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körültekintéssel vezessenek a téli út- és látási Kérjük, gondoskodjanak a járdák tisztántartásáról!
viszonyok között! Korán sötétedik, amikor nehéz
észrevenni a sötét színű kabátban közlekedő gya- És még egy kérés a járművel közlekedőkhöz: kérjük,
logosokat. Kérjük, kiemelten figyeljen rájuk!
vigyázzanak a szánkózó gyerekekre!
Kérjük az autósokat, hogy járművüket szereljék
fel téli gumival; legyen hólánc, jégkaparó, zároldó
spay a csomagtartóban!

A téli útüzem november 15. és március 15. között
van érvényben. Köszönjük megértésüket, türelmüket, együttműködésüket!
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A Fekete Péntek (Black Friday) elnevezés Amerikából
ered. A Hálaadást követő napot jelenti, amellyel
megkezdődik a karácsonyi bevásárlási szezon. A névadó
a Philadelphiai Rendőrség volt 1966-ban, mert ekkortól
az üzletekbe vezető utakon, járdákon hatalmas dugókra
és tömegekre lehetett számítani. Ma már senkinek nem
ez jut erről eszébe – idővel ugyanis a kereskedelemben
vált szlogenné, ahol hatalmas akciókkal igyekeznek
vásárlásra ösztönözni az ünnepre készülődőket. Néha
még a média is hírt ad arról az őrületről, ami ilyenkor egyegy üzletnyitás idején zajlik, s ami nem egy esetben már
halálos áldozatot is követelt… Így vált a Fekete Péntek
fogyasztói társadalmunk egyik legszomorúbb jelképévé.
A jelenséggel való szembenállás egyik megnyilvánulása,
a szintén Amerikából eredő Ne vásárolj semmit! Nap
mozgalom, amely ugyancsak november utolsó péntekére
esik. Bár mi, magyarok nem számítunk a különösen
gazdag nemzetek közé, a Tudatos Vásárlók Egyesülete
honlapján található információ szerint, ha minden egyes
ember ugyanolyan fogyasztói szokások szerint élne, mint
mi, két Földre lenne szükségünk. Elgondolkodtató adat,
mint ahogyan az a tény is, hogy a vásárlási kényszer ma
már ott szerepel a szenvedélybetegségek sorában.
Ebben a lapszámban szép példákat és alternatív
megoldásokat szeretnénk mutatni azoknak, akik
úgy gondolják, ők is gyakran válnak áldozataivá
annak a tudattalanul (is) ható rendszernek, amely
folyamatos „szükségben” tart bennünket.
Gálfi Sarolta
főszerkesztő
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„Minden élelmiszervásárlás szavazás is
egyben. [...] A vásárlásaink, a szavazataink
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Utcán talált matrica – cím, szerző és elérhetőség nélkül

Tisztelt Olvasó!

Nekem az észszerű fogyasztás
Meglepő módon mindenki örömmel mesélt róla, hogyan igyekszik csökkenteni a fogyasztását, és miben szükséges még változtatnia.
Az utca emberét ezúttal is Zimre Zsuzsa kérdezte, és Medveczki Tamás fényképezte.

Igyekszem nem venni palackozott vizet, inkább a csapból töltök
magamnak. A zacskókat újrahasznosítom, marhát nem vásárolok,
inkább csak szárnyast, és – bár tudom, hogy ez nem sok –, dolgozom azon, hogy egyre fejlődjek. (Balázs)

Négy éven keresztül vegyszermentes zöldségeket termesztettünk a
Szentendrei-szigeten, és a piacon árultuk. Elkötelezettek vagyunk,
amit tudunk, megtermelünk és közösségi dobozrendszerben vásárolunk. Lebomló pelenkát, popsitörlő helyett textil kéztörlőt használunk. Amiben fejlődnünk kell, hogy sok ételt dobunk ki, ezért a
tavaszi lezárás óta menüt írunk. A szelektív gyűjtés az alap, és az
lenne a jó, ha minél több lehetőség lenne a környéken bio élelmiszereket vásárolni. (Kata)

Tusolásnál elzárom a vizet szappanozáskor, fogmosásnál szintén.
Jó lenne, ha tudnák az emberek, hogy annyi vízből, amit naponta
lehúzunk a vécén, Afrikában falvak élnek. (Tibor)

Több éve kezdtem tudatosan figyelni az észszerű fogyasztásra.
Minden azzal kezdődött, hogy szelektíven kezdtem gyűjteni a
szemetet, és a hulladék mértéke sokkolt. Nagyobb kiszerelésű

Saját pohárban viszem a kávét, szelektíven gyűjtöm a szemetet,
haragszom is a páromra, mert ő beledobja a kukába a műanyagot
meg az üveget is. Helyben, a szigeten igyekszem vásárolni, ottani
termelőktől, igyekszem nem sokat autózni. Ruhából csak a szükségest veszem, kivéve a gyerekeknek, a kinőtt cuccokat továbbadjuk.
Van komposzt, saját kert, ahol zöldséget termelünk. (Brigitta)
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Foglalkoztat a tudatos vásárlás, nem veszek olyan dolgokat, amikre
nincs igazán szükségem. Próbálom kerülni az egészségtelen dolgokat, szelektíven gyűjtöm a hulladékot. Csapvizet iszom, lemondtam
a műanyagpalackos üdítőkről. (Patrik)

termékeket veszek, igyekszem kerülni a felesleges csomagolást,
és nem dobok ki ételt, úgy csinálom, hogy ne legyen maradék.
(Éva)

Abszolút tudatosan élek, nem pazarolok, nem vásárolok feleslegesen, csak sajnos a legtöbb ember nem ilyen. Tisztított vizet iszom,
üvegkulacsban viszem magammal, csökkentettem a húsfogyasztást, és csak baromfit eszünk. (Judit)

Régiből újat – a múlt forradalma

Gutenberg-galaxis
A Bibliomán antikvárium mellett biztosan
mindenki elsietett már legalább egyszer.
Benézni tán kevesebben néztek, pedig
érdemes. A könyvekkel telezsúfolt, kissé
hektikus bolt igazi kincseket rejt az olvasásra fogékonyak számára. Régi és újabb
kiadások, gyerek- és felnőttkönyvek állnak hosszú tömött sorokban a polcokon. A
tulajdonos Bohnert Tibor a rendszerváltás
környékén nyitotta meg üzletét, igaz, akkor még máshol. Mai helyén, két kis boltja
is volt, a Fulco Deák utca egyik oldalán a
felnőtteknek, a másik oldalán a gyerekeknek kínált olvasnivalót. Sajnos a Völgy
zugoly bezárt, így most már egy helyen
lehet keresgélni kicsiknek és nagyoknak.
Tibort arról kérdeztem, hogyan alakul a
forgalom, mennyire van igény a használt
könyvekre. Megítélése szerint mostanra
megállni látszik a forgalom csökkenése,
és az internetes vásárlók száma is egyre
nő. Bár nem szívesen, de Tibor is felköltözött a világhálóra, webáruház formájában. Az utóbbi időben sokan adják el a
könyveiket a bevétel reményében, mások
pedig azért könyörögnek, hogy ingyen is,
de hadd szabaduljanak a régi művektől.
Ezek egy része eladhatatlan, Tibornak
még sincs szíve kidobni ezeket, inkább
továbbadja, elvihető szekrénybe teszi ki

Bohnert Tibor

őket. „Az lenne az ideális, ha lenne egy
hatalmas raktáram, és oda pakolhatnék
mindent. Abban hiszek, hogy előbb-utóbb
mindennek lesz gazdája. Sokszor tapasztalom, hogy olyanokat keresnek, amire én
is rácsodálkozom” – meséli. A törzsvevők
egy része Budapestről érkezik, be-benéznek a boltocskába. A kurrens könyvek
nincsenek kitéve, azok inkább a gyűjtőkre
várnak. Van egy generáció, amely lassan
kihal, az örökösök hozzák a könyveket, és
azt kell mondania, ne haragudjanak, de

Dobos Péter

nincs hova tenni. Vannak könyvek, melyek
évekig állnak a polcokon, aztán újratemetik Nyírőt, és mindenki azt keresi, vagy
meghal Esterházy Péter, és újra kapósak
lesznek a könyvei. „Van, hogy valami megjelenik a tévében, és az évek óta itt álló
nyolc példány egy nap elmegy. Akkor arra
gondolok, de jó lett volna ebből 15 példány
is.” Tibor szerint a könyvolvasás vissza fog
térni, bár azt mondja, ő azt már nem fogja
megélni. „És, hogy meddig lehet csinálni?
Aki üzletből csinálja, az rég abbahagyta
volna, de engem ez már ki fog szolgálni.”
Antikvárium – Fulco Deák utca
Az öreg suszter, aki fiatal
Kis üzletek között áll a kis cipészműhely.
A helyiek jól ismerik a helyet, mesterei
ötven éven át vitték a műhelyt. Aztán
megöregedtek, ezért három éve átvette
az üzletet tőlük egykori kollégájuk, Dobos
Péter. Az öreg Csoszogi névre keresztelt
üzlet, mint név tán nem sokat mond, de
ha azt mondta valaki, hogy Bálint Misi
vagy Misi, a cipész, mindenki tudta kiről
van szó. „A szomszédunk volt Misi bá’,
átjártam hozzájuk, és megtetszett, amit
csináltak. Mondta, hogy gondoljam át,
ha végzek, jelentkezzem cipésznek” – így
kezdődött. Ő maga nem panaszkodik,
vírus ide vagy oda, az emberek járnak
a kis üzletbe. „Nem a szegények jönnek
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Manapság már nem igazán vacakolunk a régi holmikkal. Sok minden
olyan olcsó lett, a javítás viszont annyira drága, hogy könnyebb a kisebb
ellenállás irányába haladnunk. Mi most mégis szétnéztünk Szentendrén, hová
fordulhatunk, ha nem ragaszkodunk az újhoz.

elsősorban, az emberek a drága cipőket
hozzák le javítani. A 2000-3000 forintos cipőre senki nem költ” – magyarázza. Kicsit
elpirul, amikor arról beszél, hogy időnként gyerekcipőket ingyen javít, ha látja,
hogy szükség van rá: „tekintsük közösségi
munkának” – mondja Péter. Megítélése
szerint az elmúlt években sokat romlott
a minőség, pont ezért igyekszik mindig
jobb minőségű alapanyagokat vásárolni, de azért csodát ő sem tud tenni. Azt
mondja, a suszterkedésből senki nem fog
BMW-t venni, meg a három gyerekére is
költeni kell, de a maszk mögött csillog a
szeme, amikor róluk beszél. Nem egyedül dolgozik, kolléganője, aki szintén több
mint húsz éve bőrdíszműves, segít neki.
„Ha valami nem megy, konzíliumot tartunk,
és megbeszéljük, hogyan tovább” – meséli
nevetve.
Az öreg Csoszogi – a Büfé és a GSM 900
között, Vasúti Villasor
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Megfiatalodott bútorok
Néhány éve találkoztam először a kárpitos fiúkkal – ahogy magamban hívtam
őket –, és azóta is csodálom a munkájukat. „A Szentlászlói úton lévő műhely
2001-ben nyitott” – meséli Kónya Péter egy
zöld bőrkanapé mellett állva, és azóta is
egymásnak adják a delikvensek a kilincset. Van, aki azért újít fel, mert az adott
bútor passzol méretben, és a mostani
bútorok minősége sokkal rosszabb, mint
korábban, más egyszerűen csak megunja
a régi huzatot és változtatna, és van, aki
érzelmileg kötődik egy adott tárgyhoz.
Szegények és gazdagok egyaránt jönnek,
közéjük tartozik az az illető, aki öt évente
új színt talál ki a bútornak. Van, aki még
az anyaghoz is ragaszkodik, így lesz a
zöldből bordó, vagy fordítva. Megítélése
szerint a környezetvédelem és az újrahasznosítás nem igazán merül fel a vásárlók körében, bár nyilván nem derül ki
mindenkiről, miért dönt a javítás mellett.

A munka nagyon összetett, valaki éppen
egy fotelt szeretne újra húzatni, amihez
192 db bőrt kell kiszabni, egyenként. „Volt
egy idős hölgy, aki legalább két éven át járt
ide anyagot nézegetni. Azon gondolkodott,
áthúzassa-e a szakadt kanapéját, de túl
sokba került számára. Egyszer karácsony
előtt jött, és akkor úgy döntöttünk, hogy
anyagköltségért megcsináljuk, hadd legyen jó karácsonya. Sok ilyen idős ember
van, aki inkább nem eszik, de megcsináltatja a bútorát” – mondja Péter, amikor
arról faggatom, milyen történet ugrik be
először neki a munkájáról.
Stihl-Kárpit Bt. – Szentlászlói út

utóbbi időben egyre érezhetőbb. Vannak,
akik nem vesznek új készüléket, hanem
helyette feltuningoltatják a régi gépeiket,
mert azok jobb minőségűek, mint most egy
olcsónak titulált darab és töredék árból
megússzák a dolgot.” A régi gépek nagy
általánosságban jól javíthatóak, 20-35
ezer forintból helyre lehet pofozni őket.
„Ez különösen most érezhető, a digitális
oktatás elindulásával egy időben sokan
kerestek használt gépet nálam, így mára
alig maradt. Még szerencse, hogy sokan
leporolják a régi darabokat, és lehozzák.”
Nem akar mindenáron mindent megjavítani, inkább elmondja, hogy mikor nem

Csonka Gergő

Öreg gép, nem vén gép
Négy éve nyitotta meg üzletét a Móricz
Zsigmond Gimnázium szomszédságában.
A kis lakótelepi pc és laptop szervízre
egyik kollégám hívta fel a figyelmet, elmesélve, milyen jó tapasztalatokat szerzett ott. Az útépítés árnyékában mesélt
arról Csonka Gergő, hogyan jutott el a napelemszereléstől és gipszkartonozástól
odáig, hogy egy informatikai üzlet pultja
mögé álljon. „Az anyagi helyzet romlása az

éri meg. „Nekem fontos a jó hírnév, és azt
hiszem jónak is tartanak. Ezért időnként
kénytelen vagyok nemet mondani.” Gergő szerint a többség érzelmi vagy anyagi
alapon dönt a javítás mellett, a környezetvédelem vagy a tudatos fogyasztás nem
elsődleges szempont. Sikerei viszont
vannak, volt, aki sírva hívta fel, annyira
örült, hogy újra működik a gépe, de olyan
is akadt, aki Szombathely, Érd és Budapest után jutott el hozzá, mert mindhárom
helyen azt mondták, gyakorlatilag javíthatatlan az eszköz, de ha megpróbálják,
akkor legalább 50 ezer lesz. „Végül 18 ezer
forintért összeraktam. Annyira örült, hogy
hozott egy másik gépet, amit végül ötperces munkával csináltam meg, ezért nem
is kértem érte pénzt.”
PC Szervíz – a Pipacs utca
és a Kálvária út sarkán

Kónya Péter

Anyagok bűvöletében
A kis faházban egy csinos ruhába öltözött vizslával találkozom először. Gazdája
Németh Imréné, Zsuzsi húsz éve hajtja a
varrógépet, nyolc éve már a Római sánc
utca elején javítja a javítani valókat. Őt
arról faggatom, kik érkeznek hozzá, és
milyen korosztályból. „Nemcsak a szegények jönnek, hanem mindenki, a foltozás
manapság ráadásul divat lett, így mindent

Németh Imréné, Zsuzsi

Hulladékot hova?
Vannak helyzetek, amikor nincs mit tenni, ki kell dobni dolgokat. A legkézenfekvőbb a hulladékudvar, ahova sokféle hulladék lerakható meghatározott keretek
közt. Elemet, fénycsövet, izzót, CD-t, régi mobiltelefont a szentendrei Interspar
előterében lehet kidobni, de a Vasúti Villasoron vagy a 11-es út mellett található
villanyszerelési boltban is visszaveszik az izzókat, fénycsöveket. Ruhát, textileket
a Földhivatal előtti konténerbe lehet pakolni, ha van hely, illetve Budakalászon az
Auchan mellett találhatóak e célból konténerek. A műszaki hulladékot le lehet adni
a helyi fémfelvásárló telepen (Kőzúzó u. 18.), csakúgy, mint az akkumulátorokat, de
ezeket a műszaki cikkeket áruló boltok is kötelesek befogadni.

