeltetésére idén januárban
írtak ki pályázatot, melyre ketten jelentkeztek. Az egyikük a piac eddigi üzemeltetője volt, a másik pályázó pedig egy tavaly
ősszel alapított gyömrői székhelyű cég,
a Zero-24 Healthy Lifestyle Kft. A pályázatot utóbbi nyerte meg, többet ajánlva,
ezzel megkapva az üzemeltetés jogát
2021. február 28-ig. A Zero-24 2,6 millió
Ft+ÁFA/év összegért üzemeltetheti a piacot, ám a napokban felmerült a kérdés: a
tényleges üzemeltetést végző dr. Szenczi
Koppány milyen jogviszonyban áll a céggel, mely a szerződést aláírta. Az aggályok hatására Fülöp Zsolt polgármester
vizsgálatot rendelt el a piac ügyében, és
a város aljegyzőjét, dr. Bartha Enikőt bízta
meg azzal, hogy vizsgálja ki a pályáztatási
és szerződéskötési eljárást. Aljegyző as�szony május 29-én küldte meg a vizsgálat
eredményét, melyben több hiányosságra,
időbeli csúszásra, határidő túllépésre mutattak rá, azonban olyan súlyú mulasztás
nem került megállapításra, amely bármely munkatárssal szemben fegyelmi

A múlt sokszínűségét kutatni
A trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából Egry
Gábor történésszel, a Politikatörténeti Intézet főigazgatójával beszélgettünk
1920. június 4-e történeti okairól és következményeiről, valamint az ezek
alapjául szolgáló nézőpontok sokszínűségéről.
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Mit jelent 100 év távlat egy történész
munkájában?
A történészek úgy tartják, hogy 30-40 év az
az idő, amely elteltével egy-egy esemény
elkezdhet történetivé válni, másképpen
szólva innentől érdemes azokat történészi szemmel kutatni. Ennek a kutatáshoz
szükséges eltávolítás mellett praktikusan
az az oka, hogy ekkortól nyílnak meg azok
az írott források, amelyek kutatását addig
jogszabályok – részben személyiségi jogokból, részben az érintett intézmények
működéséhez fűződő érdekeiből – korlátozni szoktak. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy automatikusan történetivé is
válik az adott esemény, ugyanis a másik
oldalról, a társadalmi emlékezet szemszögéből 70-80 évet tekintünk olyan háromgenerációs távlatnak, amikorra „kihűl”
a családi emlékezet, vagyis az élők már
nem találkoznak azokkal, akik személyesen élték meg a kérdéses eseményt. Ez
tehát a legfontosabb fordulópont, innentől
arra vagyunk utalva, amit az iratokból lehet
megismerni.
Ez a 70-80 év egyben a trauma „kihűlését”
is jelenti?
Ez ennél bonyolultabb dolog, mert a traumát többféleképpen lehet értelmezni. A
trauma alapvetően személyes élmény,
ami akkor válik tömegessé, ha emberek
egy csoportját egyszerre éri valamilyen
hasonló, az életüket radikálisan megváltoztató esemény. De a traumának van egy
másik aspektusa is, ami abból a kérdésből
fakad, hogy vajon mit kezd a társadalom
ennek az emlékezetével. Előfordulhat,
hogy ezeket a személyes élményeket a
társadalom – egyébként közvetlenül nem
érintett – tagjai is megpróbálják átérezni,
megérteni. Ám az is lehetséges, hogy egy
kihűlt emlékezetre mesterségesen építünk
egy társadalmi emlékezetet – ennek a „sikere” azonban éppen abban rejlik, hogy az
„épített” emlékezet már nem ütköztethető
a valódi, személyes élményekkel. Így aztán
gyakran az történik, hogy a megkonstruált traumatikus emlékezetből kihullanak
az abba egyébként bele nem illő tények,
s az ezek nélkül, ebben az értelemben
egyoldalúan válik dominánssá, így lesz

„kötelező” azokra emlékezni. Ennek tehát
az a veszélye, hogy elveszítjük a múltunk
egy részét, mert nem passzol abba a nagyon erős morális elvárásba, hogy miként
illik emlékeznünk egy eseményre. Például Görgei Artúrra nagyon sokáig árulóként
kellett emlékezni, és amikor ez megváltozott, vele változott 1848-49 emlékezete is,
a bukás is más fényben tűnt fel.

vagyis irreális az az elvárás, hogy a múlt
értékelése – de nem a feltárása és az értelmezése – során semmiféle elfogultságot
nem tanúsíthatnak. Mi is azonosulunk szereplőkkel, vagy éppen elborzadunk tőlük,
miközben azt hiszem, hogy a közönség is
részben azért olvas történelmet, hogy az
információkon túl üzenetekkel és tanulságokkal is szolgáljon, ezáltal is formálva

Egry Gábor I Fotó: Medveczki Tamás

Egry Gábor történész, az MTA doktora, a Politikatörténeti Intézet főigazgatója. Fő
kutatási területe a kisebbségek és a nacionalizmus Közép- és Kelet-Európában a
19–20. században. Birodalmi átmenetek helyi kontextusban című kutatási projektjét
az OTKA támogatta, ennek Közép-Európára kiterjesztett változatával 2017-ben az
Európai Kutatási Tanács (ERC) Consolidator Grantjét nyerte el. Gábor 21 éve él Szentendrén feleségével.

Hogyan lehetséges akkor igazságosan
történelmet írni?
Hát azt nem könnyű! A klasszikus felfogás az volt, hogy „harag és elfogultság
nélkül, avagy a hagyományos, pozitivista
történetírás jegyében, minél inkább a tényekre fókuszálva”. Aztán persze kérdés,
hogy mit tekinthetünk tényeknek, illetve
a forrásokból megismerhető tények megadják-e az egykori események teljességét.
Néha bizony egy-egy apró részletnek is
súlya lehet a történés értékelésében. És
ez a felfogás azért sem igazán a járható
út, mert a történészek is morális lények,

a társadalom értékrendjét. Visszatérve a
kérdésre, szerintem a történésznek a múlt
sokszínűségét kell kutatnia, és ha mondjuk
azt látja, hogy egy-egy kornak vagy eseménynek túlságosan egysíkú és egységes az értelmezése, akkor fel kell tennie a
kérdést, hogy nincs-e itt még valami, amit
meg lehetne vizsgálni.
Ön miért éppen ezt a kutatási területet
választotta?
Egy nagyon távolinak tűnő témától indultam, ugyanis gazdaságtörténettel, ezen
belül is banktörténettel kezdtem el foglalkozni. A szüleim közgazdászok voltak,

sal), és persze a parasztok sem.
Ezeket a feszültségeket a háború természetesen csak felerősítette, majd a mindkét birodalomfélben bevezetésre kerülő,
visszaélésektől sem mentes, rendkívüli
jogrend és az abból eredő széleskörű
visszaélések, valamint a tragikussá váló
közellátási helyzet teljesen aláásta az
állam legitimitását. 1918-ra a monarchia
kivérzett, és megindult a fenti problémáknak a spontán „rendezése” – vidéken
erőszak- és fosztogatási hullám söpört
végig. Ezzel párhuzamosan a nemzeti
mozgalmak saját nemzeti tanácsot alapítanak, elkezdik szervezni nemzeti alapon
a falusi közösségeket, november végére
pedig egyértelműen látszik, hogy a versengő nemzeti mozgalmak mellett az állam nem fogja tudni megtartani az addigi

Bénárd Ágost miniszter és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, a két, aláírásra kijelölt magyar politikus elhagyja a trianoni békediktátum ünnepélyes aláírása után a Versailles-i kastélyt

formáját. Érdekes módon ezt legkevésbé
az értelmiség látta, és azt remélték, hogy
a wilsoni nemzeti önrendelkezés Ausztriára és Magyarországra is vonatkoztatható lehet, méghozzá eredeti formájában,
a nemzetiségi jogok biztosításával. 1918.
október végén egyetlen terület van, amiről
a Károlyi-kormány lemond, Horvátország,
minden más területnek a megtartástában gondolkodik, és abban reménykedik,
hogy a béketárgyalások demokratikus
módon zajlanak majd, és Magyarország
jó pozíciót tud majd felvenni. Vagyis taktikai okokból sem mondanak le semmiféle
területről – nemzeti autonómiákban vagy
valamiféle kantonrendszerben látják a
jövőt megvalósulni. És ez az összeomlás
már Trianon, innen nincs visszaút, noha a
mi emlékezetünkben maga az összeomlás
sokkal kevésbé maradt meg, mint a trianoni szerződés okozta menekültkérdés, majd
a kisebbségi magyarok sora.
Hogyan passzol az ön által elmondottakhoz a közbeszédben máig jelenlévő
vélemény, hogy Trianon egy meg nem
érdemelt, aránytalan büntetés?
A békeszerződésre két aspektusból is
lehet nézni, az egyik a történeti, a másik pedig a propagandisztikus. Az előbbi
vonatkozásában azt kell látni, hogy a világháború utolsó évében az alapvető és
legfontosabb szlogen a – Thomas Woodrow Wilson, amerikai elnök által képviselt –
nemzetek önrendelkezési joga volt. Azzal,
hogy Amerika belépett a háborúba, az antant hatalmak elsöprő győzelmet arattak, s
ezzel együtt a klasszikus tárgyalásos béke
lehetősége is elúszott. Wilson azonban valóban úgy gondolta, hogy a háború megnyerésével egy jobb, igazságosabb nemzetközi világrend lesz kialakítható. Nem is
az volt a célja, hogy győzelemre segítse a
szövetségeseit, hanem hogy azokat is rákényszerítse egy demokratikus, titkos diplomáciától mentes világrend elfogadására.
Ez egy nagyon erősen morális alapozású

és igazságosságra épülő elképzelés volt,
amit elvben mindenki elfogadott, és olyan
intézmények születtek belőle, mint például
a kisebbségvédelmi rendszer. Csakhogy a
vesztesek esetén a nemzeti önrendelkezés jogát sokféle, önmagában nem irracionális, de a morális tartalommal mégis
szembenálló érvek mentén módosították,
és az végül nem valósult meg úgy, ahogy
elvárták, értették.
Ami a békeszerződés propagandisztikus
oldalát illeti, azt az 1928-tól hivatalossá
is váló külpolitikára lehet visszavezetni,
amely a területi revízió igénye köré épül, s
amelynek legfontosabb érvei közé sorolódik a számtalan igazságtalanság, ami a határon túli magyar kisebbségekkel történik.
Ez azonban elfedte azokat az helyzeteket,
és ilyen is szép számmal akadt, amikor a
kisebbségi lét messze nem volt tragikus,
s így egyneműsítette az emlékezetet. Miközben világos, hogy az utódállamokban a
kisebbségeket sokféle hátrány, nem egyszer diszkrimináció érte, mégis az egyedi
példákat történészként sokszor nagyon
nehéz validálni. Az ún. ego-dokumentumok (naplók, visszaemlékezések, önéletrajzok stb.) is sokszor igazodnak vélt vagy
valós elvárásokhoz, akár románok írnak
jóval később az 1918 előtti életükről, akár
magyarok arról, mi történt velők 1918 és
1938-40 között. Ráadásul a második világháború alatti visszacsatolások idején
a magyar állam olyan szabályokat hozott,
melyek szerint állami hivatalt csak az tölthetett be, illetve állami szerződéseket csak
az nyerhetett el, akik igazolni tudták, hogy
1918 és 1938 között is lojálisak maradtak
Magyarországhoz. A lojalitás, az ún. nemzethűség azonban ekkor már lényegében
azt jelentette, hogy az érintettek bármiféle
érintkezése Romániával vagy Csehszlovákiával, árulásnak volt minősíthető. Ennek
aztán egyértelmű következménye lett egy
feljelentési hullám, egészen addig menően, hogy Csehszlovákiában például azért
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és a ‘80-as évekbeli átmenet, a gazdasági
reform engem is nagyon érdekelt. A doktorim a banktörténetet az erdélyi szászokon keresztül mutatta be, miattuk kezdtem
el aztán az önazonosság és az identitás
kérdései felé fordulni. Tíz év után született meg bennem az, hogy szeretném a
kisebbségi magyarok történetét újraértékelni, amihez viszont újabb nézőpontokat
kellett találnom. Ez lett a helyi közösségeknek a története, arra fókuszálva, hogy
miként reagálnak a nagyobb változásokra.
A mai tudásával és tapasztalatával hogy
látja, mi és miért történt 1920. június 4-én?
A miértből érdemes kiindulni. Az Osztrák-Magyar Monarchia lényegében beleroppant a négyéves háborúba, és elvesztette a legitimitását. Két nagyon fontos
dolgot nem tudott ekkorra megoldani:
a társadalom minimális igényeinek a kielégítését és a nemzetiségi kérdést. Ez
utóbbi tekintetében a reformkényszer már
a megelőző évtizedekben is érezhető volt
– a monarchiának rendeznie kellett volna az egyre növekvő munkásság, illetve
a parasztság politikai jogait, megoldást
találni arra, hogy ezeket a csoportokat
miként lehet demokratikusabb módon
politikailag integrálni. Ausztriában hamarabb bekövetkezett a választójog kiterjesztése, Magyarországon pedig később
is csak részlegesen és formálisan, sőt,
Ausztriában látványos kísérletek történtek arra, hogy tartományi szinten valamiféle autonómia biztosításával rendezzék
a nemzetiségek helyzetét. Tisza István
más utat választott, ő inkább különböző informális megállapodásokat próbált
kötni a kisebbségek vezetőivel – biztos
választókörzetekért, vagy például iskolák
támogatásáért cserébe azt kérte, adják
fel a kisebbségi követeléseiket. Választójogot azonban nem kaphattak sem ők
(hiszen akár többségbe is kerülhetnének
az országgyűlésben), sem a munkások
(mert nem elég érettek nemzetileg, meg
vannak fertőzve az internacionalizmus-

