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Az ünnepségről készült videót a város hivatalos
Facebook-oldalán, a Szentendrei Kulturális
Központ Facebook-oldalán és YouTube csatornáján
közvetítjük.
HIMNUSZ
Virtuális flashmob
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere
KALAND BARÁTOM
Másik János online koncertje
Cseh Tamás emlékére
„Kaland barátom, aki voltál, aki vagy.
Hívnálak, mint tegnap”.
Így énekel Másik János kollégájáról és barátjáról,
Cseh Tamásról, illetve sokszínű zenei pályájának
egyik fontos időszakáról, melyben Cseh Tamással
és Bereményi Gézával egy új hangot hoztak
a magyar dalok világába. A kreatív triumvirátus
legendássá vált három lemeze, a Levél nővéremnek, a Levél nővéremnek 2, és az Igazi levél
nővéremnek ismert dalai alkotják az est műsorát.
Elsősorban Másik-Bereményi és Cseh Tamással
közösen írt dalok hangzanak el, de előkerül
néhány Cseh-Bereményi szerzemény is.
Másik János estje egy teljesen új, az évek és
a zeneszerző-énekes egyéni, sok zenei stílust
ötvöző világa által átformált, sajátos hangulatú
megidézése a közös időknek. A közönség egyszerre élheti át az időutazást az elmúlt évtizedekbe „Jánossal és Tamással”, és egyszerre hallja,
ahogy kedvelt dalai új életre kelnek Másik János
hangján, egyedi ritmusvilágában, bandoneonnal,
gitárral kísérve.
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VI. Pál pápa kezdeményezésére 1968 óta január
1-je a béke világnapja. S azért éppen ez a nap,
hogy az új kezdet egyben figyelmeztessen
bennünket, a következő 365 napban is törekedjünk
a békére – önmagunkkal, embertársainkkal és a
természettel. A béke jegyében nyitjuk hát mi is
a Szentendre és Vidéke XXXV. évfolyamát.
Ezúttal is az a cél vezérelt bennünket, hogy
klisék nélkül, újabb és újabb szempontokat
bemutatva beszéljünk az aktuális témáról.
Ha azt mondjuk, „béke”, akkor ellentétként ma már
nem feltétlenül a háborúra gondolunk elsőként, hanem
a béke hiányára – a békétlenségre. Olyan világban
élünk, ahol a legnagyobb fenyegetettséget nem a
nemzetek fegyveres összecsapása jelenti, hanem
az ember okozta károk – Földünk kizsigerelése, a
technikai és tudományos eredmények feletti kontroll
elvesztése – következményeinek lecsapódása a
mindennapokban. Ennek jelei itt vannak velünk, mi
pedig nem csoda, ha félünk a kiszámíthatatlanságtól
és az ismeretlentől. A félelem azonban frusztrációt
szül, a frusztráció pedig békétlenséghez vezet – mind
önmagunkkal, mind embertársainkkal szemben.
Egyszer azt olvastam valahol, hogy az ember
legnagyobb szabadsága abban rejlik, hogy eldöntheti,
miként reagál a dolgokra. Ez a lapszámunk abban
a reményben készült, hogy a témában született
írások segítenek majd rámutatni, mindig lehet a már
megszokottól eltérően szemlélni a világot, illetve minden
körülmény között adott a lehetőség, hogy megteremtsük
magunk körül a béke és a belső egyensúly állapotát.

szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Megjelent 6000 példányszámban

Gálfi Sarolta
főszerkesztő

Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó: Lakatos Judit ügyvezető
Főszerkesztő: Gálfi Sarolta
Szerkesztőségi titkár: Vas Julianna
Munkatársak: Bellai László, Sinkovics Gábor,
Zimre Zsuzsa
Címlapfotó: Bellai László
Helyszín: Kálvária úti buszforduló utáni rét
Grafika (layout): Lázár Zsófia, Krizbo
Tördelő: Kovencz Péter
Szerkesztőség: Szentendre, Dumtsa u. 22.
Tel: +36 26 505 120
e-mail: szevi@szentendre.hu
Hirdetések felvétele: Vas Julianna,
+36 26 505 120, szevi@szentendre.hu,

„Akibe minden vágy úgy ömlik, ahogyan a folyók
ömlenek a szakadatlanul megtelő és mégis változatlanul
maradó óceánba, az éri el a békét.”

a szerkesztőségben hétfőn 10 és 14 óra között
Nyomda: Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 267. 5/1.
felelős vezető: Tolonics Gergely
Index: PFH/88/1987 ISSN 0239-068X

(Bhagavad-gíta II. ének, 70.)

3 — főszerkesztői levél

Béke I Grafikus: Másik Zsófi | www.masikzsofi.hu

Tisztelt Olvasó!

Nekem a béke
Idei első körkérdésünkben azt szerettük volna megtudni, hogyan vélekednek az emberek a békéről. Vajon eszébe jut még valakinek
a háború, vagy inkább a belső békére asszociálnak majd az emberek? – tanakodtunk a szerkesztőségben. Egy biztos, a megkérdezettek békére vágynak.

Nem kell idegeskednem, meg tudok élni a

Az egész életem jut eszembe a békéről,
mert világéletemben abban éltem és nem
is tudnám elképzelni az életem másképp.
(László)

jövedelmemből, a családomat el tudom tartani, el tudom érni az élet legfelső határát.
Nyugalomban tudok élni. (Gábor)
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Nyugalom, harmónia, szeretet, egyensúly,
tér – ez jut eszembe elsőre, meg az, hogy
magammal kell békében lenni, és ezt tovább adni másoknak is, hogy mindenkinek
sikerüljön. Amikor jógázom, a végén elképzelem a földgolyót, kimondom, „béke,
béke, béke” és elképzelem, ahogy a béke
megkerüli a földet. Mindenkinek békét kívánok! (Eszter)

Világbéke, az lenne jó, meg ha a koronavírus
eltűnne! Mindenki békésebb lenne. A vírus
mindenkit felkavar, tönkretesz és megvisel.
Ha ennek vége lesz, tán mindenhol béke
lesz. (Attila)

A béke azt jelenti, elfogadjuk a másikat, és
nem küzdünk az ellen, ha valaki mást gondol, mint mi. A béke része, hogy nem akarom
megszerezni, ami a másiké, hanem nyugodt
vagyok abban, ami nekem van. (Dorkás)

A béke nyugalom, szeretet, kölcsönös segítségnyújtás. Nem érzem, hogy most ez így
lenne a világban, nagyon szomorú dolgok
történnek, és ez nem tesz jót a békének.
(Ágnes)

Számomra a béke a legcsodálatosabb
dolog a világban, mert azt jelenti, hogy
egészségünk van, lelki harmóniában élünk,
jól vagyunk a társainkkal, munkatársakkal,
családtagokkal, és a lehető legjobbat reméljük a jövőtől. (Zsuzsanna)

A béke, amikor az egyik ember a másikban
nem okoz tüskét, vagy nem zavarja a másik

Összeállította: Zimre Zsuzsa
Fotók: Bellai László

köreit. Meg kell próbálni nem csinálni olyat
mással, ami nekem nem volna jó, mert az
így vagy úgy békétlenséget szít. (Péter)

A virtuális őrületnek változnia kell
„This virtual insanity we’re living in/Has got to change”, avagy „Ennek a
virtuális őrületnek, amiben élünk, változnia kell” – énekelte Jamiroquai,
az angol acid jazz zenekar 1996-ban. 25 év telt el, mégsem vesztett
aktualitásából a kérés…

és kontroll nélkül ontani a reakciókat. A
virtuális térben eltűnnek a személyiségjegyek, így az idézett hozzászólások elküldése is ezért olyan könnyű – a címzettek
nem valós arcok, nem látunk mimikákat,

Fotó: unsplash.com

érzelmi reakciókat, nem látunk színeket,
nem érzünk illatokat, sőt, nagyon sokszor
még a profilképek sem az igazi arcokat
mutatják. „Gondoljunk bele – figyelmeztet
–, hogy egy szemtől szembeni beszélge-

„Az internet arctalan, személytelen, tárgyiasult
világában könnyű elereszteni a gyeplőt és
kontroll nélkül ontani a reakciókat.”
praktizáló Szakács Adrienn-nel, gyermek
és felnőtt krízistanácsadó szakpszichológussal beszélgettünk.
Pszichológus szakértőnk szerint az internet arctalan, személytelen, tárgyiasult
világában könnyű elereszteni a gyeplőt

sokszor a valódi identitás be sem azonosítható, az egyén egy esetleges álprofil mögé
bújva, könnyedén ír le olyanokat, amiket a
saját teljes nevével és arcával, nem biztos,
hogy felvállalna.”
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„Próbáltátok már állon veregetni egy kicsit?
Nem kell mulyának lenni, ha senki nem
csinál semmit elkapod a lépcsőházban
bevered a száját istenesen.”, „Te mocskos
hazaáruló!”, „Nagyon remélem, hogy évekig
semmi munkád nem lesz!”, „Húzz el ebből
az országból!”, „Ettől még te egy buta liba
vagy, ezzel a hozzászólásoddal meg főleg
ezt meg is erősítetted” – friss kommentek a
Facebook-ról. Gyűjtésem ideje egybeesik
jelen cikk írásával, vagyis 2021 januárja.
Ugye, hogy a fentiek mellett már nem is
tűnik annyira sértőnek egy „barom” vagy
„gyengeelméjű” jelző?
Kezdjük megszokni a hangnemet, s ahogyan az ingerküszöbünket először a kereskedelmi televíziók, majd az internet
tolta egyre feljebb és feljebb, úgy vesszük
egyre természetesebbnek a közbeszéd
eldurvulását. Ráadásul ma már egy-egy
„hangosabb” Facebook poszt százszor
népszerűbb, mint egy érvek mentén kidolgozott publicisztika.
A valóságunk egysíkúvá válik, amihez
nagyban hozzájárulnak a közösségi média algoritmusai is, melyek a korábbi
klikkeléseink alapján „döntik el”, hogy
bennünket mi érdekel, s idővel csak a hasonló tartalmakat osztják meg velünk… Így
viszont könnyű lesz abba a hitbe ringatni magunkat, hogy a valóságnak csupán
egy arca van – az, amit mi látunk, amiről
mi olvasunk. Hogyan is lehetnénk akkor
empatikusak, toleránsak azokkal, akik nem
a mi valóságunk szerint élnek és formálnak
véleményt? És miért ne adnánk nemtetszésünknek, felháborodásunknak hangot, ha azt a virtuális világban büntetlenül
megtehetjük? A jelenségről a Szentendrén

tésben mennyit változtat a kommunikáció
menetén, ha azonnali visszajelzést kapunk
az elmondottakra adott érzelmi reakciókról!
Ez nincs meg a virtuális térben. Ezért sokan
úgy érzik, hogy gyakorlatilag következmények nélkül lehet kimondani bármit, hiszen

De hogy mi a lelki oka a bántó, sértő kommunikációnak? Adrienn szerint az éretlen
személyiségek ezáltal próbálják meg levezetni a saját frusztrációjukat. „Egy személyiség annál érettebb, minél több szálon
kötődik a való világhoz. Vagyis az érettség
azt feltételezi, hogy megvan a képességem
arra, hogy szocializált lényként működjek a
társadalomban, és bizonyos normákat, szabályokat képes vagyok betartani. A virtuális
térben alapvetően egyik feltétele az érett
személyiségnek, hogy a valós személyiségével van jelen, és nem mond, mutat vagy
ír le olyasmit, amit egy személyes találkozás
során sem vállalna fel. Továbbá érettség
kérdése az is, hogy számít-e nekem a mások rólam alkotott véleménye – aki ugyanis

rendszeresen, mint kötözködő, örök ellentmondó és elégedetlen kritikus jelenik meg
az online térben, az rövid időn belül ki fogja
magának vívni a többség rosszallását, de
legalábbis azt, hogy az emberek egyre inkább kerülni fogják a vele való találkozást,
kapcsolódást.”
Adrienn azt mondja, tudni kell, hogy mi a
különbség a visszajelzés és a kritika között, s az előbbi gyakorlását el kell sajátítani. A visszajelzés ugyanis nem az adóról,
hanem a kapóról szól. „Ha visszajelzést
adok, azért mondom el, hogy mit gondolok,
mert azzal támogatni szeretném a másikat, és eleve úgy adom elő, hogy azt szépen
»becsomagolom« – kezdem a pozitívval, s
csak ezután mondom el, hogy szerintem
mit kellene másképp, hogy értse a kapó,
hogy engem érdekel, hogy mi lesz vele.
Ugyanakkor a kritika egyáltalán nem törődik a címzettel, az kizárólag a kritikusról,
az ő frusztrációjáról, izolációjáról, meg nem
értettségéről szól.”
Mindezt súlyosbítja a világjárvány, amely a
neten való eldurvult kommunikációhoz is

nagyban hozzájárult, hiszen a társadalom
döntő többsége lassan egy éve a négy fal
közé szorult, és nemcsak a munka, az ügyintézés, vagy a vásárlás, de a barátokkal,
családtagokkal való kapcsolattartás is az
online térben zajlik. Sokakban vált feszültség forrásává a kényszerű otthonlét, az

érdemes tudatosítaniuk magukban, hogy
kik azok, akik fontosak a számukra, akiknek a visszajelzéseit elfogadják. És az az
igazság, hogy amikor úgy döntünk, meg
kívánunk jelenni a virtuális világban, akkor
fel kell készülnünk arra is, hogy azzal, hogy
kitesszük magunkat, a fotónkat, az életün-

„Sokakban vált feszültség forrásává a kényszerű
otthonlét, az elszigeteltség, illetve a félelem a
munka elvesztésétől és a vírustól.”
elszigeteltség, illetve a félelem a munka
elvesztésétől és a vírustól.
Felmerül tehát a kérdés, hogy mi a kiút
ezekből a helyzetekből, illetve mi segíthet az érintetteken. Adrienn véleménye
az, hogy „azt, aki bánt, vissza kell vezetni
a személyes kapcsolatokhoz, hiszen minél
több valós kapcsolata van valakinek, annál
kisebb az igénye a virtuális kommunikációra, másrészt annál erősebb kontroll épül ki
benne a véleményformálás indokoltságát
és stílusát illetően. A többieknek pedig azt

ket, a véleményünket, egyben céltáblává
is válhatunk. Ebből pedig az következik,
hogy tudatosnak kell lennünk abban, hogy
mit mutatunk meg magunkból és abban is,
hogy kinek a hozzászólására adunk és kiére
nem. Érdemes mérlegre tenni egy-egy bejegyzés, képfeltöltés, vagy hozzászólásunk
előtt, hogy mi a célunk, miért vállaljuk azt
be, és ha ezzel békében vagyunk, akkor
mondhat bárki, bármit, nem írhatja felül,
amit igaznak és fontosnak gondolunk.”
Gálfi Sarolta

SZENTENDRE BLOGOL – a „város padja”
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A Szentendre Blogol Facebook-csoport
2012. január 28-a óta működik, ám akkor
még csak egy szűkebb baráti kör kibeszélő fóruma volt, ahol a tagok megosztották egymással a Szentendrével
kapcsolatos benyomásaikat. Mivel a
létszám folyamatosan bővült, a moderálási igény is
egyre sürgetőbb lett, ezért
2019-ben Schneider Géza
mellett Horváth Réka, Kiss
Petra Sára és Szulovszky
István is moderátori feladatokat vállalt.
„A Szentendre Blogol tulajdonképpen a város padja,
ahol az itt és az agglomerációban élők osztják meg
egymással a gondolataikat, legyenek azok ötletek,
aggodalmak,
panaszok,
információk” – mondja el
megkeresésünkre Szulovszky István,
amihez Horváth Réka hozzáteszi, ez az
oldal a kistérség legalapvetőbb információs és kommunikációs oldala, ahol
a felhasználók aktivitásának köszönhetően jelentős arányban és hatékonyan
oldódnak meg problémák. Schneider
Géza pedig elmondja, ahogyan nőtt a
tagok létszáma és elérte a 10-13 ezer
főt érezhetően nehezebbé vált azt a
hangulatot és udvariasságot tartani,
amit a Kőhegyi Menedékháznál látható
felirat üzen nekünk: „Ahogy egymással
bánunk, az a hazánk”.