„Senki sem figyel oda a márkátlanra”
A fiatalabb generációt többek között öltözködése, stílusa miatt is kritikák érik: sok szülő panaszkodik, amiért csemetéik csak
drága, márkás ruhákat hajlandóak hordani, különben osztálytársaik kiközösítik őket. Néhány korombeli társamat kérdeztem,
mit gondolnak a márkák szerepéről a mai fiatalok életében.
Van-e kedvenc márkád? Melyik? Miért?
„Szerintem ez is eléggé emberfüggő, de a mi
„Nincs kedvenc márkám, mert nem az a fontos,
évfolyamunkban nincs ilyen csoport. Valamint
hogy mi van rajtam, hanem hogy milyen kényelén sem így öltözködöm.”
mes vagy hogy néz ki. De azokat az embereket
Szerinted egy márka tud függőséget okozni?
is meg tudom érteni, akik a Nike vagy az Adidas
„Igen, nagyon is tud! Ritkán magamon is észlogó miatt döntenek egy termék mellett.”
reveszem, de inkább másokon, hogy minden
„Nincsen egy kedvencem, de ha választani
egyes ruhadarabon ugyanaz a logó virít.”
kell, akkor inkább a sportosabb ruhákat vagy
„Tud kialakulni ilyen, többnyire fiúknál, de az
cipőket szeretem, de azon belül mindegy, hogy
érintett szinte sohasem veszi észre.”
milyen márka.”
Ha hűségesek vagyunk egy bizonyos márkáJobbnak tartasz egy márkás cuccot, mint egy
hoz, akkor nem leszünk unalmasak egy idő
márkátlant?
után a többiek szemében?
„Néha igen, de csak akkor, ha kreatívabb, vagy
„Az attól függ, hogy milyen emberekkel vaszebb a márkátlannál. Sokszor viszont az fordul
gyunk körülvéve, és hogy ők mennyire elfogaelő, hogy a márkás ruha »alapdarabbá« válik,
dóak velünk szemben.”
és senki sem figyel oda a márkátlanra.”
„Nem, ha egy barátom mindig ugyanazt a márFotó: unsplash.com
„Nem, én azért veszek meg egy terméket, mert
kát hordaná, engem nem zavarna. Ez teljesen
jól néz ki, és nem azért, mert márkás. De nekem is oda kell az ő döntése.”
figyelni, hogy egy boltban ne csak egy adott márkát keressek.” Szerinted egy márka tudja befolyásolni a tudatalattid, és ha
Ismersz olyan társaságot, aminek minden tagja egy márkát igen, hogyan?
hord? Te részt veszel ilyesmiben?
„Szerintem nincsen ilyen, de ha mégis van, akkor azt minden„Ismerek több olyan embert is, akik úgy gondolják, hogy ha képpen a hirdetések vagy a reklámok teszik.”
márkás dolgokat hordanak, akkor lesznek „valakik”, és ezáltal „Igen, ez lehetséges, bár akkor már eléggé függőnek kell lenfognak tartozni valahova. Én próbálok nem részt venni ezekben, ned.”
de szerencsére nem is kell, mert a mi baráti társaságunk nem
Kerti Jakab
így működik.”
kilencedikes gimnazista
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megfoltoztatnak. Felhajtás, cipzárcsere,
foltozás mennek a legjobban nálam. Jön
ide mindenki, fiataltól az idősig” – meséli.
Én azt hittem, a turkálók nem tettek jót a
varrónőknek, de kiderült, boldogan viszik
az emberek javíttatni a frissen vásárolt
darabokat. Ez nem véletlen, a turkálós
ruhák minősége még mindig jobb, mint
a fast fashion üzleteké – véli a szakember.
„Imádom ezt csinálni, és az a legjobb, ha
azt érzem, hogy nagyon szeretnek, vis�szajönnek. Van, aki Budapestről jár hozzám.” Amíg beszélgetünk, beszalad valaki, mond valamit, hogy mit is szeretne
pontosan, aztán rohan is tovább. „Még
anno, amikor kezdtem, valaki behozott
négy zakót, hogy hajtsam fel az ujjakat.
Na, mondtam neki, hogy én ilyet még nem
csináltam. Ő meg erősködött, hogy mégis,
és otthagyta a cuccokat. Sikerült, megcsináltam. Azóta is így van, addig agyalok,
míg rá nem jövök, hogy csináljam. Megálmodom a dolgokat, reggel bejövök és
megcsinálom. Én ebben élek, ez az életem
gyerekkorom óta” – mondja Zsuzsi, miközben a feje búbját látom csak, ül a gép
mellett és újjávarázsolja a régi holmikat.
Varroda – a Római Sánc
és az Acél utca sarkán
Szöveg: Zimre Zsuzsa
Fotó: Medveczki Tamás

RÖV I D HÍR E K
HELYI JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK
November 10-én este jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet,
amely a járvány miatti újabb, november
11-én 0 órától életbe lépő korlátozások

Fotó: Deim Balázs
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részleteit határozta meg. Fülöp Zsolt polgármester és a Helyi Operatív Törzs az
országos rendelkezésekkel összhangban
döntöttek a Szentendrét érintő kérdésekben. Eszerint a Bükkös parti piac nem zár
be, nem lesznek idősávok sem, azonban
az eladók és a vásárlók számára kötelező
a maszkviselés, amit a Rendészet munkatársai ellenőriznek. A V8 uszoda, a P’art
Mozi, a Ferenczy Múzeum és a Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtár bizonytalan
időre bezár.
KORLÁTOZOTT ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
A szigorú járványügyi szabályoknak
megfelelően 2020. november 11-től dr.
Schramm Gábor jegyző az alábbi korlátozásokat vezette be a Városházán.
A hivatali irodákban a személyes ügyintézés csak előzetes telefonos bejelentkezés
és időpontfoglalás után történhet. A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatának
rendje 2020. november 16-tól megváltozik.
Hétfőn 13 és 17 óra között, szerdán 9 és 12,
valamint 13 és 16 óra között várják az ügyfeleket. Pénteken, az eddigiektől eltérően,
a hivatal nem fogad ügyfelet.
Az Adóiroda csak előzetes bejelentkezés
és telefonos időpontfoglalást követően fogad ügyfeleket. Bejelentkezni telefonon
közvetlenül az Adóirodán lehet, ügyfélfogadási napokon: hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 8 és 12 óra között. Telefon:
+36/26-785-104, +36/26-785-123
Az Anyakönyvvezető és a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda is csak
előzetes időpontfoglalást követően fogad
ügyfeleket. A Hatósági Iroda (hagyatéki
ügyintézés, kereskedelmi bejelentések,
közterület használat, behajtási engedélyek kiváltása, birtokvédelem) ugyancsak
kizárólag előzetes bejelentkezés után
kereshető fel. Mindhárom a városi ügyfélszolgálat számán érhető el: +36 26 300-407
A Főépítészi Kabinet csak időpontfoglalást követően fogadja ügyfeleit. Időpontot

egyeztetni közvetlenül a kabinettel kell.
Telefon: +36/26-785-142, +36/26-785-095
A Humánszolgáltatási Iroda szociális
ügyekkel foglalkozó része szerdától a tavasszal már alkalmazott módszert követi. A
porta értesítésére az ügyintéző munkatárs
kimegy és fogadja az ügyfeleket, ellátja
nyomtatványokkal, átveszi és ellenőrzi a
kitöltött papírokat és azok mellékleteit,
valamint tájékoztatja őket. Az ügyfelek
a nevük kezdőbetűje alapján A-Ny-ig a
+36/26-785-055 számon Kozák Sylviánál,
O-Zs-ig pedig a +36/26-785-031 számon
Krizbacher Auréliánál érdeklődhetnek.
A pénztári ki- és befizetések személyesen
is intézhetők. A városháza portájáról lehet
felhívni a pénztáros munkatársat, aki az
egyeztetés után a portánál tudja átadni
vagy elvenni az adminisztrációs dokumentumokat és a be- és kifizetéseket. Akinek
pénzügyi kérdése van, vagy egyeztetni
szeretne (pl. bérlők), az telefonon egyeztethet vagy kérhet időpontot személyes
ügyintézésre. Telefon: +36/26-785 118,
+36/26-300-407 (városi ügyfélszolgálat)
HOL KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS SZENTENDRÉN? ÉS HOL NEM? A 43/2020. (XI.11.)
önkormányzati rendelet értelmében november 12-től a veszélyhelyzet megszűnéséig Szentendre belterületén minden
hat éven felüli személy köteles közterületen orrot és szájat eltakaró maszkot viselni. A kormány döntésével összhangban

Fotó: Bellai László

nem kötelező ugyanakkor a maszkviselés
egyéni szabadtéri sporttevékenység során,
parkokban és zöldterületeken. A kivételek
körét Fülöp Zsolt polgármester és Krauth
Ferenc, a Szentendrei Rendőrkapitányság
vezetője a helyi viszonyok mérlegelésével pontosították. Eszerint nem kötelező
a maszkviselet: a Postás strandon, a Bükkös patak partján a 11-es úttól Izbég felé, a
Papszigeten, a Papsziget és Leányfalu közötti kerékpárúton, a Duna-parton, valamint
a Duna-parti kerékpárút Belvárostól délre
eső szakaszán a városhatárig. A játszótereken a szülőknek kötelező a maszkhasználat.
KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS A 11-ES
SZENTENDREI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA A közel 4,5 milliárd forint állami
beruházásról szóló információkat Hadházy Sándor, Pest megye 3. számú egyéni
választókerületének országgyűlési képvi-

selője dr. Vitályos Eszter államtitkárral közös sajtótájékoztatón ismertette november
13-án, Szentendrén. A volt orosz laktanyától a Határcsárdáig terjedő hét kilométeres
szakaszt érintő tervekben egyebek mellett
méretezett burkolaterősítés, útcsatlakozók, kapubejárók, járdák helyreállítása és
szintre emelése, aknafedlapok, víznyelőrácsok szintre emelése, cseréje, a Rózsa
utcai kanyarodósáv kiépítése, valamint
forgalomirányító jelzőlámpa építése szerepel. Az MTI összefoglalója idézi Hadházy
Sándort, aki szerint hamarosan megkezdődhet a megközelítőleg egy éves közbeszerzési eljárás, a tervek elkészítése és
az engedélyek beszerzése, az ezt követő
kivitelezés időtartama várhatóan négy hónap. A sajtóeseményre sem a város polgármestere, sem a Szentendre és Vidéke
szerkesztősége nem kapott meghívót.
MACSKAKÖVEK A KISFALUDY UTCÁBAN
A több, mint 3,5 millió forintos beruházás
lakossági és önkormányzati együttműködéssel készült el. Az utca felső, a Kossuth
Lajos utcához közelebb eső szakasza földút volt, míg a másik része kockaköves. A
lakók 1+1 konstrukcióban, az önkormányzattal összefogva szerették volna leburkoltatni a földutat. A városképi szempontból
indokolt kockakő burkolat azonban jelentősen megnövelte a költségeket. A többletterhet – az összköltség kétharmadát
fizetve – az önkormányzat fedezte azért,
hogy az útfelület a városképi elvárásoknak
megfelelően újulhasson meg.
A FRANCIA NAGYKÖVETSÉG ELSŐ TITKÁRA SZENTENDRÉN Phillipe Marcheteau a
várost irányító koalíció tevékenységéről
és a COVID-járvány okozta nehézségekről tájékozódott. Fülöp Zsolt hangsúlyozta: a helyi ügyek, problémák megoldása
nem párt vagy ideológiai alapon történik,
és a városvezetés számít a civil közösségek, a helyi polgárok együttműködésére
is. Szentendre polgármestere elmondta,
hogy a város a kormányzati intézkedések
következtében jelentős bevételkiesést
szenvedett el. Szóba került a kezdeményezés, hogy az új európai uniós költségvetési időszakban az önkormányzatok több
közvetlen támogatáshoz jussanak. Bár a
francia kormánynak hivatalos álláspontja
még nincs, a fejlesztési források elosztásának reformjával kapcsolatban nyitottságot
mutatott az a francia szenátusi küldöttség,
amely Magyarországon járva már szembesült ezzel a problémával – erősítette meg
Phillipe Marcheteau.
A diplomata javasolta: dolgozzanak ki közösen olyan programokat, amelyek révén
a városlakók jobban megismerhetnék az
Európai Unió működését. Az ilyen helyi
kezdeményezéseket a francia fél kész támogatni.

ÚJ TAGOK A NEMZET MŰVÉSZEI SORÁBAN Az elismerést a magyar művészeti
élet kimagasló teljesítményt nyújtó, elismert képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása
céljából a Magyar Művészeti Akadémia
kezdeményezésére 2013-ban alapította
az Országgyűlés. Az idén tizenegy alkotó
kapta meg a Nemzet Művésze díjat, közülük hárman is erős szálakkal kötődnek
városunkhoz és környékéhez: Péreli Zsuzsa textilművész, keramikus, restaurátor,
Farkas Ádám szobrászművész, valamint
Kovács Miklós kékfestő mester. További díjazottak: Nagy Ervin építőművész, Dárday
István filmrendező, Hildebrand István operatőr, Bereményi Géza író, forgatókönyvíró,
rendező, Szakonyi Károly író, Földi Péter
festőművész, Ránki Dezső zongoraművész

és Soproni József zeneszerző. A november 5-re tervezett díjátadó ünnepséget a
járvány terjedése miatt elhalasztották, az
egészségügyi helyzettől függően egy későbbi időpontban rendezik meg.
ROTARY CLUB – SEGÍTSÉG MÁSKÉNT A
Rotary Club Szentendre családias hangulatú, jótékonysági kerékpártúrát szervezett
október 3-án a Szentendrei-szigeten. Mivel
a sziget partjai mentén három másik városban is működik Rotary Club, a mintegy 60
fős túrán Vác, Göd és Dunakeszi klubjai is
képviseltették magukat. Ezúttal a szigetmonostori gyermekorvosi rendelő támogatása volt a közös cél, ahol egy pihenő
padot állítanak fel. A túrát „Rotary Grande”
névre keresztelték, és más alkalommal is
tervezik megtartani, erre egy önálló web-

oldal is létesül. A szentendrei adventi vásár szokásos forraltboros, zsíroskenyeres
adománygyűjtő rendezvénye a Fő téren
a járványveszély miatt elmarad. A rászorulók egyéb úton történő támogatásáról
az érdeklődők a klub Facebook-oldalán
találhatnak friss információkat.
ELHUNYT GRÓZ JÁNOS A Szentendrei
Női Kézilabda Egylet alapító elnöke, vezetőedzője, a magyar női strandkézilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya negyvenkilenc éves volt. Tragikusan
korai halálát a koronavírus okozta. Strandkézilabda csapata a legeredményesebb,
nemzetközi élvonalhoz tartozó magyar
klubbá vált. Szakmai és emberi erényeiről
a Szentendre és Vidéke 2020. július 8-ai
számában közöltünk riportot.

A Dunakanyar fő gyűjtőútjának számító
11-es forgalmi változtatásait, a későbbi
fejlesztéseket megalapozó hatástanulmány elkészítéséről múlt év őszén határozott az új városvezetés. A lakosság
részvételét ösztönző plakátkampánnyal
és internetes kommunikációval támogatott közel kéthónapos adatgyűjtés
2020
szeptemberében
indult. Első lépésként (a
MŰISZ Iskolaszövetkezet
közreműködésével) komplex forgalmi adatfelvétel készült a szentendrei szakasz
legfontosabb,17 jelzőlámpás és 4 nem jelzőlámpás
csomópontjában, valamint
vizsgálták az átmenő forgalmat délen a Dera pataknál, északon a Határ utcánál. A forgalomszámlálás
eredményei mellett (a pályázatnyertes InnoQualea
Kft. munkatársai) a modellezés során felhasználták az
érintett útszakasz jelzőlámpás csomópontjainak szabályozástechnikai terveit,
valamint a közösségi közlekedés releváns, elérhető
adatait. A vizsgálat harmadik szakasza
online kérdőívek segítségével a lakosság közlekedési hálózattal kapcsolatos
véleményét, igényeit tárta fel: október
1-től 31-ig 1189 személy kapcsolódott
be a kutatásba, és mivel több megközelítésben is hozzá lehetett szólni, ennél több, összesen 1455 kitöltött kérdőív
született. Lehetőséget adva az egyes
szakaszok, csomópontok működésének, a közlekedési infrastruktúra és
biztonság értékelésére.