jelentettek fel egy magyart, mert magyar
adócsalókat mert bejelenteni a cseh adóhivatalnak… Következésképp az emberek
hamar megtanulták, ha valamit akarnak
az államtól, jobb, ha egy olyan történetet
adnak elő, ami az elnyomásukat igazolja,
az ezeket megkérdőjelező aspektusokról
– vagyis lényegében mindennapi életük jelentős részéről, amikor a többségiekkel és
az állammal érintkeztek – pedig hallgatnak.
Így sikerült a magyar államnak egy egynemű társadalmi normává tennie ennek
a két évtizednek az emlékezetét. Persze
hozzá kell tennem, hogy az 1938 és 1945
közötti időszak már egészen más történet,
akkor már nincsenek kedélyes epizódok,
például közös román-magyar himnuszéneklés Kézdivásárhelyen, mint a két világháború közt – ezzel szemben komoly
tervek születnek etnikai tisztogatásokra,
mindenhol fenyegetettség van. Vagyis a
második világháború nagyon kemény, valós tapasztalat, ami egyben meg is erősíti
azt az 1938 és 1941 között megjelent igényt,
hogy a korábbi időszakból nem beszélünk

arról, ami ennek ellentmondana. A második
világháború sokkal inkább tömeges trauma, egynemű tapasztalat, és részben ez
ivódik be Trianon emlékezetébe.
Mi a tanulsága ön számára ennek a 100
évnek?
A legfontosabb az, hogy az elmúlt száz
év azon törekvése, hogy sokszínű társadalmakat homogenizáljon, nem vezetett
semmi jóra, mondhatni szinte csak szenvedéseket okozott. Azt gondolom, hogy
a nemzeti összetartozás ünnepe is erről
szól, ezt igazolja – egy sokszínű nemzet
összetartozására érdemes rácsodálkozni,
megilletődni tőle. Mindez egy egynemű
közösség esetében természetes. A sokszínűséghez autonómia társul, nemzeti,
etnikai, vallási, helyi, közösségi. És ez még
akkor is utat tör magának, ha jogilag még
nem fogadja el az állam, de a gyakorlatban
mégis működik. Ez lenne az „informális autonómia”, amit az ausztromarxista nemzetiségpolitikai gondolkodók, Karl Renner és
Otto Bauer a nemzeti kulturális autonómia
tervében fogalmaztak meg.

Az autonómia a közösségek döntési lehetőségét, önállóságát jelenti, hogy ne
csak álmodhassanak maguknak valamit, hanem tehessenek is azért, s ezt a
központi kormányzat – ha elvben, külön
erre szabott autonómia formájában nem
is, de – a gyakorlatban elfogadja. S ha
ezt az elgondolást leszűkítjük a magyar
nemzetre, akkor az autonómia nem csak
azt jelenti, hogy Székelyföldön ne tegyen
olyat a román állam, amit a székelyek
nem akarnak, hanem azt is, hogy Szentendrén, Debrecenben, bárhol ne tegyen
olyat a magyar állam, amit az ottaniak
nem akarnak. Tetszik vagy sem, a modern
társadalom és a modern állam együttműködésre ítéltetett, és ezekből a közösségekből épül fel a nemzet is. Az pedig
nem működőképes berendezkedés, ha
az ő impulzusaikat egy kormányzat nem
veszi figyelembe. Sőt, azt gondolom, a
demokrácia ott kezdődik, ha a kormány
nemcsak elismeri, de serkenti is ezen közösségek törekvéseit.
- gs -
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Családtörténetek 1920–2020 – Trianon ma is hat…
Porosodó családi papírok között kutatva
kezembe kerültek felmenőim házassági anyakönyvi- és halotti bizonyítványai,
illetve azok másolatai. Az 1919 után dátumozott okmányokon a latin mellett
a regnáló államok nyelvén készültek
az eredeti dokumentumok másolatai:
dédapám házassági anyakönyvi kivonata
románul 1939-ben Alsójárán, nagyapám
felesége, Horváth Etel szüleinek házassági anyakönyvi kivonata szerbül 1940ben Magyarkanizsán. A regnáló hivatalok
tehát még a magánjellegű dokumentumokban is szuprimációjukat igyekeztek
bizonyítani.
Apai ágon erdélyiek vagyunk: dédapám, Várady Sándor, Alsójárán született
1842-ben. A család – nagyapám, Várady
Boldizsár és édesapám, Várady Sándor
– Nagyváradon élt 1945-ig.
Anyai ágon is az elszakított területről
származik a családom. Nagyapám Fiumében élt nagy családjával, öt gyermeket neveltek. Főmozdonyvezető volt, a
Zágráb–Fiume közötti vasútvonalon dolgozott. A család még az I. világháború
idején, 1916-ban költözött Pécsre.
Édesapám és édesanyám találkozása Trianonnak „köszönhető”: édesapám Pécsre kényszerült jönni az orvosegyetemre
ösztöndíjasként. Erdély visszacsatolása
után szüleim Nagyváradra költöztek,
ahonnan röviddel születésem után menekülniük kellett, ekkor jöttünk Kis-Magyarország területére.

Erdélyben maradt rokonainkat szüleim rendszeresen vendégül látták, de
odamenni nem voltak hajlandóak. Az
erdélyi utazást én is sokáig halogattam, csak pár évvel ezelőtt látogattam
el Nagyváradra, és néztem meg a házat,
ahol születtem. Nem kötnek a városhoz
emlékek, nincsenek élményeim, csak

Így, bár mindkét szülői ágon az elcsatolt
területekről származom, Trianon kapcsán
csak azok az érzelmek vannak meg bennem, mint minden hazáját szerető embernek. Fáj, hogy még most, 100 év elteltével
is jogaikért kell harcolniuk az ott élő magyaroknak, és mi pedig, a hazában élők
gyakran közömbösen, érzelmi távolság-

A Nagyváradon élő nagyszüleim 1910 körül

szüleim elmeséléséből tudom, hogyan
élték meg a kisebbségi létet, bár akkoriban Nagyváradon még a magyarok éltek többségben. Rokonaim egy
része, az unokatestvérek jelenleg is
ott élnek, más részük szétszóródott:
Németországtól Kanadáig a világ minden tájára.

tartással viszonyulunk hozzájuk, és ahhoz,
ahogyan velük bánnak. Gyermekeimnek,
unokáimnak azt tanítom, hogy családunk
nem Romániából, Horvátországból vagy
Szerbiából származik. Fiumétől Kolozsvárig, Magyarkanizsától Ungvárig mindenhol
otthon vagyunk.
Várady Sándor

Egy maréknyi az ősök földjéből
Családtörténetek 1920-2020 címmel a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából
a Szentendrei Kulturális Központ felhívást tett közzé, amelyben olyan családi
történeteket, fotókat kértek, amelyek 100 év távlatából mesélnek a trianoni
szerződés hatásairól. Az alábbiakban Krizbainé Szabó Éva történetét adjuk közre.

lánya lenne!” Elmondtam, hogy az apám az
egyik közeli faluból származik, így megállapították, hogy akkor nem csodálkoznak,
megvan a magyarázat: „kiütött a székely
vér”. Azt hiszem, ekkor fogadott be engem
igazán a Krizbai család.
Még ugyanazon a napon, Vásárhely felé
menet a sógorom gondolt egyet, s a kocsival ráfordult egy bekötőútra, mondván:
„megyünk, megnézzük a falutokat”. Sajnos
már erősen sötétedett, úgyhogy alig láttunk valamit, de a határban, az út mentén
frissen felszántott földek voltak. Szóltam,
hogy ki szeretnék szállni az autóból, mert
az jutott eszembe, hogy több mint 100 év
után én leszek az első Szabó, aki a lábát
az ősök földjére teszi, s egy hirtelen gondolattól vezérelve felvettem egy jó nagy,
négy öklömnyi kemény, agyagos rögöt a

szántóról. Hazaérve a teli zacskót elvittem
a szüleimhez, s elmondtam a történetét.
Apám – már közel a 70-hez – nagyon meghatódott, majdnem elsírta magát, majd
azt mondta: Kérlek, ha majd egyszer eltemettek, ezt a földet tegyétek a síromba!
Sajnos nem nagyon sokára így is történt,
a rokonok nagy megütközésére a Farkasréti temető piciny urnasírjába nem virágot
dobtam, hanem beleszórtam azt a földet.

Ma már teljesen kihalt az a generáció,
amelyik még a „bőrén érezhette” a trianoni traumát, de ők még – jó esetben – el
tudták magyarázni a történéseket a gyerekeiknek, unokáiknak. Tévedés ne essék:
nem csak az elkeseredést adták át, hanem
a valós történelemszemléletet is! Mert nekünk még – és 1947-től a rendszerváltásig
minden magyar iskolában – azt tanították,
hogy a nemzetiségi-népességi arányok (és
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A magyaron, a svábon, az Árva vára környékén élő lengyeleken át a morváig a
Kárpát-medence szinte minden népét
magába ötvöző családomban a legerősebben élő hagyomány az apai ág erdélyi
származása volt. Székelykáli Szabó nagyapám gimnazista korában – még az 1900as századforduló előtt – telepedett le a fővárosban, hogy beiratkozhasson a Műszaki
Egyetemre, és soha nem tért haza. A lófő
székely felmenőkre büszke apám pedig –
egy, a visszacsatolás idején történt hargitai
síelést leszámítva – soha életében nem
lépte át a hivatalos magyar-román határt.
Első igazgatóm, Ikvai Nándor szófordulatával élve afféle „árnyék-székely”-ként
mindig vágytam és sokat utaztam Erdélybe, s talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy
életem párja, gyermekeim, Gergely, Teréz
és Domokos apja Marosvásárhelyen született. Egy családi látogatás idején kivittek
bennünket Gernyeszegre, az ottani rokonokhoz. Miközben a székely parasztportán
faltuk a finomabbnál finomabb kőtteseket
(ebben a faluban a Teleki-kastély konyháján gyakran végzett kisegítő munka eredményeként az asszonyok igen jól tudnak
sütni-főzni), észrevettem, hogy a rokonok
meredten néznek engem és a sógornőm
mellettem ülő nővérét. Egyszer csak a férjem bátyja megszólalt: „Nézzetek oda, ez
az Éva úgy hasonlít az Irénkére, mintha a

Székelykál

De csak a felét! A másik felét ugyanis
nagynéném, az apám ‘56 óta Ausztriában élő nővére kérte el, hasonló meggondolásból. Ő akkurátus gondossággal,
már évekkel a halála előtt összekészített
mindent, ami a majdani temetéséhez kell.
Volt egy kis kézitáskája is a csomagban,
s abban benne a föld, így az ott volt a ravatalon, s a hamvasztóba is azzal együtt
vitték. Így került a bécsi Zentralfriedhofba
is egy marék székelykáli föld. Csak jóval
később vált számomra világossá a párhuzam: ez az egész kicsiben ugyanazt a
transzcendens kötődést jelzi, mint amikor
a középkori Olaszországban egy dóm vagy
egy jelentős templom alapozása előtt hatalmas gályákon a Szentföldről szállítottak
oda megszentelt földet.

persze az utódállamok által kreált eredet-mítoszok) miatt Trianon „igazságot
tett” a Kárpát-medencében, az elcsatolt
területeken élők pedig állampolgárságuk
szerint románok, szlovákok, szerbek, horvátok. S ezzel két emberöltőn át milliók
agyából irtották ki az erdélyi-, felvidéki-,
délvidéki-, kárpátaljai magyar fogalmakat,
s ezzel együtt az irántuk érzett felelősséget is!
Immár közelebb a 70-hez, mint a 60-hoz
el kellene, hogy gondolkozzak egy újabb
marék föld beszerzésén; szerencsére ez
a három generáció óta tartó „virtuális”
kötődés nem szakadt meg, ezért biztos
vagyok abban, hogy ha lesz rög, az én
gyerekeim is teljesíteni fogják a kívánságom.

