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A Nemzetközi Duna Napot 2004 óta minden 

évben megünneplik a Duna menti országok, és 

június 29-én emlékeznek meg a folyó természeti 

értékeiről. Ez a tény határozta meg jelen lapszámunk 

témáját, s döntöttünk úgy, hogy júliusban 

azokat a kérdéseket igyekszünk sorra venni és 

megválaszolni, amelyeket a Duna tesz fel nekünk.

Picit távolabbról ránézve az elkészült anyagokra, 

azt kell mondjam, ez az eddigi leginformatívabb 

számunk, hiszen szinte minden egyes írásunk 

arra törekszik, hogy tájékoztasson, illetve 

gyakorlati tudnivalókkal lásson el bennünket.

S hogy milyen kérdéseket tett fel nekünk a folyónk?

Ahogyan véget ért a veszélyhelyzet, a nyár is 

berobbant az életünkbe, így szerettük volna 

megtudni, hogy a strandunkon milyen feltételek 

mellett fürödhetünk a Dunában. De azt is, hogy 

miért nincs erre lehetőségünk a Pap-szigeten.

Felkerestük Pásztor Zoltánt, hogy 

megismerjük Szentendre révészének a 

történetét, s az ő viszonyát a folyóhoz.

Nem kerülhettük meg az orosz laktanya felől érkező 

aggasztó hírek mögé való betekintést sem, s a helyszín 

történetének rövid feltárása mellett arra is keressük a 

választ, vajon mikor indul el a terület kármentesítése.

Egy Duna menti séta pedig arra késztetett 

bennünket, hogy rápillantsunk városunk már-már 

ikonikusnak számító épületeinek jelen állapotára, és 

a tulajdonosokat a jövőbeli tervekről faggassuk.

A Múltunk című rovatunkból Ürmös Lóránt 

képeslapgyűjteményéből válogattunk pár 

izgalmas Duna-parti képet, a címlapsztorinkban 

pedig az árvizeinkre emlékezünk.

Bízunk benne, hogy a következő, augusztusi 

lapszámunkig olvasóink is hasznosnak találják a 

cikkeinket, de továbbra is bátorítjuk önöket, hogy 

írjanak nekünk, és akár olvasói levél, akár további 

kérdéseik formájában váljanak a közösség hangjaivá.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„A Duna csak folyt. És mint a termékeny, 
másra gondoló anyának ölén 

a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen 
és nevetgéltek a habok felém.”

(József Attila: A Dunánál)
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Nekem a Duna…

Júliusban a Duna korzóra és a Postás strandra sétáltunk ki, hogy megkérdezzük szentendre járókelőit, mit jelent számukra a Duna. 

Biztosak voltunk benne, hogy Magyarország legnagyobb folyójához minden arra járónak lesz majd kötődése, és mint kiderült, nem 

tévedtünk…

Nekem a Duna azért fontos, mert a kutya 

szereti. (Voith Hunor)

Nekem a Duna a gyerekkorom. Egy másik 

időszámításban. (Sárréti Zoltán)

Otthon vagyok a Duna mellett. Ezt jelenti 

nekem. (Herédi Sándor)

Nekem a Duna a szabadság, bármerre me-

hetek, megszabadulok a gondoktól, a Duna 

mindig új lehetőségek felé visz. (Kalydi Vivien)

A Dunakanyar szülötte vagyok, nekünk a 

Duna az életünk, ez a csodálatos táj. (Cson-

tos Gyula)

Nekem a Duna az életet adó víz, hisz ezt 

isszuk. (Csontos Józsefné)

Nekem a Duna történelem. (Kiri Andrea)

Nekem a Duna az evezés, a horgászat, a kamaszkorom. (Bátai Réka)

Nekem a Duna a nagy sétálásokat jelenti. (Lili)

Összeállította: Zimre Zsuzsa

Fotók: Medveczki Tamás



Szentendre strandfürdői

Szentendre két strandfürdőhelye közül az egyik már nem üzemel, 
a másik nemrég „ráncfelvarráson” esett át. Utánajártunk, hogy miért 
nem működik a strand a Pap-szigeten, s hogy milyen feltételek mellett 
fürödhetünk a Postás strandon.

Pap-sziget

A Pap-sziget története újra és újra közér-

deklődésre tart számot, főleg olyankor, 

amikor valamilyen hír érkezik róla. Lesz 

termálfürdő? Bérbe adja az önkormány-

zat? De ki ismeri a sziget valódi történetét?

Pedig nem kell messze visszanyúlni a tör-

ténelemben. 1985-ben egy Kovács Lajos 

nevű úr úgy rendelkezett, hogy „Minden 

vagyonom általános örököséül teszem 

meg Szentendre Városi Tanácsát”. De mi 

volt a vagyon? Egy betétkönyv, és három 

budapesti ingatlan. Kovács úr ugyaneb-

ben a végrendeletben azt is közölte, hogy 

azt szeretné, ha Szentendrén épülne egy 

uszoda, amely fedett, és ami mozgássérült 

gyerekeknek is használható sportolásra. 

Majd örökre lehunyta szemét.

A hagyaték bekerült a város költségveté-

sébe, és 2001-re már három ingatlanból 

kettőt értékesítettek. Persze a három lakás 

sosem fedezte egy uszoda költségeit, a 

becslések alapján, már húsz évvel ezelőtt 

is ennek tízszeresére becsülték. Ám a 

Pap-sziget magánkézben van – legalábbis 

részben. A kemping már a rendszerváltás-

kor elkelt, és bár az önkormányzat töreke-

dett a visszavásárlásra, majd bérbeadásra, 

ebből nem lett semmi. Pedig anno uszodát 

álmodtak ide – a strand helyére.

A termálvíz mindent megold

2010-ben bejelentették, termálvizet ta-

láltak Szentendrén. Az 55 fokos vízért 

1835 méter mélyre kellett lefúrni, de így 

siker koronázta a 2007-ben elkezdett 

keresést, mely során egy baleset is las-

sította a munkát, melynek következében 

hosszabb ideig szünetelt a munka. A kút 

800 l/perc vizet ad, vagyis adna, ha bárki 

is használná. A 89 millió forintba kerülő 

munkát a földtulajdonos és Szentendre 

városa megosztva finanszírozta. Mészá-

ros János közfelajánlás keretében 50 millió 

forintot költött a Pap-szigeti híd felújítá-

sára, melynek állapota nagyon leromlott, 

és 30 milliót a fúrásra. Cserébe azt kérte, 

hogy övé lehessen a víz 10 százalékának 

használata, illetve, hogy kössék ki, a vizet 

csak a Pap-szigeten lehet csak felhasz-

nálni. Mészáros János üzemeltette akkor 

a városi kézben lévő, már akkor sem leg-

modernebb strandot, így a kút frissen ki-

nyert vizét rögtön a medencékbe lehetett 

tölteni. Az is kiderült, ez a víz kapcsolat-

ban van a budai karsztrendszerrel, ahogy 

a szakértő, dr. Hidasi János fogalmazott: 

„egy víztestet alkot vele”. Ennek azért van 

jelentősége, mert a hatóságok nem fogják 

engedélyezni túl sok víz kivételét, ugyanis 

bizonyos mennyiség felett az veszélyt je-

lentene az egész karsztrendszerre. „Ez a 

fúrás pillanatában igaz volt, de ma már a 

dorogi szénbányák bezárásával a víztest 

regenerálódott” – állítja Mészáros János, 

aki lapunknak mesélt a termálvízről.

Dietz Ferenc, a város akkori polgármes-

tere azonban nagyszabású terveket vá-

zolt fel, így 2009-ben pályázatot írtak ki 

a közterületek rendbetételére. A nyertes 

egy angol befektető, Mr. Iny lett. Vadász 

György pedig látványterveket készített az 

ötcsillagosra tervezett szállodakomple-

xumról. Ám egy kapavágást sem ejtettek, 

a strand bezárt, a termálvíz pedig azóta is 

csordogál a semmibe.

Szerencse vagy nem, a sziget délkeleti ré-

szén egy csápos kút található, annak pedig 

a védőterülete lefedi a strandot, így en-

nek fejlesztése csak akkor lehetséges, ha 

a vízművet kiváltják valamilyen módon. A 

kút partiszűrésű vízkészletet hasznosít, és 

jellegéből adódóan sérülékeny. „Potenciá-

lis szennyezőforrásként kell tekinteni a víz-

bázis szempontjából a Pap-szigeti strand, 

kemping üzemeltetésére, valamint a 11. 

számú főútról szerves szennyezőanyagok 

(üzemanyag, kenőanyag), toxikus fémek, 

széndioxid, szénmonoxid, por, korom ke-

rül het nek az úttestre és az útszéli nö-

vényzetre, melyek a csapadékkal az út 

menti csapadékelvezető árkon keresztül 

a Kis-Dunaág medrébe kerülhetnek” – írja 

a DMRV Zrt. oldalán.

kihasználatlan terület

2018-ban egy másik hír kapott szárnyra. 

A KÓPÉ-SZIGET Vízilabda Akadémia Kft. 

3,8 milliárd forintból vízilabda akadémiát 

álmodott a szigetre. A város pályázati fel-

hívás keretében kereste az egykori strand 

helyére a hasznosítót, erre egyedül a KÓPÉ 

jelentkezett. Ezt el is fogadta az önkor-

mányzat. A 15+5 évre bérbe vett területen 

több medencét, élménycsúszdát, homokos 

sportpályákat, rendezvényteret álmodtak 

meg, de szerepelt a tervekben sportkollé-

gium is. Akkor a TESZ számos kérdést meg-

fogalmazott a kormányzati támogatással 

tervezett építéssel kapcsolatban. Ők azzal 

érveltek, hogy a beruházás ideje alatt, ami 

akár évekig is elhúzódhat, nem keletkez-

ne az önkormányzatnak bevétele, hisz a 

megállapodásban 100 Ft + áfa szerepel. A 
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Pap-szigeti kemping I Fotó: Medveczki Tamás



nagyszabású beruházásból végül nem lett 

semmi. A Pap-sziget azóta sem változott, 

a strand be van zárva, a kemping egyelőre 

viszonylag üres, várja a gyerekeket, a nagy-

szabású tervek pedig az íróasztalfiókban 

maradtak.

A Postás

„Lemegyek a Postásra.”, „Este Postás?”, 

„Gyertek, sétáljunk le a Postásra!” – minden-

ki hallhatta már ezeket a mondatokat. De ki 

tudja, miért Postás a strand neve? És mióta 

fürdenek itt a helyiek? A Rózsakert lakótelep 

előtti terület története majdnem 100 évre 

nyúlik vissza. A város akkori vezetősége 

ugyanis 1924-ben bérbe adta a 600 négy-

szögöles területet egészen 1953 decembe-

réig, 12 mázsa búzáért, illetve „a Pest vidéki 

búzának a tőzsdén jegyzett középárfolyama 

szerinti összegért, mint bérért, illetve az úri 

jog elismeréséért” – írta Benkovics György 

a blogjában. A területen strandfürdőt lé-

tesítettek, melyre csak a köztisztviselők 

járhattak, kvázi ca fe te ria ként. A szerződés 

lejárta előtt azonban elkezdték építeni a 

11-es utat, melynek következében a strand 

területéről vittek a töltéshez földet. A göd-

röket is elnevezték a helyiek, a Pecsókban 

sokan tanultak úszni. De nem csak Postás 

sérült az útépítéssel, a Mannász-gödör és 

a focipálya is a beruházás áldozata lett. A 

rekultivációra csak a ‘70-es években került 

sor, azóta meg volt, hogy foglalkoztak vele, 

mások viszont hagyták lepusztulni. A strand 

átalakításának terve végül 2016 környékén 

fogalmazódott meg, közösségi tervezés ke-

retében próbálták megtervezni, hogy lenne 

a legjobb a strand, és mire van szüksége az 

embereknek. 2016 júliusában meg is nyílt 

– zuhanyzó, öltöző, vízcsap, mobil WC-k, 

konténerek kerültek a területre. Egy évvel 

később röplabda-pálya is épült, a Szentend-

rei Kinizsi Honvéd Egyesület segítségével. 

2019-ben, egy újabb nagyszabású felújí-

tásra kerül sor, a Magyar Turisztikai Ügy-

nökség támogatásával, a strandfejlesztési 

program keretében újult meg a Postás. A 

grandiózus tervek közt szerepelt a homokos 

partszakasz napernyőkkel, napozóágyakkal, 

új játszótér és fitneszpark is. A történetet 

csak részben koronázza siker, a 100 millió-

ért felújított szabad strandon van még mit 

javítani, de az új játszóteret hamar birtokba 

vették a gyerekek.

A strand végül működési engedélyt is ka-

pott, azzal a kikötéssel, hogy ha a néhány 

száz méterrel feljebb lévő csatornából el-

indul a szennyvíz, akkor a közterület-fel-

ügyelet mindenkit kiparancsol a vízből, és 

megtiltja a fürdőzést. A strand minden alka-

lommal csak akkor nyithat újra, ha az ÁNTSZ 

a vízminták bevizsgálása után azt elfogad-

hatónak találja. Ehhez jön még, hogy a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően fo-

lyamatosan tájékoztatni kell a fürdővizek 

minőségéről és az esetlegesen fennálló, 

vízminőség-romlással járó kockázatokról a 

fürdőzőket a víztől maximum 300 méterre 

elhelyezett táblákon: milyen a víz és fürdés-

re alkalmas-e, és ha nem, annak mi az oka. 

Ottjártunkkor ez sokakat nem akadályozott 

meg a fürdőzésben, ezért megkérdeztük a 

strand üzemeltetéséért felelős Aquapalace 

Kft-t, vagyis a V8 uszodát, hogy pontosan 

mi a helyzet most a Postással.

A strand hatályos állapotáról az Aquapa-

lace Kft. tájékoztatása szerint a V8 Uszo-

da és Szentendre város honlapján lehet 

tájékozódni, illetve a strandon is ki van 

függesztve, ha tilos a fürdőzés. Mi gyors 

kereséssel egyik helyen sem találtunk ha-

tályos információt, a város oldalán az utolsó 

Postás strandi vízzel foglalkozó bejegyzés 

2019. augusztus 15-én íródott. Kíváncsiak 

voltunk arra is, ki ellenőrzi a fürdőzőket: ez 

a rendészek hatásköre. Azt pedig, hogy mi-

kor lehet fürödni, és mikor nem, az ÁNTSZ 

dönti el. „A fürdés megtiltását az ÁNTSZ 

egy határozatban teszi meg, és ők is oldják 

fel a tiltást a vízminta eredménye alapján” – 

derült ki a tájékoztatásból, mint az is, hogy a 

Postás strand 2020. július 6-án nyit a magas 

vízállás miatt. A jó hír, hogy az ÁNTSZ-vizs-

gálatok teljesen megfelelő eredményeket 

mutatnak a vízminőség tekintetében.

Ha Postás és Duna, kikerülhetetlen mesélni 

a Duna-étteremről, melynek sokan csak a 

végét ismerik. Vagyis azt, hogy a Makovecz 

Imre tervezte épületet egyszerűen ledó-

zerolták. Az épület 1974-ben készült el, és 

egészen máshogy nézett ki, mint ahogyan 

a legtöbben emlékszünk rá. A különleges 

formájú épület meglepő módon nem a Du-

nára, hanem a főútra nézett, aminek egyik 

oka vélhetően az lehetett, hogy autóscsár-

daként kívánták üzemeltetni. Ami egészen 

elképesztő, hogy az étterem napi 2 órában 

üzemelt, bár abban az időben nem volt 

szempont a gazdaságosság. A rendszervál-

tással a Duna élete is megváltozott, Turányi 

Gábor tervei alapján kaszinó lett belőle, ami 

lényeges átalakítással járt. Ám a kaszinó 

csillaga is leáldozott, rövid ideig tartó fel-

támadás után az épület végleg bezárt. On-

nantól az állapota egyre romlott, míg elérte 

a végzete. Az, hogy a helyén mi lesz, avagy 

lesz-e valami, egyelőre kérdéses.

Zimre Zsuzsa
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Postás strand I Fotó: Medveczki Tamás

Postás strand I Fotó: Medveczki Tamás
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Jó azt érezni, hogy hordozva vagyok
Fülöp Zsolt közel kilenc hónapja polgármestere Szentendrének, de a város 
máris túl van egy „hídszavazáson”, egy veszélyhelyzeten 
és a 2020-as költségvetés újratervezésen is. Az aktuális kérdéseken túl 
az eddigi tapasztalatairól is megkérdeztük.

A Dunakanyar kiemelt turisztikai térség 

meghatározásáról, valamint a térségben 

megvalósítandó egyes fejlesztésekről 

szóló 1550/2017. (viii. 18.) kormányha-

tározat többek között szentendrét is ki-

emelt turisztikai térség részeként defi-

niálja, s ennek megfelelően 8,2 milliárd 

forintot ítél meg 2030-ig történő fejlesz-

tésekre. Milyen fázisban vannak ezek a 

projektek?

Ebben az ügyben – többszöri kezdemé-

nyező fellépés után – március 11-én ta-

lálkoztam dr. Guller Zoltánnal, a Magyar 

Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigaz-

gatójával. A kérdéses kormányhatározat-

ban megítélt összeget a Fő téri Kereske-

dőház és a Duna korzó rekonstrukciójára, 

a Templomdomb felújítására, kövezésé-

re, vízelvezetésére, valamint támfalának 

rekonstrukciójára, a Barcsay Múzeum 

felújítására és a HÉV-állomás melletti 

parkolók kialakítására lehetne fordítani. 

A beruházások különböző fázisokban áll-

nak, de a felhasználást az MTÜ vezényli le. 

A megbeszélést azért kezdeményeztem, 

mert úgy értékeltem, hogy alig haladnak 

ezek a projektek, szerettem volna elérni, 

hogy gyorsítsuk fel a program végrehaj-

tását, és tisztázni a továbblépés menetét. 

A vezérigazgató akkor azt mondta, mivel a 

választások változást hoztak a szentend-

rei önkormányzat összetételében, ezért 

a kormányhatározattal érintett projektek 

újragondolása szükséges, hiszen mi min-

den bizonnyal egészen más kulturális kon-

cepcióval képzeljük el a város turisztikáját. 

Erre válaszul elmondtam, hogy a 2017-es 

kormánydöntésben megfogalmazott cé-

lokkal összhangban az előző városvezetés 

által képviselt programon nem kívánunk 

változtatni, nincs irányváltás. A projektek 

Szentendre turisztikai fejlesztését, város-

képi megújulását, a kulturális-turisztikai 

kínálatának bővítését szolgálják, ezért 

a korábban elhatározott fejlesztések 

megvalósítását továbbra is prioritásként 

kezeljük. A megbeszélés eredménye az 

lett, hogy a közeli napokban végig fogunk 

menni az MTÜ-vel az egyes projekteken, 

és meghatározzuk a soron következő 

lépéseket. Számomra akkor ez nagyon 

pozitív eredmény volt, de még aznap 

délután kihirdették a veszélyhelyzetet. 

Néhány hete újabb levelet írtam, hogy 

induljanak újra a tárgyalások, azonban a 

válaszlevélben az MTÜ vezetése már arról 

tájékoztatott, hogy országosan újragon-

dolják a turisztikai fejlesztési koncepciót, 

a tervezett fejlesztéseket. Eközben arról 

értesülünk, hogy tízmillárdos pénzeket 

osztogat egyedi döntéssekkel az MTÜ 

olyan projektekre, amelyeknek a turisz-

tikai hozadéka, jelentősége össze sem 

mérhető a Szentendrét érintő, 2017-ben 

már eldöntött projektekkel.

Határidőt mondtak?

Nem. Gyakorlatilag csak annyit írtak a jú-

nius 12-én küldött levelükben, hogy vár-

junk türelemmel. Amivel viszont az a nagy 

gond, hogy például a Kereskedőház nem 

fog türelemmel várni, mert a tetőszerke-

zete már most olyan állapotban van, hogy 

szakértői véleményt kértünk a helyzet sú-

lyossága miatt.

Ha azt mondják, életveszélyes, az MTÜ 

válaszától függetlenül nem lesz a város-

vezetés felelőssége, hogy intézkedjen 

ennek elhárításáról?

Az állagmegóvás tágabb értelemben is 

több tízmilliós tétel, de természetesen a 

felgyorsuló állagromlás, vagy a közvetlen 

veszélyeztetés miatt azonnal be kívánunk 

avatkozni. Azonban ez a lépés is gondos 

előkészítést igényel, de ez már zajlik. A 

teljes rekonstrukció közel hárommilliárd 

forintba kerül majd, és ennek biztosításá-

ról döntött immár három éve a kormány. 

Szentendre összköltségvetése a járvány 

előtt is csak közel 10 milliárdnyi volt, ami-

ből a veszélyhelyzet alatt egymilliárd el 

is úszott. A város most azért küzd, hogy 

a közszolgáltatások megfelelő szintje 

biztosítva legyen, a Kereskedőház teljes 

tetőszerkezetének a felújítása saját forrás-

ból vállalhatatlan. Ha a szakvélemények 

azt mondják ki, hogy a kérdéses épület 

állapota életre, illetve vagyonra veszélyt 

jelent, akkor annyit tehetünk, hogy lezárjuk 

a környékét.

Június 20-tól a veszélyhelyzet megszűnt, 

s így a szentendrei éléstár is bezárt. Mi-

lyen eredményekkel, tapasztalatokkal?