A válaszadók valamennyi csomópont
esetében a hétköznapi forgalmat ítélték
a legrosszabbnak, míg az infrastruktúra
állapotát a legkevésbé rossznak. A szakaszok esetén szintén a hétköznap minősült a legrosszabbnak, míg a biztonság színvonala a legkevésbé rossznak.
Az egyes helyszínek megítélését nem

csomópontokkal kapcsolatban fogalmazott meg kritikát, észrevételt. A szabadszöveges, kifejtéses válaszokban fő
problémaként észlelt három jelenség
a következő: balra kanyarodás során a
belső sávban egyenesen haladók feltartóztatása; a külső sávban kialakított
kerékpáros nyom a válaszadók tapasztalatai szerint sok esetben
veszélyes, túlságosan lecsökkenti a belső sáv szélességét; főirányban sokszor magas a megállások
száma, éjszaka sok helyen
feleslegesen üzemelnek a
közlekedési lámpák.
Mindezzel párhuzamosan a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszéke
kapcsolódó kutatásában
egy applikáció segítségével vizsgálta a közösségi
adatgyűjtés hatékonyságát.
A módszertani innováció
mellett a Szentendrén végzett adatgyűjtés eredményei
hozzájárultak a jelenlegi álA válaszadók közel háromnegyede szentendrei volt
lapotot leíró forgalmi modell
befolyásolta érdemben a lakhely és a
kidolgozásához is.
jellemző közlekedési mód. A problé- A város önkormányzata által finanszíromatérkép alapján a legneuralgikusabb zott átfogó vizsgálat alapján olyan terv
pont a Duna korzó és az Ady Endre út készül – az áttervezésre szoruló csomóközötti szakasz. Kevesebb észrevétel pontok meghatározásával, a budapesti
érkezett a déli (Duna korzó és Kalászi forgalomirányító rendszerrel összekötve
út közötti) és az északi (Határcsárda és –, amely korszerű eszköztárával esélyt
Ady Endre út közötti) szakasszal kapad a 11-es út forgalmának enyhítésére.
csolatban. Ami a csomópontokat illeti: A város és környékének lakosságát, vaa Rózsa utcaival és a Szentlászlói úti- lamint a Dunakanyart kedvelők széles
val kapcsolatban kiugró számú reakció táborát érintő témára a SzeVi következő
érkezett, a közlekedők többsége ezen
számaiban visszatérünk.
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Közösségi problématérkép a 11-es forgalmáról

SOK A ZÖLDHULLADÉK? VAN MEGOLDÁS! A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a
szigorú járványügyi korlátozások ellenére
lakossági ügyfeleinek zöldhulladékát –
Szentendrén, Pomázon és Pilisszentlászlón – négyhetente továbbra is ingyenes
elszállítja. A városi cég honlapján elérhető
utcakereső segítségével mindenki kön�-

Zöldhulladékgyűjtő zsák
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nyen és gyorsan utánajárhat, hogy mikor
érkezik a gyűjtőautó. A kerti zöldhulladékot a helyi rendeletnek megfelelően: átlátszó, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő
zsákokban szállítják el, illetve az ágakat,
gallyakat darabolva és összekötegelve.
Fontos, hogy a kerti zöldhulladékot leghamarabb a szállítást megelőző napon, de
legkésőbb a szállítási napon 6 óráig helyezzék ki a közterületre. A zsákok Szentendrén a Hulladékudvarban (Szabadkai
utca 9.) és a Fehér ház ügyfélszolgálatán
(Duna-korzó 25.), Pomázon a tűzoltó-parancsnokságon (Fáy András u. 51.) vásárolhatók meg 100 Ft/db áron. A zöldhulladék
két szállítás között a Hulladékudvarban is
leadható: hétfőtől péntekig 7.00-től 15.30ig, szombaton 7.00-től 13.00-ig.

A KÖNYVTÁR BEZÁR, DE KÖLCSÖNÖZNI
LEHET A kormány 484/2010 (XI.10.) rendelete értelmében sok más kulturális
intézmény mellett a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár sem fogadhat olvasókat
az épületében. Munkatársai ugyanakkor
a kolcsonzes@pmk.hu email címen vagy
a 26-310-222/109 telefonszámon fogadják a könyv, CD és DVD rendeléseket. Az
igényelt dokumentumokat a könyvtár főbejárata előtt hétfőn, kedden, csütörtökön
és pénteken 9-11 óra, valamint 16-18 óra
között vehetjük át. Ugyanezekben az idősávokban lehet visszavinni a kölcsönzött
dokumentumokat. Könyvből most egy
hónapra 6 helyett 8 darabot; CD-ből és
DVD-ből egy hét helyett egy hónapra 4-4
darabot lehet kölcsönözni, ráadásul ingyenesen. A Dosztojevszkij-kiállítás teljes
anyagát elérhetővé tették a könyvtár honlapján, és a tervek szerint a programok egy
részét is online megtartják. A Püspökmajori
fiók a rendkívüli helyzet ideje alatt nem látogatható.
TESTÜLETI HÍREK
A koronavírus-járvány további terjedésére reagálva a szentendrei önkormányzat is visszatért az első, tavaszi
hullám idején kialakult gyakorlathoz: a
veszélyhelyzetben az ülésezés hagyományos formáját felfüggesztve a polgármester gyakorolja a képviselő-testület feladat- és hatáskörét. A november
11-ére tervezett ülés előterjesztéseiről
és a határozati javaslatokról Fülöp Zsolt
polgármester egyeztetett a képviselőkkel, majd döntött a napirendre került

ügyekben. Az alábbiakban a legfontosabb témák, határozatok összefoglalóját
olvashatják.
KERESKEDŐHÁZ: A KIÁLLÍTÓTEREM FRESKÓJÁT A FELÚJÍTÁS UTÁN RESTAURÁLJÁK Októberben a hivatal többször tartott
helyszíni szemlét az esőzések okozta súlyos beázások miatt a Kereskedőházban.
A beázások elsősorban a földszinten lévő
könyvesboltot érintették. A hivatal intézkedett, hogy a legkritikusabb pontokon
kijavítsák a tetőfedést.
A képviselő-testület nyári ülésén felkérte
a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatóját, hogy vizsgáltassa meg a Kereskedőházi kiállítóterem freskójában keletkezett
kárt, készíttessen szakértői véleményt és
helyreállítási javaslatot. A freskó 2016-ban
súlyosan megsérült, amikor egy kiállítás
miatt álmennyezetet erősítettek fel. A
szakértői vélemény elkészült. E szerint a
legsürgősebb restaurálás több mint egymillió forintba kerül, a teljes restaurálás
költsége pedig 19 millió Ft lenne, de ez az
önkormányzat jelenlegi költségvetésébe
nem fér bele. A múzeum álláspontja szerint
most nincs értelme hozzányúlni, csak az
épület teljes felújítása után.
VASVÁRI PÁL ÚTI TAGÓVODA TETŐCSERÉJE 2018-ban derült ki, hogy az óvoda
épületének tetőfedése azbeszttartalmú
hullámpalából készült. Azóta húzódott a
tetőcsere. A képviselő-testület elkötelezte
magát, hogy megvalósítja a tetőcserét. A
képviselőkkel egyetértésben az a döntés
született, hogy induljon el a feltételes köz-

FELHÍVÁSOK
Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé önkormányzat
tulajdonában álló lakás piaci alapon történő
bérbeadásáról:
hrsz.
lakás címe

szobaszám

komfortfokozat

alap-terület

lakás állapota

lakbér
Ft/hó

927 hrsz.
Kossuth
Lajos u. 30.
A. ép. fszt. 2.
ajtószám

1

komfortos

34 m2

üres felújított

1.800.m2/hó

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2020. december 1. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

lakás
címe

szobaszám

komfortfokozat

alapterület

lakás
állapota

lakbér
induló
mértéke**

880 hrsz
Kossuth
Lajos u.
15. fszt. 3.
ajtó

2

összkomfort

80 m2

felújítandó
üres

1.800 Ft/
m2/hó*

Cím
(Szentendre)

Alapterület

komfort
fokozat

2369 hrsz
Kucsera Ferenc
utca 5. fszt. 3.

57,75
m2

házközponti
fűtés/
mérőóra
lakáson
belül

lakás állapota
felújítandó
üres

1.800,- Ft/m2

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2020. december 1. 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

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2020. december 1. 10 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

lakbér induló
mértéke

Fülöp Zsolt
polgármester

KIVÁLASZTOTTÁK AZ AQUAPALACE
KFT. ÚJ ÜGYVEZETŐJÉT A V8 vezetésére kiírt pályázatra tizenegy érvényes
pályázat érkezett be. Meghallgatva a jelentkezőket, a képviselők többségének
egyetértésével dr. Juhász László nyerte
el a megbízatást. A győztes pályázó fürdővezetésben tízéves vezetői tapasztalattal rendelkezik. Egyéb gazdasági területen is több éves vezetői gyakorlatra tett
szert, egyebek mellett szállodaigazgatói
munkakört is betöltött. Munkaviszonya –
határozatlan idejű szerződéssel – 2020.
december 1-én kezdődik, három hónapos
próbaidővel.
TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS, ÚJ UTCÁKKAL A
téli útüzemeltetési szabályzatot évente,
az előző évek tapasztalatai alapján indokolt felülvizsgálni. A korábbiakhoz képest több, üdülőövezetben lévő utca is
bekerült a szabályzatba, mert ezekben
az utcákban nőtt az életvitelszerűen ott
lakók száma. Ezek az utcák: Szivárvány
utca, a Kilátók útjától és Rege/Cincér
utcák kereszteződéséig (a Szivárvány u.
zsákutca része nem), a Híd utca Csalogány
út feletti szakasza és a Rigó utca Petyina
utca feletti szakasza a Gerinc utcáig. Az
új szabályzat elfogadásával a Városi Szolgáltató NZrt. közszolgáltatási szerződése
is módosult.

BEHAJTÁS A VÉDETT ÉS KORLÁTOZOTT
FORGALMÚ ÖVEZETEKBE A szentendrei
közutak és az úthálózat alatt elhelyezkedő közművek védelme érdekében a jelenleginél szigorúbb súlykorlátozást kell
bevezetni, a hozzájárulásokért fizetendő
díjakat meg kell emelni, és az ellenőrzést
hatékonyabbá kell tenni. Az erről szóló
2/2019. (I.22.) sz. rendelet módosítását a
képviselők egyhangúlag elfogadták. A
2021. május 1-én hatályba lépő módosított
rendelet szerint
– Az „A” zónában továbbra is 3,5 tonna
össztömeg felett kell hozzájárulást igényelni, amely 7,5 tonna össztömegig automatikusan, efölött egyedi elbírálás alapján
kerülhet kiállításra, legfeljebb 12 tonna
össztömegig.
– A „B” jelű övezetben a módosítás után
7,5 tonna össztömeg felett lesz szükséges
hozzájárulást igényelni, amely 12 tonna
össztömegig automatikusan, efölött legfeljebb 20 tonna össztömegig egyedi elbírálás alapján kerül kiállításra.
– Az „A” jelű övezetbe 12 tonna össztömeg
feletti jármű, a „B” jelű övezetbe 20 tonna
össztömeg feletti jármű nem hajthat be.
– A díjak alaptétele 3000 forintra, a védett övezetbe történő alkalmi behajtás
3000 forintra emelkedik. A fizetendő díjat
a jelenlegi szabályozásnak megfelelően,
megkezdett tonnánként sávosan állapítják meg.
– A behajtási hozzájárulás ellenőrzésére,
ill. eljárás indítására Szentendrei Rendészeti Igazgatóság is jogosult lesz.
– Az így befolyt bevételt az utak állapotának javítására kell fordítani.

– A hatékonyabb ellenőrzés érdekében
kamerahálózatot építenek ki.
A VÁRAKOZÁS RENDJÉRŐL ÉS A VÁRAKOZÁSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA A piaci napokon a piac környékén
kaotikus parkolási állapotok alakulnak ki.
A piaci árusokkal abban állapodott meg
a hivatal, hogy a Paprikabíró utcai parkolóban nem kell várakozási díjat fizetniük –
remélhetőleg ezzel mind az árusok, mind
a vásárlók számára könnyebb lesz a parkolás. A díjmentes várakozásra jogosító parkolójegyet a várakozás megkezdése előtt
a piac üzemeltetője adja át az árusnak. Az
ingyenes parkolási lehetőség kizárólag az
átadás napján érvényes.
KULTURÁLIS KÖZPONT NKFT. – MŰVÉSZETI VEZETŐI PÁLYÁZAT Vasvári Csabának, a Teátrum művészeti vezetőjének
megbízatása jövőre lejár, ezért – a törvényi
előírásoknak megfelelően a minisztériummal egyeztetve – el kell indítani a pályázati
folyamatot. A képviselők a pályázat kiírását
egyhangúlag támogatták.
MEGHOSSZABBÍTOTT VIZSGÁLAT CYEBÜGYBEN A CYEB-bel az előző városvezetés által kötött szerződések kivizsgálására a képviselő-testület októberi ülésén
vizsgálóbizottságot állított fel, melynek
mandátuma november 30-ig szólt. A
keletkezett iratanyag összetettsége és
mennyisége, valamint az ülések során
felmerült nagy mennyiségű új információ
miatt a határidőt 2021. január 31-ig meghosszabbították.

Gondozási Központ Szentendre

pályázatot hirdet
Hajléktalanok Nappali Melegedője
Hajléktalanellátás szakfeladatra

MEGHÍVÓ

szociális segítő munkakör betöltésére.
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A VEKOP-7.2.3-17-2017-00005 AZONOSÍTÓ
SZÁMÚ, „AZ ALAPELLÁTÁS ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGY RENDSZERÉNEK
ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE – ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE” SZENTENDRE ÉS
VIDÉKE PRAXISKÖZÖSSÉG ELNEVEZÉSŰ PROJEKT ZÁRÓRENDEZVÉNYÉRE
Időpont: 2020.11.19.
Helyszín: Szentendre, Praxisközösség Online – Zoom webinarium
(2000 Szentendre, Bükkös part 27. )

PROGRAM:
18:00 – 18.10

MEGNYITÓ – Gerőcs Katalin projektvezető

18.10 – 18.30

A PRAXISKÖZÖSSÉG MEGVALÓSÍTOTT SZAKMAI PROGRAMJA
SZÁMOKBAN – Dr. Hasitz Ágnes szakmai vezető

18.30 – 19.30

Egészségklub záró eladása –
A COVID betegség, mint világunk komplex kihívása
Professzor Dr. Falus András

Részvételi szándékát kérjük, jelezze 2020. november 17-ig a
www.doktorha.hu, www.szevipraxis.hu, https://bit.ly/358ivLn címeken.

VEKOP-7.2.3-17-2017-00005
Megvalósítás:
2019. január 01. – 2020. november 29-ig

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2020. december
1-jétől határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a vonatkozó jogszabályok,
a Szakmai program és az SZMSZ-ben foglaltak alapján a
hajléktalanok nappali melegedőjében és az éjjeli menedékhelyen szociális segítői feladatok ellátása. A beosztás
ügyeleti rendszerben történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt, a +36/26-311-964 -os telefonszámon.

11 — hírek

beszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a tetőcsere költségének ismeretében tud
esetleg forrást biztosítani a kivitelezésre a
2021-es költségvetési évben.

„A városnak nincs hiteltartozása”
A járvány okozta bevételkiesések és kormányzati elvonások súlyosan
érintették városunk költségvetését is. Magyar Juditot, a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság elnökét az év végéhez közeledve arra kértük,
vonjon mérleget városunk pénzügyi helyzetét illetően.