A moderálást egy jól meghatározott szabályrendszer alapján végzik, melynek
lényege, hogy releváns, stílusukban és
hangnemükben megfelelő, helyi bejegyzések jelenjenek meg a csoportban.
A moderálási folyamat során az admi-

nisztrátorok igyekeznek minél jobban
kizárni a saját véleményüket, hogy világnézettől függetlenül mindenki egyaránt
tudja használni ezt a fórumot a közügyek
kibeszélésére, vagy épp egyéni kérdései, problémái megoldására. Schneider
Géza azonban hangsúlyozza, hogy ezt a
feladatot az adminisztrátorok civil alapon, önkéntesen végzik, legjobb tudások és beforgatható energiájuk mértéke
szerint. „A mérce ez, de az esendőségünk
is benne van” – mondja, amihez nyilván
nehézségként társul a bejegyzések és
a hozzászólások nagy száma. Kiss Petra

Sára szerint fontos látni, hogy a Szentendre Blogol nem egy hivatalos felület,
így nem is kérhetők úgy számon, mint
egy hivatalos intézmény web-, vagy
Facebook oldalát kezelő felelős munkatársai.
Szulovszky István azt mondja, hogy más csoportok közösségeit is megnézve az
tapasztalható, hogy „a magyar társadalom széttöredezett, vitakultúrája rendkívül
fejletlen”, amelyen az online
közösségi felületek csak
rontanak, mert lehetőséget
adnak a következmények
nélküli megnyilvánulásokra. „A Szentendre Blogol
csoportban ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy
csak valódi személyek lehessenek a közösség tagjai,
a hamis fiókokat a lehetőségeink szerint
igyekszünk szűrni. Tiltani csak abban az
esetben tiltunk ki bárkit, ha kétséget kizáróan álprofillal próbál belépni, vagy
többször és súlyosan megsérti a csoport
szabályait.” István véleménye szerint bár
a médiahasználati kultúra világos szabályokkal és intenzív moderátori munkával
egészséges keretek között tartható, a
valódi megoldást valamiféle társadalmi
edukáció jelentené, ami az empátia és
kiegyensúlyozottság alapjaira építené a
kommunikációt, és helyreállítaná a társadalom integritását.

Hol szab határt a törvény a virtuális térben folytatott kommunikációnak? Erről kérdeztük a közismert szentendrei ügyvédet, dr. Szél Pétert.
Az online világban tett megnyilvánulásaink
személyiségi jogokat sérthetnek. Ezen jogokat alapvetően a Polgári Törvénykönyv
(Ptk.) definiálja és védi, de bizonyos esetekben a Büntető Törvénykönyv (Btk.) is
nevesíti és szankcionálja azokat. Ezek közül
többről is érdemes beszélnünk, hogy tisztázzuk, melyek azok a helyzetek, amikor a
világhálón tett bejegyzéseinkkel, kijelentéseinkkel törvényt sértünk.
JÓ HÍRNÉV MEGSÉRTÉSE, BECSÜLETSÉRTÉS, RÁGALMAZÁS A másik becsületét sértjük meg azzal a kijelentésünkkel,
amely indokolatlanul bántó, vagy alkalmas
az érintett személy társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására. Ehhez
képest a jó hírneve sérül annak, akiről
valótlan tényt állítunk, vagy híresztelünk,
avagy vele kapcsolatosan hamist tényt
valóságként tüntetünk fel.
A becsületsértés és a rágalmazás közti
alapvető különbség, hogy a rágalmazásnál valaki másról, más előtt becsület
csorbítására alkalmas tényt állítunk. A becsületsértéshez azonban az is szükséges,
hogy a sértett munkakörének ellátásával,
illetőleg közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével ös�-

szefüggésben hangozzanak el becsület
csorbítására alkalmas tények, illetőleg
kifejezések.
KÖZÖSSÉGI MÉDIA MINT „NAGY NYILVÁNOSSÁG” A közösségi médián keresztül
megvalósított jogsértő magatartással a
minősítő körülményekkel történt elkövetés egyre gyakoribb, hiszen nem mindegy,
hogy valaki csak a szomszédjának mondja
el, vagy az interneten a közösségi médián
teszi közzé, ez mindenképpen nagy nyilvánosságnak számít, és a nagy nyilvánosság általában mindenhol komoly súlyosító
körülmény a büntetés, illetőleg kártérítés
mértékének meghatározásánál.
A tömegkommunikációs oldalak alapvetően felelősséggel tartoznak az oldalaikon megjelent véleményekért, ezért általában előzetes szűréseket vezetnek be.
Természetesen a felelősségük mértékét
csökkenthetik, amennyiben a személyiségi jogot sértő, illetőleg becsületsértő stb.
kommenteket törlik azok észlelése után.
A sérelemdíj mértékének meghatározásánál a bíróság ezt figyelembe veszi, de a
weboldal csupán azon oknál fogva, hogy
lehetővé tette a jogellenes tartalom megjelenését, felelősséggel tartozik.

Z generáció a világhálón

KÖZSZEREPLŐKRŐL BÁRMIT? Nem, de
míg az átlagemberek esetén igen erősen
érvényesül a személyiségi jogok védelme,
addig az úgynevezett közszereplők vonatkozásában ez fellazul. Hogy pontosan ki
minősül közszereplőnek, a bíróság jogosult
megmondani, az azonban egyértelműen levezethető a jogszabályból is, hogy a közhatalmi tisztséget betöltők (így például Szentendrén a polgármester, a képviselő-testület
tagjai, illetve a jegyző) közszereplőnek minősülnek, továbbá azok is, akik a közéletben gyakran tűnnek fel, illetve szerepelnek
véleményformálóként. Ők azok, akik a velük
szemben megfogalmazott kritikát nagyobb
mértékben kötelesek tűrni, ám természetesen ennek is van határa, így a közszereplőt
is védi a jog a negatív véleményektől, ha
azok már nem csupán véleményt, vagy értékítéletet tükröznek, hanem rágalmaznak,
becsületet sértenek.
JÓ TUDNI! A virtuális világban sokan nincsenek azzal sem tisztában, hogy ha nyilvánosságra hozzuk valakinek az e-mailjét,
vagy üzenetét, azzal a magántitokhoz és a
személyes adatok védelméhez való jogát
sértjük meg. Az ilyesfajta nyilvánosságra hozatalhoz mindenképp szükséges a levél/
üzenet írójának az előzetes hozzájárulása.
Számtalan személyiségi jog az elhunytakra
is vonatkoztatható, így akár egy elhunyt személlyel kapcsolatos kijelentésért is fordulhatnak az örökösök bírósághoz elégtételért.

Esetükben a reális veszélyt az ún. cyberbullying (internetes zaklatás) jelentheti,
amely jelenségről egy darabig csak az
offline világban beszélhettünk, tipikusan
az „iskolai bántalmazás” témakörében, ám
ahogyan egyre több időt kezdtek el tölteni az neten, úgy nyert teret ott is a gyengébbek kipécézése és piszkálása. Tamás
tapasztalata szerint a cyberbullying esetében az iskolák
helyzete és cselekvési köre
korlátozottabb, hiszen nem az
intézmény falai között történik,
sőt, egy olyan térben, amely a
kívülállók számára láthatatlan
és követhetetlen. Ugyanakkor
nagy előrelépésként értékeli
azt, hogy míg 8-10 éve senki
nem ismerte ezt a kifejezést,
addig ma már a pedagógusok,
a szülők és a diákok döntő

Szöllősy Tamás a Móricz Zsigmond Gimnázium tanára, az angol és történelem
tárgyakon túl médiaismeretet is tanít.
Végzettsége szerint angol és történelem
szakos tanár és bölcsész, valamint szociológus. A szociológia mesterképzését kommunikáció és
médiaszociológia szakirányon
végezte el. Tamást a kamaszok médiahasználatáról kérdezem, hisz bár erős az online
jelenlétük, ők már túlléptek a
Facebookon, a kommentelés
lehetősége sem hozza lázba
őket. Akkor melyek az általuk
használt platformok? „A kevesebb és egyszerűbb funkciókat
és gyorsabb használatot kí-

bekerülő fiatalnak már olyan mélységű
tapasztalata van a médiáról, hogy tudat
alatt is több készsége van hozzá, mint sok
felnőttnek. Például ellenállóbb a közvetlen
hirdetésekkel szemben (nem véletlen az

náló oldalak, applikációk felé
mozdulnak el, mint például az
Instagram, a Snapchat vagy a
TikTok, amely felületekre az is jellemző, hogy
üzenetet vagy információt nem igazán lehet,
vagy akarnak velük átadni, inkább csak vizuálisan megmutatni valamit, illetve a másik oldalon azt megnézni/követni” – fejti
ki Tamás, akinek a tapasztalata az, hogy
ma egy négy évfolyamos gimnáziumba

többsége tisztában van a jelenséggel és annak veszélyeivel
Fotó: Tim Mossholder/unsplash.com
is. Azt mondja, „a pedagógusok,
influenszerek felfutása a reklámiparban), a civil társadalom és a rendőrség is, átérezjobban felismeri a fake-, vagyis áltartalma- ve a felelősséget, évek óta foglalkoznak a
kat és úgy általában sokkal szkeptikusabb témával osztályfőnöki órákon, érzékenyítő
a médián keresztül érkező információkkal
alkalmakon és prevenciós előadásokon, és
szemben. Az online térben való helyes ennek érzésem szerint meg is van az eredmegjelenéssel és viselkedéssel a több- ménye.”
ség tisztában van.
-gs-

7—a téma

Valóban büntetlenül?

Nem lesz könnyű évünk
Csődközeli helyzetbe sodorhat több hazai önkormányzatot a kormány év végén
bejelentett döntése, mely a kkv-k helyi iparűzési adófizetési kötelezettségét –
gazdasági nehézségeikre hivatkozva – felére csökkenti. Cikkünkben a rendelet
hátterét és szentendrei hatásait vizsgáljuk.
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„Pikó: Saját állampolgáraira támad a kormányzat”, „A lét a tét: húsba vág valamennyi
elvonás”, „Jött a miniszterelnök úr, és elvitte
a kátyúzás árát” – csak néhány cím azokból
a cikkekből, melyek az helyi iparűzési adó
(IPA) elvonásával foglalkoznak, és melynek
következtében pártállástól függetlenül
kerültek nehéz helyzetbe az önkormányzatok. A kormány ugyanis gazdaságvédelmi
intézkedésként a kis- és középvállalkozások
(kkv) megsegítésére hivatkozva, szinte az
utolsó pillanatban, december 22-én rendeletet alkotott (639/2020. (XII. 22.), melyben
kimondja, hogy azoknak a vállalkozóknak,
melyek a besorolás szerint kkv-nak minősülnek – azaz a nettó árbevételük vagy
mérlegfőösszegük 4 milliárd forint alatt
marad – adófizetési kötelezettsége a felére csökken, ami jelentős kiesést jelent az
önkormányzatok számára.
Hogy érzékeltessük, mekkora pénzről is
van szó, 2019-ben az ebből az adónemből
befolyó bevétel megközelítette a 800 milliárd forintot. A 23 megyei jogú város helyi
adóbevételeinek 80,5 százalékát tette ki az
iparűzési adó. Jelen pillanatban az IPA-elvonás miatt a legrosszabbul Székesfehérvár,
Szombathely és Kecskemét járhat. Székesfehérváron például az összes adóbevétel 91
százalékát adja az IPA.
Az önkormányzatoktól ráadásul tavaly is
elvettek, a gépjárműadó teljes bevételét
elvonták, az idegenforgalmi adóbevételről lehet tudni, hogy gyakorlatilag nincs,
és a reklámhordozók építményadója is
megszűnt. A rendelet szerint a kisebb települések önkormányzatai automatikusan
megkapják a kiegészítő támogatásokat, ám
a 25 ezernél nagyobb lélekszámú települések esetében egyedi döntéseket hoz a
kormány.
Az önkormányzatoktól elvont helyi iparűzési
adó kompenzációjáról 2021. január 14-én az
országos önkormányzati érdekszövetségek
vezetői a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium illetékeseivel egyeztettek. A
találkozón részt vett a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is, melynek Szentendre
is tagja. A szentendre.hu információi szerint az egyeztetésen több önkormányzati
szövetség is felvetette, hogy valamennyi

önkormányzatot teljeskörűen kellene kompenzálni, hiszen pusztán az önkormányzat
mérete nem lehet érv ebben a kérdésben.
Több önkormányzati vezető azt is szóvá
tette, hogy Európában példa nélküli hozzáállás az, hogy egy kormány világválság
idején forrásokat, bevételeket von el az önkormányzatoktól.
Az európai gyakorlat épp az ellenkezőjét
mutatja: a legtöbb országban többlettámogatást kapnak az önkormányzatok a
válság miatt megnövekedett feladataikra,
valamint vállalkozásaik, rászoruló polgáraik megsegítésére. A MÖSZ elnöke, Gémesi
György gödöllői polgármester továbbá arról érdeklődött, a kormány hogyan képzeli el az ígért egyedi vizsgálat menetét és
időzítését, mikorra várhatóak a döntések
a településektől elvont pénzek részleges
pótlásáról? A válasz szerint erről még nem
született döntés. A tanácskozásról készült
összefoglaló alapján az valószínűsíthető,
hogy az egyedi vizsgálatot az önkormányzatoktól bekért adatok alapján folytatják
le és nem lesz közvetlen egyeztetés a kormány képviselői és az önkormányzatok
vezetői között.
Miből számolják ki?
A kormány arra hivatkozik, hogy ezzel a
döntéssel a vállalkozók terhein akarnak
csökkenteni, amely cél természetesen
érthető és respektálható jelen helyzetben. Alapesetben a nettó árbevétel alapján
számolják ki a befizetendő adó nagyságát,
melyből levonják a költségeket.
Ki mennyit fizet?
Ezt a települések döntik el, de a maximális összege 2 százalék lehet. Bizonyos települések viszont úgy döntöttek, hogy 0
százalék legyen náluk az IPA, így csábítva
cégeket a településre. Jelenleg több mint
300 olyan önkormányzat van, ahol nem
kell IPA-t fizetni, ezek főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya, Zemplén megyében
találhatóak.
Ki fizeti?
Gyakorlatilag mindenki, a mikrovállalkozásoktól kezdve a multinacionális cégekig.