Szentendrei festők és Trianon
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A Trianonhoz kapcsolódó legismertebb
plakátunk, a Nem! Nem! Soha! keletkezésének történetét Bodonyi Emőke kutatásaiból ismerjük. 1918 őszén, amikor már
körvonalazódott az ország szétdarabolásának rémképe, az Országos Propaganda
Bizottság sajtó- és plakátosztályát vezető
Gáspár Géza szobájában a következő jelenet
zajlott le Felkay-Folkmann Ferenc író és az
ugyan még csak húszéves, de már grafikai
megbízásokkal bíró Jeges Ernő, a majdani
szentendrei művésztelep egyik alapító tagja
előtt: Gáspár felugrott székéből és rácsapva az asztalra indulatosan kiáltotta – Nem!
Soha! „Ernő, papírt – ceruzát! A következő
percben már lelkesen, rapszodikusan adta
meg utasításait Jegesnek az azóta közismert első plakát elkészítésére. Jeges már
ott a helyszínen hozzálátott a vázlatok elkészítéséhez és alig három nap múlva millió és millió példányban repült világgá…a
plakát” – elevenítette fel Felkay-Folkmann
a történteket Az Est című lap hasábjain 1934ben. A Jeges Ernő monográfiában Bodonyi
Emőke leírja, hogy a több színnyomással,
sőt több nyelven is elkészült plakát legismertebb változatán a szétszakított országot
vörös alapon egy töredezett márványlap
szimbolizálja. Egy további érdekes adalék

Jeges Ernő húgával a plakát előtt

magától a művésztől származik, miszerint
a grafikai megoldás kívánta meg a szöveg
három sorba elhelyezését és ezáltal a Nem
szó megduplázását. Hiába volt azonban
minden igyekezet, a sikeres, jól skandálható szövegű plakát sem tudta elhárítani a
történelmi tragédia bekövetkezését. Olyan
új korszak kezdődött, amely a társadalom
egészét és az élet minden területét sújtotta.
A művészeket is. „A világháború széjjelzüllesztette azt a világközösséget, amelynek
a magyar művészet is szerves része volt. A
vesztett háború után kínai fal zárta el fes-

tőinket a többi néptől… ki voltunk rekesztve a nagyvilágból.”
(Lyka Károly)

vésztelep létesítésére, olyan
híressé tennék Szentendrét is,
mint tették festőtársaik Nagybányát. A felvetés jól beleillett
A két világháború között Szenta városvezetés jövőképébe,
endrével összeforrt művészekúgyhogy pár nap alatt létre is
nek további megpróbáltatást
jött a megállapodás mindkét
jelentett, hogy sokuk számáfél legnagyobb megelégera (pl. Apáti Abkarovics Béla,
désére. A festők lelkesedéBánáti Sverák József, Barcsay
se, tettrekészsége leküzdött
Jeges Ernő plakátja
Jenő, Bánovszky Miklós, Bolminden eléjük kerülő nehézmányi Ferenc, Boromisza Tibor, Gálfy Lola, séget, amiből jutott bőven. Saját erőből
Göllner Miklós, Hadzsics Camillo, Jeges
használhatóvá tették a városszéli, évek
Ernő, Korniss Dezső, Miháltz Pál, Szamosi óta használaton kívül álló, lepusztult, egySoós Vilmos, Ürmös Péter) a trianoni bé- kori járványkórház rozoga épületeit, amit
kediktátum következtében a szülőföld, az
„művésztelep” céljára kaptak a várostól.
otthon országhatáron kívülre került. Az Szentendrén festett képeikből pedig no1920-ban negyvenéves korában Szent- vemberben már megrendezhették másoendrén letelepülő Boromisza Tibort például dik kiállításukat a városházán egy ünnepi
addigi életének három meghatározó hely- közgyűléshez kapcsolódva. Itt hangzott
színétől választották el az új országhatárok: el a Képzőművészeti Főiskola rektora és
Zentától, ahol gyerekkorát töltötte, s ahol festő professzora, Glatz Oszkár szájából
édesapja a századfordulón Dumtsa Jenőhöz az a művészetpolitikai szempontból fonhasonló, nagytekintélyű polgármester volt; tos mondat, miszerint Szentendre pótolni
Nagybányától, festővé válásának és első fogja az elszakított Nagybányát. Nagy volt
házasságának városától; Szatmárnémeti- tehát az elvárás és nagy a felelősség, de az
től, a festővel azonos nevet viselő püspök
elszánás és a kecsegtető remények felvetnagybátyja székhelyétől és nem mellesleg
ték a verseny.
első világháborús katonai szolgálatának és
festészetnek négyéves állomáshelyétől, Mint már annyiszor történelmünk során, az
amit 1918 őszén menekülve kellett elhagy- ország kritikus helyzetének kezelésében,
nia. „…Szomorú látvány volt az embereknek megoldásában a kultúrának fontos szerep
az a tömege, amely az idegen katonáktól jutott. Trianon után a képzőművészet femegszállott országrészekből özönlött a lől érkezett egyik válasz az új társulások,
városok felé, emberek, asszonyok gyerme- művészeti egyesületek létrehozásában ölkek százai, akik otthagyták mindenüket, s
tött testet. Csak Budapesten 1920 és 1933
a puszta életüket igyekeztek megmenteni. között tizenhat új művészegyesület látott
Az országutakon, csatakos gyalogutakon napvilágot. A korábban létesülteket is ide
végigkígyózó siralmas menet még szaporí- számítva, a két világháború között összesen
totta a bajokat, mert az embereknek olyan huszonhat művészeti egyesület működött a
torlódása következett a városokban, amely fővárosban. „Soha nem látott bőség egyeta hajléktalanok számát hatalmasan megnö- len városban, Budapesten. Ilyesmire hiába
vesztette.” (Lyka Károly) Az Observer című keresnénk példát a legnagyobb művészeangol lap 1926 februárban egy Budapesten ti központokban.” (Lyka Károly) De a vidéki
járt tudósítójától az alábbi sorokat jelentet- városokban is sorra alakultak új művészeti
te meg: „Maga a város szomorú, nincs élet,
társulások, közöttük a Szentendrei Festők
mozgás az utcákon, az üzletek üresek, a Társasága 1928-ban. S amíg a történeti
színházak konganak.”
művésztelepeket (Nagybánya, Gödöllő,
Nem sokkal az idézett tudósítás után a
Kecskemét, Szolnok) erősen megrengették
budapesti Képzőművészeti Főiskolán Réti a háborús megpróbáltatások, Szentendrén
István festőművész nyolc végzős, a háború
szinte a semmiből kezdett felépülni, valamiatt már kissé túlkoros növendéke úgy
mi új, példaértékű művészeti tartalom. Így
döntött, hogy nem szélednek szét, hanem nyolc évvel az óriási fizikai, lelki, gazdasági
részben a nehéz életkörülmények, részben vesztességekkel és megpróbáltatásokkal
azonos művészi törekvéseik miatt együtt járó, súlyos értékválságot eredményező
maradnak és keresnek maguknak nyári „nagy” háború és hat évvel az országot
alkotómunkára alkalmas helyet. A „vélet- szétdaraboló trianoni békediktátum után
len” Szentendrére hozta őket, éppen ak- nyolc fiatal festő és a város első emberének
kor, amikor a két éve hivatalában lévő fiatal,
mondhatjuk történelmi egymásra találása
ambiciózus polgármester, dr. Starzsinszky megvetette az alapját annak, hogy SzentLászló a város kibontakoztatásának lehe- endre évtizedek múlva a festők városaként
tőségeit kereste. A festők elmondták neki, váljék ismertté világszerte.
hogy ha kapnának lehetőséget nyári műTörök Katalin
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Határtalan hagyományok
ből az óvodás gyermekek – és
rajtuk keresztül a családok is –
egyre többet megismerjenek.
Nagyon izgalmas felfedezni,
hogy gyermekkorom játékai a
felsorolt területeken is megtalálhatóak! Pünkösd havában
ezekből a játékokból ajánlok a
nyárra néhányat.
A sokféle mezei virágból kössünk a képen látható módon
koszorút, amit aztán meg is
lehet szárítani. A pünkösdi királyné fejére került a koszorú
a Dunántúlon, Csíkmadarason,
de a Galgavidéken, Északke-

ez a szokás. A fiúk egész este
fogócskáznak, mi, lányok pedig
pongyolapitypangból fonunk
koszorút és fűzünk nyakláncot…
Ma már hagyományéltető óvónőként tudatosan tervezem
ezt az időszakot, ami a tavaszi
időszak lezárása. Gyerekként
nem tudatosult bennem a má-

let-Magyarországon pártaszerű
koszorút viseltek a pünkösdölő
lányok. „Mi van ma, mi van ma,
piros pünkösd napja…” – ezzel
az énekkel vonultak végig a
falun, hogy köszöntőt mondjanak. Napjainkban is szívesen
játsszák a lányok az óvodában.
A fiúk kedvelt ügyességi játé-

jusfaállítás szokásának célja,
csak örültem, hogy nekem több
van, mint a szomszédnak. Az
sem érdekelt, hogy miért pont
pünkösdkor kell lebontani. A
fejemen viselt virágkoszorú, a
sok énekes játék az élet természetes része volt, mint ahogy
az is, hogy a fiúk minden este
más és más ügyességi játékkal
fitogtatták erejüket. Napjainkban már keresem és kutatom
is, mi miért, mikor, és hogyan
történik. Nemcsak itt, Pest megyében, hanem a Felvidéken,
Délvidéken, Erdélyben, a Dunántúlon, az Alföldön. Kötelességemnek érzem, hogy ebből
a gazdag gyermekjáték-kincs-

ka a bothúzás. Nem kell hozzá
más, csak egy természetadta
jó erős bot, melynek két végét
megfogva két legény összemérheti az erejét. Vajon melyikük tudja áthúzni a megrajzolt
vonalon a másikat? Gyakran ez
a játék volt a pünkösdi király
választásának alapja. Játszották Zentán, a Nyitra vidékén,
Esztelneken és az Alföldön is.
A pünkösdi királyság, a májusi
királyság, még ha rövid ideig
tartott is, fontos eseménye az
ünnepnek! A Dunántúlon lovasversennyel történt a választás,
de hogyan lehet ezt a játékot
óvodás gyerekek között, valódi ló nélkül megvalósítani? A

Fotó: Tokodi Gábor

Zemplén megyei Cigándon a
fiúk gallyakat dugdostak le a
porba, két fiút befogtak lónak,
és hajtották a gallyak között és
körül, majd a gyorsabb lett a király. A játék talán leírva egyszerűnek tűnik, de próbáljuk csak
ki egyszer, hamar kiderül, hogy
bizony alaposan megkívánja az
egymásra figyelést.
Fiúk és lányok persze játszottak
közösen is. A Nyitra-vidékről
való a Király, király… nevű játék.
A játékosok két sorba állnak
egymással szemben, az egy
sorban állók szorosan összekapaszkodnak. Az alábbi párbeszéddel kezdődött a játék:
– Király uram, adj katonát!
– Nem adok!
– Ha nem adsz, szakítok!
A szakítás pedig egymásnak
szaladással történt, a leszakadó részek a másik sort gyarapították. Ez a játék számtalan
változatban élt, a Maros mellett

templomkertben vagy az iskola
melletti domboldalon. A gyűjtésekben olvashatjuk, hogy
játszották a temető környékén, patak melletti tisztáson,
melyek állandó helyszínei a
gyerekjátékoknak, ezek között
több úgynevezett szakrális hely.
Itt alakultak a játékkal együtt a
közösségek. Napjainkban ezeknek a játékoknak a színterei az
óvoda udvara, a rét, a kert, ahol
ugyanúgy közösségek születnek! Ha tehetném, meghirdetném, hogy ilyentájt játsszunk
pünkösdi játékokat az erdélyi,
vajdasági, kárpátaljai, felvidéki gyerekekkel együtt, még ha
különböző helyen is, de azonos
időszakban. Biztos vagyok benne, hogy – bár számtalan pünkösdi szokást találunk, sokuk
csak egy-egy helyen jellemző – a felsorolt játékok közül
mindegyiket ismernék, hiszen
ezek a játékok a magyarság kö-