12—város

Pontosan, hogy áll most a város büdzséje?
Vannak-e pontos számadatok a járvány
okozta kiesésekről, elvonásokról, illetve
a védekezéssel milyen további intézkedésekre volt szükség, amelyek extra kiadással jártak?
A Covid-19-es járvány felborította az idei
év februárjában elfogadott városi költségvetést. Egyrészt azért, mert többletfeladatokat rótt az önkormányzatokra anélkül,
hogy pénzt kaptak volna a központi költségvetésből, másrészt azért, mert a vészhelyzetben a kormány elvont pénzeket az
önkormányzatoktól, harmadrészt pedig,
mert a gazdaság megtorpanásával a saját bevételeink sem az elvárások szerint
alakultak. 2020. július 15-én rendkívüli
képviselő-testületi ülésen módosítottuk
a költségvetést, átvezetésre kerültek a
kormány intézkedései alapján felmerült
bevételkiesések és a kötelező feladatok
maradéktalan ellátása céljából meghozott
önkormányzati döntések. A szeptember
30-i állapotot nézve a kormány elvont 105
millió forint gépjárműadót, az április 4-től
július 1-ig tartó ingyenes parkolás miatt elesett az önkormányzat több, mint 70 millió
forint parkolási díjtól, a közterülethasználati díj megfizetése alól mentesített vendéglátásban érdekelt vállalkozások után
13 millió forint nagyságrendű bevételkiesés keletkezett. Polgármesteri döntés értelmében – a szentendrei vállalkozások
megsegítése céljából április 1-e és június
30-a között felfüggesztésre került a bérleti
díj, ami további 22 millió forint nagyságrendű bevételkiesést okozott. Csak a védekezéshez szükséges eszközökre eddig
elköltöttünk 29,5 millió forintot. De az az
érzésem, hogy a járvánnyal kapcsolatosan további kiadások is várhatóak. A saját
bevételeink (ingatlanbevétel, adóbevétel)
sem a várt szerint alakultak. Jobban állunk
ugyan, mint azt tavasszal gondoltuk, de
csak azért, mert egy sor kiadást visszafogtunk, tervezett beruházást, felújítást leállítottunk annak érdekében, hogy megőrizzük az önkormányzat pénzügyi stabilitását.
Mit jelent pontosan a júliusi hitelkeret
bővítés? Miért volt rá szükség, és milyen
költségekkel jár ez a város számára?

A július 15-i testületi ülésen született döntés arról, hogy a korábbi évek folyószámla
hitelkeretét, ami 500 millió forint volt, kibővítjük 1 milliárd forintra. Erre a kiegyensúlyozott gazdálkodás miatt volt szükség. A
járvány okozta változások, főleg a bevételkiesések, de az átütemezett adóbevallási
határidők is bizonytalanná tették az önkormányzat gazdálkodását. Ahhoz, hogy
augusztusban és szeptemberben is (az
adóbefizetések előtti időszakban) ki tudja

Magyar Judit | Fotó: Bácsi Róbert

fizetni az önkormányzat a számláit, tudjon
bért fizetni a dolgozóknak, elengedhetetlennek tűnt ez a lépés. A költségek az előző városvezetés által kötött szerződéses
feltételek szerint alakultak. Szeptember
30-ig 1,1 millió forint kamatot fizettünk a
banknak. A felhasznált összeget mára maradéktalanul „visszatöltöttük”, és a tervek
szerint az idén már nem élünk a folyószámla hitelkeret nyújtotta lehetőséggel. Érdemes hangsúlyozni, hogy a városnak nincs
hiteltartozása.
Indul-e a városrészi költségvetés 2021ben? Milyen koncepció alapján? Konkrétan mire számíthatnak a lakosok, milyen
összegekről és milyen eljárás keretében
dönthetnek majd szabadon?

Az egyik fő vállalásunk volt a kampányban a városrészi költségvetés bevezetése.
Egyrészt technikai okok miatt, másrészt
a járvány okozta pénzügyi helyzet miatt
sajnos 2020-ban nem volt lehetőség elindítani ezt a programot. A technikai akadály
egy része elhárult. Idén kijelölésre kerültek a városrészi körzetek, amelyek kis eltéréssel lefedik a tíz választókörzetet, és
az adóiroda elkészítette a 2019-es évre
vonatkozó, körzetek szerinti építményadó
bevételi adatokat. A tavalyi építményadó
felét tervezi az önkormányzat a jövő évi
büdzsébe, mint városrészi költségvetést
beépíteni a körzetekből befolyt összegek
arányában. Ez például az én körzetemben
(Pannóniatelep) 26 millió forintos nagyságrendet jelent, míg a város egészét nézve
közel 200 millió forint. Jelenleg folyik a lakossági vélemények megkérdezéséhez elengedhetetlen online és offline rendszerek
kidolgozása, és valamikor jövő tavasszal
indul élesben a program.
Jelen tervek szerint számíthat-e a város
nagyobb beruházásra a jövő évben?
Ebben az évben is jóval több beruházást,
felújítást szerettünk volna megvalósítani,
mint amire – az ismert okok miatt – lehetőségünk volt. Ráadásul az igazán nagy
projekteket, amelyekre kormánydöntéssel kapott pénzt a város, leállította a Magyar Turisztikai Ügynökség. A forrásokat
elvonja, és amit korábban lehívhattunk,
most vissza kell fizetni. Én most, 2020 novemberében, nem tudom megmondani,
hogy mire lesz lehetőségünk jövőre. Egyet
azonban tudok, hogy a városvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több pénzt hozzon Szentendrére. Azt is
látni kell azonban, hogy ilyen kormányzati
ellenszélben ez nem könnyű feladat.
Van-e reális esélye annak, hogy uniós
támogatások közvetlenül segítsék a
forráshiányos önkormányzatok gazdálkodását, amit más magyarországi polgármesterekkel közösen Fülöp Zsolt is
kezdeményezett?
Apró lépések elfogadásával változik az
Unió finanszírozási gyakorlata. Szentendre polgármestere is aláírta azt a levelet,
amellyel több magyar önkormányzati ve-

tot, és bár soknak tűnik ez a szám, jócskán
elmaradt az idei előirányzathoz képest.
Legnagyobb adóbevételünk az iparűzési
adó. Enélkül nem tud az önkormányzat
gazdálkodni. Ezért rémisztőek a médiában hallható vészjósló hírek, miszerint
felfüggesztenék az iparűzési adófizetést
a vállalkozások számára. Ha a kormány
meglépi ezt a javaslatot, felelősséggel
mondhatom, hogy az önkormányzatok
tönkre mennek.
Ha a cégek vagy a lakók nem fizetik meg
a rájuk kirótt adót, akkor adóhátralék keletkezik, ami megnehezíti a gazdálkodást.
Ezeket a meg nem fizetett adókat próbálja
az adóiroda különféle módokon behajtani. Az adóhátralékok behajtása nem az a
terület, ahol szociális, vagy méltányossági szempontokat figyelembe lehet venni.

Törvények és rendeletek szigorúan szabályozzák, hogy mit kell tenni.
Az elmúlt években, főleg a 2019-es évben a behajtás nem volt megfelelő, ezért
300 milliós nagyságrendben halmozódott
fel adóhátralék. (Ebben vannak olyan forintok, amiket már nem lehet behajtani.)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az év
során folyamatosan figyelemmel kísérte
az adóbevételek alakulását és mint az ön-

folyjék be az önkormányzathoz. A szakiroda folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket és nagyon csekély sikerrel ugyan,
de nyújt is be pályázatokat a finanszírozás
megkönnyítésére. Biztos vészforgatókönyvet ebben a képlékeny időszakban nem
lehet felállítani. Nagyban függünk a kormány, illetve most már a miniszterelnök
döntéseitől, és próbáljuk azokhoz igazítani
a működésünket.

Fotó: Bikali Sándor

kormányzatot megillető bevételt, kiemelt
fontosságúnak tartja az adóhátralékok behajtását. A vészhelyzet miatt ez a munka
nem volt folytatható egész évben, ezért az
utóbbi két hónapban behajtott adó men�nyisége 60 millió forint körül alakult. A jövőbeni sikeres munkát egy új munkatárs,
egy adóellenőr fogja segíteni és a jövő évben több szempontból is felülvizsgálatra
kerül ez a terület.
A kormány döntése alapján – a járvány
terjedésének megelőzése érdekében – a
közterületeken ismét nem kell parkolási
díjat fizetni. Egyetértenek-e ezzel az intézkedéssel, mennyire érinti érzékenyen
ez a városi büdzsét?
A kormánydöntéseknél sajnos nincs mérlegelési lehetőségük az önkormányzatoknak. Önkormányzati szövetségek jelezték
egyet nem értésüket ezzel az intézkedéssel szemben, de nem hiszem, hogy ennek
hatására visszavonnák a döntést. Az eddigi
bevételkiesés tovább nő: ha a tavalyi év
azonos időszakát vesszük figyelembe, akkor ez várhatóan újabb 20 és 30 millió forint
közötti összeg lesz. Így a 2020-as évben
nagyságrendileg 100 millió forinttól esik
el az önkormányzat.
Kaptak-e pénzt védekezésre, illetve létezik-e vészforgatókönyv az elhúzódó
járvány miatt?
Nem kaptunk kormányzati anyagi segítséget a védekezésre. Viszont mindent
megteszünk annak érdekében, hogy pénz

Gyakran hallani a közösségi médiában gúnyos megjegyzéseket arra vonatkozólag,
hogy egyes ügyek indoklásául sok esetben a járvány okozta nehézségeket hozzuk fel. Azt kell megérteni az olvasóknak,
hogy azzal, hogy a mindennapi életünkben
könnyített a kormány a júniustól november
11-ig tartó időszakban, a járvány gazdasági
hatásai nem múltak el, sőt még csak ezután várható a java. Biztos vagyok benne,
hogy a jövő évi költségvetésünkre is lesz
kihatása a gazdaság megtorpanásának, és
ez sajnos meg fog látszani az önkormányzat működésén is.
Milyen célok megvalósítása élvez prioritást a jövő évi költségvetésben?
Nagyban függ a jövő évi költségvetés a járvány elhúzódásától és az azzal kapcsolatos további kormányzati döntésektől. Leginkább a kötelező feladatok biztonságos
ellátására, a túlélésre törekszünk majd. Prioritást élvez az önkormányzati dolgozók,
intézményeink, cégeink munkatársainak
megtartása. A költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokat januárban folytatjuk le
az intézményeinkkel, a cégeink a jövő évi
üzleti terveiket már készítik. Azt, hogy milyen fejlesztéseket, beruházásokat tudunk
megvalósítani, ma még nem látom. Azt
azonban tudom, hogy a városvezetés azon
dolgozik, hogy a tavalyi elsöprő lakossági
felhatalmazásnak – a külső körülmények
ellenére is – eleget tegyen.
-gs-
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zető együtt kezdeményezte, hogy az EU
hazánknak szánt 2500 milliárdos válságkezelési támogatásából a felének a felhasználásában közvetlenül vehessenek
részt az önkormányzatok. Kiszámoltuk,
lakosságarányosan több mint 3,2 milliárd
forint illetné ebből az alapból Szentendrét.
Arra, hogy a lakosok érdekében a legmegfelelőbb módon használják fel az uniós forrásokat, az lehet a legnagyobb garancia,
ha közvetlenül a településekhez ékeznek
ezek a pénzek.
Vannak-e tervek bevételnövelésre 2021re?
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a szeptemberi bizottsági ülésén saját hatáskörben foglalkozott bevételnövelő és forrásbevonást célzó lehetséges intézkedések
bevezetésével. Küldtünk erről egy feljegyzést polgármester úrnak. Az abban szereplő 14 pont közül a jövő évi költségvetés
előkészítésénél látjuk majd, hogy melyek
kerülnek megvalósításra.
Elindítottak egy szigorú adóbehajtást.
Hány évre visszamenő adótartozások és
milyen összegben ragadtak bent? Hogyan
történik a behajtásuk, tudnak-e/lehet-e
ilyenkor szociális/méltányossági szempontokat figyelemebe venni? Milyen ös�szegben sikerült eddig behajtani?
Az önkormányzatok feladatellátása kötelező és nem kötelező feladatokból áll. A
kötelező feladatokat (pl. bölcsődei, óvodai ellátás) az állam rója az önkormányzatokra, de nem mindenhez biztosítja a
szükséges mennyiségű pénzt. A nem
kötelező feladatokat (pl. uszodaüzemeltetés) maga az önkormányzat választja,
így annak a finanszírozása is rá hárul. A
feladatok ellátásához a pénz egy részét
az önkormányzatok az egyre kevesebb
helyben hagyott adókból tudják biztosítani. Az adót mind magánszemélyek, mind
vállalkozások fizetik, és ez a forrás jelenti
a legnagyobb saját bevételt a feladatok
ellátáshoz. Október 26-ig az adókból befolyt összeg meghaladta a 2 milliárd forin-

A közös szabályok védelmében
2019 márciusától a város közterület-felügyeleti és védelmi-igazgatási
feladatait egy szervezet látja el. Erőforrásaikat az aktuális kihívások
szerint csoportosítják. A rendészek munkájáról vezetőjükkel – az egykor
hivatásos, ma önkéntes tűzoltó – Jámbor Ferenccel beszélgettünk.
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Van, aki már középiskolában pontosan
tudja, hol szeretne tovább tanulni, és van,
aki nem. Ön melyik csoportba tartozott?
Inkább az utóbbiba. Gyerekkorom óta
vonzódtam a repülés világához és inkább
műszaki beállítottságú voltam, így érettségi után a repülőgépszerelő iskolát választottam. Előtte még be kellett vonulni
sorkatonának, és mire leszereltem, létszámstopot vezettek be Ferihegyen. Még
szerencse, hogy előre menekülő típus vagyok és a seregben többféle jogosítványt
is szereztem. Közben megnősültem, saját
lábra kellett állni. A kilencvenes évek eleje bizonytalan időszak volt, több helyen
dolgoztam, például buszoztam is két évig.
Hogy került a tűzoltóság közelébe?
A családban volt egy tűzoltó, és Ferihegyen is naponta többször jártam a hangár
környékén, figyelgettem a reptéri tűzoltók
munkáját. Arról nem is beszélve, hogy szamárhegyi gyerekként a tűzoltó laktanya a
mindennapjaim része volt, ha sokáig nem
is tudatosodott bennem a hatása. Egy ideje már belül készültem rá és amikor 1995 nyarán
adódott egy lehetőség, nem
haboztam. Az első szolgálati
napomon azt éreztem, hogy
megérkeztem, ott vagyok, ahol
lennem kell, és életem végéig
ezt szeretném csinálni. Még a
repülést is el tudtam engedni,
pedig az is nagy szerelem volt.
Sok gyerek képzeletét megragadja ez a hivatás, de többnyire kinövi. Önt mi vonzotta?
Nem a hős szerepe, hanem annak a lehetősége, hogy nehéz
helyzetekben, sokszor megoldhatatlannak tűnő problémát
oldhassak meg. Hogy tagja
vagy irányítója lehessek – akár
veszélyhelyzet és kockázat vállalásával
is – egy professzionális segítséget nyújtó
csapatnak.
Nem tartotta vissza a tűzoltóság anyagi
megbecsültségének hiánya?
Abszolút háttérbe tudtam szorítani. Az én
esetemben is felülírta ezt a hivatástudat,
talán nagy szó, de nem lehet másként

új rendszerben is parancsnok volt, majd
váltott. Miért?
Feletteseim egy másik beosztást ajánlottak fel és nem Szentendrén. Döntenem
kellett, hogy hivatásos tűzoltóként máshol
folytatom vagy itthon maradok. Az utóbbi
nagyobb súllyal esett a latba. Szerencsére
Verseghi-Nagy Miklós, az akkori polgármester biztosított arról, hogy számít rám.
2016-ban a város közbiztonsági vezetőjeként kezdtem el dolgozni: az önkormányzatra háruló védelmi-igazgatási feladatokat kellett megszerveznem. A hivatásos
szervekkel kellett kapcsolatot tartanom,
sok esetben azokkal, akikkel más szereposztásban sokat dolgoztam együtt. Talán
előnyöm is ez, hogy mindkét „nyelvet” bemegfogalmazni. A belügyminisztériumi
szélem, a rendvédelmi és a közigazgatási
bértábla beosztott tűzoltók esetében soszférában dolgozókkal is megtalálom a kökat nem változott azóta, ezt persze a város zös hangot. Nem mellesleg: a hivatásomat
kiegészíthette volna, de Szentendre soha se kellett feladnom, hiszen a leszerelésem
nem volt abban a helyzetben, hogy ezt után a tűzoltó egyesület elnöke lettem,
megtegye. Ma erre már több okból nincs önkéntesként tehát azóta is aktív vagyok.
Milyen előzmények után alakult meg a rendészet?
2018 táján a városvezetés
felkérésére készítettem egy
tervet a közterület-felügyelet
megreformálására. Ez már a
rendészeti igazgatósági szervezet koncepciója volt, amit
később elfogadtak, majd az
a megtiszteltetés ért, hogy
megbíztak a vezetésével. Tavaly tavasszal állt fel a stáb
és alakítottuk ki az irodát a
Castrum épületében. Ma már
közel húszan vagyunk, ezzel a
létszámmal elég hatékonyan
végezhetők el a feladataink.
Mik a jellemző problémák
Szentendrén?
Jámbor Ferenc | Fotó: Medveczki Tamás
A Duna a legnagyobb kockálehetőség. Azt szoktuk mondani, hogy
zat. Itt van persze a Pilis, és egyéb polgártűzoltónak lenni egy drága hobbi. Másodvédelmi és honvédelmi szempontokat is
állások vállalása és a család támogatása mérlegelünk, amikor kockázatelemzést
nélkül ez aligha menne. Így volt ez az én végzünk, de egyértelműen az árvízveesetemben is.
szély az, amire összpontosítanunk kell. A
2010-ben átszervezték a tűzoltóságot, a
szervezeten belül aszerint kell csoportokatasztrófavédelem keretei között újra
sítanom az erőket, hogy milyen problémát
állami irányításúvá vált. Öt évig még az kell megoldanunk. Más a feladat rendkívüli
Jámbor Ferenc
Gyári szentendrei – mondja ironikusan
magáról. Gyerekkorát a Szamárhegyen
és környékén töltötte, nősülés után a
Vasúti Villasor feletti részen építkeztek.
Felesége a SZEI-ben dolgozik. Mind a
négy gyermekük a Szent Andrásba,
majd a Ferencesbe járt, a tízéves legkisebb még ma is Szentendrén tanul.
Hobbijuk – az „inkább városnézős, mint
strandon heverős” – családi utazás Magyarországon és Európában lakókocsival. Szabadidejét legszívesebben
ház körüli munkákkal, kertészkedéssel tölti.