Hova fizetnek a cégek?
Egyes városok esetében hatalmas az IPA
bevétel, mert sok cég települt oda. Ilyen
például Székesfehérvár, Komárom, Budaörs, és természetesen Budapest. A cégek akkor fizetnek egy adott településre,
ha a székhelyük vagy telephelyük állandó
jelleggel oda van bejelentve, vagy ideiglenesen 30 napot meghaladó ideig. Azt,
hogy egy adott cégnek hol van a székhelye, minden cég maga dönti el. Ha egy cégnek nem ugyanott van a székhelye és a telephelye, akkor az IPA megosztásra kerül.
Az IPA csökkentéssel és az újrafelosztással
kapcsolatban megkerestük a Belügyminisztériumot is. Szerettük volna megtudni,
mi alapján döntenek a huszonötezer főnél
nagyobb városok esetében, mennyire lesz
transzparens a döntéshozatal, mi határozza meg a támogatások összegét, mire
számíthatnak a kistelepülések, mennyit
kapnak vissza, hogyan zajlik a folyamat,
és mennyi segítséget jelent az IPA-csökkentés a kis- és középvállalkozók számára?
Ehhez képest a meglehetősen rövid válasz
első felében leírták az ismert tényeket,
azaz, hogy elindult a huszonötezer főnél
nem nagyobb lakosságszámú települési
önkormányzatok számára biztosított támogatási program, melynek részleteit a
pénzügyminiszter dolgozza ki 2021. január
31-éig. „Az önkormányzatoknak a működőképesség megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében 2021-ben is lehetőségük lesz
támogatási igényt benyújtani költségvetési
forrás terhére, erre 6 milliárd forint áll rendelkezésre. A pályázati kiírás előkészítése
folyamatban van” – írták válaszukban.
A rendelet szentendrei hatásaival kapcsolatban Magyar Judit képviselőt, a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét
kértük arra, hogy mondja el, a kritikus
helyzetben mire számít és miből gazdálkodhat a város.
Hány százaléka a helyi adóknak az IPA?
Mivel a 2020. évi adatok még nem állnak
rendelkezésre, ezért a 2018., illetve 2019.
évi zárási adatokat tudjuk csak figyelembe

tehát van bőven, így a legcsekélyebb elvonás is nehezíti a működést. Az előző évben
a kormányzati döntések és a járványügyi
helyzet okozta válság miatt, együttesen
közel 600 millió forinttal csökkent a város költségvetésének bevételi oldala, és
ha ehhez hozzáadjuk az IPA csökkentése
miatti bevételkiesést, akkor ez már több,
mint egymilliárd forint, amit valahogy ki
kell gazdálkodnunk. A lecke fel van adva.
Aki egy kicsit is ért az önkormányzati gazdálkodáshoz, tudja, hogy ez szinte lehetetlen feladat.
Jelenleg hány cég tartozik az elvonással
érintett körbe?
Erre a kérdésre jelen pillanatban nem tudok
pontos számadatot mondani. A rendelet
szerint az adóelőleg 50 százalékos csökkentése csak akkor érvényesíthető, ha 2021.
február 25-ig nyilatkozik a vállalkozó, hogy
kkv-nak minősül-e, vagy sem. A nyilatkozat
hiányában nem lehet élni az előleg csökkentéssel. Ma még nem tudjuk megmondani, hogy mennyien tesznek kkv-nyilatkozatot. Az viszont biztos, hogy 2019-ben még
2 milliárd forint fölött volt a város iparűzési
adóbevétele, melynek nagyobb részét sok
kisebb-nagyobb cég, kkv-k adója adja, tehát a kedvezménnyel élő cégre nagyobb
számban lehet számítani.
Tud-e valamit tenni a város, hogy ide csábítsa a vállalkozásokat, illetve megtartsa
a nagy befizetőket, és ha igen, mit?
„Normális” gazdasági helyzetben azt
mondanám, hogy egy jól kidolgozott gazdaságélénkítő programmal eredményt
lehetne elérni, de a jelenlegi helyzet egyáltalán nem nevezhető „normálisnak”. A
város profiljából és adottságaiból kifolyólag bármiféle tevékenységet nem tudunk
befogadni.
Szentendre a turizmus és a kultúra városa, pont ez az a két ágazat, ami a leginkább megsínylette a Covid-19-et. Tehát az
ezirányú tevékenységet űző vállalkozások

száma nemhogy nőne – s így új adózóként
több adóforintot hozna a városnak –, hanem a már itt lévő vállalkozások is sok
esetben a túlélésért küzdenek. Ismerjük
a szolgáltatásból élők válság okozta problémáit, tehát ez a szektor sem a legperspektivikusabb napjainkban.
Nincsenek nagyobb, ipari vállalkozásra
alkalmas földterületeink, hogy a nagy
befizetők számát növeljük. A már itt lévők megtartása nem a város adta kedvezményektől függ, hanem a gazdasági
válsághelyzetben való tevékenységük
eredményétől. Olyan adókedvezményeket, amik miatt városunkat választanák a
vállalkozások az idei évben nem tudunk
nyújtani, mert a kormány rendelkezései
miatt minden adóforintra szüksége van
Szentendrének. Így marad a lokálpatriotizmus, amire viszont szeretnénk építeni.
Van-e bármilyen lehetőség bevételnövelésre a 2021-es évben?
Ezen a téren a lehetőségeink meglehetősen minimálisra csökkentek. A makrogazdasági környezet, a járvány okozta gazdasági válság nem kedvez az önkormányzati
bevételnövelésnek, ahogy az sem, hogy a
kormány úgy döntött: az önkormányzatok
nem emelhetik sem az adókat, sem a szolgáltatásaik díját, még az inflációval sem.
Bár az elmúlt években, rövid idő alatt 2 milliárd forintnyi önkormányzati ingatlanvagyon került kiárusításra, mi hasonló nagyságrendben nem kívánunk a még meglévő
vagyontárgyak értékesítéséből élni. Nem
is tudnánk, hiszen a szakértői prognózisok
szerint az ingatlanpiaci recesszió tovább
folytatódik 2021-ben is. Már 2020-ban is érzékelhető volt a visszaesés, mert jóval az
előirányzott alatt teljesültek az eladások.
Közismert, hogy nem egy város kapott soron kívül milliárdos összegű támogatást,
ezért is tettünk proaktív lépéseket, hogy
derüljön ki mielőbb, lesz-e bármiféle kompenzáció az elvont forrásaink miatt.

Főbb adó és egyéb bevételek alakulása 2019-ben és 2020-ban. (M = millió Ft)
Gépjárműadó bevétel

Parkolási bevétel

Közterület-használati díj bevétel

115,6 M

118,8 M

0 Ft

245 M

294 M

154,6 M

29,7 M

30 M

18,7 M

2019

2020
tervezett

2020
befolyt

2019

2020
tervezett

2020
befolyt

2019

2020
tervezett

2020
befolyt

Helyi Iparűzési Adó bevétel
2015,8 M 2278,3 M

2019

2020
tervezett

1611 M

2020
befolyt

Forrás: szentendre.hu
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venni. Azok alapján az IPA az adó és adójellegű bevételek kb. 70 százalékát tette ki.
Ha azt nézzük, hogy az önkormányzat saját
bevételeinek legnagyobb része az adó és
adójellegű bevételekből származik, akkor
elmondhatjuk, hogy a kormány „karácsonyi ajándéka” húsba vágóan érinti az ez évi
gazdálkodásunkat.
Mennyi elvonást jelent ez Szentendre
számára?
Az 1 százalékos adóalap miatti kiesést a
beérkezett és feldolgozott 2019. évi bevallások alapján rendelkezésre álló árbevétel
adatok és fizetendő adókötelezettségek,
KATA előírások alapján kalkulálta az adóiroda. Az 50 százalék számszerűsítve közel félmilliárd forint. Ez az összeg a tavaly
elvett gépjárműadóval együtt nagyobb
pénz, mint amennyit az előző évben közterületfenntartásra, köztisztaságra, parkfenntartásra és közútjaink fenntartására
fordítottunk összesen Szentendrén.
Hangsúlyozni szeretném, hogy az óvodáink, bölcsődéink, vagy a szociális feladatokat, idősgondozást ellátó intézményünk
esetében (ezek az önkormányzat számára
a kötelezően ellátandó feladatok egy része), minden évben az állami normatíva
mellé nagyságrendben százmilliókat kell
még hozzátennünk, mert például a fent
említett feladatok ellátására az állami finanszírozás csak részben (40-60%) elég.
Külön probléma, hogy a város kulturális
intézményére (Szentendrei Kulturális Központ nKft.) feladatarányos és értelmezhető
nagyságrendű állami normatíva nincs. A
város arculatát adó turisztikai, kulturális
feladatokra, eseményekre költendő pénz
nagyon nagy részét az önkormányzat állja.
A két megyei intézményünk (Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár és Ferenczy Múzeumi Centrum) állami finanszírozása sem elegendő a dolgozói bérekre és a működésre.
Az önkormányzat azok feladatellátásához
is hozzájárul. Finanszírozásra váró feladat

Két ábrával érzékeltetjük, mekkora veszteség a város kasszájának a központi költségvetésbe átirányított (ám Szentendrén beﬁzetett)
gépjárműadó 118,8 millió Ft-ja, és az év végi kormánydöntéssel elvont 468 millió Ft. Az így kieső, összesen közel 600 millió Ft
nagyobb összeg, mint amit Szentendre egy év alatt a legalapvetőbb közfeladatokra költ.

Gépjármű adó:
118,8 millió Ft

Közterület fenntartás:
33,1 millió Ft

Védmű fenntartás,
árvízi védekezés:
37,1 millió Ft

Köztisztasági feladatok:
113,2 millió Ft

Közutak fenntartása:
232,5 millió Ft

Helyi iparűzési
adó: 468 millió Ft

Parkfenntartás:
159,7 millió Ft

Bevételkiesés: ~ 587 M Ft

Közfeladatok költsége: ~ 576 M Ft
Forrás: szentendre.hu
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Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a biztonságos működést, ezért egyesével elemezzük azokat a lehetséges forrásokat (hazai
és uniós pályázati lehetőségek, saját tevékenységből származó bevételi lehetőségek, egyéb pénzügyi konstrukciók), amik
plusz pénzt hozhatnak a városnak.
Úgy gondolom, hogy a 2021. évi költségvetést nem a bevételnövelés, hanem a hiány
miatti költségcsökkentés fogja jellemezni.
Ezt sajnos a lakók a bőrükön fogják érezni.
Mikor dől el melyik 25 ezer főnél nagyobb
önkormányzat kap támogatást?
Polgármester úr már az új év első munkanapján, január 4-én levelet írt Pogácsás
Tibor önkormányzati ügyekért felelős államtitkárnak, kérve, hogy mielőbb kerüljön
sor arra a tárgyalásra, ahol tisztázódnak a
feltételek. Erre azért is szükség van, mert
a 2021-es költségvetés megalkotásának
határideje február 15-e és nem mindegy,
hogy számolhat-e az önkormányzat kormányzati támogatással vagy sem.
Fontosnak tartom elmondani, hogy a kormány IPA-val kapcsolatos döntése – a
politikai céljának megfelelően – az ellenzéki vezetésű városokat sújtja elsősorban,
hiszen a fideszes vezetésű városok egy
részének már segítségére siettek. Bár a
cél az ellenzéki városvezetők ellehetetlenítése, ennek a levét, politikai és minden
egyéb hovatartozás nélkül mégis a helyi
lakosság fogja „meginni”. Ezért soha ilyen
fontos nem volt a fideszes önkormányzati
képviselők, az országgyűlési képviselő és a
városvezetés együttes kiállása Szentendre, a szentendrei lakosok érdekében.
Mik azok a területek, amit biztosan nem
módosítanak a rentabilitás megőrzése
érdekében?
A hiány olyan nagy, hogy minden kiadási tételt felül kell vizsgálni és vélhetően
kisebb-nagyobb mértékben hozzá is kell
nyúlni. Már a múlt héten elkészültek az

előzetes számadatok, amik alapján meghatározható, hogy milyen feladatokat és
milyen szinten látunk el. A működőképesség megtartását tartjuk szem előtt és
ennek jegyében kezdődik meg az egyeztetés az intézmény-, és cégvezetőkkel a
következő napokban. Én szigorú gazdálkodásra számítok kevés beruházással és
felújítással, a halasztható feladatok elhalasztásával és elsősorban a kötelező feladatok állami normatíva szinthez történő
igazításával.
Van-e bármilyen mozgástere az önkormányzatnak?
A mozgástér kifejezés használata hamis látszatot kelt, mert már lényegében
megszűnt az az önkormányzatiság, amit a
rendszerváltás idején alkotmányba, törvényekbe foglaltak és biztosították is hozzá
a forrásokat.
Persze törekszünk arra, hogy a közel félmilliárdos IPA bevételkiesést mérsékeljük, ezért kampányt is indítunk azok felé
a lokálpatrióta kis- és középvállalkozások

felé, akik érintettek az IPA felére való mérséklésében. Az adójuk másik felét a Szentendréért Közalapítvány számlájára tudják
befizetni, és az itt összegyűlt pénzt a város
működtetésére fordítjuk.
Bár folynak az országos önkormányzati
szövetségekkel a kormányzati egyeztetések és nagyon sokan tiltakoznak a gépjárműadó elvétele után az iparűzési adó
bevételek jelentős részének elvonása,
valamint az önkormányzati autonómia
felszámolása miatt, de szkeptikus vagyok
abban a tekintetben, hogy rövid időn belül
változna a helyzet.
Egy biztos, a következő másfél hónapban
a településvezetőknek, az önkormányzati
képviselőknek nem lesz könnyű dolguk.
Ilyen rossz költségvetési környezetben,
ilyen rossz feltételekkel még nem kényszerült költségvetést alkotni a testület az
elmúlt 19 évben, amióta képviselő vagyok.
A magam részéről minden jó ötletre, javaslatra nyitott vagyok.
Összeállította: Zimre Zsuzsa