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ezt 

a rendszert a bizalomra építettük. Senki-

től semmilyen igazolást nem kértünk a 

vagyoni helyzetét illetően, hiszen sokan 

válhattak március 11-ét követően egyik 

napról a másikra rászorulóvá azáltal, hogy 

nem voltak tartalékaik. Vagyis az adomá-

nyért folyamodóknak a lelkiismeretükre 

volt bízva annak eldöntése, hogy valóban 

szükségük van-e az élelmiszercsomagra.

Számomra azok az adományozók voltak a 

legkedvesebbek, akik természetben hoz-

ták el a felajánlásaikat, hiszen megfogant 

bennük a gondolat, hogy segíteni szeret-

nének, amivel vélhetően sokan voltak így, 

de ők el is mentek a boltba, bevásároltak, 

és elfáradtak a PMK-ba is, hogy letegyék 

az adományaikat. Ezeknek az adományok-

nak a pénzbeli értéke egyébként megkö-

zelítette a hétmillió forintot. Mindemellett 

a Szentendréért Közalapítvány számlájá-

ra is beérkezett több mint hatmillió forint, 

amelyet – a kuratórium döntése alapján 

– védőeszközök beszerzésére, valamint 

az Éléstár élelmiszerrel való feltöltésé-

re fordítottunk. Jelenleg a Családsegítő 

Szolgálaton keresztül jelentkező rászoru-

lók megsegítésére még mindig nyújt fe-

dezetet a közalapítványnak utalt összeg 

fennmaradó része.

Véget ért a járványhelyzet, az élet lassan 

újraindul, és a kérdés, hogy mi a realitása 

a megszavazott déli helyszínen a kerék-

páros- és gyalogos híd megépítésének, 

újra aktuálissá válik.

Ebben az ügyben június 22-én voltunk a 

Fővárosi Vízműveknél tárgyalni. Arról tájé-

koztattak, hogy az elmúlt években – idén 

március előtt – senki nem kért szakvéle-

ményt tőlük erről a hídhelyszínről, de a 

többi esetében sem folyt érdemi konzultá-

ció, pedig a kútjaik a Szentendrei-szigeten 

vannak, szolgáltatása pedig a fővároson 

kívül a szigeten lévő településekre is kiter-

jed, és nagyon komoly jogszabályi véde-

lem garantálja a vízbázis védelmét.

A Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-nek (NIF) a 

Fővárosi Vízművek kizárólag a belvárosi 

és a Határcsárda melletti helyszínről adott 

szakvéleményt azzal, hogy a belvárosia-

kat nem támogatják, a Határcsárdánál 
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fekvőt pedig csak azzal a feltétellel, hogy 

a mindenkori árvízszint plusz egy méter 

magasságban helyezkedhet el, ami prak-

tikusan azt jelentené, hogy a híd mintegy 

6-7 méter magasan érkezne a 11-es úthoz.

Az ismert előzményekre tekintettel kezde-

ményeztem, hogy vizsgáljuk meg közösen 

a Belvárostól délre eső helyszín megvaló-

síthatóságát. Jó hír, hogy a tárgyalásokon 

ettől a Vízművek vezetése nem zárkózott 

el. Nem mondták azt, hogy a déli hely-

szín eleve reménytelen. Természetesen 

elhangzott, hogy a megvalósítás csak 

komoly megkötésekkel valósítható meg, 

például a kerékpárút megemelésével, míg 

a kutakban gazdag szakaszon a kerítéssel 

el kell választani az utat védett terület-

től, de az ilyen megkötésekkel korábban 

is számoltam. Javaslatomra a következő 

tárgyalásokra Szentendrén kerül sor, és 

erre a szigetmonostori településvezetést 

is meghívjuk.

Ha már a Dunánál tartunk, hol tart a 

szennyvízbeömlés problémájának a meg-

oldása?

Kiemelt kérdésként kezeljük, ezért több 

fordulóban egyeztettünk már a  DMRV-vel, 

hiszen a szennyvízkezelés az ő hatáskö-

rük, nekik kell lépni, miközben a forráso-

kat a kormány biztosítja. A szenny- és 

csapadékvízelvezetés a belvárosban egy 

egyesített rendszerben működik. Ezeket 

ketté kellene mielőbb választani, illetve 

növelni a csövek átmérőjét – amely ka-

pacitásbővítés folyamatban van, hama-

rosan indul a próbaüzem –, hiszen míg 

1990-ben tizenötezres volt a város lélek-

száma, ma már megközelíti a harmincez-

ret. Június 15-én is találkoztam a DMRV 

képviselőivel, akik arról tájékoztattak, 

hogy a csapadékvízelvezetés szenny víz-

el ve ze tés ről történő leválasztására meg-

rendeltek egy tanulmánytervet, és bíznak 

abban, hogy ez a koncepció állami beru-

házás keretében meg is tud majd való-

sulni.

Mi a realitása ennek?

Hasonló, több milliárd forintos programok 

sok helyen zajlanak országszerte, mi rajta 

leszünk, hogy ez ne akadjon el úgy, mint az 

előző években. Amiben van feladatunk, az 

a belvárosi csapadékelvezetés ügye. Há-

rom éve a korábbi városvezetés elnyert a 

rendszer egy szakaszának szétválasztásá-

ra 340 millió forintot, de ez az összeg már 

akkor is kevésnek bizonyult a tervezett mű-

szaki tartalom megvalósítására, és hiába 

írtak ki közbeszerzési eljárást, eredmény-

teleníteni kellett anyagi fedezet hiányára 

tekintettel. Immár harmadik alkalommal 

meg fogunk próbálkozni mi is a kiírással, 

a DMRV új koncepciótervéhez igazítva a 

műszaki leírást. Ebben folyamatosak az 

egyeztetések. A koncepcióterv más jel-

legű, mint az eddigiek, ugyanis a Duna kor-

zó alatt a jelenlegi cső mellé egy plusz cső 

kerülne elhelyezésre, ami a Leányfalutól 

északra lévő szennyvizet hozná át egészen 

a szennyvíztisztítótelepig. Vagyis a tőlünk 

északra keletkező szennyvíz nem terhelné 

a meglévő szentendrei rendszert. Ezt kö-

vetően jó lenne erről a rendszerről még le-

választani a csapadékvizet, és akkor nagy 

valószínűséggel véglegesen megoldódna 

ez a probléma.

Június 10-én Budakalász és Pomáz pol-

gármestereivel együtt kereste meg le-

vélben Pintér sándor belügyminisztert a 

volt szovjet laktanya területén végzendő 

kármentesítés ügyében. Érkezett-e azóta 

válasz, illetve mekkora veszély fenyegeti 

szentendre és környéke ivóvizét?

Válasz még nem érkezett, várjuk. A Kor-

mány által megrendelt 2018-as konkrét 

műszaki beavatkozási terv szerint a kérdé-

ses területen a talaj- és a felszín alatti vizek 

jelentős mennyiségű rákkeltő és idegrend-

szert károsító anyagokat tartalmaznak, és 

ez az agresszív szennyezés öt éven belül 

(tehát 2023-ra) el fogja érni a vízbázist. A 

DMRV természetesen folyamatosan elle-

nőrzi a kutakat, és ha azt észlelné, hogy a 

víz szennyezett, a kutakat azonnal le kel-

lene zárni. Ezt azonban nyilván nem sza-

bad bevárni! A tanulmány prevencióként 

kármentesítést ír elő, amely praktikusan 

bizonyos méter mélyig talajcserét jelen-

tene. Arra várjuk a választ, hogy az illeté-

kes szervek intézkedtek-e a beavatkozás 

megkezdéséről.

Mit szól az Aquapalace kft. ügyvezetője, 

rozman Péter által laárné szaniszló éva 

képviselő asszonynak megküldött tájé-

koztató levelében tett állításhoz, misze-

rint polgármesteri kérésre kerültek egy 

cukrászda bútorai a v8 hasznosítás előtt 

álló üzlethelyiségébe?

Az önkormányzathoz számtalan megkere-

sés érkezik vállalkozók részéről potenciális 

üzlethelyiségek tárgyában. Ilyenkor az ille-

tékes vezetőkhöz, szervezethez – tipikusan 

a Vagyongazdálkodási Irodához – irányít-

juk az érdeklődőt. Az uszoda tekintetében 

nem közvetlenül az önkormányzat jár el, 

hanem az uszodát üzemeltető Aquapala-

ce Kft., így amikor a kérdéses cukrászda 

tulajdonosa üzlethelyiséget keresett, én 

összekötöttem őt a Kft. ügyvezetőjével. 

Természetesen, az ügyvezető és a vállal-

kozó között történt közvetlen megbeszélé-

sekbe nem folytam bele, azokon nem vet-

tem részt, így nem is adtam olyan utasítást, 

hogy az uszoda még a pályáztatás lezárása 

előtt engedje tevékenykedni a vállalkozót. 

Sőt, amikor olvastam a helyiségbérletet 

meghirdető pályázati szöveget, és láttam, 

hogy az nem mindenben felel meg a nyílt 

versenyeztetés szabályainak, akkor közbe-

léptem és ragaszkodtam ahhoz, hogy a pá-

lyázat széles merítésre adjon lehetőséget, 

és megfelelő határidővel kerüljön kiírásra.

Miért lett eredménytelen a Hamvas Béla 

Pest Megyei könyvtár igazgatói posztjára 

kiírt pályázat?

Mert csak egyetlen pályázat érkezett.

szerepelt ez a tény, mint eredménytelen-

ségi ok, a kiírásban?

Nem, de ettől függetlenül erre jogszerű 

lehetősége volt a képviselő-testületnek.

A bizottság 4:1 arányban támogatta Wer-

ner Ákos pályázatát. Miért nem felelt meg 

ez mégsem a képviselő-testületnek?

Mint a Helyi Operatív Törzs vezetője egye-

dül jegyzem ezt a határozatot, de fontos 

hangsúlyozni, hogy a veszélyhelyzet idején 

is konzultáltam minden egyes témában a 

képviselő-testülettel, és a többségi állás-

pont az új kiírást támogatta. Úgy ítéltük 

meg, hogy sokkal nagyobb lehetőségek 

rejlenek ennek a közintézménynek, az 

egykori megyei művelődési központ és 

könyvtár működtetésében, mint amiről az 

igazgató úr pályázata szólt, és bízunk ben-

ne, hogy egy újabb kiírásra több pályázat 

érkezik majd, melyek között találkozunk 

majd olyannal is, amely egy frissebb szem-

lélettel és aktívabb hozzáállással tervezi 

ezt az intézményt vezetni.

Fülöp Zsolt I Fotó: Révai Sára
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Nemrég hírt adtak arról, hogy zártkörű 

megbeszélést tartott a piac árusaival. Mi 

volt ennek a célja?

Még a korábbi városvezetés benyújtott 

egy pályázatot a piac felújítására, és a 

pályázat eredményének függvényében 

szeretnénk hosszú távon dönteni a piac 

működtetéséről. Éppen ezért is kötöttünk 

csak rövid távú, 2021. február végéig szóló 

szerződést a városi piacunk üzemelteté-

sére. Azt szerettem volna megtudni az 

árusoktól, kereskedőktől, hogy ők mi-

ként képzelik a jövőt. Többek között fel-

merült az is a részükről, hogy ne legyen 

„külsős” üzemeltetője a piacnak, hanem 

a város maga lássa el ezt a feladatot, akár 

valamelyik cégén keresztül. De szó volt 

olyan kérdésekről is, hogy milyen felté-

tellel jöhessenek új árusok, mettől med-

dig tartson egy-egy kipakolás, hol par-

kolhatnának, illetve hogy az árusoknak, 

akik egész évben kint vannak, biztosítsuk 

mindig ugyanazt az asztalt. Beszéltünk az 

útburkolat minőségéről, az esővíz-elve-

zetéséről, az asztalok árnyékolásáról és a 

WC állapotáról is.

És miért kellett mindehhez a nyilvános-

ságot kizárni?

A piac árusaitól érkezett jelzések, pana-

szok miatt kezdeményeztem a közvetlen 

és zártkörű egyeztetést, melyre – velük 

egyeztetve – csak őket hívtuk azért, hogy 

a lehető legnyíltabban lehessen átbeszél-

ni a problémákat a közvetlenül érintettek-

kel. Ez tehát nem egy lakossági fórum volt 

a piacról, hanem a piac működési tapasza-

talatait beszéltük át az árusokkal, ahol az 

igényeikkel összhangban az üzemeltető 

sem volt jelen.

kilenc hónapja polgármestere ennek a 

városnak. van-e bármi, amit ebből a táv-

latból már másként csinálna?

A feleségem már nagyon régóta mon-

dogatja nekem, hogy túlságosan előre 

szaladok a cselekvésben akkor, amikor 

én már látom, hogy minek kellene tör-

ténnie. Ilyenkor azonban előfordul, hogy 

sokan nem értik, mit is akarok csinálni. 

Azt is megtanultam az elmúlt hónapok-

ban, hogy a gondosabb előkészítést kell 

megkövetelnem, és a képviselőtársaim 

bevonásával közvetlenebbé kell tennem 

a párbeszédet, hogy egyáltalán ismertek 

legyenek a lépéseink, továbbá érthető 

legyen mit, milyen célok érdekében te-

szünk, és persze azért is, hogy közvetlen 

párbeszédre alapozva legyenek közös 

döntéseink a szentendreiek érdekében. 

Ennek jegyében már látom, hogy meg kell 

tanulnom lassítani, és bizonyos lépéseket 

nem kihagyni. Ugyanakkor, ha vissza kell 

tekinteni, akkor azt is el kell mondanom, 

hogy a számtalan feladat, tennivaló mel-

lett nagyon jó azt érezni, hogy hordozva 

vagyok. Sok visszajelzést kapok, szemé-

lyeset, ami erőt ad. Néhány napja történt, 

hogy gyalog jöttem be a Városházára, és 

a plébánia előtt Kovácsné Marika nagy 

örömmel fogadott, mondván: „Jaj de jó, 

hogy látlak Zsolt, tegnap imádkoztunk ér-

ted!”

-gs-

KIEMELT HÍR

Az önkormányzat kampányt indított a 

lakosság tájékoztassa érdekében, hogy 

a szentendrei rendészeti igazgatóság 

rendeletek betartását fogja ellenőrizni, 

illetve büntetni a szabályok megszegé-

sét. Háromféle szórólappal találkozhat-

nak a lakosok: mindhárom fontos sza-

bályokra és azok betartására hívja fel 

a figyelmet.

Az első szórólap

a hulladékkezelésről szóló rendelet 

szabályainak betartására hívja fel a fi-

gyelmet, illetve a védett és korlátozott 

forgalmú övezetekbe történő behajtás 

módosítására. 2020. március 1-jén lépett 

életbe a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól szóló rendelet módosítása, 

melynek egyik fontos része a háztartási 

hulladék megfelelő kezelése. Szabály-

szegésnek minősül, ezért helyszíni bír-

ságot vonhat maga után:

• ha valaki nem köt szerződést a hulla-

dékszállításra;

• ha valaki szabálytalanul helyez ki hul-

ladékot;

• ha valaki nem megfelelő vagy nem 

megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt 

(kukát) használ;

• ha valaki nem különíti el a hulladékfajtá-

kat: azaz sittet, elektromos eszközt, vegyi 

hulladékot is vegyít a háztartási hulla-

dék közé, vagy helyez ki a szeméttároló 

mellé;

• ha valaki jelöletlen (vagyis nem az Ügy-

félszolgálati Irodán vásárolt) zsákban 

tesz ki többlethulladékot.

A Szentendre védett és korlátozott for-

galmú övezeteibe történő behajtás 

rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 2020. április 1-jén lépett ha-

tályba. Ez lehetővé teszi a védett és kor-

látozott forgalmú övezetekben lakóknak, 

hogy rendkívüli helyzetekben, például ha 

azonnali hibaelhárításra van szükség, a 

behajtási-várakozási engedély díját utó-

lag rendezzék. Ennek feltétele a behaj-

tási engedély online igénylése a www.

ugyfelablak.szentendre.hu/bejelentke-

zes címen, amely a rendszerben rögzíti az 

igényt. Az ellenőrzés során a rendészek 

látják, hogy bár még nincs kiadva az en-

gedély, de az igény már beérkezett rá, 

ezért nem szabnak ki büntetést. Az érin-

tett lakosnak három munkanapon belül 

kell a Városi Ügyfélszolgálaton bemu-

tatni a számlát vagy a munkalapot, amit 

a szerelőtől kapott, és utólag is kifizetheti 

a behajtási engedély díját.

A második szórólap

a lakó-pihenő övezetekben érvényes 

legfontosabb közlekedési szabályok-

ról tájékoztat. A lakó és pihenő övezet 

a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a 

„Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig 

tart, ezen a területen legfeljebb 20 km/h 

sebességgel lehet közlekedni az alábbi 

járművekkel:

• kerékpár;

• az ott lakókat, vagy odalátogatókat 

szállító gépkocsi, a személygépkocsi 

kivételével a legfeljebb 3500 kg legna-

gyobb össztömegű gépkocsi, betegszál-

lító jármű, motorkerékpár, segédmotoros 

kerékpár, kommunális szemét szállítá-

sára szolgáló jármű, továbbá az oda 

áruszállítást végző, legfeljebb 3500 kg 

megengedett legnagyobb össztömegű 

tehergépkocsi;

• az ott lakók és az oda költözők költöz-

tetését végző tehergépkocsi;

• az oda látogatókat szállító autóbusz;

• az oda építő- és tüzelőanyagot szállító 

tehergépkocsi;

• az út- és közmű építésére, vagy fenn-

tartására, köztisztasági, rendvédelmi, be-

tegszállítási, postai gyűjtő és kézbesítő 

szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha 

ez feladata ellátása érdekében elkerül-

hetetlen;

• mozgáskorlátozott személy által veze-

tett vagy őt szállító jármű.

A harmadik szórólap

témája: behajtás és várakozás védett 

övezetekben. Ennél a szabályok mellett 

az alapfogalmakat is tisztázza a tájé-

koztató, a felmerülő kérdésekre pedig 

a Gyakran Ismételt Kérdések szakasz ad 

választ. Védett övezetbe csak arra jogo-

sult hajthat be, a gépkocsi rendszáma és 

forgalmi engedélye alapján kiállított be-

hajtási engedéllyel. A védett övezetben 

csak az a gépkocsi várakozhat, melynek 

engedélye erre feljogosítja. Azok az érvé-

nyes engedéllyel behajtó gépjárművek, 

melyek nem rendelkeznek várakozási 

engedéllyel, kötelesek haladéktalanul 

(ki-és bepakolás után) elhagyni a védett 

övezetet. A közterület-felügyelő jogosult 

a védett övezetbe behajtó gépjárművet 

megállítani, és behajtási engedélyét el-

lenőrizni. A védett övezetbe érvényes 

behajtási engedély nélkül behajtó gép-

jármű vezetője 30 000 Ft közigazgatási 

bírsággal sújtható.
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RÖVID HÍREK

ÜGYfélfoGADás Az ÜGYfélszolGá-

lAtoN Július 6. hétfőtől személyesen is 

fogadja az ügyfeleket a Városi Szolgálta-

tó ügyfélszolgálata a Fehérházban (Duna 

korzó 25.). A megváltozott nyitvatartási 

rend érinti a hulladék-, a távhő- és a par-

kolási ügyek intézését. Nyitva tartás: hétfő 

8.00-20.00, kedd zárva, szerda 11.00-16.00, 

csütörtök zárva, péntek 8.00-13.00.

JÚliUs 3-tÓl ÚJ forGAlMi reND A 

korzÓN A járványhelyzet idején a Duna 

korzón üzemelő vendéglátóhelyek mű-

ködését felfüggesztették. A járvány visz-

szaszorulásával a vendéglátás lassú nyi-

tásának elősegítésére kormányrendelet 

született, ami alapján a vendéglátóegy-

ségek üzemeltetőinek 2020. szeptember 

1-jéig nem kell közterület-használati díjat 

fizetniük a közterületen működő teraszok 

után. Szentendre Város Önkormányzata – a 

rendeletben megfogalmazottakkal össz-

hangban –, a lehető legnagyobb közterü-

letet biztosítja azon szentendrei vendég-

látó vállalkozások számára, amelyek ezt 

kérelmezik az önkormányzatnál. A Duna 

korzó szélessége lehetővé teszi a teraszok 

terjeszkedését, ez azonban érinti a Duna 

korzó forgalmi rendjét. Az önkormányzat 

célja, hogy olyan forgalmi rendet alakít-

son ki, amely maximalizálja a kiszolgáló 

létesítmények számára a területet, a korzó 

gépjárműforgalmát pedig megfelelő for-

galombiztonsági kialakítással látja el. Az új 

közterületi teraszokat a korzó útpályának 

szűkítésével alakítják ki, ideiglenes forgal-

mi renddel szeptember 1-jéig.