köztünk. Többen több évtizedes rendészeti múlttal, tapasztalattal rendelkeznek, a
többiek pedig szintén hosszú szolgálati
évekkel rendelkező volt rendőrök.
Benyomásaim szerint többnyire bírálatok
kereszttüzében végzik a munkájukat. Hogyan tudják ezt kezelni?
Fontos, hogy a támadások ellenére megőrizzük a higgadtságunkat, mindig szakszerűek és segítőkészek legyünk. Nagyobb városban ritkán fordul elő, hogy
ugyanannál a balkanyarnál ugyanazzal a
közteressel találkozik egy szabálysértő.
Sokakból bizony agressziót vált ki, ha egy

veszélye nagy. Amennyire lehet, igyekszem az állományt megvédeni, de ezzel
a kockázattal is számolni kell.
Milyen szempontok alapján választják ki
a rendészet munkatársait?
Tudni kell, hogy ennek a munkának a társadalmi megbecsültsége nagyon alacsony,
és e mellett a munkavégzés rendkívüli
stresszel jár, amit hosszútávon is jól kell
tudni kezelni. A rend és a normák betartása, betartatása iránti elkötelezettségnek
nagyon magas fokon kell lennie a munkatársakban, ez az alapvető elvárásunk.
Bár van két huszonéves kollégánk, akikről
csak jót mondhatok, nem jellemző, hogy
a fiatalok tolonganak ezért az állásért. Így
nem könnyű egy homogén, gondolkodó,
kreatív csapatot alkotni, de nem állunk
rosszul. Tapasztalt, régi motorosok vannak

hajtani. A városvezetés hasonló esetek
kezelésére vis maior forgalomterelési
rend kidolgozását kezdeményezte. Hogy
áll ez a terv?
Forgalmi rendet megváltoztatni csak forgalomtechnikus mérnök tervei alapján,
önkormányzati döntéssel lehet. Táblát elfordítani, letakarni vagy a hatályát figyelmen kívül hagyni csak rendőr jogosult, de
ő is csak akkor, ha megvannak a személyi és tárgyi feltételek és a közlekedőket
nem hozza ezzel nagyobb veszélybe, mint
amiben vannak. A társadalmi elvárásnak
megfelelni, hogy ne legyen fennakadás,
a szentendrei útviszonyok miatt nem lehet úgy, hogy elterelési alternatívákat
dolgozunk ki. Nem lehet a Dunakorzó felé
csatornázni a forgalmat észak felé, ha a
közlekedők nem elhanyagolható része

száz méter múlva a lakótelepre tartva a
Vasúti Villasorra akar kanyarodni. Tehát
minden hasonló rendkívüli helyzetben a
rendőrség dönt a közlekedésbiztonsági
szempontok szerint az elterelésről, mi ehhez alkalmazkodunk és segítünk, ha kérik.
Az októberi balesetnél négy kollégám vett
részt a forgalom irányításában. A többiek a
korzón fordították vissza az autókat, legalább harmincat. Közülük mindössze ketten
nem voltak hajlandóak együttműködni, ők
természetesen bírságot kaptak.
Változik-e a forgalmi rend télen a Dunakorzón?

Rendészek a Városháza előtt | Fotó: Bellai László

városi rendész szembesíti a szabályokkal,
sőt az is, hogy egyáltalán megállítja. Hos�szú folyamat, mire elfogadja a lakosság,
hogy a közös szabályok betartása a célunk:
hogy ne tegyük tönkre a természetes és
az épített környezetet, hogy összehangoltabban tudjunk egymás mellett élni. Úgy
érzem, az emberek többsége ezt belátja,
és remélem, hogy idővel a ma még hangos
kisebbség is elfogad majd minket.
Az egyik legutóbbi konfliktus az volt, amikor október elején egy belvárosi baleset
miatt kialakult dugót elkerülve többen
a Dunakorzó felé kanyarodtak, ahova
egyébként csak engedéllyel lehet be-

Ennek a részleteit nem ismerem, még
nem egyeztettünk róla. (Az interjú november 10-én készült – a szerk.) Úgy látom:
nehéz, de sokáig nem odázható döntést
kellene hoznia a városvezetésnek arról,
hogy mit akar a Dunakorzóval. Kitartunk-e
az eredeti koncepció mellett, ha a források egyelőre nem is állnak rendelkezésre,
hogy igazi korzó legyen, ahol nincs helyük a gépjárműveknek? Vagy elengedjük
ezt, és az ellenérdekeltek – vélhetően a
kisebbség – nyomására visszaengedjük
a forgalmat? Rendészként azt kell mondanom, hogy a legkevésbé jó, ha a szabályokat folyamatosan változtatjuk, mert
az mindig kockázat, több balesettel, szabálysértéssel jár.
A fővárosi dugókat idéző közlekedési
helyzet régóta központi téma a városban. A forgalom vizsgálata, a lakosság
igényeinek minél alaposabb felmérése
folyamatban van. Rendészként milyen
kiutat lát?
A 11-es út forgalma összetett, Szentendre
határain jóval túlmutató kérdés. Ha röviden
kell válaszolnom, az egyik közös akarattal
és jelentős forrásbevonással járó megoldás a lámpás csomópontok helyett, ahol
ez átalakítható, körforgalmak építése lehetne. A másik – népszerűtlen – javaslatom
az önmérséklet. A tömegközlekedés és a
kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével
ösztönözni kellene a lakosságot arra, hogy
kevesebbet használják az autókat. Tudom,
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időszakban, a helyreállításban és a felkészülési időszakban. A mi feladatunk a városi rendezvények biztonsági szempontú
szervezése és lebonyolítása, és természetesen a klasszikus rendészeti, közbiztonsági, közrendvédelmi és bűnmegelőzési
feladatokat is folyamatosan ellátjuk
Milyen kihívást jelentett a rendészet számára a koronavírus-járvány?
Tavasszal átkerült a hangsúly a védelmi
igazgatási, polgári védelmi jellegű feladatok biztosítására. A lakosság ellátásra szoruló részének segítésében vettünk részt,
egyik napról a másikra át tudtunk állni erre.
Megvolt hozzá a felkészültségünk, az infrastruktúra és a humán-erőforrás.
Milyen jogosítványaik vannak? Mit tehet
és mit nem egy rendész?
A közterület-felügyeletről szóló törvény
szerint a rendőrökéhez nagyon hasonlóak
a jogosítványok. Fegyvert nem viselhet, de
a kényszerítő eszközöket ugyanúgy használhatja, visszatarthat valakit, ha szükséges, akár meg is bilincselheti azt, aki nem
működik együtt. Ha támadás éri, meg
tudja védeni magát, van nála rendőrbot
– leánykori nevén gumibot – és gázspray
is. Ezekre persze ritkán, csak szélsőséges
esetben van szükség. Szabályszegés esetén joga és kötelessége intézkedni, akár
figyelmeztetéssel, bírság kiszabásával,
feljelentéssel.
A most bevezetett korlátozó intézkedéseket, az este nyolc óra utáni kijárási tilalmat például ellenőrzik majd a rendészek?
Ezt a kötelezettséget a rendőrségre és a
honvédségre testálja a törvény, de amiben
a segítségünket kérik, abban most is közreműködünk majd. A helyes maszkviselés,
a házi karantén vagy a kijárási tilalom betartásának ellenőrzésében például. Azt is
elképzelhetőnek tartom, hogy a tavaszhoz
hasonlóan a városvezetés úgy dönt, csak
helyi lakcímkártyával látogatható a Dunakorzó. Ezt betartatni nem kis feladat, erre
is fel kell készülnünk. És ne felejtsük el,
hogy kis szervezetként a megfertőződés

a járványveszély idején ez most különösen
nehéz, és nem igazán alkalmas a pillanat
most arra sem, de ha a szülők támogatnák,
sokat jelenthetne a tervezett iskolabuszok
forgalomba állítása is.
Tél közeledtével fokozottabb veszélynek
vannak kitéve a hajléktalanok. Mit tudnak
tenni értük a rendészek?
Körülbelül húsz hajléktalan él a városban,
a többségüknek szentendrei lakcímkártyája van. Ebben a kérdésben is igyekszünk
középen állni. A türelmetleneknek elmagyarázni, hogy ez nem rendészeti kérdés,
hanem társadalmi, és a hajléktalanoknak
is vannak jogaik. Másrészt meggyőzni azokat, akik az utcán ülő, fekvő embernek ételt,
italt, ruhát és takarót visznek, hogy mindezt
inkább vigyék a hajléktalanszállóba, ahol
biztonságos környezetben tudnak tisztál-

kodni és étkezni az utcára került emberek.
Ezzel tesznek jót nekik, nem azzal, ha az
utcán adják oda nekik, amivel segíteni szeretnének.
Mi az a fejlesztési cél, amit szeretne elérni
a rendészet vezetőjeként?
Az igazi a 24 órás szolgálat lenne. Ehhez
még öt fő kellene. Akkor tudnánk olyan
szolgálatot is biztosítani, mint például a
térfigyelő kamerák folyamatos figyelése.
Cserélgetve egymást, mindig lenne egy
kolléga, aki követné a kameraképet és
szükség esetén tudná mozgatni a járőröket. A technika már megvan hozzá.
A minap bejelentett önkormányzati döntés szerint módosultak a behajtási engedélyek, a súlykorlátozás mértéke Szentendrén. Hogyan lehet érvényt szerezni
ennek a döntésnek?

A város közúthálózata nem tudott lépést
tartani a város növekedésével. Az önkormányzati beruházással, sokszor lakossági
hozzájárulással, úgynevezett 1+1 konstrukcióban megépített új utak ugyanakkor olyan
rohamos ütemben mennek tönkre, hogy
valamit lépni kellett. A leghatározottabb
intézkedésekkel remélhető csak, hogy az
új utakra fordítható pénzt ne a hibák javítása
eméssze fel. Lehet mondani, hogy a súlykorlátozás szigorítása nem fejlesztésbarát
lépés, de aki olyan helyen lakik, az pontosan tudja, hogy azok az utak, amelyekre
több tízmillió forintot költöttek, sok helyütt
milyen katasztrofális állapotba került egykét év alatt. Nagy tömegű járműveket ezért
nem fog beengedni a közútkezelő. A kamerarendszernek ebben is kulcsszerepe lesz.
Bellai László

Új mintákat kell elsajátítanunk
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Nem könnyű tudatosan vásárolni, ellenállni a csábításnak, a „csak most,
csak neked” ajánlatoknak. A Tudatos Vásárlók Egyesülete segít abban,
hogy miként válhatunk megfontolt vásárlókká. Haraszti Anikóval, az
egyesület ügyvezetőjével és fogyasztóvédelmi szakértőjével beszélgettünk.

Tapasztalatom szerint szóban mindenki
igyekszik változtatni, de alapvetően nem
könnyű elindulni a tudatos fogyasztás irányába. Mit gondol erről?
Nagy szakadék van aközött, hogy az emberek mit tudnak, vagy mit képesek tenni.
Van ennek egy pszichológiája, amikor az
ember elhatározza, hogy zölden akar élni,
és ezt meg is lépi. Tudatosan és kontrolláltan változni nagyon nehéz. Nehéz új szokásokat kialakítani, aminek többféle gátja
is lehet. Egyrészt minél inkább kialakult
életvitelünk van, annál nehezebb megtenni – a szűkebb család, környezet is lehet,
hogy visszafog, vagy nem partner ebben,
illetve infrastrukturális korlátok is szóba
jöhetnek. Hiába szeretnék én bio-vegán
kozmetikumokat, ha nincs a közelemben
lehetőség beszerezni. A termékek elterjedésével, azzal, hogy ezek megjelennek
országszerte a drogériákban, a diszkont
üzletekben, már nem kell vállalhatatlan
kompromisszumokat hozni. Aki azt mondja, hogy szeretne környezettudatosabb
lenni, nagyon sokszor pont ezek miatt a
hátráltató tényezők nem tudja megtenni. Az Ökokör programunk ebben segít –
csoportok egymástól tanulva, egymást
erősítve tanulnak új háztartásvezetési,
bevásárlási mintákat. Ha ezek az emberek
megtalálják a számukra hasznos mintákat,
akkor hosszú távon is megmaradnak ezek

a szokások. A felmérésünk szerint a nálunk tanult új szokások akár 80 százaléka
kimutathatóan megmarad. Nagyon sok
kezdeményezésben van óriási szerepe a
támogató kisközösségeknek.
Mennyire nehéz változtatni, és hogy lehet
jól csinálni?
Nagyon nehéz úgy változni, ha bennünk
gátak vannak. Az a tapasztalat, hogy kicsiben érdemes elkezdeni a változtatásokat,
nem minden területen egyszerre. Vannak
időszakok, amikor eleve változások vannak
az életünkben – gyerekszületés, költözés,
munkába állás. Amikor új ritmusokat kell
kialakítani, a fogyasztási szokások változnak, ilyenkor könnyebb változtatni.
Tudatosítani kell, hogy bár mindig változik a világ és változunk mi is, de vannak
kapaszkodók. Szoktuk javasolni például a
közösségi gazdaságokhoz (zöldségkosár
vagy dobozrendszer – a szerk.) való csatlakozást, amely átalakítja a vásárlási és
főzési szokásainkat.
Mennyire a középosztály „hobbija” ez a
fajta életstílus?
Nem gondolom, hogy csak a középosztályt érdekli ez, a képzések során sok
ember megfordul nálunk. Ha valakinek
nincs kapacitása, erőforrása beruházni
biotermékekre, vagy mondjuk napelemre, akkor a vegyszereket szoktuk ajánlani
első lépésben, vagy olyan energiatakaré-

kos megoldásokat kínálunk, amelyek nem
igényelnek nagy anyagi ráfordítást.
Mivel csökkenthető legjobban az ökológiai lábnyomunk?
Sok minden, mint például a napelem, vagy
az elektromos autó – még a támogatások
ellenére is – csak nagyobb beruházással
érhetőek el. Viszont a legnagyobb ökolábnyom-csökkentést a fogyasztás vis�szafogásával tudjuk elérni. Egyszerűen
kevesebbet autózunk, kevesebbet vásárolunk. A Humusz Szövetség (az 1995-ben
alapított szövetség célja, hogy olyan hulladékszegény, környezettudatos megoldásokat, életmódbeli mintákat mutasson,
amelyek bárki számára vállalhatók, nem
igényelnek nagy beruházást, csak a megfelelő gondolkodást – a szerk.) jelszava „A
legjobb hulladék a nulla hulladék” ezt fejezi ki, vagyis a megelőzés a kulcs, hogy
mit nem veszünk meg.
A karácsony a fogyasztás mekkája, az
üzletek máris tele vannak ilyen termékekkel, bár idén lehet, hogy ez is változik.
Mindenkinek azt javasoljuk, ésszel vásároljon. A legtöbben idén online fognak
vásárolni, és nagyon könnyű kattintgatva
telepakolni a kosarat. A fogyasztásunk
visszafogása jó a környezetnek, és jó a
pénztárcánknak is, de azt tapasztaljuk,
még Nyugat-Európában is nagyon hátul
kullognak azok a mozgalmak, melyek az