2020 – 783 millió forint mínusz
A kormány elvonta a gépjárműadót, ami a 2019-ben tervezetthez képest 118,8 M
Ft bevételkiesést okozott 2020-ban, felfüggesztette az idegenforgalmi adót, ami
2019-hez képest 7,9 M Ft-tal kevesebb bevételt jelentett 2020-ban, díjmentessé
tette a parkolást az év nagy részében, ami 2019-hez képest 90,5 M Ft bevételkiesést
eredményezett 2020-ban, díjmentessé tette a közterület-használatot a turisztikai
és vendéglátó vállalkozásoknak, ami 2019-hez képest 9,5 M Ft-tal csökkentette a
bevételt tavaly.
A járvány gazdasági hatásának és a kormányintézkedések következtében:
Az önkormányzat összes helyi adóból származó bevétele 2019-hez képest 570
M Ft-tal volt kevesebb 2020-ban. (Itt a legnagyobb kiesést a helyi iparűzési adó
csökkenése okozta.) Az önkormányzat összes működési bevétele 2019-hez képest
213 M Ft-tal volt kevesebb 2020-ban. (A működési bevételek a következők miatt
csökkentek: díjmentes parkolás, az üzlethelyiségek bérleti díjának felfüggesztése
– ami a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére hozott helyi intézkedés –, valamint a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek, azaz az áfa és a lízing-díj
különbözete.)
Forrás: szentendre.hu

RÖVI D H ÍR E K
IDŐKÖZI VÁLASZTÁS LESZ A 10-ES VÁLASZTÓKERÜLETBEN Dr. Almási Csilla
december közepén a város honlapján hozta nyilvánosságra döntését, hogy lemond
egyéni képviselőként – a TESZ színeiben
– szerzett mandátumáról. „Arra jutottam,
hogy a kialakult városvezetői működésmódok és a megváltozott családi kötelezettségeim együttesen nem teszik lehetővé a
képviselői vállalásaim megfelelő színvonalú és kellő eredményességű teljesítését. Az
eddig tapasztaltak alapján érdemi javulás-

ra nem látok esélyt, ezért alapos mérlegelést követően úgy határoztam, hogy 2020.
év végével lemondok az egyéni képviselői
mandátumomról” – írta közleményében,
melyben köszönet mondott a bizalomért
a választóinak, a közösen végzett munkáért a képviselőtársainak, a városi intézmények, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
kiemelten Elek Zsófia kabinetvezetőnek.
Szerettük volna, ha indítékait a Szevi hasábjain részletesebben is kifejti, de ezzel a
lehetőséggel dr. Almási Csilla nem kívánt
élni. „Az időközi választás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon
belül kell a Helyi Választási Bizottságnak
kitűzni. Jelenlegi ismereteink szerint a ve-

szélyhelyzet február 8-ig tart. A választást
úgy kell kitűzni – nyilatkozta lapunknak dr.
Bartha Enikő aljegyző –, hogy a szavazás
napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap
közé essen. Minden további, a választás
előkészítésével és lebonyolításával kapcsolat tudnivalóról a Helyi Választási Iroda
a szavazás időpontjának ismeretében ad
tájékoztatást.” Az időközi választás eredményének jogerőre emelkedéséig a 10.
sz. egyéni választókerületben (Pap-sziget,
Derecske, Petyina, Tyúkos dűlő, Boldogtanya, Hátsó Pismány) felmerülő problémákkal, kérésekkel kapcsolatban Pilis
Dániel alpolgármestert kereshetik a választópolgárok.

„A végtisztességet nem lehet csak jogi kategóriaként értelmezni”
talanságra derült fény. Ez a hivatal az,
melynek ellenőriznie kell(ene) kétévente a temetkezési szolgáltatásokat nyújtó
cégeket, jelen pillanatban nem tudható,
hogy ez megtörtént-e. A szentendre.hu
közleménye szerint az önkormányzatot
nem tájékoztatta a kormányhivatal a vizsgálat eredményéről, illetve megítélésük
szerint Tarnai Richárd kormánymegbízott

fizikai környezetben, mind az emberi kapcsolatokban, mind az elhunytak testével való bánásmódban” – hangsúlyozta
Szentendre polgármestere, felszólítva a
szolgáltatást 2012 óta nyújtó vállalkozót
a tapasztalt hiányosságok teljes körű felszámolására. A vizsgálat keretében sor
kerül a megkötött szerződés felülvizsgálatára is.

11 — hírek

Január első hetében publikált egy videót Facebook oldalán Hadházy Ákos
független parlamenti képviselő, mely a
szentendrei köztemető halottasházában
uralkodó megdöbbentő állapotokat mutatott be: a koporsók tető nélkül vannak
egymásra helyezve, illetve egy ember
letakaratlanul, alsóneműben fekszik a
koporsóban. A temetőt és a halottasházat üzemeltető Interwork Kft. ügyvezetője, Simon Zsolt sem tagadta a felvétel
valódiságát, az abban látható állapotokat
a koronavírus-járvánnyal indokolta. Megítélése szerint a halottakat a jogszabályoknak megfelelően tárolták. A felvétel megjelenése után Fülöp Zsolt polgármester
azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben,
helyszíni bejárást tartott, melyen Vincze
Viktória, a Polgármesteri Hivatal munkatársa, Jámbor Ferenc, a városi rendészet
vezetője, dr. Győri Csilla megbízott tisztifőorvos és Erdélyi Mitro Katalin, a halottasház működési felügyeletét ellátó Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztályának
munkatársai, valamint Simon Zsolt, a temetőt üzemeltető cég vezetője vett részt.
E közben a rendőrség vizsgálatot indított
a videó készítőjével szemben, rémhírterjesztés, félelemkeltés miatt.
A bejáráson több szabálytalanságra is
fény derült. Többek közt kiderült, hogy
több nem rendeltetésszerű tárgyat tárolnak a halottashazában, hogy adminisztrációs mulasztás miatt nincs rögzítve a
holttestek beérkezésének és elszállításának időpontja. Az üzemeltetőt kötelezték, hogy 8 napon belül nyújtson be egy
rendezési tervet, melyet 2021. február
elsején egy új bejárás keretében ellen
őriznek.
A Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya utoljára 2017-ben tartott ellenőrzést
a temetőben, de az akkori hiányosságok
ellenőrzése elmaradt. A Pest Megyei
Kormányhivatal is vizsgálatot rendelt
el az ügyben, itt szintén több szabály-

Fotó: Veit Hammer/unsplash.com

az ügyben egy olyan politikai felhangoktól sem mentes kommunikációt folytat,
amely megkerüli az általa vezetett kormányhivatal törvényben előírt felelősségét.
Fülöp Zsolt január 12-én közleményben
is reagált a történtekre. Ebben többek
közt együttérzését fejezi ki azok hozzátartozóinak, akiknek szeretteit méltatlan
körülmények közt helyezték el a szentendrei halottasházban. „Véleményem
szerint, az ügyre nem lehet magyarázat a
Covid-járvány, a többnapos munkaszünet,
vagy bármilyen más indok. A végtisztességet nem lehet csak jogi kategóriaként
értelmezni. A szigorú jogi minimumnál
sokkal szigorúbb erkölcsi normának kell
megfelelni egy halottasházban, mind a

„Kérek minden jóérzésű embert, hogy ezt
a felkavaró és megrázó esetet ne politikai
adok-kapokra élezze ki. Ebben a méltatlan
sárdobálásban nem kívánok részt venni,
és arra kérem a nyilatkozókat és nyilatkozni szándékozókat, hogy emelkedjenek felül rövidtávú politikai érdekeiken, valamint
vélt vagy valós pártérdekeiken. Arra kérek
minden döntéshozót, minden befolyásos
szereplőt, és minden véleménynyilvánító
honfitársamat, hogy inkább azt vizsgálja
meg, hogy az a kegyeletsértő gyakorlat,
ami a videóban látható, mennyire általános hazánk halottasházaiban, és mit lehet
tenni ellene” – zárta sorait Fülöp Zsolt. A
teljes közlemény a szentendre.hu-n olvasható.
- zzs -

GÖDÖLLŐ, SZENTENDRE ÉS VÁC – 2021BEN IS EGYÜTT Három, hasonló problémákkal küzdő Pest megyei település
vezetője találkozott 2021. január 11-én.
Gödöllő, Szentendre és Vác polgármesterei – Gémesi György, Fülöp Zsolt és Matkovich Ilona – a váci Városházán folytatott
tárgyalásuk után az alábbi nyilatkozatot
tették közzé.
„Aggodalommal figyeljük a kormány önkormányzatokkal kapcsolatos politikáját. Fontosnak és szükségesnek tartjuk az
együttműködést mind a kormányzat, mind
pedig a települések részéről felmerülő nehézségek megoldása érdekében.
Mi, Gödöllő, Szentendre és Vác vezetői folytatjuk a korábban megkezdett együttműködést. Az egymás közti tapasztalatcsere,
a közös érdekérvényesítés segít, hogy a
kormányzati intézkedések ellenére is méltó
módon biztosítani tudjuk a ránk bízott városok működését.
Egyetértünk abban, hogy e három polgári
város választott vezetőinek kell maradjon szabad mozgástere helyi közösségük
életének elvárható színvonalon történő
biztosítására.”
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A HELYI OPERATÍV TÖRZS LEGFRISSEBB
HÍREI A gyermekintézményekben minden
munkatárs egészséges, minden csoport
működik. A bölcsőde még nem kapott értesítést arról, hogy mikor regisztrálhatnak
a munkatársak a COVID-oltásra, őket az
oltási terv szerint a szociális ágazatban
dolgozókkal együtt oltják.
Az óvodalátogatási kötelezettség halasztására február 1-ig adhat az óvodavezető felmentést. Idén 300 gyermek lesz
iskoláskorú, január 15-ig kell eljuttatni az
intézményvezetőhöz azt a szakértői véleményt, ami igazolja, hogy a gyermek még
egy évig óvodában maradhat.
A Gondozási Központban szigorúan betartják a járványügyi előírásokat, a Hajléktalanszállón emiatt kitiltásra is sor
került. A munkatársaknak már volt lehetőségük a COVID-védőoltásra regisztrálni a Margit Kórház listáján. A HOPT-ülés
után tájékoztatta a testületet a Gondozási
Központ vezetője, hogy január 13-án ért
el a szentendrei szociális alapellátásban
dolgozókhoz a központilag elrendelt,
COVID-gyorstesztek elvégzésének lehetősége a budapesti szűrőpontokon.
A központ vezetője ismertette a munkatársakkal a COVID-szűréssel kapcsolatos információkat, de várhatóan a héten
a dolgozók többsége már megkapja az
első COVID-védőoltását.
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézményben a járványügyi szabályok
betartása mellett a megszokott munkarendben dolgoznak. A munkatársak szintén a Margit Kórházban regisztrálhattak
COVID-védőoltásra.

Dr. Szoltsányi Gábor háziorvos elmondta:
a háziorvosi körzetek dolgozói is beregisztráltak a COVID-védőoltásra, lapunk
megjelenéséig a tervek szerint meg is
kapták az első oltást. Influenzaoltás van
a háziorvosoknál, COVID-védőoltás nincs,
bár felröppent a hír a sajtóban, hogy majd
a háziorvosoknál lesz elérhető, ennek feltételei egyelőre nem adottak.
Szentendrei Egészségügyi Intézmények
dolgozói már regisztráltak a védőoltásra.
A térítéses COVID PCR-tesztelés iránt van
érdeklődés, hetente harminc-negyven
mintavétel történik.
A V8 uszodában várják vissza a sportolókat, de egyelőre csak hatan jelentkeztek.
Folynak a karbantartási munkák, és intézik a bértámogatási kérelmet. A munkatársak többsége szabadságon van.
A Városi Szolgáltató NZrt.-nél (VSZ) teljes
a létszám, mindenki felépült a fertőzésből. A járványügyi védekezéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság
a beosztás szerint végzi az intézmények
fertőtlenítését. A rendészet tájékoztatása
szerint este hétig sok a látogató, nagy a
forgalom a városban, ami meglehetősen
leterheli a rendészeket.
COVID-19: SZŰRŐBUSZ TESZTELT
SZENTENDRÉN A járvány frontvonalában
dolgozó mentősök eddig hozzávetőleg
400 egységgel több mint 500 ezer mintavételt végeztek el, és az ország mintegy hetven pontján úgynevezett statikus mintavételi pontokon is fogadják a

he tünetek mellett is vegyék fel a kapcsolatot a háziorvossal és teszteltessék
gyermekeiket is. Az EMMI államtitkára
köszönetet mondott a megfelelő helyszín
és a feltételek biztosításáért Szentendre
polgármesterének. Fülöp Zsolt reményét
fejezte ki, hogy januárban újra lehetőség
lesz szűrőbuszos tesztelésre a városban.
Hozzátette: a teszteltek körét fontos lenne bővíteni a hajléktalanok nappali ellátásában és a családvédelem területén
dolgozókkal is.
(Képünkön jobbról balra: Győrfi Pál, az
Országos Mentőszolgálat szóvivője, Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat
főigazgatója, Surján Orsolya helyettes
országos tisztifőorvos, Vitályos Eszter,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős
államtitkára és Fülöp Zsolt, Szentendre
polgármestere.)
HBPMK: KÖNYVFUTÁROK ÉS ONLINE
PROGRAMOK A járványügyi előírások
meghosszabbítása miatt a Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár terei továbbra sem
látogathatók, de a könyvkölcsönzésre lehetőség van. A rendelések leadhatók a
kolcsonzes@pmk.hu címen és a 26/310222/119 telefonszámon. A könyvek átvételére hétfőn, kedden, csütörtökön és
pénteken 9-11 és 16-18 óra között van
lehetőség a bejárat előtt.
A könyvtár az adventi időszakban indította a Könyvtárfutár szolgáltatását a 70
éven felüli vagy egészségügyi okok miatt
házhoz kötött szentendrei polgárok olvasnivalóval való ellátására. A szolgáltatás egyre népszerűbb az idősek körében.
A rendeléseket a konyvtarfutar@pmk.
hu címen vagy telefonon a 06-26-310222/109 telefonszámon tudják leadni,
hetente egy alkalommal szállítják ki a
megrendelt könyveket.
A könyvtár a YouTube csatornáján több
online eseményt is tart januárban, ezekről
a Programajánló rovatunkban talál információt az olvasó.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

betegeket. A szűrőbuszok a hét minden
napján máshol fogadják a betegeket.
Igyekszünk eljutni minden olyan helyre,
ahol felüti a fejét a járvány – mondta el a
Paprikabíró utcai parkolóban tartott sajtótájékoztatón 2020. december 16-án,
a koronavírus-gyanús esetek szűrésére
felállított mobil mintavételező állomás
helyszínén Csató Gábor, az Országos
Mentőszolgálat főigazgatója. Az alternatív vizsgálati lehetőség Dunakanyarra
történő kiterjesztését kezdeményező Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára a tesztelés
fontosságáról beszélt, és arra kérte a szülőket, hogy fertőzésgyanú esetén, eny-

