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Z generáció

2020. SZEPTEMBER 25-27.
Szeptember utolsó hétvégéjén Szentendre főtere és sétálóutcája
megtelik finom borok ízével és kellemes jazz muzsikával, de
az idei Jazz- és Bornapok forgatókönyvét átírta a járvány-helyzet.
A közkedvelt, közel egy évtizedes hagyományokkal rendelkező
eseményt 2020-ban is megtartjuk, új koncepció szerint. A bor

BORKÓSTOLÓK, BORSZAKMAI PROGRAMOK, BORVACSORÁK
VÁROSI VENDÉGHÁZ
A Bujdosó Pincészet programjai: mesterkurzusok,
borkóstolások, borterápia, kiállításmegnyitó.

és a jazz muzsika persze elengedhetetlen, de az éppen aktuális

TOURINFORM IRODA UDVARA

járványügyi helyzetet szem előtt tartva, és az aktuális egész-

Szentendre a konyhában „receptkóstoló”

ségügyi ajánlásokat betartva a programok késő délutántól estig

Gasztro Borséta

tartanak, mérhető látogatószámú helyszíneken: éttermekben,
szabadtéri udvarokon. Az idén Szentendrei Jazz- és Boresték-re
keresztelt rendezvény színes programkínálatának kialakításához

BISTRO ST. ANDRÉ és CHRISTINE CAFE
Borvacsorák

a Szentendrei Kulturális Központon kívül a városi kulturális intéz-

OFFLINE CENTER

ményei és vendéglátóhelyei is hozzájárultak.

Taste&Play és a Szentendre Barátai Egyesület

Az események zöme belépőjegyes, egyes koncertek és progra-

WineTrek programja

mok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

KŐHEGYBOR ONLINE KÓSTOLÓ

A rendezvényt az éppen aktuálisan érvényben lévő kormány-

KULTURÁLIS PROGRAMOK

rendelet szerint szervezzük és tartjuk meg, így a program-

SZENTENDREI TEÁTRUM

és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk!

"A cigány" a Soltis Lajos Színház előadásában

Kérjük, olvassa el Járványügyi ajánlásunkat, és a rendezvényen
csak egészségesen vegyen részt!

FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
Kortársalgás, tárlatvezetés, meseterápiás foglalkozás
MANK

Részletes program, információ, jegyvásárlás,
regisztráció és a járványügyi ajánlás:
WWW.SZENTENDREPROGRAM.HU
SZENTENDREI JAZZ- ÉS BORESTÉK

IKONCERTEK BORKÓSTOLÓVAL
BARCSAY MÚZEUM UDVARA
Kozma Orsi és Banyák József duó
Váczi Eszter & Quartet
BARLANG UDVAR
Európa Kiadó
Kiscsillag
PÓTKULCS és MŰVÉSZ ÉTTEREM
jazzkoncertek

Kurátori tárlatvezetéssel egybekötött finisszázs,
borkóstoló, szabadtéri filmvetítés
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Be kell vallanom, a 13. lapszámunk témaválasztása
egészen rendhagyó módon történt, ugyanis ezúttal
a gombhoz varrtuk a kabátot. Még augusztus utolsó
napján keresett meg egy lelkes, kilencedikes gimnazista
azzal, hogy olvas egy könyvet, és szívesen írna róla
ajánlót. Ismertem a regényt, rám is nagy hatással volt,
és bár lehet róla jót és rosszat is mondani, egy biztos,
olyan kérdést vet fel, ami az embert öntudatra ébredése
óta kíséri: Van-e értelme az életnek? Igen ám, de
ebben a könyvben a kérdést kamaszok próbálják egyre
kétségbeesettebben megválaszolni, így aztán már
csak egy gondolat választotta el szerkesztőségünket
attól, hogy mi lenne, ha mi is utánajárnánk, vajon a mi
fiataljaink hogy vannak, hogy érzik magukat Szentendrén,
a világban, egyáltalán mi foglalkoztatja manapság őket.
Így lett a szokásos egy helyett, ezúttal kétoldalas
az „utca embere” rovatunk, ugyanis nagyon bíztunk
abban, hogy a kérdésünkre hosszabb, és korosztálytól
függetlenül valamennyi olvasónk számára
elgondolkodtató válaszok születnek majd. Igaz,
újságírónk és fotósunk az anyagért kétszer is útra kelt,
tudniillik elmondásuk szerint, a mi Z generációsaink
nagyon nehezen voltak lencsevégre kaphatók, mondván
nem szeretik a nyilvánosságot, sőt, utálják magukat
fotón visszalátni. Pedig milyen jó lenne, ha mindannyian
tudnák – amit mi, Y, X generációsok és Boomerek
már tudunk –, hogy szépek, s hogy övék a jövő.
Ha pedig ezek a fura fogalmak az ábécé utolsó
betűivel most még nem mondanának önnek semmit,
javaslom, kezdje az olvasást a 6. oldalon, ahol
Steigervald Krisztiánnal, a Generációk harca című könyv
szerzőjével készült interjúnk segít az eligazodásban.
Fogadja szeretettel ezt a lapszámunkat is!
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Millennium I Magyar Balázs, Baly I behance.net/Baly

Tisztelt Olvasó!

A Z generáció jövőképe
Nem könnyű kitalálni, hogyan tovább az érettségi után. Maradjon az ember helyben – Szentendrén, vagy Magyarországon? Avagy
irány külföld? Erről kérdezte Zimre Zsuzsa szeptember elején városunk fiataljait, Medveczki Tamás pedig lencsevégre kapta őket.

4 —a téma

Rövidtávú elképzelésem határozottan az, hogy befejezzem az egyetemet. Nem vonz a külföldi munka, szeretnék mondjuk egy banknál
elhelyezkedni stabil fizetéssel. Emellett sok időt szeretnék tölteni a
barátaimmal, itt heverve Szentendrén a Duna-parton. (Júlia)

Nyolc évig éltem Szentendrén, nagyon szerettem és szeretem, de
már Budapestre költöztem. Az érettségi vagy egyetem után Hollandiába szeretnék menni, de ha változnak a dolgok, és jobb lesz
a politikai helyzet, akkor maradnék. Anglisztikát szeretnék tanulni,
azzal itthon és külföldön is el lehet helyezkedni. (Imola)

Az lenne jó Szentendrének, ha fent tudnánk tartani azt a művészeti
kultúrát ami eddig is jelen volt, csak szeretném, ha a korombeliek
egyre többen tudnák magukat megmutatni, és élni Szentendrének
azzal az alkotó energiájával, ami ezt az egész csodás atmoszférát
fenntartja. Szerintem nagyon jó, ami itt jelen van, és ezt szeretném
továbbvinni, erősítve a művészeti vonalat. Az életemben szeretném
fenntartani a vállalkozó létem azon részeit, amit már elkezdtem,
szeretnék Szentendrén egy festőstúdiót és egyben stúdiólakást,
mert az az álmom, hogy itt lakjak. Pont ezért nagy csoda nekem,
hogy az első kiállításom is Szentendrén lesz, itt a Foltban. Festeni is
itt kezdtem el, így számomra abszolút él a kijelentés, hogy Szentendre a művészet városa, hisz engem is Szentendre ihletett meg. (Fanni)

A jog, amit tanulok, Magyarországhoz köt, ezt nem lehet külföldön
csinálni. Az állami szféra hibáit és a fizetésbeli különbségeket is
látom a versenypiaccal szemben, de én abban hiszek, hogy ha
változást akarunk elérni, akkor menni kell. Kívülről nem lehet változtatni. Ha változást akarunk látni, akkor nem hagyhatjuk az idősebb
generációra ezeket a szakmákat, az elöregedő társadalomnak nem
kell az örökkévalóságig bírói pulpituson ülni. (Bettina)

Sok minden köt a városhoz, sokáig a környéken éltem, és itt dolgoztam. Most egyetemre járok, ide pedig bulizni, vagy a Dunához.
Most ötödéves vagyok az egyetemen, vergődök, és keresem a helyem. Keresem mi az, amivel nem fog a munkám Magyarországhoz
kötni, és mi az a munkakör, amivel minél kevesebbet kell az állami
szférával foglalkozni, ugyanis az államtól minél távolabb szeretnék
maradni. (Bence)

22 éves vagyok, biciklisfutárként dolgozom egy olasz étteremben.
Nagyon szeretem, mert nem munka számomra, hanem életérzés,
de szeretnék még azért tanulni is. Vagy erdésztechnikumot, vagy
autószerelő technikumot csinálnék szívem szerint, de még nem
tudtam választani a kettő közül. Az érettségi után nem vettek fel
egyetemre, így maradt a munka. Bárhogy is alakul, szívesen élnék
az agglomerációban, nem a város közepén. Az én korosztályomban
nem sok embernek van jövőképe, nem lehet előre tervezni. De lehet,
hogy nem is akarnak – ki tudja? (Márton)

Most kezdem Angliában az egyetemet. Azért döntöttem az Egyesült
Királyság mellett, mert kint bővebb a lehetőségek tárháza, illetve
úgy érzem, ott magasabb a képzés szintje, és az itthoni politikai
helyzet is zavar. Azt viszont nem tudom, hogy itthon vagy külföldön
akarok-e majd élni, de olyan szakot választottam amivel mind
itthon, mind kint el fogok tudni helyezkedni. Szeretnék visszajönni,
mert szeretek itt élni, szeretem Budapestet és Szentendrét is, és
bízom benne, hogy a kint szerzett tudás és tapasztalat sokat fog
segíteni itthon. (név nélkül)

A szüleim Kárpátaljáról származnak, 25 éve költöztek ide, én már
ide születtem a testvéremmel együtt. Szentendre régen sokkal jobb
volt, most már alaposan benépesedett, mindenkinek kocsija van,
ettől borzalmas a közlekedés. Pismány kicsit más, de azt érzem,
hogy jövőre, ha befejezem a sulit, akkor inkább külföldön próbálok
szerencsét. (Patrik)

Hogyan képzelem el a jövőm? Egy darabig még itt, de kezd egy
kicsit sok lenni a városból, a sok hisztiből, hogy az előző vezetéssel
is baj volt, a mostani vezetéssel is baj van, soha semmi nem jó itt
az embereknek. Szeretem a várost, a barátaimat, és szerettem itt
felnőni, de sajnos nagyon sokan költöznek ide, és megváltozott
a város. Ez nagyon nem tetszik. Akár belföldre, akár külföldre is
szívesen mennék, nyugdíjasként meg a Balaton mellett képzelem
el magam. (Rácz Koppány)

Szentendrén dolgozom, és szeretnék is maradni, mert a fiatalok
jövőjének része kell legyen egy olyan nyugalmas környezet, ahol
dolgozhat, és ami mentálisan megnyugtatja. Nekem ez a környezet
jelenti azt. Budapest belvárosában soha többé nem dolgoznék újra,
mert azt éreztem, hogy amint leszállok a buszról, bevennék egy
Xanaxot, annyira feszült a város. Az, hogy a Rómain lakom, és ide
járok, nekem egy terápia, ezért is gondolom azt, hogy Szentendréről
nem kéne elmenniük a fiataloknak, hanem itt kéne jövőképet kialakítaniuk, ami nyilván nehéz, de nem elképzelhetetlen. Én itt képzelem
el a jövőm, és lehet, hogy még egyszer ide is fogok költözni. (Luca)
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Én már egy éve Manchesterben tanulok, sportmenedzser szakon.
Az egy elég sportorientált város, két nagy múltú csapattal, azért
választottam őket. Ez az év a korona miatt viszonylag könnyű, kevés
órám lesz, így marad az utolsó, amire ráhajtok majd. Ha befejezem
a képzést, haza szeretnék jönni, elsősorban a családom miatt, és
majd meglátjuk hogy alakul a következő 10 évem. (Mór)

Hogyan értsük meg egymást?
Nem könnyű a generációknak megérteni egymást. Ám nem azért
különbözünk, mert más-más évtizedben születtünk, hanem, mert
az egyes korszakok eltérő tapasztalati normák közt szocializáltak
bennünket. Steigervald Krisztián családi mentorral beszélgettünk.
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Miért különböztetünk meg egyáltalán generációkat? Miért adunk nekik neveket?
Én azt szoktam mondani, hogy a generációhoz tartozás nem egy doboz, hanem egy
tapasztalati gyűjtemény, ami azt mutatja
meg, miket éltél át az életben. Ha valaki azt mondja, hogy „te Z generációsként
majd így és így fogsz viselkedni”, az egy
szakmai hülyeség. A generációhoz való
tartozás ugyanis csak annyit jelent, hogy
hány generáció élménytartományát élted
át, de úgy, hogy az életed első hét évében
szerzett alapélményeid határozzák meg
ezen élmények értelmezését. Minden embernek úgy van felépítve az agya, hogy
az első hét évben tapasztaltakat tekinti
„a földi valóságnak”, és az lesz a világról
alkotott képének az alapja. Ha az egy háborús történet, akkor a bizonytalanság lesz
az életének az alapmotívuma, ha az egy

Steigervald Krisztián
közel 20 éve foglalkozik generációkkal.
Az így szerzett tudását az utóbbi években előadóként, mentorként és trénerként hasznosítja cégeknek, pedagógusoknak, könyvtárosoknak vagy éppen
szülőknek segítve. Tavasszal megjelent
Generációk harca című könyve közel
1,500 példányban kelt el.

neki csak egy mese, nem lesz képes azt az
élményt valóságként értelmezni.
Mik azok a makrokörnyezeti hatások,
amelyek befolyásolják a viselkedésmódunkat?
Például, hogy valaki úgy nőtt fel, hogy
könyvtárba járt, vagy úgy, hogy bárhol
bármikor hozzáfért a digitális tartalom-

A generációhoz tartozás nem egy doboz,
hanem egy tapasztalati gyűjtemény, ami azt
mutatja meg, miket éltél át az életben.
prosperáló világ, akkor az, hogy bármikor
bármit el lehet érni, csak menjünk előre
bátran, arccal a jövő felé.
Vagyis ezek az élmények determinálnak
bennünket?
Hogy valaki hogyan viselkedik, négy do-

hoz, nagymértékben befolyásolja az alap
viselkedési mintáit. Meghatározza, hogy
hogyan értelmezi a várakozást, az unalmat,
a munkához való hozzáállást, a tiszteletet.
Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a
makrokörnyezet csupán egy dolog a négy-

log határozza meg: a DNS, ami biológiailag
determinál, a személyiség, ami mindennek
a fényében alakul ki, a mikrokörnyezet, ideértve a családot, az etnikumot vagy az iskolázottságot, valamint a makrokörnyezet,
azaz a világ, ami születésünk idején körbevesz. Ez utóbbi alapján határozzuk meg
a generációhoz való tartozást, ami nem
azt jelenti, hogy az adott kategória tagjai
egyféleképpen viselkednének, csupán azt,
hogy a viselkedési mintáiknak azonosak az
alapmotívumai. Ráadásul minél idősebb
valaki, annál több generációs élményt lát.
Ezért van az, hogy a 65 év feletti lakosság
több mint 50 százaléka internetezik, és
ennek kétharmada napi szinten facebookozik. Ugyanakkor fordítva mindez nem
működik – egy 15 éves Z generációsnak
hiába meséli az ember, milyen volt 1956, az

ből, amely hat a viselkedésmódunkra, így
az, hogy ki mit hoz mondjuk otthonról,
szintén rengeteget számít. Ezért sem igaz
az, hogy minden Z generációs egyforma,
és mondjuk mindegyikük tiszteletlen.
Ráadásul a makrokörnyezet kultúra- és
lokális történetfüggő is, vagyis egészen
másképp áll össze Amerikában, vagy egy
haszid zsidó közösségben, de még MaJelenleg 6 generációra osztjuk az
1920 után születetteket.
Veteránok: 1945 előtt születettek
Baby Boomer: 1945-1964
X-generáció: 1965-1979
Y-generáció: 1980-1994
Z-generáció:1995-2009
Alfa-generáció: 2010-

