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Mire a kezében tartja ezt a lapot, az iskola 

elkezdődött. Az EMMI augusztus közepén küldte 

meg a 2020/21-es tanévre irányadó intézkedési 

tervet a köznevelési intézmények számára, melynek 

értelmében hagyományos nevelési-oktatási renddel 

indul a tanév. A minisztérium részletes protokollt 

is meghatározott levelében, mellyel a védekezést 

és a megelőzést kívánja biztosítani. Mi pedig 

kíváncsiak voltunk, hogy a szentendrei iskolák miként 

készültek fel az idei, új kihívásokkal terhelt tanévre. 

(Összeállításunkat az 5. oldalon olvashatják.)

A járványügyi kérdések mellett sem törpül el azonban 

a belvárosi közlekedés visszatérő problémája, ami 

hétköznap reggelente, illetve a tanítás utáni egy-két 

órában jelent fennakadásokat. Az Izbégi Általános 

Iskola egyik vezetője a biztonságos iskolakezdés 

tárgyában tartott többoldalú városházi egyeztetésen 

(ld. 8. oldal) azt mondta, idén megpróbálják még 

komolyabban számon kérni az ún. „puszi és pá” – 

egyébként reptereken is alkalmazott – módszerének 

betartását, és arra kérik a szülőket, lehetőség szerint ne 

kísérjék be gyermekeiket az iskola épületébe, hanem 

még az autóban búcsúzzanak el egymástól a lehető 

legrövidebb időn belül, hogy az autóforgalom haladni 

tudjon. A megbeszélés során a rendőrség képviselője 

is megerősítette a közlekedéssel kapcsolatban, hogy a 

belvárosban csoda nem várható, de kellő tudatossággal 

– időben elindulással, iskolatáska utastérbe való 

bekészítésével, gyors elköszönéssel – mi magunk is 

sokat tehetünk a reggeli forgalom elviselhetőségéért.

Az idei iskolakezdést talán az teszi a legnehezebbé, 

hogy senki sem tudja, mire számíthatunk ebben a 

tanévben. Hogyan alakul a járvány? Annak terjedése 

felboríthatja-e újra a hétköznapjainkat? Mi lesz, ha 

ismét kénytelenek lesznek „bezárni” az iskolák?

A bizonytalanság akár szorongást is kelthet bennünk, de 

mi lenne, ha próbát tennénk a „puszi és pá” módszerével 

az aggodalmainkat illetően is, és reggelente azokat 

hátrahagyva, könnyedén és bizakodva indulnánk 

útnak? Talán ez a legtöbb, amit tehetünk…

Vigyázzanak magukra!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”

Szent-Györgyi Albert
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Nekem az iskola…

Ebben a hónapban is kimentünk az utcára, hogy megtudjuk, ki hogyan viszonyult az iskolához. Arra kerestük a választ, kinek mi volt 

a legemlékezetesebb iskolai élménye, legyen az jó vagy rossz.

Amikor vizsga előtt én tanítottam meg az 

osztálytársaimat kést köszörülni. (Atád)

Összeállította: Zimre Zsuzsa

Fotók: Medveczki Tamás

A Visegrádi Erdei Iskolába jártam, és éle-

tem egyik meghatározó szereplője az első 

osztályfőnököm volt. Az évek alatt családi 

baráttá vált, szoros kapcsolat alakult ki 

vele, és azóta is fontos személy maradt az 

életemben. (Boglárka).

A legfontosabb iskolai élményem a matek-

tanáromhoz kötődik, aki nagyon szigorú 

volt, de nemcsak matematikára tanított, 

hanem arra is, hogyan fejezzük ki magun-

kat, hogyan álljunk ki és védjük meg az ál-

láspontunkat. Akkor ez nem tűnt egyszerű 

feladatnak, de sokat segített nekem minden 

helyzetben. (Merima)

Mindenkinek az iskolában van az első 

meghatározó csajos vagy pasis élménye, 

nekem egy osztálykiránduláshoz kötődik, 

amin sok minden történik, ha eljön az éj-

szaka. (Sanyi)

A gimnáziumban ugráltattak a tanárok, 

nekünk kellett letörölni a táblát, míg az 

egyetemen ezt megcsinálták önállóan. 

Ezért nem akarnék újra gimis lenni, mert 

ott ki vagyok szolgáltatva a tanárnak, még 

akkor is, ha jó tanár. (Andris)

Volt egy fizikatanárom, akit nagyon szeret-

tem. Ő mindig el akart vinni minket a NA-

SA-hoz, meg az űrbe, és azt szerette volna, 

ha oda szervezhet osztálykirándulást. Bár 

ez nem jött össze, mindig nagy örömmel 

mesélt róla. (Noémi)

Nagyon hiszek a mester és tanítvány közötti kapcsolatban. Bűvész va-

gyok, a mesteremet nyolcévesen találtam meg. Most már több, mint 18 

éve tanít, és az egyik legjobb barátommá vált. A mester és a tanár közt 

szerintem nagy különbség, hogy előbbi nemcsak egy szakmát ad át, 

hanem az életről is tanít. Az én esetemben ő Molnár Gergely, aki az egyik 

legtisztább és legbölcsebb ember, akit ismerek. A legtöbbet úgy tanultam 

tőle, hogy nemcsak meghallgattam, amit mondott, hanem megfigyeltem a 

működését az életben, mind szakmailag, mind emberileg. Láttam, hogyan 

bűvészkedik, megtanultam tőle azt a természetességet, amivel dolgozik, 

és ahogy a családjával beszél. Most már elmúlt 75 éves, de ugyanolyan 

nyitott, mint fiatalon volt, és ahogy én látom, ő egy szabad gondolkodó. 

Tőle kaptam a legtöbbet az életben, mint tanítás. (Badár Tamás)



Iskolakezdési körkép

Hagyományosan, a normál menetrend szerint indulhat szeptember 
elsején a tanév, mivel a jelenlegi járványhelyzet nem indokolja 
a digitális oktatás folytatását. A tanévkezdésre az intézmények 
felkészültek, amihez az EMMI is segítséget nyújtott.

Járványügyi intézkedési protokoll

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rész-

letes, nyolcoldalas ajánlást dolgozott ki, 

amelynek bevezetéséről és alkalmazásá-

ról az intézményvezetőknek kell gondos-

kodni, a megvalósítását a fenntartó elle-

nőrzi. Verebélyi Ákos tankerületi igazgató 

lapunknak elmondta, hogy a tanév meg-

kezdésére és lebonyolítására vonatkozóan 

a Váci Tankerületi Központ fenntartásában 

lévő intézmények vezetői közvetlenül az 

Oktatási Hivataltól kaptak részletes intéz-

kedési tervet augusztus elején. Az EMMI 

ebben foglalta össze a védekezéshez, 

megelőzéshez szükséges intézkedéseket, 

amelyek kiterjednek a tantermek, eszkö-

zök rendszeres, fertőtlenítő takarítására, az 

intézmények látogatásának szabályaira, a 

rendezvények, kirándulások egészségügyi 

szempontból biztonságos lebonyolítására. 

Továbbá tájékoztatást adott az étkezte-

tésre és a kollégiumi elhelyezésre vonat-

kozó előírásokról, az iskolai egészségügyi 

ellátás (szűrővizsgálatok, védőoltások, 

tisztasági vizsgálatok, védőnői fogadóó-

ra) sza bá lyai ról, a tanulói hiányzások ke-

zeléséről és az egészségügyi szempont-

ból biztonságos környezet kialakításának 

lépéseiről, illetve arról, hogy mi a teendő 

abban az esetben, ha fertőzés tünetei ész-

lelhetők egy gyermeknél, pedagógusnál 

vagy dolgozónál.

Senkit nem utasítottak el

Az idei beiratkozás két szakaszban zajlott 

– tudtuk meg a tankerületi igazgatótól. 

Az első időszakban a nem állami fenn-

tartású (egyházi és egyéb) intézmények-

be, illetve a tagozatokra jelentkezhettek 

a gyermekek, a másodikban az állami 

iskolákba iratkoztak be, a gyógypedagó-

giai intézményekbe pedig folyamatosan 

történt a felvétel. Minden évben vannak 

különleges bánásmódot igénylő gyere-

kek, idén a Cházár András EGYMI Bárczi 

Gusztáv tagintézményébe hat SNI-s tanuló 

iratkozott be, akik a szakvélemény alapján 

szegregált intézményben kezdhetik meg 

tanulmányaikat.

A leendő első osztályosok számára már 

tavaly is lehetőség volt online beiratkozás-

ra, idén még többen éltek ezzel a lehető-

séggel. Helyhiány miatt senkit sem kellett 

idén elutasítani.

Karbantartások, fejlesztések 

az iskolákban

Mindegyik intézményben történtek ki-

sebb-nagyobb fejlesztések a nyár folya-

mán.

Az Agy Tanodában komoly, a teljes épület-

re kiterjedő felújítási munkák, átalakítások 

zajlottak, amire a folyamatosan növekvő, 

mára már maximális létszám miatt volt 

szükség.

A Barcsay Általános Iskolában csak apróbb 

karbantartási munkák történtek, illetve sor 

került a mellékhelyiségek festésére, há-

rom tanteremben pedig linóleumcserére.

A II. Rákóczi iskolában az iskolaudvar 

zöldfelületét újították fel szülői és önkor-

mányzati támogatással, ami – az esztéti-

kai megújulás mellett – lehetőséget nyújt 

kiscsoportos szabadtéri foglalkozásokra 

kellemesebb körülmények között. Ezen 

kívül festés, táblafestés és világítótestek 

felújítása zajlott, az őszi szünetben pedig 

három ablak cseréjét tervezik.

Az Izbégi Általános Iskolában a nyár fo-

lyamán több tanteremben festés történt, 

felújították a vizesblokkot, kazánt javítot-

tak. A nyár végén pedig elkezdődött egy 

nagyobb beruházás, a 4. épületblokk épí-

tése. A kivitelező vállalása szerint 13 hónap 

alatt készül el a négy tantermet, táncter-

met és kiegészítő helyiségeket tartalma-

zó kétszintes épületszárny, ami egy zöld 

tetővel fog kapcsolódni a „B” épülethez. 

Az építkezés ideje alatt a zavartalan és 

biztonságos közlekedést a városi rendé-

szet, a rendőrség és az önkormányzat kö-

zös összefogással biztosítják, a meglévő 

épületek biztonságos megközelítését a 

kivitelező biztosítja.

A Dunakanyar Magániskola idei beruhá-

zása egy új, 21 személyes iskolabusz be-

szerzése volt.

A Petzelt iskolában az épületfelújítás első 

lépéseként a tető teljeskörű cseréjét bo-

nyolította az intézmény fenntartója, a Váci 

Szakképzési Centrum. A belső munkálatok 

során kifestették a tantermeket, illetve né-

hány, nagy létszámú osztály befogadásá-
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Az EMMI részletes ajánlást dolgozott ki, 
amelynek bevezetéséről és alkalmazásáról az 
intézményvezetőknek kell gondoskodni.

Fotó: Medveczki Tamás



ra alkalmas tantermet kettéválasztottak, 

hogy könnyebb legyen elhelyezni a kis 

létszámú csoportokat. Az újonnan kiala-

kított tantermekben a kereskedelmi és 

felszolgáló oktató kabinet is elfér.

A Móricz Zsigmond Gimnáziumban a végé-

hez közeledik a mosdófelújítási program, 

ezúttal a főépület női mosdója alakult át 

teljesen. Ezen felül 1000 nm festésére, bel-

ső ajtók cseréjére és kisebb asztalosipari 

munkákra került sor, illetve némi iskolabú-

torcsere is történt.

A Szentendrei Református Gimnáziumban 

is történtek felújítások a nyár során: három 

osztályban padokat, székeket és nyílászáró 

ablakokat cseréltek, a konyha szagelszívó 

rendszerét is kicserélték, valamint új he-

lyiséget alakítottak ki a Diákpresbitérium 

részére.

Év végére készül el a tornacsarnok

A Ferences Gimnáziumban különösebb 

változás, felújítás nem történt, a torna-

csarnok építése épp elég nagy falat ön-

magában is, tudtuk meg az igazgatótól. Az 

impozáns és korszerű épület átadására a 

tervek szerint decemberben kerül sor – 

a korábbi, júniusi határidőt a pandémiás 

időszak szállítási nehézségei miatt nem 

sikerült tartani. A beruházás eredmé-

nyeképpen 1200 nm-es parkettaborítású 

játéktérrel, valamint több száz fős néző-

térrel, öltözőkkel, fitneszteremmel és a 

szükséges kiszolgálóhelyiségekkel ren-

delkező csarnokot vehetnek birtokba a 

gimnázium tanulói. A terem középen elvá-

lasztható, így alkalmas lesz arra, hogy két 

osztály egyidőben tartson testnevelésórát. 

A szabványméretű kézilabda-, kosár- és 

röplabdapálya alkalmas rangos versenyek 

megrendezésére, az edzéseken pedig két 

pályát lehet keresztben kialakítani. A csar-

nok teljes falfelületét hangszigetelő borí-

tással látták el. A létesítményt kizárólag 

sportcélra használják, és szeretnének a 

helyi egyesületeknek is sportolási lehe-

tőséget biztosítani – az ezzel kapcsolatos 

tárgyalások folyamatban vannak. Az épít-

kezéssel egyidejűleg a parkolóhelyeket is 

kialakítják: az Arzén utcában ötvenet, az 

épület előtt közel tízet (ami a városi par-

kolóhelyek számát növeli), a szemközti kis 

benzinkút mögötti terület pedig 25 autó 

befogadására alkalmas.

Felkészülés a digitális oktatásra

Idén márciusban valamennyi köznevelési 

és szakképzési intézményben bevezették 

tantermen kívüli, digitális munkarendet a 

tanév végéig, szerencsére a jelenlegi jár-

ványhelyzet nem indokolja az újbóli beve-

zetését. Az iskolaigazgatók egyöntetűen 

úgy vélekedtek, hogy a megszokott for-

mában szeretnének tanítani, és a diákokkal 

személyesen találkozni, mert, ahogy egyi-

kük fogalmazott: „a pedagógiai célokért 

elsősorban a személyes kapcsolatok útján 

lehet tenni”.

Az intézmények mindegyike igyekszik 

felkészülni egy esetleges újabb átállásra. 

A Dunakanyar Magániskola párhuzamos 

fejlesztéssel készül fel a teljes digitális 

oktatásra: minden tanteremben internet 

elérésére alkalmas digitális táblát szerel-

tek fel a forgalomban lévő legmodernebb 

szoftverekkel. A kivetítő panelek kame-

rával is rendelkeznek, így a tanár akár a 

gyerekek otthoni online foglalkoztatását 

is megvalósíthatja.

Az Agy Tanodában ettől a tanévtől már 

minden osztályteremben digitális táb-

lákkal színesítik az oktatást, és szükség 

esetén zökkenőmentesen át tudnak állni 

az online oktatásra, amit a Google Class-

room használatával eredményesen zártak 

az előző tanévben is.

A Móricz Zsigmond Gimnáziumban a nyár 

végén gyorsultak fel azok az események, 

melyek mind az infrastruktúrában, mind 

az iskolai gyakorlatban közelebb hoz-

zák a 21. századi modern iskolát. Az idei 

évet kezdik először úgy, hogy valameny-

nyi tanteremben rendelkezésre állnak a 

projektorok, számítógépek és audioesz-

közök. Kerezsi Csaba igazgató elmondta, 

hogy megbízhatóan működő teljes Wi-Fi 

lefedettséggel dolgoznak, a vezetékes 

internet is minden teremben jelen van. 

„Augusztus 18. óta valamennyi pedagó-

gusunk azon dolgozik, hogy az innováció 

tanítási gyakorlatukat is érintse, hogy az új 

Nemzeti Alaptantervre való átállás minél 

kisebb fennakadásokat okozzon, és hogy 

az esetleges digitális vagy hibrid tanítási 

rend esetén az eddigieknél is gördüléke-

nyebben folyhasson az oktatás. A jelentős 

túljelentkezés miatt a felvételi rendszerük 

átalakítása is szükséges. Ez most nyerte 

el végső fázisát: remélhetőleg még igaz-

ságosabb és mérhetőbb követelmények 

elé állítja a felvételiző nyolcadikosakat” 

– mondta az igazgató.
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A Ferences Gimnázium tornacsarnokának 
átadására legkorábban idén decemberben 
kerülhet sor.