ANTIK – LAKOSSÁGI ÉS BOLHAPIAC,
HELYI KÉZMŰVESVÁSÁR Hagyomány
teremtő szándékkal decemberben indult
és az új évben is folytatódik Szentendrén az Antik elnevezésű eseménysorozat a Bükkös partján. A lakossági és
bolhapiacot, helyi kézművesvásárt januárjától minden hónap harmadik vasárnapján rendezik meg. Aki árusnak jelentkezne, a tdm@szentendre.hu e-mail
címen teheti ezt meg, akik pedig nézelődni, vásárolni szeretne, csak látogassanak
ki a piacra vasárnap is.
A népszerű, ősztől újra városi üzemeltetésű termelői piac a járványügyi előírások
betartásával változatlanul látogatható:
minden szerdán és szombaton.

Újabb járási egészségfejlesztési terv készül

désben – Közalapítványunk koordinálja
és tartalékaiból finanszírozza. Sajnos a
Covid 19 pandémia miatti veszélyhely-

KÖZÉPKORI ÉREMLELETEK KERÜLTEK
ELŐ ÚJLENGYELBEN December végén a
Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársai
– a Közösségi Régészeti Egyesület önkénteseivel – egyedülálló éremkincsleletre
bukkantak Újlengyel középkori lelőhelyén. A két napos mentőfeltárást Nagy
Balázs, a múzeum numizmatája vezette.
Újlengyel Budapesttől délkeletre, az M4
és M5 között, Pilis és Dabas magasságában fekvő 1700 fős település: mivel a
lelet legkésőbbi veretét 1520-ban keltezték, elrejtését minden bizonnyal az 1526.
évi török pusztítással hozhatjuk összefüggésbe – pontosabban amikor a török
had 1526-ban Ibrahim pasa vezetésével

zet átírta a naptárt, az adatgyűjtés is több
időt igényelt, így több hónapos halasztást szenved a tanulmány elkészítése.
A járási egészségfejlesztési terv a már
meglévő adatok és információk másodelemzésére, másrészt a Szentendrén és
a járás másik négy településén – Budakalászon, Csobánkán, Tahitótfaluban és
Pomázon – 2020 júniusában végzett kérdőíves közvélemény-kutatásunk eredményeire támaszkodik. Ezen információk, a KSH-tól kapott adatok, valamint
a Népegészségügyi Elemzési Központ
releváns adatainak feldolgozása folyamatban van. Remélhetőleg a Praxisközösségtől is tudunk az egészségi állapot felmérésekről mielőbb összesített
adatot kapni. E mellett tervezünk online
kérdőíves adatgyűjtést a lakosság és az

szakember biztosításával az Egészséges
Városok Szövetsége nyújt segítséget.
A Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Tervének kidolgozását előkészítő
helyzetleírás támaszkodik a 2023-ig
megfogalmazott szentendrei Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS) célrendszerére: egy előrelátó, az erőforrásait tervezett és fenntartható módon
hasznosító, kreatív és összetartó város,
a „Tudatos Szentendre” programjára. Az
„Aktív, összetartó, igényes helyi társadalom” stratégiai cél, a program jelen
konstrukcióhoz kapcsolódó operatív célja pedig az „Egészségtudatos, preventív
szemléletű helyi lakosság”.
Az aktuális felmérés eredményeit bemutató előtanulmányunkat várhatóan
májusban tesszük közzé.

önkormányzati döntéshozók körében.
Az Egészségfejlesztési terv elkészítéséhez WHO-indikátorok alapján szakmai,
módszertani ajánlásokkal és elismert

Egészséges és sikeres Új Esztendőt kívánok mindenkinek!
Gerőcs Katalin, az Egészséges Városért
Közalapítvány elnöke

már Budáról visszafelé, Szeged irányába
haladt. A leletegyüttes közel 7000 darab
ezüstpénzből és 4 aranyérméből áll, korabeli összértéke körülbelül 74 aranyforinttal lehetett azonos, amin az akkori időben
7 lovat, ma pedig egy luxusautót lehetne
vásárolni. A kincset az akkori emberek a
településükön, valószínűleg egy támadás
során rejthették el a Pestet Nagykőrössel
összekötő út mentén. Magyarországon a
mohácsi csatát követő török pusztításhoz
kapcsolódó, ilyen nagyságú kincsleletek
igen ritkák. Pest megyében a késő középkorból ez a legnagyobb értékű éremkincs,
ami eddig előkerült, így komoly kutatási
eredménynek számít. A múzeum a lelő-

Fotó: Ferenczy Múzeumi Centrum

hely és a kincs felderítését tovább kívánja
folytatni.
SZENTENDREIEK A HORVÁTORSZÁGI
FÖLDRENGÉS KÁROSULTJAIÉRT A horvátországi Petrinját és környékét a múlt
év végén a Richter-skála szerinti 6,3-6,4es félelmetes erejű földrengés sújtotta,
amelyet követően több utórengés is volt.
Sokan megsérültek és halálos áldozatok
is vannak. Házak tucatszám romokban
és hajléktalanná lett emberek várják
a segítséget. Szentendre Város Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatának tagjai
és a városi képviselők elsők között adakoztak a nemes célra. Kérjük, hogy Ön is
csatlakozzon a horvátországi földrengés
károsultjainak megsegítéséhez! Pénzbeli
adományát az Országos Horvát Önkormányzat segítségével eljuttathatja a károsultaknak.
Számlatulajdonos: Országos Horvát
Önkormányzat
Számlavezető neve: K&H Bank Zrt.
Számlavezető címe: 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 9.
Számlaszám:
10402427-00032952-00000009
IBAN:
HU40 1040 2427 0003 2952 0000 0009
SWIFT: OKHBHUHB
Megjegyzés: horvátországi földrengés
A felhíváshoz műalkotásukat felajánlva
szentendrei művészek is csatlakoztak. A
Ferenczy Múzeumi Centrummal és a Croatica Kiadóval közösen szervezett online
licitálás részleteiről a Szevi honlapján is
tájékoztatjuk az érdeklődőket.
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A járási egészségfejlesztési terv stratégiai célkitűzése a helyi lakosság egészségi
állapotának és életminőségének javítása, valamint a prevenciós lehetőségek
és kezdeményezések helyi rendszerének
strukturálása. A Szentendrén és a járásban élő lakosok egészségügyi helyzetére, állapotára és egészségmagatartására vonatkozó széleskörű adatgyűjtést
az Egészséges Városért Közalapítvány
kezdeményezte – és először a 2002. évi
Környezet-egészségügyi Akcióprogram
indulásakor készült el.
A járási önkormányzatok számára kötelező egészségtervhez szükséges előtanulmány kidolgozása folyamatban van,
a munkát Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének 80/2020. (VI.10.)
sz. határozata alapján – az Egészségfejlesztési Irodával pályázati együttműkö-

Párbeszéd és fenntarthatóság
Két évtizede foglalkozik környezeti neveléssel és természetvédelemmel,
korábban kutató-tervező, jelenleg főállásban tanár. 2018 óta
önkormányzati képviselő. A testület tagjait bemutató sorozat
záró interjújában Hernádi Krisztina Nórával beszélgettünk.

14 —városrészek

Mikor fordult az érdeklődése a természetvédelem felé?
Szegeden a természettudományi karra jártam, földrajz szakos tanárként és
geográfusként végeztem, és már középiskolásként, majd egyetemistaként is részt
vettem természetvédelemmel foglalkozó
civil szervezetek alapításában, működtetésében.
Hogyan került Szentendrére és milyen
szálakon kapcsolódott először a helyi
közélethez?
Húsz éve élek Szentendrén, a két fiammal
három éve költöztünk a Püspökmajori Lakótelepre, előtte sokáig a Bükkös-patak
mellett laktunk, a fiúk a lakótelepen jártak
óvodába, iskolába. A volt férjemmel közös vállalkozásunk a természeti és épített
környezet védelemre érdemes értékeit
gyűjtötte össze Szentendrén. Sok emberrel kapcsolatba kerültünk, sokat dolgoztunk együtt például Dőry Istvánnal és Kéry
Magdolnával, akik csalódva a helyi folyamatokban azóta elköltöztek a városból
és – Szentendre helyett – a nyugati határszélen, Egyházasfalun valósítják meg azt,
amiről olyan sokat gondolkodtunk együtt:
a Fenntartható Település Modelljét. A Szeviben ismeretterjesztő cikkeket, egész
sorozatokat publikálhattam a témában.
2008-tól azonban egy szó nem jelenhetett
meg tőlem. Két évvel korábban Dietz Ferenc választási kampányában még benne
voltunk, de amikor kritikus gondolatokat
fogalmaztunk meg aktuális kérdésekben,
kikerültünk ebből a körből.
Minek hatására döntött úgy, hogy képviselői szerepet vállal?
Elsősorban szakmapolitikai szerepvállalásnak tekintettem és ma is annak tekintem, amit vállaltam. A TESZ egyik alapító
tagja vagyok, Fekete János és Kubatovics
Áron lemondása után 2018 tavaszán listáról kerültem be a testületbe. Mindjárt
az első ülésen a Postás strand ügyével
szembesültem, amit visszhang nélkül
megszavaztak, és a többhónapos előkészítési munka során sem tájékoztatták az
embereket a tervekről. A tiltakozás hangját nagyban erősítette, hogy ebben a kérdésben széleskörű civil együttműködés

alakult ki, sok szentendreivel egy platformon voltunk. A tiltakozás az előző testület
eljárási rendje ellen folyt, amivel egy beruházó céget a város számára előnytelen
szerződésekkel hoztak helyzetbe. Máig
húzódik a vita erről. Ahogy a hídnak, ilyen
épülettömegeknek sem a belvárosi partszakaszon van a helyük.
2010-ben a TESZ úgy indult, hogy védjük
meg a még megvédhető természetes felületeket. A Társaság az Élhető Szentendréért elnevezés is ezt a törekvést tükrözi,
hogy hiába lesz egyre nagyobb a város területe és lakosságszáma, ha ezzel nem tart
lépést az infrastruktúra és az a szolgáltatási kör, amely élhetővé teszi a településeket.

terület se nagyon van már, ahol lakópark
épülhetne a városban. Izbégen és Pismányban, a Csicserkó környékén vannak
még olyan területek, amelyek belterületbe
vonását sok éve várják az ottani ingatlantulajdonosok, és biztos van közöttük olyan,
aki a családjának tartaná meg, de olyan
is, aki eladná. Ezt a tendenciát azonban
egyszer meg kell állítani, az engedélyezés
több ezer ember ide költözését, az infrastruktúra további túlterhelését jelentené.
Ellenezném, ha felvetődne.
De hozzáteszem: egy lerobbant, belterületi
zöldterületnek nem biztos, hogy árt, ha értelmes funkciót kapva hasznosítják. Amikor
egy elhanyagolt zöldfelület rendezésére

Hernádi Krisztina Nóra

A további beépítések megállítása hangsúlyos eleme volt a választási programjuknak. Mennyiben sikerült ezt megvalósítani?
Nemcsak az építéshatósági ügyeket vették el az önkormányzati választások után
az önkormányzatoktól, így Szentendrétől
is, hanem egyre csökkentik a városok építésügyi jogköreit, gyakorlatilag minimális
beleszólásunk van abba, hogy mi épülhet
meg a városban, ami szerintem nem jó
irány. Azok a beruházások, amelyeket ma
kifogásolunk, évekkel ezelőtt – az előző
városvezetések idején – kezdődtek el, és
a legtöbb esetben a beruházót védő jogi
korlátok miatt nem lehet beavatkozni, de

vállalkozunk, azzal nemcsak a gazdasági,
hanem zöldterületi értéke is jelentősebb
lehet. A természeti értékekben gazdag
külterületen azonban ne engedjünk olyan
beruházást, amely a helyi értékeket rombolja.
Mit gondol a Móricz Zsigmond Gimnázium
egykori kertjének a Pipacs utcával határos – önkormányzati tulajdonú – végébe
tervezett baptista közösségi ház építésének tervéről?
Az egyeztetési folyamat leállt, az egyház
számára is fontos volt, hogy a környéken
élők elfogadják a jelenlétüket. Ez egy régóta nem használt, elhanyagolt, szemetes
zöldfelület, lakóparki beépíthetőséggel.