gyarország és Románia esetében is eltér.
Mert egészen más volt a ‘80-as években
Romániában élni gyerekként Ceaușescu
alatt, és más volt Kádár alatt. Vagyis mást
jelent X generációsnak lenni az USA-ban,
és mást Magyarországon.
Írtál egy könyvet Generációk harca címmel. De milyen harcról van itt szó, miért
is kéne harcolni?
A címet nem én adtam, hanem a kiadó.
Én „Hogyan értsük meg egymást”-ként
neveztem el, de ez végül csak a könyv
alcíme lett. Ugyanis egy szót sem szólok
benne harcról. A kiadóval az a kompromisszum született, hogy cserébe bárhol elpanaszolhatom, a címről nem én
döntöttem. A könyv éppen azért született, hogy ledöntsem a generációkat illető sztereotípiákat, hogy ezáltal jobban
tudjunk egymáshoz kapcsolódni, és felismerni a pillanatokat, amikor éppen a
„generációnk beszél belőlünk”. A generációs különbségek taglalásánál sokkal
jobban érdekel az emberek tudatosságra
tanítása. Például arra rámutatni, hogy mi
lehet ma a szülői példamutatás a digitális
térben, ugyanis a mi szüleink eszköztára,
ami a ‘70-80-as években működött, ma
már szinte értelmezhetetlen. Akkoriban,
ha elege volt a szülőnek a gyerekből, leküldte az utcára a többiekkel játszani, ám
ma ez már nem opció – senki sem küldi le
egyedül a gyerekét, mert nem azt a világot éljük. Ugyanakkor kérdés, hogy a mai
keretek közt észreveszi-e a szülő, hogy
digitális szünetet tartson, és tartasson be
a gyerekeivel. Vagyis újra kell építenünk
a szülői eszköztárat.
A digitalizáció újra és újra előkerül ebben
a beszélgetésben. Tényleg ennyire megváltoztatta az életünket?
Igen, a digitalizáció mindent megváltoztatott, és muszáj ezzel foglalkozni, erről beszélni, mert meg kell tanulnunk az online
és offline világok közt egyensúlyt találni. A
XXI. században az emberek 99,5 százaléka
digitális eszközöket használ. Ebben nőnek
fel a gyerekek, hisz a szüleiktől is ezt látják. Mielőtt elkezdenénk szidni őket, hogy
„bezzeg a mai fiatalok egész nap csak a telefont nyomkodják”, gondoljunk bele, hogy

egy teljesen más kommunikációs platformot használ. Ebből következik, hogy
nincs alá-fölé rendeltségi viszony gyerekkorban, csakis partnerségi. Onnantól
kezdve pedig teljesen másképp állsz az
idősebbekhez, a tisztelethez, a tegező-

véleménye, és a hosszútávúság helyett
az itt és mostban kezd el létezni. Felmerül
a kérdés, hogy mit tanuljak, hogy 20 év
múlva sikeres legyek? A ‘80-as években
ez nem volt kérdés, de ma a legtöbb fiatalnak ott a kérdőjel a fejében: szakmát

hogy mindannyiójuk az internet világába

dés-magázódáshoz, a lehetőségekhez,

tanuljak, vagy emberekkel foglalkozzak?
Mit vesz át az embertől a mesterséges
intelligencia? Szükség lesz-e egyáltalán
rám? Amikor az ember fiatal, egyébként
is tele van kérdésekkel, és bizonytalanságokkal, de most makroszinten sokkal
több a bizonytalanság, mint valaha is
volt az emberiség történetében. Ma egy
egyetemista azért szerez több és több
diplomát, mert nem tudja, elég lesz-e
egy. 25-26 éves fiatalok mondják nekem,
hogy nem tudják, 3-5 év múlva szükség
lesz-e a tudásukra. Pedig a tudás örök,
nem azzal van a baj, nem attól kell félnünk, hogy a tudás nem hasznos. A tudás
átadásának módja változott. Ez viszont
csak egy tapasztalás, amit bármikor el
tudunk tanulni a tőlünk a fiatalabbaktól.
Zimre Zsuzsa
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kitől tanulták, és vajon ki nem mutatta meg
nekik a különbséget az online és az offline
lét között. Ki az, aki megmutatja nekik az
offline világ élményeit, és vajon fordítunk-e
időt és energiát arra, hogy mi kísérjük végig őket az online világ értékeinek, előnyeinek és hasznosításának felfedezésében?
Ehhez óriási szülői tudatosság kell.
Tanítják ezt az egyetemen a leendő tanároknak?
Nem. Vannak egyéni kezdeményezések
persze, a cyber bullyingról (netes zaklatás – a szerk.) is beszélnek már a pedagógusoknak, sőt, sok konferencián felmerül
a téma, én is rendszeresen kitérek rá. De
ha csak arról beszélünk, hogy az internet
káros, az nem visz előre. Nyilván meg kell
tanítani az internet hátulütőit is, de csak
azután, hogy megmutattuk, miért hasznos.
Milyen a viszonya az idősebb generációknak a „Z” korosztállyal?
Nagyon érdekes, hogy a munkaadók jelentős része máshogy kapcsolódik az Y
generációhoz mint a Z-hez. Az Y generáció
már máshogy jelent meg a munka világában, és az X generáció azzal szembesült,
hogy nem úgy akartak dolgozni, mint ők
– nem akartak beledögleni a munkába, és
még „volt merszük” pénzt is kérni érte. Ez
nagyon zavarta az idősebb generációt. A
most piacra lépő Z-sek esetében ezt már
elfogadják, mert korábban megtapasztalták. Rájuk már nem neheztelnek annyira,
mint az elődjeikre. „Hogyan lehetnék mérges a Z generációra, amikor a gyerekeim is
azok?” – jelentette ki nemrég egy HR vezető nekem. A mi generációnk megtanulta,
hogyan kell kiállni magáért, és ezáltal máshogy áll a fiatalabbakhoz, mint azokhoz,
akik kitaposták ezt az utat.
Z generációnak van egyáltalán bármi nehézsége az életben?
Ez a generáció egy nagyon heterogén társaság, a 11-25 éveseket jelenti. Az egyik
kiskamasz, a másik fiatal felnőtt. Itt nemcsak generációs, hanem biológiai különbözőségek is vannak. Ami közös bennük,

Steigervald Krisztián I Fotó: Szabó Gabi

A digitalizáció mindent megváltoztatott,
[…] meg kell tanulnunk az online
és offline világok közt egyensúlyt találni.
született. Ők abban nőttek fel, hogy a behuzalozás eredményeképpen bárkivel,
percek alatt kapcsolatba lehet kerülni.
Egy példa erre, hogy rá tudsz írni bármely
hollywoodi színész instájára, aki olykor
még válaszol is.
Az én Z generációs gyerekem azt mondja,
az e-mail már boomer dolog. Ők tényleg
ennyire máshogy élnek meg dolgokat?
Az e-mail számukra az egyik legkonzervatívabb dolog, ami létezik. Az e-mail
a dinoszauroszoké. Ez a generáció már

a külföldhöz. És teljesen másként állnak
a lehetőségekhez és a jövőhöz is. Egyrészt a lehetőségek végtelennek tűnnek,
másrészt a jövő jóval kiszámíthatatlanabbá vált. Nem tudni, mi lesz 40 év múlva!
Lesz-e levegő, víz, emberélet a Földön?
Mi lesz a klímával? Ez folyamatosan jelen
van mindannyiunk életében, mindenkit
foglalkoztat, hogy van-e hosszútávú jövőnk. És ha egy gyerek azt látja a társadalom életében, hogy az nem ad megnyugtató válaszokat, akkor kialakul egy saját

RÖV I D HÍR E K
ÚJRA ÜLÉSEZIK A HOPT A járványügyi
készültségre tekintettel a polgármester
augusztus 31-én újra összehívta a Helyi
Operatív Törzset (HOPT). A nyolctagú
testület hetente, hétfőnként egyeztet, és
áttekinti a városi intézmények, cégek, polgármesteri hivatal járványügyi felkészültségét, előkészíti az esetleges kormányzati intézkedésekből fakadó teendőket,
és az aktuális helyzethez igazodva dönt a
szükséges helyi, járványügyi feladatokról.
Szeptember második hetében Dublinszki-Boda Péter beszámolt arról, hogy kollégáival együtt elkészítették Szentendre
Város közfeladatot ellátó intézményei számára az eljárásrendet COVID-19 fertőzés
esetére. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
három szintű védekezési tervet dolgozott
ki. Fülöp Zsolt polgármester pedig kezdeményezte a Szentendrei Járási Védelmi
Bizottság elnökénél a bizottság összehívását, mert indokoltnak tartja a helyi eljárásrend, a járványügyi protokoll mielőbbi
ismertetését.
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MÓDOSÍTOTT INTÉZKEDÉSI TERV Szeptember 8-án módosított intézkedési tervet kaptak a köznevelési intézmények az
Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az
ajánlások szigorodtak, javasolják a bálok,
szalagavatók elhalasztását, valamint a
sportfoglalkozások, énekkari próbák felfüggesztését. Az őszi úszásoktatást fel kell
függeszteni, és későbbre ütemezni. Emellett a szülők csak külön engedéllyel léphetnek be az iskolákba. Az étkeztetésnél
figyelni kell az osztályok elkülönítésére,
akár az osztálytermekben is megengedett
az étkeztetés. Az a gyermek, tanuló, vagy
pedagógus, aki bármilyen betegség miatt
otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel
mehet újra az intézménybe. Hatósági házi
karantén esetén a járványügyi hatóság
által kiadott, járványügyi megfigyelést
feloldó határozatot szükséges bemutatni.
Ha az intézményben megjelenik a koronavírus, az megyére, fővárosra kiterjedő
vészhelyzetnek minősül, így érintettség
esetén az adott intézményben, vagy a település intézményeiben csak az Oktatási
Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
(Forrás: pénzcentrum.hu)
LAKOSSÁGI FÓRUM A PATAKPARTON
Szeptember 2-án Fülöp Zsolt polgármester, Helyes Imre képviselő, valamint Hazai
Attila környezetvédelmi referens lakossági
fórumot tartottak a Bükkös-parton a helyi
problémák, és lehetséges megoldások
tárgyában. A mintegy 70 résztvevővel zajló fórumon a patakparti parkolás kérdése

váltotta ki a legélénkebb vitát. Egyetértés
volt abban, hogy a parkolási problémákat
úgy kell megoldani, hogy közben a patak
mentén húzódó zöldterület eredeti jellegét is megőrizzék. Szó esett a patakparti
fák állapotáról is, melynek kapcsán Hazai
Attila környezetvédelmi referens elmondta,
készül egy komplex koncepció a patakparti zöldterület hosszútávú megőrzésére és
fejlesztésére. Az önkormányzat képviselői
hangsúlyozták, hogy tilos közterületen napokig, hetekig tárolni bármilyen formában
zöldhulladékot. A jelenlévők megvitatták
egy esetleges kutyafuttató, valamint további padok kihelyezésének előnyeit és hátrányait is. Az újabb lakossági fórumra október
– november folyamán kerül sor, amire az
önkormányzat a meghívót időben eljuttatja
az érintett patakparti lakosokhoz.
EMLÉKMISE KUCSERA FERENC TISZTELETÉRE A mártír káplán születésének 128.
évfordulója alkalmából szeptember 23-án
16:30 órai kezdettel szentmisét tartanak

Eszter a versenyszférából érkezett, a turizmus és vendéglátás szektorban szerzett 24
éves szakmai gyakorlatot.
Az iskola épülete is megújult. Teljes tetőcserére került sor, valamint a felső szint
átalakítása is folyamatban van. Kiscsoportos oktatásra alkalmas termek kerültek kialakításra, valamint a kereskedő kabinet is
felújítás alatt áll.
BŐVÍTIK AZ IZBÉGI ISKOLÁT Az Izbégi
Általános Iskola bővítési munkái idén augusztusban elkezdődtek, a kivitelezés 2021.

augusztus végéig tart. Az építkezés idején a
Mária utcai forgalmat az önkormányzat folyamatosan biztosítja. A Mária utcai parkoló
használható, egyedül a négy párhuzamos
parkolóhely szűnt meg ideiglenesen, de a
megnövekedett tehergépjármű-forgalom
miatt javasolt a Vasvári Pál utcai parkoló
használata.
ÉLES LŐGYAKORLATOK A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi lőterén éles
lőgyakorlatot tartanak 2020. szeptember
8-án, 9-én, valamint 15-én, 16-án, 17-én, 18án, 21-én, 22-én, 23-án, 24-én és 30-án. A
fenti napokon a lőtér területére 06:00 órától
24:00 óráig belépni tilos és életveszélyes.

Szentendrén a Péter-Pál templomban. Ezzel egyidőben Kucsera Ferenc szülővárosában Léván a Szent László templomban
is a mártírra emlékeznek.
EGYSÉGES KRITÉRIUMRENDSZER A V8BAN Szeptember 2-án az önkormányzat
Jóléti Bizottsága felkérte a polgármestert,
mint munkáltatót, hogy utasítsa az Aquapalace Kft. ügyvezetőjét, hogy október 31ig dolgozzon ki az uszoda vízfelületének
bérbeadására, a medencék sávfelosztására vonatkozó egységes szempontrendszert, majd azt – tájékoztatva a testületet
a szempontrendszer alapján kiválasztott
egyesületekről – terjessze a bizottság elé
jóváhagyásra.
VÁLTOZÁSOK A PETZELTBEN A szentendrei Váci SzC Petzelt József Technikum és
Szakképző Iskola vezetősége új szakmai
igazgatóhelyettessel bővült. Szekeres-Joó

INGYEN SZÁLLÍTHATÓK A BICIKLIK A MávHév Zrt. közleménye szerint szeptember
5-től hétvégi napokon díjmentesen szállíthatók a kerékpárok a H5-ös, a H6-os, a
H8-as és a H9-es HÉV-en. Utasonként egy
biciklit lehet felvinni a járműre, és egy kerékpáros kocsiban maximum 4 bicikli szállítható. A cég arra kér mindenkit, hogy a kerékpárokat csak a piktogrammal jelölt kocsik erre
kijelölt felszállóhelyére tegyék fel.
FŐ TÉRI KARÁCSONYFA Az önkormányzat idén is lakossági felajánlásból kívánja
biztosítani a Fő téri karácsonyfát, méghozzá az alábbi paraméterek mentén: a
fa legyen arányos felépítésű, 8-12 méter
magas, minden oldalról esztétikus, tömött, dús ágazatú és levelű közönséges
luc, ezüst vagy kaukázusi jegenyefenyő,
amely szentendrei kertben áll, és amelyet a
tulajdonosa szívesen látna a város Fő terén.
A felajánlásokat az alábbi elérhetőségek
bármelyikére várják:
Városi Ügyfélszolgálat („Fehér Ház”)
Telefon: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Postai levél: Duna korzó 25. vagy Városház
tér 3.

A képviselő-testület elnapolta a Szentendre 2020-as Klímastratégiájának megszavazását, amely egyben bevezető munka is
lett volna egy későbbi Klíma Akciótervhez.
Laárné Szaniszló Éva ugyanis jelezte, hogy
véleménye szerint a munka, melyet Hernádi
Krisztina Nóra jegyez, a Hegyvidéki Önkormányzat klímastratégiájának az átvétele, s
ily módon plágium. A megvádolt szerző az
állítást alapvetően nem tagadta, ezért Fülöp
Zsolt javasolta az előterjesztés napirendről
való levételét, amit a jelenlévő képviselők
11 igen, és 2 tartózkodás mellett megszavaztak.