Fotó: unsplash.com

Fotó: pexels.com
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A Református Gimnáziumban is elkészí-

tették a helyi intézkedési protokollt és a 

digitális tanrend idején érvénybe lépő 

házirendet is.

Személyi változások

Az Agy Tanodában két új tanítóval és egy 

GYES-ről visszatérő kollégával bővült a 

tanári gárda.

A II. Rákóczi iskola tanári karában kisebb 

változások történtek: a gimnázium új igaz-

gatóhelyettese Molnár Ildikó matemati-

ka-fizika szakos tanár lett. Rajta kívül még 

három új pedagógus érkezett, és egy új 

óraadó is. A nevelő-oktató munkát segí-

tők száma is bővül: még egy pedagógus 

asszisztens és egy laboráns is segíti a reál 

munkaközösség munkáját.

A Barcsay Általános Iskolában a tantestü-

let összetételében költözések és nyugdíja-

zás miatt lettek változások, a felső tagoza-

tot új intézményvezető-helyettes irányítja 

az idei tanévtől.

Az Izbégi Általános Iskolában éppen igaz-

gatóváltás van: a fenntartó nyílt pályáza-

tot ír ki a megüresedett intézményvezetői 

tisztség betöltésére.

A Móricz gimnáziumban is történtek sze-

mélyi változások: az új Nemzeti Alaptan-

terv tantárgyi struktúrájának bevezetése 

és három tanár távozása miatt új pedagó-

gusok jelentek meg a matematika, angol 

nyelv, fizika, biológia és az olasz nyelv tan-

tárgyak oktatásában.

A Református Gimnáziumban szeptember-

től egy mentálhigiénés szakember segíti 

a munkát, valamint új matematika tanárt 

és óraadóként egy-egy francia és biológia 

szakos tanárt vettek fel.

Átalakul a szakképzés a Petzeltben

A július 1-től új néven működő Váci SzC 

Petzelt József Technikum és Szakképző 

Iskolában több változás is történt. Nem-

csak az iskolaépület újul meg fokozatosan 

kívül-belül, hanem a szakképzés is átala-

kuláson megy keresztül.

A technikumban

öt év alatt – osztatlan képzésben – érett-

ségit és emelt szintű szakképesítést sze-

reznek a diákok: kereskedelem ágazatban 

a webáruházi technikus képzést, a turiz-

mus-vendéglátás ágazatban a vendégtéri 

szaktechnikus képzést indítják. Ezekben 

a képzésekben a közismereti tantárgyak 

mellett az első két évben ágazati alapkép-

zést kapnak a tanulók, a sikeres ágazati 

alapvizsga után pedig szakirányú képzés 

következik. A negyedik évfolyam végén 

magyar nyelv és irodalom, matematika és 

történelem tantárgyból tesznek érettségi 

vizsgát, az ötödik évfolyamon érettségiz-

nek idegen nyelvből és szereznek emelt 

szintű szakképesítést.

A szakképző iskolában

három év alatt szereznek a tanulók szak-

mai végzettséget. A technikumhoz hason-

lóan több ágazatban indul szakmai képzés: 

szakács, cukrász, kereskedelmi értékesítő, 

karosszérialakatos. További két év alatt 

érettségi vizsgára készítik a tanulókat, 

ahol az ötödik érettségi tantárgyat kiváltja 

a szakmai képesítésük.

Befogadó iskolaként

felzárkóztató programokat is indítanak. A 

pályaorientációs évfolyamon azokat tanu-

lókat fogadjuk, akik nem tudják eldönteni, 

milyen szakmát válasszanak. Egy tanév 

alatt nem csak különböző szakmákat pró-

bálhatnak ki, hanem kompetencia-fejlesz-

tést is kapnak, pótolhatják hiányosságai-

kat. Ez a „nyugalom éve”, nincs dolgozat, 

nincs osztályozás, nem lehet megbukni, 

év végére pedig egy testhez álló szakmát 

kell választani. A Dobbantó programba a 

16 életévüket betöltött, de általános iskolai 

végzettséggel nem rendelkező fiatalokat 

fogadják, akik egy év felzárkóztatás után 

a Műhelyiskolában szereznek résszakké-

pesítést.

A tehetséggondozás

is kiemelt szerepet kap az iskolában. A 

szakmájuk iránt elkötelezett és tehetsé-

ges tanulók számára az idei tanévben is 

szerveznek Erasmus+ külföldi szakmai 

gyakorlatot a Kanári-szigetekre, Portu-

gáliába, Finnországba, Németországba. 

Azonban nem csak a tanulók láthatnak 

világot külföldön, a tanárok szakmai ta-

nulmányutakon, módszertani tovább-

képzéseken vehetnek részt külföldön. Az 

előző évek sikereit megtapasztalva, az új 

tanévben is terveznek szakmai versenye-

ken való részvételt.

A felnőttképzésben

indítják a hagyományos képzéseket, mint 

érettségire felkészítő, szakács, cukrász, és 

új képzések is felkerültek a palettára, pél-

dául pénzügyi ügyintéző, szoftverfejlesztő, 

kisgyermekgondozó, turisztikai technikus, 

panziós-fogadós. Ezekre a képzésekre még 

szeptemberben is fogadják a jelentkezőket. 

Részletes információk az iskola honlapján 

találhatók.

-ne-

Online/offline?

Már a küszöbön a szeptemberi iskolakez-

dés, és kirajzolódni látszik minden más 

is, amit tudni kell róla. A hőn áhított be-

jelentés is megérkezett, amire az egész 

ország –─ tanárok, szülők, na meg mi, 

diákok is – várt: a tanítás menete végre 

sok hónap után visszazökken a mindenki 

által jól ismert kerékvágásba. Újra hús-

vér emberek fognak tanítani minket, 

nemcsak egy kijelzőn keresztül üres 

feladatokkal, hanem egy hangos tan-

teremben, élőben elhangzó szavakkal. 

Mindez talán furcsának hangzik ennyi ki-

hagyással, de a szülők meglepően gyor-

san fognak hozzászokni: igen, mi diákok 

újra iskolába járunk. Valójában senki sem 

tudja, hogy a valós érdekeink micsodák, 

mind csak találgatunk. Éppen ezért ké-

szítettem egy kisebb felmérést néhány 

13-17 éves kamasszal: megkérdeztem 

őket, hogy szeretnének-e megint ren-

desen iskolába járni, vagy inkább az 

online térben folytatnák szívesebben 

tanulmányaikat.

A megkérdezett 21 diák a korához illően 

mind más-más válaszokat adott, de 19-

en ugyanazt mondták: ők bizony inkább 

visszamennének az osztályterem négy 

fala közé a többiekkel együtt tanulni. 

Azonban ezek között a válaszok között 

is voltak eltérések: a nyolcadikosok, a 

gimnáziumba tartó diákok azért szeret-

nének újra rendesen iskolába járni, mert 

már nem akarnak tovább várni az új osz-

tálytársak megismerésére. Ez teljesen 

érthető, ilyenkor egy felfedezésre váró 

épület és egy teljesen új közeg várja a 

diákokat, ami erre a döntésre sarkallja 

őket. A másik ok, amiért egyesek újra be 

szeretnének járni, az, hogy attól félnek, 

az osztályközösségük darabokra hullik, 

és lehet mindent az elejéről kezdeni. A 

harmadik diákcsoport az állítja, ők nem 

nyertek elég motivációt az otthoni tanu-

lásból, és csak átlustálkodták az egész 

napot anélkül, hogy bármi érdemleg-

eset csináltak volna. Nagyon érdekes 

még annak a két embernek a véleménye, 

akik azt mondták, ők továbbra is online 

szeretnének tanulni, ugyanis szerintük 

túl sok idejük és energiájuk veszik el az 

utazással. Így nem marad elég szaba-

didő arra, hogy azt csinálják, ami őket 

valójában érdekli.

Ezek a gondolatok csupán 21 ismerősöm 

véleményét tükrözik, de ennek ellenére 

szerintem lehet rájuk adni és építeni.

Kerti Jakab

kilencedikes gimnazista

Az iskolaigazgatók egyöntetűen úgy vélekedtek, 
hogy a megszokott formában szeretnének 
tanítani, és a diákokkal személyesen találkozni.



8
—

h
ír

e
k

Biztonságos iskolakezdés

A biztonságos tanévkezdés feltételeiről tartottak egyeztetést 
augusztus 25-én a Városháza dísztermében. A megbeszélést Pilis 
Dániel alpolgármester vezette, és jelen voltak a szentendrei iskolák 
és óvodák vezetői, valamint a rendőrség és a rendészet képviselői.

A biztonságos tanévkezdés közlekedési 

és egészségügyi feltételeiről tartottak 

egyeztetést augusztus 25-én a Város-

háza dísztermében. A megbeszélésen 

részt vett több szentendrei óvoda és is-

kola vezetője, Gátiné Budai Boglárka, a 

Szentendrei Rendőrkapitányság és Jám-

bor Ferenc, a Szentendrei Rendészeti 

Igazgatóság képviseletében, valamint 

Fülöp Zsolt polgármester és Pilis Dániel 

alpolgármester.

Az idei iskolakezdés egyik kritikus pontja a 

járványügyi protokoll kialakítása és betar-

tatása. Az egyeztetésen résztvevő intéz-

mények vezetői mind beszámoltak arról, 

hogy az Oktatási Hivatal direktívái alapján 

milyen intézkedéseket tesznek, amelyek-

ről a szülőket is folyamatosan tájékoztatják 

internetes felületeiken. Mindenhol folya-

matosan fertőtlenítenek, és ahol lehet, 

igyekeznek lehetőséget teremteni a más-

fél méteres távolság megtartására, a leg-

több intézményben azonban a diákok nagy 

létszáma, illetve a szűk hely miatt mind-

ez kivitelezhetetlen. Az általános iskolák 

felső tagozataiban, valamint a középisko-

lákban erősen ajánlottá teszik a maszkvi-

selést a diákok és a dolgozók számára, a 

beléptetést is szigorítják, és a szülők az 

épületekbe nem mehetnek be. Kivételt az 

óvodai beszoktatás időszaka és az első-

sök iskolai beköltözésének napja képez. 

Az intézményvezetők kritikus pontként 

emelték ki az étkeztetést és a szenzoros 

kézfertőtlenítők beszerzését. Az előbbire 

jelenleg is zajlik a protokoll kialakítása, a 

kézfertőtlenítők beszerzésében az önkor-

mányzat felajánlotta a segítségét.

Az iskolakezdés másik neuralgikus pontja 

a közlekedés.

A tanítás előtt és után kialakult torlódások, 

balesetveszélyes helyzetek különösen a 

belvárosban okoznak problémát. A Szent-

endrei Rendőrkapitányság a Szentendrei 

Rendészeti Igazgatóság és a polgárőrség 

közreműködésével szeptember első he-

teiben az iskolarendőr program keretein 

belül reggel 7:00 és 8:00, valamint délután 

15:00 és 16:00 óra között fokozza jelenlétét 

az iskolák, óvodák környékén. Különösen 

figyelnek a gépjárművel elkövetett sza-

bálytalanságokra és a biztonságos gyalo-

gos közlekedésre.

Az önkormányzat tájékoztató kampánnyal 

segíti a rendőség és a rendészet munkáját, 

amely molinókon, táblákon és az online 

felületeken is felhívja a figyelmet arra, 

hogy a szülők mit tehetnek a biztonságos 

és fennakadás nélküli közlekedés érdeké-

ben. Fontos, hogy az iskolák, óvodák kör-

nyékén közlekedjenek óvatosan, és kellő 

időben induljanak el. Ne álljanak meg, és 

ne szálljanak ki az intézmény bejáratánál, 

a parkoláshoz használják a távolabbi par-

kolóhelyeket is, például a belvárosban a 

Dobozi, a Martinovics és a Paprikabíró ut-

cában. Amennyiben mégis az épület előtt 

állnak meg, a búcsúzkodással, kipakolás-

sal ne akadályozzák a forgalmat, az isko-

latáskák legyenek kéznél a gyors kiszállás 

érdekében.

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 

forgalmirend-változásról is tájékoztatott. 

A Templomdomb csak az Alkotmány utca 

felől közelíthető meg, a Fő téri sikátor és 

a Hild lépcső felől nem, valamint a támfal 

kezdő- és végpontjánál is lezárták az utat. 

A teret jelenleg az omlásveszély elhárítása 

miatt részlegesen szintén lezárták, teljes 

lezárásra várhatóan nem kerül sor.

Az Izbégi Általános Iskola bővítése miatt 

fennakadásra lehet számítani a közleke-

désben, ezért azt kérik, induljanak el még 

korábban. Az intézményt a Mária utca felől 

lehet megközelíteni, a lépcső melletti par-

kolót lezárják. Megálláshoz, várakozáshoz 

a Vasvári Pál utcát vehetik igénybe.

A megbeszélésen a kampány hosszú távú 

céljairól is említést tettek. A tervek között 

szerepel egy védett gyalogos útvonal kije-

lölése, az óvodák, iskolák környéki zebrák 

figyelemfelhívó, kreatív átfestése, valamint 

pályázatok, vetélkedők szervezése is.

Fotó: Tóth Judit
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Egyeztetés az MTÜ-vel

Augusztus 25-én találkozott Matkovich 

Ilona Vác és Fülöp Zsolt Szentendre pol-

gármestere dr. Guller Zoltánnal, a Magyar 

Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigaz-

gatójával. A polgármesterek július 28-i 

levelükben kértek személyes egyezte-

tést az ügynökségnél elakadt turisztikai 

projektjeik további sorsának tisztázása 

tárgyában.

A Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesz-

tési térség meghatározásáról, valamint a 

térségben megvalósítandó egyes fejlesz-

tésekről szóló 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. 

határozat értelmében Szentendre az 

egykori Kereskedőház rekonstrukciójára 

(2,6 Mrd Ft), a Duna korzó újjáépítésére 

(2,6 Mrd Ft), és városképének turisztikai 

szempontú fejlesztésére (3 Mrd Ft), ösz-

szesen 8,2 Mrd Ft-ot kapott. A kérdéses 

fejlesztések megvalósításai megindultak, 

a koncepciótervek elkészültek, ám a to-

vábbi egyeztetések leálltak, a fejlesztési 

keretek lehívhatósága pedig az ügynök-

ségen múlik.

A tárgyalást követően Fülöp Zsolt pol-

gármester elmondta, elsősorban a 

Kereskedőház és a Templomdombra 

megítélt fejlesztésekkel kapcsolatos 

egyeztetések felgyorsítását remélte a 

találkozótól, de az MTÜ álláspontja sze-

rint a további egyeztetésekre csak az új 

országos turisztikai koncepció elkészülte 

után kerülhet sor. Amíg az új koncepció 

megszületik, addig a szentendrei projek-

tek tervezési szakaszát le kell zárni. Az 

MTÜ megvizsgálja, hogy mit és hogyan 

tudnak minél hamarabb és minél haté-

konyabban végigvinni az egyeztetési fo-

lyamatokban, utána valószínűleg egyedi 

döntések sorozatában lehet továbblépni 

mind a Kereskedőház, mind a Templom-

domb ügyében. Az új koncepció kapcsán 

a tárgyaláson az hangzott el, hogy nem-

csak a Dunakanyar lesz kiemelt turisztikai 

célú fejlesztési terület, hanem Budapest 

déli része, a Csepel-sziget, Ráckeve és 

környéke is. Mivel a kormányhatározat-

ban a korábban megítélt fejlesztési kere-

tek átcsoportosíthatók, ezért Fülöp Zsolt 

azt nyilatkozta, „meg kell küzdenünk a 

Dunakanyarnak már megítélt fejlesztési 

pénzekért”.