Őszintén szólva, ha ezek teljesülnek, azzal
már elégedett lennék. De szeretnénk a közösségi kert területét is bővíteni, és lenne
teendőnk például a kutyásoknak nyújtható
szolgáltatások terén. A játszóterek átalakításával kapcsolatban is születtek jó tervek
a választások óta eltelt bő egy évben, jó
lenne, ha most már a megvalósítás lenne
a téma.
Egységes rendszerré kell összeállnia a fejlesztésnek, a forgalomtechnikai változásoknak, a zöldfelületek gondozásának, és
az összes többi feladatnak, az élhető környezet ezeknek az egymással összefüggő,
párhuzamos megoldásával érhető el.
A TESZ választási programjában szerepelt az iskolabuszok bevezetésének terve. Van erre esély a közeljövőben?
Nem mondtunk le róla. Ehhez azonban
saját járatok kellenek vagy pályázat útján
olyan partnert kell találni, amely olyan iskolabusz-szolgáltatást nyújt, amely a szülők számára is vonzó alternatívája annak,
hogy a dugóban araszolva nap mint nap ők
vigyék a gyerekeket iskolába. Mindegyikhez sok pénz kellene, éves szinten több
tízmillió forint. De az is segítene, ha lennének olyan parkoló öblök, ahova lehúzódhat
pár autó és kitehetik a gyerekeket, hogy
bemenjenek az iskolába vagy átszálljanak
a buszra. Ilyeneket terveztünk már évekkel
ezelőtt a Civil Kottával, reményeim szerint
a 11-es út felújításakor ezek újra napirendre
kerülnek.
Az Ön által beterjesztett városi klímastratégia a képviselő-testület napirendjéről szeptemberben lekerült azok után,
hogy az ellenzéki képviselők jelezték, a
szöveg egy XII. kerület számára készült
dokumentum forrásmegjelölés nélküli
adaptációja.
Bár ez egy szabad felhasználású anyag, az
kétségtelenül hiba volt a részemről, hogy
a beterjesztésekor lemaradt a forrásra történő utalás. Ezt korábban is elismertem,
nagyon sajnálom, hogy így történt.
Pilis Dániel alpolgármester a Szevinek

A kormányzati elvonásokkal a TESZ számára fontos közösségi tervezés mozgástere is
jelentősen leszűkül, az idei költségvetésben, a tavalyi elvonásokon, a gépjárműadó
elvételén túl, további közel félmilliárd forint iparűzési adótól fosztja meg a várost a
kormány döntése. Minimum 10-20 millióval
számoltunk volna körzetenként, lássuk be,
erre a jelenlegi helyzetben semmi esély.
Szentendrének nincsenek nagyipari vállalkozásai, arányaiban így is kevés bevétele
volt a városnak az iparűzési adóból, így
még kevesebb lesz. A városrészi költségvetés bevezetését azonban a nehézségek
ellenére már az idén elkezdjük. Legalább
úgy, hogy megtudjuk, a mindenképpen
megvalósítandó karbantartások, felújítások közül mit tart a lakosság a legsürgetőbbnek és az kerül előtérbe.
Mik a prioritások?
A Hamvas Béla utcai terület rendezését
sorolnám ide, a két parkoló összekötését,
a kukák elhelyezésének kérdését, a teljes zöldkörnyezet gondozásával együtt.
A Szmolnyica sétányon a járhatatlanná
vált járdák felújítását, a harmadik pedig
az említett közlekedési-parkolási helyzet megoldása lenne. A parkolóhelyek
kialakítása a legköltségesebb ezek közül, ez biztos, hogy ebben az évben nem
tervezhető be. De szeretném megismételni: a prioritásokról az itt élőknek kellene dönteni, nem nekem. Még akkor is, ha
megismerni a véleményeket a pandémia
miatt nem vált egyszerűbbé, pláne egy
olyan körzetben, ahol viszonylag sok
az idősebb ember, akikkel a személyes
kommunikáció működik. De igyekszem
elérni őket is.
A konszenzusteremtés kihívására is vis�szautalva azt kérdezném még, mit gondol
arról: milyen az ideális képviselő? Mi kell
ahhoz, hogy valaki jól végezze a munkáját
a helyi politikában?
Amikor a hídszavazás volt, sokan mondták,
hogy nekik ahhoz túl sok energia kell, hogy
elolvassák az újságot, és az alapján véle-

dönteni helyettük, ezért megkérdeztem
a lakosokat, és kiderült, hogy erről a kérdésről hasonlóan gondolkodunk. A közös
tervezés nehéz út, a vita nem mindig felemelő stílusú, de konszenzusra kell törekedni. Hosszútávon csak az működik, ha a
lehető legtöbb ember elégedett az eredménnyel, és azt a kisebbségbe szorultak
is el tudják fogadni.
A rendészettel együttműködve tavasszal
sikerült 70-80 új parkolóhelyet úgy kijelölni, hogy a szabályoknak megfelel és jó
helyen is van. Már „csak” meg kell építeni
– az idén erre az ismert okokból nem valószínű, hogy lesz forrás.
Melyek azok a feladatok, amelyeket a
közlekedés, parkolás és a zöldfelület fejlesztése mellett a ciklus végéig szeretne
megoldani?

októberben azt nyilatkozta, hogy az átdolgozott, új klímastratégia szélesebb
szakmai és civil konzultáció-sorozat után
kerül majd a képviselők elé.
Néhány szakértő, vagy a témában aktív civil már látta, például az Ökoparty vezetője, Tarnóczy Mariann vagy Thurzó Orsolya,
akivel a Malomban szerveztünk 2019 őszén
a témában egy konferenciát.
Mikor lesz nyilvános és mikor tárgyalja a
testület a klímastratégia Szentendrére
szabott változatát?
Várhatóan a februári testületi ülésen fogjuk tárgyalni. Szeretném, ha ezt követően
tovább haladhatnánk a stratégiánál fontosabb cselekvési terv felé.
Az új városvezetés egyik innovációja a városrészi költségvetés kísérlete. Mit tartogat ez Püspökmajor számára?

ményt formáljanak. Erre nincs idejük és
azért bíztak meg minket, hogy képviselve
őket döntsünk helyettük. Mi szeretnénk,
ha ez másként lenne, ha a részvételi demokráciát sikerülne élővé tenni. Fontos,
hogy tudjunk egymással beszélni, higgadtan érvelni. Ehhez nekem is felkészültnek
kell lennem, hogy hiteles legyek és észérvekkel alá tudjam támasztani, amit a választókkal közösen el kellene érnünk – és
nekik is partnernek kell lenniük.
Ami a képviselői ideált illeti, valaki ezzel
kapcsolatban azt mondta nekem: „nem
hibázhatsz!” Tulajdonképpen mindenki
követ el hibát, ám a hibákat ki lehet javítani, és mindig törekedni kell az optimálisra,
a lehető legjobbra az itt élő emberek érdekében.
Szöveg és kép: Bellai László
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Az említett tervben egy olyan közösségi ház szerepel, amelynek a környezetét
parkosítanák a jelenlegi dzsungel helyett,
amely valóban élőhely a sünöknek, de a
patkányoknak is. A Pipacs utca érintett
részén élők üdvözölték a tervet, a lakótelepről viszont többen úgy reagáltak, hogy
elvennék tőlük az utolsó zöldterületet. Azzal együtt, hogy elindul a lakótelep zöldterületi fejlesztése, úgy gondolom, hogy
ennek a területnek a rendezésével jól járna
a lakótelep. A város nehéz anyagi helyzetében a bevételnek is örülni lehetne úgy,
hogy közösségi szolgáltató hellyé válna és
nem építenék be a teljes területet, ahogy
ezt korábban városszerte tapasztalhattuk.
Pont ezt szerettük volna elérni, hogy minél
nagyobb terület zöld maradhasson, a 3000
négyzetméterből legfeljebb 500 épülhessen csak be.
A baptistákkal együtt tartott lakossági
fórumon többen ellenezték a tervet, petíció is született a terület „mindennemű
beépítése” ellen.
Néhány év múlva jöhet egy másik befektető, aki sokat ígér azért, hogy egy szép lakóparkot építsen oda. Semmi nem garantálja
az itt élőknek, hogy ez nem valósul meg,
ha egy más szemléletű városvezetés van.
Szerintem ez a terv az ide tervezett park
kal, padokkal megvalósítható, mindenki
számára jó megoldás lenne, de tiszteletben kell tartani, ha a lakosság ma mást
gondol erről.
A Hamvas Béla utcai fatelepítéssel kapcsolatban sem volt elégedett mindenki,
mert sajnálta a közműfelújítás miatt elveszített régi fákat, sokan elfogadták ugyanakkor a főkertész érveit, hogy ma már nem
érdemes ugyanolyan fákat ültetni, mint
régen, ezért telepítettünk oda a megváltozott klímaviszonyokhoz alkalmazkodni
képes fajokat. Egy másik vitatott kérdés
a kukák elhelyezése ezen a területen. A
Városi Szolgáltató Zrt.-nek két éve megvan a koncepciója erről, ami nekem nem
tűnt meggyőzőnek, de nem akartam én

„A világ nem egy biztonságos hely”
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának vezetését múlt év nyarán
vette át Frankó Imre ezredes. A nyolcvanas évek végén itt tanult, majd
parancsnokhelyettesként 2017-ben tért vissza a városba. Pályájáról, a katonák
békebeli feladatairól és a lőtér átalakításának terveiről beszélgettünk.
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Egy Borsod megyei kisfaluban
nőtt fel, majd a nyolcvanas
évek első felében Egerben lett
katonai kollégista. Az iskola
választás egyúttal a hivatás
választása is volt?
Igen, ez korán eldőlt, kiskoromtól kezdve katona szerettem volna lenni. Édesapámat
ötéves koromban elvesztettem, így lényegében az anyai
nagyszüleimnél nevelkedtem.
Nagyapám volt a férfi minta,
egy asztalosmester, aki részt
vett a második világháborúban,
megvoltak a maga katonaélményei. Mindig azt mondta:
legyen egy rendes szakmád és
emellett még katonáskodhatsz is. Hát, más
szakmát nem tanultam, de a katonasághoz
szükséges ismereteket igyekeztem minél
alaposabban elsajátítani.
Tanulmányait Szentendrén folytatta, gépesített lövész szakon. Hogy emlékszik
ezekre az évekre, mennyi lehetősége volt
megismerni a várost?
Akkor csökkent négyről háromévesre a
képzés, ennek megfelelően a tananyag
is sűrűbb lett. Ki volt számítva minden
percünk, túl sokat nem jártam a városban, holott Szentendre gyönyörű, de
ebből katonai főiskolásként nem sokat
láttam. A gépesített lövész szakma mellett üzemeltető-üzemmérnöki diplomát is
szereztünk. Ez egy parancsnoki szak, így
a műszaki tudományok mellett a katonai
vezetés is nagy hangsúlyt kapott. Sokat
kellett tanulnunk és ha rossz érdemjegyet kapott az ember, nem mehettünk se
haza, se a városba. De a katonai közösség
előnyeit is megtapasztaltuk: a bajtársiasság jellemezte, a jó emberi kapcsolatok
máig hatnak.
1990-ben szerezte meg a diplomáját, szeretett volna Szentendrén maradni?
A rendszerváltás előtt és pár évig még
utána is a magyar hadsereg nagy alakulatai elsősorban Nyugat-Magyarországon
voltak. Borsodiként szerettem volna közelebb kerülni a lakhelyemhez. Szerencsés
véletlen volt, hogy pont akkor fejlesztet-

mint az én korosztályom. Mi
hozzá voltunk szokva a fizikai
megpróbáltatásokhoz, ők kevésbé. De ez érthető, más a
világ. Az én generációm hos�szabb távú elkötelezettségekben gondolkodott, a mostani
generáció sokkal hamarabb
dönt, és indul más irányba. Éppen ezért máshogy kell megközelíteni, mert máshogy lehet
megtartani, motiválni őket.
A honvédségre hivatásként
szoktunk gondolni, ezek szerint ez is átalakult és viszonylag nagy a fluktuáció a honvédségen belül is?
Frankó Imre a szentendrei csapatzászlóval
Ezt jól látja és a honvédségnek
ték a mezőtúri laktanyát, a végzősök közül
ezért koncepciót is kell váltania. Egyre
sok tiszt, altiszt került oda, köztük én is. A
gyakrabban előfordul, hogy az élete egy
dunántúli alakulatoknál sokkal jobb volt a
szakaszát itt tölti egy ember, majd kiváműszaki-technikai háttér, mint Kelet-Ma- lik, az élet más területén próbálkozik és
gyarországon, de ettől függetlenül én azt később visszatér. Volt katonáim között is
jelöltem meg.
van, nem is egy, aki öt-tíz év után elment
Mit gondolt, amikor megtudta, hogy vis�például Angliába szerencsét próbálni
szatérhet a pályája fontos állomására?
vagy elment kamionozni, majd visszajött
Szerencsésen alakult a pályám, mindig és lehet, hogy pár év múlva újra leszeidőben találtak meg az új feladatok. 2017- rel. A hivatástudat a mi értékrendünkben
ben döntöttek úgy a feletteseim, hogy az élethosszig tartó folyamat, de ennek nem
Altiszti Akadémia parancsnok-helyettesi
mond ellent az, ha közben mást is csinál az
feladataival bíznak meg. Örültem neki, és
ember, attól még változatlanul kötődhet a
nagyon nagy tisztességnek éreztem. A mi katonai hivatáshoz.
életünkben, akik egykor itt végeztek, ez
Hogyan tudják megszólítani a mai fiataegy jelentős helyszín. Itt lettünk katonák,
lokat?
felnőtt férfiak.
Vannak olyan vonzó jegyei a katonai pályáKiképzésért felelős parancsnok-helyettes
nak, amelyek a civil társadalomban még
volt két évig. Miben különböznek a mai
ma is jelentőséggel bírnak. A kiszámítható
fiatalok azoktól, akikkel ön élt együtt a
életpályamodell, a stabilitás, hogy hosszú
szentendrei laktanyában 30-35 évvel eztávon lehet tervezni. Felépíthető a karrier,
előtt?
az önképzésnek és a képzésnek is megMindenre van történetem, hadd válaszolvannak a lehetőségei. Fontos a fizetés,
jak azzal. Egy tüske volt a talpamban, ami- de az egyéb juttatások is, és ne felejtsük
kor elkezdtem itt a munkát. Úgy éreztem, el, hogy egy 22-23 éves fiatal pillanatok
most nincs idő a kezelésére, és csak há- alatt missziókban találhatja magát, és ez
rom hét után vették ki, amikor már nem jelentős plusz jövedelmet jelent a számábírtam menni. A mai fiatalok cseppet sem ra. Biztosított a lakhatása, az étkezése, a
kevesebbek, mint mi voltunk, de mások a
munkaruházata. A társadalom nem minmotivációs tényezőik. Sokkal gyorsabban den rétegében fontos ez, de sokan vannak,
döntenek, sokkal több lehetőséggel talál- akik számára ez érték. És még valami, amit
koznak egy adott időpontban. A kibertérnagyon fontosnak tartok: nevezhetjük bajben például sokkal jobban tájékozódnak,
társiasságnak vagy munkaközösségnek,