Július 1-jétől az alábbi forgalmi változá-

sok léptek életbe:

• a Péter Pál utca és Lázár cár tér között 

a Duna korzóra kitelepült teraszok mel-

lett 5,50 m széles sávon halad a kétirányú 

gépjárműforgalom, a meglévő korlátozá-

sokkal (súlykorlátozási-, védett övezet) és 

a kerékpáros nyom megtartásával;

• a védett övezeti kapu után, a jobb oldali 

burkolatszélhez igazodva 2×2,75 m széles-

ségű forgalmi sávot jelölnek ki;

• bal oldalon, a meglévő járdáig rendel-

kezésre álló területen három párhuzamos 

parkolóállást alakítanak ki a Futó utcáig. A 

Futó utca után észak irányba párhuzamos 

beállású várakozóhelyek lesznek kijelöl-

ve, összesen négy férőhellyel. A kijelölt 

parkolóállásokat kizárólag a korzó menti 

vendéglátó egységekhez érkező áruszál-

lító járművek használhatják;

• a közúti forgalom és a teraszok elválasz-

tására, a vendégek megfelelő biztonsága 

érdekében 1-1 méteres biztonsági sávot 

alakítanak ki virágládákkal, pollerekkel;

• 10 km/h sebességkorlátozás lép életbe 

az érintett szakaszon;

Továbbra is engedélyhez kötött marad a be-

hajtás erre a területre, és a kerékpárosok 

is behajthatnak a korzóra. A keresztutcák 

forgalmi rendje nem változik. Az új forga-

lomtechnikai változások miatt a meglévő, 

használható jelzőtáblák áthelyezésére, va-

lamint új jelzőtáblák kihelyezésére, burko-

lati jelek felfestésére volt szükség.

fizetős PArkolás Visszaáll a fizetős par-

kolás rendje július 1-jétől, a veszélyhely-

zet idejére elrendelt díjmentes parkolás 

Szentendrén június 30-án, kedden lejárt. A 

parkolásért a belvárosban 9:00–20:00 óra 

között kell fizetni, a Vasúti villasori sorompós 

parkolóban pedig a 6:00–22:00 óra közötti 

időszakban.

Belvárosi lAkossáGi fÓrUM Fülöp Zsolt 

polgármester és Pál Gábor képviselő júni-

us 19-én lakossági fórumot tartott a Lázár 

cár átalakítása, illetve Duna korzó forgalmi 

rendjének megváltoztatásáról. A tervek 

szerint a Lázár cár téren megszűnne a par-

kolás, és a teret közösségi térré alakítanák 

át Pirk Ambrus tájépítész 25 évvel ezelőtt 

elkészített tervei alapján. A Duna korzó a 

nyári időszakban a Péter-Pál utca és a Lázár 

cár tér közötti szakaszon, északi irányban 

egyirányúvá válik, hétvégén pedig lezárják a 

gépjármű-forgalomtól. A fórum másfél órán 

keresztül tartott, s mintegy ötven érdeklő-

dő jelent meg. Lezárásként Fülöp Zsolt a 

polgármester kijelentette a forgalmi rend 

szeptemberig lényegesen nem változik, a 

városvezetés megvizsgálja a lakosok felve-

téseit, és szeptemberben újabb egyeztetést 

hívnak össze.

kerékPárÚt Jól haladnak az EuroVelo 6 

Budapest és Szentendre közötti kerékpárút 

kivitelezési munkálatai. A Dera-patak ártéri 

területe felett épülő 36 m szabad nyílású új 

kerékpáros híd próbaterhelését és a méré-

si eredményeinek kiértékelését követően 

a befejező munkák következnek, így a ke-

rékpárosok hamarosan birtokba vehetik a 

mintegy 5,61 km hosszú szakaszt Budapest 

és Szentendre között. A beruházás során az 

új nyomvonalú kerékpárút építésén kívül a 

meglévő földutak leburkolása, felújítása, és 

a közvilágítás fejlesztése is megvalósul. A 

szakasz egy része Natura 2000 védettséget 

élvező ártéri erdőben vezet, ahol a meglévő 

kerékpárút korszerűsítésére, és Szentendre 

területén új kerékpáros pihenőhely kialakí-

tására is sor kerül, valamint két pihenőhely 

újul meg Budakalászon. A beruházás uniós 

és hazai forrásból valósul meg. A kivite-

lezést a HE-DO Kft. végzi nettó 850 millió 

forint értékben.

kéMéNYsePrés Július elsején újrakezdi a 

társasházi sormunkát a Katasztrófavédelem 

kéményseprőipari szervezete. Kérik a lakos-

ságot, hogy támogassák a kéményseprők 

évente kötelezően, ingyenesen végzett tűz-

megelőző munkáját azzal, hogy az értesítőn 

megadott napon biztosítják a szakemberek 

bejutását ingatlanjukba. A sormunkatervek 

megyei és települések szerinti bontásban 

megtekinthetőek a www.kemenysepres.

katasztrofavedelem.hu honlapon, a 2020. 

évi új sormunkaterv oldalon.

Az egylakásos ingatlanok tulajdonosai is 

újra igényelhetik égéstermék-elvezetőjük 

felülvizsgálatát. Időpont-egyeztetés: e-ma-

ilben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@kat-

ved.gov.hu címen; telefonon a 1818-as in-

gyenesen hívható központi telefonszámon a 

9-es és 1-es menü kiválasztása után jelent-

kező ügyintézőnél; személyesen, ügyfélfo-

gadási időben a megyei ellátási csoportok 

irodáiban.

elBÚCsÚzott Az iGAzGAtÓ Elbúcsúzott a 

Bárczi Gusztáv Általános Iskolától Kádárné 

Monori Éva tagintézményvezető és az intéz-

mény másik munkatársa, Bikádi Gabriella is.

ÚJ PálYázAt Szentendre Város Önkor-

mányzata ismételten pályázatot hirdetett 

a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igaz-

gatói beosztásra. A pályázat benyújtásának 

határideje: 2020. július 31.

szeNteNDrei társAsJátékok A Kincsek 

egy ékszerdobozban, avagy Neked mi a 

legszebb Szentendrében? címmel meghir-

detett társasjáték-készítő versenyre négy 

korcsoportban (óvodás, kisiskolás, tinédzser 

és felnőtt) összesen 14 pályamű érkezett. 

Június 16-tól egy héten keresztül zajlott a 

zsűri értékelése és a közönségszavazás. A 

nyertes pályaművek: óvodás kategóriában 

2-2 szavazatot kapott az Oltsd el a tüzet! és 

a Szentendre című társasjáték, így mindkét 

pályamű győztes lett a kategóriájában. A 

kisiskolás kategóriában a Macskakő, a tiné-

dzser kategóriában a Szentendre Kincse, a 

felnőtt kategóriában az Egy nap Szentend-

rén című társasjáték nyerte el a zsűri tet-

szését. A közönségszavazás győztese 376 

like-kal a Szentendrei rigóparti. Versengés 

a csalitosért! című társasjáték. Minden nyer-

tes pályamű letölthető és nyomtatott for-

mában is megtalálható a Kulturális Központ 

weboldalán, illetve a Központ által szerve-

zett fesztiválokon.

feJlesztés A szei-BeN Épületgépészeti 

fejlesztés kezdődik a SZEI-ben (Szentend-
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re Egészségügyi Intézményei): az egyna-

pos sebészet klímarendszerét választják 

le a járóbeteg részlegről. Jelenleg komoly 

probléma, hogy nem szabályozható kü-

lön a műtő klímarendszere a tavaszi és az 

őszi időszakban, a műtéti szövődmények 

elkerülése érdekében azonban fontos a 

műtő állandó hőmérsékletének az előírt 

hőfokon való tartása. A beruházás értéke 

bruttó 18,05 millió Ft, melyet jelentős rész-

ben az Egészséges Budapest Program 

támogatásából, valamint Szentendre Vá-

ros Önkormányzat éves költségvetésében 

elkülönített keretből és a SZEI önerejének 

felhasználásával finanszíroznak. Kivitelező: 

Klíma Agria Épületgépészeti, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Bt.

PMk-feJlesztés Felújítják a Hamvas Béla 

Pest Megyei Könyvtár villamoshálózatának 

egy szakaszát, a munkálatok június 29-én 

kezdődtek, és a tervek szerint augusztus 

végéig tartanak. A felújítást a város saját 

forrásból finanszírozza, költsége 27,38 mil-

lió Ft + áfa. A felújítással érintett gyermek-

könyvtár, fonotéka és helytörténeti gyűj-

temény zárva lesz, de a szolgáltatásokat 

fenntartják: a folyóiratolvasónál gyermek-

könyv-, illetve DVD/CD-részleget alakíta-

nak ki, szükség esetén pedig a könyvtáro-

sok a lezárt területekre is be tudnak menni. 

Július 6-tól a könyvtár a rendes nyitvatartá-

si időben fogadja az olvasóit, vagyis napon-

ta 9-től 19-ig, szombaton 9-től 13-ig, szerda 

és vasárnap szünnap.

ÖNkéNtes tŰzoltÓk Terepjáróval bő-

vült a Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület eszközparkja: olyan terepjáró ké-

pességű autót állítottak munkába, amely 

részt tud venni a hegyvidéki szabadtéri 

tüzek megközelítésben, valamint eltévedt 

vagy sérült kirándulókhoz is eljut általa a 

segítség.

IVAN DAN Régi hagyomány újjáéleszté-

sével emlékezett meg Szent Iván napjáról 

Szentendre dalmát közössége: június 27-én, 

szombat este 1000 mécsest gyújtottak meg 

a Duna-parton, hogy ősi szokás szerint el-

űzzék a sötétséget, és kifejezzék hálájukat, 

hogy a város tömeges megbetegedések 

nélkül élte túl a járványt. Az ünnepi program 

17 órakor szentmisével kezdődött, a mécse-

sek meggyújtására 21 óra után kerül sor.

réGizeNei NYári AkADéMiA Július 27. és 

augusztus 2. között, a III. Régizenei Nyári 

Akadémia keretein belül idén Szentendrére 

várják mindazokat a 14. életévüket betöl-

tött zenészeket, akiket érdekel a régebbi 

korok zenekari és kamarazenei repertoár-

jának „korhű”, „stílushű” megszólaltatása. 

Jelentkezési határidő: július 15. A kurzus 

fő célja egy lehetőség szerint „autentikus” 

vonós zenekari hangzáskép kidolgozása, 

aminek létrehozásában idén is számítani 

lehet Gáborjáni Kinga művész segítségé-

re a cselló és gambajátékot és a continuót 

illetően, és idén is lesz fuvola-, ének-, sőt 

improvizáció-oktatás is. Jelentkezni histo-

rikus és modern hangszerekkel egyaránt 

lehetséges! Részvételi díj: 30 000 Ft, napi-

jegy passzív hallgatóknak: 6000 Ft.

szoBrok A kertBeN A tavaly hagyo-

mányteremtő szándékkal megrendezett 

Szobrok a kertben című tárlat folytatása-

ként idén nyáron ismét kortárs szobormű-

vek népesítik be a Szentendrei Régi Mű-

vésztelep (Bogdányi u. 51.) ligetes parkját. 

A kiállító művészek: Baráth Fábián, Bakos 

Ildikó, Colin Foster, Farkas Zsófia, Kovách 

Gergely, Majoros Áron, Martin Henrik, Mel-

kovics Tamás, Plank Antal, Szabó Ádám, 

Szabó György. Megtekinthető szeptember 

27-ig, hétköznap 9 és 17, hétvégén 10 és 17 

óra között.

„veszélYBeN A JÖvőNk!” Ezzel a cím-

mel tett közzé felhívást közösségi olda-

lán a szentendrei székhelyű Pest Megyei 

Kutató-Mentő Szolgálat. Balázs László, a 

szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy nem 

nagy segítségre, csak néhány ezer forintra 

van szükségük, ahhoz, hogy biztonságosan 

tudják végezni az önkéntes szolgálatot. A 

közhasznú szervezet folyamatosan bővíti az 

eszközparkját, és egyre több munkatárssal 

dolgoznak, így értelemszerűen a költsége-

ik is nőnek. A felajánlásokat a bankszám-

lájukra várják: CIB 10700718-43073504-

51100005. További információ: +36 70 458 

7001 vagy info@kutat-mento.hu

seMMelWeis-NAPi ÜNNePséG Június 

30-án a Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei Kanonok utcai rendelőjében 

rendezték meg a 2020. évi Semmelweis-na-

pi ünnepséget. Az ünnepség Fülöp Zsolt 

polgármester köszöntőjével kezdődött, aki 

beszédében méltatta az összes egészség-

ügyi dolgozó helytállását, a járvány alatt 

nyújtott áldozatos munkáját. Mint mondta, 

a rendkívüli helyzetben munkájukat is rend-

kívüli módon köszönik meg: idén mindannyi-

uknak jár az elismerés, a Semmelweis-díj. A 

polgármesteri köszöntő után az intézmény 

új igazgatója, Dublinszki-Boda Péter kö-

szönte meg a támogatók munkáját, majd 

megemlékeztek két nemrégiben elhunyt 

kollégáról: dr. Czibolya Péter reumatológus-

ról és dr. Tar Erzsébet belgyógyászról. Az 

ünnepség zárásaként Fülöp Zsolt polgár-

mester oklevéllel, Dublinszki-Boda Péter 

pedig virágcsokorral és egy kisplasztikával 

köszönte meg dr. Pázmány Annamária ko-

rábbi intézményvezető áldozatos munkáját.

Hajózási lehetőség szentendrén
Belvárosi sétahajózás

A szentendrei sétahajó a belvárosi Riversi-

de úszóműtől indítja járatait, hétvégenként 

10 és 19 óra között óránként. Jegyvásárlás 

a helyszínen. A Tourinform Iroda új cso-

mag aján lata: rövid sétával egybekötött 

hajós városnézés, melyre az irodában le-

het jegyet váltani: a felnőttjegy ára 2500 

Ft, a gyerekjegy ára 2100 Ft.

Budapest–szentendre

A Mahart már júniusban elindította menet-

rendszerinti járatát hétvégenként, július 

elsejétől pedig már pénteken is közleke-

dik kirándulóhajó. Indulás: minden pén-

tek-szombat-vasárnap a budapesti Vigadó 

tértől 10.00-kor, a hajó 10.10-kor kiköt a 

Batthyány téren, és 11.40-re ér Szent-

endrére, a belvárosi kikötőbe. A visszaút: 

17.00-kor indul Szentendréről, 18.00-kor 

érkezik meg a Batthyány térre, és 18.10-kor 

a Vigadó téri végállomásra.

Az előző évekhez képest annyi változás 

történt, hogy a személyzet 3 főre bővült 

(+1 matróz), és minden úton részt vesz egy 

olyan vezető pozícióban lévő munkatárs, 

aki ellenőrzi a hajó fertőtlenítési, takarítási 

munkafolyamatait. Kötelező a kézfertőtle-

nítő használata (hajónként 3 db kerül kihe-

lyezésre) és a maszk viselése az egész út 

alatt a személyzetnek és utazóközönség-

nek egyaránt. Ha valaki nem rendelkezik 

maszkkal, bármelyik MAHART-pénztárban 

vásárolhat 500 Ft áron. A biztonságos 1,5 

m távolság biztosítása érdekében a hajó 

befogadóképességét 125 főre csökkentet-

ték. Jegyet vásárolni a szentendrei Tourin-

form Irodában lehet, vagy a kikötőben lévő 

jegyautomatánál.
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Mi lesz az ikonikus épületek sorsa?

Összeállításunkban azokat a jellegzetes, frekventált helyeken lévő 
épületeket térképeztük fel – elsősorban a Duna korzón és a Fő téren –, 
melyek már évek óta leromlott állapotban vannak. Szerencsére egy 
részüknél kilátásban van a felújítás.

Péter-Pál utca 5/B

A Duna korzó és a Péter-Pál utca sarkán 

lévő, több mint 600 négyzetméter alapte-

rületű telken álló épületben korábban két 

bér la kás volt, az egyik szárnyában pedig 

pizzéria működött. 2015-ben egy statikai 

szakvélemény kimondta: „a Duna-parti 

épületrész jelenlegi állapotában életve-

szélyes, emberi tartózkodásra alkalmatlan.” 

Ezt követően a helyiségbérleti szerződés 

közös megegyezéssel megszüntetésre 

került, a lakók pedig cserelakást kaptak.

Az ingatlan leromlott műszaki állapota 

miatt szükségessé vált a teljeskörű fel-

újítás, melynek tervezésével az önkor-

mányzat – pályázat lebonyolítását köve-

tően – a Borbás Építész Műterem Kft.-t 

bízta meg. A tervezés során azonban 

kiderült, hogy a felújítás mértéke olyan 

anyagi erőforrásokat igényel – a terve-

zői becslés szerint mintegy nettó 165,5 

millió Ft-ot –, ami nem áll az önkormány-

zat rendelkezésére, illetve „a befektetés 

megtérülése a későbbi hasznosíthatósá-

got figyelembe véve nem gazdaságos”. 

A képviselő-testület 2018 februárjában 

az értékesítés mellett döntött annak 

érdekében, hogy ezen a turisták által 

látogatott területen ne éktelenkedjen 

egy statikailag veszélyes állapotú, erő-

sen leromlott homlokzatú ingatlan. A 

pályáztatásra 2018 júliusában került sor, 

a szerződéskötésre novemberben. Az 

épületet kikiáltási áron vásárolták meg, 

70 millió forintért.

Az új, szentendrei tulajdonos elmondta, 

hogy elkezdődött az ütemterv első ré-

szének megvalósítása, vagyis az épület 

teljes bontása és az alap kiemelése, csak 

a védett, Duna korzóra néző homlokzatot 

hagyják meg, amit az eredeti stílusában 

állítanak helyre. Az épületben – melynek 

terveit az Építész Kaláka Kft. készítette 

– egy exkluzív, földszinti iroda, valamint 

egy lakás lesz, és az építkezést szeretnék 

a jövő évben befejezni. Hasznosítása még 

kérdéses, ingatlaniroda foglalkozik a ki-

adásával. A tulajdonos hozzátette, hogy a 

felújítás korábban becsült összege ma már 

nem fedezné a költségeket, de mindent 

megtesznek azért, hogy Szentendréhez, 

a korzóhoz méltó, igényes épülettel gaz-

dagodjon a város.

Bercsényi 2-4. számú épület

A Duna korzó egyik legmeghatározóbb 

ingatlana a Bercsényi 4. szám alatti sarok-

ház, az ún. rózsaszín ház. Az elhanyagolt, 

lepusztult, majdhogynem romos épület 

évek óta üresen áll, az állapota láthatóan 

egyre rosszabb. Sokan talán már nem is 

emlékeznek rá, hogy korábban itt önkor-

mányzati bérlakások voltak, a korzóra néző 

földszinti helyiségben pedig butik műkö-

dött, majd egy ideig a Tourinform Iroda. Az 

önkormányzat már 2008-ban tervezte az 

épület felújítását, de forrás hiányában nem 

tudták megvalósítani, ezért 2013-ban az in-

gatlanra a szomszédos Bercsényi utca 2/a 

szám alatti – volt nyilvános wc – ingatlannal 

közösen építési koncessziós szerződést kö-

töttek: a közbeszerzési eljáráson kiválasz-

tott koncesszor a teljes felújítás esetén 35 

éven keresztül használta volna az épületet 

havi koncessziós díj fizetése ellenében. A 

terv – melynek nagy előnye volt, hogy az 

ingatlan önkormányzati tulajdon maradt 

Péter-Pál utca 5/B

Bercsényi 2-4. számú épület
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volna – sajnos kudarcba fulladt, a szerző-

dést a képviselő-testület szerződésszegés 

miatt felmondta, így a „rózsaszín ház” 2018-

ban visszakerült az önkormányzat tulajdo-

nába. A bérbe adására a leromlott, építés 

alatti állapota miatt, a felújítására pedig 

forrás hiányában nem volt esély, ezért a 

képviselő-testület az értékesítés mellett 

döntött. 2019-ben licittárgyalást követően 

284 millió Ft-ért kelt el az ingatlan. Az új 

tulajdonostól megtudtuk, hogy az épület 

egészét vendéglátás céljára szeretnék 

hasznosítani, minőségi étteremmel, belső 

udvarral. A járványhelyzet miatt azonban 

terveiket újragondolják, és nem feltétlenül 

az eredeti elképzeléseiket valósítják meg. 

„Ez több minden függvénye, de elsősorban 

annak, hogy a válságot követően a turiszti-

ka milyen irányba mozdul, a vendéglátóipar 

hogyan lábal ki ebből a helyzetből, hogy 

mikor lehet, mikor érdemes éttermet nyit-

ni. Ezt jelen pillanatban nem látjuk, de a 

műszaki tervezés elkezdődött, és eltökélt 

szándékunk, hogy terveinket megvalósít-

va gyönyörűszép épület jöjjön itt létre” – 

mondta a tulajdonos.

kék ház a Duna korzón

A Duna korzón lévő, a volt Kék Duna presz-

szó épülethez sokunknak fűződik szép 

emléke, az idősebbekben még él róla 

az a kép, hogy a helyi művészek egyik 

gyülekezőhelye volt. (Az épület koráb-

bi tulajdonosáról és történetéről lapunk 

2020. 7. számában írtunk, a Szentendrey 

család története című cikkünkben.) A 

mostani tulajdonosa a Magyar Államtól 

vásárolta meg a házat, a felújítását pedig 

a Puhl és Dajka Építésziroda Kft. tervezte 

meg – a beruházást az önkormányzat a 

polgármester nevében és a településképi 

véleményben is támogatta. A terveket a 

Tervtanács több alkalommal is tárgyalta, 

jelenleg folyamatban van az építési enge-

délyezési eljárás, amit a Kormányhivatal 

folytat le, de a pandémiás helyzet miatt 

– mivel más eljárási rend lépett életbe – a 

folyamat elakadt. A tervek szerint a föld-

szinten étterem lesz, az emeleten pedig 

négy apartman. Ugyanezen a telken áll a 

Bogdányi utca felől is egy ház, amit való-

színűleg elbontanak, a helyén egy lakást 

és egy üzletet alakítanak ki.

fő téri képtár és kereskedőház

Városunk ikonikus épülete az 1700-es évek 

elején épült dalmát típusú kereskedőház. 