Fotó: pexels.com

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 20 éve azon dolgozik, hogy Magyarországon mindenkivel megismertessék a biztonságos, környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag is fenntartható megoldásokat. Tesztekkel, cikkekkel, képzésekkel. Bővebben:
www.tudatosvasarlo.hu

másként élt egy átlagmagyar, nem utazott
annyit, nem evett annyi húst, jóval kevesebb ruhája volt, mégsem éreztük magunkat szegénynek. Ma az az életforma szegénynek számítana. Annyira megváltozott,
hogy mit tartunk természetesnek – például
az, hogy legyen évi két nyaralás, plusz a
miniszabik –, hogy ha ezek elmaradnak,
egy világ omlik bennünk össze, pedig ez

viszonylag új szokásunknak számít. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak úgy
lehet élni, ahogy ma élünk, pedig vissza
kéne emlékezni, hogy hogyan éltünk 5-15
éve! De épp az alkalmazkodóképességünk
miatt bízhatunk abban is, hogy az általunk
kínált, új minták elsajátítása sem okoz majd
különösebb nehézségeket.
Zimre Zsuzsa

Halmozzunk el másokat szeretettel!
Gandhi egyszer azt mondta: „A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki
mohóságát.”
A járványügyi helyzet több érzékeny pontunkra rávilágított. Egyetlen pillanat alatt
elveszíthetjük az egészségünket, a munkánkat, az anyagi, vagy egyéb javainkat.
Valamint arra is, amire pedig a legtöbb
esetben nem készültünk fel: az érzelmi-,
lelki tartalékaink folyamatos karbantartására. Az anyagiak és az érzelmi szükségleteink kölcsönhatással lehetnek
egymásra. Ha nem követjük rendszeresen a híreket, attól még itt az események
részesei vagyunk. Találkozunk, kommunikálunk. Amennyiben elfelejtkeztünk
belső kis világunkról, és nem tartottuk
edzésben a lelki, érzelmi, szellemi életünket, a környezet súlya könnyen maga
alá gyűrhet minket.
Az anyagi veszteségek a legtöbb helyen,
intézményekben, családokban fokozatosan emelkednek, ráadásul nem látjuk
az alagút végét. Ettől függetlenül bátran

kimondhatjuk, hogy van remény. Lehet,
hogy nem kifejezetten anyagiakban mérhető, de emberi és közel van hozzánk.
Ugyanis mi emberek képesek vagyunk
arra, hogy a nehéz élethelyzetekben –
ami nem válogat fiatal vagy idős között,
hanem egyszerűen berobban-, összefogjunk, segítsünk egymásnak. Gandhi
szerint a világ erőforrásai elegendőek
ahhoz, hogy amire szükségünk van, azt
megkapjuk, részesüljünk benne. Ha valahol, valakinek kevesebb jutott, akkor azt
is jelentheti, hogy máshol többet birtokolnak. Ők azok, akik lehetőséget kaptak arra,
hogy kipróbálják milyen nagyszerű érzés
ennek egy részét megosztani másokkal.
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény az utóbbi időben sokszor
megtapasztalta, hogy sok kicsi, bizony
nagyon sokra megy. Az adományok, önkéntes felajánlások által sok család számára tudtunk kézzel fogható segítséget
nyújtani. Ahol pedig a lelki és érzelmi
tank volt kifogyóban, ott munkatársaink
és szakembereink segítő beszélgetéssel
támogatták a családokat.

Szeretnénk, ha ez továbbra is folytatódna.
Mindenkit arra bátorítunk, hogy tapasztalja meg, mennyi erő és boldogság van
abban, amikor egymásnak segíthetünk.
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézményben, a karácsonyra készülődve
várjuk élelmiszer, jó minőségű játék adományaikat, önkéntes felajánlásaikat, hogy
segíthessük a rászoruló a családokat!
A Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézmény elérhetőségei:
Telefonszám: +36 26/312-605,
+36 26/400-172
Krízistelefon: +36 20/3640827
Szentendrei nyitva tartásunk:
Hétfő: 12-16 óráig
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek 8-12 óráig
A további települések ügyfélfogadási
ideje honlapunkon megtalálhatók:
www.dunakanyari.hu
További részletekért kövesse
honlapunkat, facebook profilunkat,
vagy hívjon bennünket bizalommal!
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életmód visszafogásával eredményeket
képesek elérni. Nem véletlenül, mert ez az,
amit az emberek legnehezebben lépnek
meg, hogy az életszínvonaluk bármilyen
területen csökkenjen, még akkor is, ha
több kutatás mutatja, hogy bizonyos anyagi szint felett a több pénz nem a minőségi életet jelenti automatikusan. Ezekről a
szociális mintákról, az utazási kényszerről
mégis nehéz lemondani. Egy darabig úgy
tűnt, a fiatalabb korosztály a tárgyvásárlásról áttért az élmény vásárlásra, de azt
mutatják a számok, hogy az élmény sok
repüléssel és minivakációval jár, ami se a
klímaváltozásnak, se az ökológiai lábnyomunknak nem segít. Hogy mi áll vissza és
hogyan a Covid után, azt megjósolni sem
lehet.
Mi a helyzet a „zöld” termékekkel, amit
boldogan vásárolunk a környezetvédelem jegyében?
A kambodzsai fémszívószál, az ökobambusz fogkefe, az üvegkulacs és a többi
hasonlóan beszerzett tárgy is plusz vásárlás. Kevés adat van rá, hogy mi hogyan
hat, de a Másfél fok Mozgalom – amely a
szén-dioxid kibocsátás csökkentéséért
dolgozik – kimutatása szerint a húsevés és
a repülés az, ami az ökolábnyomot drasztikus mértékben növeli. Néha apróságokon
gondolkodunk sokat, de a sok kicsi előny
el tud veszni akár már egy utazással is. Ha
kiragadotton nézünk egy területet, elvész
az összhatás. A ‘90-es évek elején teljesen

Hogyan éltek, mit vásároltak a régi Szentendrén?
„Szentendre városa Óbudától hét mérföldre nyugaton, a folyónak ugyanazon a partján van. Budánál gazdagabb és csinosabb.
[…] E gazdag várost a [rác] nép szokása
szerint görbe utcákkal, alacsony, de tiszta épületekkel a domboldalon és a Duna
partján, valamint a kettő közt levő alacso-

tésével reprezentálták, a szentendreiek
ennél racionálisabban gondolkodtak.
Házaikban nyoma sincs a család igényeit meghaladó számú szobáknak, vagy a
fölösleges hivalkodásnak. Még a leggazdagabbak is csak egy-két, nagyobb családok legfeljebb négy szobát használtak,
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Polgári család szobája a XIX. században, Wasztl Béla felvétele - Ürmös Lóránt gyűjteménye

nyabb, sík területen telepítették. Ezeken,
de főleg a piactéren a kézműveseknek és
kereskedőknek számos üzlete van, sűrű
rendben, fészek módjára elhelyezve.” Így
jellemezte Szentendrét 1737-ben Bél Mátyás, a 18. század földrajztudós-polihisztora. 1755-ben pedig egy Mária Terézia
megbízásából végzett felmérés szerint
Szentendre már az ország egyik fontos
kereskedővárosa.
A török kor végére szinte porig rombolt
város fél évszázad alatt tehát nem csupán újjáépült, de meg is gazdagodott.
Az ideköltözött szerb, macedón és cincár kereskedők – ügyesen kihasználva
helyzeti előnyüket, a nyelv- és helyismeretet, kapcsolatrendszerüket, s az adókedvezményeket – teremtették meg az
áruforgalmat a törökországi, a balkáni és
a nyugat-európai piacok között. Szentendréről főként bort szállítottak, s ez
előmozdította a szőlőkultúra és az ezzel
kapcsolatos kézműves ipar fejlődését is.
A déli országokból hazafelé jövet posztót,
bőrt, gyapjút, fűszert, mazsolát, olívaolajt,
italokat hoztak.
A jómód a városképet is meghatározta.
„Sziluettjét emeletes városi házak gazdagították, […] földszintjükön üzlettel, szép
lakótérrel az emeleten, tágas pincével és
áruraktárként is szolgáló magas padlással – írta Dinko Davidov történész. A korabeli magyar városokban a gazdagságot
főként pompás, sok szobás paloták épí-

a házban több helyet foglalt el az üzlet
vagy műhely és a raktárak, mint a lakótér.
Jelentős összegeket áldoztak azonban a
közösség templomainak építésére-szépítésére és a kultúrára. Tudjuk, hogy Vuk
Karadžić, szerb nyelvújító és irodalmár
könyveinek előfizetői között voltak szentendreiek is.
Semmi sem mutatja jobban a hajdan itt
élt emberek életmódját és mai kifejezéssel élve „fogyasztói szemléletét”, mint a
hagyatéki leltárak – inventáriumok – és a
keresletre-kínálatra akkor is érzékenyen
reagáló boltok árukészletének számbavétele.
A hagyatékokban felsorolt bútorok egyszerű, díszek nélküli asztalosmunkák voltak, némelyikben szerepel egy vagy több
almárium és sok a szerbek szokása szerint párnázott, gyakran bőrrel kárpitozott
szék. A szerb lakások az egyszerű bútorok
ellenére csinosak és otthonosak lehettek,
mert a Balkánon elterjedt keleti ízlésnek
megfelelően feltűnően sok szőnyeggel,
rojtos és hímzett terítőkkel, rézből készült
tárgyakkal és képekkel – ikonokkal – díszítették ezeket.
A leltárakban a készpénz, valamint a vagyon alapját képező házak, földek, szőlők mellett gyakran a pincében tárolt
bor mennyisége, a nagyobb háziállatok,
szerszámok, valamint a háztartásokban
használt eszközök is szerepelnek. Sambati György kovácsmester 1752-ben kelt

testamentumában a lova, ökrei és tehenei
megemlítése előtt rendelkezik arról, hogy
két vasfazekát kik örököljék. A nagyobbat feleségére, a kisebbet a templomra hagyta, hogy értéke fejében miséket
mondjanak az ő és atyafiai lelki üdvéért.
A 18. század második felére a hagyatéki
tárgyak között megjelentek az igényes,
porcelán- és üvegtárgyak is.
Ugyancsak a mindennapi élet apró részleteire következtethetünk a boltösszeírásokból. Az első ilyen felmérés 1792-ben
készült, ez huszonegy szentendrei üzlet
árukészletét veszi számba. A tulajdonosok neve jellemzően szerb, macedón
vagy dalmát. A boltokban természetesen
főként a lakosság mindennapi szükségleteit kielégítő árucikkeket kínáltak: olajat,
cukrot, rizst, árpagyöngyöt, tűt, cérnát,
drótot, szögeket, papírost, keményítőt,
kékítőt. A borászattal kapcsolatos anyagokat, a hordók tisztítására való ként (büdöskő) és a permetezésére használt galitz
követ is ezekben az üzletekben árulták.
Az étkezési kultúra kifinomultságára utalnak azonban a változatos fűszerfélék: a
borson kívül gyömbért, szegfűborsot,
szerecsendiót, luxuscikknek számító
sáfrányt, a kedvelt, keleties édességekhez mazsolát, mandulát lehetett vásárolni, és persze a törököktől átvett kávét is.
A huszonegyből csak alig néhány olyan
üzlet volt, melyekben nem árultak szépítkezést szolgáló cikkeket: tucatnyi fésűt,
tükröket, hajport, de a boltok tartottak
kapcsokat, gombokat és végszámra különféle színes vagy csipkés pántlikákat,
szalagokat is.
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy
a 18. század végén Szentendre jómódú,
virágzó város volt, lakóinak többsége
nem a puszta létfenntartásért küzdött,
kényelmüket különféle szolgáltatások
biztosították és gondolhattak a kellemes
életet biztosító dolgokra is. Vályi András:
Magyar Országnak leírása című, 1796 és
1799 között megjelent könyvének Szentendréről írt része is ezt igazolja: „[…] vagyon révje, malmai, halászattya, a hegyek
között nagy erdeje, mellyben Sztaravoda
nevezetes forrás találkozik; vendégfogadó,
patika, ispotály is van benne; a lakosok
kalmárkodással, és szőlő miveléssel keresik élelmeket”.
A város hanyatlása az 1830-as évek természeti csapásaival, a Balkánnal folytatott
kereskedelem visszaszorulásával, a szerbség tömeges hazaköltözésével kezdődött
meg, az elszegényedés pedig a szőlőket
kipusztító, 1880-ban Szentendrén is megjelent filoxéra járvány miatt következett be,
de ez már egy másik történet.
Krizbainé Szabó Éva

Van még feladatom a világban

Zsóka néni születése óta Szentendrén él,
hét testvér közül ő a hetedik. Az Érseki
Leányiskola (a mai Szent András Általános Iskola) elvégzése után női szabónak
tanult, és nyugdíjas koráig a Szentendrei
Ipari Szövetkezet munkatársa volt. Huszonhárom évesen ment férjhez, két gyereke,
két unokája és egy dédunokája született.
Zsóka néni a belvárosban él, minden szerdán és szombaton a piacon vásárol, kéthetente fodrászhoz jár, a kis udvarának pedig
mindenki csodájára jár, annyira szépek a
növényei, virágai.
„A Fő téren sok bolt volt. A templomlépcső mellett például ajándékokat árultak.
Gyerekként minden alkalommal boldogan
álltam a kirakata előtt, és csodáltam a sok
szép babát, ami nekem nem volt, mert hetedik gyerek vagyok, ilyesmikre nemigen
tellett… A Városi Vendégház mellett volt a
használt tárgyak bazárja. Ott nem tudtunk
olyat kérni, amit ne árultak volna! Ezek a
régiségkereskedők zsidók voltak, rendes
emberek, akiket aztán elvittek… Akkor készés méteráru bolt nyílt a helyén, úgy hívták
Sanyi Bolt, mert Sanyi volt az üzletvezető.
Mellette, ahol ma kerámiát árulnak, volt egy
zöldséges, Leitner Szepi. Mi, gyerekek imádtuk őt, mert Mikulás napján az a nagy, majd’

Az a bizonyos fotó a kirakatból

Herczog Gyuláné, Arnold Zsóka | Fotó: Medveczki Tamás

kétméter magas ember beöltözött Mikulásnak, és cukorkákat dobált a bámészkodó
gyerekeknek. Varázslatos hangulata volt
ezeknek a téli estéknek, az adventi-karácsonyi időszaknak!”
Zsóka néni a férjét is a városnak köszönheti. Herczog Gyulát egy hideg, téli napon
ismerte meg, mikor a nővérével a Rákóczi
Gimnázium zenés-táncos mulatságára
tartottak. „Komoly hó volt, a hegyről három
fiú jött lefelé, és ahogy összefutottunk, ők

ból. Erről így mesélt Zsóka néni: „Ahol
ma a Korona étterem van, ott volt a Husvik
vendéglő, egy gazdag szerb család vitte.
Az egy csodálatos hely volt, mi is sokat
jártunk oda, mert ott szerették a bálokat:
Katalin-bál, Erzsébet-bál, farsangi bál,
mindenféle bálokat rendeztek. Hétvégenként mi is táncoltunk ott a férjemmel,
mikor még udvarolt, főleg a cigányzenét
szerettük. Ez volt a város központi szórakozóhelye. A jómódúak is oda jártak, és a

megdobáltak bennünket hógolyóval, mi
pedig vissza… A nagyteremben aztán kiderült, mindhárman műszerészek voltak, és
ők kezelték a lemezjátszót. Azután minden
szombaton elmentünk, de három éven át
csak udvarolt, mert nem volt könnyű lakást
találni, hogy elkezdhessük a közös életünket.”
„A Fő téri Hatschek fotós kirakatában sokáig kint volt rólam is egy portré. Akkoriban
szinte mindig ők fotóztak esküvőkön és a
nagyobb rendezvényeken… Szerettem azt
a képet, és nagyon tetszett a férjemnek is.
Még legényember volt, mikor egy közös séta
alkalmával mondtam neki, mennyire jó az
a kép, és ő megvette nekem. A mai napig
őrzöm, 18 éves vagyok rajta.”
A kevésbé jómódban élőknek több jutott
a munkából és kevesebb a szórakozás-

fiatalok is mehettek táncolni a hétvégéken.
Akkoriban csak a szombat volt az igazi lehetőség arra, hogy este szórakozzunk, mert
vasárnap már a hétfői munkanappal kellett számolni. A gazdagok, az urak beültek
esetleg hétközben is, de mi nem mehettünk,
nekünk dolgozni kellett. Reggel korán mentünk a földekre, gyümölcsösbe. Itt mindenki
gazda volt, földmunkákkal foglalkoztak.
Nekünk is volt gyümölcsösünk, abból pedig
a pénzünk, pláne az első gyümölcsből, amit
minden évben nagyon vártak: a piszkéből.
Nagy piszke- és szőlő- és cseresznyetermelés folyt Szentendrén. A konzervgyárak
felvásárolták a piszkét, mert van benne
zselatin, ezt rakták a gyümölcslekvárba.
Ezért aztán mindenki ment kora hajnalban
dolgozni, szedni, hogy aztán délutánra átvegyék a Daru piacon.”
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Herczog Gyuláné, Arnold Zsóka szeptemberben ünnepelte a 90.
születésnapját, de szellemi frissességét bárki megirigyelné –
szívesen mesél az életéről, a régi szentendrei mindennapokról, mi
pedig arra kértük, repítsen vissza bennünket is az időben.