Fotó: Tokodi Gábor

Küldj király katonát, a Bodrogközben Császár, király, adj katonát, a Dunántúlon Királyom,
királyom, adj katonát! néven
játsszák, manapság pedig a
tornaórákról lehet mindenkinek ismerős. Ezt a játékot esti
harangszóig játszottuk mi is
szülőfalumban, Bükkzsércen a

rében határtalanok! Jó szívvel
ajánlom tehát közös játszásra – nemcsak gyerekeknek
– családi körben vagy baráti
társaságban is. Óvodásainkkal
szívesen játsszuk a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum bármelyik
tájegységén.
Szigethy Ildikó
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Május végi este van. Behunyom a szemem, és mélyen
belélegzem a sokféle virágtól
illatos, langyos levegőt. Már
lehet érezni, hogy lassan itt a
nyár. Egy régi emlék filmszerűen pereg zárt szemhéjaim
mögött, több mint fél évszázad
messzeségből: az egész utcát
gyerekzsivaj tölti meg, kinn
játszanak kicsik és nagyok. A
kerítésre kötött májusfák színes szalagjai még lobognak,
de nem sokáig, mert mindjárt
pünkösd lesz, akkor bontjuk le
a faluban. Nálunk, a Bükkalján

Elindult a Hamis hang próbafolyamata
Feszült, fordulatos kortárs kamaradarabot mutat be augusztusban a Szentendrei
Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda. Didier Caron Hamis hang című drámájának
olvasópróbáját Szentendrén, a Dunaparti Művelődési Ház kertjében tartották az
alkotók május 26-án.
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Hans-Peter Miller, a Genfi Szimfonikusok
maximalista karnagya fáradtan tér a koncert után öltözőjébe. Telefonon még lehordja féltehetségűnek tartott zenészeit,
akik szerinte aznap este nagyon gyengén
játszottak, de gondolatban már máshol jár,
hiszen hamarosan a Berlini Filharmonikusok
művészeti vezetőjeként a világhír felé indulhat karrierje. Öltözőjébe ekkor kopogtat be
egy különös belga úr, bizonyos Léon Dinkel, aki kezdetben esetlen, majd szimplán
csak idegesítő rajongónak tűnik, ám kitartó
precizitással, lépésről lépésre megfosztja
Miller karnagyot nagyratörő álmaitól, egójától, jelenének és múltjának hazugságaitól…
Didier Caron népszerű francia színész, író,
rendező, forgatókönyvíró, pályáján szerzőként és előadóként is túlnyomó többségben vannak a könnyebb műfajú alkotások,
a magyar közönség a Míg az exem el nem
választ vagy a Tanguy című vígjátékokból
is ismerheti őt. A 2017-ben bemutatott
Hamis hang című darabja azonban sokak
számára meglepetésként szolgált.

Uj j Mészáros Károly és Vasvári Csaba az olvasópróbán

A feszült, óramű pontosságú kamaradarab
kiszámíthatatlan, krimibe illő fordulatai immár négy éve töretlen sikerrel kápráztatják
el a párizsi közönséget, a kritikusok elismerését is elnyerve. Didier Caron nagysikerű
darabját itthon az Orlai Produkciós Iroda és

a Szentendrei Teátrum közös produkció
jában láthatja először a közönség, Vasvári
Csaba és Nagy Dániel Viktor szereplésével, Ujj Mészáros Károly (Liza, a rókatündér,
X – A rendszerből törölve, Alvilág) rendezésében.

100 év – 100 másodperc harangzúgás
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján
100 éve írták alá az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződést a győztes nagyhatalmak. A Nemzeti Összetartozás Napján,
2020. június 4-én, délután fél 5 után 2 perccel e pillanatra emlékeztetnek a harangok, melyek Szentendre templomtornyaiban
egyszerre kondulnak meg a városi megemlékezés kezdetén.
A történelmi Magyarországon 1920. június 4-én délelőtt 10
órakor – az aláírás vélelmezett időpontjában – megkondultak
a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, a zászlókat félárbocra eresztették, leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. A
békediktátumot valójában délután fél 5 után 2 perccel írták
alá az első világháború győztes nagyhatalmai, erre a pillanatra
emlékezünk a harangszóval a megemlékezés kezdetén.
Részletes program:
A Nemzeti Összetartozás Napja 2020 Szentendrén
2020. június 4. csütörtök 16:32
Kálváriadomb, Trianon-emlékmű
Harangszó.
A megemlékezésen beszédet mond Fülöp Zsolt, Szentendre
polgármestere, virtuális köszöntőt mondanak a testvérvárosi

települések vezetői: Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere
és Fazakas Miklós, Zilah alpolgármestere.
Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt-díjas énekművész kárpát-medencei dalfüzért ad elő, tárogatón játszik Borbély Mihály Kossuth- és Liszt-díjas zeneművész, a Vujicsics Együttes alapító
tagja.
A Trianon-emlékműnél koszorút helyeznek el a város, a pártok,
egyesületek, intézmények vezetői.
A biztonsági szempontokat figyelembe véve kérjük a megemlékezésen részt vevőket az előírt, 1,5 méteres távolság szigorú betartására! A program videóösszefoglalóját Szentendre
hivatalos Facebook-oldalán adjuk közzé.
www.facebook.com/Szentendreofficial
18:30-kor a Péter-Pál templomban Trianon 100 emlékmise a
hazáért

ÖRÖMZENE HANGSZERKAVALKÁDDAL
2020.június 6. 17:00
Helyszín: Rózsa utca és a Rózsa köz által határolt park
A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárainak
és növendékeinek közreműködésével.
Négyessy Katalin – gordonka • Mile Ferenc – klarinét • Kulcsár
Máté – gitár • Döbrönte Petra – népi ének, tanára: Sasvári Borbála
• Bajánné Babics Nóra és növendékei fuvolán: Nagy Zsuzsa Kata,
Turai Gréti, Lapis Anita, Kanta Nóra, Vándor Sára • Bagdi-Arany
András – trombita, tanára: Kresz Richárd • Tasnádi Emma és Vörös
Vilmos – hegedű, tanáruk: Nagy Márta

Az Óbudai Danubia Zenekar

2020. június 20. 18.30

művészeinek koncertjei

– Püspökmajor-lakótelep
ÓDZ Harsonakvartett
Tagjai: Ritter Csaba, Angyal
János, Nagy Viktor Dániel,
Lukács Gergely
Francesco Sponga: Arie
Francese Seconda (arr.: Kurt
Sturzenegger)
Michael Praetorius:
Franzosiche Tanze
Haydn: Teremtés – részlet
(arr.: Donald G. Miller)
Mozart: Ave verum corpus
Wagner: Bevonulási induló
(arr.: William G. Rose)
John Philip Songa:
Washington Post March (arr.:
David Sabourin)
Henri Wanzini: The Pink
Panther (arr.: Jay Krush)
Fred Ebb–John Kander: New
York, New York (arr.: Robert
Elkjer)

Szentendrén
2020. június 13. 17.00
– Vasvári-lakótelep
ÓDZ Vonósnégyes
Tagjai: Rovó Anna, Ősz Aletta (hegedű), Svékus-Nemes
Mariann (brácsa), Vámos Katalin (cselló)
Händel: Ouverture a
Tűzijáték szvitből
Rózsavölgyi Márk: Első
magyar társastánc
Grieg: Walter
Csajkovszkij: Csipkerózsika
– Keringő
Luiz Bonfa: Magna de
Carneval
O. Hammerstein: Morning
sunrise
Albeniz: Tango in D
2020. június 13. 18.30
– Vasvári-lakótelep
ÓDZ Kürtkvartett
Tagjai: Tekula Endre, Korsós
András, Csabay László, Benyus Péter
Strauss: Radetzky induló
Bizet: Carmen – részletek

KULTSZERENÁDOK AZ ÓDZ-VEL
Az Óbudai Danubia Zenekar művészei is csatlakoznak júniusban a Szentendrei Kulturális Központ Kultszerenád sorozatába,
amelynek keretében hat alkalommal adnak félórás minikoncerteket egy-egy szentendrei helyszínen.
A Szentendrei Kulturális Központ április közepe óta szervez minden szombaton rövid élőzenei koncerteket egy-egy lakóközösségnek, amelyekkel megköszönik a lakosoknak, hogy otthon maradnak. Az online tartalomszolgáltatás mellett azokat a lakosokat
is szeretnék elérni és jó kedvre deríteni, akik nem használnak
internetet. Minden alkalommal más-más lakóközösségnek játszanak olyan szentendrei kötődésű zenészek, művészek, akiket
már ismerhet a közönség a Kulturális Központ rendezvényeiről.
A koncertek helyszínéül a szentendrei lakótelepek, lakóparkok
szolgálnak.
Az Óbudai Danubia Zenekar muzsikusai június 13-án, 20-án és
27-én napi két koncerttel örvendeztetik meg a szentendreieket.
Klasszikus és kortárs művek, feldolgozások lesznek hallhatók
vonós és fúvós formációk előadásában.
A szervezők kérik az érdeklődőket, maradjanak lakásukban, és
a koncertet az ablakból, erkélyről nézzék és hallgassák. A Kultszerenádok minden esetben az egészségügyi óvintézkedések
betartásával zajlanak. További információk a Szentendrei Kulturális Központ online felületein találhatók, ahol a koncertek élő
közvetítés formájában is megtekinthetőek.

Bach: D-dúr szvit – Air;
Moonlight serenade
Dvořák: Humoresque
Csajkovszkij: A diótörő –
részletek
Brahms: V magyar tánc; I.
magyar tánc
Händel: Air
Joplin: Entertainer
2020. június 20. 17.00
– Vasvári-lakótelep
ÓDZ Vonósnégyes
Tagjai: Rovó Anna, Ősz Aletta (hegedű), Svékus-Nemes
Mariann (brácsa), Vámos Katalin (cselló)
Händel: Sába királynőjének
bevonulása a Salamon c.
oratóriumból
Rózsavölgyi Márk: Első
magyar társastánc
Mendelssohn: Velencei
gondoladal
Csajkovszkij: Virágkeringő
Sir Elton John: Can you feel
the love tonight

Weboldal: szentendreprogram.hu
Facebook: szentendreikult
Instagram: szentendre_program

J. Joung: Italian street song
Leroy Anderson: Blue
Tango

2020. június 27. 17.00
– Rózsa utcai lakótelep
ÓDZ Vonóstrió
Tagjai: Ott Rita, Ziesemer
Mária (hegedű), Király Veronika (brácsa)
Haydn: Allegretto
Mozart: Hymnus
Beethoven: Menuett
Mozart: Notturno
Csajkovszkij: Waltz from
Sleeping Beauty
Scott Joplin és Ernst-Thilo
Kalke művei, valamint az
1920-as évek kedvelt slágerei
2020. június 27. 18.30
– Rózsa utcai lakótelep
ÓDZ Harsonakvartett
Tagjai: Ritter Csaba, Angyal
János, Nagy Viktor Dániel,
Lukács Gergely
Francesco Sponga: Arie
Francese Seconda (arr.: Kurt
Sturzenegger)
Michael Praetorius:
Franzosiche Tanze
Haydn: Teremtés – részlet
(arr.: Donald G. Miller)
Mozart: Ave verum corpus
Wagner: Bevonulási induló
(arr.: William G. Rose)
John Philip Songa:
Washington Post March (arr.:
David Sabourin)
Henri Wanzini: The Pink
Panther (arr.: Jay Krush)
Fred Ebb–John Kander: New
York, New York (arr.: Robert
Elkjer)
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Kultszerenádok júniusban