Az épület állapota jelenleg kritikus: a te-

tőszerkezet teljesen meggyengült, a felső 

szint falai gombásodnak, a gerendák porla-

nak. A lehulló cserepek, faldarabok miatt a 

homlokzatát hálóval borították be, hogy ne 

veszélyeztesse a járókelőket. Egy 2017-es 

kormányhatározat közel 10 milliárd forint 

értékben turisztikai fejlesztési program 

megvalósításáról határozott városunkban 

a 2017-2030 közötti időszakban, melynek 

része a Fő téri Kereskedőház megújítása 

is. Az épület rekonstrukciójára 2,6 milliárd 

hazai forrást szánt a kormány a Magyar Tu-

risztikai Ügynökségen keresztül. A jelenle-

gi városvezetés a projekt állásáról a Magyar 

Turisztikai Ügynökségtől kért tájékoztatást. 

Az MTÜ vezérigazgató-helyettese júniusi 

levelében haladékot kért, mert mint írta: a 

járvány okozta válság új helyzetet terem-

tett a turisztikai piacon, ezért szükség van 

a turisztikai fejlesztések újrahangolására.

Dumtsa utca 1. szám

A napokban, június közepén kezdődött el a 

Fő téren lévő társasház felújítása. Az épü-

letben lévő két földszinti üzlethelyiségnek 

az önkormányzat, a hátsó udvarrészben 

működő Kolping-háznak a Keresztelő 

Szent János Plébánia a tulajdonosa, az 

emeleti lakás pedig magántulajdonban 

van. A teljes utcai homlokzatra vonatkozó 

felújítási terveket – melyeket az emelet tu-

lajdonosa készíttetett – az Örökségvédel-

mi Hatóság engedélyezte, az önkormány-

zat pedig társasházi tulajdonostársként 

jóváhagyta. Korábban szó volt arról, hogy 

az utcai homlokzat földszinti területére eső 

felújítási költségeket az önkormányzat vi-

seli, de a 2020. évi költségvetésben erre 

nem biztosítottak forrást.

kossuth utca 4. szám

A Kossuth utcai ingatlan – melyben az Ad-

ria Cafe is üzemel – homlokzatának és te-

tőszerkezetének felújítását tervbe vette az 

önkormányzat, a fejlesztés támogatására 

2020. áprilisában nyújtottak be pályázatot 

a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi 

Kollégiumához. Becslések szerint a felújí-

tás 40 millió Ft-ba kerülne, ehhez 15 millió 

Ft-ot igényelt a város. A pályázatról lapzár-

tánkig nem született döntés.

-ne-

Fotók: Medveczki Tamás

Kék ház a Duna korzón Fő téri Képtár és Kereskedőház

Dumtsa utca 1 . szám Kossuth utca 4 . szám
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A volt szovjet laktanya története igazából 

akkor kezdődött el, amikor az oroszok el-

hagyták az országot, és vele együtt az 

általuk használt épületeket is, melyek ott 

maradtak kihasználatlanul. Így történt ez 

az orosz laktanya esetében is, ám itt nem-

csak azon kellett gondolkodni, mi legyen 

a hatalmas épületkomplexummal, hanem 

azon is, hogy mi legyen azzal a szennye-

ződéssel, melynek kilétére még 1997-ben 

derült fény. Ekkor mutatták ki, hogy diklór, 

triklór, tetraklór-etilén és vinil-klorid van a 

talajban, mintegy 7.5 méteres mélységig, 

240 ezer négyzetméteren. 2012-ben már 

88-szoros mértékű tetraklór-etilént mértek, 

a vinil-klorid esetében a határérték ötszáz-

szorosa bukkant fel.

A vinil-klorid egyre terjed, lassan megkö-

zelíti a vízbázis északi kútjait is. A kormány 

által megrendelt műszaki beavatkozási 

tervben szereplő számítások szerint már 

2023-ra elérhetik a vízbázis kútjait is. Eb-

ből következően új kutakra lenne szükség, 

melynek becsült összege 9 milliárd forint. 

A kármentesítés viszont „alig” 5-6 milliárd-

ba kerülne, ami vélhetően még így is jobb 

opció. A szennyezés észlelése során a déli 

kutakat lezárták, ám ez nem jelent megol-

dást a problémára. És, hogy mindezért ki a 

felelős? Az egykor tankmosásra használt 

anyagok esetében finoman szólva sem volt 

elvárás a környezetvédelem, így a brutális 

ipari zsíroldók a földbe kerültek. Ha ez nem 

lett volna elég, a PEVDI tollgyártása során 

galvanizálására használt anyagok kerültek 

a környezetbe, és ezen keresztül a talaj-

vízbe. A többszörösen veszélyes anyagok 

egy része az idegrendszert károsítja, más 

része viszont rákkeltő. Ami már csak azért is 

kellemetlen, mert közel 120.000 ember ivó-

vízellátása kerül ezáltal veszélybe. A prob-

léma rég ismert, ám kormányzati szándék 

egyelőre, úgy tűnik, nincs arra, hogy javuljon 

a helyzet.

A bűnösök – a szovjetek és a toll

Mivel az egykori szovjet katonaságtól ne-

héz lenne bármilyen kompenzációt kérni, 

a helyzet nem egyszerű. Miután a katonák 

visszatértek hazájukba, a 21.5 hektáron el-

terülő laktanya egy alapítványhoz került. 

A Nemzeti Egészségmegőrző és Rákel-

lenes Központ Alapítvány (NEREK) ügyes 

húzással megszerezte a telket is, ám a 

nagyszabású tervekből nem lett semmi. 

Pedig kórházat terveztek ide, ehelyett a 

leromlott épületekben ma már csak a paint-

ball és lézerharc kedvelői szaladgálnak. A 

történetnek furcsa mellékzöngéje, hogy a 

laktanyát elvileg 1993-ban kármentesítet-

ték, ám ennek ellentmondanak a vizsgálati 

eredmények.

A Dera-patak másik oldalán a PEVDI gyára 

állt, innen indult útjára a PAX toll gyártása. 

Ám a tollgyártás sem veszélytelen dolog, 

a galvanizáló üzemben tetraklór-etilént 

és triklór-etilént használtak. Ezek az anya-

gok valamilyen módon a talajba jutottak. A 

 PEVDI-nek hasonló sors jutott, mint meg-

annyi vállalatnak. A privatizálás során meg-

alakult a Hungaropen Író- és Írószergyártó 

Kft., ám mivel nem jogutód, ezért semmilyen 

felelősséget nem vállal a károkért.

A helyzet nem javul. Fülöp Zsolt, Szent-

endre jelenlegi polgármestere még a 

választások után bekérette a Pest Me-

gyei Kormányhivataltól a két szennyezett 

területre a kormány által 2018 végén ké-

szíttetett kármentesítési beavatkozási 

tervet, s közben az is kiderült, hogy még 

nincs pontos ütemezés a kármentesítés-

re. „A koronavírus-járvány miatt kialakult 

rendkívüli helyzet sok mindent módosíthat, 

ám bízom benne, hogy a vízbázis-védelmi 

szempontok, az egészséges ivóvízkincsünk 

védelme nem szorul háttérbe, és az év má-

sodik felében megindulhatnak a szükséges 

munkálatok” – nyilatkozta a Szabad Föld-

nek idén áprilisban.

A területen a kármentesítési terv megvan, 

már csak forrást kell rá találni, ami az Inno-

vációs és Technológiai Minisztérium véle-

ménye szerint uniós forrásból történhet, a 

KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysá-

gi Operatív Program) pályázaton keresztül. 

Ez alapján a „Szentendre vízbázis klórozott 

szénhidrogén szennyezésének kármentesí-

tése” című projekt már idén elindulhat. Már 

ha van rá pénz és akarat, különben az egész 

csúszni fog.

Júniusban ezért Budakalász, Pomáz és 

Szentendre polgármestere közösen fordult 

a belügyminiszterhez, megoldást sürgetve 

az ügyben. Mint írták, 120.000 ember ivó-

vize van veszélyben, ami leginkább egy 

2018-ban készült, „Szentendre   Regionális  

 Déli   Vízbázis   megóvásával   összefüggő  

 egyes   kormányzati   intézkedések   végre-

hajtása ” című tervből derül ki. Ebben leír-

ják, hogy a 2018-as vizsgálatok szerint az 

egészségre különösen nagy kockázatot 

Az orosz laktanya szomorú története
Paintball, airsoft és társai – puskaropogás és kiabálás veri fel az egykori 
szovjet laktanyát. A Dózsa György úti épületkomplexumban hosszú évek óta 
nem történik semmi. Nem véletlenül. A talaj szennyezett, a tulajdonviszonyok 
bonyolultak.

Az orosz laktanya ma I Fotó: Medveczki Tamás
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Pingpong-hajózás Kevével és Pentelével

Pásztor Zoltán hajós családba született, szinte egész életében a 
víz hátán élt, számára ez életforma és szenvedély. A Szentendre és 
Szigetmonostor közötti pingpong-hajózásról, a Kevéről, no meg 
Penteléről beszélgettünk vele.

Megszelídíteni, engedelmessé tenni, be-

törni a folyót. Sokan és sokszor próbálkoz-

nak ezzel, mióta világ a világ. Ám a Duna is 

ezerarcú, a szürke megannyi árnyalatában 

pompázik, s ha a kedve úgy hozza, akkor 

sodor, visz magával mindent és nem ismer 

se embert, se istent. Máskor meg mintha 

unottan, komótosan, békésen hömpölyög-

ne. Pásztor Zoltán szinte egész életében a 

víz hátán élt. S nincs ebben semmi túlzás, 

aki hajós családba született, az ritkán vál-

lal munkát a szárazföldön, vagy szerelő-

ként egy épülő tízemeletes ház legfelső 

szintjén, esetleg lent egy bánya mélyén. 

Az ő igazi terepe a hullámzó, fodrozódó, 

spriccelő víz. No meg a hajók, amelyeket 

vezet és navigál.

A dátum 2015. június 19., pontosan délután 

öt óra. Szigetmonostoron, a Duna-parton 

elegáns hölgyek és urak gyülekeznek. Az 

esemény, s a pillanat ünnepi, már-már tör-

ténelmi. Akkor és ott avatták Európa első 

elektromos kompját, onnan indult hódító 

útjára az akkor már igencsak koros, ám tö-

kéletes ráncfelvarráson átesett Keve nevű 

kishajó…

„Felemelő pillanat volt. Büszkék voltunk 

rá, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

um pályázatán nagyjából hatmillió forintot 

nyertünk a helyi kompok, révek fenntartá-

sára, felújítására. S ha már meglett a pénz, 

úgy döntöttünk, emlékezeteset és egyedit 

alkotunk. Így történt, hogy az 1977-ben épí-

tett és átadott, addig egy D-413-as Csepel 

motorral pöfögő, közlekedő kishajónkat 

megajándékoztuk egy tíz kilowattos és 48 

Volton üzemelő elektromos motorral. Jött 

is a sajtó, komoly médiaérdeklődés volt, 

mintha legalábbis a Titanicot avattuk volna 

Szigetmonostor és Szentendre között. En-

nek már ugye öt éve, s akkor elhatároztuk, 

hogy továbbfejlesztjük a vállalkozást, az 

utasok kényelme és a modernizáció jegyé-

ben. A terveink között szerepelt, hogy nap-

elemmel látjuk el a dokkolókat, ám erre 

egyelőre pénz, anyagi forrás híján nincs 

lehetőség…”

Pásztor Zoltán ma is büszkén mesél a ha-

jótörténeti napról, no meg a saját mun-

kájáról, a saját vállalkozásáról. Márkanév 

az övék, a Pásztor Révhajó Kft. fogalom a 

szakmában. Családi vállalkozás ez, amely 

a mai napig a várost – Szentendrét szol-

gálja.

jelentő vinil-klorid területi kiterjedése nö-

vekedett. Ebben szó esik arról is, hogy új 

vízbázist kell keresni, ha nem történik meg 

a rekultiváció, ám mivel erre alkalmas bázis 

se a Duna jobb, se a bal partján nincs, ezért 

mindenképp szükséges a kármentesítés. 

Erről azonban egy érintett település sem 

kapott hivatalos tájékoztatást, ezért dön-

töttek a polgármesterek a közös fellépés 

mellett. A levelet megkapta Hadházy Sán-

dor országgyűlési képviselő is.

Pedig az akarat megvan, a 1910/2017. (XII. 

7.) Korm. határozat rendelkezett arról, hogy 

a déli vízbázist meg kell óvni, és felszólí-

totta a belügyminisztert, hogy készítse elő 

a feladatot, melynek ennek megfelelően 

101.900.000 forintot el is különítettek a 

műszaki beavatkozási terv elkészítésére. 

Ennek határideje 2018. december 31. volt, 

és a terv határidőre el is készült.

Bonyolult viszonyok

A helyzetet nem segíti, hogy a laktanya 

tulajdonviszonya is elég bonyolult. A szov-

jet hadsereg kivonulása után, 1991-ben a 

kormány ingyenesen átadta a területet a 

Nemzeti Egészségmegőrző és Rákellenes 

Központ (NEREK) Alapítványnak. Ennek 

célja az volt, hogy az alapítvány ott kórhá-

zat építsen. Ám ez a mai napig nem történt 

meg. Sok évvel később született egy kor-

mányhatározat, és ezzel a NEREK alapítói 

jogai a közigazgatási tárcánál landoltak, 

arra való hivatkozással, hogy „a tervezett 

rákellenes központ létrehozása ügyében 

nem történt érdemi előrelépés, annak 

ellenére sem, hogy ennek fejében kapta 

meg az állami ingatlant az alapítvány” – 

írta a NOL. Ezzel egyidőben a kuratóriumot 

felszólították, hogy mondjanak le, és az új 

vezetés szüntesse meg a szervezetet, hogy 

„megtalálja azt a jogi formát, koncepciót, 

amellyel megvalósítható az egészségügyi 

központ”. A vagyongazdálkodás ellenőrzé-

se céljából pedig vizsgálat indult.

Ha ez nem lett volna elég, valaki meghir-

dette az ingatlant eladásra 5,5 milliárd fo-

rintos áron, amire az Igazságügyi Miniszté-

rium azonnal reagált, közölve, hogy nem ők 

döntöttek az értékesítés mellett. A NEREK 

akkori elnöke, Pólus Károly is válaszolt, azt 

állítva, hogy Szentendre városa támogat-

ta a terveket, ám mire megkezdték volna 

a beruházást, pert indítottak a laktanya 

megszerzése miatt, így az amerikai befek-

tető visszalépett a beruházástól. A város 

tényleg pereskedett, az elővásárlási jogá-

nak figyelmen kívül hagyása és egyéb jogi 

anomáliák miatt. Ám a helyére jött más. A 

MI-Ferencváros Kft. vezetője azt ígérte, ők 

megcsinálják a kórházat, így megbízták a 

céget a terület hasznosításával. Ez azon-

ban nem járt sikerrel, a NEREK azt állította, 

a szerződést nem teljesítették, sőt jogosu-

latlanul formáltak igényt az ingatlan egy 

részére. 10 évvel később a bíróság mondta 

ki, az alapítvány jogosan birtokolja a terü-

letet. Ekkor újabb per vette kezdetét, de 

most már a város helyett a MI-Ferencváros 

Kft. volt az alperes. A történet vége az lett, 

hogy a cég vezetője feljelentést tett csa-

lás és hűtlen kezelés gyanújával az alapít-

vánnyal szemben. Mindeközben az állam 

kontra NEREK per eljutott a Kúriáig, majd 

ott visszadobták, és az első fokon indult 

újra az ügy. Amíg ez nem zárul le, addig a 

területen semmilyen fejlesztés nem indul-

hat el, hisz először a tulajdonviszonyokat 

kell tisztázni. A tulajdonviszonyok sorsának 

rendeződése azonban nem érdekli a a ku-

tak felé tartó szennyezést, ezért a kármen-

tesítő, rekultivációt célzó beavatkozásnak 

mielőbb neki kell látni, hiszen ennek elma-

radása esetén közel százhúszezer ember 

ivóvízellátása, természeti környezetünk 

állapota kerül veszélybe.

ZZs

„Márkanév az övék, a Pásztor Révhajó Kft. foga-
lom a szakmában. Családi vállalkozás ez, amely
a mai napig a várost – Szentendrét szolgálja.”
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Még az átkozott vírusjárvány előtt is úgy 

tette a dolgát a Dunán az immár hangta-

lanul közlekedő Keve, na meg a „tesó”, a 

báty, az 1969-ben épített és azóta is die-

sel-motorral működő Pentele, hogy Pász-

tor László, no meg a kollégái, segítői nem 

győztek oda-vissza siklani a két part között. 

Turisták, oroszok, olaszok, izraeliek, kína-

iak, s persze magyarok vették igénybe a 

kishajó szolgáltatásait, és élvezték minden 

pillanatát, ahogy a hullámok hátán lassan 

közlekedő vízi alkalmatosság megközelíti 

a szigetet, vagy épp visszatér Szentendre 

belvárosába. Hónapok óta talán mosta-

nában lehet érezni, hogy újra megindult 

az élet a folyón. A karantén, a félelem, a 

vízi közlekedés leállítása jókora károkat 

okozott a hajók üzemeltetőinek.

„Talán most a belföldi turizmus kárpótol 

bennünket a hónapokig tartó leállásért. 

Szerencsére egyre több hazai vendég ve-

szi igénybe a szolgáltatásainkat, gyalogo-

sok, kerékpárosok közlekednek a Kevén 

és a Pentelén. Valami mintha megindult 

volna, de még messze, nagyon messze 

vagyunk azoktól az időktől, amikor szin-

te százszázalékos energiával dolgoztunk. 

Egy időben büfét üzemeltettünk a szi-

getmonostori oldalon, és furcsa volt látni 

utasainkat, hogy mennyire különböznek. 

Akadt közöttük, aki jókedvűen felhörpin-

tett egy-két üveg sört, de olyat is láttunk, 

nem is keveset, aki bement a vécébe, és ott 

töltötte föl a vizes kulacsát. A világ ilyen, 

ezt én pontosan tudom, hiszen nemcsak 

itthon, a kishajókon dolgozom kapitány-

ként, hanem már szinte végighajóztam 

egész Európát.”

Pásztor Zoltán valóban „több hangszeren 

játszik”: a kis akusztikus gitár mellett tö-

kéletesen kezeli a nagybőgőt is. Ez az ő 

esetében azt jelenti, hogy például egy évig 

kormányozta és irányította a népszerű, is-

mert korábban folyamatosan úton lévő 

Mozart szállodahajót. Budapest és Amsz-

terdam között két hét alatt tette, tették 

meg az utat, nagyjából száz vendéggel a 

fedélzeten, akiknek hetvenfős személyzet 

állt rendelkezésükre. Különleges munka – 

különleges felelősségteljes szolgálat.

De evezzünk, pontosabban hajózzunk 

vissza Szentendrére Amszterdamból. 

Ami talán a legfontosabb, hogy Pásztor 

Zoltán az elmúlt évtizedekben egyetlen 

alkalommal sem volt részese sem kisebb, 

sem nagyobb vízi balesetnek.

„Sajnos elkerülhetetlen egy folyón dolgo-

zó ember számára, hogy olykor ne lásson 

a vízben sodródó tetemet. Nem könnyű 

megszokni ezt a látványt. Szerencsére 

ezen kívül nincs negatív élményem. Egy-

szer a vízbe ugorva kellett megmentenem 

egy férfit, aki segítségért kiabált, azt hittem 

fuldoklik, pedig csak alaposan elfáradt, 

tudniillik ő is segítő szándékkal mártózott 

meg a habokban, merthogy a süket spá-

nieljét elsodorta a folyó, és megpróbálta 

kimenteni. Szerencsére mindkettőjüket 

partra segítettem.”

Pásztor Zoltán azt mondja, hajós berkek-

ben úgy hívják, amit ő csinál Szentendre 

és Szigetmonostor között, hogy ping-

pong-hajózás. Ezzel is jelzik, rövid az idő, 

rövid az út, s mintha a kis hajó ide-oda pat-

togna a két part között. Ám ezt becézzék 

bárhogy, életforma és szenvedély. Oly-

annyira, hogy nem csupán hétköznap, az 

úgynevezett szolgálati időben mennek a 

hajók, szállítva turistákat, melóba igyekvő 

embereket, hanem – s ez igazi ajándék a 

város lakóinak – hétvégente is kifut Keve, 

no meg Pentele.

„Egyórás sétahajókázást találtunk ki és 

szerveztünk meg szombaton és vasár-

nap. A hajók Szentendre belvárosánál 

nagyjából fél órát mennek a Dunán, 

egészen a Postás strandig, majd onnan 

vissza. Már egyre többen próbálták ki és 

élvezték ezt a különleges kirándulást. S 

mi azt szeretnénk, ha így telne el a nyár, 

és szeptembertől talán visszatérhet a 

normális élet, jöhetnek és jönnek a tu-

risták a világ minden tájáról, hogy aztán 

mindegyikük azt kérdezze tőlem a Kevén 

ücsörögve vagy ácsorogva: „Uram, ezt a 

hajót a Szentlélek húzza, merthogy hang-

ja nincs, az biztos…”

Sinkovics Gábor

„Szerencsére egyre több hazai vendég veszi 
igénybe a szolgáltatásainkat, gyalogosok, kerék-
párosok közlekednek a Kevén és a Pentelén.”