És ne feledjük: a magyar katonák a világ
számos pontján ott vannak a konfliktusövezetekben, hogy eleget tegyenek azoknak
a feladatoknak, amelyek Magyarországra
hárulnak a nemzetközi katonai szövetségi rendszerben. Az Altiszti Akadémián
van egy nemzetközi kiképző osztályunk,
amely a robbanószerek elleni védelemmel
foglalkozik. Ezek a katonáink Irakban, Afganisztánban, Maliban és más helyeken éles
bevetésekben vesznek részt, éles lőszerek
mentesítését végzik. Tehát a magyar katonáknak ma is van harcászati tapasztalatuk,
ha nem is tömegesen és egy időben szerzik meg azt. Látni kell, hogy a világ nem
egy biztonságos hely. A katonáink minden-

napjai hál’ istennek nem azzal telnek, hogy
háborús konfliktusban vesznek részt, de a
helyzet az egyik pillanatról a másikra meg
tud változni – a közelünkben is, ahogy ez
megtörtént a délszláv háborúban, nem is
olyan régen. Hogy mégsem változik meg
a helyzet, az bizony a katonák jelenlétének
is köszönhető.
A magyar társadalmon belül milyen a
katonák elfogadottsága, presztízse? Ez
a kérdés kiélezve vetődhet fel most, a
járványveszély idején, amikor olyan helyeken is feltűnnek, ahol korábban soha
nem láttunk katonát egyenruhában, fegyverrel.
Az utóbbi időszakban egyértelműen javuló
viszonyról beszélhetünk. A honvédség nyitottabb a társadalom felé, és a társadalom
is egyre elfogadóbb. Pozitív volt a fogadtatása például az új tartalékos rendszernek,
ami nagy nyitás volt. Talán furcsa, de ma is
sok szülő mondja, hogy bárcsak elmenne
a gyerek katonának, hogy tanuljon egy kis
fegyelmet. A civil társadalom elvárása az,
hogy a hadseregben megjelenjen a rend, a
fegyelem, hogy a katona képe egy összeszedett emberé legyen. A katona szerves
része a társadalomnak.
A mostani járványhelyzet során is számíthat a magyar társadalom a katonákra,
hiszen az ország különböző kórházaiban
– az egészségügyi dolgozók tehermentesíte érdekében – látnak el nem egészségügyi szakfeladatokat. Ilyenek a különböző
anyagmozgással kapcsolatos feladatok, a
beléptetés koordinálásában való részvétel
vagy a hatályos járványügyi rendszabályok
betartatása. Ezeket alapvetően a kórházi
dolgozók látják el, viszont a mi részvételünk biztosítja, hogy ők nagyobb hangsúlyt
helyezhessenek az egészségügyi szakfeladataikra.
Az említettek mellett mi a szerepe a Magyar Honvédségen és a NATO-n belül az
Altiszti Akadémiának?
A képzési palettánk több részből áll, a fő
irány az altisztképzésre fókuszál. Ide tarto-

sokat oktatni. Végül, de nem utolsósorban
van egy Sportszázadunk, profi sportolók
alkotják, a Budapesti Honvéd Sportegyesület tagjai, köztük számos olimpiai-, világés Európa-bajnok. Az élsportolás mellett
egyéb feladatokat is kapnak, például a
járványhelyzettel járó rendkívüli szolgálatokban is részt vesznek.
Milyen arányban vannak az Altiszti Akadémia hivatásos állománya és polgári
dolgozói körében a Szentendrén és vonzáskörzetében élők?
Nagy többségük Szentendre és Budapest
környékén él, de a kiképzéseken rendszeresen igénybe veszünk időlegesen idevezényelt állományt is.
Mennyire jellemző, hogy a hallgatói kör a
helyi középiskolákból rekrutálódik?
Az itteni toborzó tevékenység sikeres,
rendszeresen járunk a környékbeli iskolákba bemutatkozó előadásokkal, de azért
a több száz altisztnek jelentkező jelentősebb része az ország más pontjairól érkezik, jellemzően még mindig Kelet-Magyarországról.
Hogy értékeli a kapcsolatot a város civil
lakosságával? Mik ennek az erősségei és
a gyenge pontjai?
Hagyományosan jó a kapcsolat. Amiben
tudunk, segítünk, a város számíthat a katonákra. A helyőrségi zenekarunk rendszeresen fellép városi rendezvényeken,
kiváló nagyköveteik ők a honvédségnek.
Nyílt napjaink iránt is nagy az érdeklődés.
Az együttélésünknek azonban van árnyoldala: egy markáns pontot tudok említeni,
ez a 300 méteres lőtávolságú belső lőtér,
több szektorral. Ez még akkor jött létre,
amikor a kerítés túloldalán a város széle
és a szovjet laktanya volt. Azóta megváltozott a környezet, és emiatt napi szintű a
feszültség. Megértem, hogy kellemetlenül
érint egy bevásárlókocsit toló embert, ha
a közelből lövéseket hall. Hozzátéve, hogy
a zajhatást ellenőrző mindenféle mérés,
vizsgálat szerint ez a zajhatás egyáltalán
nem magasabb, mint a 11-es főúté, csak

zik az „Acélkocka” egyéves tanfolyamrendszerű képzésünk, valamint (a korábbi OKJ-s
rendszer szerinti) kétéves iskolarendszerű
képzésünk. Ez utóbbiért a Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály felel, ahogy az akadémián folyó nyelvképzésekért is, melynek
keretében az angol mellett hamarosan
német nyelvet is tanítunk a hallgatóinknak. A Nemzetközi Kiképző Alosztályunk
a házi készítésű robbanóanyagok mentesítésével kapcsolatos NATO-akkreditált
képzésünkért felel. A nemzeti- és nemzetközi tanfolyamaik mellett, az alosztály
kiképzői gyakran járnak külföldre is oktatni.
Van egy „Katonai Testnevelés és Közelharc
Módszertani Részlegünk”, a képzéseken
résztvevők itt kapnak közelharcmódszertani továbbképzést, azaz képesek lesznek
saját alakulatuknál közelharc foglalkozá-

másként hat.
Hogy oldható meg a lőtérrel kapcsolatos
konfliktus?
Folyamatosan egyeztetünk erről a környék képviselőjével és a polgármester
úrral is. Az optimális megoldás az lenne, ha egy teljes zajvédelmi fal épülne a
lőtér köré, ez technikailag megoldható,
azonban a megvalósítása hosszabb folyamat lesz. A polgármester úr azt mondta,
hogy lehetőségeihez mérten, a város is
kész lenne támogatni ezt. Itt működik a
Kossuth Lövészklub is, melynek többezres civil tagsága rendszeresen használja
a pályát, természetesen ők is partnerek
ebben. Mindannyian azon dolgozunk,
hogy mielőbb találjunk megnyugtató
megoldást.
Szöveg és kép: Bellai László
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ez az összetartó személet a hadseregben
markánsan jelen van, és akinek ez fontos,
az a hadseregben ezt intenzívebben átélheti és megkaphatja, mint a civil életben.
Egy Önnel készült interjúban találkoztam
a „digitális katona” fogalmával. Mit jelent
ez?
A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program célja, hogy a honvédség technikai
hátterének és humán állományának fejlesztése lépést tartson a világszínvonallal. Azért kell a jó felszerelés a katonának,
hogy a harcképességet minél tovább
fenn tudjuk tartani, és minél inkább eredményessé tudjuk tenni a harcmezőn. Ha
olyan hátizsákot adunk rá, amelyik elhúzza a vállát, agyonnyomja a hátát, akkor el
fogja veszíteni a harcképességét. A „digitális katona” csomagban a bakancstól a
hátizsákon át a high-tech híradóeszközig
minden benne van. Ezeket az Altiszti Akadémián próbáljuk ki, az itt végzettek már az
általuk tesztelt és jól ismert felszereléssel
kezdik meg a munkát a csapatoknál.
Hány fős egy évfolyam az akadémián?
Évente hozzávetőleg négyszáz altisztet
indít útjára az akadémia. Az „Acélkocka”
elnevezésű, egy éves képzés végzőseit hagyományosan júliusban avatják altisztté
Budapesten, a Hősök terén.
A katona egy életen át készül arra, amit
jó esetben – ha a háborús konfliktusok
elkerülik a hazáját – soha nem próbál ki
élesben. Mi a hadsereg feladata békeidőben az ön értelmezése szerint?
A kor technikai színvonalára, harceljárásaira nem felkészült hadsereggel nem
lehet sikeres háborút, harci cselekményt
megvívni. Folyamatosan áldozni kell arra,
hogy a hadsereget olyan szinten tartsuk,
hogy ha mégis szükség van erre a tevékenységre, akkor megfelelő színvonalon
el tudja látni a feladatát. Ebből a háttérmunkából keveset lát a honpolgár, de
gondoljuk végig, hány olyan terület van a
mindennapokban, ahol a katonára számít
a társadalom. Árvizek idején vagy éppen
most, a koronavírus-járvány esetén, a határon vagy a kórházakban, mindenhol ott
vannak a katonák, ahol feladatot kapnak.

Könyvtár a Kada-csúcson
„A közösségi kezdeményezések egyik remek példája ez a kis házikó
a Szentendre feletti Kada-csúcson. Mert ez bizony egy könyvtár,
ahonnan vinni és ahová tenni is ér könyveket, ahogy azt meg is teszik
rendszeresen az arrafelé kirándulók” – írta az Index 2017-ben.
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A Szentendrén és vidékén élő
emberek közül bizonyára sokan
kirándultak már a környéken: a
Kőhegyen, a Dömörkapunál, a
Pap- vagy az Álló-réten, mentek föl a Nyerges hegyre vagy a
Vöröskőre. Szentendre ékszervároskája körül a festői szépségű Pilis- és Visegrádi-hegységet találjuk, utóbbinak egy
különösen értékes és szép
kiszögellése a Kada-csúcs, a
maga szerény 252 méteres magasságával.
2015-ben költöztünk feleségemmel Budapest belvárosából Szentendrére, a Kada-csúcs
alatti kis faházba, ami azóta
otthonunk lett. Személy szerint
nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy megtaláljam
azokat a helyeket, ahol jó ülni.
Szeretek üldögélni és szemlélődni. Néha ez hosszú órákat
vesz igénybe, máskor csak néhány percet.
Leülök a HÉV-megállónál és nézem, hogy
milyen emberek jönnek-mennek. Üldögélek a Fő téren, és figyelem a belváros
mostanság igen halk lüktetését. Ücsörgök
a Kacsakőnél és szemlélem a hömpölygő
Dunát. Leülök otthonomban és szemlélem
saját lélegzetvételem. De a legtöbbet kétségtelenül a Kada-csúcs egy piciny szegletén üldögéltem, ahonnan látszik a Pismány,
egész Szentendre, sőt, Budapest is. Ez a
kis beugró éppen védett az északi széltől,
úgy néz ki, mint egy kicsiny amfiteátrum,
nem pont a csúcson van, de nagyon szép
a kilátás. Itt üldögéltem akkor is, amikor
kitaláltam, hogy kellene ide egy könyvtár.
Természetesen az ötlet nem volt előzmény
nélküli.
Sok-sok évvel korábban Gabriella Valera,
a trieszti egyetem professzora fontosnak
tartotta, hogy a világ minden pontjáról ös�szehívjon fiatal költőket Rainer Maria Rilke
hatalmas kőasztalához, ahol Rilke a Duinói
elégiákat írta. (Ha ezeket a csodálatos verseket az Olvasó még nem ismerné, tessék
őket megkeresni és elolvasni.) Itt ismerkedtem meg Maja Klarić-al, a Šibenikből szár-

Több felolvasást és koncertet
tartottunk a Kada-csúcsi könyvtárnál. A hely önálló életre kelt,
az emberek hoztak és vittek
könyveket, már négy vendégkönyvet teleírtak. Valaki odarakott egy kispadot, a Kada-csúcs
bekerült a „Szép kilátások” túraútvonalba, és 2019 novemberétől már túrapecsételő hely is.
A Kada-csúcs nagyon értékes
és különleges mikroklímával bír,
telente gyakran kilóg a felhőkből, tavasszal védett virágok
hajtanak ki rajta, nyáron pedig
hullámzik a szélben az árvalányhaj. Talán ezért is lenne jó,
ha helyi védettséget kapna, és
nem lehetne teljesen beépíteni,
sem kivágni róla fákat. Mi mindig összeszedjük a szemetet,
de legjobb lenne, ha a látogatók nem szemetelnének, sem
Könyvek a Kada-csúcson
a flakonokat, sem a csikkeket
mazó költőnővel, akivel – tekintve, hogy nem dobálnák el.
mindketten nagyon fontos témánknak tar- A Föld megmentéséhez nem kell ám mes�tottuk a környezetvédelmet, a fákat, a ter- szire utazni, sőt. Kezdhetjük saját szűkebb
mészet szeretetét – rögtön barátok lettünk. hazánkban, kezdhetjük itt Szentendrén és a
Meghívott Horvátországba, ahol 2010-ben Kada-csúcson. Semmi más dolgunk nincs,
elkezdtük az Erdei Költők (Šumski pjesnici /
mint óvni, védeni és szeretni a természetet,
Wood Poets) felolvasásokat. 2020 kivételé- emberien viselkedni akkor is, ha csak fák
vel minden év augusztus első péntekén éj- vannak körülöttünk. Jó helyen ücsörögni
jel összegyűltünk a világ minden pontjáról
és szemlélődni. Békében élni magunkkal és
egy isztriai erdő mélyén, és verseket olvas- egymással. Mert bár igaz, hogy magunkba
tunk fel különféle nyelveken. Maja ötlete
nézve messzebbre láthatunk el, mint bárvolt, hogy gyűjtsük össze ezeket a verseket,
melyik hegycsúcsról, mégis érdemes néha
fordítsuk le angolra és horvátra, és készít- elzarándokolni egy-egy magaslatra, körsünk egy aprócska könyvtár-házikót, amit benézni, és látni, milyen kicsi a városkánk,
otthagyunk a helyszínen, a Grožnjan város- milyen kicsik a házaink, és mi magunk is
ka melletti kis erdőben. Ez lett az Erdei Köl- milyen aprócskák vagyunk. Így talán szetők első könyvtára. Azóta gyönyörű fehér rényebbek leszünk, jobban megbecsüljük
kövekre írták már a verseinket, amelyek a a növényeket és az állatokat, esetleg emkönyvtárhoz vezető sétányon láthatóak. bertársainkat is és a bolygót, ahol élünk.
Amikor kiköltöztünk Szentendrére, megWeiner Sennyey Tibor
hívtam Maját egy felolvasóestre a Petőfi
Irodalmi Múzeumba, ahol felavattuk, majd
A szerző (1981) költő, író, a DRÓT főszerkeszkihoztuk a Kada-csúcsra az Erdei Költők
tője, művésztanár. Szentendrén él, kertészkemagyarországi könyvtárát. Ez 2016. október dik és méhészkedik. Legutóbbi két könyve a
28-án történt, a könyvtárat – a szentendrei Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és
városháza homlokzatát idézve – Mindák műve (2019) és az ePihik – válogatott és új
Gergely képzőművész készítette.
versek (2020).
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Viktor E. Frankl már praktizáló
orvos volt, amikor 1942-ben
a theresienstadti koncentrációs táborba deportálták
családjával együtt. Innen
Auschwitzba szállították to-