Fotó: Google Streetview

Az államalapítás és Szent István ünnepe
2020. augusztus 20-án 17 órai kezdettel 

tartották meg a Városháza dísztermében 

az államalapítás és államalapító Szent 

István ünnepe alkalmából a városi ün-

nepséget. A pandémiás helyzet rendha-

gyó kereteket adott a megemlékezésnek, 

hiszen az eredeti tervek szerint a Skanzen 

Amfiteátruma szolgált volna helyszínül, 

ám a járványügyi készültség hozta szabá-

lyok ezt végül nem tették lehetővé. Fülöp 

Zsolt köszöntőjét követően az ünnepi be-

szédet dr. Pálinkás József egyetemi tanár 

tartotta meg, majd a polgármester átadta 

a Város Díszpolgára címet, a Pro Urbe em-

lékérmeket, valamint a Szentendre Város 

Pedagógiai Díját. Szentendre Város kép-

viselő-testülete 2020-ban a Város Dísz-

polgára címét dr. Hernádi Emil gyermek-

orvosnak adományozta. Pro Urbe díjat 

kapott Benkovits György várostörténész, 

Erdész László galériatulajdonos, valamint 

Kecskésné Sipos Andrea, a Gondozási 

Központ vezetője. Az ünnepség keretében 

került sor az idei pedagógus elismeré-

sek átadására is. Tekintettel arra, hogy az 

elmúlt tanév a járványhelyzet miatt min-

denkit új kihívások elé állított, az a döntés 

született, hogy Szentendre valamennyi 

oktatója és pedagógusa elismerésben 

részesül, valamint minden szülő és nagy-

szülő köszönetet kap a helytállásáért. A 

pedagógusok nevében Tenkesné Halász 

Enikő, a Templomdombi Iskola igazgatója, 

a szülők nevében Székely András, az Iz-

bégi Általános Iskola szülői munkaközös-

ségének vezetője, a nagyszülők nevében 

pedig Csizmadia József és Csizmadiáné 

Mészáros Judit vették át az elismerő okle-

veleket. A díjátadásokat követően a katoli-

kus egyház képviseletében Blanckenstein 

György plébános, a reformátusok képvi-

seletében Csere Mátyás lelkipásztor, az 

evangélikus egyház képviseletében Győri 

János Sámuel gyülekezetplántáló lelkész, 

a baptisták képviseletében pedig Dani 

Zsolt lelkész végezte el az ökumenikus 

kenyérszentelés szertartását, és áldotta 

meg az új kenyeret.

Fotó: Bellai László
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RÖVID HÍREK

eGY NAPrA BezÁr A szei Szeptember 

4-én zárva tart a szakorvosi rendelőintézet. 

Az erre a napra előjegyzéssel rendelkező 

páciensekkel felveszi a kapcsolatot az in-

tézmény.

fertőzésveszélY A Volánbusz já ra tai nak 

csúcsidőszaki sűrítése érdekében Leány-

falu, Szentendre és Tahitótfalu polgármes-

tere levélben fordult a nemzeti vagyonnal 

kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős 

államtitkárhoz, dr. Fónagy Jánoshoz. A 

polgármesterek szerint a járvány második 

hullámának küszöbén tarthatatlan az a 

zsúfoltság, ami a reggel 6–8, illetve a 17–19 

óra között közlekedő Volánbusz-járatokra 

jellemző. Ráadásul a menetidő is hosszú, 

ami a megfertőződés kockázatát jelentősen 

növeli.

véGet ért A fÜrDési iDéNY A Postás 

strand engedélyezési határozata szerint a 

fürdési idény augusztus 31-ig tart. Ez azt 

jelenti, hogy augusztus 31-e után a terü-

leten fürödni tilos, s ennek felügyeletét a 

Szentendrei Rendészet látja el. Mivel az en-

gedélyeztetési eljárás, és az annak alapján 

történő határozathozatal hetekig tartó pro-

cedúra, idén már nincs lehetőség a fürdési 

szezon meghosszabbítására. Rozman Péter, 

a V8 ügyvezetője elmondta, jövőre minden-

képpen kezdeményezi a BFKH Népegész-

ségügyi Főosztályánál a fürdési szezon 

meghosszabbítását legalább szeptember 

közepéig, végéig.

MeGÚJUlt Az ÁBrÁNYi sétÁNY A lakók 

és az önkormányzat együttműködésével – 

1+1 program keretében – augusztus elején 

elkészült az Ábrányi sétány térköves burko-

lata 69 méter hosszúságban. A munka során 

az útban lévő áljázminbokrot áttelepítették, 

a lakók pedig a beruházás kiegészítéseként 

áthelyezték és felújították a lépcső végénél 

árválkodó régi padot.

eUrOvelO 6 A Budapest–Szentendre 5,6 

km hosszú szakaszának műszaki átadás-át-

vételi eljárása július 31-én megkezdődött. 

Az eljárás során a Városfejlesztési és Va-

gyongazdálkodási Iroda és a Városi Szolgál-

tató NZrt. munkatársai több észrevételt tett 

a kivitelező felé. A munkálatok befejezése 

után – várhatóan ősz elején – hivatalosan is 

átadják a kerékpárutat, ami a forgalmi rend 

változásával jár: a Dera-pataktól délre lévő 

árvédelmi töltést és az ahhoz kapcsolódó 

földutakat a gépkocsi-forgalom elől sorom-

pókkal lezárják.

BefeJezőDÖtt A felÚJítÁs A PMk-BAN 

Felújították a Hamvas Béla Pest Megyei 

Könyvtár elöregedett villamoshálózatának 

egy szakaszát a nyáron, A munkálatok a 

gyermekkönyvtárt, a fonotékát, a mosdókat, 

az orvosi szobát, a ruhatárat, a helytörté-

neti olvasót, a raktárakat és részlegesen az 

alagsori szakaszokat érintették. A látogatók 

biztonsága érdekében, a korszerűsített ré-

szeken helyet kaptak akkumulátoros lám-

patestek és a menekülési út irányát jelző 

táblák is. A könyvtár már teljes egészében 

látogatható a megszokott nyitvatartási idő-

ben: hétköznap 9-19-ig, szombaton 9-13-ig, 

szerdán zárva.

lezÁrtÁk A teMPlOMDOMBOt Az ön-

kormányzat – az egyházzal egyeztetve 

– lezárta a Templomdombot, mert a teret 

övező, a plébánia tulajdonában lévő támfal 

a gyalogosok által használt részeken bal-

esetveszélyes állapotban van. A Templom-

domb jelenleg csak az Alkotmány utca felől 

közelíthető meg, a Fő téri sikátor és a Hild 

lépcső felől nem, valamint a támfal kezdő- 

és végpontjánál is lezárták az utat.

TÁMOGATÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT A 

Dunakanyar hét településének vezetői úgy 

döntöttek, hogy támogatják a térségben 15 

éve jelenlévő Pilis-Dunakanyari Hírmondó 

regionális kulturális közéleti lap megjele-

nését, mivel az ingyenesen terjesztett lap 

működését veszélybe sodorta a járvány 

miatt csökkenő reklámbevétel. Korábban 

Budakalász, Dunabogdány, Leányfalu, Szi-

getmonostor és Tahitótfalu nyújtott segítsé-

get a lap megjelenéséhez, a támogatók tá-

borához csatlakozott Pomáz és Szentendre.

tArts 1,5 Méter véDőtÁvOlsÁGOt! 

Térségünkből indult el az a kampány, amit 

a kerékpárosok biztonsága iránt elköte-

lezett szervezetek szerveznek Magyaror-

szág egész területére. A kampány célja 

a járművezetők figyelmének felhívása a 

biztonságos, 1,5 méteres előzési oldaltá-

volság betartására. Ennek érdekében az 

említett szervezetek közlekedésbiztonsági 

figyelemfelhívó táblák kihelyezését kezde-

ményezik országszerte olyan útszakaszok 

mentén, ahol sokan kerékpároznak. Hama-

rosan a 11-es út mellett is feltűnnek majd 

a 1,5 méteres előzési oldaltávolság betar-

tására ösztönöző táblák, hogy autósok és 

kerékpárosok egyaránt jobban figyeljenek 

egymásra a közutakon.

vÁltOzÁsOk A v8-BAN Az uszoda szep-

tember 1-jétől új rendszer szerint működik: 

ezentúl három sávot biztosítanak úszásra 

a lakosság számára reggel 6-tól 15 óráig 

és 17 órától zárásig. Az úszósávok 33 mé-

teresek.

szePteMBer 15-éiG kérhető Az ADÓ-

elő leG Mérséklése A helyi iparűzési adó 

megfizetésére kötelezettek 2020-ban is kö-

telesek adóelőleget bevallani és befizetni, 

amit általában a megelőző HIPA bevallás 

alapján, önadózással kell teljesíteniük. A ha-

tályos jogszabályok lehetővé teszik a 2019. 

adóévre vonatkozó bevallás 2020. szep-

tember 30-ig történő teljesítését, azonban 

a szeptemberi előleg mérséklésére vonat-

kozó kérelmet 2020. szeptember 15-ig kell 

benyújtani. Az adózás rendjéről szóló tör-

vény 69. §-a alapján az adózó az adóelőleg 

esedékességének időpontjáig benyújtott 

kérelmében az általa bevallott adóelőleg 

módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha 

előlegét az előző időszak (év, negyedév, 

félév) adatai alapján fizeti, és számításai 

szerint adója nem éri el az előző időszak 

adatai alapján fizetendő adóelőleg össze-

gét. A kérelem költség- és illetékmentes, 

és az E-Önkormányzat Portálon (www.ohp-

20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül nyújtható 

be. További információk: www.szentendre.

hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hiva-

tali _ugyek/helyi-adok

eGYeztetés A Civil hÁzrÓl Augusztus 

25-én a Városháza dísztermében tartották 

a szentendrei civil szervezetek legújabb 

összejövetelét, mely során a várhatóan ok-

tóber elején megnyíló Civil Ház házirendjé-

ről és használati feltételeiről egyeztettek. 

A beszélgetést Lang András képviselő, a 

Mindenki Szentendréje Egyesület tagja és 

Pilis Dániel alpolgármester vezette. Jelen 

volt több közösségi-kulturális programok-

kal foglalkozó szervezet, sportegyesület, 

nyugdíjasklub és a Városfejlesztési Hivatal 

képviselője is.

A régóta várt civil közösségi tér az ön-

kormányzati tulajdonú volt Péter-Pál Ga-

lériában fog megvalósulni, október 1-jei 

kezdéssel. A részvételi szándékukat jelző 

civil szervezetek és egyesületek az évente 

fizetendő ingatlanhasználati díj és a rezsi-

költség megfizetése ellenében használ-

hatják majd az épületet. Jelen állás sze-

rint új résztvevők befogadásáról a többi 

egyesület dönt majd. A közösségi térben 

nem lesz lehetőség zenés-táncos prog-

ramok megrendezésére: a civilek főként 

megbeszélések, összejövetelek, informatív 

elő adá sok és az egyesületek fenntartásá-

hoz kötődő irodai munka céljára szeretnék 

használni az épületet. Az önkormányzat a 

házirend-tervezet megjelenését szeptem-

ber 15-ére ígérte, a következő tanácskozás 

ezután várható.

Fotó: Medveczki Tamás
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Iskolaőrök – átok vagy áldás?

A kormány határozata alapján 2020 szeptemberétől 491 állami intézménybe 
kerülnek iskolaőrök, köztük Szentendrére is, az Izbégi Általános Iskolába és a 
Váci SzC Petzelt József Technikum és Szakképző Iskolába. Az iskolarendőrség 
rendszeréről Szűcs Tamással, a PDSZ korábbi elnökével beszélgettünk.

Az iskolaőrök feladata lesz, hogy az erősza-

kot megszüntessék mind a diák-diák, mind 

a tanár-diák viszonylatban. Az iskolaőrök 

rendészeti szervként fognak működni, a 

rendőrség irányítása alatt. A kényszerítő 

eszközzel rendelkező őrök biztosítják – a 

tervek szerint –, hogy „a kijelölt oktatá-

si-nevelési intézmény pedagógusai, a ne-

velő és oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottai feladataikat zavartalanul el-

láthassák” – áll a rendőrség honlapján. Az 

iskolaőrök toborzása már megkezdődött, 

a legalább 8. általánost végzett őröket egy 

hónap alatt képzik ki.

Sokakat megdöbbentett, hogy az őrök 

kényszerítő eszközöket is alkalmazhatnak, 

azaz bilincset, vegyi eszközt (gázsprayt) 

vagy rendőrbotot. Ez különösen az általá-

nos iskolások esetében vet fel kérdéseket. 

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 

is foglalkozott a témával, részletesen ele-

mezve a gyerekek és az iskolaőrök jogait 

és lehetőségeit. Ebben arról is írnak töb-

bek közt, hogy az iskolai rendőri jelenlét-

nek van egy olyan olvasata, mely szerint 

az erőszak azonnali alkalmazására van le-

hetőség, és bármely cselekménynek lehet 

jogi következménye. Ez persze visszatartó 

erejű a gyerekek számára, akik sok eset-

ben nem tudják, hogy cselekményeiknek 

mi a jogi minősítése, így az iskolaőrök je-

lenléte önmagában is akadályozhat olyan 

tevékenységeket, melyek a szabadságjo-

gok gyakorlásának körébe, vagy a tanulók 

érdekérvényesítésének körébe tartoznak. 

Ezek pedig alapvetően legálisak, sőt akár 

támogatandóak is, mert ahogy a Gyer-

mekjogi Egyezmény fogalmaz, „az oktatás 

célja, hogy a gyerekek az emberi jogok 

gyakorlati megvalósulásáról tapasztalatot 

szerezzenek”. A gyerekek pedig ahelyett, 

hogy megtapasztalnák az emberi jogokat, 

öncenzúraként nem fognak lépéseket ten-

ni, holott tehetnének. Persze ez csak egy 

olvasata annak, ami az iskolákban történik.

„Erősödik az erőszak, ezért sokan keresik a 

megoldásokat. Különösen a nagyon nehéz 

terepeken, a halmozottan hátrányosan fog-

lalkozó diákokkal dolgozó pedagógusok 

biztonságérzetét átmenetileg növelni tud-

ja, ez viszont sem szakmailag, sem meg-

oldásként nem kezelhető. Hogy lássuk, 

miért elfogadhatatlan a kormány válasza: 

létrehoz egy jogintézményt, elsősorban – 

bár ezt nem mondják – a tanárok felé irá-

nyuló agresszió kezelésére, amivel ugyan 

sok tanár is egyetért, de mégsem jó, hogy 

ez megjelenik az iskolákban, mert lenné-

nek jobb módszerek is erre” – elemezte a 

helyzetet Szűcs Tamás, a Pedagógusok 

Demokratikus Szakszervezete, a PDSZ ko-

rábbi elnöke, a Szabad Európa podcastban 

beszélgetve velem a témában.

„A szakképzésben részt vevő iskolák közül 

250-en jelentkeztek, mint akik szívesen fo-

gadnák az őröket, és nem jelenthetjük ki, 

hogy a rendszer ideiglenesen nem nyújt se-

gítséget. Bár nem ismert, de országszerte 

sok helyen működik biztonsági szolgálat. 

Mi a prevenciót tartjuk megoldásnak, de 

én is voltam településen, ahol 10 éve az 

volt a kérdés, megszűnik-e az iskola, mert 

a tanárok nem mertek bejárni. Aztán lett 

őrszolgálat, és azóta mernek bejárni. Ha 

ilyen kérdések merülnek fel, akkor ott na-

gyon kemény állapotok vannak.”

Kutatások szerint, ahol ilyen rendszer be-

vezetésre kerül, ott az agresszió szintje át-

menetileg csökken, átalakul és áttelepül, 

majd adott esetben az agresszió formája 

áttevődik, és az iskolán kívül jelenik meg, 

ráadásul fokozottabb formában. Így válik 

pillanatok alatt egy pedagógiai képzés kri-

minológiai kérdéssé. Ha biztonsági őrök 

jelennek meg az iskolákban, azok átme-

neti tüneti kezelést jelentenek, viszont 

prevenciós program nélkül nem működik 

a történet. Egy olyan program van, amit a 

kormány erőteljesen támogat, az ENAB-

LE anti bullying program, melyre a tavalyi 

évben 23 millió forintot költöttek el, idén 

30 milliót terveztek be. Ehhez képest az 

iskolaőrökre 2,2 milliárdot költöttek el.

Az ENABLE programmal évente 500-600 

tanárt érnek el, akik számára ingyen biz-

tosítja az EMMI az képzést. A képzésen 

részt vevők nagy része fiatal pedagógus, 

akik bár megtanulják, mit és hogyan le-

hetne jobban csinálni, gyakran ellenál-

Fotó: ORFK/Németh-Mészáros Bálint

Kutatások szerint, ahol ilyen rendszer bevezetésre 
kerül, ott az agresszió szintje átmenetileg 
csökken, majd adott esetben áttevődik.
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lásba ütköznek. „A nyugdíjra váró, kiégett 

kollégákat kéne meggyőzni, így teljesen 

reménytelen lesz a program, nem fog meg-

valósulni, de el lehet mondani, hogy ki lett 

pipálva a feladat” – részletezte Szűcs. „Ha 

a testület 20-30 százalékát nem sikerül 

bevonni, akkor a program kudarcra van 

ítélve. Több tízmilliárd kéne mentorképzés-

re, szakemberekre. Ki lehetne választani a 

családsegítő és a szakszolgálatok bevo-

násával azokat a területeket, ahova még 

nagyobb kapacitás kéne, és oda fordítani 

extra energiákat. Mert a mostani megoldás 

nagyon primitív és leegyszerűsítő, amihez 

kapcsolódhat akár a családi pótlék elvé-

tele is, amit 2010 óta iskolalátogatáshoz 

kötöttek.”

reagál, nem megelőz

„Mi a baj az iskolaőri rendszerrel?” – tet-

tem fel a kérdést Tamásnak. „Az, hogy 

csak a tünetre reagál, és nem megelőz. 