A képviselő-testület jóváhagyta a Szentendrei Civil Ház létrehozását, amely október 1-jétől a Péter-Pál utca 1. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanban
kezdheti meg tevékenységét, valamint felkérte a polgármestert, hogy a Szentendrei
Civil Ház működésének részletes feltételeit, használatának rendjét az érintett civil
szervezetekkel közösen dolgozza ki, és írja
alá a működéshez szükséges megállapodásokat.
Új közbeszerzési és beszerzési szabályzatokat fogadott el a testület. Az anyagok a
Transparency International szakértőinek
bevonásával készültek, melynek során a
TI képviselője elmondta, nagy hangsúlyt
fektettek a nyilvánosság és az átláthatóság
magas szintű érvényesülésére.
A képviselő-testület elfogadta a Városi Szolgáltató nZrt. 2020. I. féléves beszámolóját. A
járványhelyzet alatt a társaság több feladatának ellátására nem került, illetve kerülhetett sor, valamint további költségmegtakarítási intézkedéseket vezetett be, így 60 646
eFt többlettel zárta a kérdéses időszakot.
Tekintettel az nZrt. likviditási helyzetére, a
képviselő-testület arról is döntött, hogy eltekint a kompenzációs többlet összegének
visszafizetésétől.
A képviselő-testület elfogadta a Szentendrei Kulturális Központ nKft. 2020. évi módosított üzleti tervét. A társaság 2020. februári

testületi ülésen elfogadott üzleti tervének
az önkormányzat költségvetésére gyakorolt
hatása 250.000 eFt működési támogatás
volt, mely összeg most 86.293 eFt-tal, azaz
34,52%-kal csökkent, és 163.707 eFt-ban került elfogadásra.
A Ferenczy Múzeumi Centrum személyi kiadásainak és minimális szakmai programjának teljesítése érdekében az idei évre
irányadó eredeti előirányzatban szereplő
önkormányzati támogatást a képviselő-testület megemelte.
Szentendre Város Önkormányzata 2021.
évben is kiírja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, a rendelkezésre álló keretet
pedig 500.000 forintban határozza meg. A
Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer célja a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak a támogatása, melynek Szentendre 2001. óta részese.
Városunk jelenleg nyolc felsőoktatásban
részt vevő hallgatót támogat, havi 5000
forint értékben (ez idén 400.000 Ft éves kiadást jelent), melyhez ugyanezt az összeget
a pályázat kiírója is biztosítja.
2020. szeptember 9-étől a Városi Csónakház új neve: Pirk Ambrus Csónakház. Pirk
Ambrus korai halálát követően a csónakházat üzemeltető négy vízisport egyesület
ekként kíván emléket állítani a csónakház
„lelkének”, aki 1997-től a Szentendre Városi
Vízisport Egyesület elnöke volt.

Előrelépés a CYEB-szerződés ügyében
A képviselő-testület döntött a CYEB Kft.
és Szentendre Város Önkormányzata
közötti vitás ingatlanügy rendezéséről, a
jelenleg per tárgyát képező telekalakítással vegyes ingatlancsere-szerződés
aláírásáról. A képviselő-testület egyhangúan arra hatalmazta fel a polgármestert, hogy a CYEB szerződések eredeti
szövegének technikai jellegű (helyrajzi
számok, térmérték, átvezetések) módosítását tartalmazó szerződést írja alá. Ezt
azért fontos kiemelni, mert a CYEB Kft.
időközben további módosítási javaslatokat is tett, mint például 200.000,- Ft-os
napi kötbér kikötését arra az esetre, ha a
telekalakítással járó hatósági eljárásokban bármely fél késedelembe esne. Mint
döntési lehetőség ezen érdemi módosítási javaslat elfogadása is szerepelt az előterjesztésben „A” határozati javaslatként,
ám végül valamennyi jelenlévő képviselő
a „B” verzió, a csupán technikai jellegű
szövegezés mellett tette le a voksát.
A képviselő-testület vizsgálóbizottság
felállításáról is döntött, melynek feladata

annak feltárása, hogy milyen körülmények között, milyen előkészítés eredményeként, kinek a döntése alapján születhettek meg a városra nézve hátrányos
feltételeket tartalmazó szerződések.
Mivel a Fidesz-frakció nem értett egyet
a bizottság felállításával, ezért nem jelölt
tagot a testületbe. A képviselő-testület
további határozatában felhatalmazta a
polgármestert, hogy az önkormányzat
ügyvédje által készített jogi szakvélemény alapján, feltűnő értékaránytalanságra hivatkozva intézkedjen a szerződések bírósági felülvizsgálatának
előkészítéséről.
A döntés kapcsán megkerestük Szebeni Mártont, a CYEB Kft. ügyvezetőjét, aki
lapunknak elmondta, üdvözli, hogy a városvezetés végre a törvényesség útjára
lépett, és amit már novemberben meg
kellett volna tennie, most végre megteszi.
A vizsgálóbizottság felállítása kapcsán
megjegyezte, sajnálja, hogy a fideszes
képviselők nem kívántak benne részt
venni, mert akkor talán arra is lehetőség

nyílt volna, hogy feltárják a 2018-as döntési helyzet minden releváns körülményét. Szerinte fontos lenne a szentendrei
polgároknak tudni arról, hogy milyen, korlátozott választási opciói voltak a korábbi
városvezetésnek, mert ha ezzel tisztában
lennének, mindenki számára világossá
válna, hogy ez a szerződés volt a legjobb
döntés. Hozzátette, „jó lenne, ha a vizsgálóbizottság a tekintetben is tenne megállapításokat, hogy az akkori helyzetben
Fülöp Zsolt tudott-e volna jobb döntést
hozni, mert ha az derülne ki, hogy nem –
és meggyőződésem, hogy ez derülne ki –,
akkor arra is választ kellene adnia, hogy
miért lett kampánytéma ez a beruházás, és
miért lett lejáratva Verseghi-Nagy Miklós
és a CYEB Kft.”. Összességében Szebeni Márton bízik a városvezetés további
együttműködő hozzáállásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése terén,
de változatlanul kitart az erkölcsi jóvátételre irányuló követelése mellett is. (Ld.
„Perli az önkormányzatot a CYEB” címen,
augusztus 5-én megjelent cikkünket.)
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TESTÜLETI HÍREK RÖVIDEN A képviselő-testület elfogadta dr. Tóth Máté igazgatói kinevezését a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár élére. Az intézményvezetői
álláshelyre ketten nyújtottak be érvényes
pályázatot, és őket az ötfős véleményező
bizottság három tagja augusztus 17-én
hallgatta meg. A tagok egyhangúan, illetve
a könyvtár dolgozóinak 93,3%-a is dr. Tóth
Máté megbízását támogatták. A muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény értelmében az igazgatói
megbízáshoz a fentieken felül miniszteri jóváhagyás is szükséges, mely döntést a miniszter a javaslat kézhezvételétől számított
30 napon belül köteles meghozni, illetve ha
ez a határidő eredménytelenül telik el, úgy
kell tekinteni, hogy a miniszter a javaslatban
foglaltakkal egyetértett.

Turisztikai koncepció készül
A képviselő-testület egyhangúan megerősítette a 67/2020. (VII. 15.) Kt. sz. határozatában foglaltakat, újból elismerve,
hogy „a Szentendrei Képtár, egykori Kerekedőház rekonstrukciója és a Templomdomb rekonstrukciója” c. projektek
fontosak, és Szentendre turisztikai po-

dolgozásához a Szentendre és Térsége
TDM nKft. legfeljebb 850.000,- Ft +ÁFA
összeget biztosít.
A döntés indokául az a körülmény
szolgált, hogy a Magyar Turisztikai
Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója, dr.
Guller Zoltán Matkovich Ilona, Vác és

Lezárás a Templomdombon I Fotó: szentendre.hu
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tenciáljának megtartása és fejlesztése
érdekében megvalósítandók. A képviselő-testület felkérte a polgármestert
Szentendre Turisztikai Koncepció készítésére, amely az új kihívásoknak megfelelően, a készülő új, országos koncepció
célrendszerének figyelembevételével
alapozza majd meg a turisztikai fejlesztési források felhasználását. Ennek ki-

Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestereit augusztus 25-én arról tájékoztatta,
hogy a Dunakanyar kiemelt turisztikai
fejlesztési térség meghatározásáról,
valamint a térségben megvalósítandó
egyes fejlesztésekről szóló 1550/2017.
(VIII. 18.) Korm.határozatban rögzített
fejlesztések és az azokhoz kapcsolódó
támogatási források olyan indikatív ke-

retek, melyekről az MTÜ az országos turisztikai trendek és elvárások figyelembevételével dönt. A vírushelyzet olyan
változásokat hozott, amely miatt egy
új, országos turisztikai koncepció kidolgozása van folyamatban, ezért további
egyeztetésekre csak a kérdéses koncepció elkészülte után lesz lehetőség.
Mindez praktikusan azt jelenti, hogy a
megkezdett projektek nem folytathatók,
az MTÜ kezdeményezni fogja a tervezési
szakaszok lezárását, elszámolását és a
korábban elutalt, de fel nem használt
források visszahívását.
Szentendrének tehát egy olyan turisztikai
koncepciót kell most kidolgoznia, amelyben projektről projektre ki tudja mutatni
azok turisztikai előnyeit, mert önmagában a romló állapot nem elegendő ok a
támogatásra.
A szeptember 9-i ülésen hozott határozat értelmében a Szentendre Turisztikai
Koncepció elkészítésének határideje
2021. február 28. A képviselő-testület
elfogadta Zakar Ágnes fideszes képviselő azon javaslatait is, hogy a munka a
város turisztikai és kulturális szereplői,
szolgáltatói és művészei, valamint a lakosság legszélesebb körű bevonásával
készüljön, továbbá a lakosság kapjon lehetőséget az alkotómunkába való csatlakozásra. A képviselő-testület továbbá
felkérte a polgármestert, hogy a koncepció megalkotásának elhatározásáról az
MTÜ-t tájékoztassa.

Indul a 11-es projekt első szakasza
„Számolj velünk 11-es!” elnevezéssel szeptember 8-án indította el Szentendre Város
önkormányzata a 11-es út közlekedésének
javítását célzó projektet. A program első
szakaszának eredményeként hatástanulmány készül, melyhez
elindult az adatgyűjtés. Az
önkormányzat a helyiek
közreműködésére is számít.
Az Ábrányi Emil Városvédő, Városszépítő és Városfejlesztő Program négy
fő eleme közül az egyik a
közlekedés, azon belül is
a 11-es főút Szentendrén
áthaladó szakasza. A 2019.
november 13-i testületi
ülésen a képviselők megszavazták a 11-es út – Ady
Endre úttól (Spar áruház) a
Kalászi útig terjedő szakasz
– forgalmának informatikai

modellezésének elkészítését. A modellező eljárásokkal leírható lesz a közlekedési rendszerben megjelenő járművek
viselkedése, előzetesen megbecsülhető
lesz a hálózat teljesítőképessége és a

teljesítőképesség változása különböző
intézkedések esetén. A forgalommodellezésre ajánlattételi felhívást tett közzé az
önkormányzat, az eljárás 2020. július 31-én
eredményesen zárult. A modellezés első
szakasza szeptember 8-án
indul a forgalomszámlálással. A projekt további
fázisaiban egyrészt egy
applikáció (szeptember
16-tól 30-ig) segítségével
gyűjtenek adatokat, másrészt egy online problématérkép (október 1-től 31-ig)
segítségével
vizsgálják
majd meg a válaszadók
közlekedési szokásait.
További információk a vá-

Dugó a 11-esen I Fotó: Bácsi Róbert

ros hivatalos honlapján a
"Számolj velünk 11-es!" c.
tematikus dobozra kattintva érhetők el.

Közösségi adatgyűjtés a 11-es úton

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági
Tanszéke egy éve hirdette meg az ún.
crowdsourcing (tömegtől nyert információk, így működik pl. a Wikipedia,
vagy a WAZE alkalmazás is – a szerk.)
eszközökkel támogatott forgalommodellezést, mint kutatási témát. A felhívás nyomán jelen pillanatban egy hallgatójuk a diplomamunkájában keresi a
választ: az utazások nyomkövetése az
OpenStreetMap alkalmazás (OsmAnd)
segítségével milyen mértékben, és hogyan képes támogatni a tervezési feladatokat. S hogy mi köze mindehhez
Szentendrének, dr. Tóth János tanszékvezető mondja el.
Mi ez az applikációval történő közösségi
adatgyűjtés?
Az adatgyűjtés célja, hogy a tervezők
pontosabb utazási információkhoz jussanak, és azokat felhasználva, vizsgálva
értékeljék a jelenlegi helyzetet. Bárki,
aki részt vesz ebben az adatgyűjtésben,
a közlekedéstervezés sikeréhez járul
hozzá, ugyanis megtudjuk, hogy az adott
utazás milyen útvonalon, honnan hová
történt, hogyan változott a sebesség,
mikor és mennyi időre állt meg az utazó.
Az adatokból pedig következtetéseket
lehet levonni arra nézve, hogy az adott
időszakban mennyire volt hatékony az
utazás. Nagyon fontos elmondani, hogy
nem csupán az autósokra számítunk, jó
látni ilyenkor a motorosok, a kerékpárosok, sőt, akár a tömegközlekedők által
szolgáltatott adatokat is.
Miért fontos az itt élők bevonása?
Mivel ennek az adatgyűjtésnek jelen
pillanatban egyetlen alternatívája az,
amikor maga a tervezőcsapat ül autóba,
és teszi meg mindenféle napszakokban
az adott utat (ez az ún. úszókocsis mérés), ezért, ha már ketten érvényes és
minden napszakra irányadó adatokkal
szolgálnak, részletesebb és összetettebb információk alapján dolgozhatnak
a tervezők.

Screenshot az OsmAnd alkalmazásról

Mi lesz a felhasználók adatainak a sorsa?
Azokat a BME anonimizálja, valamint a személyes adatokat törli, és már ekként adja
át a tervező csapatnak.
Önök ingyenesen vesznek részt ebben
a munkában, miért fontos ez a projekt a
Műegyetemnek?
A jelenlegi tervezői gyakorlatban egyáltalán nincs mód arra, hogy maguk az érintettek ilyen mértékben bevonva és motiválva legyenek. Egyetemünk az újragondolt
megoldásokban élen járó intézményként
vizsgálja ennek lehetőségét. A mi részvételünk leginkább tudományos hozzájárulásként definiálható Szentendre projektjében. Ez egy közös kísérlet, amit nézhetünk
onnan is, hogy az egyetem segíti a szentendreiek forgalommodellezési munkáit,
de onnan is, hogy a szentendreiek segítik
a Műegyetem vizsgálatát a tekintetben,
hogy ez a módszertan később a hazai tervezési gyakorlat részévé tehető-e.
A 11-es problémája nem újkeletű. Az agg
lomerációba évről évre egyre többen költöznek ki, ám az infrastruktúra nem volt
képes ezzel lépést tartani. Őszintén, lát-e

arra lehetőséget, hogy ezúttal valódi előrelépés történjen?
Azt tudom mondani, hogy minden olyan
felmérés, ami a jelen állapotról pontos képet ad, hozzájárul egy olyan megoldáshoz,
ami jobb állapotokat képes teremteni. Azt
nem tudom most bizton megmondani,
hogy ennek a vizsgálatnak az eredménye
milyen mértékben fogja a Dunakanyarban
élők közlekedését jobbra fordítani, de abban biztos vagyok, hogy kis pozitívumok
lesznek.
Azt gondolom továbbá – és erre a járvány
is ráerősített –, hogy időszerű szemléletet
váltani a forgalomirányítási rendszerek kialakításában – komplex és dinamikus módon kell a jövőben őket kidolgozni. Fontos
látni, hogy a dugó nem egy tőlünk, emberektől elvonatkoztatható jelenség, hanem
az utazási igények térben és időben koncentráltan történő megjelenése. Hosszabb
távon egy intelligens és rugalmas közlekedésirányítási rendszer mellett is fenntartható megoldásokat kell találni. Például
utazásainkat tudatosabban szervezni. Ha
van rá mód, többen utazni egy autóban,
vagy kisebb helyigényű (pl. kerékpár) közlekedési eszközöket igénybe venni.
Talán a legfontosabb jelen pillanatban
annak belátása, hogy aki Szentendrén él
és közlekedik, ő maga is aktív részese egy
közlekedési helyzetnek. Most viszont segíthet, mert ha megosztja velünk a saját
történetét, a saját közlekedési tapasztalatait az adatsora segítségével, akkor egy
olyan egyedi hozzáadott értéket ad át a
tervezőknek, ami sokkal többet nyújt, mintha csak szavakba öntené azokat az utazó.

Az applikációval, és annak letöltésével
kapcsolatban további részletekért kattintsanak a www.kukg.bme.hu/szentendre
weboldalra!
-gs-
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„Számolj velünk 11-es!” elnevezéssel szeptember 8-án indította el Szentendre
Város önkormányzata a 11-es út közlekedésének javítását célzó projektet.
Ennek második fázisa a 11-es út forgalmának egy telefonos applikáció
segítségével történő felmérése.

Pro Urbe díjazottjaink
2020. augusztus 20-án az államalapítás és államalapító Szent István
ünnepe alkalmából megtartott városi ünnepségen adták át az idei Pro Urbe
díjakat is. „A városért” elismerésben részesülteknek ugyanazt a három
kérdést tettük fel.