De, amit a legjobban szeretett, az a szakmája, a varrás volt: „Ahol ma a Szamos cukrászda van, ott egy katolikus család lakott,
rőfösárujuk volt. Mindenféle klassz anyagokat, kékfestőt, gumit, cérnát árultak. Otthon
az asszonyok sokat varrogattak, és náluk is
lehetett hitelre vásárolni. Itt mindenki tudta,
hogy a szegényebb emberek gyümölcsösgazdák és termelők, és lesz pénzük, amikor
eladták a gyümölcsüket. Ugyanakkor egyik
kereskedő sem volt különösen gazdag, éppen megéltek ők is. Ha már iskoláztatni tudták a gyerekeiket, akkor már jómódúnak
számítottak. Egy földműves ember ezt kevésbé tudta megengedni magának – habár
az én apám a két fiút, a bátyaimat péknek
taníttatta, a lányok közül viszont egyedül
én szereztem szakmát. Imádtam a varrást.
Anyukám is nagyon ügyesen varrt, mert az
ő idejében télen a lányok, asszonyok meg-

tanultak a varrónőtől varrni, így télen ők
készítették a ruhákat a gyerekeiknek. Sokaknak volt ráncolt, kékfestett szoknyája:
az egész szigeti nép parasztszoknyában,
kékfestőben járt, egyszínű kék köténnyel,
pruszlikfölsővel, amit farkasfoggal díszítettek. Egyszerűbb ruhákban jártak, mert nem
volt olyan drága, és tudtak benne dolgozni.
A viseltebbet kint, a földre hordták, a szebbet meg bent, a házban és a városban.”
A világ azóta hatalmasat fordult, „ma már
mindenki szinte mindent megengedhet magának. Az üzletekben kész ruhákat árulnak,
az emberek nem igazán járnak varrónőkhöz.
Teljesen meg vagyok döbbenve, hogy történhetett az meg, hogy rongyokat áruljanak. Én még nem tudtam magamnak úgy
ruhát venni, hogy az jó lett volna, mindig
hazahozom, szétbontom és újravarrom.
Persze, ezek a darabok mind elérhető áron

vannak… Mi azelőtt minden fillért hazaadtunk a szüleinknek, és aztán ők döntötték
el, hogy melyik testvérnek van a legnagyobb
szüksége valamire. Sokszor annak is örültem, amikor a testvéreimtől megörököltem
egy kabátot…”
Zsóka néni tavaly elvesztette az egyik lányát, amit elmondása szerint soha nem
fog kiheverni, mert a gyermekünk elvesztésénél nagyobb tragédia nem érheti az
embert az életben. Erőt abból a hitéből
merít, hogy még van feladata a világban.
Azt mondja, Szentendréről sem tudna elmenni soha, „szeretek itt élni, ez egy kivételesen gyönyörű hely, a Dunával, a hegyekkel, ennél szebbet elképzelni sem lehet. És
hát itt az öreg szülői ház is, amit most, hogy
megértem a kilencven évet, újra elmentem
megnézni”.
Lejegyezte: Vas Julianna

KÖNYVAJÁNLÓ
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Figyelemmel a járványügyi korlátozások miatti programtörlésekre, arra kértük a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár munkatársait, hozzák el a kultúrát az otthonok négy fala közé, és
ajánljanak olvasnivalót azokra a napokra, amíg nélkülöznünk
kell a közösségi kulturális eseményeket.
A hódító norvég irodalom
„Lehet, hogy egész Skandinávia irodalma erősnek számít manapság, de én úgy gondolom, Norvégia domináns: semelyik másik
északi ország irodalmában sincsenek olyan sokkoló, ütős írások, mint nálunk” – nyilatkozta Per Petterson norvég író. Ezt a
kijelentést csak megerősíthetjük, az észak-európai, ezen belül
a norvég irodalom soha nem látott népszerűségnek örvend Magyarországon.

S ha korábban a norvég irodalom hívószavára a hazai színpadokon gyakran játszott Ibsen neve jutott először eszünkbe, vagy
a politikai nézetei miatt megosztó, Nobel-díjas Knut Hamsuné,
manapság a skandináv krimi norvég nagymestere, Jo Nesbo viszi
el a pálmát. Legutóbbi Harry Hole-történetét Kés címmel 2019
őszén vehették kézbe az olvasók, néhány hete pedig A birodalom
című thrillerével jelentkezett a magyar könyvpiacon. S ha norvég
detektívtörténet, akkor ne felejtsük el megemlíteni Karen Fossum
Konrad Sejer-történeteit; az Indiai feleséget minden idők legjobb
norvég krimijévé választották.

Világhírű norvég íróból pedig van elég, a 2019-es Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon testközelből láthattuk a Budapest Nagydíjas Karl Ove Kanusgardot, a hatkötetes Harcom (Min
Kamp) című regényfolyam szerzőjét. Magyarországon öt kötet
jelent meg eddig Halál, Szerelem, Játék, Élet, Álmok címmel, a hatodik, befejező rész Patat Bence fordításában 2021-ben várható.
Knausgard tanára volt a bergeni egyetemen a kortárs norvég
irodalom egyik legnagyobb hatású képviselője, Jon Fosse (az
irodalom megbecsülését mi sem mutatja jobban, hogy Fosse
a norvég király által a mindenkori „nemzet művésze” számára
fenntartott lakhelyen, a királyi udvarban álló ún. Barlangban
[Grotten] lakik). Legjelentősebb prózai műve a Melankólia, de
színpadi szerzőként is többször bemutatkozott már Magyarországon, legutoljára az Alvás című drámáját tűzte műsorára a
Magyar Színház.
2016-ban szintén Budapest Nagydíjasként köszönthettük Jostein Gaardert, akit a Sofie világa című filozófiai ismeretterjesztő
ifjúsági regénye tett világszerte ismertté (mintegy 60 nyelvre
fordították le). De visszatérő vendégünk Per Petterson, a Lótolvajok című regény szerzője is, Tore Renberg (Holnap találkozunk,
Mégis van apám) pedig annyira megkedvelte Budapestet, hogy
még az esküvőjét is hazánkban tartotta. A skandináv irónia sem
hiányozhat a kínálatból, a fanyar humorú Erlend Loe Doppler-történetei letehetetlen olvasmányok. A természet mindig
nagy súllyal jelenik meg a norvég prózában, jó példa erre a
közelmúltban megjelent Stroksnes Tengerkönyv című munkája
vagy Roy Jacobsennek a Barroy-család történetét elmesélő szikár nyelvezetű prózája, A láthatatlanok, de egyre több, a
globalizációs folyamatok környezetre gyakorolt hatását bemutató művet is találunk: Maja Lunde A méhek története című
könyvének víziója, miszerint a rovarok eltűnhetnek a Földről,
már maga a jelen.
S tovább barangolva a kortárs norvégok között érdemes még
megemlíteni Carl Frode Tiller Bekerítés című lélektani trilógiáját,
Kjell Askildsen szűkszavú, egyszerű mondatokkal operáló novellafüzéreit (Úgy, mint azelőtt), továbbá Linn Ulmann történetközpontú regényeit (Stella zuhan), legutóbb szülei, Ingmar Bergman
és Liv Ullmann kapcsolatát írta meg Nyugtalanok címmel.
Reményi Györgyi
tájékoztató könyvtáros

Régi kereskedők szentendrei képeslapokon

A kereskedőházban a földszinti üzletek tulajdonosai általában az
emeleten laktak. Schwarcz Vilmos, Wuits István és Weisz Márk kereskedők a XIX. század második felében kezdték árulni portékáikat.
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A piacot 1909-ig a Fő téren és környékén tartották, itt volt a legtöbb
bolt is.

A Fő téren a Kereskedőházzal szemben lévő oldalon Szávits Sándor
és Baumgartner János üzlete várta a vásárlókat.

A Dumtsa utcában 1930 körül a cégtáblák szerint a szentendreiek
a Jászay cukrászdába és női fodrászatba járhattak.

A Dumtsa utca és a Fő tér találkozásánál a XX. század elején Inotay
Kálmán és Fetter Viktor közös cégben árulták a divatos ruhákat.

A Fő tér túlsó felén a vendéglő mellett Greiner József órásüzlete és
Pálffy János dohányárudája állt.
Ürmös Lóránt

Futball, életre-halálra
November 11-től tilos az amatőr csapatsportok gyakorlása, mely
rendelkezés pár napig bizonytalanságban hagyta az utánpótlásban
játszók edzéseinek és bajnokságainak kérdését. Mára már egyértelmű:
a versenyszerűen sportolókra nem vonatkoznak ezek a tiltások.
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A shownak folytatódnia kell.
A Queen agyonhallgatott és milliószor előcitált slágere „békeidőben” olykor aktuális.
Mert ne álljon meg az élet, játsszák le a
meccseket, folytatódjon a színházi évad,
jöjjenek a bulik, vad tánccal, pezsgőlocsolással, kerti partin, vagy egy elegáns szórakozóhelyen. De ez az időszak nem erről
szól. Nagyon nem. Ránk zárták a világot, és
a só maximum a Jókai bableveshez kell. A
hírek egyre rémisztőbbek, a híradó elejére odaírhatnák, hogy csak tizennyolc éven
felülieknek. Az interneten megannyi jólértesült mondja a magáét, akad közöttük, aki
már kész tényként emlegeti, hogy két hét
múlva az egész világ karantén alá kerül,
addig menjen mindenki vásárolni, töltse
föl a készletet, sertéskarajból, egyre kisebb
csirkecombokból, brutálisan drága zöldségekből, gyümölcsökből, akciós dobozos
sörből. Pakolja tele a spájzot, mert nem lesz
mit és hol venni.
Aki elhiszi, az rohan a közértbe, a többség
óvatos és kivár. Hogy aztán mire várunk,
azt magunk sem tudjuk. Talán a beharangozott vakcinára, de még inkább arra,
hogy egyszer csak felébredjünk ebből a
rémálomból.
Talán lesz ilyen.
Talán egyszer, valamikor úgy élünk majd,
ahogy egy évvel ezelőtt.
Jól, rosszul – de úgy.

Bill Shankly szobra az Anfield Roadon

Addig marad a kormány hol kapkodó, hol
idegesítő rendelkezéseinek betartása. Igaz,
az ember sokszor nem tud kiigazodni, hogy
akkor hol is kell maszkot viselni, ki az, aki
még nyolc óra után is bandukolhat az utcán
– kutyával vagy anélkül.
Próbálunk túlélni.
S próbál túlélni a sport is. Mondhatná bárki,
ilyenkor ez századrangú… Csakhogy ez nem
így van. Megannyi kissrác és ifjú leányzó élete a mozgás, a különböző sportágak űzése:
fanatikusok, elszántak, kitartóak, tehetségesek, hónapok, évek óta edzenek, és arra
készülnek, hogy olimpikonok lesznek.

Fotó: pexels.com

De edzhetnek-e egyáltalán?
S folytatódhatnak-e a versenyek? A válasz
ezekre a kérdésekre sem volt egyértelmű. A
labdarúgásban például egy napig úgy volt,
hogy csak a profik folytathatják, az NB I és
az NB II mehet, a többiek köszönik szépen,
elteszik magukat télire, mint a körtebefőtt.
Se edzés, se meccs. Sem a felnőtteknek,
sem az utánpótlásnak. Aztán pillanatok alatt
megváltozott minden, a Magyar Labdarúgó
Szövetség közleményben tudatta, hogy szigorú előírások mellett ugyan, de folytatódhatnak a bajnokságok.
„A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható…”
Ez állt feketén-fehéren a Magyar Közlönyben, s mellé még azt írták: „Az este nyolc
és hajnal öt óra közötti kijárási tilalom nem
vonatkozik a sportról szóló törvény szerint
versenyszerűen sportolók számára tartott
edzés és sportrendezvény alkalmával…”
Vagyis lehet meccselni és tréningezni este
is.
S ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert
Szentendrén megannyi utánpótlás-nevelő
egyesülettel büszkélkedhetünk. A régi Papírgyári pályán, a Kőzúzó úti sporttelepen,
Izbégen rúgják a bőrt a gyerekeink. Lelkesen, boldogan, belefeledkezve a játék
örömébe. S a szülő persze örülhet, hogy a
gyerek délutánonként jó helyen van, hogy
mozog, hogy egészségesen él – csakhogy
egyben félhet is a fertőzéstől.

Bartha Álmos
rejtvénye

MEGFEJTÉS

FORMA

megjelent a rendelet a folytatásról, a szövetség vezetői hangsúlyozták, engedik az
edzéseket, a mérkőzések megtartását, ám
arra kérik a csapatokat, hogy ők döntsenek
arról, pályára lépnek-e vagy sem.
A felelősséget ezzel áttették, átpasszolták
a klubvezetőkhöz.
Ha akarnak játszani, mehet, ha nem kérnek
a futballból, úgy is jó.
Az is szerepelt a közleményben, hogy: „Tilos
a közterületen, nyilvános helyen, valamint a
sportpályákon, a csapatsportok, különösen
a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a
kosárlabda, a röplabda gyakorlása, kivéve,
ha versenyszerűen, sportolók számára megtartott eseményről vagy edzésről van szó.”
Aki tehát haveri focira készül, maradjon otthon. Aki igazolt balszélsője a Bükköspatak
FC-nek, az jöhet. Ugyanakkor az egyéni
szabadidős sporttevékenységek, vagyis a
futás, a gyaloglás, kerékpározás, szabadtéren engedélyezett.
Szentendrei srácok, mindent bele!
Ahogy Bill Shankly mondta a futball sokkal, de sokkal fontosabb, mint élet és halál
kérdése.
Mostanában ne legyen, nagyon-nagyon ne
legyen igaza.
Sinkovics Gábor
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. december 3-ig várjuk a szerkesztőségünkbe,
vagy a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között egy eredeti
grafikát sorsolunk ki Krizbai Gergely „Krizbo” szentendrei grafikustól.
A szerencsés nyertes nevét a december 9-i lapszámunkban tesszük közzé.
Az október 21-i rejtvényünk helyes megfejtése „most vagy soha” volt.
A nyertes: Terdi Panka.
Nyereménye egy 6000 Ft értékű kupon, ami felhasználható Lengyel Kriszta/
MeetingMyself Nordic Walking alapismeretek foglalkozásra, vagy Nordic Walking
edzésre.