Az agresszió nem önmagában van jelen, 

és nem egy pólusa és iránya van. Ez a 

megoldás csak a fizikai agressziót keze-

li, és abból is csak a tanár-diák közöttit 

alapvetően. Eközben minden kutatás azt 

mutatja, hogy az agresszió olyan fruszt-

rációból fakad, melyet nem biztos, hogy 

az iskolában szerez meg valaki, hanem 

többek közt a családból is jön. A baj az, 

hogy nem teszik mellé a valós megoldást, 

pedig az EMMI minden tárcát összefog, 

ami segítséget adhatna. Az érintett te-

rületen dolgozó tanárok 80-90 százalé-

kának nincs fogalma arról, milyen egyéb 

lehetőségei lehetnének az iskolaőrökön 

kívül. Átmenetileg sok helyen fog ered-

ményt hozni a program, amíg vissza nem 

áll az agresszió az eredeti szintre, vagy 

még nőni is fog. A legnagyobb gond az, 

hogy az egész kérdéskör fókuszba voná-

sával a hatalom egy félkatonai alakulatot 

hoz létre, ahelyett, hogy valódi megoldást 

keresve nem az okozatot, hanem az okot 

szüntetné meg.”

A témában megkerestük a Váci Tankerületi 

Központ igazgatóját is, de lapzártánkig nem 

kaptunk válaszokat a kérdéseinkre.

Zimre Zsuzsa

Hétköznapi hőseink

Hernádi Emil doktor meglepődött, hogy városunk díszpolgára lett, mondván: 
ő csak a munkáját végezte. Azóta többször eszébe jut egyik mestere, tanítója 
mondása, hogy elsősorban embernek kell lenni. Ő eszerint élt, eszerint 
dolgozott.

A filmművészet és az irodalom folyamato-

san megajándékoz bennünket, átlagem-

bereket különleges hősökkel. Irigykedve 

nézzük, ahogy a ballonkabátos, láthatatlan 

feleségéről hablatyoló detektív minden 

rejtélyt megold, ahogy a jámbor arcú zsa-

ru mindenkit lekaratéz. Végül is mindegy, 

hogy tűzoltó, katona vagy vadakat terelő 

juhász válik hőssé, mi szurkolunk neki. S 

akkor még nem beszéltünk az orvosokról. 

Gabriel García Márquez Juvenal Urbino 

doktor személyében halhatatlan alakot 

alkotott a Szerelem a kolera idején című 

gyönyörűséges regényben, mint ahogy Al-

bert Camus főszereplője, Bernard Rieux 

doki is a világirodalom része – nem is akár-

milyen része – A pestis című remekműben. 

Ám mégis az élet teremti számunkra az 

igazi hősöket.

A hétköznapi hősöket.

Hernádi Emil doktor néhány héttel ezelőtt 

még nem gondolhatta volna, hogy egyszer 

csak tapsvihar közepette őt ünnepli majd 

a jelenlévő közönség – no meg az egész 

város. A hetvenöt esztendős gyermekor-

vos aligha vágyott főszerepre, ahogy fo-

galmazott szerényen, visszafogottan: csak 

a munkáját végezte…

„Csodálatos ember, és ezt nem azért mon-

dom, mert ilyenkor illik szépeket mondani 

az ünnepeltről. Nekem főnököm, kollégám 

volt huszonhét éven át, nap mint nap láttam, 

tapasztaltam és átéltem mit jelent számá-

ra az orvosi eskü, és ez az olykor nehéz, de 

egyébként csodálatos szakma. Amikor a 

város meghirdette, hogy lehet javaslatokat 

tenni a díszpolgári címre, a Pro Urbe kitün-

tetésre, nem sokat gondolkodtam, elkezd-

tem aláírásokat gyűjteni, hogy ez a kiváló 

ember odakerüljön a listára, és megkapja 

azt a rangot, ami szerintem és talán sokak 

szerint megilleti őt. Most már elárulhatom, 

kétszázhúszan írták alá ezt a kérdőívet, 

ennyien álltak ki nyíltan Hernádi doktor 

mellett, mintegy üzenve a döntéshozóknak, 

hogy íme, itt van a legalkalmasabb alany, 

aki megérdemli, hogy díjazzák. Lehetett vol-

na sokkal, de sokkal több aláírás is ezen a 

bizonyos papíron, csakhogy a vírushelyzet 

miatt szinte lehetetlen volt nagyobb töme-

get, nagyobb létszámot elérni. Így aztán 

maradt a telefonálgatás, ám az élet és a 

városvezetés úgy hozta, hogy az én, a mi 

akaratunk, a mi óhajunk teljesült…”

Jeles Györgyné, Ildi mondta ezt, megany-

nyi pátosszal a hangjában. A huszonhét 

esztendő, amit együtt dolgozott Hernádi 

doktorral, hosszú, irtózatosan hosszú idő. 

Dr. Hernádi Emil I Fotó: Bellai László



Mi egész pontosan a környezetvédelmi 

ügyintéző feladata?

Feladata a közterületek, a parkok, a ját-

szóterek, a kutyafuttatók rendben tartásá-

nak koordinálása, a környezetvédelmi- és 

zöldprojektek, faültetések megtervezése, 

mely elsősorban koordinálási és projekt-

menedzselési feladat. Környezetvédelmi 

ügyintézőként hatósági munkát is végzek: 

fakivágási-, zajvédelmi engedélyek kiadá-

sa, az illegális szemétlerakással kapcso-

latos ügyintézés tartozik a hatáskörömbe.

Van koncepció vagy teljesen új alapokra 

helyezi a zöldterületek kinézetét?

Van a városnak egy koncepcióterve, mely 

irányokat és elveket jelöl, de konkrét vi-

rágültetési tervek is szerepelnek benne. 

Ez elég terjedelmes anyag, melyet annak 

megfelelően alakítunk, hogy illeszkedjen 

a városképbe, a város jellegzetességeihez. 

Körülöttünk természetvédelmi területek 

vannak, ezért igyekszünk természetközeli 

koncepciót tervezni, melynek része, hogy 

ne legyenek idegenhonos fajok, vagy oda 
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„A fenntarthatóság is fontos szempont”

Július óta tölti be a Polgármesteri Hivatalban a környezetvédelmi 
ügyintéző pozíciót Hazai Attila. Vele beszélgettünk a terveiről, a város 
zöldterületeiről, a feladatokról és hatáskörökről, valamint a Hamvas 
Béla utcai fakivágásról.

Csoda-e, ha mellette, mögötte állt végig, 

és szinte az élharcosa lett annak a kez-

deményezésnek, hogy a dokié legyen a 

díszpolgári cím.

Az orvosé, aki erre aligha számított.

„Nem most volt, amikor Szentendrére ke-

rültem, de napra pontosan emlékszem rá, 

1985. március 15-én álltam munkába ab-

ban a rendelőben, ahonnan a közelmúlt-

ban nyugdíjba vonultam. Akkoriban még 

Budafokon laktam, és nap mint nap egy 

Trabanttal gurultam ki ebbe a hangulatos 

kisvárosba, amit aztán hamar a szívembe 

zártam. Rajongásig szeretem Szentendrét, 

igazi otthonra leltem itt, 1986-ban sikerült a 

lakótelepen, az úgynevezett angol házak-

ban lakást szereznünk, és azóta vagyok 

városlakó, közben Pismányba költöztünk, 

családi házba. Lett négy gyerekünk, közü-

lük a fiam, Tamás egy éve átvette a praxi-

somat, ő lépett a helyemre, és én büszke 

vagyok rá, hogy a családi örökség folyta-

tódik, és ha benyit a rendelőbe egy szülő 

a gyerekével, akkor megint egy Hernádi 

vizsgálja majd…”

Hétköznapi hőssé válni talán a legnehe-

zebb.

Mert kitűnhet a munkájával egy színész, 

felkavaróan megformálva egy drámai 

vagy nagyon is könnyed szerepet, figu-

rát, lőhet világbajnoki győzelmet jelen-

tő gólt a futballista, beszélhet lyukat a 

gyomrunkba, az agyunkba, a lelkünkbe 

egy nagyotmondó populista politikus, 

ám orvosként maradandót alkotni, ahhoz 

bizony nagyon sok minden kell. Elsősor-

ban a szakma iránti alázat, a megszerzett 

tudás és tapasztalat, az emberismeret, 

és még sorolhatnánk. Ildikó azt mondja, 

Hernádi doktor még a legriadtabb, leg-

hangosabban síró gyerekeket is meg-

nyugtatta pusztán a jelenlétével, a hang-

jával, a stílusával. Ha kellett, nap mint nap 

túlórázott, ha beteghez hívták, szinte soha 

nem mondott nemet.

„Azt gondolom, nagyszerű emberek élnek 

Szentendrén. Tudósok, művészek, sporto-

lók, akik olyan életpályával rendelkeznek, 

ami után méltóak egy ilyen díjra, amit most 

én kaptam. Meglepett, hogy kitüntettek. 

Többször is elolvastam a polgármester 

úrtól kapott levelet, melyben jelezték, hogy 

készüljek. Azóta többször eszembe jut az 

egyik mesterem, tanítóm mondása, hogy 

elsősorban embernek kell lenni. Én eszerint 

éltem, eszerint dolgoztam. Annak idején 

például Dunaújvárosban, majd Balatonfü-

reden és immár évtizedek óta Szentendrén. 

A feleségem is gyermekorvos, a Heim Pál 

Gyermekkórházban végzi a munkáját. És 

én sem hagytam abba a tevékenységemet. 

A fiam olykor megkér, hogy ugorjak be he-

lyette, és boldogan teszem. Rengeteg em-

léket cipelek a lelkemben. Ez a harmincöt 

esztendő, ami mögöttem van Szentendrén, 

olyan, mintha legalábbis három és fél év 

lett volna. A város is egészen más volt ak-

koriban. Számomra valahogy szerethetőbb 

volt. Jönnek elő az emlékképek, például ar-

ról a kislányról, a három iker közül az egyik-

ről, aki egyszer csak agyhártyagyulladást 

kapott, meglehetősen kritikus állapotban 

volt, ám szerencsére felépült, és évekkel 

később már kollégaként találkozhattam 

vele, ő is gyermekorvos lett. Gyönyörű mun-

ka a miénk, s ha azt mondom, hogy szinte 

állandó szolgálatot jelent, akkor nem is túl-

zok. Talán ezért van kevés barátom, de ez a 

díj azt mutatja, hogy azért sokan, valóban 

sokan tudják, hogy itt vagyok és dolgozom. 

Csak a munkámat végzem…”

Kell-e nekünk Vészhelyzet George Cloo-

neyval, vagy doktor House a botjával?

Kell-e nekünk kitalált hős, amikor itt van 

dr. Hernádi Emil, immár Szentendre dísz-

polgára?

Sinkovics Gábor

Fotó: Bellai László
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nem illő fák a városban. Szentendre alap-

vetően mediterrán jellegű város, az itteni 

adottságoknak megfelelően lehet és kell 

alakítani a városképet.

Mi az, amit biztosan szeretne megvaló-

sítani?

Vannak elképzeléseim, de ezek még nem 

kerültek be a koncepcióba. Szentendre 

például híres a templomairól, és ennek 

megfelelően rengeteg kereszt van a város-

ban, köztük olyanok, amelyek elhanyagol-

tak, látszik, hogy nincs gazdájuk. A Szent 

András templomnál, a Vasvári-lakótelepen 

a közösség gondozza a keresztet, ezt sze-

retném máshol is elérni, és párbeszédet 

kezdeményezni a gyülekezetekkel, a helyi 

egyházi vezetőkkel. Ez csupán egy példa, 

emellett természetesen sok más projekt 

is tervben van.

Sok támadás éri az önkormányzatot, hogy 

elhanyagolt az utak menti növényzet, be-

lógnak fák, zavarják a kilátást. Várhatnak 

a lakók ebben változást?

A feladatot a Városi Szolgáltató és alvállal-

kozói végzik, ilyen például a kaszálás. Múlt 

héten egyeztettem az illetékes vezetővel, 

és kontrollálni fogom, hogy a kijelölt terv 

szerint haladnak-e. Hogy mindenki értse, 

hogyan zajlik a folyamat: kezdés a 11-es 

út, aztán a főútvonalakon (Kálvária, Szent-

lászlói) haladnak, így mennek a további 

közterületekre. Szeretném, ha lenne erre 

egy részletes táblázat, egy jól átlátható 

rendszer. A turistaforgalom egyre kevés-

bé koncentrálódik a belvárosra, az embe-

rek kimennek a Skanzenbe, Dobogókőre, 

Pilisszentlászlóra, és amit az utak mellett 

látnak, az alapján mondanak rólunk véle-

ményt.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a kerítéstől 

az út szegélyéig lévő közterület zöldkar-

bantartása és téli síkosságmentesítése az 

ingatlan tulajdonosának a feladata. A Váro-

si Szolgáltató munkatársai heroikus mun-

kát végezve kaszáltak olyan területeket is, 

amelyek nem tartoznak az ő feladatkörük-

be. Már jeleztük a lakosságnak, hogy ez az 

ő feladatuk lesz a jövőben, ennek ellenére 

sokan számon kérték az új vezetésen, hogy 

miért nincs lenyírva a fű. Fontos tudni, mert 

emiatt szintén sokan bírálták a városve-

zetést, hogy a szúnyoggyérítés sem a mi 

feladatunk: a Katasztrófavédelem végzi, 

és ők döntik el, mikor és hol gyérítenek. 

Az önkormányzatnak csupán kiegészítő 

gyérítésre van lehetősége, amit meg is 

fog tenni, de hangsúlyozom, a gyérítés 

nem önkormányzati hatáskör. Csakúgy, 

mint a Duna korzó, ahol a Városi Szolgál-

tató munkatársai lepermetezték a gyom-

növényeket a kövek között, az elszáradt 

növények viszont ott maradtak. A terület 

a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság 

védműve a Dunától számítva átlagosan 

10 méteres sávban, tehát nem a VSZ NZrt. 

munkaterülete.

Térjünk vissza a terveire…

A terveim közt szerepel lakossági fórumok 

és közösségi programok szervezése, ahol 

kikérjük a helyiek véleményét. Nem azért, 

mert nekem nincs szakmai véleményem, 

hanem azt gondolom, meg kell kérdezni 

az embereket arról, mit szeretnének látni 

a lakókörnyezetükben, majd meg kell vizs-

gálni szakmai szempontok alapján, hogy 

elképzelésük indokolt-e, kivitelezhető-e. 

Erre jó példa, ha azt mondom, tervezzünk 

együtt egy emberforma szobrot. A megbe-

szélésen gyúrunk egy emberformát, ami-

nek van hasa, feje, lába. Ha ez kész, utána 

– a szakma szintjén – Dávid-szoborrá lehet 

faragni. Úgy vélem, hogy meg kell kérdezni 

az embereket, mert senki nem szeretné, ha 

a lakóhelyén úgy történne zöldberuházás 

vagy parkfejlesztés, hogy nem tud róla, 

vagy nem mondhat róla véleményt.

Nemrég nagy port vert fel a Hamvas 

Béla utcai fakivágások ügye. Mi történt 

ott pontosan?

A Hamvas Béla utcai csatornarekonstruk-

ció során fákat vágtak ki, melyet sokan 

nehezményeztek. A fákat a lakosok ül-

tették 20-30 éve. Közműre nem szabad 

fát ültetni, illetve ha oda lettek telepít-

ve, akkor a közmű tulajdonába kerülnek, 

mert ha bármilyen anomália lép fel, akkor 

nem lehet a fakivágási engedélyre vár-

ni, hanem azonnal lépni kell. Ilyen eset 

például egy csőtörés. Ezt sajnos itt is 

tapasztaltuk, a betoncsövek illesztései-

nél a gyökerek benőttek, és károsították 

a csatornát, ezért fákat kellett kivágni. 