Mindegy, mit gondol a másik, tisztelem
A mediáció tipikusan két fél között segíti az elakadt kommunikációt, Vajna
Virág és munkatársai azonban lassan húsz éve alkalmazzák ezt a technikát
nagyobb közösségekben is, s ezáltal előznek meg, avagy oldanak fel
zsákutcába torkolló konfliktusokat.
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Hogyan tudtátok a mediáció módszerét
közösségekre kiterjeszteni?
A 2000-es évek elején egy mediátor kollégánk sokat mesélt nekünk a települését behálózó folyamatos konfliktusokról.
Érintett volt ebben a telefonszolgáltató,
egy műanyaggyár, egy nagy kereskedelmi üzletlánc és persze a lakosok. Perek
folytak, és rendszeresek voltak a jegyző
felé tett bejelentések is. Mi pedig egyszer csak azon kezdtünk el gondolkodni,
hogy a kezünkben lévő konfliktuskezelő
eszközt nem lehetne-e szélesebb körre
kiterjeszteni. Meg is kerestük egyenként
az érintett szereplőket, elmagyaráztuk,
hogy kik vagyunk, mivel foglalkozunk, mit
jelent a mediáció, és az hogyan tudná segíteni őket a megoldáskeresésben. Szinte
mindannyian nyitottak voltak, és már az
első beszélgetésre 25-30 fő gyűlt össze.
Mi történt ezen az ülésen?
Először is lefektettük a részvétel szabályait. Eszerint senki sem minősíthet, nem
kritizálhat, minden felszólaló véleményét
meghallgatjuk, és aki beszél, ún. énközlésekben fogalmazza meg a gondolatait, ami
azt jelenti, hogy a saját érzéseit, gondolatait öntse szavakba. Két alkalom volt az
egész, de ahogy minden nézőpont elhangzott, a konstruktivitás egyből beindult – a
nagy cégek pedig elkezdtek gesztusokat
tenni a lakók felé (pl. az áruház „rájött”,

képzést, sőt, további 10-15 munkatársának a képzését is megszervezte. Ráadásul
elkezdte a hírét vinni más önkormányzatok
felé is.
Hová és milyen ügyekbe csöppentettek
ennek nyomán?
Tihany volt az első település, ahol közösségi mediáció eredményeként született
meg a településfejlesztési koncepció. A
polgármester először nagyon tartott ettől
az egésztől, azt mondta, annyi konfliktust
tapasztalt már, hogy el sem tudja képzelni,
hogy az érintettek majd békésen fognak
beszélgetni. A félelme végül teljesen alaptalannak bizonyult, az együtt töltött három
alkalom nagyon jól sikerült. Persze olyan
is volt – egy hatóság képviselője, aki korábban kapott már jó sok hideget-meleget
–, aki el sem mert jönni, és csak amikor
hallotta, hogy az első ülésen senki nem
bántott senkit, nézett be a másodikra. Akkor is azt mondta, csak fél órája van, aztán
amikor látta, hogy a résztvevők – betartva
azt a kevés szabályt, amelyek követését
kértük – nyitottan és figyelemmel fordulnak egymás felé, úgy döntött, hogy mégis
marad. Tihanynak azóta saját mediátora
van, és ma már egyértelmű számukra,
hogy melyek azok a helyzetek, amikor
„összeülnek”. Tihanyban azóta számos
helyzetben oldották meg a problémákat
hasonló módon, mi eljöttünk a település-

„És ezekben a körökben a „nem”-ek is kimondásra kerülnek, anélkül, hogy bármi visszafordíthatatlan történne.”
hogy hajnali négynél későbbi időpontban
is el tudja szállíttatni a szemetet). Őszintén
szólva akkor még mi, mediátorok is nagyon
meglepődtünk, hogy ez az egész ilyen
gyorsan és szépen működésbe lépett.
Hogy lett ennek folytatása?
Jelen volt a település főépítésze is, akit
teljesen lenyűgözött, amit látott, és elhatározta, hogy ezt a módszert alkalmazni
fogja a saját szakterületén is, mert állandó
konfliktusforrás volt a munkájában például egy-egy településrendezési koncepció
elfogadása. Ő maga is elvégezte ezt a

ről, de a módszer ott maradt.
Mi ennek a módszernek a „titka”, mitől
működik?
Azt tapasztalom, hogy az embereknek az a
legfontosabb, ha azt érzik, meghallgatták
őket. Vagyis elsődlegesen soha nem az,
hogy az legyen, amit ő akar. Azt szoktuk
mondani, hogy egy közösségben, ahol
nem jelenhetnek meg a „nem”-ek, ott az
„igen”-eknek sem lesz súlya. És ezekben a
körökben a „nem”-ek is kimondásra kerülnek, anélkül, hogy bármi visszafordíthatatlan történne. Sőt, leginkább az a jellemző,

Dr. Vajna Virág
Jogász, mediátor, egy chicagói ösztöndíj keretében ismerkedett meg az
ún. alternatív konfliktuskezelési technikákkal, és kezdett el mediációval foglalkozni. Mediátorként és trénerként 20
éve foglalkozik a mediáció és az egyéb
resztoratív módszerek hazai alkalmazásával. Elsősorban párkapcsolati, közösségi és iskolai ügyekben dolgozik
mediátorként. 15 éve képez mediátorokat, számos egyetemen óraadó tanár,
mediációt és alternatív konfliktuskezelést tanít. Virág 18 éve él Szentendrén
férjével és két gyermekével.
hogy a kimondott „nem”-ek és „igen”-ek
egymáshoz közelítenek, és valami köztes
harmadik születik meg, amit nevezhetünk
kompromisszumnak. És azt is fontos hozzátennem, hogy ezek politikamentes helyzetek. Vagyis amikor valaki valamely párt
képviselőjeként mutatkozik be, akkor megköszönjük az információt, de leszögezzük,
hogy ebben a körben ennek semmiféle jelentősége nem lesz, mert elsősorban, mint
emberek vagyunk jelen, és most nem elvi
kérdésekkel, hanem egy konkrét üggyel,
problémával állunk szemben.
Mennyire jellemző az általad már említett
részvételi szabályok elfogadása?
Természetesen először mindenki rábólint,
aztán menetközben akarva-akaratlanul
megszegik. Mert mondjuk valaki mégiscsak belecsúszik abba, hogy a másikat
minősítse, vagy felette ítéletet mondjon,
de mi, mediátorok, éppen ezért vagyunk
ott, hogy ilyenkor emlékeztessük az ülés
megnyitásakor lefektetett szabályokra.
Érdekes módon az még gyakrabban fordul elő, hogy ilyenkor egy másik résztvevő
„rakja helyre” a trollkodót, mert azt mondja,
„figyelj, itt ülünk már több alkalommal, keményen dolgozunk a közös megoldáson,
és amit most csinálsz, az összes eddigi
munkánkat visszaveti”. Ez az a hozzáállás,
ami miatt a szakemberek között van egy
nagyon fontos szabály, ami úgy szól: „Bízz a
körben!”. Ezekben a körökben egy új nyelvet tanulnak meg a résztvevők, amiről az

a tapasztalatunk, hogy nagyon gyorsan rá
lehet érezni.
Miről szól ez a nyelv?
Arról, hogy teljesen mindegy, mit gondol
a másik, tisztelem. És én is elmondhatom
bármiféle tét nélkül, hogy mit gondolok,
mert a véleményem számít, és amiatt semmiféle retorzió nem érhet. Tulajdonképpen
attól működik ez az egész nagyon jól és
nagyon hamar, mert ha valaki elkezd velem „szépen” beszélni, én is „szépen” fogok
reagálni.
Mikor érzed, hogy sikeres volt egy-egy
ilyen ülés?
Számomra már akkor „sikeres”, ha a felek
eljöttek, és rászánták az idejüket a körre.
Ez jellemzően háromórás, és a munkaidő

képviselője is csak egy a sok résztvevő
közül, és ugyanolyan széken ül, mint bárki
más. Visszatérve a kérdésedre, azt hiszem,
nem is az számít igazán, hogy én mit gondolok sikernek, hanem hogy a résztvevők
hogyan állnak fel. Ami nem jelenti azt,
hogy ilyenkor mindenki szuper boldog.

Az is ér, ha úgy zárjuk le, hogy végül nem
született egyetértés a témában, de a hangulat egész más lett, sőt, a résztvevők el
tudták fogadni, hogy a dolgok jelen állása

egy konfliktushelyzetben vagyok. Ha azt
mondom a kamasz gyerekemnek, hogy
„Olyan rendetlen vagy, pakolj már végre
össze!”, egyrészt nem motiválom, más-

végén kerül meghirdetésre, így már az
óriási dolog, ha részt vesznek rajta. Nagy
visszavető erő ebben az elhatározásban,
hogy sokan azt hiszik, valamiféle lakossági
fórumra érkeznek, aztán már az első pillanatban meglepődnek, hogy körben ülünk,
és a polgármester vagy az önkormányzat

szerint még nem tudtak döntést hozni. Azt
kell mondjam, abból még bajt nem láttam,
hogy emberek külső segítséggel leültek
beszélgetni a közös ügyükről.
Miért nem megy ez külső segítség nélkül?
Ezt a fajta kommunikációs nyelvet – vagyis, hogy hogyan hallgatom meg és foga-

részt a köztünk lévő távolság is csak nő.
Ellenben, ha úgy nyitok, hogy „Figyelj,
nekem fontos lenne, ha bizonyos időközönként rendet hagynál magad után, mi
az, ami számodra vállalható?”, akkor arra
választ fogok kapni, és ha azt mondja,
hogy havi egyszer, már előrébb léptünk.
Vagyis ez az egész nem azt jelenti, hogy
ami nehéz, arról nem beszélünk, és azt
sem, hogy az erősebb jogán lenyomunk
valamit a másik torkán, hanem azt, hogy
másképp beszélünk róla. Nincs támadás,
nincs kritika, nincs hibáztatás, nincs múltban vájkálás, mert ez mind bizonyítottan
kontraproduktív. Csakis a jelent nézzük,
az adott problémát, hogy azt, egymást
partnerként kezelve, hogyan tudjuk közösen megoldani.
Gálfi Sarolta

„Tulajdonképpen attól működik ez az egész nagyon jól és nagyon hamar, mert ha valaki elkezd
velem »szépen« beszélni, én is »szépen« fogok
reagálni.”

Közösségi mediáció
A közösségi mediáció azon az elven alapul, hogy a helyi problémákat és konfliktusokat a helyi közösségek tagjai tudják a leghatékonyabban megoldani, feloldani.
Számos vitás helyzetben nyújthat alternatív megoldást a jogi, hatósági eljárások
helyett. A közösségi mediáció azonban nemcsak akkor hatékony eszköz a közösség
kezében, ha már kialakult konfliktus van, hanem akkor is, amikor valamilyen lényeges kérdésről, ügyről a közösségnek beszélnie, adott esetben dönteni kell – ilyen
értelemben konfliktusmegelőző szerepe is van. A mediáció párbeszédet teremt a
közösségen belül, együttműködési folyamatokat indít el, segít a közösségi kapcsolatok helyreállításában és megerősítésében.