Fotó: Medveczki Tamás

Fotó: Medveczki Tamás



Szentendre képeslapokon

(A képeslapok Ürmös Lóránt gyűjteményéből valók)

A Pap-sziget melletti Duna-ágon gyerekek fürdenek. A képesla-

pot a Szentendrei Hangya Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet 

adta ki, és Monostori György nyomtatta 1926-ban Budapesten.

Művészi felvétel a Dunáról. Jobbra a révész, a kép közepén két ha-

jómalom látható. Pálfy János dohányárus adta ki a képeslapot, me-

lyet 1904-ben küldtek el postán. Eddig még nem publikált képeslap.

A korzó mindig a szentendreiek kedvenc sétahelye volt, nézték a 

hajók járását, beültek a kávéházba, itt mulatták az időt. Ezt a ké-

peslapot a Husvik papírkereskedés adta ki az 1930-as években.
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A város képe a Szentendrei-sziget felől, a Duna-parttal. A bal olda-

lon lévő emeletes épületet (a zeneiskola épülete) dr. Veresmarthy 

Miklós ügyvéd, országgyűlési képviselő építtette 1909-.ben Zaitz 

Géza építész tervei alapján. A képeslapot a Karinger cég adta ki 

Budapesten, az 1920-.as években.

A Duna-parton, az 1910-es években piac működött, a képen az 

árusító sátrak hátsó része látszik. A hajóállomás melletti hajót bele-

montírozták a vízbe. Pálfy János dohányboltos adta ki a képeslapot.

Ez a Duna-parti épület – a mostani Dunaparti Művelődési Ház – dr. 

Péchy Henriké volt, aki Horthy Miklós hajóján, a Navarrán szolgált 

mint hajóorvos, később Szentendre tisztifőorvosa lett. Felesége, 

Péchyné Rónay Kynga festőművészként sok akvarellen örökítette 

meg a város utcáit.
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Vissza a moziba!
Júliustól újra várja a filmrajongókat a 

P’Art Mozi csütörtöktől vasárnapig, egész 

napos programokkal. A mozi vezetője 

elmondta, rengeteg tervük és elkép-

zelésük van, hogy visszacsalogassák a 

nézőket, hogy újra élet jellemezze a jó 

ideig elhagyatott filmszínházat.

A film forog tovább.

Életünk filmje is, s mint tudjuk, a sors 

tehetségesebb, fantáziadúsabb rende-

ző, mint Frederico Fellini és Guy Ritchie 

együttvéve. Az életünk filmje immár túl 

van a „szobajeleneteken”, kamaradarab-

ból a cselekmény visszatért az utcára – 

vagy épp a Duna-partra. Arra a Duna-part-

ra, ahol nemcsak kavicsokat lehet dobálni 

az immár megáradt folyó fröcskölő vízébe, 

hanem újra lehet filmeket nézni. Immár 

mozifilmeket, kikapcsolva, másfél két órá-

ra elfelejtve a sajátunkat.

„Március 13-án zártunk, akkor volt az 

utolsó vetítés, és bizony hosszú, nagyon 

hosszú volt ez a néhány hónap. Mozi, 

munka és szórakozás nélkül. Mert nekem, 

nekünk, akik immár tizenöt esztendeje a 

P’Art Mozit üzemeltetjük, ez mind-mind 

fontos része mindennapjainknak, több 

mint munka, inkább életforma.

Klötz Ildikó mondta mindezt, aki vezeti, 

irányítja kedvenc filmszínházunkat. De im-

már vége az „elvonási tüneteknek”, újra 

lehet majd az élet nagy kérdéseit boncol-

gatni, s szék karfájába kapaszkodni, vagy 

térdet csapkodva hahotázni. Júliustól is-

mét várja a vendégeit a P’Art Mozi.

„A tervek szerint többnyire csütörtök-

től vasárnapig leszünk nyitva, egész 

napos programmal várunk mindenkit. 

Hosszú volt a karantén, de mi ezalatt 

is próbáltunk kapcsolatban maradni a 

filmrajongókkal, két filmklub is szórako-

zást jelentett, természetesen az online 

térben. Rengeteg tervünk és elképze-

lésünk van, hogy visszacsalogassuk 

a nézőket, hogy újra élet jellemezze a 

jó ideig elhagyatott filmszínházat. Mi is 

csatlakozunk a Vissza a moziba fesztivál-

hoz, amely országos méretű, a Cirkofilm 

által létrehozott kezdeményezés. Azt is 

elárulhatom, hogy a közelmúlt magyar 

filmjeivel is szeretnénk kedveskedni a 

nézőknek, igyekszünk minőségi alkotá-

sokat bemutatni. A Nemzeti Filmintézet 

támogatásával történik mindez, Vissza a 

moziba! – A magyar film hónapja címmel. 

És a gyerekeknek is üzennék, egy közel-

gő premierrel műsorra tűzzük a Bogyó és 

Babóca következő részét, a Tündérkártya 

című filmet.”

A film forog tovább…

-sg-

„…habent sua fata libelli”
– a könyveknek is megvan a maguk sor-

sa; Terentianus Maurus II. századi római 

grammatikus szállóigeként fennmaradt 

bölcsessége érvényes a Szentendre mo-

numenta című könyv megjelentetésére, 

történetére is. A kötet összeállításának és 

kiadásának gondolata 2015-ben merült 

fel, amikor egy szentendrei szoborállítási 

kezdeményezés kapcsán derült fény arra, 

hogy a város közterein álló, valamint a kö-

zösségi rendeltetésű épületeiben, illetve 

azokhoz kapcsolódón fellelhető, az elmúlt 

évszázadok során az állandóság igényé-

vel elhelyezett művészeti alkotásokról – a 

művészet, a festők városában – nincs sem-

miféle nyilvántartás. Ezért öt esztendővel 

ezelőtt Török Katalin történész vezetésével 

megkezdődött az anyaggyűjtés, a művek 

felmérése és történetének felkutatása, 

szöveges és képi dokumentálása. A XVIII. 

századtól napjainkig Szentendrén otthonra 

lelt, megannyi művészeti ágazatot felölelő, 

számos monumentális műfajt és műfor-

mát megtestesítő – egykor állt, vagy ma is 

változatlanul fellelhető, esetleg új helyre 

költöztetett, átalakított vagy rekonstruált 

– művészeti alkotást, több száz emléket 

kellett számba venni. A komplex, sok-sok 

összetevőből szerveződő „szentendrei 

szoborkataszter” elkészülte után fogal-

mazódott meg a gondolat, hogy a város 

eme, összességében jobbára ismeretlen, 

ámde hallatlanul jelentős, értékekben 

rendkívül gazdag műalkotás-együttesét 

– az ismeretlen mesterek, egykor és ma 

is Szentendrén dolgozó alkotók, egy-egy 

korszak magyar művészetének prominen-

sei és külföldi művészek által megformált 

monumentális kompozíciókat – doku-

mentáló feldolgozást jó lenne egy össze-

foglaló áttekintésben közkinccsé tenni: 

könyv alakban is megjelentetni. Sikeres 

és sikertelen pályázati fázisokat, anyagi 

támogatásokat és elapadó forrásokat, 

meg-megakadó fotózási munkálatokat, 

szerkesztési koncepcióváltásokat, terve-

zési kudarcokat (egy kósza villámcsapás 

következtében megsemmisült számítógé-

pes-állomány elvesztését), szükségszerű 

munkatárs-cseréket követően végre 2019 

őszére elkészült a tervezett könyv végle-

ges, gyönyörűen tipografált nyersanyaga, 

de az önkormányzati választásokat köve-

tőn Szentendre városa, illetve új városve-

zetése nem vállalhatta a tetemes kiadási 

költségek terheit. Ebben a reménytelen-

nek tűnő helyzetben a Magyar Művészeti 

Akadémia, illetve Kiadója sietett a könyv 

alkotóinak segítségére, és így az öteszten-

dős munka befejezéseként, egy hosszú, 

izgalmas, fordulatos eseménysor lezárá-

saként adhatjuk át e hiánypótló kiadványt 

Szentendre művészetkedvelő polgárainak 

és a város múltja, kulturális-művészeti ér-

tékei iránt érdeklődőknek és rajongóknak.

Wehner Tibor

SZENTENDRE
MONUMENTA

TÖRÖK KATALIN–WEHNER TIBORA Szentendre monumenta egy eddig jobbára ismeretlen oldaláról mutatja be 
a két világháború között a festők által felfedezett kisvárost. Az utak mentén, 

parkokban, temetőkben, egyházi és világi intézményekben álló, ismert 
alkotóktól vagy ismeretlen mesterektől a XVIII–XXI. századból származó 

monumentumok, úgy mint emlékművek, szobrok és domborművek, 
szakrális kisemlékek, díszkutak, síremlékek, domborműves emléktáblák, 

épület plasztikák, muráliák, cégérek együtt és könyv alakban most kerülnek 
először nyilvánosság elé. Az összegyűjtött köztéri alkotások 

műfaji sokszínűsége és magas tételszáma a művészettörténet, a vallástörténet,  
valamint a néprajztudomány mellett a helyi várostörténet számára is 

sok újdonságot nyújthat.

Tisztelettel hívjuk és szeretettel várjuk

2020. július 16-án, délután 3 órára

TÖRÖK KATALIN–WEHNER TIBOR 

SZENTENDRE MONUMENTA
című, a Magyar Művészeti Akadémia Kiadó 

gondozásában megjelent könyvének bemutatójára

A vendégeket és a sajtó képviselőit köszönti

Fülöp Zsolt polgármester
A könyvet bemutatják a szerzők

Helyszín: Szentendre, Városház tér 1-3. 
(Városháza első emeleti díszterme)

 
A kiadványban műalkotással szereplő

 szentendrei művészek és intézmények a könyvbemutató után 
átvehetik tiszteletpéldányukat.
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Születésnapot ünnepel a Barlang
A jelenlegi helyzet úgy hozta, hogy most 

személyesen nem tudjuk megünnepelni a 

Szentendrei Kulturális Központ Barlang klub 

újjászületésének második évfordulóját.

„Idejártunk 30 éve diszkóba!” vagy „Ez volt 

az Elevenkert?” – Hangoztatják nap mint 

nap a hozzánk betérők. Tehát a Barlang 

valójában nem kétéves, ám 2018-ban tel-

jesen megújult.

Nehéz lenne egyetlen fellépőt, vagy es-

tét kiemelni az elmúlt két évből, hiszen 

számos remek rendezvény áll a hátunk 

mögött profi előadókkal. A teljesség igé-

nye nélkül azért megpróbáltuk csokorba 

gyűjteni emlékezetesebb eseményeinket. 

Érdemes talán a felejthetetlen és ferge-

teges nyitóbulival kezdeni, ahol Szent-

endre kultikus zenekara, a Sajnosbatár új 

formációja debütált, Ezután egész nyáron 

kertmoziztunk, foci VB-t néztünk, és buliz-

tunk reggae-re, deep house-ra, Spacecow-

boyra, táncoltunk Ricsárdgírre, NB-re, az 

Európa Kiadóra, 3 napig meg sem álltunk 

a Szentendre Éjjel-Nappal alatt, bringa-

börzét szerveztünk, és ruhacserét, majd 

lemezbörzét, elindultak jazzklubjaink, Bor-

bély Mihállyal, Dömény Krisztiánnal és a ti-

tokzatostelepsekkel. Táncoltunk háromfé-

le táncházban, Tímár Sárával, az Akropolis 

Compania-val és Dj Galambbal. Irodalmi 

esteket szerveztünk, sőt még slam poe-

tryt is. Koncertvetítéseket tartottunk, és 

komolyzenei koncerteket. A legkisebbek-

kel Bütyköltünk, Alkotókáztunk és mese-

mókáztunk.

Velünk voltak még sokan mások is, példá-

ul a Tudósok, Csaknekedkislány, Tereskova, 

a Korai Trancemission, Fran Palermo, Ivan 

& The Parazol, Müller Péter Sziámi And Fri-

ends, Kistehén, Esti Kornél, Aurevoir, Carson 

Coma és megannyi csodálatos előadó. De 

szentendrei fellépőinket és itt élő művé-

szeinket, közösségeinket is támogatjuk, 

például a nálunk működő darts klub egyre 

népszerűbb. Újra életre keltettük az au-

gusztus 20-i István, a királyt a kertben, és 

számos helyi művész könyvbemutatói-

nak, előadásainak, fellépéseinek adunk 

otthont.

Azt gondoljuk, hogy a Barlang valóban 

mindenkinek szól. Ez nem csak a fiatalo-

ké, hanem az egészen kicsi gyermekektől 

a szépkorúakig bárki találhat megfelelő 

programot magának. Ezért arra buzdítunk 

mindenkit, aki még nem járt nálunk, hogy 

jöjjön el, nézzen körül és tapasztalja meg 

azt, ami a Barlang számunkra, egy minden 

korosztály igényeit kielégítő, változatos 

szabadidős és közösségi tevékenységek-

nek otthont adó nyüzsgő, közösségi tér.

De beszéljenek helyettünk azok, akiknek 

sokat jelentett és jelent a Barlang.

„Ha a hetvenes években nem „tévedek le” 

néhány koncertre, s nem élvezem a hely 

hangulatát, ha 1976-ban a Ki mit tud? Pest 

megyei válogatója kapcsán nem innen 

lendülünk a tévés döntő győzelméig a Vuji-

csics együttessel, ha a ‘80-as években nem 

itt lettek volna a Vujicsics klub koncertjei, 

táncházai, ha nem játszottam volna itt meg-

annyi jazz koncerten, és ha 2002 óta nem itt 

működne életem egyik legfontosabb zenei 

közössége, a Borbély Műhely jazz klub, nos, 

ha mindez nem történt volna meg, akkor 

talán nem jelentene számomra semmit a 

Barlang, na de így, mindezek után… nagy 

öröm, hogy én is Barlang-lakó lehetek!”

(Borbély Mihály, muzsikus)

„A szentendrei Barlang barátok találko-

zóhelye, kicsiké, nagyoké és ez egy egyre 

jobban bővülő kör. Ez köszönhető Dóri és 

Timi odaadó, szakértő munkájának és a 

csapatnak, akikkel mindez megvalósul. 

Számomra fontos hely! Az elmúlt két év 

színvonalas zenei, kulturális élményt adott, 

sorolhatnám még a változatos programo-

kat, amikben bővelkedtünk és amelyeken 

nagyrészt részt vettem. A felújítás során 

sokkal komfortosabbá, melegebbé és 

hangulatosabbá vált. Ez pedig a lányok 

személyiségéből is adódik, akiktől a Bar-

langban és Barlangon kívül is mindig fi-

gyelmet, mosolyt kapok. Már nagyon vá-

rom, hogy együtt legyünk!” (Molnár Vera, 

óvodapedagógus, „Barlangász”)

„A Barlang az egyetlen hely Szentendrén, 

ahova járok, mióta élek. Olyan zenekarok 

koncertjén is, amik már rég nem léteznek, 

a Barlang viszont igen. Játszottam ott majd 

minden zenekarommal, abból sem létezik 

már mind, de a Barlang még igen. Szerin-

tem minden fellépésünk jól sikerült, amihez 

biztos hozzájárul a hely szelleme. Remélem, 

ez az élmény még sok generációnak meg-

adatik.”

(Török Gergő, Kettő Kettő Tánczenekar, Saj-

nosbatár)

„A barlang nyitása óta fontos részét teszi ki a 

mindennapjaimnak. Sajátos, magával raga-

dó hangulattal bír, amely Szentendrén nem 

sok helyen található meg. Rengeteg remek 

program közül válogathat az ide betérő, de 

ha csak egy italt fogyasztana el, akkor sem 

lő mellé ezzel a választással. Jó érzés itt len-

ni, mert amellett, hogy gyönyörű helyen van, 

sosem hagyja az embert unatkozni.”

(Kaltner Richárd, egyetemista, Barlang-pul-

tos)

„Azok az élmények, tapasztalatok, amiket 

a Barlangban kaptam és jelenleg is kapok, 

örökre velem maradnak! Olyan koncerteket 

hallottam, amelyek formálták zenei ízlése-

met. Itt tanultam meg a néptánc alapjait. 

Fontos fellépések és beszélgetések hely-

színe. Két éve pedig az egyik legszebb 

ajándékot kaptam: életre hívhattam és há-

ziasszonya lehetek a Népzenei Műhely és 

táncház elnevezésű, havi rendszerességű 

estnek, ahol egy órában beszélgetünk és 

muzsikálunk a táncházmozgalom egy-egy 

kiemelkedő alakjával. Ezt követően pedig 

táncházat tartunk. Várunk szeretettel!”

(Tímár Sára, énekes, népi ének tanár)

„A Barlang miénk, mind a részei vagyunk. 

A koncertek, a mozi, a vásárok, a rendez-

vények vagy a kocsma, de leginkább a 

társaság miatt itt még érezni, hogy egy kö-

zösséget alkotunk.”

(T., törzsvendég)

„Ami máshol »lehetne«, az a Barlangban 

»lesz«! A Barlang kíváncsi az újra, abban 

lehetőséget lát, így az újra szomjazók terévé 

válik. És így sosem lehet unalmas!”

(Dömény Krisztián, citeraművész)

Barlang



PROGRAMOK

FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM 
PROGRAMJAI
Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.

július 10. péntek, 17:00
Ferenczy Noémi tárlatvezetés
július 11, szombat, 18:00
Ferenczy Noémi finisszázs

Nyári tábor

3. turnus: augusztus 24–28.
Én és a többiek 3
Idén is a képzőművészeté és 
kiállításoké lesz a főszerep. A 
táborok tematikáját az aktuá-
lisan nyitva tartó kiállításokhoz 
igazítják, augusztusban Kmetty 
János, Czóbel Béla és Kovács 
Margit művészetével lehet 
megismerkedni
Ajánlott korosztály: 11+
A táborok díja 22 000 Ft/fő, 
testvérkedvezmény: 18 000 
Ft/fő
Bővebb információ és jelent-
kezés: a muzeumpedagogia@
muzeumicentrum.hu

MANk Galéria
Bogdányi u. 51.

11 kortárs szobor
a Szentendrei Régi Művészte-
lep parkjában
Az ideiglenes szoborparkban 
a szobrok különleges világa a 
természet nyugalmában szó-
lítja meg és ragadja magával a 
látogatókat
Megtekinthető szeptember 
27-ig

Városháza
Városház tér 3

július 16. csütörtök 15.00
Könyvbemutató
Török Katalin–Wehner Tibor: 
Szentendre Monumenta
A könyvet bemutatják a szerzők

Dunaparti Művelődési Ház
Barlang
Duna korzó 18.

július 10. péntek 14.00–20.00
21:00 Igazigaz
Jubileumi kiskoncert törzsven-
dégekkel.
Szomráky Julcsi ének, vokál
Kovács Alfréd trombita
Sós Gábor említettgitár
dr Orgoványi Krisztián ritmus-
gitár, ének, szövegírás
Marsi Attila, Pötyi basszusgitár
Szulovszki Zsolt, Kefe dob
22:00 NDK zenekar
NDK, aminek nincs köze a ret-
ró melegítőrészes német fiatal 
turistákhoz, de még csak a Tra-
banthoz sem. Az ütős „diszkó-
funk”-hoz annál inkább. Hatan a 
színpadon feszes groove-okkal.