Ahol lehetett, például a nagy platánfánál, 

a munkások igyekeztek megóvni a nagy 

átmérőjű gyökereket. Nem egy fát men-

tettünk meg így szerencsére! A városrész 

végül modern infrastrukturális fejlesztést 

kapott, a csatornarekonstrukciónak kö-

szönhetően. A jövőben, hogy ezeket a 

problémákat elkerüljük, készül egy út-

mutató, hogy hova, milyen fát érdemes és 

szabad ültetni, és milyen lehetőségeknek 

vannak.

Mi a helyzet a locsolással, vagy annak a 

hiányával?

A locsoláshoz kell víz, autó és ember. Nem 

a víz a legnagyobb tétel, bár kell egy hiva-

talos vízvételi pont. Viszont fizetni kell az 

embert, az autót egyaránt. Megítélésem 

szerint az esztétikumon túl a fenntartha-

tóság is fontos szempont. Például egy 2×2 

sávos főút mellett tápozva, locsolva és 

sok növényt összeültetve sem tud olyan 

szép lenni egy virágágyás, mint egy bala-

toni sétányon, ahol ott a Balaton párája, és 

emberek sétálnak autók helyett.

Akkor, ha jól értem, újra kell gondolni, 

hogy milyen növények kerüljenek ki…

Igen, át kell gondolni, hogy egyáltalán 

szeretnénk-e a 11-esre muskátlit. Sze-

retnénk, ha a 11-es környezete szép és 

rendezett lenne. De lehetnének kiemelt 

ágyások vagy parkok, amelyek igazán lát-

ványosak. Kérdés, hogy legyen-e valami 

végig az út mentén, ami nem olyan muta-

tós, mintha a kiemelt kereszteződéseknél 

alakítanánk ki szép ágyásokat. Számos 

lehetőség van ezen a területen, amit ki 

lehetne aknázni.

Zimre Zsuzsa

A terveim közt szerepel lakossági fórumok 
és közösségi programok szervezése, 
ahol kikérjük a helyiek véleményét.

Hazai Attila I Fotó: Medveczki Tamás
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Szentendre képeslapokon

Ürmös Lóránt

Fénykép a dr. Vass József miniszter Inas Otthon építéséről az 1920-

as években. Ma a II. Rákóczi Ferenc iskola épülete.

Az 1910-es évekbeli képeslapon együtt szerepelt az Irgalmas 

nővérek számára készült katolikus Leánynevelő Intézet és a 

Templomdombon 1912-ben épült katolikus Elemi Fiúiskola.

A volt Pajor kúriából átalakított Jókai Református Elemi és Polgári 

Iskola az 1920-as években. A képeslapot Glaser Lajos adta ki Bu-

dapesten. Ma az épületben a Ferenczy Múzeumi Centrum működik.

Az Érseki Leánynevelő Intézet. A Hangya Szövetkezet által kiadott 

képeslap 1918-ból.

Az Irgalmas Nővérek Érseki Leányiskolák épülete. Képeslap az 

1930-as évekből.

Diákok a Templomdombi Római Katolikus Elemi Fiúiskola előtt. A 

képeslap az I. világháború előtt készült.
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KIÁLLÍTÁS

hAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka u. 7.

szeptember 2. szerda 18.00
ÁBRÁNYI 100
Egy romantikus szentendrei 
álmodó
Kamarakiállítás Ábrányi Emil 
költő, műfordító, újságíró 
(1850–1920) emlékére
Nagy idők nagy kortársa 
címmel az olvasóteremben 
előadást tart Praznovszky 
Mihály irodalomtörténész
A kiállítás megtekinthető 
október 13-ig

ÚJMŰhelY GAlériA
Fő tér 20.

tria mala – tűz tenger 
Asszony
Gallai Judit Ágnes képzőmű-
vész kiállítása
Megtekinthető: szeptember 
6-ig

szeptember 9. – október 4.
Permanens konfliktusok
Verebics Ágnes és Verebics 
Katalin képzőművészek 
kiállítása

MANk GAlériA
Bogdányi u. 51.

szeptember 2. – 27.
Találkozás
Erős Apolka szobrászművész 
kiállítása

szentendrei régi Művésztelep
Bogdányi u. 51.

Szobrok a kertben
Szabadtéri szoborkiállítás
Megtekinthető szeptember 
27-ig

KMETTY MúZEuM
Fő tér

Kmetty János, az örök kereső
Nyitva: keddtől vasárnapig: 
10.00–18.00
A pénztár 17:30-ig tart nyitva

kOvÁCs MArGit MÚzeUM
Vastagh György utca

Kovács Margit, a Duna király-
nője
Új, állandó kiállítás
Nyitva: hétfőtől vasárnapig: 
10.00–18.00
A pénztár 17:30-ig tart nyitva

hOrvÁth eNDre GAlériA
Balassagyarmat
Rákóczi fejedelem út 50.

Aknay János Kossuth-díjas 
festőművész kiállítása
Megtekinthető október 22-ig

ELŐADÁS

fereNCzY MÚzeUM
Kossuth L. u. 5.

szeptember 10. csütörtök, 
18.00
Ekler Dezső és meghívott 
vendégei építészet-herme-
neutikai sorozata I.
A palimpszeszt város, a 
rétegződő térszövegek. Hogy 
olvasunk, és hogyan olvas-
sunk várost. A tértraumák, 
a kettőzött tértörténetek, 
Jacques Derrida filozófus és 
a heterotópiák értelmezése, 
Michel Foucault történész, 
filozófus nyomán.

hAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvÁr
Pátriárka u. 7.

szeptember 9. szerda 18:00
Aromaterápiás előadás
Gyógyítsd meg a családod!
Itt az ősz, a gyerekek vissza-
térnek az iskolába-óvodába, 
a mostani egészségügyi 
helyzet is bizonytalanná 
teszi, mire készüljünk. Fő a 
megelőzés!

szeptember 16. szerda 18:00
A kifestőkönyvtől a szabad 
alkotásig
Kettinger Klári szocioterape-
uta előadása
Az előadásban arról lesz szó, 
hogyan fejezhetjük ki színek-
kel és formákkal önmagun-
kat, hogyan kezdjük, milyen 
folyamatot indíthat el egy 
olyan egyszerű dolog, mint 
például a színezés.

KÖNYV

írÓk BOltJA
1061 Budapest
Andrássy út 45.

szeptember 8. kedd 17.00
Teremtés – Ferenczy Noémi 
művészete
A kivételes életművet bemu-
tató, új kutatási eredménye-
ket is tartalmazó reprezenta-
tív katalógus Bodonyi Emőke 
kurátor tanulmányával a 
Ferenczy Múzeumi Centrum 
gondozásában jelent meg

KONCERT

BArCsAY MÚzeUM UDvArA
Dumtsa J. u. 10.

szeptember 6. vasárnap 
19.00
Violectrik 
Lantos Zoltán és Dj Andrew 
különleges felállású elektro-
nikus jazzduója
Lantos Zoltán (hegedű, ének, 
élő elektronika) és Andrew 
J (lemezjátszó, laptop, élő 
elektronika) szabad zenei 
párbeszéde  elektromos 
hegedűvel, olykor live sam-
plinggel, ének- és beszéd-
hangeffektekkel amit DJ 
groove-okkal, élőben születő 
hangmintákkal és psziche-
delikus lebegésekkel dúsít 
tovább.

DUNAPArti MŰvelőDési 
HÁZ
Barlang
Duna korzó 18.

szeptember 4. péntek 20:00
Bánfalvi Eszter Kvartett (BEK-
VART) / ANDD
belépő: 1000 Ft
A színészekből álló BEKVART 
nagyon hangos koncertje – 
hogy tudsz ennyi szöveget 
megjegyezni?

szeptember 8. kedd 19:30
Borbély Műhely évadnyitó 
jazzklub
belépő: 1000 Ft / 1200 Ft
„A szép este és a jó koncert 
garantált.” (JazzMa)

szeptember 11. péntek 20:00
VAN filmzenekar
belépő: 1500 Ft 
A dalok egytől egyig, ízig-vé-
rig koppintások, értelmetlen 
dalszöveggel, amelyek 
meghallgatása rosszabb, 
mint bármi a világon, amit 
időpazarlásnak hívunk.

szeptember 12. szombat 
18:00
Görög táncház
zenél az Akropolis Compania 
zenekar
A belépés ingyenes!

szeptember 15. kedd 19:30
Citera Jazzklub 5. évadnyitó
Vendég: Sztojka Villanycitera
A belépés ingyenes!
Kalandozás a citera és a jazz 
világában Dömény Krisztián 
vezetésével

szeptember 18. péntek 20:00
Fák Alatt / The Sharonz
belépő: 1000 Ft

Van ez a műfaj, amit úgy 
hívnak: magyar alter. Na, mi 
pontosan ebből a műfajból 
kiindulva szerettünk volna 
valami újat csinálni.

szeptember 19. szombat 
21:00
Jammal & The Groovetroop
A belépés ingyenes! 
BrassBeat; azaz a hip-hop, 
pop, R’n’B, illetve rap zene 
keveredése a fúvószenével. 
A produkció a „KÖSZÖNJÜK, 
MAGYARORSZÁG!” program 
keretében valósul meg.”

szeptember 25. péntek 20:00
Európa Kiadó
belépő: 2500 Ft
A hazai pop-rock történet 
egyik legmeghatározóbb 
zenekara

szeptember 26. szombat 
20:00
Kiscsillag: Tompa kések 
lemezbemutató turné
belépő elővételben 2700 Ft, 
a koncert napján 3500 Ft
A nőknél, akik egyedül élnek, 
tompák a kések

skANzeN AMfiteÁtrUM
Sztaravodai út 75.
(rossz idő esetén Skanzen 
Vigadó)

szeptember 13. vasárnap 
19.00
Neoton Família sztárjai
Jegyek vásárolhatók: jegy.hu, 
az Interticket hálózatban és a 
Skanzen jegypénztárában

GYEREK

hAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka u. 7.

szeptember 8. kedd 10:00
Szüreti mulatság kicsiknek
Zenés-mesés szüreti mulat-
ság Balázs Mariettával.

P’Art Mozi

szeptember 2. szerda
18:00 AZ IGAZSÁG (106’)(12)
20:00 TITKOK ÉS IGAZSÁGOK 
(100’)(16)

szeptember 3. csütörtök
18:00 MIUTÁN ÖSSZECSAP-
TUNK (103’)(16E)
20:00 PALM SPRINGS (90’)
(BA) – máris kultuszfilm lett!

szeptember 4. péntek
16:00 DANIEL (138’)(16)
18:30 MIUTÁN ÖSSZECSAP-
TUNK (103’)(16E)
20:15 PALM SPRINGS (90’)
(BA) – máris kultuszfilm lett!
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szeptember 5. szombat
16:00 CORPUS CHRISTI (115’)(16) – 
„NYISD KI A SZEMED!” SOROZAT (Du-
naP’Art Filmklub)
18:10 JONAS KAUFMANN – AZ ÉN BÉ-
CSEM (98’)(12E)
20:00 MIUTÁN ÖSSZECSAPTUNK (103’)
(16E)

szeptember 6. vasárnap
16:00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI – IMP-
RESSZIONISTA RITKASÁGOK (80’)(12)
17:25 MIUTÁN ÖSSZECSAPTUNK (103’)
(16E)
19:10 PALM SPRINGS (90’)(BA) – máris 
kultuszfilm lett!

szeptember 7. hétfő
16.05 PESTI BALHÉ (107’)(16) Lóth Balázs 
filmje
18.00 CORPUS CHRISTI (115’)(16)-igaz 
történeten alapul
20.00 TITKOK ÉS IGAZSÁGOK (100’)(16) jó 
francia-belga vígjáték

szeptember 8. kedd
17.00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI – IMP-
RESSZIONISTA RITKASÁGOK (80’)(12)
18.30 EMMA (125’)(12) CINEBOOK SORO-
ZAT (DunaP’Art Fimklub)

20.40 PESTI BALHÉ (107’)(16) Lóth Balázs 
filmje

szeptember 9. szerda
18.00 VAD BALATON (62’)(6) ÖKOPARTY 
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
19.05 TŐRBE EJTVE (130’)(12) izgalmas 
krimi-vígjáték f: Chris Evans, Daniel Craig

szeptember 10. csütörtök
16.00 MULAN (120’)(12) -nagyívű családi 
kalandfilm
18.05 TÉBOLY (90’)(16) – feszült thriller 
Russel Crowe fantasztikus alakításával
20.00 BTS BREAK THE SILENCE: THE 
MOVIE (90’)(6) a világpremierrel egyidő-
ben!

szeptember 11. péntek
16.45 SOSEM KÉSŐ (95’)(12) romantikus 
ausztrál vígjáték
18.30 A PÁSZTOR (91’)(16) EGY P’ARTON 
AZ ALKOTÓKKAL SOROZAT
20.15 MULAN (120’)(12) -nagyívű családi 
kalandfilm

szeptember 12. szombat
14.00 MULAN (120’)(12) -nagyívű családi 
kalandfilm
16.05 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: FRIDA 
KAHLO (90’)

17.40 MÁSSÁG, MINT BRAND-IDENTI-
TÁS-KÉRDÉS A FRIDA KAHLÓ-ÉLETMŰ-
BEN
19.30 PESTI BALHÉ (107’)(16) Lóth Balázs 
filmje

szeptember 13. vasárnap
14.30 A DZSUNGEL KÖNYVE (105’)(6) 
élőszereplős családi kalandfilm
16.20 MULAN (120’)(12) -nagyívű családi 
kalandfilm
18.25 BTS BREAK THE SILENCE: THE MO-
VIE (90’)(6) a világpremierrel egyidőben!
20.00 TÉBOLY (90’)(16) – feszült thriller 
Russel Crowe fantasztikus alakításával

szeptember 14. hétfő
16.45 SOSEM KÉSŐ (95’)(12) romantikus 
ausztrál vígjáték
18.30 INKÁBB LENNÉK ÖZVEGY (100’)(12)
f:Anette Benning és Bill Nighy
20.15 A PÁSZTOR (91’)(16) Illés László 
filmje

szeptember 15. kedd
16.50 A PÁSZTOR (91’)(16) Illés László 
filmje
18.30 1917 (119’)(16) LÉLEKMOZI SOROZAT 
(DunaP’Art Filmklub)
20.35 TÉBOLY (90’)(16) – feszült thriller 
Russel Crowe fantasztikus alakításával

kUltUrÁlis ÖrÖkséG NAPJAi

2020. szeptember 19-20.

Helyszínek:

Szentendrei Régi Művésztelep és a MANK Galéria 

(Bogdányi u. 51.)

ÚjMűhely Galéria (Fő tér)

ÁllANDÓ PrOGrAMOk

Bemutatkoznak az alkotóházak és a művésztelepek – a Szent-

endrei Régi Művésztelep kertjében adunk ízelítőt a Szigligeti, a 

Zsennyei, a Galyatetői, a Kecskeméti, a Hódmezővásárhelyi és 

a Mártélyi Alkotóház és a Szentendrei mellett a Hódmezővá-

sárhelyi Művésztelep színes, több évtizedet felölelő, a magyar 

művészeti életet meghatározó múltjába és jelenébe.

válogatás a kép/test/lét összművészeti programsorozat 

kiállításainak anyagaiból

MANK Galéria // Találkozás – Erős Apolka kiállítása

szentendrei régi Művésztelep kertje // Szobrok a kertben – 

Szabadtéri szoborkiállítás

ÚjMűhely Galéria // Permanens konfliktus – Verebics Ágnes és 

Verebics Katalin kiállítása

2020. szeptember 19. szombat

11:00-13:30 szitanyomás workshop // ÚjMűhely Galéria

Készíts saját vászontáskát Deim Pál, Korniss Dezső vagy Bartl 

József motívumaival.

13:30-16:00 Művészeti séta és nyitott műtermek szentend-

rén // ÚjMűhely Galéria – MANk Galéria, szentendrei régi 

Művésztelep

A művészeti séta első állomásaként a Szentendre Fő terén 

található műemléki ÚjMűhely Galériát tekintjük meg, majd a 

művészek által megfestett kultikus szentendrei tájakat, hely-

színeket járjuk végig. A séta a Szentendrei Régi Művésztelepen 

ér véget. A programot Krizbai Éva múzeumpedagógus vezeti.

16:00-18:00 Hogyan hat a szobrászat és a food design egymás-

ra? – tárlatvezetés erős Apolka kiállításán // MANk Galéria

Találkozás másokkal, önmagunkkal, gondolatokkal, érzésekkel. 