Benkovits György I Fotó: Medveczki Tamás
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Benkovits György
Mi volt az első gondolata, amikor megtudta, idén ön kapja „a városért” díjat?
Amikor a kitüntetésről szóló értesítést
megkaptam egyszerre meglepődtem és
örültem is. Elsőként az jutott az eszembe,
hogy ha ezt a szentendrei dalmát nemzetiség érdekében végzett tevékenységemért
adták, akkor lehet, hogy ez az első elismerés amelyet 1705 óta a szentendrei dalmát
közösség, vagy annak egy tagja – az első
világháború hősi halottainak kivételével –
kap. Hiszen e közösség mindig kisebbség
volt, nem csak nemzetiségként, de létszámában is. A népszámlálási adatok szerint
1900-ban voltunk a legtöbben, 375-en.
Ismereteink szerint a filoxéra pusztításáig,
szinte minden szentendrei dalmát vinicola,
azaz szőlőmunkás volt. Többségünk elei
egytelkes jobbágyok lévén a múltban sem
voltak a kitüntetési listákon elől, hacsak
éppen nem kellett életüket a hazáért áldozniuk. A városi jegyzőkönyvekben is legtöbbször, mint árvízkárt szenvedtek, vagy
mint valamilyen tragédiában elhunytak
vannak leggyakrabban említve.
Miből merít motivációt a munkája során?
Ez a kis közösség a személyes motivációm
forrása is. Hiszen a hetedik X után azért
vállaltam nemzetiségi tisztséget, hogy közösségem, a szentendrei dalmátok korunk
asszimilációs olvasztótégelyében ne tűnjön el. Ne csak történelem legyen, hogy élt
itt egy fura kis szubetnikai közösség, amely
a horvát etnikumon belül is kisebbség volt.
Akik a Mediterráneumból hozott különös

szokásaikkal, érdekes, latinos nyelvükkel,
olaszos gasztronómiájukkal, törököt és
olaszt idéző viseletükkel, archaikus hagyományaikkal háromszáz évig éltek a
Szamárhegyen. Akik nyelvük elvesztése
és háromszáz éves életterünk, a Szamárhegy önkéntes feladása miatt, amikor évszázadok után végre kedvező helyzetbe
emelkedtek, asszimilálódtak, elolvadtak.
Most éppen min dolgozik, illetve mi az,
amit még mindenképp meg szeretne a
jövőben valósítani?
Szeretném tisztességgel és hatékonyan
segíteni közösségem. Olyan eredményes
nemzetiségi önkormányzati munkát, okos
szervezőtevékenységet folytatni, programokat szervezni velük és részükre,
amelyek segítenek abban, hogy fiataljaink megismerjék közösségünk szokásait,
hagyományait, és vállalják nemzetiségi
identitásukat is. Hogy így idővel tevékeny
résztvevői legyenek a szentendrei dalmát
közösségnek. No meg természetesen azt
is, hogy Szentendre egész közössége is
gazdagodjon ezek megismerése által, és
kulturális életébe fogadja be a számára is
fontos értékeinket, így színesítve, gazdagítva a város kulturális arculatát.

40 év együttjárás után kaptam egy puszit.
Ez volt az első gondolatom.
Miből merít motivációt a munkája során?
Számomra a motivációt a város és történései jelentik.
Most éppen min dolgozik, illetve mi az,
amit még mindenképp meg szeretne a
jövőben valósítani?
Kiállításokat rendezek. Az Ybl Kreatív
Házban nyílt egy szeptember 3-án, 20án Pozsonyban fotókiállítást nyitok, majd
október elsején 22 órakor tűzijáték kíséretében nyílik meg nálam egy kiállítás,
amelynek címe, Nagy Generáció, és Bak,
Keserü, Nádler, Maurer, Fajo, Kelemen,
Fehér alkotásait mutatjuk be. Mindezek
mellett művészeti könyvek kiadásával
is foglalkozom. Ezek közül kiemelném a
Szentendrei Szépmesterségek c. könyvet,
amely egy szerelemprojekt eredményeként, várhatóan idén decemberben jelenik majd meg. Húsz mesterséget mutatunk majd be, 8-8 oldalon, színes fotókkal,
leírásokkal, sőt, QR kódok segítségével
videók útján is. Ami Szentendre szépítését illeti, a terveim alapján Pap Lajos
készít éppen három, vésett számtáblát a
belvárosba, illetve 18-án este a Ferenczy
köz lépcsőire 10 darab lépcsővilágítót
szerelünk.
Kecskésné Sipos Andrea

Erdész László I Fotó: Medveczki Tamás

Erdész László
Mi volt az első gondolata, amikor megtudta, idén ön kapja a „a városért” díjat?
A várossal első látásra szerelembe estem.
Szerelem kétféle van: az egyik a viszonzatlan, ami csupa gyötrelem, a másik a beteljesült ami, mint önök is tudják, maga a
csoda. Nos, mi ott tartunk a várossal, hogy

Mi volt az első gondolata, amikor megtudta, idén ön kapja a „a városért” díjat?
Nagyon meglepődtem, amikor kinyitottam
Polgármester Úr örömhírt közlő levelét.
Aki ismer tudja, hogy van humorérzékem.
Rögtön megnéztem a címzett nevét, hogy
biztosan nekem postázták-e. A családom
ezen csak mosolygott… Az jutott eszembe,
hogy nálam jobban hányan megérdemelnék a Pro Urbe Emlékérmet. Még fiatalnak
tartottam magam, hiszen a körülöttem lévők közül többen már nyugdíjba készülnek. Most kapcsoltam, és szembesültem
azzal, hogy már 25 éve dolgozom a városban, ami valójában nem kevés, mégis elrohanó idő. Aztán könnybe lábadt a
szemem, és hirtelen végigpergett előttem
az elmúlt évtizedek munkája. Nagyon érdekes érzés volt.

Miből merít motivációt a munkája során?
Ez jó kérdés. Dr. Ranschburg Jenő előadásán ültem egy hétvégén délelőtt, amikor
azt mondta, hogy „mindenki, aki most itt
van, az önimádó”. Mi erre felkaptuk a fejünket és elcsodálkoztunk. Megkérdeztünk,
hogy ezt mégis hogyan gondolja? A válasz,
ami a mai napig a fülembe cseng, „azért,
mert aki segít másokon, azt valójában nem
maga a segítségnyújtás motiválja, hanem
az abból fakad jóleső érzés”. Ebben is van
valami… Naponta nyújtunk olyan embereknek ellátást, akikről már mások régen
lemondtak, vagy éppen krízishelyzetet hárítunk el. Soha nem ítélkezünk, hiszen egy
élethelyzetbe csöppenünk bele, és az a
dolgunk, hogy ebből a legjobbat hozzuk ki
– a leginkább emberhez méltót. Számomra kifejezetten fontos, hogy milyen kollégákkal dolgozom. Ez a jó működés alapja.
Országos szinten munkaerőhiánnyal küzd
ez a terület, mi viszont csak azt vesszük
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fel új dolgozónak, akiről azt érezzük, illik a
rendszerünkbe. Nyolc szakfeladatot látunk
el, és az ebben dolgozó összes kollégáról
elmondhatom, hogy hivatástudattal rendelkező, felelősségteljes, motiválható,
nagyon jó munkaerők. Ők is inspirálnak,
és visznek előre nap mint nap, hiszen én

vettem fel őket dolgozni, felelős vagyok
értük.
Most éppen min dolgozik, illetve mi az,
amit még mindenképp meg szeretne a
jövőben valósítani?
Sajnos már érzékeljük a következő koronavírus hullámot. Jelenleg az erre történő
felkészülés elviszi az összes energiámat,
de az előző tapasztalatai alapján, hiszek
abban, hogy ezzel is meg fogunk küzdeni.
A szigorú szabályokat és előírásokat betartjuk, de úgy gondolom, hogy az Idősek
Klubját ismét be kell majd zárnunk, minden
ebédet ismét házhoz kell majd vinnünk, és
marad az ellátottakkal való telefonos és
egyéb kapcsolattartás, hiszen az épületbe
nem jöhetnek be az idősek. A jövőre vonatkozóan nagy álmunk, hogy a Gondozási
Központ épülete kívülről is megszépüljön.
Ezt pedig nyilván csak a pályázati lehetőségeket kiaknázva lehet majd megvalósítani.

Lakatos Judit tavaly november óta látja el a Szentendrei Kulturális Központ
nKft. ügyvezetői feladatait, ám az érdemi munka alighogy elkezdődött, a járvány
közbeszólt, az indulófélben lévő programok sorra meghiúsultak, és újratervezés
vált szükségessé. Az elmúlt időszakról és a terveiről beszélgettünk.

Milyen szakmai tapasztalatokkal érkeztél
a Kulturális Központ élére?
A diplomám megszerzése után multinacionális vállalatoknál szereztem szakmai
tapasztalatot többek között rendezvényszervezés, marketing területen. 2013-ban
kezdtem el a TDM-nél dolgozni, mint rendezvényszervező, aztán, mint cégvezető.
Később átkerültem a Kulturális NKft.-hez
fesztiválszervezői feladatkörbe. Az ügyvezető igazgatói kinevezésemet megelőzően
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa
voltam.
Milyen tanulságokat hozol ezekről a helyekről, és ezek mennyiben befolyásolják
az irányításod alatt álló Kulturális nKft.
terveit?
Az előző városvezetésnek az volt a koncepciója, hogy a Kulturális Központ minél nagyobb rendezvényeket szervezzen, ezáltal
minél több embert érjen el – nem csak a
szentendreieket. És ez abból a szempontból nagyon jót tett a városnak, hogy akik
addig nem ismerték Szentendrét, felfedezték és meg is szerették. Egy idő után
azonban a helyben élők egyre inkább azt
érezték, hogy a várost elveszik tőlük, a belvárosiak számára pedig sok esetben élhetetlenné vált a tér, amely körülvette őket.

Az új városvezetés kulturális koncepciója
ezért is épül elsősorban a szentendreiek
megszólítására, a kisebb, meghittebb rendezvények szervezésének elsőbbségére.

elmúlt évekbeli rendezvények látogatóinak
nagyobb százaléka nem helyi lakos volt, és
ezen a mostani vezetés változtatni szeretne. Azt gondolom, ennek el is jött az ideje.
Az Ábrányi Emil program kifejezetten szól
arról, hogy a jövőbeni rendezvények nem
csupán a belvárosra koncentrálódnak, hanem egyes városrészekre is kiterjesztik
őket. Ennek mikéntjéről, a konkrét helyszínekről születtek tervek?
Elkészült egy komplett program- és költségvetésterv, amelyben nevesítésre kerültek azok a városrészek, ahová az arculat
és a befogadóképesség szerint különféle
rendezvényeket terveztünk be. Főként kisebbeket, de a Püspökmajor-lakótelepre, a
Kálvária dombra, vagy a Skanzen területére
nagyobb léptékűeket is.
Aztán jött a vírus, és felülírta a terveket.
Igen, az első ilyen városrészi programunkat március végén rendeztük volna meg.

És úgy érezted, hogy ezzel te is jobban
tudsz azonosulni?
Én alapvetően a korábbi koncepcióval
is tudtam, mert azok is szép idők voltak,
számtalan nívós rendezvénnyel. De azt is
be kellett látni, hogy már nem lehet figyelmen kívül hagyni a város lakosságának a
szempontjait sem. A felmérések szerint az

Mindenesetre a koncepció készen van, és
nagyon bízunk benne, hogy jövőre már
nem lesz akadálya a rendezvények megtartásának.
A járványhelyzet hogyan érintette a Kulturális Központ költségvetését?
A költségvetésünket elsősorban az elmaradt rendezvények miatti bevételkie-

Lakatos Judit I Fotó: Botos Karolina
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sések sújtották, majd ahogyan telt az idő,
és az önkormányzat költségvetésében is
megjelentek a súlyos mínuszok, mi is arra
kényszerültünk, hogy újratervezzük a működésünket.
Milyen szempontok szerint?
Igazság szerint ebben még mind a mai napig óriási a bizonytalanság. A majális és a
gyermeknap esetében már kész programunk volt, amit felülírt a járványhelyzet.
Szerettük volna az elmaradt majálist Juniálisként megszervezni, de arra sem volt
lehetőségünk. Bíztunk abban, hogy az Ister
Napokat megrendezhetjük, nagyon vártuk, készültünk és színvonalas programokat szerveztük, de ezt a hagyományokkal
rendelkező szentendrei rendezvényt is le
kellett mondanunk, a korlátozások ismét
közbeszóltak. Aztán újragondoltuk és átszerveztük az augusztus 20-i rendezvényt
is. Jelenleg a munkánkat állandó kiszámíthatatlanság övezi.
Milyen szabályok voltak irányadóak a
Szentendre Éjjel-Nappal programsorozatra, hogyan készültetek rá?
A járványügyi helyzet következtében hónapokon keresztül bizonytalanná vált a tervezés, a szervezés és az anyagi lehetőségek.
Sokáig kétséges volt még a rendezvény
létrejötte is. Emiatt a fesztivál struktúráját
átalakítottuk: a Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva jubileumi évében visszatért a kezdetekhez, ami kisebb, családias és inkább
bensőséges hangulatú rendezvényt jelentett, mely a kisebb méretű, kevesebb
embert befogadó helyszíneken zenés,
irodalmi, színházi, gasztronómiai, képzőés iparművészeti programokat kínált az
érdeklődőknek. A város kulturális intézményei és számtalan szentendrei lokálpatrióta programgazda várta augusztus utolsó
hétvégéjén a látogatókat a XV. Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva rendezvényre. Közel
40 udvar nyitotta meg kapuját a „Házak,
udvarok, házigazdák” programsorozatban,
ahol a látogatók nemcsak a szentendrei
udvarokba nyertek betekintést, hanem

zetiségiek programjait, főző workshopokat,
borkóstolással egybekötött beszélgetést,
szabadtéri filmvetítést, stand-up comedy
előadást szervezett. Két tematikus udvart
is működtettünk a „Házak, udvarok, házigazdák” programsorozatban: a Népzenei
udvarba a népzene és néptánc szerelmeseit, az underground kedvelőit pedig a
Barlang-udvarba vártuk. A Városháza udvara szintén koncerteknek adott színteret,
a Söndörgő, a MÖRK és a Pál Utcai Fiúk
lépett fel korlátozott számú hallgatóság
előtt. A Dumtsa Jenő utcában a szentendrei iparművészek, azaz a SZÍV portékái, a
Dunakorzón a Dunakanyar Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet Szentendre helyi
termékei is teret kaptak. A hagyományos
programelemek mellett újdonságként, de
hagyományteremtő szándékkal debütált
néhány esemény: így a Szentendrei Kulturális Központ és Erdész László kurátor
együttműködésében jött létre az Art Dunakorzó 2020 szabadtéri tárlat, mely a mobilgát tartóoszlopait szentendrei képzőművészek alkotásaival díszítette fel.
A Templomdombon Zarubay Bence képzőművész fogadta a közösségi festés
érdeklődőit. Az alkotáshoz a Petrovity
Sándor vezette Night & Day Trió élőzenei
koncertje adott kellemes háttérmuzsikát.
Idén eljutott Szentendrére is, a MűvészetMalom udvarára a WAMP design vásár.
Szintén a múzeum udvara adott helyet a
pódiumszínpadnak, ahol a Kultszerenád
minikoncert-sorozat szentendrei fellépői
adtak műsort vasárnap. És unikumként
jelent meg a Fő téren a Magyar Karikatúra
Szövetség, valamint a Magyar Újságírók
Országos Szövetség Karikatúra és Művészeti Szakosztálya együttműködésével egy karikatúrakiállítás. Idén először a
SZEVI is programokkal csatlakozott be a
rendezvénybe. Nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy minden járványügyi előírást
betartottunk, minden programunknál kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítottunk,
igény szerint maszkot osztottunk, járvá-