Hegedüs Rozi |
Pap Márton |
Salgó Viki |
Szalva Péter |
Székely Balázs |
Szőnyi András |
Belépő: 1000 Ft
Jegyek a koncert napján a hely-
színen válthatók.
Július 11. szombat
Ruhacsere a Barlangban!
Válogassátok át a gardróbotok, 
és hozzátok le megunt, sosem 
használt, kinőtt darabjaitokat. 
Lehet valakinek pont az lesz 
ruhatára éke, és te is tudsz 
helyette új kedvenceket talál-
ni. Jöhetnek ékszerek, táskák, 
cipők, gyerekjátékok és egyéb 
kiegészítők. Kérünk titeket, 
hogy csak jó állapotban lévő 
darabokat hozzatok! Amennyit 
hozol, annyit vihetsz haza. A 
cserebere után a ruhákat ösz-
szegyűjtjük és szeretetszolgá-
lat fogja szétosztani.
Lesz vásár, büfé, zene és work-
shop
Július 16. csütörtök 21.00
Barlang kertmozi
500 nap nyár
Amerikai romantikus vígjáték, 
95 perc, 2009
12 éven aluliak számára a meg-
tekintése nagykorú felügyelete 
mellett ajánlott!
A bájos Summer (Zooey 
Dechanel) váratlanul kiadja 
Tom (Joseph Gordon-Levitt) 
útját. Ötszáz napot töltöttek 
együtt, a fiatalember azóta is 
képtelen felfogni, hogy a fel-
hőtlen boldogságtól hogyan fa-
julhattak idáig a dolgok. A lány 
pedig nem érti, hogy a fiú mit 
nem ért ezen. Végtére is még 
a legelején megmondta, hogy 
ő nem vágyik sem házasságra, 
sem tartós kapcsolatra, szá-
mára pusztán csak egy kaland 
mindez. Tom megpróbálja vé-
giggondolni a múltat, elemez-
ni az együtt töltött időt, hátha 
megtalálja a szakítás okát, hol 
követett el hibát. Felidézi ta-
lálkozásukat, amikor Summer 
belibbent az irodába, és ő első 
pillantásra fülig beleszeretett.
Belépő: 1000 Ft
A P’Art Mozi kihelyezett prog-
ramja
július 17. péntek 21.00–24.00
Melléküzemág koncert
Dunakanyar underg-
round-groove-jazz-punk fun-
ky night, a Szentendre–Pomáz 
örökbarátság jegyében, ame-
lyen egy új lemezzel is debü-
tál a Melléküzemág. Feszes 
groove-ok fúvósok és fontos 
témákat feszegető dadaista 
szövegek. Ezen estén, a megje-
lenő Első Ötéves Terv című kis-
lemezükről fognak elhangzani 
kompozíciók! Valamint saját 
feldolgozásban, néhány helyi-
érdekű underground örökzöld.
Zenekar tagjai:

Báthory Boglárka – szaxofon, 
ének
Szatmári Kristóf – szaxofon, 
ének
Polgár Dániel – basszusgitár
Tóth Pál Benedek – dob
Malomsoky Szabolcs – bil-
lentyűs hangszerek
Petrovity Sàndor – gitár
Belépő: 1000 Ft
Jegyek a koncert napján a hely-
színen válthatók.
Július 24. péntek
20:00 5 vagy sárkány
Szentendrei gyökerekből 
táplálkozó progresszív rok-
kendrollhologram és mainst-
ream-össztáncegyüttes.
Bollo Gergő – dob
Hegyi Nóra – basszusgitár
Jánosi Kristóf – vokál, gitár
Kiss Gergő – gitár
Rebea Härtel – ének
Szentesi Péter – billentyű, gitár, 
vokál
22:00 Spacecowboy
Funk, Breaks, Glitch Hop leme-
zek pörögnek és mehet a tánc!
Belépő: 1000 Ft
Jegyek a koncert napján a hely-
színen válthatók.
Július 30. csütörtök 21.00
Barlang kertmozi
Portré a lángoló fiatal lányról
Francia romantikus dráma, tör-
ténelmi film, 119 perc, 2019
16 éven aluliak számára nem 
ajánlott!
Héloïse-ról (Adèle Haenel) 
portrét rendel grófi családja, 
hogy a festmény segítségé-
vel házasítsák ki. A fiatal lány 
viszont nem akarja elveszíteni 
a szabadságát, mindent meg-
tesz a kényszerházasság ellen, 
így a Bretagne-i szigetre érke-
ző festőnő, Marianne (Noémie 
Merlant) társalkodónőnek adja 
ki magát, hogy megfigyelhesse 
a vonásait. A közös séták során 
Marianne-nak nemcsak arra 
kell vigyáznia, hogy Héloïse 
előtt ne derüljön ki az igazi fel-
adata, de egyre nehezebben 
tud ellenállni a lány vonzere-
jének is.
A film Cannes-ban hatalmas si-
kert aratott. A Time magazin a 
korabeli tabukon áthágó filmet 
„gyengéd és összetett szerel-
mes történet”-nek, az Indiewire 
pedig egyenesen „festői mes-
termű”-nek titulálta.
Belépő: 1000 Ft
A P’Art mozi kihelyezett prog-
ramja
Július 31. péntek 20.30–24.00
Kettő Kettő Tánczenekar
A zenekar lassan 15 éve játszik 
instrumentális ős-ska, ska-jazz 
dalokat, ezzel a hazai ska szcé-
na tősgyökeres tagjai. A dalok 
egy része kihagyhatatlan klasz-
szikus a stílus legnagyobbjaitól 
(pl. Skatalites), más része ismert 
és kevésbé ismert filmzenék, 
jazz standardek ska feldolgozá-
sa. Sok fúvós, jó hangulat, tánc!
Belépő: 1000 Ft

Jegyek a koncert napján a hely-
színen válthatók.

P’Art Mozi ProGrAM

július 9. csütörtök
16.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA 4.- 
TÜNDÉRKÁRTYÁK
magyar animációs film (72’) (kn) 
rendező: Antonin Krizsanics, M. 
Tóth Géza
17.15 HOGYAN LEGYÉL JÓ FE-
LESÉG? -Martin Provost filmje
francia filmdráma (109’) (16) f: 
Juliette Binoche, Yolande Mo-
reau, Noémie Lvovsky
19.15 TESTRŐL ÉS LÉLEKRŐL
magyar játékfilm (116’) (16)
rendező és forgatókönyvíró: 
Enyedi Ildikó
július 10. péntek
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA 4.- 
TÜNDÉRKÁRTYÁK
magyar animációs film (72’) (kn) 
rendező: Antonin Krizsanics, M. 
Tóth Géza
18.15 HOGYAN LEGYÉL JÓ FE-
LESÉG? -Martin Provost filmje
francia filmdráma (109’) (16) f: 
Juliette Binoche, Yolande Mo-
reau,Noémie Lvovsky
20.15 OLDBOY -Chan-wook 
Park brutális bosszúfilmje
dél-koreai akciófilm (120’) (18) – 
Cannes fesztivál -zsűri nagydíja
július 11. szombat
16.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA 4.- 
TÜNDÉRKÁRTYÁK
magyar animációs film (72’) (kn) 
rendező: Antonin Krizsanics, M. 
Tóth Géza
17.15 VAD ERDŐK, VAD BÉR-
CEK-A FANTOM NYOMÁBAN
magyar természetfilm (65’) (6) 
rendező: Mosonyi Szabolcs, 
Bagladi Erika
18.25 A FELTALÁLÓ – Béres Jó-
zsefről…
magyar életrajzi dráma (120’) 
(12) rendező: Gyöngyössy Ben-
ce
20.30 HOGYAN LEGYÉL JÓ FE-
LESÉG? -Martin Provost filmje
francia filmdráma (109’) (16) f: 
Juliette Binoche, Yolande Mo-
reau,Noémie Lvovsky
július 12. vasárnap
13.25 MI ÚJSÁG KUFLIK?
magyar animációs film (77’) (6) 
rendező: Jurik Kristóf, M. Tóth 
Géza
magyar animációs film (72’) (kn) 
rendező: Antonin Krizsanics, M. 
Tóth Géza
művészeti ismeretterjesztő film 
(90’) (12E)
17.35 SEVELED
magyar romantikus vígjáték 
(95’) (12) rendező: Orosz Dénes
amerikai romantikus dráma 
(135’) (12)
július 13-14-én a mozi zárva van
július 15. szerda
17.00 A MI KODÁLYUNK
magyar dokumentumfilm (90’) 
(6) rendező és forgatókönyvíró: 
Petrovics Eszter
18.35 DRAKULICS ELVTÁRS
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magyar vígjáték (95’) (16) 
rendező és forgatókönyvíró: 
Bodzsár Márk
20.15 ZÁRÓJELENTÉS
magyar dráma (120’) (12) ren-
dező és forgatókönyvíró: Sza-
bó István
július 16. csütörtök
17.00 AKIK MARADTAK
magyar dráma (83’) (12) rende-
ző: Tóth Barnabás
amerikai kalandfilm (105’) (12) f: 
Harrison Ford, Karen Gillan
20.20 A TERÁPIA – Gérard De-
pardieu és Michael Houellebe-
cq önmagát alakítja!
francia vígjáték (93’) (16)

VISSZA A MOZIBA FESZTIVÁL 
július 17-19.

július 17.péntek
16.00 TISZT ÉS KÉM-A DREY-
FUS ÜGY – Roman Polanski 
filmje
francia-olasz történelmi dráma 
(136’) (12)
18.25 MARTIN EDEN – Jack 
London regénye nyomán
olasz romantikus dráma (129’) 
(12)
20.45 INKÁBB LENNÉK ÖZVEGY
angol romantikus dráma (100’) 
(12) f: Annette Bening, Bill 
Nighy, Josh O’Connor
július 18. szombat
14.30 MARTIN EDEN – Jack 
London regénye nyomán
olasz romantikus dráma (129’) 
(12)
16.45 NOTTING HILL-I CUK-
RÁSZDA
angol romantikus vígjáték (97’) 
(12) – három nő története egy 
cukrászdanyitás kapcsán…
angol romantikus dráma (100’) 
(12) f: Annette Bening, Bill 
Nighy, Josh O’Connor
20.15 EGY NŐ LÁTHATATLAN 
ÉLETE -Rio de Janeiro 1950. Két 
nővér története…
brazil filmdráma (138’) (16)
július 19. vasárnap
13.30 ELŐRE
amerikai animációs kalandfilm 
(103’) (6)
15.25 NOTTING HILL-I CUK-
RÁSZDA
angol romantikus vígjáték (97’) 
(12) – három nő története egy 
cukrászdanyitás kapcsán…
17.15 EGY NŐ LÁTHATATLAN 
ÉLETE -Rio de Janeiro 1950. Két 
nővér története…
brazil filmdráma (138’) (16)
19.45 TISZT ÉS KÉM-A DREY-
FUS ÜGY – Roman Polanski 
filmje
francia-olasz történelmi dráma 
(136’) (12)
július 20,21, 22 -én a mozi zárva
július 23. csütörtök
14.00 SCOOBY (93’)(6E)
amerikai animációs vígjáték, 
kalandfilm (93’)(6E)
15.35 TELJES TITOKTARTÁS -9 
műfordító egy vidéki kúriában 
titokban….

francia-belga thriller, 105 perc, 
2019 (12)
17.30 BOGYÓ ÉS BABÓCA 
4.-TÜNDÉRKÁRTYÁK
magyar animációs film (72’) (kn) 
rendező: Antonin Krizsanics, M. 
Tóth Géza
18.45 MADE IN ITALY
angol-olasz vígjáték (93’) (12E) 
f: Liam Neeson
20.25 TALPIG FEGYVERBEN
angol-német-új-zélandi ak-
ció-vígjáték (95’) (18)f: Daniel 
Radcliffe, Samara Weaving
július 24. péntek
14.00 SCOOBY (93’)(6E)
amerikai animációs vígjáték, 
kalandfilm (93’)(6E)
15.35 MI ÚJSÁG KUFLIK?
magyar animációs film (77’) (6) 
rendező: Jurik Kristóf, M. Tóth 
Géza
17.00 MADE IN ITALY
angol-olasz vígjáték (93’) (12E) 
f: Liam Neeson
magyar dráma (109’) (12) rende-
ző: Vranik Roland
A vetítést követően filmelemző 
beszélgetés Schramkó Péter 
magántanárral
20.30 TELJES TITOKTARTÁS – 
-9 műfordító egy vidéki kúriá-
ban titokban…
francia-belga thriller, 105 perc, 
2019 (12)
július 25. szombat
13.30 MI ÚJSÁG KUFLIK?
magyar animációs film (77’) (6) 
rendező: Jurik Kristóf, M. Tóth 
Géza
14.50 SCOOBY (93’)(6E)
amerikai animációs vígjáték, 
kalandfilm (93’)(6E)
16.25 EMMA -Jane Austen imá-
dott komédiája
angol vígjáték (125’) (12)f: Anya 
Taylor-Joy, Bill Nighy, Mia Goth
18.30 A FELTALÁLÓ – Béres 
József
magyar életrajzi dráma (120’) 
(12) rendező: Gyöngyössy Ben-
ce
20.35 SEVELED
magyar romantikus vígjáték 
(95’) (12) rendező: Orosz Dénes
július 26. vasárnap
(A P’Art Mozi Baráti Körrel közös 
rendezvény)
13.25 MI ÚJSÁG KUFLIK?
magyar animációs film (77’) (6) 
rendező: Jurik Kristóf, M. Tóth 
Géza
14.45 SCOOBY (93’)(6E)
amerikai animációs vígjáték, 
kalandfilm (93’)(6E)
16.30 A TERÁPIA – Gérard De-
pardieu és Michael Houellebe-
cq önmagát alakítja!
francia vígjáték (93’) (16)
18.15 TELJES TITOKTARTÁS -9 
műfordító egy vidéki kúriában 
titokban….
francia-belga thriller, 105 perc, 
2019 (12)
20.15 EMMA -Jane Austen imá-
dott komédiája
angol vígjáték (125’) (12) f: Anya 
Taylor-Joy, Bill Nighy, Mia Goth
július 27, 29-én a mozi zárva

július 28. kedd
15.00 SCOOBY (93’)(6E)
amerikai animációs vígjáték, 
kalandfilm (93’)(6E)
16.35 BÚÉK
magyar vígjáték (102’) (16) ren-
dező: Goda Krisztina
18. 30 ZÁRÓJELENTÉS
magyar dráma (120’) (12) ren-
dező és forgatókönyvíró: Sza-
bó István
A vetítést követően filmelemző 
beszélgetés Tanner Gábor film-
esztétával
20.35 RUBEN BRANDT A GYŰJ-
TŐ
magyar animációs film (96’) (12) 
rendező és forgatókönyvíró: 
 Krstić Milorad
július 30. csütörtök
19.00 PESTI BALHÉ – Lóth Ba-
lázs filmje
színes magyar akció-vígjáték 
(12E)
július 31.péntek
14.00 SCOOBY (93’)(6E)
amerikai animációs vígjáték, kal 
andfilm (93’)(6E)
15.45 A HAZUGSÁG SZÍNE – 
képrablás
angol-olasz akcióthriller, 99 
perc, 2019 (16)
f: Elizabeth Debicki,Donald Sut-
herland és Mick Jagger
17.30 AZ IFJÚ AHMED
belga-francia filmdráma, 81 
perc, 2019 (16)
Jean Pierre Dardenne és Luc 
Dardenne filmje- legjobb ren-
dező díja Cannes 2019.
19.00 HOGYAN LEGYÉL JÓ FE-
LESÉG? -Martin Provost filmje
francia filmdráma (109’) (16) f: 
Juliette Binoche, Yolande Mo-
reau,Noémie Lvovsky
20.50 PESTI BALHÉ- Lóth Ba-
lázs filmje
színes magyar akció-vígjáték 
(12E)
augusztus 1. szombat
13.30 BOGYÓ ÉS BABÓCA 4. 
TÜNDÉRKÁRTYÁK
magyar animációs film (72’) (kn) 
rendező: Antonin Krizsanics, M. 
Tóth Géza
14.45 A TERÁPIA – Gérard De-
pardieu és Michael Houellebe-
cq önmagát alakítja!
francia vígjáték (93’) (16)
16.30 HOGYAN LEGYÉL JÓ FE-
LESÉG? -Martin Provost filmje
francia filmdráma (109’) (16) f: 
Juliette Binoche, Yolande Mo-
reau,Noémie Lvovsky
18.30 PESTI BALHÉ – Lóth Ba-
lázs filmje
színes magyar akció-vígjáték 
(12E)
20.15 TŐRBE EJTVE
amerikai krimi-vígjáték (130’) 
(12) f:Ana de Armas, Chris 
Evans, Daniel Craig
augusztus 2. vasárnap
14.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA 4. 
TÜNDÉRKÁRTYÁK
magyar animációs film (72’) (kn) 
rendező: Antonin Krizsanics, M. 
Tóth Géza
15.15 SCOOBY (93’)(6E)

amerikai animációs vígjáték, 

kalandfilm (93’)(6E)

17.00 TESS ÉS ÉN – ÉLETEM 

LEGFURCSÁBB HETE --csa-

ládról, búcsúról, az első sze-

relemről…

holland-német családi vígjáték 

(82’) (12)

18.30 CSENG MESTER KONY-

HÁJA – Mika Kaurismaki filmje

finn-kínai vígjáték,dráma (114’) 

(12)

20.30 PESTI BALHÉ- Lóth Ba-

lázs filmje

színes magyar akció-vígjáték 

(12E)

augusztus 3. hétfő

14.00 PESTI BALHÉ- Lóth Ba-

lázs filmje

színes magyar akció-vígjáték 

(12E)

16.00 AZ IFJÚ AHMED

belga-francia filmdráma, 81 

perc, 2019 (16)

Jean Pierre Dardenne és Luc 

Dardenne filmje– legjobb ren-

dező díja Cannes 2019.

17.30 BOLDOG IDŐK

francia dráma (110’) (16) f: Daniel 

Auteuil, Guillaume Canet,Doria 

Tillier,Fanny Ardant

19.30 MŰ SZERZŐ NÉLKÜL

német-olasz történelmi dráma, 

189 perc, 2018 (16)

Florian Henckel von Donners-

marck filmje – 2 Oscar-díj jelö-

lés 2019.

augusztus 4. kedd

14.15 PESTI BALHÉ- Lóth Balázs 

filmje

színes magyar akció-vígjáték 

(12E)

16.15 TŐRBE EJTVE

amerikai krimi-dráma (130’) (12) 

f:Ana de Armas, Chris Evans, 

Daniel Craig

18.30 ÚRIEMBEREK – LÉLEK-

MOZI SOROZAT (DunaP’Art Fil-

mklub)

amerikai akciófilm (113’) (18)

20.30 AVA

amerikai akciófilm (96’) (16) f: 

Jessica Chastain és Colin Far-

rell

augusztus 5. szerda

14.15 PESTI BALHÉ – Lóth Ba-

lázs filmje

színes magyar akció-vígjáték 

(12E)

16.15 TELJES TITOKTARTÁS -9 

műfordító egy vidéki kúriában 

titokban

francia-belga thriller, 105 perc, 

2019 (12)

18.05 A HAZUGSÁG SZÍNE – 

képrablás

angol-olasz akcióthriller, 99 

perc, 2019 (16)

f: Elizabeth Debicki,Donald Sut-

herland és Mick Jagger

20.00 EMMA –Jane Austen imá-

dott komédiája

angol vígjáték (125’) (12) f: Anya 

Taylor-Joy, Bill Nighy, Mia Goth
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Idősek segítői – a Gondozási Központ
A Sztaravodai út elején áll egy nem túl jellegzetes épület. 
Ajtaja zárva, csengetni kell. Azt gondolom, biztos a koronavírus miatt, 
de odabent megtudom, nem erről van szó, hanem egy-két idősről, 
akik szívesen elkószálnak.

Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető 

irodájában ülünk le, hogy elmesélje, mi is 

történik a házban. Hamar kiderül, a feladata 

nem csupán az idősklubra korlátozódik. E 

mellett a Védőnői- és az Iskola-egészség-

ügyi Szolgálat, a demens betegek nappali 

ellátása, a szociális étkeztetés, valamint 

a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a 

nappali melegedő működtetése is az intéz-

mény, és ezzel Andrea feladatai közé, aki 

egész nap lót-fut, szervez, telefonál. Beszél-

getésünk ideje alatt is folyamatosan figyeli a 

történéseket, és ha kell, intézkedik.

klubélet

Bár első hallása esetleg nem tűnik túl izgal-

masnak az idős embereket klubba szervez-

ni, az élet igencsak aktívnak tűnik idebent. 

Ha a központban értesülnek arról, hogy va-

lakinek jól jönne a segítségük – ezt jelezheti 

az önkormányzat, a szomszéd, a rokonság 

és természetesen az érintett személy is –, 

akkor először is környezettanulmányra ke-

rül a sor az érintett otthonában, hogy kide-

rüljön, mi a legmegfelelőbb ellátás: a házi 

segítségnyújtás vagy a klub nyújtotta szol-

gáltatások, amelyekkel minden munkanap 

fél nyolctól fél négyig várják a látogatókat.

„Országosan az jellemző az idősek klubja 

szolgáltatásra, hogy ha valaki bejön olvasni, 

teázni, majd utána hazamegy, az már nap-

pali ellátásnak számít. Nálunk viszont egész 

nap bent vannak a gondozottjaink” – mesé-

li Andrea. Azt is megtudom, hogy reggeli 

és uzsonna is igényelhető, nemcsak ebéd, 

ami szintén nem megszokott országos vi-

szonylatban. A rendszer jól működik, aki tud, 

bejön önmaga vagy a családtagok hozzák 

be, akiknek pedig egyik megoldás sem jó, 

azokat az intézményi autókkal szállítják. A 

többség ezt a lehetőséget választja, mivel 

a családtagok általában dolgoznak. „Tudjuk, 

ki kel korán, ki később, ki az, aki jobban sze-

reti otthon inni a kávéját és megreggelizni, 

megpróbálunk erre is odafigyelni, és úgy 

szervezni a menetrendet” – magyarázza 

Andrea. „A beszokási idő általában két hét, 

ez alatt csak 2-3 órát tartózkodnak itt az 

idősek.” „De hát ez olyan, mint az oviban!” 

– szalad ki a számon, aztán elszégyellem 

magam a hasonlatért. „Igen, hasonló, csak 

nálunk szerencsére senki nem sír, sőt azt 

látják a hozzátartozók, hogy kivirul az idős 

ember. Van, aki csak ebédelni jön be, és 

közben minden másban segítünk neki, de 

a legtöbben, átlagosan 30-35-en, rendsze-

resen itt vannak.”

Demensek integrálása

Az egészségesek mellett demensek is van-

nak, de szerencsére jól működik az integ-

ráció, az egészségesek húzzák magukkal 

azokat, akiknek nehézségeik vannak, és 

figyelnek egymásra, de nagyon kell arra 

is ügyelni, hogy ne terheljék túl a segíteni 

szándékozókat.

„Ha azt látjuk felvételkor, hogy valami nincs 

rendben, azonnal felvesszük a kapcsolatot a 

hozzátartozóval, ennek hiányában közvetle-

nül a háziorvossal, aki ha úgy látja, elküldi a 

betegét a mentálhigiénés központba. Ilyen 

lehet például a zavarodottság, ami többfé-

leképpen nyilvánulhat meg.”

Azt is tisztáznunk kell, hogy bár idősklub a 

nevük, ide minden 18 év feletti bejöhet, aki-

nek ezt egészségi állapota indokolja, sze-

retne társaságban lenni és be tudja tartani 

a közösségi együttélés szabályait. „Van itt 

Down-szindrómás, és autista is előfordult. 

Van, aki járókerettel tud csak közlekedni, tu-

dunk adni rollátorokat, kerekes széket, sőt a 

bejáratunk értelemszerűen akadálymentes.”