Egy belső utazás, amit a szobrok és az ételek segítségével 

élhetünk át, Erős Apolka szobrászművésszel és Chován Dóra 

food designerrel.

2020. szeptember 20. vasárnap

11:00-13:30 Kalandozás Pemzlivel // MANK Galéria

Játékos művészeti kalandozás Magyarország tájain, nagy vizei 

mentén: képzeletben ellátogatunk a Balaton partjára, a Duna 

mellé Szentendrére vagy éppen a Tisza partjára Hódmezővá-

sárhelyre, ahol közösen alkothatunk a Kalandozás – Pemzlivel 

című foglalkoztató füzet segítségével.

13:30-16:00 Művészeti séta és nyitott műtermek szentendrén 

// MANk Galéria, szentendrei régi Művésztelep – ÚjMűhely 

Galéria

16:00-17:30 tárlatvezetés // ÚjMűhely Galéria

Tárlatvezetés Verebics Ágnes és Verebics Katalin Permanens 

konfliktus című kiállításán.

17:30-18:00 szabad – kortárs táncművészeti performance 

Mangi kornélia előadásában // ÚjMűhely Galéria

A természet hangjai által inspirált szóló, mely az anyatermészet, 

élővilág, időjárás, természeti erők által keltett neszek, hangok, 

zörejek, dallamok, erők, dinamikák, hullámok mozgásban való 

megjelenítése, mozdulatokban való újjászületése. A kortárs 

táncművészeti performance Mangi Kornélia előadásában lát-

ható.

A programok mindegyikére a jelentkezés regisztrációhoz kötött 

a kozonseg@alkotomuveszet.hu címen.
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Gondolkozz globálisan, cselekedj helyben!

„Think global, act local!” – az elmúlt években egyre többször hallani 
ezt a felszólítást, amelynek az elmúlt hónapok történései még nagyobb 
súlyt adtak. A július 8-án indult El kell sajátítanunk az „elég” kultúráját 
sorozatunk következő részében ezt a témát jártuk körül.

Az üzenet nem véletlen. A globalizáció 

következményeként a világ minden ré-

sze bekapcsolódott a kereskedelembe, a 

tárgyaink nagy része Kínából érkezik, a tej 

Lengyelországból, az alma a németektől, 

a kocsink pedig ki tudja honnan. Eddig is 

tudtuk, hogy a piacok egymásra vannak 

utalva, a Covid-19 pedig a saját bőrünkön 

éreztette mindezt. A globalizáció megje-

lenése, ahogy az lenni szokott, életre hív-

ta a globalizáció-ellenes mozgalmakat is, 

melyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a 

harmadik világ országai kiszorulnak a ja-

vakból, miközben a termelésben erőteljes 

részt vállalnak, még azon az áron is, hogy 

a természeti környezetük egyre pusztul. 

Ezért sokan úgy vélik, ennek megakadá-

lyozására inkább a helyi termelőket és 

kereskedőket részesítik előnyben, még 

akkor is, hogy sok esetben magasabb áron 

szűkebb választékot, vagy csak igényjel-

legű termékeket tudnak vásárolni. Pedig 

az ötlet és a mögötte lévő üzenet nem új 

dolog, már a 1980-as években terjedni 

kezdett, először Franciaországban, később 

uniószerte. A hagyományos és tájjellegű 

élelmiszerek nemzeti kulturális örökség 

részének tekintése 1992-ben kezdődött, 

és mára több mint 4000 élelmiszert jelent 

világszerte.

Slow food mozgalom

Bár igyekszem magyarul írni, nem terjedt 

el még magyar kifejezés a slow food moz-

galomra, mely honnan máshonnan, mint 

Olaszországból indult el még 1989-ben, 

és azóta világszerte ismert lett. A nem-

zetközi mozgalom céljai között szerepel a 

helyi étkultúra és gasztro-kulturális sok-

színűség megőrzése, s egyben védelme, a 

helyi élelmiszerek bemutatása, a komótos 

étkezés elsajátítása, a biológiai sokféleség 

megőrzése.

100 miles diet – avagy az 50 km-es 

étkezés

Nem eretnek dolog (sőt!), hogy az ember 

igyekszik helyben termelt élelmiszert fo-

gyasztani. A Föld bizonyos pontjain ez elég 

nehézkes, de szerencsére nálunk könnyen 

megvalósítható, bár ha az ember jobban 

beledolgozza magát a témában, hamar 

szembesül vele, hogy sok mindent nem 

tud a megadott feltételeknek megfelelően 

beszerezni, sok terméktől pedig egyszerű-

en búcsút kellene venni, amibe bele sem 

gondolunk, például a nádcukortól az olíva-

olajig, vagy épp a parajdi sótól a déligyü-

mölcsökig, de akár a rizstől is elköszönhet, 

aki nem lakik a Kiskunság közelében. Per-

sze kevesen vannak, akik ennyire komolyan 

veszik a dolgot, de az alapvetést érdemes 

megfogadni, és megnézni, mi érhető el 50 

kilométeres vonzáskörzetünkben.

Zöldségkosár

Meglepő vagy sem, szintén a franciáktól 

érkezett a zöldségközösség, vagy zöld-

ségkosár rendszere. Az „Associations pour 

le maintien d’une Agriculture paysanne” 

(AMAP) kifejezés azt jelenti: Szövetség a 

Paraszti Mezőgazdaság Fenntartásáért. 

Ez annyit takar, hogy a kistermelőket köz-

vetlenül támogatják a vevők. A zöldség-

kosárra általában egy évre fizetnek elő a 

vásárlók, havonta azonos összeget fizetve, 

így a termelő tud tervezni azzal, mennyi 

zöldséget vessen, és hányan fognak tőle 

vásárolni. Korábbi számunkban már írtunk 

a Háromkaptár Biokertészetről (ld. 2020. 

április 22-i lapunk), mely Tahitótfaluban 

termel, és hasonló elven működik, megfe-

jelve azzal, hogy ők biológiai gazdálkodást 

folytatnak. A rendszer itt annyival más, 

hogy az összes terméket osztják el a vásár-

lók közt, így ha sok terem valamiből, sokat 

kapnak a vevők, ha kevés, akkor keveset. A 

Biokert Szigetmonostor működik hasonló 

rendszerben, hat hektáron termelve élel-

miszert, az Életkert pedig Pomázról látja el 

zöldséggel a vásárlókat, szintén biológiai 

gazdálkodást folytatva. Cserkúthy Balázs 

Sziget Kincse névre keresztelt vállalkozá-

sában szintén öko élelmiszereket termel, 

ahol hírlevélből lehet megtudni, mikor mit 

kínál a gazda.

Lokál Kosár

Kicsit hasonló elvet követ a nemrég létre-

jött Lokál Kosár, mely egy olyan webáruház, 

ami segít összekötni a Szentendre környé-

ki gazdákat és a minőségi élelmiszerekre 

vágyó lakosokat. Itt nem megadott termé-

keket kap az ember, hanem maga válogat-

hatja össze, mire van szüksége, legyen szó 

kenyérfélékről, tésztákról, tojásról, tejter-

mékről vagy épp húsáruról. A Covid-19 

alatt jött rá Panyi Zsuzsi és Zsolt, hogy mi-

vel rendkívül nehézkes a vásárlás, az áru 

Panyi Zsuzsi és Panyi Zsolt
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nem jut el a vásárlókhoz, tenni kell valamit. 

„Úgy éreztük, óriási lehetőséget kaptunk! 

Élni akartunk vele, jobbá tenni a világot, úgy, 

hogy a szűkebb környezetünkben teszünk 

valamit, ami mindenki számára hasznos és 

amihez értünk. Fontosnak tartjuk, hogy a 

környezetünkben élőket és az ő gazdasá-

gaikat éltessük, hogy az általuk megtermelt 

minőségi élelmiszerek hosszú távon táplál-

hassanak minket” – részletezte Zsuzsi az 

ötlet megszületését, amit tett követett, és 

pillanatok alatt létrehoztak egy webáru-

házat, és megalkottak egy brandet. Hogy 

egy termelő bekerülhessen az áruházba, 

sok kritériumnak kell megfelelnie. Fontos a 

jó minőség, bár, ahogy Zsuzsi fogalmaz: „A 

Dunakanyar, a Szentendrei-sziget a terme-

lők és gazdák szempontjából egy aranybá-

nya!” Így nem volt nehéz dolguk összegyűj-

teni a partnereket, akiket már korábban is 

ismertek. A vásárlók számára egyszerűbbé 

válik a beszerzés, hisz nem kell üzletekbe, 

termelőkhöz rohangálni, hanem házhoz 

szállítva érkezik az áru. Kíváncsi voltam, 

tapasztalata szerint mi érdekli jobban az 

embereket: a helyi termelők támogatá-

sa, vagy inkább a minőség az elsődleges 

szempont. „Ez nem vagylagos kérdés. A 

Lokál Kosárban található élelmiszerek kü-

lönleges válogatás, kettőnk személye egy-

fajta szűrő, ami a helyi minőséget képviseli. 

Az élelmiszerek minősége és íze, a házhoz 

szállítás, valamint az igényes megjelenés 

egyaránt fontos, ez nem lehet választás kér-

dése, és ezt a vásárlóink is így gondolják.” 

Zsuzsi szerint a csomagolásmentesség az 

élelmiszer higiénikus szállítása és a Covid 

miatt nem jó megoldás, viszont a csoma-

golóanyagot visszaveszik a vásárlóktól, és 

visszajuttatják a termelőknek, akik ennek 

kifejezetten örülnek.

Családi farm a szigeten

A Molnár család Kisorosziban a Dunaka-

nyarban egyedülálló módon Black An-

gus marhákat tenyészt családi gazdál-

kodásban. A 20 üsző és a tenyészbika, 

Matyi 2015-ben érkezett meg a farmra, 

ahol hatalmas legelőkön élik gondtalan 

és szabad életüket. Az eredetileg Skóci-

ából származó állatok jól alkalmazkod-

nak a körülményekhez, így a szigetet is 

hamar megszerették. A szabadtartásban 

tartott, saját takarmánnyal etetett állato-

kat egy-másfél évesen vágják le, amikor 

súlyuk 500-570 kiló. „Mára az állomány 37 

anyatehénből és két tenyészbikából áll, a 

szaporulat folyamatosan változik. Az an-

gus mellett ma már magyar tarkákat is 

tartunk, a friss tej és tejtermékek értéke-

sítését a jövőben szeretnénk kiterjeszteni 

a húsvásárlók körében is.” Gazdaságuk 

egyik különlegessége, hogy saját vágó-

híddal rendelkeznek, ahol kistermelők-

nek kínálnak bérvágást. A marhán kívül 

sertést, kecskét és juhot vágnak. „Az 

volt az elgondolás emögött, hogy a tér-

ségben sehol nem tudták a kistermelők 

hivatalosan levágni az állataikat, a nagy 

vágóhidakhoz sokszor nehéz bejutni egy 

marhával.” A gazdaság egyik fontos el-

gondolása, hogy a születéstől a vágásig 

végigkísérik az állatok életét. „Mi termel-

jük a takarmányt, amit esznek, mi figyelünk 

rájuk, amennyire csak lehet, igyekszünk 

a legteljesebb odafigyeléssel gondozni 

őket. Havonta egyszer van vágás, az ál-

latok a fülüktől a farkukig elkelnek. Saját 

lábszárat még egyszer sem ettem a négy 

év alatt…” – meséli nevetve. Bár én úgy 

gondolnám, ha ekkora az igény, logikus 

lenne az állománybővítés, Molnár Bence 

elmagyarázza, ez közel sincs így. „Ez az az 

állományméret, amire az infrastruktúránk 

és kapacitásunk megfelelő, illetve nem 

szeretnénk túlfeszíteni saját határainkat 

sem. Nekünk elég ennyi, hisz mellette 300 

hektáron folytatunk szántóföldi növény-

termesztést is.”

Ha valaki csak annyit engedhet meg 

magának, hogy a piacon járva a helyi 

kistermelőket részesítse előnyben, vagy 

keressen valakit, aki helyben árul húst, 

tejterméket vagy lekvárt, máris sokat tett 

azért, hogy a helyi gazdák fejlődhesse-

nek, vagy egyáltalán talpon maradhas-

sanak.

Zimre Zsuzsa

Eddig is tudtuk, hogy a piacok egymásra 
vannak utalva, a Covid-19 pedig a saját 
bőrünkön éreztette mindezt.

Angus marhák Kisorosziban

Molnár farm
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Az a szép zöld gyep…

Itt a bajnoki rajt, Batári Csaba a Dunakanyar Sportegyesület, Dombay 
Zsolt a Szentendrei VSE, Fitos József pedig a Sze-Fi Utánpótlás Klub 
nevében számol be a csapataik felkészüléséről és esélyeiről.

Poldi bácsi is boldog lenne. Naná. Sétálna 

a városban, előbb végig a Dumtsa korzón, 

közben felhörpintene egy hosszúlépést, 

ráadásként egy kisfröccsöt. Aztán csak 

menne, menne egészen a Kőzúzó útig, és 

azt látná, hogy megannyi gyerek rúgja a 

lasztit önfeledten, jókedvűen, elszánt te-

kintettel. Aztán Poldi bácsi pihenne egy 

keveset, betérne a Betérő vendéglőbe (ha 

van még ilyen…), és bandukolna tovább, vé-

ges-végig a tizenegyes úton, és meg sem 

állna a régi Papírgyári pályáig, és ott újra 

átélhetné mindezt, más dresszek, más szí-

nek – de hasonló lelkesedés. S ha ez nem 

lenne elég Poldi bácsinak, aki mintha csak 

magának mondaná: „Az a szép zöld gyep… 

istenem az a szép zöld gyep…”, hogy aztán 

csöndben folytassa az útját.

Fel, egészen fel Izbégig.

Van három pályánk – és van három csa-

patunk.

Lehetne ebből akár egyet is csinálni, egy 

amolyan „igazit”, erőset, anyagilag meg-

támogatottat, telis-tele tehetséges gye-

rekekkel, lelkes, szakmailag felkészült 

edzőkkel, felelősségteljes vezetőkkel, jö-

vőt építő megszállottakkal. Lehetne így is 

– talán egyszer ez is megvalósul. De most 

még három csapatunk van, bizony, bizony. 

Három, ebben a kisvárosban. S mivel kez-

dődik a bajnokság, már itt van a nyakunkon 

a rajt, a járvány utáni újrakezdés pillanata, 

érdemes esélyt latolgatni, helyzetjelentést 

adni, hogy a szentendrei futballműhelyek-

ben mi is a helyzet.

Mi is a helyzet azon a szép zöld gyepen…?

„Szeptember 5-én rajtol a szezon a szá-

munkra, és mi kilenc korosztályban indítunk 

csapatot. Büszkén mondhatom, hogy 146 

gyerekünk van, és ezek a srácok nem álltak 

le egy pillanatra sem a járvány ideje alatt. 

Természetesen betartottuk az akkori szabá-

lyokat, de a labda pattogott, gurult, süvített, 

mert az élet nem állhatott meg, s mert az 

élet számunkra a futballt jelenti. Most, hogy 

indul a szezon, bevallom, azért van ben-

nünk, bennem is némi aggódás és óvatos-

ság, de megpróbálunk a játékra és csakis a 

játékra koncentrálni. Az U17-es csapatunk 

bajnokesélyes, de ugyanezt elmondhatom 

az U13, az U14 és az U15-ös korosztályról 

is. Álszerénység nélkül kijelenthetem, hogy 

minőségi munka folyik nálunk, de ezt pon-

tosan tudják riválisaink, no meg azok a 

szülők is, akik idehozzák gyerekeiket. Fej-

lődünk, és nem csak szakmailag, hanem 

a hátterünket illetően is, a TAO-pénzeknek 

köszönhetően van már minőségi öltözőnk, 

műfüves pályánk, világításunk, s a tervek 

között szerepel egy új, kisméretű műfüves 

játéktér kialakítása is. További jó hír, hogy a 

Papírgyár pálya mellett már újra mehetünk 

az izbégi sporttelepre is. Igaz, feltételekkel. 

De ez is már jókora előrelépés…”

Fitos József, az egykori válogatott labda-

rúgó, a SZE-FI Utánpótlás Klub vezetője, 

mindenese, lelke mondta ezt – lelkesen.