is motiváltak maradjanak, és kitartsanak. Ez
az egész helyzet lelkileg mindannyiónkat
megviselt, ezért feladatok kellettek, amik
tovább lendítenek bennünket, és amivel
örömet okozunk másoknak.
A Szentendrei Kulturális Központ – mely
egész évben fesztiválok, koncertek, színházi előadások szervezésével nyújt kulturális élményeket a város lakóinak – most,
ebben a nehéz helyzetben is szeretett volna
örömet szerezni az embereknek. És azt gondolom, hogy ez sikerült is. Áprilistól júliusig
szombatonként szerenáddal leptük meg a
város lakóit. Kultszerenád néven egy-egy
lakóközösségnek szerveztünk rövid élőzenei koncertet, megköszönve a lakosoknak,
hogy otthon maradnak. Korábban ők jöttek
az általunk rendezett eseményekre, abban
az időszakban viszont mi látogattuk meg
őket. A Kultszerenád valós térben zajló koncertjei kapcsolatot teremtettek a lakókkal,
minőségi élményt nyújtottak, igazán boldog
embereket láttunk abban a fél órában az
erkélyeken. Az volt a célunk, hogy kizökkentsük az embereket a bezártságból. Nagy
sikere lett ennek a programnak, országos
sajtóban is megjelentünk, jópéldaként emlegették a Kultszerenádot. A kijárási korlátozások feloldása után is folytattuk szombati
szerenádjainkat. Míg a tavasz folyamán jazz,
blues, és könnyűzenei műfajok kerültek repertoárra, a június a klasszikus zenéé volt.
Az első szombaton a szentendrei Vujicsics
Tihamér Alapfokú Művészeti iskola művésztanárai és növendékei zenéltek. Nagy
büszkeség számunkra, hogy júniusban hat
kiskoncertet adott az Óbudai Danubia Zenekar, a Kultszerenád sorozatunkat pedig
a Söndörgő együttes 3 koncertjével zártuk
július első szombatján. Mindkét világhírű
zenekar ingyen vállalta a fellépést, amit itt
is szeretnénk nekik megköszönni.
Van-e bármilyen irányvonal előtted, ami
meghatározza a munkádat, a terveidet?
Számomra Perjéssy Barnabás a példakép,
aki – többek között – vezette a Szentendrei Teátrumot és a Dunaparti Művelődési

találkozhattak az ott lakókkal, a műhely-,
üzlettulajdonosokkal, és a házigazda által
szervezett programokon megismerkedhettek munkájukkal, életükkel. Repertoárjukban szerepelt a jazzkoncertektől
kezdve a gasztronómiai bemutatókon,
workshopokon, beszélgetéseken, előadásokon át a műhelymunkáig rengeteg
program.
A Szentendrei Kulturális Központon és
tagintézményein (Szentendrei Teátrum,
P’Art Mozi, Szentendre és Vidéke) kívül a
Ferenczy Múzeumi Centrum, a MANK, a
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár és a
Tourinform is rengeteg programmal várta
az érdeklődőket.
A XV. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvényen a Kulturális Központ házigazdaként koncerteket, a szentendrei nem-

nyügyi ajánlásokat tettünk, felkészültünk
a rendezvényre.
Mi a terv a szeptemberi jazz- és bornapokkal?
Teljesen összeállt a programja, de a dolgok jelen állása szerint nem tudjuk abban
a formában megtartani, ahogyan azzal
elkészültünk. Most itt is újratervezésben
vagyunk, mert teljesen nem szeretnénk
elengedni, viszont a Fő téren már biztosan
nem lesz nagyszínpad, és kiállítókat sem
tudunk beengedni.
Mit tekintesz most a legnagyobb kihívásnak?
Az egész járványügyi helyzet egy kihívás
volt. Fontos volt, hogy fennmaradjunk, és
erre kellett megoldást találni. És nemcsak
azért, hogy betöltsük a kulturális szolgáltató szerepünket, hanem hogy a kollégák

Házat is, de kijelenthetjük, hogy Szentendre kulturális életének egyik meghatározó alakja volt. Példa számomra a nyitott
személyisége, a fogékonysága az újra, a
politikamentes szerepvállalása, és az a
képessége, hogy kreatív, tehetséges kollégákkal vegye körül magát. Mindebben
pedig segítségére volt, hogy rendkívül jól
ismerte a várost és a lakóit is.
Miért fontos ez utóbbi?
Mert a programjainkkal elsősorban őket
szeretnénk megszólítani. A munkánk elsődleges célja, hogy a szentendreiek érezzék jól magukat a városukban. Számomra
is fontos, hogy ismerjem a „közönség” véleményét, mert az is a dolgunk, hogy a jó
ötleteknek, javaslatoknak utánajárjunk, és
megpróbáljuk megvalósítani őket.
-gs-

A Püspökmajori Klubkönyvtár
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár kiadásában, Csuka Éva szerkesztésében
megjelent a Püspökmajor-lakótelep klubkönyvtárának több mint negyvenéves
történetét feldolgozó, képes kiadvány. A bemutatóra 2020. október 6-án,
kedden délután 6 órai kezdettel kerül sor a klubkönyvtárban.

és végtelen türelemmel magyarázta nekik
a népszokásokat, tanította a szabadszájú regölő rigmusokat. Sakk-szakkörbe is
jártak, de a játékszabályok szigorúsága
inkább a felnőtteket vonzotta. Persze sok

lakott, és hetente legalább kétszer betért
átnézni a lapokat, olyankor áhítatos csöndben olvasott mindenki. A nyugdíjasklubba
eljárt dr. Mailáth Imre és felesége, Nóra
néni, kéthetente érdekes történeteket me-
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A Felszabadulás-lakótelep N épületében
hozták létre 1977-ben az akkor még két
helyiségből álló közösségi teret, amit a kor
hivatalos szakzsargonja szerint klubkönyvtárnak neveztek. Nemcsak könyvkölcsönzésre szolgált, Máté Györgyné Bágyoni
Emese kialakította a közösségeit: szervezett nyugdíjasklubot, zenei rendezvényeket, író-olvasó találkozókat és művészeti
vásárokat. Jómagam az ő egyik utódaként
1983–84-ben dolgoztam ott. A délutáni és
esti nyitvatartás lehetővé tette, hogy nagyon különböző hátterű emberek vegyék
igénybe az ottani szolgáltatásokat.
Az 1980-as évek egyik szociológiai problémája a kulcsos gyerekek megjelenése
volt. A lakótelepeken, különösen a felső
tagozatos gyerekek, iskola után nem jártak napközibe. Gyakran rájuk bízták a kistestvéreiket is, és önállóan osztották be az
idejüket. Így volt ez nálunk is. Sokan voltak,
bandáztak, és természetesen beszoktak a
könyvtárba.
A gyerekeké volt a délután – Dudu ötévesen már büszke beiratkozott könyvtári
tag volt –, és a többiek is ott kuporogtak
az olvasóban, nem beszéltek csúnyán,

Beszélgetés dr. Katona Gyula körzeti orvossal és feleségével, Szentendrey Katalin helytörténésszel

rosszat is csináltak, például a mellékhelyiséghez
vezető folyosón egyszer találtam egy baltát… A klubkönyvtár
közintézmény
volt, az egész lakótelep
odajárt. Egy jó hosszú folyosót kell elképzelni, a
megyei könyvtár mindenféle kiadványával telizsúfolva, oldalazva lehetett
eljutni a végéig. Híre járt,
hogy megrongálták az
angol házak falát, ennek
Délutáni klubfoglalkozás gyerekeknek, napközi helyett (1980 körül)
egyértelmű bűnjele volt
mert könyvtárban voltak. Anyukám ba- az a balta. Szomorú a vége, javítóintézet
racklekvárjából mindig tartottam a hátsó
lett a következménye.
helyiségben egy üveggel, uzsonnaidőben A rendszerváltást megelőzően a sajtó, a
valamelyikük – Mariann, Kati, Eda, Kadus
társadalomtudományi folyóiratok számos
– átment az ábécébe, tudtuk, mikor jön a
érdekes tényfeltáró cikket, kritikát közölszállítmány, és Terikétől vett egy fél kiló
tek. Ezek a lapok – Kortárs, Mozgó Világ,
meleg kenyeret, amit két perc alatt el- Valóság – jártak a könyvtárba a napilapoktüntettek. Oláh Andor doktor úr felesége,
kal együtt, és szívesen olvasgatták őket a
Kállai Klári néni bábszakkörbe terelte őket, felnőttek. Földes László Hobó akkoriban itt

séltek Habsburg Ottóról, a kitelepítésről és
a Szentendrére látogató hírességekről. A
közeli művésztelep lakói szintén gyakorta
betértek olvasni, csevegni és a karácsonyi
vásár részleteit megbeszélni. A művészeti
vásárokon értékes kisebb ajándéktárgyakat lehetett vásárolni, a városból is nagyon
sokan feljártak emiatt a lakótelepre. Számos későbbi rendszerváltó értelmiségi lakott a lakótelepen, akik úgy vélték,
nem tartható fenn a szocialista rendszer
az idők végezetéig. Kiköltözve egy kicsit
távolabb kerültek Budapesttől, és mivel
számon tartották őket, féltették a birtokukban lévő szamizdat kiadványokat. Ha
a baltának rejtekhelyül szolgálhatott a sok
folyosói kacat, stikában megfértek ott a
titkos iratok is… Kinek jutott volna eszébe
ott keresgélni?
Szeretettel vár minden kedves érdeklődőt
a klubkönyvtár történetéről szóló könyvecske bemutatójára, és egy kis vendéglátással egybekötött beszélgetésre:
Szarvas Rita

T E ÁT RU M
Szentendrei Teátrum
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
szeptember 26. szombat
19:00
Szigligeti Ede: A cigány
október 9. péntek 19:00
Mark. St. Germain: Táncórák

KON C E RT
BARLANG
Duna korzó 18.
2020.09.18. 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.
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2020.09.19. 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.”
2020.09.25. péntek 20:00
Európa Kiadó
belépő: 2500 Ft
A hazai pop-rock történet
egyik legmeghatározóbb
zenekara
2020.09.26. 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.

S K A N ZE N
Sztaravodai út 75.
Tematikus biciklitúrák
Ősszel ismét bringatúrák a
Skanzenben! Kikapcsolódás,
mozgás és kultúra – vezetett
túrák változatos témákban az
egész családnak!
szeptember 26. szombat,
11:00
Emlékszel?
Az Alzheimer Világnaphoz
kapcsolódó bringatúra. A
demencia egyik legismer-

tebb típusa az Alzheimer-kór,
aminek jellemzője, hogy már
korai stádiumban memóriaproblémák lépnek fel. Vajon
miért alakul ki ez a betegség? Mi az, amit tehetünk
ellene? Hogyan segíthet
mindebben a múzeum? A
túra során megismerhetik a
Múzeum demenciával élők
számára készített programjával.
szeptember 27. vasárnap,
11:00
Biciklitúra gyerekeknek
Milyen volt régen gyereknek
lenni? Milyen volt az iskola,
mivel játszottak a gyerekek?
A bringatúra során megismerkedhetünk a gyerekek feladataival, életével,
megtudhatjuk, hol aludtak és
hogy volt-e külön szobájuk.
Örökség Műhely
foglalkozások
október 3.
Kemencehasználat
A program célja a kemence
használatának elsajátítása, a
tüzelőanyagok és eszközök
megismerése, a kemence hőjének gazdaságos
használata. Amellett, hogy
különböző ételeket készítenek a résztvevők, a program
középpontjában elsősorban a
kemencehasználat áll.
szeptember 19. és október
3., 10:00-11:30
Családi játszó
Játékos, mesés program 3-6
éves gyermekeknek, közösen
a szüleikkel.
szeptember 23. és október 7.
10:00-11:00
Mesés Skanzen – kismama
program
Játékos, mesés program 1-3
éves gyermekeknek, édesanyjukkal, nagymamával.
Örökség Ünnep
szeptember 19–20.
A mezőtúri fazekasságtól
a verbunkon át a karcagi
birkapörköltig. Sokszínű
szellemi kulturális örökségünket ünnepli szeptember
19-én és 20-án a Skanzen.
Szombaton Herczku Ágnes
és a Nikola Parov Quartet,
vasárnap Erdőfű és Balogh
Melinda koncertje színesíti a
programot.

K I ÁLL Í TÁS
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
szeptember 2. - október 13.
ÁBRÁNYI 100
Kamarakiállítás Ábrányi Emil
költő, műfordító, újságíró
(1850-1920) emlékére.
ÚJMŰHELY GALÉRIA
Fő tér 20.
szeptember 16 – október 4.
Verebics Ágnes és Verebics
Katalin: Permanens konfliktusok
MANK GALÉRIA
Bogdányi út 51.
2020. szeptember 2 – 27.
Erős Apolka: Találkozás
szeptember 27 17:00 – 20:30
Szobrok a kertben – Finis�százs
Kurátori tárlatvezetéssel,
borkóstolóval és művészmozival búcsúzik a Szobrok a
kertben című kiállításunk.
Kortárs művészeti napok
szeptember 19. szombat
11:00-13:30 Szitanyomás
workshop // ÚjMűhely
Galéria
13:30-16:00 Művészeti séta és
nyitott műtermek Szentendrén // ÚjMűhely Galéria,
MANK Galéria, Szentendrei
Régi Művésztelep
16:00-17:30 Hogyan hat a
szobrászat és a food design
egymásra? – Tárlatvezetés
Erős Apolka kiállításán //
MANK Galéria
17:30-18:00 Szabad – kortárs
táncművészeti performance
Mangi Kornélia előadásában
// Szentendrei Régi Művésztelep
szeptember 20. vasárnap
11:00-13:30 Kalandozás Pemzlivel // MANK Galéria
13:30-16:00 Művészeti séta és
nyitott műtermek Szentendrén // MANK Galéria,
Szentendrei Régi Művésztelep – ÚjMűhely Galéria
16:00-17:30 Tárlatvezetés //
ÚjMűhely Galéria
17:30-18:00 Szabad – kortárs
táncművészeti performance
Mangi Kornélia előadásában
// ÚjMűhely Galéria

Állandó programok
Bemutatkoznak az alkotóházak és a művésztelepek
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

E LŐADÁS
Szentendrei Petőfi Kulturális
és Hagyományőrző Egyesület
Stéger köz
Szeptember 18. 18:00
Szent László unokája Mánuél bizánci császár
Kiss Mao-Tun István előadása
Szeptember 25. 18:00
Hol volt és hol van a Fehérvárra vezető hadiút?
A Tihanyi Alapítólevél 12.
birtokának újraolvasása
és értelmezése – Golarits
Miklós előadása
Október 2. 18:00
Szent Grál
Varga Tibor előadása
Az egyesület rendezvényei
ingyenesek.