Persze vannak olyan történetek, amelyek 

nem zárulnak sikerrel. „Volt egy olyan ellá-

tottunk is, akinek házi gondozást kértek, de 

szerettük volna behozni a klubba, hátha… 

Bekerült, és sajnos azt tapasztaltuk, hogy a 

többiek számára igen zavaró a viselkedése. 

Szeretjük a kihívásokat, de tudomásul kell 

venni, hogy ilyen is előfordul.”

Alacsony kereset, megbecsült munkaerő

Nagyon tetszik Andrea hozzáállása a dol-

gokhoz, ahogy ő fogalmaz: „Amire igény 

van, ahhoz alkalmazkodunk.” Igyekeznek 

mindenkit felvenni, és a végsőkig bent 

tartani a rendszerben – így vagy úgy. „Min-

den ember számára biztosítani kell, hogy 

ameddig az lehetséges, a saját otthoná-

ban maradhasson. A hozzátartozókat pe-

dig ezáltal tehermentesítjük. Így tágabb 

körben nemcsak az időseinken, hanem a 

családtagjaikon is segítünk. Annak ellenére, 

hogy nehéz dolgozókat találni a szociális 

és egészségügyi ágazatba, az intézmény-

ben az álláshelyeink be vannak töltve. Ha 

egy státusz megüresedik, igyekszünk minél 

előbb új kollégát találni, megelőzve a dol-

gozók túlterheltségét.”

Házhoz menő segítség

A házi segítségnyújtásnak kétféle formá-

ja van: a személyi gondozás és a szociális 

Kecskésné Sipos Andrea I Fotó: Medveczki Tamás
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segítés. A személyi gondozás magában 

foglalja például a fürdetést, pelenkázást, 

etetést, a gyógyszerek felíratását, kiváltá-

sát és adagolását, de ápolási feladatokat 

is tartalmaz. „Nálunk a gondozottak nagy 

része ez utóbbi kategóriába tartozik” – tá-

jékoztat Andrea. „De jó kapcsolatban va-

gyunk az egészségügyi feladatokat vég-

ző Florance Otthonápolási Szolgálattal, 

akikkel több közös ellátottunk is van. Bár 

egyszerűnek tűnik a házigondozók mun-

kája, ez nagyon összetett feladat, és óriási 

felelősséggel jár.” Aztán Andrea arról me-

sél, hogy az idősek sokszor türelmetlenek, 

előfordulnak feszültségek a családban, így 

a mindennapi kommunikációban is ügye-

sen kell jelen lenniük. „Ítélkeznünk a másik 

emberről soha nem szabad, ez a munkánk 

alapja minden ellátásunkban. Van, akihez 

ketten mennek ki, mert egy gondozó nem 

tudja ellátni az ágyban fekvő beteget. 

Igyekszünk úgy kiválasztani a gondo-

zónőt, hogy minél jobban megtalálják a 

közös hangot. Fontos még az egyenletes 

leterheltség, és hogy a gondozási hely-

színek lehetőleg ne essenek egymástól 

messzire.”

Változatos programok

Miután Andreával mindent átbeszéltünk, 

belepillantok egy foglalkozásba, ahol 

alaposan „megdolgoztatják” az ott ülőket 

egy játék keretében. Bevallom, tartottam 

attól, hogy a jelenlétem zavaró lesz, de 

a tanóraszerű keretek közt tartott kvízjá-

ték engem is magával ragad, és legalább 

olyan jól szórakozom, mint a célközönség. 

Egy idősebb hölgy szettjét megcsodálom, 

gondosan összeválogatott ruhák, megfe-

lelő smink, csodás ezüstgyűrű van rajta. 

Elárulja, ő már elég rosszul lát, ezért néha 

nem úgy sikerül a tusvonal, mint szeretné, 

de ilyenkor a gondozók gyorsan utána iga-

zítanak, nehogy szedett-vetettnek tűnjön.

A másik szobában eközben papírvirágokat 

készítenek, négyen ülik körbe az asztalt. A 

csevegés alapján nehéz eldönteni, hogy 

40 vagy 80 éveseket hallgatok. „Nagyon 

unalmas volt otthon ülni, itt mindig történik 

valami. A múltkor még pingpongoztunk is, 

és irtó nagyokat nevettünk. Jobb itt, mint 

otthon, magányosan” – meséli egyikük. 

Az ügyes kezű asszonyok élvezik, hogy 

végre csinálhatnak valamit, de a varrótű 

már túl kicsi. A foglalkozást egy önkéntes 

nyugdíjas tanárnő tartja, lelkesen készítik 

a piros-fehér-zöld virágokat. Akkor még 

senki nem tudja, egy hét és megbénul az 

ország, és a klubéletnek vége szakad. Arról 

beszélgetnek, hogy mi lesz az ebéd, mikor 

lehet asztalhoz ülni, és ki melyik turnus-

ban eszik. Ha valaki elfáradna, elvonulhat 

a pihenőszobába aludni egyet, de ha még 

maradt energia, akár kertészkedni is lehet 

a központ udvarán.

Hogy erre mikor kerül sor újra, még meg-

becsülni sem lehet. Jelenleg a központ 

üres, a klubélet ideiglenesen szünetel. De 

talán mire kinyílik a kertben a bazsarózsa, 

az élet is visszatér a rendes medrébe.

Zimre Zsuzsa

A Gondozási Központ tájékoztatása szerint 

július 6-ától újra nyit a klub, de a hónap vé-

géig az engedélyezett férőhelyszám 50%-a 

tartózkodhat csak bent. Erről a központ be-

osztást készít. Szájmaszk használata a zárt 

térben 1,5 méteren belül kötelező.

Címlapsztori
A Duna, noha elválaszthatatlan része a 

szentendrei látképnek, időnként barátság-

talanabb arcát mutatja a település felé: a 

város hosszú történelemmel rendelkezik 

árvizek tekintetében, és a lakók többsé-

gének is van egy-egy ehhez köthető sze-

mélyes története, anekdotája.

A folyószabályozás előtti években rend-

szeresek voltak az áradások, így alakult ki 

a város pomázi határában lévő mocsár és 

a Nádas-tó, ami árvíz idején rendszeresen 

elöntötte a környező földeket. Különösen 

nagy pusztítást végzett az 1838-as árvíz, 

mely a bő csapadék és a különösen hideg 

tél utáni hirtelen felmelegedés következ-

tében hatalmas víztömegként zúdult le a 

Dunán – emlékét több helyen is házfalak-

ra vésett felirat őrzi. Ebben az évben a víz 

magassága az utcaszinttől számítva elérte 

a másfél–két métert. Az áradás következté-

ben nem csak a szántóföldek, hanem maga 

a város is jelentős károkat szenvedett: 177 

ház dőlt össze és 112 rongálódott meg.

Időnként azonban a víz jelentős károk he-

lyett csupán kisebb kellemetlenségeket 

okozott. Az árvízre készülve az alacso-

nyabb utcákból az árut, bútorokat és egyéb 

holmikat az emeletre vagy magasabban 

fekvő házakba telepítették, és ha a vízszint 

az ablak alatt megállt, a párkány kitűnő ki-

kötőhelyet biztosított a gyalogos közleke-

dést helyettesítő ladikok számára.

Az 1838-as árvíz után törvénybe foglalták 

az addig halogatott folyószabályozást, az 

ezután megkezdett gátépítések ellenére 

azonban időnként sor került még egy-egy 

komolyabb áradásra, többek között 1876 

februárjában, mikor a Szentendrei-szigetet 

teljesen elöntötte a víz, és a lakosság a ház-

tetőkre kényszerült menekülni. A belügy-

miniszter a Dunát jól ismerő, pomázi szerb 

Luppa Pétert nevezte ki árvízi kormány-

biztosnak, aki ekkor gyalog, majd hajózva 

elsőként érkezett a katasztrófa helyszínére 

segíteni. Nevét a Luppa-sziget őrzi, mely 

egykor az ő tulajdonában állt.

A történelmi rekordot egészen 2013-ig az 

1838-as katasztrófa tartotta – az ekkori, 

796 cm-es tetőzés viszont minden koráb-

bi csúcsot megdöntött. Védekezésképpen 

Magyarországon először Szentendrén mo-

bilgátat építettek fel: a látvány az utazók 

egy új csoportját, a katasztrófaturistákat 

is a Duna korzóra vonzotta. Olvasóink bizo-

nyára emlékeznek a szürreális napokra, mi-

kor egy egész város igyekezett a mobilgát 

mögött többé-kevésbé zavartalanul élni 

mindennapi életét, miközben a Pap-szige-

tet teljesen elöntötte a víz, és gyaloglás 

helyett gumicsónakkal lehetett közlekedni 

utcáin.

Vas Julianna

„Nagyon unalmas volt otthon ülni, itt mindig 
történik valami. A múltkor még pingpongoztunk 
is, és irtó nagyokat nevettünk. Jobb itt, mint
otthon, magányosan.”

Klubélet I Fotó: Medveczki Tamás
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Mindenekelőtt el kell fogadnunk 

néhány fogalom-értelmezést!

1. Fenntarthatóság. Azt jelenti, hogy valami 

nem időleges, nem átmeneti, nem hetek-

re vagy évekre érvényes, hanem hosszú 

távra. Jelképesen szólva: végtelen hosszú 

időre.

2. Növekedés és fejlődés. A növekedés 

mennyiségi változás. Olyan, ami mérhető, 

s számokkal leírható. Az ilyen változások 

mindig, minden esetben korlátosak. Vég-

telen növekedés nem létezik. A növekedés 

tehát nem lehet fenntartható (legföljebb 

időlegesen látszhat annak). Ezzel ellentét-

ben a fejlődés lényege minőségi változás. 

Lehet ugyan mérhető oldala, de a lényege 

nem fejezhető ki számmal. És többnyire 

nincs korlátja; vagyis lehet fenntartható.

3. Jólét és jól-lét. Ezeket világosan meg kell 

különböztetnünk egymástól. A legfonto-

sabb különbség közöttük a következő. A 

jólét alapja a gazdagság (pl. GDP-ben ki-

fejezve); ez tehát mennyiségi állapotjelző. 

A jól-lét (well-being) viszont lényegében 

boldogság; azt fejezi ki, hogy mennyire 

érzem magam jól a bőrömben és a hely-

zetemben. Ez – bár nyilván nem teljesen 

független a pénztől – alapvetően nem 

fejezhető ki számmal. Nem mérhető; mi-

nőségi állapotjelző.

el kell sajátítanunk egy újfajta 

gondolkodásmódot!

Fejlesztenünk kell rendszerszemléletün-

ket, és tanulmányoznunk kell a világban 

található hálózatok törvényszerűségeit (ld. 

Barabási Albert László). Térben és időben 

távlatosan – azaz Föld-méretekben és 

évszázadokban – kell gondolkodnunk. 

Látnunk kell, hogy „lokális” és „globális” 

ugyanannak a valaminek a két arca; s azt 

is, hogy ami „itt és most”, az egyszersmind 

„máshol és majd” is. Meg kell tanulnunk 

planetáris szinten is ok-okozat rendszer-

ben gondolkodni.

Látszólag egyszerű döntéseinkben is tisz-

tában kell lennünk annak a mondásnak az 

igazságával, hogy „nem tudsz egyet csi-

nálni”. Azaz mindennek, amit most teszünk, 

nagyon sok előzménye és végtelen sok kö-

vetkezménye van. Ezért fontosak a teljes 

életciklus-elemzések.

A tőke és a termelés szabad mozgása 

ugyan fontos érték, ugyanakkor – ha 

„rövidlátóan”, nem rendszerszemlélettel 

történik –, magával hozza a környezet-

terhelés áthárítását máshova, máskorra, 

másokra. Hiszen a következmények te-

kintetében a „máshol” itt is van; s „ő” én 

is vagyok.

Erősítenünk, fejlesztenünk kell magunk-

ban azt a – talán szokatlan – komplemen-

táris látásmódot, hogy a világ milliónyi 

ellentétpárját egyszersmind egymást 

teljessé kiegészítő pároknak is tekintsük. 

Egy helyzet értelmezésében komplemen-

tárisan egyenrangúan érvényes lehet az 

értelmi-racionális-tudományos és az ér-

zelmi-szubjektív-művészi megközelítés. 

E nélkül egyoldalú lenne minden straté-

giánk.

Változtatnunk kell az 

értékrendszerünkön!

Bármennyire vonzó (ösztönünkből fakadó-

an is) a gondtalan, kényelmes, élvezetek-

ben gazdag, szórakoztató, ételben-italban 

bővelkedő élet – vagyis a jólét –, láthatjuk, 

hogy a Föld kizsákmányolásához és tönk-

retételéhez vezet, ha engedünk ennek a 

csábításnak. Eszünkkel-lelkünkkel-szí-

vünkkel el kell fogadnunk egy másfaj-

ta értékrendszert: a jól-lét értékrendjét. 

Amelyre az anyagi gazdagság hajszolása 

helyett a szellemi, kulturális és emberi 

kapcsolatokban való gazdagságra törek-

vés jellemző.

Lelki voltunkra büszke emberként észre 

kellene vennünk, hogy a jólét kultúrája 

alapvetően a testről szól, a testnek ked-

vez. Ki kell nyitnunk a szemünket a jól-

lét lelki gazdagságról szóló kultúrájának 

értékeire is. A mértéktelenség – a min-

dig még többre, még nagyobbra, még 

gyorsabbra való vágyódás és törekvés 

– helyett el kell sajátítanunk az „elég” 

kultúráját: a mértékletességet (amely 

Arisztotelész szerint is az egyik legfőbb 

erény). Észre kell vennünk a szépet a „ki-

csiben”, a magától-olyanban, a szelídben 

és az egyszerűben.

A fenntartható életmód kulcsa egyfajta 

váltás. A „jólét: a pénz, kényelem, szóra-

kozás, fast-food-élet, erő, verseny, ellenfél, 

legyőzés” egyeduralmának megtörése, s 

komplementáris egyensúlyba hozása a 

„jól-lét: kultúra, természet, slow-food-élet, 

El kell sajátítanunk az „elég” kultúráját
A fenntartható életmód kulcsa egyfajta váltás: a pénz, kényelem, szórakozás 
egyeduralmának megtörése. A jól-lét kultúrájának megteremtéséhez hosszú út 
vezet, és nekünk tisztában kell lennünk az alapvető fogalmakkal, el kell sajátítanunk 
egy újfajta gondolkodásmódot, s változtatni kell az értékrendszerünkön.

Fotó: unsplash.com
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egészség, nyugodt tevékenység, barátság, 

együttműködés, közös öröm” világával. 

Egyéni, közösségi, állampolgári és glo-

bális felelősséget kell vállalnunk minden 

tettünkért. Rajtunk is múlhat az unokáink 

számára is élhető Föld sorsa. Erkölcsi fele-

lősséget kell vállalnunk minden most élő 

emberért, s különösen a jövő nemzedé-

kekért.

Társadalmi igazságosságra, a mértékte-

len különbségek csökkentésére kell töre-

kednünk minden szinten. Azért is, mert az 

ordító különbség igazságtalanság, s azért 

is, mert a nyomor ráadásul kényszerűen 

környezetkárosító is.

Alapelvek az életmód-változtatáshoz

Anyagtakarékosság az élet minden terüle-

tén. Az anyagok-tárgyak újrahasználata. A 

lineáris gazdaságról (nyersanyag→termék→-

hulladék) áttérés a körforgásos termelési 

folyamatokra.

Energiatakarékosság – hiszen minden 

energia-termelés terheli a környezetet! –, 

és előny a megújuló energiafajtáknak.

Ökolábnyomunk ne haladja meg ökológiai 

kapacitásunkat!

A tartós termékek prioritása gyártásban és 

felhasználásban is. A „tervezett elavulás” 

tiltandó és szankcionálandó.

Élethosszig tanulnunk kell a fenntartható 

élet módját. Ez pedig – végső soron – nem 

más, mint állandó nevelés és ön-nevelés.

A természet mindannyiunké; nem lehet ma-

gán- vagy csoporttulajdon, mint egy tárgy.

Victor András

főiskolai tanár, a Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület tiszteletbeli elnöke

(Jelen cikk egy sorozatindító írás. Következő 

lapszámainkban a szerző által lefektetett 

alapelveket bontjuk ki a Fenntartható élet 

c. rovatunkban.)

A vszC Petzelt József szakgimnáziuma és szakközépiskolája korszerű, 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési kínálata

2019/2020. tanévben indítandó képzések

iskolAi reNDszerŰ FELNŐTTOKTATÁS – esti tagozat
(életkortól függetlenül a második szakképesítés megszerzése, és az 
érettségire való felkészítés is ingyenes, a ráépülő szakképesítés nem 

számít második szakképesítésnek)

Diétás szakács
35 811 05 

ráépülő szakképzés
0,5 év – esti munkarend
(heti 1-2 jelenléti nap)

Előképzettség:
szakács szakmai képzettség és 
szakmai területen eltöltött két 
év gyakorlat

Pincér
34 811 03, 

középfokú szakképzés
2 évfolyam – esti munka-
rend (heti 2-3 jelenléti nap)

előképzettség: alapfokú iskolai 
végzettség, tankötelezettségi 
koron (16. életév) túli jelentke-
zők részére

szakács
34 811 04

középfokú szakképzés
2 évfolyam – esti munka-
rend (heti 2-3 jelenléti nap)

előképzettség: alapfokú iskolai 
végzettség, tankötelezettségi 
koron (16. életév) túli jelentke-
zők részére

Cukrász
34 811 01

középfokú szakképzés
2 évfolyam – esti munka-
rend (heti 2-3 jelenléti nap)

előképzettség: alapfokú iskolai 
végzettség, tankötelezettségi 
koron (16. életév) túli jelentke-
zők részére

számítógép-szerelő, 
karbantartó
34 523 02

középfokú szakképzés
2 évfolyam – esti munka-
rend (heti 2-3 jelenléti nap)

előképzettség: alapfokú iskolai 
végzettség, tankötelezettségi 
koron (16. életév) túli jelentke-
zők részére

turisztikai szervező, 
értékesítő
54 812 03

emelt szintű szakképzés
2 évfolyam – esti munka-
rend (heti 2-3 jelenléti nap)

előképzettség: érettségi

Pedagógiai- és családse-
gítő munkatárs
54 140 02

emelt szintű szakképzés
2 évfolyam – esti munka-
rend (heti 2-3 jelenléti nap)

előképzettség: érettségi

szakmai végzettséggel 
rendelkezők érettségire 
történő felkészítése

2 évfolyam – esti munkaren-
dű képzés (heti 3 jelenléti 
nap)

előképzettség:
bármely szakmában iskolai 
rendszerű képzésben szerzett 
szakmai bizonyítvány

A szakmai és idegennyelvi képzéseket nemzetközi projektek, illetve az Európai Unió 
országaiban végezhető szakmai gyakorlatok is támogatják.

további felvilágosítás kérhető: (26) 312 167, info@petzeltj.hu

Jelentkezés beadható a www.petzeltj.hu honlap felületén is.
Beiratkozás: folyamatosan az iskola titkárságán 8.00 – 15.30 között:

2000 szentendre, római sánc köz 1.
várjuk Önöket képzéseinkre!

énekes rita
igazgató

GAZDIKERESŐ

Prézli 4 éves kan kutyus, akit bántalmaz-

tak, kiabáltak vele, kezet emeltek rá, tö-

rődésből nem sokat kapott. Gazdáját egy 

idő után annyira nem érdekelte Prézli sor-

sa, hogy altatáson gondolkodott. Ekkor 

a kedves szomszédok kiálltak Prézliért, 

és megmentették őt. Saját állataik miatt 

befogadni azonban nem tudták, de meg-

beszélték az Árvácskával, hogy ott van 

számára hely, és keresnek neki egy olyan 

gazdit, aki Prézlit megbecsüli.

Prézlit nem volt nehéz megismerni, barát-

ságos természetét azonnal megmutatta, 

és néhány hét alatt nem csak a gondozók, 

de a sétáltatók szívébe is belopta magát. 

Igazi családi kutya, a macskák iránt úgy 

tűnik, közömbös.

Mostanra átesett az ivartalanításon, és 

köszöni, jól van, alig várja, hogy végre 

újra sétálhasson és levehesse sétáltatóit 

a lábukról.

Chippel, oltásokkal ellátva várja az álom-

gazdi érkezését.

Ha örökbe fogadni nem áll módodban, 

de támogatni szeretnéd az ellátását, az 

alábbi módokon teheted meg:

– számlaszámunkra történő utalással: 

64700076-10006234, a megjegyzésbe 

írd be: Prézli

– az adhat vonal hívásával 13600 #64

– boldogságkártya megvásárlásával.

Ha olvasnál még rólunk, látogass el új 

weboldalunkra: www.arvacska.hu
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Ezüsttel, arannyal díszített hölgyek
Sikert sikerre halmoz az elmúlt években a szentendrei női strandkézilabda-
csapat, legutóbb júniusban, az Alsóörsön rendezett Magyar Kupán nyertek 
ezüstérmet, Kretz Fruzsina játékosuk pedig a torna gólkirálya, a legjobb játékos, 
valamint a legjobb beálló címet is megkapta.

Bor, mámor, Provence…

Van, akinek ez jelenti az élet sűrűjét, ízét, 

zamatát. Csakhogy a világ néhány hónap 

alatt megváltozott körülöttünk. Az ember 

már óvatosabban pakol be a sporttáská-

ba, és keres izgalmasabbnál izgalmasabb 

úti célt. A megfontoltabbak immár itthon 

néznek körül, és szerencsések vagyunk 

mi magyarok, gyönyörűbbnél gyönyörűbb 

helyeket, dimbes-dombos tájakat, külön-

leges hangulatú városokat látogathatunk. 