Nagyjából három kilométerrel odébb is 

nagy várakozással tekintenek az őszi idény 

elé. Batári Csaba, aki egykoron a Fradiban 

is megmutatta tehetségét, immár a Du-

nakanyar SE tiszteletbeli elnöke és egyik 

edzője nagyon várja, hogy a gyerekei pél-

dául az Erzsébet elleni meccsel kezdjék 

meg a nagy menetelést.

„Kétszázhúsz növendékünk van, és ez ko-

moly szám, tisztességes utánpótlás-mű-

helyt jelent. Nyáron nagyjából húsz kissrác 

távozott tőlünk, nem is akármilyen csapa-

tokhoz, volt, akit az Újpest, volt, akit a Sze-

ged, és olyan is akadt, akit a Felcsút igazolt 

le, mondván, kiugró tehetségről van szó. Ez 

is jelzi a nálunk folyó munka minőségét, és 

ez ad nekünk erőt ahhoz, hogy évről évre 

nekifussunk az előttünk álló szezonnak, az 

előttünk álló feladatoknak. Nem tagadom, 

a srácokon még érződik a meccshiány, a 

vírus okozta kihagyás, mert hiába írtunk mi 

elő ilyen meg olyan edzéstervet, küldtünk 

nekik email-en feladatokat, azért ez nem 

ugyanaz, mint együtt tréningezni, együtt 

készülni a pályán. De innentől nincs kifo-

gás, meg kell mutatnunk, hogy a Kőzúzó úti 

sporttelepen nehéz lesz elbánni, legyőzni 

Szentendre aprónépét…”

Városunk nemcsak tehetséges gyere-

kekkel, megannyi utánpótlás-csapattal 

büszkélkedhet, van nekünk felnőtt, sőt 

öregfiúk gárdánk is. De akik meccsre jár-

nak hétvégente az izbégi pályára, azok ezt 

pontosan tudják. A kék-sárgában pom-

pázó Szentendrei VSE felnőtt csapata a 

Megye II-ben indul, nem titkoltan azzal a 

céllal, hogy az első öt hely valamelyikén 

végezzen. Dombay Zsolt, aki egykoron a 

Vasasban és a Fradiban is megfordult, sőt 

a korosztályos válogatottságig vitte, afféle 

Minarik Edeként irányítja az egyesületet, 

s a 170 gyerkőc mellett nagyon is fontos 

neki, hogy az úgynevezett „nagycsapat” 

méltón képviselje a várost.

„Többször is osztottunk, szoroztunk, s azt 

mondtuk, a Megye I nem ér meg huszon-

öt-harminc millió forintot évente, merthogy 

ennyibe kerül egy ilyen csapat fenntartása, 

mi inkább maradtunk szó szerint amatőrök. 

A játékosaink nem pénzért futballoznak, ha-

nem azért, mert imádják ezt a játékot. Le-

hetőség szerint környékbeli, sőt szentendrei 

labdarúgók futnak ki a pályára hétről hétre, 

és játszanak majd rangadókat Pomázzal, 

Leányfaluval és a környékbeli csapatok-

kal, olykor három-négy-ötszáz néző előtt. 

Nincs támogatónk, nincs fő- vagy alszpon-

zorunk, csak magunkra számíthatunk, de 

visz minket előre a lelkesedés, és ennek a 

gyönyörű sportágnak, no meg a városnak 

a szeretete…”

Poldi bácsi is boldog lenne.

Az Égigérő fűben nincs is szebb, mint ami-

kor gurul, pattog a labda.

Sinkovics Gábor

Fotó: pexels.com
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ESZEVESZETT MESÉK

Bubamara

Mámorító, puha, selymes éjszaka. A 

tompán megvilágított téren ifjak és 

szépkorúak ropják a táncot, a zene 

mint valami ősi rituálé, megmozgat 

mindenkit. Megmozgat és kirángatja a 

komfortzónájából. Ideje volt már bulizni 

egy nagyot. Elhagyni a biztonságos, 

szélcsendes öbölszerű hálószobát, 

kikapcsolni az unalomgerjesztő 

filmeket sugárzó televíziót, felvenni egy 

kényelmes vászonnadrágot, kobakra 

biggyeszteni egy jampis kalapot, karon 

ragadni az asszonyt, és irány a bál. De 

micsoda bál ez, hiszik vagy sem, az 

1730-as évek óta rendezik meg újra és 

újra, ragaszkodva a hagyományokhoz.

Ragaszkodva a mámorhoz.

Az augusztus 19-i szerb búcsú fontos 

eseménye a városnak. S leírom 

még egyszer, az 1730-as évek óta. 

A krónika szerint akkoriban avatták 

városunkban a Jézus Színeváltozása 

nevű, első kőből épített templomot. A 

Bogdányi utcában, a Lázár cár téren 

gyűltek össze most is szerbek és 

magyarok, barátok és ismeretlenek, 

kíváncsiskodók és hagyománytisztelők. 

Szentendre 120 szerb nemzetiségű 

lakossal büszkélkedhet. És ilyenkor, 

augusztus 19-én megsokszorozódik 

a számuk, az ország különböző 

pontjairól érkeznek ide rokonok, 

barátok, hogy együtt mulassanak. 

Mámorító éjszaka, és az igazi talán az 

lett volna, ha a Corner Étterem ablakán 

egyszer csak azt kiabálja ki Emir 

Kusturica: „Bubamara, bubamara…!”

S a hangulat a tetőfokára hág.

De a világhírű rendező utasításai nélkül 

is beleadott mindenki apait, anyait. 

Ezúttal a tököli Kolo zenekar játszotta 

a talpalávalót, de megtisztelte a 

rendezvényt a Tabán néptánccsoport 

is. S a mámorító éjszakán, a tompán 

megvilágított téren mintha ott 

táncolt volna Dadan Karambolo, az 

árnyékszékből kimászva, Grga Pitic 

a lenyűgöző fogsorával, és a nagyon 

is kacér Ida, a szőke fürtjeivel. De 

több, sokkal több egy szerb búcsú, 

mintha csak a Macskajaj zseniális 

zenéjére bulizna valaki. Igazi társadalmi 

esemény ez, s nemcsak a szerb 

kisebbség – Szentendre és környéke 

számára is. És ezért nem lehetünk elég 

hálásak Margaritovics Milenkó szerb 

önkormányzati vezetőnek, aki nagyjából 

huszonöt esztendeje szervezi, életben 

tartja, és levezényli az eseményt. Az 

idei volt az első olyan rendezvény 

a városban, amely valóban sokakat 

mozgatott meg a járvány után utcára 

hívott, szinte parancsolt megannyi 

helybélit és ideérkező vendéget, hogy 

együtt énekeljék a másik Kusturica 

film, az Underground csodálatos dalát:

Mesečina mesečina, olejo, olejo

S ment a kolo, ment – mindhalálig.

-sg-

vigyázzunk értékeinkre!

Az elmúlt napokban majdnem közlekedési 

balesetet okoztam. Az történt, hogy a Petzelt 

József Szakközépiskola és Szakiskola előtti 

útkereszteződésben két szemeteskukát láttam „PETZELT” 

feliratokkal. Nem akartam hinni a szememnek.

Mi szentendreiek azzal büszkélkedhetünk, hogy 

a Sztaravoda úti köztemetőben Petzelt József 

díszsírhelyénél ünnepelhetjük az 1848-49. évi 

forradalom és szabadságharc nagy nemzeti ünnepét.

Hogyan is született ez az emlékhely? Íme a rövid 

történet, ami a tisztképzéshez kapcsolódik.

1967. augusztus elsején megalakultak a Magyar 

Néphadsereg tisztképzést folytató tanintézetei, köztük 

a szentendrei székhelyű Kossuth Lajos Katonai Főiskola. 

A megalakulást több évig tartó építkezés követte 

a szentendrei laktanyában. Végezetül színház- és 

moziterem is épült, mellette könyvtár, múzeumi terem.

Dr. Marosán György hadművészet-történetet oktató 

tanár kapott megbízást a múzeumi anyagok gyűjtésére 

a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Az anyagok 

gyűjtése közben az intézet munkatársai hívták fel a 

figyelmét arra, hogy a szentendrei Kálvárián találhatók 

Petzelt József alezredes, az 1848-ban alapított Hadi 

Főtanoda igazgatójának földi maradványai.

A tanár úr ezt jelentette Kazai Barna vezérőrnagy 

főiskolaparancsnoknak, aki az akkor még fiatal tisztet, 

Fenyvesi Pétert bízta meg a további teendőkkel. 

Fenyvesi Péter a katolikus plébániához fordult Petzelt 

József sírjának exhumálása végett, egyben tudatta a 

város akkori vezetésével, hogy nagyszerű lehetőség 

nyílik egy emlékhely kialakítására. A városi vezetők 

vették a lapot és támogatták a kezdeményezést.

A KLKF dekoratőre, Matejka László tervezett egy 

szerény, de mégis méltó sírfeliratot. A Honvédelmi 

Minisztérium biztosított pénzt a kivitelezéshez.

Rövid idő alatt, 1977-ben készült el az 

emlékhely a városlakók megelégedésére.

Ezek után tisztelettel kérem a szakiskola vezetőit, 

hogy a kukákról távolíttassák el a „Petzelt” feliratot, 

és velünk együtt jobban vigyázzanak értékeinkre!

Fenyvesi Péter

nyugállományú honvédezredes

(1966 óta szentendrei lakos)
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A hamvas Béla Pest Megyei könyvtár kiállítással emlékezik meg Ábrányi emil költő 

halálának 100. évfordulójáról, aki Szentendrén 1920. május 20-án hunyt el. A kiállítás 

október közepéig látogatható.

Ábrányi Emil saját korában elismert és nép-

szerű volt, és amint más irodalmárokról, 

művészekről, róla is adtak ki képeslapokat a 

fővárosban. Feleségéről, Wein Margit ope-

raénekesről szintén jó néhány képes kártyát 

lehetett vásárolni, hiszen sokan gyűjtötték a 

színészek és színésznők arcképeit.

Ábrányi 1906-ban költözött ki Szentendré-

re. Főleg nyaranta tartózkodott itt (miköz-

ben Pesten is maradt lakása). Az impozáns 

kastélyt a Heidelberg családtól vette, akik 

a századfordulón képeslapon örökítették 

meg az épületet, Lichtenstein Miksa helyi 

kereskedő kiadásában. Lehet, hogy innen 

jött az ötlet, hogy ő is lefényképeztesse a 

villát, amint a családtagjaival a teraszon 

állnak. A Weisz Márk és Fia cég készített 

belőle lapot. Később többféle képeslap 

is ábrázolta a kis palotát, ezeket W. M. F., 

Fetter Viktor és Pálfy János jelentette meg.

A képeslapokat Szentendrén az üzletek-

ben árusították. Ábrányi ezeken levelezett 

ismerőseivel. A kiállításon hármat lehet 

látni, melyeket Budapesten adott postá-

ra, fővárosi címre. Az egyiken 1906-ban 

azt írta, hogy december elején költözik 

be Szentendréről Pestre. A másikon beje-

lentette, hogy a Kisfaludy Társaság ülésén 

saját maga szeretné felolvasni a versét. A 

harmadikon újévi jókívánságokat küldött.

A Gaján Éva helytörténeti könyvtáros ren-

dezte kiállítás magába foglalja a Szent-

endrén fellelhető Ábrányi-köteteket, köz-

tük dedikáltakat is. A képeslapok e cikk 

szerzőjének gyűjteményéből valók.

Ürmös Lóránt

Ábrányi Emil képeslapjai

„ékes ércek” gyűjtőjétől, Bakos lehel sándortól búcsúzunk

Újra elment közülünk valaki, akit sokan 

ismertünk és szerettünk.

Bakos Lehel aranydiplomás építészmér-

nök, Szentendre közéletének neves tagja, 

augusztus 8-án életének 83. évében rövid 

betegség után elhunyt.

Bakos Lehel határozott egyéniség volt, 

amibe belevágott, azt szívvel-lélekkel 

csinálta. Kiváló éptészmérnök, számos kö-

zépület tervezője, Pomáz főépítésze volt, 

de mi, szentendreiek, a művészet iránti ra-

jongása, gyűjtői szenvedélye és közéleti 

szerepvállalása miatt ismertük, szerettük 

és tiszteltük.

A Tervtanács, majd késöbb a Művészeti 

Tanács tagjaként küzdött Szentendre régi 

arculatának megörzéséért, szívvel-lélekkel 

segítette köztéri alkotások megvalósítá-

sát, tervezett, szervezett, mindennek utána 

járt, hogy megvalósulhasson az, amit jónak, 

szépnek tartott. Igy többek között Páljá-

nos Ervin Petőfi-szobra a Templomdombon 

vagy késöbb a Turul-szobor. A Fő téri Bla-

govesztenszka templom felújításának épí-

tésvezetőjeként városunk egyik legszebb 

műemlékének megújulását is segítette.

A honfoglaláskori érmekből és veretek-

ből hosszú évek alatt csodás gyűjteményt 

hozott létre, és az azokról készült művészi 

rajzait több kiállításon is bemutatta Ékes ér-

cek címmel, majd, előadásokat tartott a jobb 

megértés, a jelképek megismerése érdeké-

ben. A magyar kultúra, régmúltunk szerete-

te késztette arra, hogy őseink művészetét, 

mint múltbéli üzenetet, nekünk átadja.

Lehel igazi közösségi ember volt, számos 

egyesület, kör tagja, így a Petőfi Kulturális 

és Hagyományőrző Egyesületé is, innen 

ered egy évtizednyi személyes ismeret-

ségünk. Olyan embernek ismertem meg, 

aki mindig tettrekész, aki nem rejtette véka 

alá véleményét, aki kiállt az igazáért, má-

sok igazáért, a közösségért, aki kereste a 

hasonlóan gondolkodókat, a tenni kész 

embereket.

Sokan nem tudják, de szenvedélyes va-

dász is volt, valójában a természet szerete-

te vonzotta újra és újra az erdőbe, a puskát 

csak nagyon ritkán sütötte el.

Úgy érzett, mint Márai Sándor: „Mindennél 

fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat 

és életütemünket egyeztessük a természet 

nagy és örök ritmusával. Egyszerre kell élni 

a Nappal, a Holddal és a vizek áradásával, a 

hideggel és a meleggel: soha nem ellene, 

mindig belesimulva a világ összhangjába, 

a teremtés és pusztulás rendjébe.”

Bakos Leheltől augusztus 29-én a szent-

endrei köztemetőben vettünk végső bú-

csút.

Kun Csaba

a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző 

Egyesület elnöke
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KIEJTVE
... A HANGYA
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 KONCENTRÁLT 

FÉNYSUGÁR 


ÉKEZETES 
BETŰ

KÖTŐSZÓ

MEGOLDÁS 
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. szeptember 16-áig várjuk a szerkesztőségünk-

be, vagy a szevi@szentendre.hu email címre. A helyes megfejtők között egy 3000 

Ft értékű Lokálkosár csomagot sorsolunk ki.

A szerencsés nyertes nevét az október 6-i lapszámunkban tesszük közzé.

A július 8-i rejtvényünk helyes megfejtése a „feketéből feketébe” volt.

A nyertes: Korbely Ágnes

Nyereménye a P’Art Moziba egy szabadon választott filmre, és két főre szóló be-

lépőjegy.

GAZDIKERESŐ

Grisa gazdikereső a Szentendrei Árvácska 

állatmenhelyen. Három éves, szellemileg 

és fizikailag is rendkívül gyors szuka kutya.

Grisa utcagyerekből lett menhelylakó… 

már tudjuk, hogy honnan a leleményes-

sége, szellemi és fizikai gyorsasága. Meg-

találása előtt utcagyerekként, senki által 

nem szeretve, egy öttagú banda egyet-

len lánytagjaként küzdött nap mint nap 

az életben maradásért.

A Szentendrei Árvácska lakójaként Grisa 

ma már nem az életben maradásért küzd, 

hanem a szeretetért. Sosem lehet eleget 

abajgatni. Mérhetetlen szeretetigénye 

mellett nagyon gyors felfogású, kiváló 

tanítvány. Rendkívül ügyesen használja 

tanulás közben a figyelmét, az energiáit.

A mozgásigénye hatalmas, kiváló partne-

re lehet aktív időtöltést, kirándulást sze-

rető kétlábú „istenének”. Miután nagyon 

igényli az ember közelségét, a benti tartás 

ideális számára, a magányos élet nem az 

ő világa.