MOZI
P’ART MOZI
Duna korzó 25.
szeptember 16. szerda
16.45 A HAZUGSÁG SZÍNE
(99’)(16)
18.30 A PÁSZTOR (91’)(16)
20.05 SOSEM KÉSŐ (95’)(12)
szeptember 17. csütörtök
17.00 HAB (89’)(12)
18.35 PENINSULA-HOLTAK
SZIGETE (116’)
20.35 BRIDGET NAPLÓJA
(106’)(16)
szeptember 18. péntek
15.30 NINCS PARANCS (71’)
(12)
17.00 HAB (89’)(12)
18.35 NAGYPAPA HADMŰVELET (97’)(12)
20.20 SOSEM KÉSŐ (95’)(12)
szeptember 19. szombat
14.00 AZ ELFELEDETT HERCEG (101’)(6E)

szeptember 20. vasárnap
15.00 AZ ELFELEDETT HERCEG (101’)(6E)
16.45 PENINSULA-HOLTAK SZIGETE
(116’)
18.45 HAB (89’)(12)
20.20 BRIDGET NAPLÓJA (106’)(16)
szeptember 21. hétfő
16.40 NINCS PARANCS (71’)(12)
18.00 TISZT ÉS KÉM- A DREYFUS ÜGY
(136’)(12)
20.30 HAB (89’)(12)
szeptember 22. kedd
16.50 A PÁSZTOR (91’)(16)
18.30 TELJES TITOKTARTÁS (108’)(12)
CINEBOOK SOROZAT
20.15 NINCS PARANCS (71’)(12)
szeptember 23 szerda
15.30 TISZT ÉS KÉM A DREYFUS
ÜGY(136’)(12)
18.00 ÖKOPARTY KÖNYVKLUB- Vendég:
Lányi András író
18.30 HAB (89’)(12)
20.05 JONAS KAUFMANAZ ÉN BÉCSEM
(98’)(12)
szeptember 24. csütörtök
17.00 FELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN IDEIG TARTÓ EGYÜTTLÉTRE (95’)
18.40 NAGYPAPA HADMŰVELET (97’)(12)
20.30 BRIDGET NAPLÓJA (106’)(16)
szeptember 25. péntek
15.00 AZ ELFELEDETT HERCEG(101’)(6E)

16.45 A PÁSZTOR (91’)(16)
18.30 FELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN IDEIG TARTÓ EGYÜTTLÉTRE (95’)
(16)
20.15 NAGYPAPA HADMŰVELET (97’)(12)
szeptember 26. szombat
15.00 AZ ELFELEDETT HERCEG (101’)(6E)
16.50 HAB (89’)(12)
18.25 A HAZUGSÁG SZÍNE (99’)(16)
20.15 BESTIÁDA (117’)(16)
szeptember 27. vasárnap
14.00 AZ ELFELEDETT HERCEG (101’)(6E)
16.00 NAGYPAPA HADMŰVELET (97’)(12)
18.00 BRIDGET NAPLÓJA (106’)(16)
20.00 BESTIÁDA (117’)(16)
szeptember 28. hétfő
16.45 SOSEM KÉSŐ (99’)(12)
18.30 FELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN IDEIG TARTÓ EGYÜTTLÉTRE (95’)
(16)
20.00 GREENLAND AZ UTOLSÓ MENEDÉK (119’)
szeptember 29. kedd
16.45 FELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN IDEIG TARTÓ EGYÜTTLÉTRE (95’)
(16)
18.30 SZTÁLIN HALÁLA (106’)(16) LÉLEKMOZI SOROZAT
20.20 GREENLAND- AZ UTOLSÓ MENEDÉK (119’)(16E)
szeptember 30. szerda
18.00 SZENTENDRE A SZÁZADFORDULÓTÓL AZ EZREDFORDULÓIG
Török Katalin előadássorozata

18.30 FELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN IDEIG TARTÓ EGYÜTTLÉTRE (95’)
(16)
20.10 BRIDGET NAPLÓJA (106’)(16)
október 1. csütörtök
16.25 ÓRIÁSLÁB- CSALÁDI BEVETÉS (90’)
18.00 GREENLAND- AZ UTOLSÓ MENEDÉK (119’)(16E)
20.05 FORTUNA ISTENNŐ (114’)(16)
október 2. péntek
15.00 ÓRIÁSLÁB- CSALÁDI BEVETÉS
(90’)(BA)
16.35 VAN GOGH AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG
KAPUJÁBAN (111’)(12)
18.30 FORTUNA ISTENNŐ (114’)(16)
október 3. szombat
14.20 ÓRIÁSLÁB- CSALÁDI BEVETÉS
(90’)(BA)
16.00 ISTEN LÉTEZIK, ÉS PETRUNIJÁNAK
HÍVJÁK(100’)(16)
17.45 VAN GOGH AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG
KAPUJÁBAN (111’)(12)
október 4. vasárnap
14.20 ÓRIÁSLÁB- CSALÁDI BEVETÉS (90’)
16.00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: FRIDA
KAHLO (90’)
17.40 SOSEM KÉSŐ (99’) (12)
19.15 FORTUNA ISTENNŐ (114’)(16)
október 5. hétfő
18.30 ÍGÉREM,HOGY VISSZATÉREK (107’)
(12)
20.20 A HAZUGSÁG SZÍNE (99’)(16)
október 6. kedd
18.30 EGY NŐ LÁTHATATLAN ÉLETE (130’)
(16)

17— programajánló

16.00 A MI KODÁLYUNK (90’)(6)
17.45 AZ IFJU AHMED (81’)(16) NYISD KI A
SZEMED! SOROZAT
19.15 HAB (89’)(12)

Érdekesebbnek lenni az online világnál
Van-e még vonzereje a színháznak, a színjátszásnak a mai
fiatalok körében? Mik azok a témák, amik a Z generáció tagjait is
alkotásra, szereplésre vagy színházlátogatásra buzdítják? A pomázi
Nullpont Színjátszó Műhely próbájára látogattunk el.
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A pomázi Teleky-Wattay Művészeti Iskola
támogatásával 2018-ban létrejött Nullpont Színjátszó Műhely jelenleg 14 szereplőt számlál. Továbbá az előadásokat
élő zenével kísérő zenészek, a karmester,
a technikai segítők, sőt saját zeneszerzőjük
is létfontosságú részét képezik a műhely
életének.
A mai világban, ahol a fiatalok életének
középpontjában az információs technológiák használata, az online lét, és a
közösségi médiában kialakított szerepük
áll, különösen nehéz feladatnak gondolhatnánk azt, hogy visszacsábítsuk őket a
„hagyományos” – valódi fizikai és szellemi jelenléttel járó – tevékenységekhez,
mint amilyen például a színjátszás is.
Simoncsics Zsófia (29), aki a művészeti

iskola drámapedagógusa, a Nullpont Műhely alapítója és darabjainak rendezője,
így vélekedik erről: „Talán közhelynek
hangzik, de érdekesebbnek kell lenni az
online világnál. Azzal a rengeteg ingerrel
és információzuhataggal, ami az online
térből árad nem tudunk versenyezni, de
azt gondolom, hogy amikor egy hosszú
alkotófolyamatban a fiatalok találkoznak önmagukkal, felfedezik a saját rejtett
képességeiket és rájönnek, hogy egy jó
csapatban mennyire inspiráló egy közös
célért dolgozni, sokkal katartikusabb élményt tud nyújtani, mint az online térben
ücsörögni órákon át. Valóban azt érzem,
hogy a közös alkotás élménye olyan meghatározó tud lenni, hogy automatikusan
fontosabb lesz a csoport és a színház, mint

az online tér. A színház jó fajta „drogként”
is tud működni, és hiszek benne, hogy ez
a közönségre is átragad.”
A „Nullpont” elnevezés nem csak arra vonatkozik, hogy a társulat a nulláról indult,
de Zsófia elmondása szerint az alapokról
való építkezés az előadásaikra is jellemző.
Saját alapötletekből dolgoznak, igyekeznek olyan témákat színpadra állítani, amik
rezonálnak a jelen fontos kérdéseivel (legutóbbi darabjuk a „Vázlatok anyámról” például a mozaik és csonka családok nehézségeiről, a szülő hiányának feldolgozásáról
szól). A színészek az alapötletből kiindulva,
improvizációk során alkotják meg a karaktereket, majd ezek után születik csak meg
a szövegkönyv. Különlegességnek számít
még az is, hogy a darabokhoz eredeti ze-

Simoncsics Zsófia, Barabás Bíborka, Ország Eszter, Szczuka Bendegúz, Gombos Eszter (lent), Reményi Gergely, Pásztor Csilla, Németh Kristóf, Terjék Dóra

neművek is készülnek, a társulat zeneszerzője Dió Dávid jóvoltából.
„Nagyon kreatív, érdeklődő fiatalok gyűltek
össze nálunk, akik kíváncsiak a világra és
szívesen fedezik fel önmagukat is. Szerencsére úgy látom, hogy a generációnkra oly
jellemző maximalizmus nem teljesítménykényszerként jelenik meg náluk, hanem a
reflektív és önreflektív képességük készteti
őket arra, hogy minden helyzetet alaposan
körüljárjanak, így kialakítva a karaktereket
és valódivá téve a történeteket” – osztja meg

gondolatait a fiatal rendező társulatáról.
Zsófia úgy látja, hogy a társulatban mindenkire rátalál az a feladat, amiben a legjobbat
tudja „alakítani”, legyen az egy szerep, zenélés, vagy a háttérfeladatok, kosztümök,
díszletek körüli intézkedés. Habár a társulat
tagjai közül sokan érdeklődnek komolyabban is a művészeti pálya, a színjátszás iránt,
a Nullpont Műhelynek nem a hagyományos
értelemben vett színészképzés a célja. A
hangsúly itt a közös alkotás, és annak szabadsága, hogy mindenki maga dönthesse

Ha érdekel a színjátszás és szívesen csatlakoznál a műhely munkájához, látogass
el szombatonként 14-18 óra között a társulat próbáira vagy keresd a Nullpont
Színjátszó Műhely facebook profilját a
további információkért!
Szőke Anna
Fotók: Medveczki Tamás

KÖ NYVAJÁNLÓ
Vannak olyan könyvek, amelyek cselekményei és képei napokon keresztül a
fejben maradnak, és tovább kísértenek
minket. Ezek a történetek általában írói
mesterművek, olyan iratok, amelyekkel
sokan tudnak azonosulni és együttérezni.
Ezen könyvek közé tartozik Jane Teller
dán írónő Semmi című műve.
Azért döntöttem úgy, hogy erről a könyvről írok ajánlót, mert a róla alkotott vélemények érdekes módon két táborra
oszlanak. Az egyik hevesen a könyv mihamarabbi betiltása mellett kampányol,
ami egyébként meg is történt Dániában,
később pedig Svédországban is. Ennek
ellenére a másik véleménycsoport pont
az ellenkezőjét gondolja: szabadalmaztatni kéne ezt a rendkívül kegyetlen regényt. A betiltás utáni patthelyzet csak
akkor szűnt meg, amikor 2001-ben a
könyv váratlanul megnyerte a dán Kulturális Minisztérium gyermekkönyv-díját,
azóta kötelező olvasmány.
„Semminek sincs értelme, ezt régóta
tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni, erre most jöttem rá.” Ezekkel a
sokkoló szavakkal áll fel Pierre Anthon
az iskolapadból szeptember első napján.

Ezután kisétál az épületből, majd felmászik egy közelben álló szilvafa legmagasabb pontjára. Innen le sem jön egészen
a történet végéig.
Ez először meghökkenti a gyerekeket,
majd rémesen idegesíteni kezdi őket,
ugyanis a fiatal próféta minden reggel
emlékezteti a szilvafa előtt elhaladó diáksereget a mindenség értelmetlensé-

gére, és hogy minden, amibe az életben
belekezdenének, beleütközik a semmibe, tehát már a legelején is értelmetlen volt. Mivel a felnőttek nem tesznek
semmit, de Pierre Anthon továbbra is
sokkoló állításokkal dobálózik (pár szilvamaggal megspékelve), a kamaszoknak a végső tehetetlenségükben akad
egy tervük.
Összegyűjtik a Fontos Dolgok Halmát.
Ennek a lényege, hogy az osztály minden
tagja beszolgáltat egy számára kedves
és fontos tárgyat ebbe a halomba, hogy
amikor ezt mindenki megtette, megmutassák a művet Pierre Anthonnak, ezzel
bizonyítva neki az élet értelmességét
és fontosságát. Ami gyerekes játéknak
indul, hamarosan kontrollálhatatlanná
válik, mivel a gyerekek egyre nagyobb
áldozatokat hoznak meg az élet értelme
oltárán. Végül, ahogy a halom egyre növekszik, úgy lesz egyre ijesztőbb a látvány: olyan dolgokkal gyarapodik, amiket
Jane Telleren kívül senki sem mert volna egy ifjúsági regény lapjaira vetni. Te
belemennél a játékba? Én azóta is ezen
gondolkodom.
Kerti Jakab
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Simoncsics Zsófia

el mekkora szerepet szeretne vállalni az
adott darab színpadra állításában.
A Nullpont Műhely alapítói a színjátszás
mellett fontosnak tartják a közösségépítő
szerepet is. Szeretnék megmutatni, hogy
kultúráért, tartalmas programokért nem
feltétlenül kell a fővárosba bejárni, hiszen
az agglomeráció is számtalan igényes
kikapcsolódási lehetőséget kínál a családok és a fiatalok számára. „Azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk a programjainkkal
a fiatalokat és a családokat megcélozni:
rendszeresen szervezünk családi napot, játékos improvizációs esteket, melyeken az
iskola drámatagozatosai, a Nullpont és a
szülőkből álló felnőtt drámacsoport tagjai
is részt vesznek. Természetesen nem csak
pomáziakat várjuk, nagy öröm lenne, ha
Szentendréről, Budakalászról és a környező
településekről is egyre többen csatlakoznának ezekhez a programokhoz. Tehát nagy
szeretettel látunk a Műhelyben bárkit, akárhonnan érkezik is” – zárja gondolatait Zsófia.

Jöjjön Tata, ütögessünk egy kicsit!
Ecsegi Szilvia országos szenior bajnokként a sportág egykori nagy
tehetségeként oktatja a tollaslabdát, kicsiknek és szépkorúaknak egyaránt.
Célja, megszerettetni ezt a sportot, ám vannak növendékei, akik ma már
versenyekre járnak, vagy valamely klub, szakosztály játékosai lettek.
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Tollasozunk? Pókhasú férfiak, nőiesen telt
asszonyok tápászkodnak fel a kérdés hallatán az üdülő udvarán, nagyjából százhúsz méterre a Balatontól, miután telezabálták magukat lángossal, palacsintával,
sülthallal – változó sorrendben. Mindenki
sportja ez, még a legügyetlenebbek is ütőt
ragadnak a nyaralásuk során, mert megmozgatja az embert. Pedig kemény sport ez, még annál is
keményebb. Ha az ember nézi
az olimpiai közvetítéseket, az
igencsak szép summával járó
pénzdíjas versenyeket, elámul
ahogy különösen a távol-keleti versenyzők űzik ezt a sportágat. Szinte süvít a labda, mármár láthatatlan gyorsasággal.
a labdamenetek hihetetlenül
látványosak, és folyamatos
koncentrációt
igényelnek.
Csoda-e, ha a profik, a nagymenők igazi sztárok hazájukban, és degeszre keresik
magukat?
Ecsegi Szilvia története egészen más.
A kapcsolódási pont „csupán”
a tollaslabda, merthogy ő is
ezt a roppant népszerű sportágat űzi, nem is akármilyen
színvonalon. Akár büszkék is
lehetnénk rá, hiszen néhány éve szenior
országos bajnoki címet nyert – s ezzel
még véletlenül sem a korára céloztunk!
– mi több, annak idején harmadik volt az
országos bajnokságon, ami lássuk be, nem
kis dolog, hiszen mifelénk tulajdonképpen
mindenki tollaslabdázik…
„Hevesen nőttem fel, és a helyi gimnáziumban a tornatanár ismertetett meg a tollaslabdával, általa szerettem meg az ütőt,
ezt a különleges formájú labdát, és vált az
életem részévé. Azt mondták, egész ügyesen
játszom, és én ezt olyan komolyan vettem,
hogy meg sem álltam a profi szintig. Már
persze, ha profinak lehetett nevezni annak
idején Magyarországon egy tollaslabdázót.
Nyertem megannyi versenyt, hol egyesben,
hol párosban állhattam fel a dobogóra, és
még olyan időszak is volt, amikor a MAFC

színeiben léptem parkettre. Élveztem minden pillanatát, s már akkor is tudtam, hogy
azt a tudást és tehetséget, amit a sorstól
kaptam szeretném majd továbbadni azoknak a gyerekeknek, akik ugyanúgy beleszeretnek a tollasba, mint én egykoron.”
Szentendrén viszonylag kevesen tudják,
hogy él, nagyon is él ez a sportág.

Ecsegi Szilvia

A „Sziszitollas” Ecsegi Szilvia mondjuk így,
klubja, kevés nyilvánosságot és reklámot
kap, ám mégis telt házzal üzemel.
„Nagyjából tizenöt évvel ezelőtt költöztem
Szentendrére. A férjem, aki itt élt mindig is,
és a város szerelmese, hívott, és azóta is
hálás vagyok neki, hogy immár ez a város
az otthonom. Nagyon jó emberek élnek itt,
és ezt őszintén mondom, csak pozitív élményeim vannak a szentendreiekről, s most
már talán én is közéjük sorolhatom magam.
2006 februárjában kezdtem el itt tollaslabdát oktatni, merthogy akkoriban örököltem
meg a helyi Református Gimnáziumban működő tollas szakkört. Úgy voltam vele, ezt
a sors akarta így, mintha csak én kértem
volna a Teremtőtől, hogy adjon nekem itt,
ebben a csodálatos városban egy ilyen lehetőséget. Hát megkaptam.”