19 –a téma

Vajna Virág I Fotó: Medveczki Tamás

dom el a másikat, illetve hogyan beszélek
minősítés nélkül – még nem igazán ismerjük, mondhatni, most tanuljuk. Ha erre
minél többen ráéreznénk, egyre kevésbé
lenne szükség arra, hogy harmadik személyek moderálják a beszélgetéseinket.
A legjobb az lenne, ha ezt a nyelvet már
óvodáskorban elkezdenénk megtanítani a gyerekeinknek, sőt, ha a gyerekeink
nevelői, tanítói, tanárai is elsajátítanák.
Egyre többször fordulnak hozzánk iskolák, mert úgy érzik, zsákutcába jutottak, és
nem találják a kapcsolódást a diákokkal.
Nemrég egy iskolaigazgató mondta azt
nekem, hogy „Tudja mi ez az intézmény,
Virág?! Egy mauzóleum, ahol már semmi
sem életszerű, új módszerek kellenének”. És
milyen egyszerű lenne lelépni a katedráról, kört alkotva leülni a gyerekekkel, és
őszinte figyelemmel feltenni a kérdést:
„Hogy vagytok?”
A mediáció eszközei átvihetők a mindennapi életünkbe?
Azt mondják, a mediáció egy konfliktuskezelései módszer, de véleményem
szerint ez elég szűk értelmezés. Ahogy
már említettem, én ezt egy kommunikációs eszköznek, egy nyelvnek tartom, ami
egyben ránézést is jelent a világra, vagyis
egyfajta életszemlélet is. Az én mindennapi életemet nagyon megkönnyíti, mert
ezt a nyelvet nemcsak a munkám során,
de a családban is használni tudom. Ami
persze nem jelenti azt, hogy állandóan
nyugodt vagyok, és nincs olyan pillanat,
amikor felkapom a vizet, de viszonylag
hamar fel tudom ismerni, hogy most épp

Közel ötszáz gyerek sportol a KÓPÉ-ban
„Mi nem vízilabdázókat nevelünk, hanem embereket, akik mellesleg nagyon
jól vízilabdáznak…” A fenti idézetben ott van a sport lényege. A mozgás öröme,
a test megdolgozásának a szertartása, a szabadidő tartalmas eltöltése – s nem
utolsósorban a tehetség kidolgozásának lehetősége.
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Kemény Ferenc, a legendás utánpótlásedző mondata nem véletlenül mottója a
KÓPÉ létrehozóinak, vezetőinek, irányítóinak. Kósz Zoltán és Petőváry Zsolt egész
élete a vízilabda körül forgott, s forog most
is. Sikeresek, népszerűek, példaképek
voltak, akik a megszerzett tudást és tapasztalatot megpróbálták, megpróbálják
átadni megannyi lelkes ifjúnak. Lányoknak
és fiúknak. S mi, szentendreiek, erről akár
nap mint nap, s hétről hétre meggyőződhetünk, ehhez elég csak kibuszozni, elkerékpározni, vagy jobb napokon kikocogni
Leányfaluig, az oly népszerű strandig, ahol
megy a meló becsülettel. Edzés edzést
követ.
„Nagyjából tizenöt éve alapítottuk ezt az
utánpótlás-nevelő műhelyt, mert Petőváry Zsolttal egy pillanatra sem szerettünk
volna elszakadni a vízilabdától. Tárgyaltunk a strand vezetőivel, üzemeltetőivel,
a helyi önkormányzattal, és akkor tízéves
szerződést kötöttünk. Magunk sem hittük
volna, hogy valódi sikersztori kezdődik, és
itt most nem elsősorban a bajnoki címekre, a gólokra és a győzelmekre gondolok.
Mert az is fontos egy sportoló számára,
vagy talán a legfontosabb, de mi azt szerettük volna, ha a lehetőségeinkhez képest
minél több gyerkőccel megszerettetjük a
vizet, az úszást, a pólót, és a mozgás örömét. Büszkén mondhatom, hogy nagyjából kétszázötven gyerekünk vízilabdázik,
és körülbelül ugyanennyi úszik. Megan�nyi korosztályban, a legeslegkisebbektől
kezdve az OB I B-s felnőtt pólócsapatig
bezárólag. A meccseket, a versenyeket
hol Leányfalun, a strandon, hol pedig a V8
uszodában rendezzük Szentendrén, olykor lelkes szurkolók előtt. És hogy ez nem
csak afféle tömegsport egyesület, ide nem
műkedvelők járnak, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy már jó néhány olyan
vízilabdázóval büszkélkedhetünk, akik komoly karrier előtt állnak. Vígvári Vendel és
Vince, Simon Henrik, Várnai Kristóf, hogy
csak néhány nevet említsek azok közül,
akik már a profik, és a legjobbak között
szerepelhetnek…”
Kósz Zoltán lelkesedése az évek múltán
sem csökkent. Jó hallgatni a fanatizmusát,

Kósz Zoltán

a sport, a vízilabda iránti rajongását – no
meg azt is, hogy mennyire megszerette
Szentendrét.
„Soha nem felejtem el azt az estét… Jó néhány évvel ezelőtt, augusztus 19-én az akkori feleségemmel Szentendrére jöttünk a
barátainkkal, hogy a szerb búcsúban bulizzunk. Óriási hatással volt ránk az a rendezvény, a jókedvű kólózó tömeg, a pattogós
szerb népzene, s akkor mind a ketten azt
gondoltuk, hogy nekünk így és itt kellene
élnünk, ha nem is kólózva, de legalábbis
ebben a városban, ebben a miliőben. Aztán elkezdtünk új otthont nézni ebben a
gyönyörű városban, és szerencsére meg

is találtuk a Bükkös-patak partján, madárfüttyös környezetben. Ennek már tizenhat
esztendeje. Azóta elváltam, Leányfalura
költöztem nagyjából három évvel ezelőtt,
de Szentendre így is a mindennapjaim részét képezi. Amikor csak ebédelni megyek
a kedvenc belvárosi kifőzdémbe, vagy csak
ücsörgök a Duna-parton, vagy végigsétálok
a Dumtsa korzón, már a magaménak érzem
ezt a különleges hangulatú várost a fantasztikus fesztiváljaival, a szűk sikátoraival.”
Szentendre olykor valóban harmóniát
sugároz. A képzőművészek hagyatéka és
kéznyomata szinte ott van az emberek
lelkében. S bizony Kósz Zoltán számára

jelentésünk óta sem zárult le: a járványhelyzet miatt nem tárgyalnak a bíróságon.
Várni kell a sorunkra. Jogi lépéseket tettünk nemcsak a vádlónkkal, hanem a különböző médiumokkal szemben is. Nekem
a sport és az a közösség segített, amely
akkor is kiállt mellettem, mellettünk…”
A KÓPÉ felnőtt csapata az OB I B-ben,
vagyis a vízilabda másodosztályban tisztességesen szerepel. Eged Dániel veze-

„Az bánt legjobban, hogy az emberek egy része
készpénznek vett mindent, amit a különböző lapok, tévécsatornák megírtak, megszellőztettek.”
azok pontosan tudták, hogy elképzelhetetlen mindaz, amit a fejükre olvasott egy
meggondolatlan csitri, ám a szenzációhajhászok, a mások életében vájkálók már
dörzsölték a tenyerüket…
„Sokszor kérdezik tőlem, hogy túl vagyok-e
rajta. Mármint azon a mocskos ügyön. Valószínűleg soha nem leszek túl rajta teljesen, mert egy ilyen élményt, ilyen megaláztatást, kiszolgáltatottságot az ember
soha nem felejt el. Az bánt legjobban,
hogy az emberek egy része készpénznek
vett mindent, amit a különböző lapok, tévécsatornák megírtak, megszellőztettek.
Ennyire nem lehet mélyen a társadalom
tudásszintje, gondoltam magamban, de
tévedtem. Azzal a lánnyal azóta sem találkoztam, jóllehet az ügy a mi viszont-fel-

tőedző irányításával tehetséges, saját nevelésű fiatalok alkotják a csapat gerincét,
s a szurkolók fejében többször is átfutott
már az a gondolat, hogy a kapuban ott tapicskolhatna, tempózhatna egy olimpiai-,
világ- és Európa-bajnok, akit egykoron a
Vasas-szurkolók úgy biztattak meccsről
meccsre, hogy „Táncolj Csita, táncolj Csita…” Ám Kósz Zoltán már köszöni szépen,
nem akar kapuba állni, mert ahogy mondja,
minden porcikája fáj, és elhasználódott. A
védések helyett mással szeretné segíteni
a klubot: úgy foglalkozni a gyerekekkel,
hogy azoknak akkor is csillogjon a szemük,
ha épp kiabálnak velük egy-egy hiba után.
Bár ennél is hangosabb az üvöltés egy-egy
felejthetetlen győzelem után.
Sinkovics Gábor
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Városi legendák
Cselgép a laktanyában
Kamasz fejjel az ember fia már nagyon
is hajlamos nézni, nézegetni a lányokat,
asszonyokat. Erre a legalkalmasabb helyszínnek akkoriban leginkább a Pap-szigeti strand tűnt, ahol városunk apraja-nagyja megfordult egy-egy hétvégén,
talpalatnyi helyet sem hagyva, vadidegen
emberek bokájához, tarkójához simulva.
Mámorító élmény volt megmártózni a
nagymedencében és az élet sűrűjében,
s álmodozni arról, hogy néhány év múlva
sok-sok pénzzel a zsebben majd ott sétál
mellettünk a Duna-parton, a Görögkancsóban elfogyasztott gulyásleves után,
a város legjobb vagy a második legjobb
nője. Hiú ábránd volt mindez, mert ehhez legalább úgy kellett volna futballozni, mint ahogy a kis Pogány tette. Alighanem a szentendrei futballtörténelem
legvirtuózabb játékosáról, legnagyobb
közönség-kedvencéről beszélünk. Ő volt
a cselgép a laktanyában. És az a néhány
száz, olykor ezer-ezerötszáz városlakó,
környékbeli, aki kiment a Kossuth KFSE
meccseit nézni 1975 és 1976 között, az
nem győzte csodálni, ahogy Pogány Laci
trükközik, leheletfinom mozdulatokat mutat be, ámulatba ejtve a közönséget. De
ez még mind semmi. Ha a Pap-szigeten
gyönyörű nők fordultak meg, akkor mit
mondjunk a Kossuth játékosainak menyasszonyairól, barátnőiről. merthogy a
meccsek után már jólfésülten, kimenő
ruhában ott álltak a kis bakák útra készen,
és valamennyit egy-egy csinibaba várta.
Talán a kis Pogányé volt a legszebb. A
csatáré, aki később a Fradi szurkolók
egyik kedvencévé vált, mi több, az olimpiai válogatottban is szerephez jutott. S
ami a gazdagság utáni vágyat illeti: nem
könnyű elérni, utolérni mindezt. Pogány
Lászlóról azt lehetett olvasni az elmúlt
években, hogy parkőrként dolgozik.
– sg –





A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. június 17-éig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy a szevi@szentendre.hu email címre. A helyes megfejtők között kétszemélyes, június 30-áig felhasználható kávé „élmény”-t
sorsolunk ki, amely két kávé és sütemény elfogyasztását jelenti a
szentendrei Café Dharma-ban.
A szerencsés nyertes nevét a július 8-i lapszámunkban tesszük közzé.
A május 6-i rejtvényünk helyes megfejtése a „sör, virsli, majális” volt.
A nyertes: Zádor Péter
Nyereménye a Frekvencia Stúdió (Jókai utca 2.) által felajánlott, egy személyre szóló
állapotfelmérésre és étrendösszeállításra jogosító utalvány.
Pap-szigeti kemping, 1971 . Fortepan
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elkél a harmónia, mert az élet jó néhány
hónappal ezelőtt alaposan belemart, és
ahogy mondani szokták, kihúzta a lába alól
a talajt. Egy korábbi KÓPÉ-s sportoló, egy
tizenhárom esztendős ifjú leányzó vádolta
meg őt, no meg társát, Petőváry Zsoltot
azzal, hogy szexuálisan zaklatták. Az ügy
hatalmas port kavart, és alaposan megosztotta a közvéleményt. Akik ismerték
Sydney olimpiai bajnokát, no meg társát,

GAZDIKERESŐ

És akkor folytatjuk… töretlen kedvvel!
A járványügyi veszélyhelyzet miatti korlátozások az Egészségfejlesztési Iroda foglalkozásait, programjait is érintették. A teljes körű iskolai egészségfejlesztési (TIE)
program keretén belül a több alkalmas egészségnevelő, ismeretterjesztő órák videóanyaggá alakultak át.

22— FELHÍVÁSOK

Csubi már hosszú ideje a menhely lakója, de szerencsére ez nem látszik meg a
kutyuson. Vidám, egy jó sétára mindig
kapható, pedig már nem tartozik a fiatal
generáció tagjai közé.
Gyakorlatilag a bekerülése óta szinte
mindig volt lány társa a kennelben, így
kutyatársaságba könnyen beszoktatható.
Domináns, házőrzőnek kiváló kutya. Szukákkal jól kijön, de hímekkel szemben a
dominancia iránti vágya az erősebb.
Mielőtt örökbe fogadnád, több látogatás
szükséges hozzá, mert el kell nyerned a
bizalmát. Azokat, akik rendszeresen sétáltatják, már messziről hatalmas farokcsóválással várja, óriási a szeretetigénye.
Chip, oltás rendben, ivartalan.
Ha úgy gondolod, hogy te vagy Csubi
álomgazdija, írj vagy hívj minket! Elérhetőségeink: arvacska.szendre@freemail.hu
vagy +36/20-384-6715.
Ha megtetszett, de nem tudod örökbe fogadni, az alábbi módokon támogathatod
örökbe fogadását:
– az Adhat vonalon: 13600/64, vagy
– bankszámlánkra történő utalással:
64700076-10006234 (a megjegyzésbe
írd be: Csubi).