Jó tudni, hogy az emberek felé rendkívül 

nyitott, és egy csepp agresszió sincs ben-

ne, kutyatársaival szemben viszont eluta-

sító, és a macskákra sem barátként tekint, 

így egyedüli kutyusnak ajánljuk.

Ha úgy gondolod, hogy te vagy Grisa álom-

gazdija, akkor hívj minket (06/203846715) 

vagy írj facebook üzenetben és látogass 

el hozzánk a hét bármelyik délelőttjén, 

hogy megismerkedhessetek.

Ha a gazdija nem is lehetsz, de szívesen 

támogatnád Grisát, az alábbi formában 

teheted meg:

· számlaszámunkon: 64700076-10006234, 

a közlemény rovatba írd: Grisa, vagy

· adhat vonal-on: a 13600-as szám tárcsá-

zása után üsd be a 64-es kódot vagy

· egyszerűen csak látogasd őt meg az Ár-

vácskában és vidd el egy sétára.

Ha szeptember, akkor iskolakezdés, és ha 

iskolakezdés, akkor gyerekkönyvek – bár 

ebben a klasszikusban nem csak fiatal ol-

vasóink, hanem szüleik is rengeteg örömöt 

lelhetnek. Louisa May Alcott amerikai író-

nő „Kisasszonyok” című regénye először 

1868-ban jelent meg, de sokszínű témáival 

és életszerű szereplőivel az olvasók új ge-

nerációját is ugyanúgy hódítja meg, mint 

azokat, akik előttük forgatták a sok szere-

tettel és bölcsességgel megírt oldalakat. 

A történet végigkalauzol minket a négy 

March-lány felnőtté válásának évein, és 

olyan aktuális problémákat ölel fel, mint a 

testvérféltékenység, a nők érvényesülése 

a munka világában, vagy az igaz szerelem 

keresésének nehézségei. A történethez az 

írónő saját családjából nyert inspirációt: 

a könyv lapjain viszontláthatjuk a bölcs 

édesanya, a gondoskodó nővér, a tragi-

kusan fiatalon elhunyt középső testvér és 

a festői ambíciókat tápláló legkisebb húg 

alakját. Leginkább persze a szeleburdi, fiús Jo-t ismerjük meg közelről, aki tehetséges és 

tettrekész női figuraként igazi feminista ikonná vált, és a mai napig fiatal lányok tömegeit 

inspirálja arra, hogy minden nehézség ellenére kövessék álmaikat.

A történetből tavaly készült a legújabb, nagy sikernek örvendő filmadaptáció – ennek 

tiszteletére a kötet új kiadásban került a polcokra.

(Louisa May Alcott: Kisasszonyok, Manó Könyvek, 2020)

– vj –

KÖNY VA JÁNLÓ
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SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM / 2000 SZENTENDRE / SZTARAVODAI ÚT 75. / TELEFON: +36 26 502 500

KÖVESS MINKET!www.skanzen.hu

Bringatúrák a SkanzenBen!
különleges, tematikus tárlatvezetések két keréken 

hétvégenként szombaton és vasárnap.
részletek és regisztráció:



ADÁ SVÉTE L

Almási Katalin készpénzért 
vásárol legmagasabb áron 
bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, csil-
lárt, hangszert, könyveket, 
hanglemezeket, porceláno-
kat, csipkét, kitüntetést, régi 
pénzt, bizsukat, borostyánt, 
varrógépet, írógépet, törtara-
nyat, szőrmét, teljes hagya-
tékot díjtalan kiszállással, 
hétvégén is. 
Tel. 06-30-308-9148.

ÁLL Á S

A szentendrei közjegyzői irodá-
ba adminisztrátori munkakörbe, 
teljes munkaidőre munkatársat 
keresek. A jelentkezés feltéte-
le: tízujjas vakon gépírás tudás, 
valamint a Word szövegszer-
kesztő program szerkesztői 
szintű ismerete. Jelentkezés 
email-ben a molnar.bertalan@
kozjegyző.hu címen, vagy az 
iroda publikus telefonszámain. 
Dr. Molnár Bertalan közjegyző.

EG É SZS ÉG

Házhoz megyek! Fogsor készí-
tését, javítását vállalom garan-
ciával. Hívjon bizalommal! 
Tel. 06-20-980-3957.

I NG ATL AN

A Füzesparkban 57 nm-es lakás 
eladó. Tel. 06-20-425-9665.

OK TATÁ S

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

RÉG IS ÉG

Készpénzes felvásárlás! Arany 
10.000-25.000 Ft/g, ezüst 350 
Ft-tól, bizsukat, ékszereket, 
bútorokat, festményeket, 
Herendi-Zsolnay-Gorka-
-Meissen stb., karórákat, 
régi pénzeket, érméket, 
képeslapokat, kitüntetéseket, 
fényképezőgépeket, katonai 
eszközöket. Teljes hagyatékot. 
Díjtalan kiszállás, értékbecslés. 
V. ker. Szent István krt. 25. Tel. 
06-70-608-6082.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs, 
műgyűjtőnő legmagasabb 
áron, készpénzért vásárol 
festményeket, aranyakat, 
brilleket, ezüsttárgyakat, 
bútorokat, órákat, bronzokat, 
Herendiket, satöbbi, teljes 
hagyatékot. Kiszállás díjtalan. 
Üzlet: (06-1) 789-1693, 
06-30-898-5720, 
www.Aranybecsus.hu

SZOLG ÁLTATÁ S

Építőipari munkák! Hőszige-
telés, komplett lakásfelújí-
tás, kül- és beltéri burkolás 
referenciával Szentendrén és 
környékén. 
Tel. 06-20-341-4585.

Bútorasztalos. Egyedi méretű 
konyhák, szekrények, gardró-
bok, készítését vállalom. 
Tel. 06-20-349-2224.

Ács, tetőfedő, bádogos mes-
ter vállalja új és régi-tetők 
készítését, javítását, cserép és 
cserepeslemezből is. Kiszállás 
ingyenes. Augusztusi akció: 
06-30-518-0206.

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

Hűtőgép, villanytűzhely, mosó-
gép, mikrohullámsütő javítása 
sugárzásméréssel. 
Tel. (26) 788-367, 
06-30-950-4187, 
Mezei Sándor.
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Nőgyógyászat
Castrum Center
2000 Szentendre,

Paprikabíró utca 21. I/25.

Rendelési idő:
csütörtökön 12 órától

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

www.binobruno.com

FELHÍVÁS

szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé 

önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására:

Cím 
(Szentendre)

Terület
Ingatlan-

nyilvántartási 
megnevezése

Övezeti 
besorolás

haszonbér 
használati díj

Pályázati 
biztosíték

9715 hrsz.
Kő-hegy,
zártkert

5647 gyümölcsös Mk/2 kertes 
mezőgazda-
sági övezet, 
Natura 2000

33 882 Ft/hó +ÁFA 10 000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába

2020. szeptember 10. 9 óra 00 percig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, 

amely a www.szentendre.hu/ingatlanportal

internetes oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

FELHÍVÁS

szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé 

önkormányzat tulajdonában álló lakás közérdekű célból 

történő bérbeadásáról:
hrsz.

lakás címe
szoba-
szám

komfort- 
fokozat

alap- 
terület

lakás állapota
lakbér 
Ft/hó

8634/65
Kálvária u. 24.

A. ép. II. em. 7. ajtó
1,5 komfortos 37,60 m2 rendeltetésszerű

üres
24.254,-

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 

szeptember 22. 11 óra 00 percig kell benyújtani. 

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, 

amely a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

ügyfélszolgálati irodáján vehető át 

vagy a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

internetes oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

FELHÍVÁS

szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé 

önkormányzat tulajdonában álló lakás közérdekű célból 

történő bérbeadásáról:
hrsz.

lakás címe
szoba-
szám

komfort- 
fokozat

alap- 
terület

lakás állapota
lakbér 
Ft/hó

8634/3/A/18
Károly u. 4. fszt. 3.

2 összkomfortos 55 m2 rendeltetésszerű
üres

50.684,-

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 

szeptember 22. 10 óra 00 percig kell benyújtani. Minden 

szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati 

irodáján vehető át vagy a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

internetes oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a 

tulajdonában lévő 1039/2 hrsz-ú, természetben Bükköspart 34. 

szám alatt található, 34 m2 alapterületű helyiség bérbevételére. A 

pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 2020. 

szeptember 23. 9 óra 00 percig kell benyújtani. Minden szüksé-

ges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási 

Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a www.szent-

endre.hu/ingatlanportal oldalról letölthető.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Szentendre Város 

Egészségügyi 

Intézményei pályázatot 

hirdet klinikai-

szakpszichológus (felnőtt) 

munkakör betöltésére 

heti 15 órában, 

közalkalmazotti 

státuszban.

Bővebben: szevi.hu/allas



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

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

Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
Huszár Gyógyszertár,
Pomáz, Huszár utca 2.,
+36/26-999-425

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

M e G h í v Ó

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete 2020. szeptember 7-én (hétfőn) 8.00 órai 

kezdettel közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Városháza (2000 Szentendre, Vá-

rosház tér 3.) kistárgyaló terme.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár 

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében 

lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni, 

javaslattal élni.

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.

Vanyák Gábor Ferenc elnök

M e G h í v Ó

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete 2020. szeptember 3-án (csütörtökön) 9.00 

órai kezdettel közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Városháza (2000 Szentendre Vá-

rosház tér 3.) kistárgyaló terme

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár 

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében 

lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni, 

javaslattal élni.

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.

Német Vince elnök

M e G h í v Ó

Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete 2020 szeptember 7-én (hétfőn) 15.00 órai 

kezdettel közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Városháza (2000 Szentendre, Vá-

rosház tér 3.) kistárgyaló terme.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár 

Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében 

lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni, 

javaslattal élni.

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.

Halper Dávid elnök

2020. július hónapban elhunyt szentendrei lakosok

Dr. Farkas László 77 év

Jámbor András 67 év

Csanádi László 72 év

Dr. Benediczki István 88 év

Reisch Róbertné 77 év

Lőrinczy Zsolt 54 év

Marton Györgyné 74 év

Jámbor Éva 52 év

Kauer Mártonné 66 év

Farkas Ilona 86 év

Kozma Péterné 93 év

Kerekes Imréné 91 év

Mihályi János 87 év

Belák Istvánné 69 év

Nagy Ferenc 72 év

Krammer János 93 év

Kocsis Mihályné 84 év

Mondja el véleményét, és váljon a közösség hangjává! A megújult Szentendre és Vidéke egy nyitott és autonóm városi lap, amelyben az 
olvasó nem csupán passzív befogadó, de véleményalkotó és szerkesztő is egyben. Célunk, hogy odafigyeljünk egymásra, meghallgassuk a 
különböző véleményeket, és együtt tegyük jobbá Szentendrét. Várjuk olvasóink leveleit, véleményét az alábbi e-mail címen. Lehet kérdezni, 
kritizálni, témát felvetni, de akár cikket is írni. Beérkezett leveleinkből minden lapszámban válogatunk, a felvetett kérdéseiknek pedig utánajá-
runk. E-mail: szevi@szentendre.hu
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 ZENE 
MUSICA BEATA VEGYESKAR
kórusvezető: Bokorné Forró Ágnes

+3670 977 5930
www.musicabeata.hu

musica beata kórus
FILIBILI NÉPDALKÖR
népdalkör vezető: Soós Réka

+3620 955 9577

 SZÍNJÁTSZÁS 
SZENTENDREI GYERMEKSZÍNHÁZ ÉS
KREATÍV SZÍNHÁZI STÚDIÓ – KANYAR-GO
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
vezeti: Kertész Kata

+3620 324 8158
szentendrei gyermekszínház

és kreatív színházi stúdió

 BABA-MAMA 
BABA-MAMA KLUB
Vezeti: Bitter Anna

+3626 311 943
szentendrei baba-mama klub

IRON MAMI BABA-MAMA TORNA
Foglalkozásvezető: Driszkuné Szilágyi Éva

+3670 548 4461
iron mami baba-mama torna

 TÁNC, MOZGÁS 
SZENTENDRE TÁNCEGYÜTTES
vezetők: Fitos Dezső

+3630 644 5240
és Kocsis Enikő

+3630 979 1424
szentendre táncegyüttes

DIÓTÖRŐ BALETTISKOLA
vezetők: Gyúróné Domján Andrea
és Gyúró Tamás

+3620 933 5468
www.diotorobalett.hu

diótörő balettiskola

NO COMMENT HIP HOP TÁNCISKOLA
további információ: Klausz Nikolett

+3620 219 7184
no comment hip hop official

GYÓGYTORNA
vezeti: Vajda Ágnes

+3630 355 4164

MERIDIÁN TORNA
vezeti: dr.’ Kemenyeczky Edit

+3620 430 9999

YOGA FLOW
foglalkozás vezető: Kender Kriszti

+3620 421 9743

KORTÁRS BALETT FELNŐTTEKNEK
Jelentkezés: Stefanovics Anna

+3620 574 8852

KORTÁRS&BALETT
TÁNCCSOPORTSZENTENDRE
Vezetők: Stefanovics Anna

+3620 574 8852
és Kósa Zsó© a

+3630 732 5374

 HOBBI, KÖZÖSSÉG 
GYERMEKPSZICHODRÁMA CSOPORT
Vezetik: dr. Szentes Annamária

+3630 228 2659
jeney gabriella

+3630 210 9488

SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI PROGRAM
Vezeti: Makay László

+3630 500 8119

SAKK-KÖR TANFOLYAM
Vezeti: Tusák József

+3630 209 3302

FALIKÁRPITSZÖVŐ SZAKKÖR
Vezeti: Czakó Margit iparművész

+3620 619 9812

BÉLYEGGYŰJTŐ KÖR
Vezeti: Sánta Hajnalka

+3626 310 532

FELNŐTTMEGŐRZŐ | TÁRSASJÁTÉKOS KLUB
Klubvezető: Bese Károly
www.felnottmegorzo.hu

felnőttmegőrző - társasjátékos klub

SZENTENDRE GYÖKEREI BARÁTI TÁRSASÁG 
Vezeti: Boda Anikó

+3630 678 3695
 boda@technokon.hu

KÉK DUNA NYUGDÍJAS KLUB 
Vezeti: Baróthy Lászlóné

+3626 787 707 

ARANYKOR KÖZPONT KURZUSAI:
EGYENSÚLYTRÉNING
SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Vezeti: Novák Mária

+3630 692 4746 
 korkozpont@gmail.com

TANFOLYAMOK, KLUBOK,
SZAKKÖRÖK, MŰVÉSZETI
CSOPORTOK 
a Szentendrei Kulturális Központban

2020-2021

A Barlang a Dunaparti Művelődési Ház pinceklubja és kerthelyisége.

Rendszeresen nyitva tartó büfé,
koncertek, változatos szabadidős
és közösségi tevékenységek,
zenés- és irodalmi estek, táncházak,
gyermekprogramok…
Részletes információ és folyamatosan 
bővülő programkínálatunk:

barlang

A tanfolyamokról további fel-
világosítás kérhető a Dunaparti 
Művelődési Házban
www.szentendreprogram.hu

Duna korzó 18.

+3626 312 657 | +3626 301 088

lindenberger.dora@szentendre.hu



 szeptember 26. 
Szigligeti Ede:

A CIGÁNY
Soltis Lajos Színház

Rendező: FÁBIÁN PÉTER,BENKÓ BENCE

 október 9. 
Mark St. Germain:

TÁNCÓRÁK
Rózsavölgyi Szalon

Szereplők: Józan László | Ullmann Mónika

 november 6. és 7. 
Kurt Weill – Bertolt Brecht:

KOLDUSOPERA
Budaörsi Latinovits Színház

& Szentendrei Teátrum
Szereplők: Brasch Bence | Ilyés Róbert

| Takács Katalin | Kurta Niké |
Chován Gábor | Bohoczki Sára

 november 22. 
Wolfram Lotz:

NEVETSÉGES SÖTÉTSÉG
Színház- és Filmművészeti Egyetem

& Szentendrei Teátrum
Rendező: DOHY BALÁZS

 november 29. 
MÉDEIA

KV Társulat – TRAFÓ
Szereplők: Száger Zsuzsanna |

Radnay Csilla | Spiegl Anna
| Urbanovits Krisztina

Rendező: CZUKOR BALÁZS

 december 6. 
Charles Perrault

HAMUPIPŐKE
Noir Színház, mesejáték

2020. ŐSZI-TÉLI PROGRAMOK

szentendreiteatrum.hu Szentendrei Teátrum szentendreiteatrum