A helyszín a Református Gimnázium tornaterme, vagy az Izbégi Általános Iskola
tornacsarnoka, esetleg a katonai iskola dühöngője. A kulcsszó pedig a tollaslabda.
Ecsegi Szilvia olyan lendülettel és lelkesedéssel vetette bele magát a foglalkozásokba, hogy pillanatok alatt kitehette volna
itt is, ott is, amott is a telt ház táblát.
„Volt olyan időszak, amikor minden nap gyakoroltunk. Láttam, érzékeltem az akarást, a
lelkesedést, és ez nekem mindennél többet
jelentett. Van minimális bérleti díj, amit fizetnek a növendékeim, vagy mondjuk így, játékosaim, s ebből a pénzből veszek labdákat,
ütőket, és fizetem ki a különböző bérleti díjakat. A legkisebb hat éves, Tibor a legidősebb
most múlt hatvan, és csodálatos, ahogy művelik ezt a sportágat. Nemcsak itt, Szentendrén, hanem Gödön és Fóton is edzéseket
vezényeltem, és ha úgy láttam valamelyik
növendéken, hogy érdemes komolyabban
foglalkoznia a tollaslabdával, akkor továbbküldtem, beajánlottam valamelyik klubhoz,
szakosztályhoz. Amatőr csapat a miénk,
ám előfordul, hogy valamelyik gyerekünket, vagy idősebb résztvevőnket meghívnak erre, vagy arra a versenyre. És büszkén
mondhatom, hogy soha sehol nem kellett
szégyenkeznünk a lelkesedés, a tudás miatt.
Jelenleg gyeden vagyok, Emma, a gyönyörű
kislányom a sors ajándékaként immár hét
hónapos, és jelenleg heti egy foglalkozást
vállalok a Református Gimnáziumban, ám a
tervek szerint, ahogy persze a gyereknevelés
engedi, egyre több foglalkozásra kerülhet
sor. Engem egyetlen cél vezérel, megszerettetni kortól, nemtől függetlenül mindenkivel
a tollaslabdát, ami több, sokkal több, mint
egyszerű unaloműző tevékenység.”
Jöjjön Tata, ütögessünk egy kicsit!
Még tart a nyár, lehet futni, a dühöngőben
futballozni, a Kőhegyre felcammogni, a
parkokban tollaslabdázni. Lehet kiabálni
a padon ücsörgő nyugdíjasnak, hogy „Jöjjön Tata, ütögessünk egy kicsit!” S ebben a
gyönyörű napsütésben nincs is jobb dolog,
mint két fröccs felhörpintése között egy
jó nagyot beleütni abba a fura kis teremtménybe, abba a szitáló lasztiba, ami aztán
száll, száll, fel egészen az égig…
Sinkovics Gábor

Olvasói levél
Kovács Marika nyugdíjba menetele alkalmából, ezúton
szeretnénk hálás szívvel megköszönni a sok évtizedes,
szeretetteljes, áldozatos, fáradhatatlan munkáját. A Jó
Isten áldja Marikát, keze munkáját. Sose feledjük, mindig
a legnagyobb köszönettel és hálás szívvel gondolnak rá
mindazok, akik emberbaráti szeretetében, jóságában,
segítségében részesültek.
Kovács Marika a szentendrei Karitász tagjaként, a
hajléktalanszálló vezetőjeként évtizedek óta fáradhatatlanul,
a legnagyobb empátiával, szeretettel, odaadással
mindig időben segítette a hozzá forduló hajléktalanokat,
a betegeket, az elesetteket, az árvákat. Soha nem
panaszkodott, hogy nagy a család, sok a munkája, most
beteg, fáradt, fodrászhoz, szabóhoz megy, nem keresett
kibúvót, őrá mindig bizton lehetett számítani. Szerényen,
a legnagyobb készséggel szükség szerint mindig készen
állt a segítségnyújtásra, intézkedésre, hogy a rászorulók
mielőbb megkaphassák a segítséget, hol élelemmel, hol
gyógyszertámogatással, bútorral, ruhaneművel… Nagyon
hiányoljuk!
Komlósi Gáborné
… és akkor leszakadt az ég
2020. augusztus 28-30-án a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva
rendezvényen szövetkezetünk lehetőséget kapott helyi
termék vásár megszervezésére. A Duna Korzón felállított
sátrakban színvonalas és változatos kínálatot nyújtottak
a helyi termelők, alkotók, akik részben tagjaink, részben
együttműködő partnereink régóta.

ESZEVESZETT MESÉK
Talpalatnyi föld
A férfi monoton gépzúgásra ébredt. Ránézett a vekkerre, hét óra múlt néhány
perccel. „A jó édes…” Halkan mondta
a magáét, aztán kisétált a teraszra, és
egy pillanatra azt gondolta, még mindig
álmodik, s mintha a Jurassic Park című
filmben szerepelne. A látvány sokkolta,
nagyjából három méterre tőle akár egy
rosszkedvű, leharcolt dinoszaurusz, úgy
magasodott fölé a betonágyú. Az előtte
lévő, korábban üres telken építkeztek.
Elvéve a férfi elől a panorámát és a levegőt. Többször is próbálkozott az új tulajdonosnál, hogy vigye arrébb a házát, de
az csak beleröhögött az arcába. A férfi
nem bírta nézni, ahogy „berlini fal” épül
előtte, gyorsan felöltözött kocsiba szállt,
és elindult a belváros felé. Ahogy ment
le a szűk úton Pismányból, folyamatosan felfelé igyekvő teherautókat, meló-

Szombat késő délután váratlanul és minden képzeletet
felülmúló erővel csapott le a Duna felől érkező szélvihar.
Esélyünk sem volt felkészülni, olyan erővel tépázta az erős,
lesúlyozott sátrakat a szél. Pillanatok alatt segítőkész
járókelők siettek segítségünkre, ugrottak a sátrakhoz, velük
együtt sikerült az áru és felszerelés jó részét megmenteni, a
személyi sérülést elkerülni. A gyors intézkedés ellenére azért
több kiállítónak jelentős kára keletkezett a termékekben, a
sátrak egy része is megrongálódott.
De másnap rendeztük sorainkat, újraépítettük a bemutatót,
mindenki újra kinyitott és egy jó hangulatú, nagyszerű
nappal zártunk.
Ezúton köszönjük mindenkinek a bajban nyújtott önzetlen
segítséget!
Mindenkit szeretettel visszavárunk!
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet tagjai
és együttműködő partnerei

sokat szállító egyterűeket kerülgetett. A
hely, ahová nagyjából húsz esztendeje
költözött, gyökeresen megváltozott körülötte: a csend, a madárfütty, a békés
magány helyét átvette a váci utcai zsibvásár hangulata. Beépült szinte minden négyzetcentiméter – talpalatnyi
föld sem maradt eladatlanul. Pismány,
Szentendre Rózsadombja, így lett, így
vált túlzsúfolttá, és egyre inkább lakhatatlanná. A férfi jobbra nézett, eladó
házat látott, balra figyelt, eladó üres
telket pillantott meg, mintha csak az
egész világ ide, a Dunakanyar leghangulatosabb városába akarna költözni.
Itt is, ott is, amott is munkagépek zaja
verte fel a reggeli csendet, örök panorámát kínálva.
„Hová meneküljek…?”
Ez járt a férfi fejében, miközben pontosan tudta, Szentendre a szülővárosa, esze ágában sincs innen elköltözni,
sem Los Angelesbe, sem a Kanári-szi-

getekre, sem pedig a gejzírek közé
Izlandra. Ez az otthona, és ebből nem
enged, ezt nem adja másnak. Meg kell
tanulnia együtt élni immár a zajjal, a
túlzsúfoltsággal, a „betolakodókkal”, a
földfoglalókkal, akik a jelek szerint korlátlanul, immár csapatokban foglalják el
a hangulatos város eddig még üresen
maradt, vagy épp eladásra kínált négyzetméterét. A férfi rosszkedvűen suhant
végig a Barackos úton, aztán megállt
a helyi pékségnél, feltette az arcára a
maszkot, vett magának két búrkiflit, s az
jutott eszébe, érdemes lenne beugrani
a patikába füldugóért, hogy legalább
ne hallja, hogy a világ immár teljesen
megváltozott körülötte.
-sg(Kedves Olvasó! Ha önnel és ön körül is
megtörténnek eszeveszett dolgok – legyen
azok vidámak, vagy szomorúak –, mesélje
el nekünk! Címünk: szevi@szentendre.hu)

21 —A KÖZÖSSÉG HANGJA

Köszönetnyilvánítás

Folytatódik az évad
A Szentendrei Teátrum nagy sikerű, nyári, telt házas előadásai
után ősszel folytatódik az évad. A további bemutatókat,
vendégelőadásokat és a Tavaszi Fesztivál elmaradt
előadásait a kőszínházi idényben láthatja a közönség.

rikai drámaíró 2014-ben írott romantikus
és szellemesen szórakoztató színműve –
azon túl, hogy ajtót nyit az autisták világára – egyben elgondolkoztat is: mégiscsak
közös ez a világ, amelyet ki így lát, ki úgy,
hiszen mindenki másképp egyforma.
Ullmann Mónika és Józan László szereplésével október 9-én, pénteken 19:00 órától
a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében látható a nagy sikerű előadás.
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A cigány I Fotó: Nagy Jácint

A CIGÁNY. Télig tart a nyár Szentendrén!
A Teátrum évada idén nyáron nem ér véget, az őszi-téli színházi sorozat Szigligeti
Ede: A cigány című darabjával folytatódik
szeptemberben.
A magyar cigány, Rózsa Peti beleszeret
Ivánka Évikébe, Celldömölk legszebb
nemcigány magyar lányába. A haza bizodalmasan várja fiaitól, hogy mostani veszélyes körülmények között, a királyi trón, haza
és alkotmány védelmére az ország zászlója alá mentül előbb összesereglendenek,
mely összesereglendés következtében
elindul a haddelhadd, nem is beszélve a
fekete füstirigó, Rózsa Rózsi bánatáról,
hogy belészakad a nagy magyar szív és a
hegede vonója…
A zenés „prevakera” a Soltis Lajos Színház
előadásában szeptember 26-án, szombaton 19:00 órától látható a Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár színháztermében. A
darabot a K2 alkotópárosa, Fábián Péter és
Benkó Bence rendezte. Az előadás díjai: V.
KASZT Fődíj (2019), Temesi Zsolt: legjobb
mellékszereplő díja (KASZT 2019).
TÁNCÓRÁK. A Rózsavölgyi Szalon tavas�szal elmaradt előadása a Teátrum őszi
programján!
Senga és Ever szomszédok. Még sosem
találkoztak. Mindketten bezárkóztak saját

világukba. Senga élete a tánc, de egy balesetben súlyosan megsérült, az orvosok
szerint soha többé nem táncolhat. Ever autista, különös intellektusú, akinek nehézséget jelent kapcsolatba lépni másokkal.
Aztán Ever egy napon mégiscsak becsönget Sengához: tanítsa meg táncolni…
Az utolsó óra és az Istenek tanácsa után
ismét Mark St. Germain-darabot tűzött
műsorra a Rózsavölgyi Szalon. Az ame-

A Szentendrei Teátrum COVID-protokollja
Tisztelt Nézőink! Biztonságuk érdekében a
nézőteret minden előadásunk előtt fertőtlenítjük. Kérjük, hogy a könyvtár előterében elhelyezett kézfertőtlenítőket vegyék
igénybe. Az előadásoknál nézőink és a
színház munkatársai számára is kötelező a
maszkviselés. Az előadásokat csak tünetmentes nézők látogathatják. Kérjük, hogy
a színházból való távozáskor is figyeljenek
a távolságtartás szabályaira. Javasoljuk,
hogy jegyeiket online vásárolják meg, és
a nézőtéren egy-egy ülőhely kihagyásával
válasszanak helyet. Köszönjük nézőink türelmét, megértését, bizalmát!
A Szentendrei Teátrum munkatársai
Programok, hírek, jegyek:
szentendreiteatrum.hu

Ullmann Mónika és Józan László a Táncórák c. darabban

GAZDIKERESŐ

Közel harminc éve rendszeresen köszöntjük a világ összes országában a Szoptatás
Világhetén az anyatejes táplálás mellett elkötelezett édesanyákat. A WHO augusztus
1-jét nevezte ki Anyatejes Világnapnak, amivel egyidejűleg kezdetét veszi a Szoptatás
Világhete is. Szentendre a 2000-es évek elején csatlakozott az ünnepségsorozathoz,
amely azóta is minden év szeptemberében megrendezésre kerül.
„Szoptatással egy egészségesebb világért!” – a Szoptatás Világhetének jelmondata,
amely a WABA (Szoptatási Tevékenység Szövetsége) az idei év célkitűzéseit foglalja össze.
Az egyre hangsúlyosabb klímaváltozás miatt a környezettudatosság szempontjából is
kiemelten fontos a csecsemőtáplálás módja, hogy az ökológiai lábnyomot csökkenthessük. Mindemellett nemcsak globálisan, hanem a családok szintjén fejti ki igazán jótékony
hatását az anyatej, hiszen összetételében a legtökéletesebb a gyermekek számára, és a
mai napig leutánozhatatlan. A benne lévő vitaminokat és ásványi anyagokat a szervezet
sokkal jobban tudja hasznosítani, mintha mesterséges úton pótolnánk. A tápanyagok
aránya hozzájárul a megfelelő fejlődéshez, és az elhízás elkerüléséhez. Már közvetlenül a
születés után kifejti immunológiai hatását, és ez a védelem még akkor is érezhető, amikor
már többnyire a család ételeit fogyasztja a gyermek. Hozzájárul a tápcsatorna éréséhez, a
magasabb intelligencia szinthez, valamint csökkenti a későbbi cukorbetegség és allergia
kialakulásának lehetőségét. A szopómozgás segíti az állkapocs és a száj körüli izmok
fejlődését, továbbá a fogazat megfelelő alakulását. Mindemellett nem csupán táplálékot
jelent a csecsemő számára, hanem megnyugtatás, és érzelmi támasz is egyben.
Idén, a koronavírus okozta pandémia miatt Szentendrén sem köszönthetjük rendezvén�nyel a szoptató édesanyákat. Az Önkormányzat és a Védőnői Szolgálat a járványhelyzetet figyelembe véve egy biztonságosabb módon, egyénileg szeretné megköszönni
a szoptatás mellett hosszú távon elkötelezett édesanyákat. Az ősz folyamán kerülnek
átadásra az emléklapok és a köszöntő csomagok a védőnői tanácsadáson.
Vigh-Haris Gabriella
Területi védőnő, IBCLC laktációs szaktanácsadó
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Zsiga kóbor kutya volt, akit társával,
Nórával együtt egy idős bácsi fogadott
be. Amikor a bácsi egészségi állapota
már nem tette lehetővé, hogy felelősen
gondoskodjon kutyáiról, leadta őket az
Árvácskában. Zsiga erős, akaratos kutya
volt, kevés embert fogadott el. Sétálni
sem volt egyszerű feladat vele. Nem
volt könnyű eset, sokan megálltak a
kennelnél megcsodálni a szépségét, de
méregzsák természete miatt mindenki
továbbment. Teltek az évek, és Zsiga
egyre kevésbé volt morcos. Már várta,
hogy sétálhasson. Nem barátkozott a
sétáltatóval, de szeme és testbeszéde
háláról árulkodott a séták végén. És egyre gyakrabban tért vissza mosolyogva.
Párja, Nóri elvesztése azonban megviselte, de igyekeztünk sokkal többet
sétáltatni, hogy kevésbé nyomassza a
magány. Zsiga közben lelassult, 14 éves
lett, kicsit fájnak is a lábai. Békés, mostanra már bárkivel szívesen sétál, csak
mehessen. Talán soha nem lesz bújós
„öleb”, de a szeretetre békés természettel fog válaszolni, el fogja fogadni a simit,
és lehet, hogy a fotelod vagy az ágyad
mellett fog szunyókálni, míg te pihensz.
Ha beengeded az otthonodba, vigyázni
fog rád, és az otthonodra élete végéig.
Csak kapjon erre még egy esélyt, hiszen
neki az utolsó.
Oltva, chippelve adjuk őt örökbe.





BIRS KÖZEPE!
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. október 7-éig várjuk a szerkesztőségünkbe,
vagy a szevi@szentendre.hu email címre. A helyes megfejtők között a Teddy Beer
kézműves söröző által felajánlott 3000 forint értékű utalványt sorsolunk ki. A szerencsés nyertes nevét az október 21-i lapszámunkban tesszük közzé.
Az augusztus 5-i rejtvényünk helyes megfejtése a „mert utazni élvezet” volt. A nyertes: Angeli Anna. Nyereménye Másik Zsófi, Szentendre: mendemonda menvemondva
című könyve.