Eszeveszett mesék
KÖZÖS PIAC
Olyan a mi piacunk, mintha már Tinódi
Lantos Sebestyén is megénekelte volna.
Kortalan. S imádnivaló. Felkel az ember
szombaton reggel, odakint szitál, spriccel
valami, a szél, mint Ben Johnson fénykorában, csak vágtat bele a képünkbe – de
mit számít mindez, amikor piac van. S ott
sétálni, a tömegben elvegyülni, csak úgy
bámészkodni, majdnem hasonló élmény,
mint Párizsban a Montmartre-on, vagy Barcelonában a Ramblán mászkálni. A tömegben elvegyülni kifejezés már kiment a divatból, annak idején így éltek az emberek.
S hogy a piac mióta színesíti az életünket?
Talán megsaccolni sem lehet, hogy mióta
állnak ott az asztalkák mögött az őstermelők, s kínálják ízes, mázas portékáikat.
Emitt egy Caravaggio Gyümölcskosarába
való portéka, amott egy nagyon is vonzó
lekváros csupor, de látni jó svádájú kalapos
férfit, aki mézet árul, persze, hogy a sajátját,
amiért megdolgozott, megdolgozik egész
évben. Kulináris élményforrás – társasági
esemény.
Ez a szentendrei piac és mi legyünk rá
büszkék, hogy van, hogy évtizedek óta
létezik, hogy szerdán és szombatonként
mosolygós, érdeklődő, jókedvű polgárok
köszönnek egymásra, ismeretlenek és
ismerősök – már persze, ha nincs rajtuk
maszk és nincs körülöttünk ez az átkozott
járvány.
Vagy csak egy szál virágért is megy le az
ember, már különleges programmal lesz
gazdagabb. Akinek pedig bírja a pénztárcája, az telepakolhatja a kosarát mindennel,
mi szem-szájnak ingere. Friss házikenyér,
libatepertő, minőségi szalonna, különleges
ízvilágú sajtok, s mellé a kemény édes húsú
paradicsom, a csípős paprika, a földből hajnalban elővarázsolt hagyma.
Élmény ott lenni! Pláne most, hogy az
elmúlt hónapok nehézségeit lerázta magáról, és újult erővel, új gazdával vág neki
a jövőnek. Élmény ott lenni, még járvány
közepette is. Távolságot tartva, már amen�nyire ez egy népszerű „rendezvényen” lehetséges.
Mert a sors, mint tudjuk, a legjobb, legzseniálisabb rendező: megkaptuk tőle a Teátrumot – olykor a Fő téren, olykor a Városháza udvarán –, a Dumtsa-korzó ezer színét,
tavasztól őszig, s karácsonyra készülődvén,
a különböző koncerteket, és fesztiválokat…
Mert lesznek még ilyenek. De a piac az itt
van, itt van velünk – itt van nekünk. Ott,
most igazán ott érezzük azt, milyen az élet
sűrűje.
-sg-
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Igazi gócpont egy öltöző.
És gócpont lehet egy csapat is.
„Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira
fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése.
Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok.
Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de
sokkal fontosabb.”
Bill Shankly liverpooli edzőlegenda mondta
mindezt.
S hogy mekkora nagy ember volt ő, azt pontosan jelzi, szobra áll a Anfield Roadon.
A mondatai tökéletesen jellemzik a világ
legnépszerűbb sportágát, a játékosok
győzni akarását, a szurkolók fanatizmusát.
Csakhogy ezek a szavak most inkább félelmetesek.
A vírustól fertőzött sportolók ezúttal valóban az életüket kockáztatják, ha túl korán
térnek vissza a pályára. Egy válogatott birkózó, a húszas évei elején járó erős, egészséges fiatalember hunyt el edzés közben.
Óvatosnak kell lenni.
Edzőnek, szülőnek egyaránt.
De a shownak folytatódnia kell, mert mi
Futtbólia vagyunk. Azok voltunk, és ezt az
érzést hiába teltek el évtizedek, mindenféle
siker nélkül – nem akarjuk, nem tudjuk elengedni. Akkor tehát minden mehet tovább,
a Magyar Labdarúgós Szövetség honlapján

S Z Í N HÁ Z
TEÁTRUM
Pátriárka u. 7.
december 20. vasárnap 19:00
HÁROM NŐVÉR
Fiktív dokumentáció két részben
A Soltis Lajos Színház és a Szentendrei Teátrum koprodukciója
A Három nővér egy olyan dráma,
amelyben több szimbólum lapul,
mint hétköznapi valós helyzet.
Pedig a hétköznapi valóság látszatát teremti meg az olvasható
szöveg. Képzeljünk el egy olyan
történetet a 20. század elejéről,
ami egy olyan pár év alatt
játszódik le, amely négy nap kb.
1-1 órájáról szól. Legalábbis az
eredeti szöveg szerint. Akár egy
modern filmsorozat négy része.
Rendező: Sardar Tagirovsky
szentendreiteatrum.hu
szentendreiteatrum.jegy.hu

ELŐADÁS
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HBPMK
Pátriárka u. 7.
november 25. 18:00
ÉS NEM VESZ RAJTUK ERŐT A
HALÁL
Szentendre első világháborús
katonahősei – Tyekvicska Árpád
történész előadása, könyvbemutató. Korabeli katonadalokat

énekel Szabó Enikő, közreműködik Waszlavik (Gazember) László
tangóharmonikán. A könyvbemutatót az érdeklődők online adás
keretében követhetik, a könyvtár
honlapjáról – www.pmk.hu –
kiindulva.
ONLINE
november 19. csütörtök 18:00
A COVID BETEGSÉG, MINT VILÁGUNK KOMPLEX KIHÍVÁSA
A Szentendre és Vidéke praxisközösség VEKOP pályázati
programjának zárórendezvénye,
Falus András professzor, Széchenyi-díjas immunológus, egyetemi
tanár, a MTA rendes tagja online
előadása ZOOM-on.

KIÁ LLÍTÁS
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
Online
november 20. péntek 19:00
EGY ÍRÓNŐ MODELLT ÁLL
SZENTENDRÉN – Kádár Erzsébet
(1901 – 1946)
Kurátori tárlatvezetés Szilágyi
Judittal (PIM) és Szilágyi Zsófia
Juliannával (FMC).
Kádár Erzsébet önéletrajzi ihletésű novellájának (Csók és festék)
ízig vérig festőnője életre hívja
önarcképét. Az önmagát fürkésző tekintet nem csak a vásznon, de szavakban is megeleve-

nító erővel bír. Kádár Erzsébet
kettős tehetségű, izgalmas, az
elfeledésből életre keltett alakját
a kiállítás két kurátora mutatja be
online tárlatvezetésen.
november 21. szombat 18:00
KORTÁRSALGÓ BESZÉLGETÉSSOROZAT Kukorelly Endrével
Vendég: Garaczi László író
„Nagyon előttem van Garaczi
figurája, ahogy először láttam
lassan negyven éve, az ELTE BTK
egyik termében, ahol a bölcsészkar akkor újraszerveződő „Jelenlét” című lapja összejövetelét
tartottuk. Azóta vagyunk barátok,
fociztunk együtt sokszor, és
beszélgettünk még többször
irodalomról („vagy más ily fontos
emberi lomról”). Garaczi azóta,
1982 óta, alig változott. Annyi
csak, hogy nagy író lett.”
november 22. vasárnap 15:00
PIRK JÁNOS ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁS
Kurátori tárlatvezetés Bodonyi
Emőkével (FMC) és Pirk László
festőművésszel.
november 27. péntek 18:00
ELEVEN ÜRESSÉG – Marghescu
Mária gyűjteményéből
Anna Mark, Alexandre Hollan,
Bér János művei – kurátori tárlatvezetés Kigyós Fruzsinával.
november 29. vasárnap 15:00
ZSENIALITÁS ROBBANÁSA – ideiglenes Vajda Lajos kiállítás

Kurátori tárlatvezetés Szabó
Noémivel.
december 3. csütörtök 18:00
SZENTENDREI ÉPÍTÉSZSZALON – Ekler Dezső és meghívott
vendégei építészet-hermeneutikai sorozata
A fiatal építész, Le Corbusier és
a Nagy Háború – a modern építészet nyelvezetének születése.
A Ferenczy Múzeumi Centrum
online programjairól tájékozódjon a
www.muzeumicentrum.hu honlapon
vagy a Ferenczy Múzeumi Centrum
Facebook-oldalán! Ha szeretne
időben értesülni aktualitásokról,
hírekről, iratkozzon fel az info@
muzeumicentrum.hu oldalon a
hírlevélre is! A programváltoztatás
jogát fenntartják!
MANK GALÉRIA
Online
november 25. szerda –
december 23. szerda
VÁLTOZÁSOK
A MAOE Képzőművészeti Tagozatának kiállítása
november 18. szerda –
december 23. szerda
LÁSSÁTOK, LÁSSÁTOK!
Az ünnep lényege képekben
A kiállítások a www.alkotomuveszet.hu oldalon lesznek
megtekinthetőek.

Kedves Látogatóink! Kedves Nézőink!

KULTÚRA,
SZENTENDRE,
OTTHON!

A 2020. november 11-től életbe lépő kormányrendelet következtében a Szentendrei Kulturális Központ
és tagintézményeinek működése ideiglenesen átalakul. Továbbra is – különösen ebben a nehéz időszakban – szeretnénk látogatóinknak kulturális élményt
nyújtani, biztonságos formában. Programjainkat
november közepétől KultOnline néven a virtuális
térbe költöztetjük: kialakítunk egy digitális rendszert, melyben jó minőségű, élőzéssel, illetve felvett
videókkal biztosítunk kulturális tartalmakat.
A Szentendrei Kulturális Központ digitálisan tartja
meg az Advent Szentendrén programsorozatát, 2020.
november 29-e és 2021. január 10-e között. A Barlang
jazzklubokkal, különböző típusú koncertekkel,
a Szentendrei Teátrum online színházi programokkal, a P’Art Mozi pedig filmvetítésekkel várja közönségét. Az online események részben ingyenesek,
részben díjkötelesek lesznek.
Kérjük, a részletekről tájékozódjon
a www.szentendreprogram.hu honlapunkon,
illetve Facebook oldalunkon!
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Szentendrei Kulturális Központ

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K

TŰZOLTÓSÁG: 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
RENDŐRSÉG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós
POLGÁRŐRSÉG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110,
titkár: Simonyi Zsolt

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: 501-920,/-921,/-923,/-924
• Hatósági ügyek: 501-905
• Gyámügy: 501-903,/-932,/-933,/-934
gyamugy.szentendre@pest.gov.hu
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
(Duna korzó 25.)
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu
ELMŰ-ÉMÁSZ
+36/1-238-3838
DMRV
+36/27-999-6888
+36/80-224-488
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS
Az OGYÉI határozata alapján
2020. október 1-től az éjszakai ügyelet és készenlét
megszűnik.
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
HUSZÁR GYÓGYSZERTÁR, POMÁZ
Cím:2013 POMÁZ, HUSZÁR UTCA 2.
Telefon:06-26-999-425
Általános nyitvatartás

KÖZTERÜLET FELÜGYELET:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u.33.
Telefon:787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00

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

Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon:319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00

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

Pismány Gyógyszertár: Szentendre, Fiastyúk u.11.
Telefon: 505-779/505-780
Hétfőtől Péntekig: 8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00
Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.

Telefon:310-868/310-487
Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek:8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00
Ulcisia Gyógyszertár: Szentendre, Dózsa Gy u.1.
Telefon:500-248
Hétfőtől Péntekig: 7:30-20:00
Szombaton: 8:00-14:00
Vasvári Patika: Szentendre, Sas u.10.
Telefon:312-825/303-825
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-13:00
Nyitvatartás munkaszüneti napokon
2020. December 25. Péntek Pismány Gyógyszertár 8:00
– 13:00
2020. December 26. Szombat Vasvári Patika 8:00 – 13:00
2021. Január 1. Péntek Ulcisia Gyógyszertár 8:00 – 13:00
ORVOSI ÜGYELET:
Központi ügyelet: Bükköspart 27.,
+36/26-312-650
Hétköznap, hétvégén, ünnepnap:
24 órás orvosi ügyelet működik.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap
9-13-ig, nem szentendrei gyermekek esetén
a helyileg illetékes ügyeletet kell keresni.
GONDOZÁSI KÖZPONT
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com
ÁLLATORVOS (mindig hívható): +36/30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36/20-571-6502
GYEPMESTER: +36/20-931-6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: tel/fax: +36/26-310-442

A Volvo XC60 vegyes fogyasztása 2,4-9,6 l/100 km, a CO2-kibocsátása 54-218 g/km között van.

Az autó, amely úgy vigyáz Önre, mint Ön a szeretteire
Szülőnek lenni 24 órás elfoglaltság. Ezért alkottuk meg az XC60-as modellünket olyanra, hogy utazás közben az autó biztonsági
szolgáltatásainak egész sora védje meg Önt és szeretteit. Mert aki egész nap azokról gondoskodik, akik fontosak
számára, annak is szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát.
XC60. Mindannyiunk biztonságáért.

DUNA AUTÓ ZRT.
Volvo márkakereskedés és márkaszerviz

1037 Budapest, Kunigunda útja 56.
Telefon: +36 1 801 4265

dunaauto.hu/volvo
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ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTŐK: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

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

S ZO LG ÁLTATÁ S
Bútorasztalos. Egyedi méretű konyhák,
szekrények, gardróbok, készítését vállalom.
Tel. 06-20-349-2224.
Felsőfokú szakirányú végzettséggel, több,
mint 10 éves tapasztalattal gépelést,
adatrögzítést, korrektúrázást, célszöveg
írást vállalok. Ár megbeszélés szerint.
Érdeklődni: +36303651758
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelésés ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70-5781468.

Ács, tetőfedő, bádogos mester vállalja új
és régi tetők készítését, javítását, cserép
(cseréplemezből. Kocsibeálló, terasz. Épület
felújítás, restaurálás.: 30/518-0206
Szentendre belvárosában kiadó garázs 0670/201-5171
Albérlet kiadó Leányfalun, kicsi garzonlakás,
összkomfortos, kertkapcsolatos, 100 méterre
a buszmegállótól. Internet, belső parkoló, kis
rezsi. Érdeklődni: 20/341-4585

ADÁ S -V É TE L
Roncsautó felvásárlás, vásárolnék roncs,
sérült, hibás, törött, rozsdás, lejárt,
műszaki okmányokkal nem rendelkező
mindenféle kis értékű gépjárművet. Tel.:
06 20 464 9004
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel. (26)
788-367, 06-30-950-4187, Mezei Sándor.

Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, kertrendezés. Veszélyes fák
kivágása alpintechnikával is. Tel. 06-30994-2431.

ÚJ NYITVATARTÁS
A PARTI MEDVÉBEN

A tömegek kialakulásának elkerülése és a járványügyi szabályok
betartása végett a Parti Medve hosszabbított nyitvatartással vár!

Hétfő-péntek 7:45–19:00
Szombat 9:00–19:00 | Vasárnap 9:00–18:00

HANGOLÓDJUNK EGYÜTT
AZ ÜNNEPEKRE!
Izgalmas könyvújdonságokkal, kreatív játékokkal,
pihe-puha plüssállatokkal, hazai tervezők dizájn
termékeivel várunk a boltban és a weben is.
Szentendre, Városház tér 4.
www.partimedve.hu

Orczi Hajni Life és Business coach

26 — hirdetések

Néhány helyzet amikor érdemes hozzám
fordulni:
• Ha nem érzed jól magad a munkahelyeden
és nem tudod hogyan tovább. • Nem találod
a közös hangot pároddal vagy valamelyik
családtagoddal. • Döntened kellene, de nem
tudsz. • Úgy érzed valami nem stimmel, de nem
tudod mi. • Nem érzed jól magad a bőrödben.
• Önbizalom hiányod van. • Fejleszteni
szeretnéd magad.
Időpont egyeztetés: 06-30-9615-551
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A kedvezményt kizárólag a MySuzuki Hűségprogram regisztrált tagjai vehetik igénybe. A regisztráció feltételeiről, menetéről, valamint a kedvezmény pontos összegéről és érvényesítésének módjáról tájékozódjon márkakereskedéseinkben vagy online. Suzuki Vitara
– Felszereltségtől függő üzemanyag-fogyasztása vegyes használat mellett, NEDC szabvány: 4,2-5,5 l/100 km, WLTP szabvány: 4,939-7,31 l/100 km, és CO2-kibocsátása vegyes használat mellett: NEDC szabvány: 96,36-124,53 g/km, WLTP szabvány: 111,5-165,24 g/km.
Suzuki SX4 S-Cross – Felszereltségtől függő üzemanyag-fogyasztása vegyes használat mellett, NEDC szabvány: 4,2-5,5 l/100 km, WLTP szabvány: 4,907-7,241 l/100 km, és CO2-kibocsátása vegyes használat mellett: NEDC szabvány: 95,77-123,73 g/km, WLTP szabvány:
110,75-163,3 g/km. *A Vitara, SX4 S-Cross és Swift Sport modellekhez a motort, a turbófeltöltőt, a váltószerkezetet és a hibrid rendszert illetően összesen 3+7 év garanciát vállal a Suzuki: az autó többi részére vonatkozó általános 3 év jótállás felett tehát további 7 év
extra garancia jár ezekre a kulcsfontosságú elemekre. Az általános garancia 3 évig (vagy 100 000 km-ig) érvényes, a kiegészítő Hybrid Pro (motor, turbófeltöltő, váltószerkezet, hibrid rendszer) garanciaajánlat +7 évig (vagy 200 000 km-ig) érvényes. A kép illusztráció,
a tájékoztatás nem teljes körű, a változtatás jogát fenntartjuk. A garancia és a kedvezmény további részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy a suzuki.hu oldalon.
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