A bor, mámor, Provence ezen a nyáron azt 

jelentheti, hogy: „napfény, víz, homok és 

gyönyörű hölgyek, kisportolt férfiak. Nos, 

mindez megtalálható például a strandröp-

labda- vagy a strandkézilabda viadalokon. 

Utóbbi sportág talán kevésbé ismert, ám 

mi, szentendreiek mégis büszkén mond-

hatjuk – ezt épp nekünk találták ki. Pedig 

városunkban nincs is ilyen pálya. Sem a 

Duna-parton, sem Pismányban, sem a Fő 

téren…

„Sokszor úgy éreztem magam, mint Mi-

narik Ede, a legendás mosodás, aki zsíros 

kenyeret ígért egy-egy győzelem után, és 

mindene volt a csapat. A csapat, amelyet 

ő tartott össze, és általa, miatta létezett. 

Van bennem jó adag büszkeség, mert 

megszámlálhatatlan sikert értünk el: a női 

kézilabda Szentendrén olyan sportággá 

nőtte ki magát, amelyre jó érzéssel gon-

dolhatnak városunk lakói. A történet még 

1997-ben kezdődött, amikor megalakult, 

megalakítottuk Szentendrei Női Kézilab-

da Egyletet. Megannyi lelkes, tehetséges 

leányzó csatlakozott akkor a klubhoz, és 

mi elkezdtünk dolgozni telis-tele fanatiz-

mussal, bizonyítási vággyal, lelkesedés-

sel. Az elmúlt években a nagypályás ké-

zilabda-csapatunk hol az NB I B-ben, hol 

az NB II-ben szerepelt, olyan nagy múltú 

klubokkal játszhattunk bajnoki mérkőzése-

ket, mint a korábbi BEK-győztes Vasas. A 

Móricz Zsigmond Gimnázium tornaterme 

jelentette és jelenti az otthonunkat…”

Gróz János mondataiból is süt a sport-

ágszeretet. Ő az elnöke, a tulajdonosa, a 

mindenese, a megálmodója, az életben 

tartója ennek a sportegyesületnek. S hogy 

Mariann-nal, feleségével és edzőtársával 

milyen hosszú utat jártak be mostanáig, 

ahhoz nem egy cikk, de talán egy kaland-

regény is kevés lenne. A kaland szót csak 

azért fontos hangsúlyozni, mert bizony a 

történet nem mindig a labdáról, a pályán 

történt eseményekről szólt, hanem a hát-

térben zajló „helyezkedésről”, pozícióharc-

ról, erőfitogtatásról… De az egylet létezik, 

és közel kétszáz gyerek rendszeres spor-

tolását biztosítja.

De hogyan is kerül a Móricz Zsigmond 

Gimnázium parkettjáról valaki mondjuk 

az alsóörsi homokra? „A strandkézilab-

da-szakág nagyjából 2002 óta létezik, de 

igazából 2007-ben kapott lendületet, és 

attól kezdve vált az ország meghatározó 

klubjai közé. Úgy bizony! Ha strandkézi-

labda, akkor Szentendre! És erre valóban 

legyünk büszkék, mert volt és van kon-

kurencia bőven. S ha azt mondom, hogy 

akadt időszak, nem is kevés, amikor min-

denki minket akart legyőzni, amikor már 

unták, hogy vagy aranyat, vagy ezüstöt 

nyerünk, akkor ebben bizony semmi túl-

zás nincs. Soha nem felejtem el, honnan 

indultunk, talán még most is megvannak 

annak a kezdetleges pályának a nyomai, 

ami a Városi Szolgáltató, vagy mondjuk 

ki: a helyi szeméttelep közelében készült 

el. Dézsából, hordóból mosakodtunk, volt 

egy konténervécénk, és nagyjából négy 

Az LV Sport Multichem Szentendrei NKE csapata I Fotó: Cseh Péter



2
7–

s
P

o
r

t

A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. augusztus 5-éig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

vagy a szevi@szentendre.hu email címre. A helyes megfejtők között a P’art Moziba 

egy szabadon választott filmre, és két főre szóló belépőjegyet sorsolunk ki.

A szerencsés nyertes nevét a szeptember 2-i lapszámunkban tesszük közzé.

A június 4-i rejtvényünk helyes megfejtése a „ásó, kapa, nagyharang” volt.

A nyertes: Holló Piroska

Nyereménye a Café Dharma által felajánlott, helyben (Szentendre, Pannónia utca 

1-3.) elfogyasztható kávé „élmény” (két kávé és sütemény).

Bartha Álmos
MADÁRFAJTA KUTYA

ROVAR PÁN-
CÉLJÁNAK 

ANYAGA
LATIN ÉN LÁB RÉSZE LÉTEZIK 3. BETŰ

NYOMOZÓ 
HATÓSÁG 

ÁLTAL BEVITT 
SZEMÉLY

... SUAREZ 
HARAPÓS 
FOCISTA

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS




        

F
SZABÓ
MAGDA 
REGÉNY


PÁRIZSI
UTCA! 

AMERIKAI
CÉG

JAPÁN 
AUTÓJEL 

ROVAROK 
KÖZEPE  REFISDIÁK 

PÁROSAN!




... TORNA 
ILLEGÁL

... BRANDT, 
A GYŰJTŐ

502 
 CSOKOLÁDÉVAL 

BEVONT CUKORKA 


SZÚNYOGOK 
ELLENI SZER

NEMZETI NYO-
MOZÓ IRODA 

 ÚJPESTI 
CSAPAT  TÁRGY RAGJA 

...LÓGIA, KÖR-
NYEZETTAN

COLOSBAN 
VAN!

AMERIKAI KOSÁR-
LABDA LIGA

V




ROBOT 

FELESÉGE! 
 

EURÓPA
LIGA

SIVÁRABB 


LAZA
SZERKEZETŰ  NÁTRIUM 

VEGYJELE  SAECO
KEZD! 

Városi legendák
Az Mtk a laktanyában

1981. november 18-án a kossuth kfse 

csapata az Mtk-val mérhette össze ere-

jét itt szentendrén, a Dózsa György úti 

laktanyában.

Játszottak Szentendrén rengeteg izgal-

mas futballmeccset, ezen a hasábokon 

felelevenítettünk közülük többet is, 

például amikor a nemzeti csapat ven-

dégszerepelt kisvárosunkban. De le-

het-e egy barátságos találkozót, vagy 

mondjuk egy Ganz Mávag, DVSC vagy 

Budafok elleni bajnokit összehasonlí-

tani azzal, amikor az MTK vendégszere-

pel, ráadásul tétmeccsen a mi kedvenc 

laktanyai pályánkon? Nos, ez a magyar 

futballtörténelemben egyszer történt 

meg, amikor is az akkor MTK-VM néven 

szereplő sokszoros magyar bajnok épp 

alászállt a másodosztályba. A dátum 

1981. november 18., és a Kossuth KFSE 

sok néző, kétezer szurkoló előtt fogadta 

a kék-fehéreket. Presztízsmeccs volt ez 

a javából, már ami a Kossuthos fiúkat il-

leti, bajnokin legyőzni, két vállra fektetni 

egy legendás ellenfelet.

Nos, ez bizony nem sikerült. Pedig a mi 

kis csapatunk tisztességgel hajtott, és 

alaposan megnehezítette az MTK dol-

gát. A vendégek 3:1-re nyertek, de a 

tudósítás szerint a 3:0-ás előny dacára 

akár döntetlen is lehetett volna a vége. 

A Kossuth gólját Rubold Péter szerez-

te, aki néhány évvel később az Újpesti 

Dózsa színeiben magyar bajnoki címet 

nyert. Az ő testvére a népszerű színész, 

Rubold Ödön. Az MTK találatait pedig 

Handel György, no meg Fülöp Ferenc 

szerezték, utóbbi centert játszott a ké-

keknél, és kétszer vette be Leskó háló-

ját. Évek múltán egészen a válogatott 

kerettagságig jutott, edzett, készült a 

legjobbakkal, ám címeres mezben, tét-

meccsen soha nem léphetett pályára. 

Pályafutása befejezését követően sike-

res, ismert játékos-menedzser lett, ám 

egy súlyos tragédia árnyékolta be az 

életét. Fia, Fülöp Márton, a többszörös 

válogatott magyar kapus, aki Angliában 

is elismert kapus volt – súlyos betegség 

után, mindössze harminckét esztendő-

sen elhunyt. Fülöp Ferenc pályafutásá-

ban aligha ez a két szentendrei találat 

szerepel a legelőkelőbb helyen, ám ne-

künk, gyönyörű városunk futballszerető 

lakóinak maradandó emlék, ahogy az 

MTK az FTC elleni örökrangadó helyett 

a Kossuth KFSE-t próbálja két vállra fek-

tetni ott bent, a laktanyában.

-sg-

évig ez volt az otthonunk, 2006 és 2010 

között…”

Szentendre a sportág fővárosa.

Furcsa ezt leírni és megélni, miközben 

mi itt leginkább azt mondogatjuk erről az 

imádnivaló településről, hogy afféle mű-

vészváros. S valóban, festők, szobrászok, 

írók, zenészek otthona volt a Dunakanyar 

gyöngyszeme, a profi sport valahogy soha 

nem volt itt igazán fontos. Az emberek 

úgy voltak vele, ha futballmeccsre, vízi-

labda-összecsapásra, ökölvívó-bajnok-

ságra kíváncsiak, akkor fogják magukat, 

felülnek a HÉV-re, vagy szereznek benzint 

az autóba, esetleg stoppolnak a festék-

bolt előtt, és uzsgyi, irány Budapest. Ám a 

strandkézilabda az mégiscsak szentendrei 

„sajátosságnak” számított – és számít a 

mai napig.

„A magyar válogatott folyamatosan 

szentendrei játékosokra épült, mi adtuk 

az egész keretet, sőt az évek során rivális 

csapatok is tőlünk igazoltak, úgyhogy oly-

kor viccesen azt szoktam mondani, hogy 

saját magunkkal versenyzünk. Megszám-

lálhatatlan hazai és nemzetközi versenyt 

nyertünk, a válogatottal Európa-bajnoki 

címeket, világbajnokságokon és világjáté-

kokon szerzett ezüstöket, a klubcsapattal 

Bajnokok Kupáját, és éveken át nemcsak 

a szentendrei egyletet, hanem a nemzeti 

válogatottat is én irányíthattam. Diadal-

maskodtunk az utánpótlás Európa-bajnok-

ságon, hat korosztályos versenyen állhat-

tunk fel a dobogó legmagasabb fokára a 

kontinens-tornákon. Voltak, akik értékelték 

a munkánkat, az erőfeszítéseinket. 2008-

ban engem tüntetett ki Szentendre város, 

majd nem sokkal később Pest megye is. 

Többször próbálkoztam azzal, hogy legyen 

itt a városban saját pályánk. Úgy voltam 

vele, adjanak egy füves területet, tudom is 

én a Pap-szigeten, a Duna-parton, bárhol, 

és mi megcsináljuk a magunk létesítmé-

nyét. Soha nem volt rá pénz. De nem pa-

naszkodom. Ha kell, Törökszentmiklóson, 

ha a helyzet úgy hozza, Budakalászon, a 

Lupa Beachen gyakorlunk. A csapat ge-

rincét szentendrei hölgyek adják, akiknek 

nagyon is fontos, hogy viszik, szinte repítik 

a város hírnevét…”

Szóval Alsóörs.

Itt rendezték a Magyar Kupa küzdelmeit 

néhány héttel ezelőtt, és a mi gyönyörű 

lányaink, asszonyaink ezúttal is bejutottak 

a fináléba, ahol nagy-nagy közönségsikert 

aratva – ezúttal vereséget szenvedtek. Így 

aztán az LV Sport Multichem Szentendrei 

NKE néven szereplő csapat újabb ezüst-

érem mel gazdagodott. Ott Alsóörsön 

egyébként nem volt kifejezett strandidő, 

erős szélben rendezték a versenyt, ám akik 

részt vettek rajta, vagy épp végignézték, 

arra gondolhattak: a járvány után kiszaba-

dulva ez maga a mámor.

Bor, mámor, Provence – vagy a hazai ho-

mok gyönyörű magyar hölgyekkel…

Sinkovics Gábor
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áltAláNos seGélYHívÓ: 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elMŰ-éMász
+36/1-238-3838
Fokozatosan újraindul a személyes ügyintézés: első 
ütemben július 6-án nyitottak az ELMŰ-ÉMÁSZ ál-
landó ügyfélszolgálati irodái. Az ügyintézés csak 
előzetes időpontfoglalással lehetséges: +36 1/238-
3838.
Az iroda (Dunakanyar krt. 14.) nyitva tartása: kedd 
08:00-12:00, szerda 14:00-18:00
A szolgáltató kéri, hogy az alábbi ügyeket továbbra 
is online intézzük: mérőállás rögzítése;-előre fizetős 
mérő feltöltése; számlamásolat és csekk kérése.
Biztonsági intézkedések személyes ügyintézésnél:
1. Csak előzetes időpontfoglalással tudjuk fogadni 
ügyfeleinket a foglaláskor megadott ügyben.
2. Egy időponttal egy ügy intézésére van lehetőség 
20 perc időtartamban.
3. Pontosan és egyedül érkezzen fényképes igazol-
vánnyal (pl.: személyi igazolvány, útlevél), ha más 
nevében jár el, akkor meghatalmazás is szükséges.
4. Az iroda területén arcát és orrát takarja el maszk-
kal vagy sállal.
5. Használja a kihelyezett kézfertőtlenítőt és tartson 
legalább 1,5 méter távolságot az ügyfelektől és az 
ügyintézőktől.
6. Amennyiben felmerül a koronavírus-fertőzés gya-
núja, az ügyintézés megszakításra, az iroda pedig 
bezárásra kerül. Újranyitás csak a teljes fertőtlenítés 
után lehetséges.

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

GYÓGYszertári ÜGYelet

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

Hétfő: Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa György út. 1.
+36/26-500-248
+36/30-214-1091
Kedd: Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok utca. 4.
+36/26-310-868
+36/30-564-9201
Szerda: Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk utca. 11.
+36/26-505-779
+36/20-327-7971
Csütörtök: Vasvári Patika
Sas utca.10.
+36/26-303-825
+36/20-547-0463

Péntek : Napvirág-csepp Gyógyszertár
Dózsa György út 20.
+36/26-319-354
Szombat: Kálvária Gyógyszertár
Kálvária út 33.
+36/26-787-796

Vasárnaponként a Kálvária Gyógyszertár nyitva 
21:00 óráig

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

Július 5. Kálvária Gyógyszertár

Július 12. Pismány Gyógyszertár

Július 19. Napvirág-csepp Gyógyszertár

Július 26. Szent Endre Gyógyszertár

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

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

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

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

GONDOZÁSI KÖZPONT
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com

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

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

GYePMester: +36/20-931-6948

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

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

Szobi Balázsra emlékezünk
Tíz éve, 2010. július 5-én 

történt a légibaleset.

Balázs pályafutása során 

már fiatalon részt vett az 

Országos Rally Bajnok-

ságon, akkor még egy 

Lada kormánya mögött. 

A szárazföldi-, vízi- és a 

légispotokat is kipróbálta.

Hobbi szinten motocros-

sozott, snowboardozott, 

vitorlázott, majd később 

jetskizett, ami kis időre 

elvette a figyelmét az 

autósportról.

2004-ben pilótaként indult a Dakar európai 

szakaszán, a 2005-2006-os Dakar verse-

nyen már saját csapatával, a Flex Dakar 

Team-mel indult. Ez volt az első sivatagi 

versenye, a 24. helyezést érték el és Fair 

Play-díj nyertes lett a csapat.

2007-ben Man tipusú kamiomjával 5. he-

lyen végzett saját kategóriájában. A 2005-

2006. évi Jetski Országos 

Bajnokságon 3. helyezést 

ért el és Fair Play-díjat ka-

pott. 2008-ban az Euró-

pa kamionversenyt, a FIA 

Truck Race-t célozták 

meg, ahol az első ver-

senyen még a 15., 2009-

ben pedig a 10. helyezett 

lett. Szerette volna, hogy 

Magyarországon is jelen 

legyen a kamionverseny-

sport, ez a célja 2015-ben 

meg is valósult, és azóta 

is évről évre megrendezik a kamionos Eu-

rópa-bajnokságot hazánkban is.

Balázsban nem csak egy szentendrei ver-

senyzőt, és nem csak Magyarország ki-

emelkedő pilótáját gyászoljuk tíz éve már. 

Nagyon jó tesvért, remek társasági embert 

és jó barátot veszítettünk el ebben a máig 

fájó, tragikus balesetben.

Szívünkben örökké élni fog!

Szobi Balázs (1973-2010) kamionver-
senyző, autóversenyző, jetski-baj-
nok, motorkrossz bajnok, aki földön, 
vízen, levegőben bajnok volt. Most 
lenne 47 éves.

2020. június hónapban elhunyt 

szentendrei lakosok

Dr. Gyürk István 85 év

Imre Katalin Julianna 90 év

Szammer Elemérné 90 év

Vida István Tiborné 62 év

Sasvári Illés 85 év

Pirk Ambrus 75 év

Bodnár Dániel 42 év

Böröcz István 88 év

Kosik Lajos 72 év

Korchhof Sándor 75 év

Kuti Istvánné 68 év

Beregszászi Béláné 81 év
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ADÁ SVÉTE L
Almási Katalin készpénzért vásárol leg-
magasabb áron bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, csillárt, hangszert, 
könyveket, hanglemezeket, porceláno-
kat, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, bi-
zsukat, borostyánt, varrógépet, írógépet, 
törtaranyat, szőrmét, teljes hagyatékot 
díjtalan kiszállással, hétvégén is. 
Tel. 06-30-308-9148.

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

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

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

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

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

EG É SZS ÉG
Energiamasszázs, bioenergetikai kezelés. 
Igény esetén házhoz is megyek. Zsigmond 
Attila, Szentendre, Tűzvirág utca 2. Tel. 
06-30-940-0908-

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

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

I NG ATL AN

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

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

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

OK TATÁ S

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

RÉG IS ÉG

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

SZOLG ÁLTATÁ S

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

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

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

Bútorasztalos. Egyedi méretű konyhák, 
szekrények, gardróbok, készítését válla-
lom. Tel. 06-20-349-2224.

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

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

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

EGYÉ B

Eltartási szerződést kötnék idős nénivel, 
bácsival, vagy életjáradékot fizetnék. Tel. 
06-70-779-9224.

Hirdessen a megújult Szentendre és Vidéke lapban!

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

a +36 20/260-4642 telefonszámon.
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A szentendrei 
Agy Tanoda 

Angol-Magyar 
két tanítási 

Nyelvű általános 
Iskola tanítót 

keres, lehetőleg 
angol műveltségi 

területtel.
Az önéletrajzot a 

titkarsag@agytanoda.hu 
email címre várjuk.

Tel. 06 26 311 387

Otthoni ízek a Dumtsa utca 8-ban
Régebben, ha finom, házias ízekre vágytam, 

mindig a nagymamához mentem, hogy megkóstoljam 
finom főztjét, amibe szívét-lelkét beletette. 

Sokáig meggyőződésem volt, hogy ilyen ízekhez csak ott, 
a nagyszülői házban jutok hozzá.

De eljött a pillanat, amikor máshol is megtapasztaltam 
ezt a csodát. Szentendre sétálóutcájában, 

a Dumtsa Jenő utca 8-ban megtaláltam, amit kerestem, 
a régi ízeket, az otthoni emlékeket.

A kuruc kürtőskalács kenyérlángos finom, 
házias ételeket kínál keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig, 

hétköznap menüben is. emellett állandó kínálata az 
otthonias konyhának a kenyérlángos és a velőspirítós is.

Szeretettel várnak minden éhes vendéget a Dumtsa 
utcában, de házhozszállítást is vállalnak.

Telefon: 06 20 272 8888
facebook: kuruc kürtőskalács kenyérlángos

Szentendre Városi Óvodák a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet határozatlan idejű 

időtartamra, teljes munkaidőben,

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnal szilvia 
nyújt, a 06 26/816-637 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen 
(2000 szentendre, Pannónia utca 5.). Elektronikus úton Hajnal Szilvia 

részére az ovodakozpont.szentendre@gmail.com e-mail címen 
keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

Szentendre Város 
Egészségügyi 
Intézményei – 

Egészségfejlesztési 
Iroda–

gyógytornászt keres

részmunkaidőben (heti 
10 óra).

A munkavégzés helye: 
2000 Szentendre, 

Dunakanyar körút 14.

Pályázati feltétel: 
felsőfokú szakirányú 

szakképesítés.

A Gondozási központ szentendre házigondozót 
keres közalkalmazotti jogviszonyba, határozott 

időtartamra (tartós betegállomány idejére), teljes 
munkaidőben.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 30.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 30.

További információ: 
Kissné Pető Ilona gondozásvezető vagy Kecskésné 

Sipos Andrea intézményvezető, 
(26) 311-964





Házak, udvarok, házigazdák

Gyertyaúsztatás

Fényfestés a Fő téren

Gumikacsa-verseny

Gyerekprogramok

Szentendrei Teátrum 
koncertszínház

Karikatúra kiállítás

WAMP

2020. AUGUSZTUS 28–30.
szentendreejjelnappalnyitva.hu  Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva 