Ha úgy gondolod, hogy te vagy Zsiga
álomgazdija, akkor hívj minket (+36/20384-6715) vagy írj facebook-üzenetben!
Ha a gazdija nemlehetsz, de szívesen
támogatnád őt, megteheted
• számlaszámunkon: 64700076-10006234,
a közlemény rovatba írd: Zsiga,
vagy
• az Adhat vonal-on: a 13600-as szám
tárcsázása után üsd be a 64-es kódot.
vagy
• egyszerűen csak látogasd őt meg az
Árvácskában, és vidd el egy sétára.

23 — közérdekű

Anyatejes Világnap

Sok szeretettel várjuk népszerű Sulicsalogató foglalkozásainkra azokat a nagy óvodásokat, akik 2021.
szeptemberében szeretnék megkezdeni tanulmányaikat az Agy Tanodában.
A programsorozatot a járványügyi helyzetre való tekintettel a szokásostól eltérő módon tudjuk csak
megszervezni, 10 fős csoportokban. Kérjük, ha szeretnék, hogy gyermekük részt vegyen a
foglalkozásokon, emailben vagy telefonon jelezzék szándékukat, 2020. október5-ig. Emailben
értesítjük Önöket, hogy kit, melyik időpontra osztottunk be. A foglalkozások október 15-től
kezdődnek, csütörtökönként 16.15-17 óráig december 10-ig. Az érdeklődők számától függ, hogy egy
gyermek hány alkalommal tud részt venni a programon.
Ízelítő a foglalkozások tartalmából: lesz játékos angol, matematika és anyanyelvi fejtörő,
mozgáskoordinációs feladatok, kézműves foglalkozás….
A foglalkozások díja 2000.-/alkalom, amit átutalással lehet csak fizetni.
Helyszín: Agy Tanoda 2000 Szentendre Jókai u. 3.
Jelentkezés: 06/26-311-387 vagy titkarsag@agytanoda.hu

24 — hirdetések

Szeretettel vár:
Kovácsné Szomolányi Erika
Erika néni

Dudás Szilvia
Sylvi néni

ELSÖPRŐ ÁRAK A DUNA AUTÓNÁL!
TÖBB MINT 300 ÚJ AUTÓ KÉSZLETEN!
19 MÁRKAKERESKEDÉS • 24 MÁRKASZERVIZ • 1 HELYEN: ÓBUDÁN
Duna Autó Zrt. • III. Óbuda, Zay utca 24. • +36 1 801 4242 • www.dunaauto.hu

RÉGISÉG

I N G ATL AN
A Füzesparkban 57 nm-es lakás eladó.
Tel. 06-20-425-9665.
Püspökmajorban 55 négyzetméteres, napsütéses lakás kiadó.
Tel.:06209807643

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

,
,
Lakaskarbantartas

S ZO LG ÁLTATÁ S

Almási Katalin készpénzért vásárol
értékbecsléssel bútorokat, dísztárgyakat, festményeket, órákat, porcelánokat, csipkét, szőrmét, csillárt,
hangszereket, írógépet, bizsukat,
teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással.
Telefon: 06 20 597 8280.

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

-ha nincs kihez fordulni,
de segítségre van
szüksége

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

06/70/720-0771
BBllzz

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

Készpénzes felvásárlás! Arany 10.00025.000 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.

-mindenféle kisjavítások
-lakáskiegészítők le-fel szerelése
-bútor karbantartás
-burkolatok javítása
-háztartási eszközök beüzemelése
-kerti kiegészítők karbantartása
-térkő tisztítás
-egyéb kérések .......

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép,
mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel. (26) 788-367, 06-30-9504187, Mezei Sándor.

Szép Napot Kívánok !

Dolgozzon otthon!
reklám termékek hajtogatása és egyebek elérhetőségei
érd: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
06-209104517)”

Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv,
bélyeg, fotó, képeslap, levelek stb.)
vétele, díjtalan kiszállással. Pál István
tel.: 06 20 947 39 28 -> 6 számba

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. szeptember 22-én (kedden)
16.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre tisztelettel meghívom.

Szentendrei Szerb Önkormányzat
Képviselő-testülete
2020. szeptember 24-én (csütörtökön)
15.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye:
Városháza
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Benkovits György
elnök

..

lakaskarbantartas112@gmail.com

A közmeghallgatás helye:
Corner Szerb Étterem
(2000 Szentendre, Duna korzó 6.)
Margaritovits Milenkó
elnök

Piac_93x134.pdf

MEGHÍVÓ
Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2020. szeptember 28-án (hétfőn)
8.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre tisztelettel meghívom.

Hirdessen a
Szentendre és Vidéke
városi lapban!

Az ülés helye:
Városháza
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Porkoláb Sándor
elnök

Elérhetőségünk:
Szentendre és Vidéke
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 22.
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Kerületen
kívülieknek*

III. Kerületieknek*

MY

CY

Vas Julianna
+36 26 505 120
szevi@szentendre.hu

Ø GÉPJÁRMŰVEZETŐ (teher)
_Szentendre
Ø CSATORNAMŰ GÉPÉSZ
_Szentendre
Ø VÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÓ _
Szentendre, Pilisvörösvár, Visegrád

Szellemi munkakörbe:
Ø M
 ŰSZAKI ELŐADÓ _Szentendre
Amit kínálunk: Cafetéria juttatás, Munkába járás költségtérítés, Kedvezményes
üdülési lehetőség saját üdülőinkben, Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói
hozzájárulás, Balesetbiztosítás, szociális, élethelyzethez kapcsolódó juttatások.
A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu weboldalon
a TÁRSASÁGUNKRÓL/KARRIER fül alatt található.

AKCIÓS NAPOK:
szeptember 28.
október 26.
november 30.
december 28.

CMY

K

Személyesen kedden és csütörtökön 10
és 14 óra között várjuk hirdetőinket.

A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT
SZENTENDRE ÉS VONZÁSKÖRZETE MUNKAVÉGZÉSI HELLYEL.
Fizikai munkakörökbe:
Ø TAKARÍTÓ _Szentendre
Ø K
 ARBANTARTÓ _Szentendre
Ø N
 EHÉZGÉPKEZELŐ _Visegrád
Ø KISEGÍTŐ MUNKÁS _Pilisvörösvár
Ø T
 ŰZCSAP ELLENŐR _Szentendre

facebook: @lakaskarbantartas112

* A Békásmegyeri Piac
csarnokán belüli vásárláskor

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk A VEKOP-7.2.2-17-2017-00005 azonosítószámú,
„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése –
népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című „Egészségfejlesztési Iroda
létesítése a Szentendrei Járásban” elnevezésű projekt zárórendezvényére.
Időpont: 2020. szeptember 25. 11 óra
Helyszín: Dunaparti Művelődési Ház (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.)
Érkezés: 10.40-től
A zárórendezvényen köszöntőt mond Fülöp Zsolt, Szentendre
polgármestere, valamint Dublinszki-Boda Péter, SZEI igazgató. Dr. Pázmány
Annamária az EFI megvalósított szakmai programját mutatja be számokban,
Horváth Judit a Lelki Egészségközpont tevékenységéről, dr. Huszárné Kürti
Éva, irodavezető pedig az EFI működéséről számol be.
A rendezvényt állófogadás zárja.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével
az ONELETRAJZOK@DMRVZRT.HU e-mail címen lehet.

Részvételi szándékát 2020. szeptember 23-ig az efi@szeirendelo.hu e-mail-

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a www.dmrvzrt.hu oldalon

címen, illetve a +36/20-315-5339-es telefonon jelezze!

25 — hirdetések

ÁLL Á S
A szentendrei közjegyzői irodába adminisztrátori munkakörbe, teljes munkaidőre munkatársat keresek. A jelentkezés feltétele: tízujjas vakon gépírás
tudás, valamint a Word szövegszerkesztő program szerkesztői szintű
ismerete. Jelentkezés email-ben a
molnar.bertalan@kozjegyző.hu címen,
vagy az iroda publikus telefonszámain.
Dr. Molnár Bertalan közjegyző.

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112

Vasárnaponként a Kálvária Gyógyszertár nyitva
21:00 óráig

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

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

21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)
Szeptember 6. Szent Endre Gyógyszertár

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

TŰZOLTÓSÁG: 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
RENDŐRSÉG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós
POLGÁRŐRSÉG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/3462110, titkár: Simonyi Zsolt
KÖZTERÜLET FELÜGYELET:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216
RENDÉSZETI IRODA:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36/26-300-407
Telefon ügyeleti: +36/20-290-0190
Email: szeri@szentendre.hu

26 — közérdekű

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

Szeptember 13. Vasvári Patika
Szeptember 20. Ulcisia Gyógyszertár

ELMŰ-ÉMÁSZ
+36/1-238-3838

Szeptember 27. Kálvária Gyógyszertár

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

Készenléti idő alatt a gyógyszertár neve mellett
megadott készenléti telefonszám hívását követően
legkésőbb fél órán belül a gyógyszerész megkezdi
az ellátást.
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
Huszár Gyógyszertár
2013 Pomáz Huszár utca 2.
+36/26-999-425

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)

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.

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

GONDOZÁSI KÖZPONT
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com
ÁLLATORVOS (mindig hívható): +36/30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36/20-5716502
GYEPMESTER: +36/20-931-6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: tel/fax: +36/26-310442

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat
tulajdonában álló lakás szociális alapon történő
bérbeadásáról:

Szentendre Város Önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé önkormányzat
tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő
bérbeadásáról:

Cím
(Szentendre)
1245/12/A/79
Hamvas Béla u.
10. 3. em. 10. ajtó

Alapterület

Komfort
fokozat

Lakás állapota

Bérleti díj *
minimum

41 m2

összkomfort

lakott

15.113,- Ft/hó

hrsz.
lakás címe

szobaszám

komfort
fokozat

alap
terület

lakás állapota

lakbér
Ft/hó

1,5

komfortos

37,61 m2

rendeltetés
szerű
üres

24.261,-

*helyi rendelet alapján jövedelemtől függően.

8634/65
Kálvária u. 24.
C. ép. II. em. 10.
ajtó

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2020. szeptember 25. 09 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodán
vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091
Fülöp Zsolt
polgármester

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2020. szeptember 25. 11 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) 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
Fülöp Zsolt
polgármester

PÁLYÁZAT Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.) kizárólagos tulajdonában, a Ferenczy Múzeumi
Centrum (2000 Szentendre, Fő tér 2-5.) használatában álló, Szentendre, 1846 hrsz. alatt felvett, természetben Fő tér 2-5. szám
alatt található, földszinti, 72 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadó. A bérbevétel feltétele, hogy a pályázó az üzlethelyiséget
– annak kialakítása és működése során – kizárólag könyvesbolt céljára használja. A bérleti időtartam tervezett kezdete: 2020.
december 1., időtartama: 5 év. A pályázat kiírója: Ferenczy Múzeumi Centrum (2000 Szentendre, Fő tér 2-5.) Benyújtási határidő:
2020. szeptember 28. 10:00 óra
További részletek: www.muzeumicentrum.hu/palyazatok

FORGALOMSZÁMLÁLÁS

APPLIKÁCIÓ

PROBLÉMATÉRKÉP

SZEPTEMBER 8. – OKTÓBER 31.

11-ES ÚT DUGÓIT SAJNOS MINDEN SZENTENDREI JÓL ISMERI.
Nagyon gyakoriak a torlódások a városban, és a városon túl,

3. PROBLÉMATÉRKÉP

Budapest és Visegrád felé is. Az út a dunakanyari régió egyik
fő gyűjtőútja.
A 11-es út – mint ahogy minden közút – állami kezelésben van.

A problématérképet felmérő cég – ugyanaz, amelyik a forgalomszámlálást végzi –, egy online problématérkép segítségével
vizsgálja a válaszadók közlekedési szokásait.

Az állam feladata fenntartani, javítani, takarítani, a közlekedési
lámpákat karbantartani stb. Az önkormányzat az út közlekedési
problémáinak megoldására nem kap költségvetési támogatást.

A válaszadás önkéntes, és független az applikációs fázistól. Lehet
csak ebben is segíteni. A mérés adatai itt is a lehető legbiztonsá-

A szentendrei városvezetés tudja, hogy az itt élők egyik legnagyobb gondja a 11-es út. Ezért proaktív, kezdeményező szerepet vállalva, elsőként az eddigi városvezetések közül, megkezdi ennek a komplex közlekedési problémának a szakszerű
felmérését.
Teszi mindezt annak reményében, hogy a felmérés után, az állami
szereplőkkel összefogva igenis lehet javítani a már tarthatatlanná
vált közlekedési állapotokon.
A probléma megoldása több részből áll. Az első, nagyon fontos
szakasz, az út forgalmának minél alaposabb, pontosabb felmérése. Egy olyan hatástanulmányt kell készíteni, ami kiinduló
alapja lesz az összes többi intézkedésnek. Ezért az önkormányzat egy három fázisú projektbe kezd.
A projekt 1. és 3. szakasza meghívásos, ajánlattételi pályázat keretében valósul meg, ezt a kettőt ugyanaz a cég végzi el. A projekt
2. szakaszában az önkormányzat összefogott a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME).

október 1-től október 31-ig

gosabban lesznek kezelve, sem az önkormányzat, sem bármilyen
hatóság nem kapja meg. Részletekkel mihamarabb szolgálunk.

A PROJEKT KÖLTSÉGE
Az 1. és 3. fázis összesen 12 647 600 Forintba kerül az önkormányzatnak. Ezt a költségvetést 2019 novemberében megszavazta
a képviselőtestület. (Az eredetileg 15 millió Forintos keretöszszeget a megszorítások miatt 10 millió Forintra csökkentette az
önkormányzat. Ám mivel a meghívásos ajánlattételi eljárásban
a legolcsóbb ajánlat a fent leírt összeg volt, így a Városfejlesztési
Iroda megemelte a projekt keretösszegét 12 millió Forintra.)
A 2. fázisban nincs költsége a városnak, azt a BME finanszírozza
pályázati keretből.

A PROJEKT HÁROM FÁZISA

A SZÁMOLJ VELÜNK – 11-ES! projekt egy átfogó vizsgálat, melynek segítségével kellően megalapozott ismereteink lesznek
arról, hogy hogyan érdemes a 11-es út problémáit hosszú távon
kezelni városunk területén. A vizsgálatok lebonyolítása során
számítunk a 11-esen közlekedők együttműködésére.

1. FORGALOMSZÁMLÁLÁS
szeptember 8-10 és szeptember 12-13.
(rossz idő esetén pótnapok: szept 15-17 és szept 19-20.) Ennek

Így az akut, napi közlekedési problémák feltárása a városlakók
valós tapasztalata, véleménye alapján történik meg.
A mindennapok forgalmi tapasztalata rendkívül fontos a forgalomirányítás fejlesztéséhez és a zöldhullám jövőbeli kialakítá-

során több számláló egyetemista áll az út mellett, hogy felmérje,
az egyes napszakokban hány autó (illetve motor és kerékpár)
közlekedik a 11-esen.

sához. A várost mindennap terhelő közlekedési helyzet javítása
közös ügyünk. Minden információt megtalál ezen az oldalon,
amit folyamatosan frissítünk.

2. APPLIKÁCIÓ
szeptember 16-tól szeptember 30-ig
A BME által pilot projektben vizsgált adatfelvételi módszer,
amelyben a projektet segíteni szándékozók – közülük is azok,
akik a 11-es úton közlekednek – megmérhetik a saját autós/motoros/kerékpáros útjukat, majd az adatokat beküldhetik a BME-nek.
A mérés adatai anonimizálva és aggregálva kerülnek feldolgozásra. (Aggregálva = az adatokat úgy értékelik ki, hogy azok személyekhez nem köthetőek, a beérkezett adatsorokat összesítve
vizsgálják.) Részletekkel mihamarabb szolgálunk.

SEGÍTSEN A FELMÉRÉSBEN!
SZÁMOLJON VELÜNK!
TEGYÜNK EGYÜTT A ZÖLDHULLÁMÉRT!
SZENTENDRE.HU
SZENTENDRE HIVATALOS OLDALA

SZEPTEMBER 8. – OKTÓBER 31.
szentendre.hu

FORGALOMSZÁMLÁLÁS

szentendre hivatalos oldala

APPLIKÁCIÓ

PROBLÉMATÉRKÉP