A szentendrei és járási iskolák a helyes
testtartásról, táplálkozásról, a karanténban
tanulásról, mentális támogatásról aktuális
ismereteket kaptak. Az EFI folyamatosan
kapja a tanároktól, osztályfőnököktől a
visszaigazolásokat a megtekintések megtörténtéről. Ezúton is köszönjük minden
tanárnak, igazgatónak, hogy a számukra
is nehéz helyzet ellenére törekedtek még
színesebbé tenni a nebulók otthonlétét és
elküldték az EFI videókat, támogatva a mi
munkánkat is.
Sajnos márciustól júliusig 19 járási színtérprogram maradt el. Mára az Egészséges
Városért Közalapítvány által szervezett
programok jó részét sikerült átütemezni a
településeken is.
Nagy örömünk, hogy Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramja, a „Fókuszban a megelőzés – Családok Évének”
keretében a szűrőkamion június 21-22-én
(vasárnap és hétfő), két napig Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen mutatja
be Magyarország legnagyobb mobildiagnosztikai központját, és ingyenesen végeznek negyvenféle átfogó vizsgálatot. Ezen
kívül látogatható az anatómiai bemutató,
a dietetikai tanácsadás és az elsősegélynyújtási ismeretek.
A kamion a járványügyi biztonság miatt
csak előzetes regisztráció alapján látogatható: (26) 777 015, június 15-18. között.
A kamion ellátogat június 26-ig Tahitótfaluba, Csobánkára, Pomázra és Budakalászra is a MÁESZ Praxisközösségek –
Egészségfejlesztési irodák (EFI) segítése
és támogatása 2020 projekt keretében.

Külön köszönjük, hogy elsőként a szentendrei járást választották, segítve ezzel
a járás településeinek összetartozását is!
Programelőzetes
• Egészségsátorral jelenünk meg augusztusban, a Szentendre Éjjel Nappal Nyitva
Fesztiválon.
• Szeptember első hetében a városi iskolák számára a Játékos tudomány interaktív
kiállítás témái közül az Érzékszervek világa, a Kezedben a jövő (környezetvédelmi
játékok) és a Furfangos csodavilág kiállításokon nemcsak a gyerekek, hanem a
családok számára is élvezetes újdonságok
lesznek elérhetők, kipróbálhatók.
• Szeptemberben lesz egészségnap Leányfalun, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron és Budakalászon.
Az egészségünk terén a megelőzés fontossága minden településnek szívügye.
Ahogy eddig is, Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és a városvezetés támogatását maga mögött tudva, az Egészségfejlesztési Iroda és a Praxisközösség a
Közalapítvány színtérprogramjaival hasznos szolgálatot nyújt az összetartozás erősítésében.
A rendezvényeken fokozottan felügyeljük
a járványügyi prevenciót. Továbbra is kérjük betartani a biztonságos előírásokat, a
távolságtartást, a maszk viselését!
Várunk mindenkit! Vigyázzunk egymásra,
vigyázzunk magunkra!
Gerőcs Kata
Egészséges Városért Közalapítvány

Jelentkezz tűzoltónak!
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentendre Tűzoltóparancsnokság
felvételt hirdet gépjárművezető és beosztott tűzoltó munkakörre. Minden érdeklődő
jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.
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 fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell!
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.

Figyelem és szeretet a falak közt

A tulajdonosok, Huszty Zsuzsanna és Balló
György, egy hangulatos, levendulateraszos
nyugvópontot álmodtak meg itt, szeretettel
és figyelemmel újraértelmezve a kávézó és
cukrászda fogalmát – ahol a „fedőtevékenység” a szolgáltatás, a cél a szeretet.
Legutóbb, amikor itt jártam, épp egy munkásruhába öltözött férfi rohant el a kávézó
előtt, majd mikor a levendulákhoz ért, egy
pillanatra megállt, benyúlt a kerítésen, megdörzsölte a leveleit, mélyet szippantott a
nyugtató illatból, majd tovább sietett. Mert
a Café Dharma valóban egy lenyugvást segítő hely a városi forgatagban.
„Valójában az a legjobb, ha nem kell sehová
elmennünk ahhoz, hogy lenyugodjunk, de
már az is segítség, ha az ember életében
van egy olyan hely, ahol egyensúlyba tud
kerülni. Ráadásul pár hete a 100 négyzetméternyi, csendes teraszunk is újranyitott,
ahol a vendégeink nagyon szívesen időznek
családi, baráti, üzleti, de akár klubtalálkozókon is” – meséli Gyuri.
„Ilyen hangulatos környezetet szeretne teremteni a Dharma” – veszi át a szót Zsuzsi. –
„Sokan már ezért járnak vissza. Van például
egy baba, akinek a nyitás óta napról napra
követjük a fejlődését. De van olyan babánk
is, akit először az anyukája hasában láttunk
vendégül, majd a születése után már bemutatni hozták el hozzánk.”
„Mert nálunk a figyelem és a szeretet itt van
a falak között” – folytatja Gyuri. – „Ez jön belőlünk. A kollégáinkat is úgy választjuk ki,
hogy számukra is fontos legyen a törődés, a
szolgálat. A Costa Ricán élő és kávés körökben legendásnak számító Bányai Laci bácsi
kávéjával, és Tóth Sanyival, a szekszárdi kávébab-pörkölő üzemeltetőjével való találkozás is egy-egy „véletlenül” kinyíló ajtó volt
az életünkben, amit észrevettünk, és beléptünk rajtuk. Változásokkal teli, intenzív utat
tettünk meg, számos, szakterületén mesternek tekinthető tanártól tanultunk, hogy az
üzleti világ öltönye és kiskosztüme mellett
most megtapasztalhassuk a vendéglátás
izgalmas világát.”
A szentendrei vendégkör gyorsan megszerette, vagy már eleve kereste az újhullámos
kávéízt, ami egyfajta fúziója a latte artnak
és annak a természetes ízvilágnak, amely

karakteresen mutatja meg a gyümölcs eredeti ízét, azt, hogy milyen is volt az a föld,
ahonnan jött. Ez egy sokrétűbb ízélmény,
ami könnyedén fogyasztható akár cukor
nélkül is. A világos pörkölésben citrusos ízvilág érződik, a középsötét pörkölés pedig
kiszélesedik a fanyar gyümölcsös ízaromától a keserű csokin át a csokis kuglófig.

Café Dharma I Fotó: Medveczki Tamás

„Mi egyébként nem kávéztunk korábban,
mert én nem szeretem a keserű utóízt,
Zsuzsi pedig nem bírja a koffeint, de ez határozottan megváltozott a Bányai-kávék óta
– vallja be Gyuri. – A kávézásra ma már egy
szelíden serkentő, kényeztető és nyugtató
élményként tekintünk.

Balló György és Huszty Zsuzsanna
I Fotó: Medveczki Tamás

A kávé gyógyszer is tud lenni, s nem csak
fizikai értelemben. Nemrég jöttünk vissza
Costa Ricáról egy tanulmányútról, ahol a
kávéhoz való kötődésünket a Laci bácsival
kialakult baráti kapcsolat tette még erősebbé. Nagy odaadással, törődéssel, odafigyeléssel és szeretettel történik minden az
ültetvényein. Ezzel a pozitív emberi energiával töltődik meg a Bányai-kávé. Így is gyógyít: a lelket. Óriási tisztelet született meg
bennünk egy szem pörkölt kávébab iránt,
mert láthattuk, hogy milyen sok ponton kell

nagyon éles figyelemmel, nagy szeretettel,
óriási odaadó gondossággal törődni a kávéval ahhoz, hogy ilyen magas minőségű
legyen a végeredmény.”
„Ami pedig az ételkínálatot illeti, a kávéink
mellé egy egész hűtőt rendeztünk be változatos és magas minőségű ‘mindenmentes’ (glutén-, laktóz- és cukormentes), illetve nyers vegán édességekből is” – sorolja
Zsuzsi. – „Mindemellett figyelünk az egyedi
igényekre is, hiszen nekem is sokféle diétát kell betartanom. A tavasz beköszöntével prémium olasz fagylaltot kínálunk,
és persze a hagyományos sütemények
kedvelőire is gondoltunk, akiknek egy ikonikus budapesti családi cukrászmanufaktúrából érkeznek ide frissen a flódnik és a
krémesek. Magas minőségű, természetes
alapanyagokat használva, házias, nagymama-féle ízvilág, de különleges kivitelezésű finomságokat kínálunk. A reggeleink
is mindig nagyon mozgalmas, családias
hangulatban telnek. Sütéssel indul a nap,
a reggelihez és a szendvicsekhez a pékárut
helyben készítjük, nagyon jó illat van itt akkortájt. Hétközben gourmet szendvicseket,
friss salátákat, tortilla tekercseket ajánlunk
ebéd gyanánt, melyekhez prémium minőségű házikacsát, -jércét vagy épp vegán
sajtot használunk.”
Ha pedig valaki fokozni szeretné a kikapcsolódás élményét, tovább sétálhat a kávézó
hátsó részében található csokiszoláriumba. Zsuzsiék itt is a magas színvonalra és a
megpihenést elősegítő wellness élményre
törekedtek. A hangulatvilágítás, a lágy zene,
a kényelmesen hívogató fotelek ezen a részen is csalogatóak.
A minőségi finomságokra és nyugalomra
vágyók itt jó helyen járnak, hiszen akár autóval, akár gyalogosan könnyen megközelíthető, és bár a forgalmas 11-es út mellett
vagyunk, a védett udvarra mégsem jut el a
város és a forgalom szokásos zaja.
Szentendre, Pannónia utca 1-3.
www.cafe-dharma.hu
www.facebook.com/cafedharma.hu
www.facebook.com/csokiszoliszentendre.
hu
KisM Franciska
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A világon az egyik legszívmelengetőbb dolog, amikor az embert sütivel,
kávéval kínálják, és éreztetik vele, hogy fontos. Ezt tapasztalhatjuk
Szentendrén, a forgalomtól zsongó 11-es főút Budapestről bevezető szakasza és
a Pannónia utca találkozásánál, a Café Dharma-ban.

Nyári táborok Szentendrén

24 — FELHÍVÁSOK

ALKOTÓTÁBOR
Szívesen látunk minden alsós rajzolni szerető, kreatív feladatokra nyitott gyermeket Szentendrén, a belvárosban tartandó
alkotó táborunkba!
Időpont: június 28. – július 3., 8.00-tól-16.00-ig
A tábor díja 28 000 Ft, ami tartalmazza a háromszori étkezést
és minden eszközt, alapanyagot, amit az alkotás során használunk.
További információ: Hargitay Virág, a tábor vezetője, hargitay.
virag@gmail.com, 06-30-837-3873

a paraszti és mezővárosi társadalom múltjával. A programokat
naponta 8.00-tól 17.00-ig tartják.
Turnusok: június 29 – július 3., július 6-10., július 13-17., július
20-24., július 27-31., augusztus 3-7., augusztus 10-14., augusztus 24-28.
A tábor díja: 33 000 Ft/fő/hét, ami tartalmazza a napi háromszori étkezést.
Információ: Babiczky Nóra oktatásszervező, babiczky.nora@
skanzen.hu
06-30-562-7513

NYÁRI MŰVÉSZETI NAPKÖZIS TÁBOR
Művészeti, kézműves tábor a Bükkös-patak mellett, családias
környezetben az Ikoladekor Alkotóházban, kortárs technikákkal, eszközökkel a szabad alkotás örömével ismertetjük meg
az 5-12 éves korú gyerekeket. Szabadidős programok: fürdés,
horgászás a patakban, kalandozások a Duna-parton, patakparton, fagyizás.
Turnusok: július 20-24., július 27-31., augusztus 03-07., augusztus 10-14, hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.00-ig
Részvételi díj: 39 500 Ft (5 nap, 4x-i étkezéssel és anyaghasználattal
Jelentkezés: Piszkátor Ildikó, 06-20 364-5415, ikoladekor@
gmail.com
Információ: www.piszkator.com/nyári táborok, facebook: ikoladekor

FAZEKASTÁBOR A SKANZENBEN
Várják az alkotó kedvű fiatalokat 12 éves kortól, illetve a felnőtteket, szeniorokat. Az egyhetes tábor célja a fazekasság
technikai elemeinek megismerése a formázástól a díszítésig.
Időpont: augusztus 24-28. –
Táborvezető: Csikós Anna keramikus
A tábor díja: 33 000 Ft/fő, mely tartalmazza az oktatást, a munkaeszközöket, a felhasznált anyagot és az ebédet.
Bővebb információ: Pintérné Herczeg Andrea múzeumpedagógus, +36 30 870-6934, herczeg.andrea@skanzen.hu

HETED7 TÁBOR 2020
6-12 éves gyerekeket várnak a Skanzen nyári napközis táborába, ahol a táborozók tevékeny részesei lehetnek jellegzetes
paraszti munkáknak, kézműves tevékenységeknek, mozgásos
és dramatikus játékoknak. Nyolc tájegységben ismerkedhetnek

NYÁRI ÚSZÓ- ÉS SPORTTÁBOR
Idén is úszó- és sporttábor az Elevenekkel június 15-től augusztus 14-ig, minden héten hétfőtől péntekig heti turnusokban a
már megszokott programjainkkal – időjárástól függően: úszás,
lovaglás, íjászat, lövészet, kézműves-foglalkozás, evezés, sportjátékok szabadban és teremben.
Ár: 26 000 Ft/fő/hét
Érdeklődni: Mihály Norbert 06-30-560-4566, mihaly.norbert@
mailbox.hu
Mindenkit szeretettel vár Norbi bácsi és csapata!

Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.) pályázatot
hirdet az alábbi ingatlanok együtt történő értékesítésére:

Cím (Szentendre)

9861 hrsz.
Kő-hegy

9862 hrsz
Kő-hegy

9863 hrsz
Kő-hegy

9856 hrsz
Kő-hegy

Terület
m2

Ingatlannyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

547

kert (zártkert)

Mk/3 kertes mezőgazdasági
övezet

3388

kivett lakóház,
udvar,
gyümölcsös
(zártkert)

Mk/3 kertes mezőgazdasági
övezet

3823

kivett lakóház,
udvar,
gyümölcsös
(zártkert)

Mk/3 kertes mezőgazdasági
övezet

gyümölcsös

Mk/3 kertes mezőgazdasági
övezet

2723*

Bruttó
induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

23 240 000
Ft

2 400 000
Ft

Pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház tér 3.) június 16-án, 9.00 óráig lehet benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, melyet a www.
szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról lehet letölteni.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

HELYREIGAZÍTÁS
A május 20-i lapszámunkban a Szentendrei Önkéntes Tűzoltó Egyesületről
szóló keretes írásunkban pontatlanul
jelent meg a megalakulás időpontja. Helyesen: az egyesület 1889-ben
alakult.

Építőipari munkák!
Hőszigetelés, komplett
lakásfelújítás, külés beltéri burkolás
referenciával
Szentendrén és
környékén
Telefon: 06 20 341 4585

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

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

I N G ATL AN
Füzesparkban bérelnék vagy vennék
garázst. Tel. 06-20-320-9247.
Eladó Izbégen, csendes utcában 613 nmes telken 112 nm-es ikerház-fél, parkolási
lehetőséggel. Ár: 44,9 millió Ft. Tel. 06-20482-1698.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.
Kiadó Szentendrén külön bejáratú szoba
férfi részére. Tel. 06-20-242-0927.

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

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

S ZO LG ÁLTATÁ S
Szeretetteljes felügyeletet vállalok idős
rokonára több éves tapasztalattal. Tel.
06-20-430-7979.
Minőségi lakásfelújítás! Festés, gipszkartonozás, parkettázás, járólapozás,
csempézés. Tel. 06- 70-623-2629.
Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás,
fűkaszálás, bozótirtás, kertrendezés.
Veszélyes fák kivágása alpintechnikával
is. Tel. 06-30-994-2431.

Nőgyógyászat
Castrum Center

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelésés ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70-5781468.

2000 Szentendre,
Paprikabíró utca 21. I/25.

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

csütörtökön 12 órától

Ü Z LE T
Szentendrén, a Rózsa köz 18. szám alatt
lévő 170 nm-es műhely irodarésszel kiadó.
Tel. 06-20-460-8043.

Rendelési idő:

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

www.binobruno.com

Orczi Hajni life coach
Néhány helyzet amiben tud segíteni
az egyéni konzultáció:
– nem érzed jól magad a munkahelyeden és nem
tudod hogyan tovább
– nem találod a közös hangot pároddal,
családtagjaiddal
– úgy érzed valami nem stimmel, de nem tudod, mi
– döntened kellene, de nem tudsz
– nem érzed jól magad a bőrödben
– önbizalomhiányod van
– fejleszteni szeretnéd magad
Bejelentkezés: 06-30-9615-551 • Facebook: Orczi Hajni life coach

Szentendre – Lakatos állás
A SzeBeton Zrt. közműépítési, környezettechnikai
és egyedi gyártású betontermékek gyártásával
és értékesítésével foglalkozó, közel 100 éves
múltra visszatekintő, német-osztrák tulajdonú
részvénytársaság. Keressük új munkatársunkat
lakatos pozícióba.
Előregyártó üzemünkbe,
üzemviteli-karbantartó csapatunkba keressük
új lakatos munkatársunkat.
Feladatai a következők:
Termelő berendezések karbantartása. Gyártósor
karbantartása, és működőképességének
folyamatos biztosítása. Esetleges üzemzavarok
elhárítása, hibakeresés, javítási tevékenység és
megelőző karbantartási tevékenységek végzése.
Részvétel új gyártóberendezések telepítésében,
beüzemelésében. Lakatos munkát igénylő
feladatok elvégzése a gyártásban, gyártósablonok
javítása. CO hegesztések végzésében való
jártasság elvárás.
Jelentkezés: goreczki.krisztina@szebeton.hu
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A DÁ S V É TE L
Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv,
bélyeg, fotó, képeslap, levelek stb.) vétele
díjtalan kiszállással. Tel. Pál István, 06-20947-3928.

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
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 +36-30/3462110, 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

26 — közérdekű

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu)
Tel: +36-26/501-900
jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu
Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: 501-920,/-921,/-923,/-924
• Hatósági ügyek: 501-905
• Gyámügy: 501-903,/-932,/-933,/-934
gyamugy.szentendre@pest.gov.hu
Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség.
Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg
az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát. A hivatal kéri, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben
érkezzünk kísérővel, és várakozáskor tartsuk be
az egymás közötti legalább 1,5-2 méter „szociális”
távolságot.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
(Duna korzó 25.)
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Március 19-től hétköznapokon 8.00-18.00 óráig
működik, 14.00 óra után csak a veszélyhelyzettel
összefüggő ügyekben nyújt segítséget. Személyes
ügyintézésre továbbra sincs mód, az ügyfelek elektronikus formában, illetve telefon útján intézhetik
ügyeiket.
ELMŰ-ÉMÁSZ
+36/1-238-3838

Június 1-jén, hétfőn az Ulcisia Gyógyszertár ügyeletes reggel 8 órától 24 óráig. Utána készenlét. A többi
gyógyszertár zárva.
Vasárnaponként a Kálvária Gyógyszertár nyitva
21:00 óráig
21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)
Június 7. Napvirág-csepp Gyógyszertár
Június 14. Szent Endre Gyógyszertár
Június 21. Vasvári Patika

A koronavírus további terjedésének megakadályozása miatt az ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak.
Az online ügyfélszolgálati irodák éjjel-nappal működnek, ezen a felületeken a számlázási, díjkötési,
műszaki és egyéb egyedi bejelentésű ügyeket is
lehet intézni.

Június 29. Ulcisia Gyógyszertár

DMRV
A társaság a felhasználók kényelmesebb kiszolgálása érdekében telefonos ügyfélszolgálatot
működtet.
Az ügyfélszolgálat elérhetősége:
06 (27) 999-688
06 (80) 224-488
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

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

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

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

Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
Non-Stop Gyógyszertár, Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő u. 109
+36/26-593-953
ORVOSI ÜGYELET:
A házi- és gyermekorvosok kérik, mielőtt személyesen keresnék fel őket, telefonon konzultáljanak
velük!!!
Központi ügyelet: Bükköspart 27.,
+36/26-312-650
Hétköznap, hétvégén, ünnepnap:
24 órás orvosi ügyelet működik.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap
9-13-ig, nem szentendrei gyermekek esetén
a helyileg illetékes ügyeletet kell keresni.
GONDOZÁSI KÖZPONT
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com
ÁLLATORVOS (mindig hívható): +36/30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36/20-5716502
GYEPMESTER: +36/20-931-6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: tel/fax: +36/26-310442

A Gondozási Központ Szentendre szolgáltatásai
Idősek és demens betegek
nappali ellátása
Március 16-tól a kormányzati rendelkezések a szolgáltatások teljes felfüggesztését írták elő határozatlan időre. A klubtagokkal továbbra is kapcsolatban vannak
a klub dolgozói, és ahol szükséges, segítséget nyújtanak a gyógyszerkiváltásban,
bevásárlásban stb. Az épületbe belépni
továbbra is tilos, az eddig bejárók és a
klubtagok ebédjét házhoz szállítják.
Házi segítségnyújtás
A vészhelyzet kezdetén azokat tudták
ellátni, akiknek nincs hozzátartozójuk és igen rossz egészségi állapotban
vannak. A házigondozók csak a létfontosságú dolgokban segítettek: fürdetés,
etetés, pelenkázás, gyógyszerkiváltás,
gyógyszerelés, alapélelmiszerek bevásárlása. Mára már ez a helyzet oldódni
látszik, és kezd visszaállni az eredeti ellátási rend.

Szociális étkeztetés
Továbbra is működik. A fertőzésveszély
megelőzése érdekében az ebédek kiszállítása egyszer használatos műanyag dobozokban történik. Aki a Gondozási Központól
szeretne szociális étkeztetésként ebédet
igényelni, annak írásbeli megállapodást
kell kötni az intézménnyel, és igazolnia
kell, hogy állapota indokolttá teszi az ellátást.
Hajléktalanok nappali melegedője
és az Éjjeli menedékhely
A Szabadkai utcai telephelyen a szolgáltatás továbbra is működik az előírt higiéniai
szabályok maximális betartása mellett.
Az EMMI ajánlásain kívül intézményi protokollok készültek a koronavírus járvány
megelőzése érdekében. A beérkezéskor
és a bent tartózkodás ideje alatt többször
a fertőtlenítőszeres kézmosás kötelező, a
szájmaszk viselése kötelező, kijárási korlátozás van érvényben és az ügyeletes

utasításait be kell tartaniuk a közösség
egészségvédelme érdekében. Aki újonnan érkezik, ill. hosszabb ideje nem volt
bent a szállón, annak a fűthető elkülönítő
sátorban kell tartózkodnia, melyhez egy
külön mobil kézmosóval ellátott WC tartozik. Az ide elhelyezett gondozottak csak
az akadálymentes fürdőt használhatják az
előre egyeztetett időpontban, amikor a
helyiség használat után kifertőtlenítésre
kerül.
Védőnői Szolgálat
Az egészségügyi dolgozók erre vonatkozó
útmutatója szerint járnak el.
Iskola-egészségügyi Szolgálat
A munkatársak az iskolák zárva tartása
miatt jelenleg távmunkában dolgoznak.
A központ elérhetősége:
Szentendre, Sztaravodai út 2.
Telefon: (26) 311-964

Modok Mária
Kígyó utca Szentendrén Kígyó Street in Szentendre 1932
Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre Ferenczy Museum Center, Szentendre

#muzeumicentrum

SZENTENDRÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

SZENTENDREI ÉLÉSTÁR

PÉNZADOMÁNYOK
FOGADÁSA

ÉTELADOMÁNYOK
FOGADÁSA

Támogasd a koronavírusjárvány elleni küzdelmet!

Élelmiszer-adományozás
a rászorulóknak, városi felügyelettel

számlaszám:

adományok fogadásának helyszíne:
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
szerda–péntek 14:00–18:00

11742087-20073857
közlemény: Koronavírus 2020

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