vább 1944-ben, a holokauszt
legkegyetlenebb évében;
nővére kivételével összes
családtagja, valamint várandós felesége különböző
lágerekben vesztették életüket. A pszichiáter Frankl-t
hivatástudata mentette meg:
a táborokban legtöbbször orvosi feladatokat végzett, de
mikor nehéz fizikai munkára
vezényelték, akkor is megfigyeléseire koncentrált, melyeket lejegyezve összeállította a koncentrációs táborok
foglyainak mentális kórképét
és megbirkózási módszereit.
„Mégis mondj igent az életre! – A logoterápia dióhéjban” című könyvében ezen
tapasztalatait ismerhetjük
meg. Frankl megtanítja az olvasónak, hogy a legnagyobb,
legértelmetlenebb szenvedés közepette is fellelhető a
belső béke, ami szikrát ad a
kitartásnak – ezzel felépíthető az ellenállóképesség, ami
felvértezi a lelket a test fájdalmai közepette.
Edith Eva Eger Kassán született 1927-ben egy magyar zsidó családba. Gyerekkorában
balerinának készült; álmait a
koncentrációs táborokban elszenvedett kínzások törték de-

rékba. 1944-ben először a kassai gettóba telepítették, majd
Auschwitzba deportálták családjával együtt. Szülei nem élték túl a szelekciót, ő és egyik

nővére azonban megmenekültek az azonnali haláltól. Az
első estén a haláltáborban a
rettegett tábori orvos, dr. Mengele megkérte a még gyermek
Edith-et, hogy táncoljon neki:
a performanszot köszönettel
és egy darab kenyérrel jutalmazta, amit Edith megosztott
társaival. Egy évvel később,
mikor Edith a halálmenet során a végkimerültséghez közeli állapotba került, egy lány
a hátán cipelte tovább hálából,

amiért annak idején megosztotta vele a kenyerét. Végül
Edith és Magda nővére túlélték
a vészkorszakot. A kommunista hatalomátvétel feszültséggel teli levegőt teremtett a
vagyonos Eger-család körül:
többszöri fenyegetés hatására
végül Edith férjével és kislányával együtt fiatalkori álmai
országába, Amerikába emig
rált, ahol angolul alig tudó,
tanulatlan háziasszonyként
pszichológiai tanulmányokba
kezdett. Itt alakult ki szakmai
párbeszéd közte és mentora, Frankl között, így Eger „A
döntés” című kötete mintegy
válaszként is értelmezhető
Frankl korábbi kötetére. Az
álmodozó gyermekből kiváló
pszichiáterré érő nő számtalan sérelme, bukása és újrakezdése történetén keresztül
adja át megszerzett tudását,
mely szerint boldogságunkat
nem csak külső erők formálhatják: bármely helyzetben
dönthetünk úgy, hogy boldogok leszünk.
(Viktor E. Frankl: Mégis mondj
igent az életre! Európa Könyvkiadó 2020.,
Edith Eva Eger: A döntés, Libri
Kiadó 2020.)
-vj-

Előadássorozat és olvasókör indul Hamvas Béla életművéről

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár és
az Ars et Vita Művészet és Élet Alapítvány
közös szervezésében tíz alkalomból álló
előadássorozat és olvasókör indul 2021.
január 21-én Hamvas Béla életművéről.
A kezdeményezésről dr. Thiel Katalin filozófust kérdezzük, aki hatodik éve lakik
Szentendrén, kötődése azonban sokkal
régebbi: hosszú évek óta az Ars et Vita
Alapítvány kuratóriumi tagja, mely igen
sokat tett Hamvas Béla népszerűsítésé-

ért. Katalin Egerben, az Eszterházy Károly
Egyetem Filozófia tanszékén professzor
emerita, ahol még most, nyugdíjba vonulása után is tanít. Hamvas Béla életművével több évtizede foglalkozik, számos
tanulmány szerzője a témában, valamint
konferenciákon, szabadegyetemi szimpóziumokon tart róla előadásokat.
Miért hívta életre ezt az olvasókört?
Ezt az előadásokhoz kapcsolódó olvasókört Marghescu Mária, az Ars et Vita Alapítvány kuratóriumi tagjának javaslatára
a Hamvas Béla nevét viselő Pest Megyei
Könyvtár kezdeményezte. Hamvas grandiózus életművének népszerűsítését régóta terveztük, s ez a szándék felerősödött,
amikor a könyvtár felvette a Szentendréhez sok szállal kötődő író nevét.
Kiket várnak?
Az előadásokra és az azt követő beszélgetésekre szeretettel várunk minden-

kit, aki szívesen olvassa az író műveit, s
azokat is, akik mostanában szeretnének
megismerkedni Hamvas alkotásaival. Reménykedünk benne, hogy sokan végig
kitartanak velünk, hiszen a tíz alkalom
egymásra épül, igyekszik átfogó képet
adni az életműről. Minden alkalommal
olvasnivalót is ajánlunk, amit aztán az
előadások és az eszmecserék keretében
igyekszünk megbeszélni.
Milyen rendszerességgel tervezik megtartani az alkalmakat?
A tíz találkozásra havonta egyszer szeretnénk sort keríteni, arra gondolva,
hogy két találkozás között legyen elég
idő elmélyedni, olvasgatni. Bízunk abban,
hogy a járvány elmúltával nemcsak online formában, hanem szemtől szembe
is találkozhatunk, hiszen igazán csak a
személyes beszélgetések során bontakozhat ki valódi eszmecsere.
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Viktor E. Frankl és Edith Eva
Eger élettörténete sok ponton hasonlít: mindketten erős
hivatástudattal rendelkező
pszichiáterek, akik embertársaik segítésének szentelték
életüket. Leginkább azonban az köti őket össze, hogy
mindketten különleges életösztönüknek köszönhetően
vészelték át auschwitzi fogságukat, úgy, hogy megőrizték
az örömre, mosolyra, belső
béke megteremtésére való
képességüket.

Az egész Föld a családunk
Bhagirathi, Gurugita, Svabhava – bár védikus nevek, viselőik európai születésűek,
és épp Leányfalun, a Vedic Foundation of the Himalayas magyar missziójában
töltenek be szolgálatot. Ki vendégként, ki növendékként, ki szerzetesként.
Küldetésükről, a világjárványról és a békéhez vezető utakról kérdeztük őket.

20 —a téma

Leányfalun a Szilosi utcában pár éve jártam. Akkor sem lehetett nem észrevenni
a mediterrán stílusú ház udvarát díszítő
színes kendőket. Megtudtam, az épület
egy hindu mesternek, Swami Shankaratilaka-nak és közösségének ad otthont, de
azon kívül, hogy rendkívül vonzott e tény
misztikuma, nem merült fel bennem a kapcsolódás lehetősége, mert úgy képzeltem,
a külvilágtól elzárva élik az életüket. Napokkal ezelőtt jutott újra eszembe ez a ház,
mikor is úgy döntöttem, hogy a békéről,
mint lapunk aktuális témájáról, valamely
keleti vallás követőjét fogom kérdezni. S
lám, pár nappal később újra a Szilosi utcában találom magam, ám ezúttal a páros
oldalon.
Bhagirathi, az Abhinavagupta Dham ash
ram (menedék, kolostor) szerzetese nyit
nekünk kaput, de már az udvaron találkozunk Svabhavával is, az ashram francia
lakójával. Odabent kutyaugatás fogad, s
miután biztosítjuk a házigazdát a négylábúak iránti nyitottságunkról, máris három
fehér energiabomba ugrál körülöttünk,
Ume, Yukio és Hikaru. Bhagirathi elmeséli, hogy a védikus hitvallás szerint előző
életükben is ashramban éltek, emberként,
ám nem teljesítették be hivatásukat, így
erre az életre is ez jutott nekik lakóhelyül.
Elnézve őket, a kedvességüket, kiegyensúlyozottságukat és szeretetüket a gazdáik
felé, a hindu vallás büntetésfelfogásának
szelídségén gondolkodom.
A szobában karácsonyfa áll, ami meglep,
de vendéglátóink azt mondják, ez mindannyiójuk családi hagyománya, szeretik
ezt az ünnepet, s mert jó energiákat szabadít fel, örömmel tartják meg ők is évről
évre.
Gurugita, az ashram harmadik lakója chai
lattéval kínál bennünket, majd arról kérdezem őket, hogy miért épp Leányfalu?
Mint kiderül, Bhagirathi számára az sem
volt mindig nyilvánvaló, hogy egy nap
majd újra Magyarországon fog élni. Élete
fordulópontján talált rá a hinduizmusra.
Angliában élt, mindent elért, amire addig
vágyott, szerette a munkáját, amelyben
karriert is befutott, míg egy nap fel nem
tette magának a kérdést: „Ennyi lenne az

élet?” Jógaórákon hallott a jóga filozófiai
hátteréről, amiről, hogy még többet tanulhasson, Indiába utazott. „Amikor az
ashramban a mesterünket hallgattam,
olyan érzés volt, mintha hazaérkeztem
volna” – meséli. Bhagirathi tagja lett egy
sanghának (hindu közösség), ám egy nap
a mestere azt mondta, van még dolga abban az országban, ahová született. „Egy
társammal érkeztem Magyarországra, az
eredeti terveink szerint csupán három hónapra. E rövid idő alatt azt tapasztaltuk,
hogy rengetegen érdeklődnek a keleti filozófia iránt, ám annak igazi gyökereit ke-

a szó mást jelent, mint a keresztényi értelemben vett hittérítés.
„Ha a hinduizmus üzenetét dióhéjban kellene megfogalmaznom – magyarázza Bhagirathi –, azt mondanám: »Az egész Föld a
családom«. Így szól a Védák is, és ez annyit
jelent, hogy ami bennem történik, kihat másokra, és fordítva. Nem vagyunk különálló
lények, s ez alatt nemcsak az emberekre,
hanem az összes élőlényre gondolunk. Abban hiszünk, hogy minden embernek van
egy személyes missziója, vagy karmája,
amit be kell teljesítenie. S azzal, ha valaki
ezt az útját járja, hat másokra is. Ugyanak-

Bhagirathi | Fotó: Bellai László

vesen ismerték és még kevesebben élték
meg. A három hónap elteltével elvonulást
tartottunk, amire a mesterünket is elhívtuk,
aki úgy érezte, a magyaroknak van kapacitása, érdeklődése és befogadóképessége
is ezekre a tanításokra, ezért azt mondta, maradjunk.” Leányfalura egy évvel
később, 2015-ben költözött a közösség.
Mindenképp a főváros, illetve a természet közelében szerettek volna maradni,
így esett a választás a falu egyik, a Pilisi
Parkerdő szomszédságában fekvő házára.
Elnevezésükben Magyarországi Védikus
Misszióként is definiálják magukat, ám ez

kor nem hívogatunk senkit, aki akar, megtalál bennünket, akár az utcáról is becsengethetnek hozzánk… A mi missziónk az, hogy
példát mutassunk és segítséget nyújtsunk
az élet nehézségeinek a kezelésében.”
A hindu filozófia szerint földi létünk – amely
csak egy a sok létsík közül – célja az igazi
önvalónk megismerése, ugyanis minden,
amiben képesek vagyunk elveszni – a hétköznapok búja-baja, stressze, vagy akár
öröme – csupán illúzió. Találkozás az igazi
önvalónkkal tesz képessé bennünket az
univerzum természetének a megismerésére. A Védák Tat-nak hívja az önvalónkat,

Gandhi ezt így fogalmazta meg: »A ma az a
holnap, ami miatt tegnap aggódtál.«” Ezen
a ponton akaratlanul is a világjárványra terelődik a beszélgetésünk, hiszen felmerül
a kérdés, hogyan ne aggódjunk, amikor a
média naponta tájékoztat bennünket a vírus veszélyeiről, a megbetegedések és az
elhunytak számáról.
Bhagirathi szerint a szokásosnál közelebb
jött hozzánk a halál és az elmúlás, de azt
mindig tudnunk kell, hogy mihelyst megszületünk, a halálunk felé sétálunk. Persze amíg az ember nem kezd el öregedni,
erre nem szokott gondolni, ám most az
arcunkba tolta az élet, mi pedig nem tehetünk mást, mint szembenézünk vele és
eldöntjük, miként éljük meg ezt az időszakot. „Rá kellett jönnünk, hogy vannak
nálunk hatalmasabb erők, még akkor is,

ha éppen olyan apró, hogy csak mikroszkóppal látható. Ám ez a helyzet egyben
lehetőség is arra, hogy felismerjük, semmi sem állandó, és elkezdjük kutatni azt,
ami szemmel nem látható, ami a halálon
túli valóság” – fűzi tovább a gondolatokat
Gurugita, aki a Covid pozitív hozadékának
tartja azt is, hogy a higiénia mindenhol

ivel. Mindenekelőtt azonban olyan mindennapi gyakorlatokról beszél, amelyek
segítik az elmét a béke megtalálásában.
Az ételkészítés esetében, amelyet a kanál forradalmának nevez, például fontos,
hogy azt időben, helyesen, jó energiával
és ne pazarló módon tegyük. A test és az
agy békébe hozása jógával és légzőgya-

Gurugita | Fotó: Bellai László

növekszik, jobban odafigyelünk a termelt
hulladékra, amivel az élővilágnak biztosítunk nagyobb életteret.
Beszélgetésünk végéhez közeledve azt
szeretném megtudni vendéglátóinktól,
hogy milyen technikákat tudnának ajánlani ahhoz, hogy az élet viharai közepette
is meg tudjuk találni a békét, a lelki egyensúlyt. „Könnyű a lecsendesedésről, vagy
a béke megtalálásáról beszélni, ám számunkra is nyilvánvaló, hogy nem egyszerű
eljutni oda. A meditáció már egy nagyon is
előkelő praxis, ahová el kell tudni jutni” –
veszi magához a szót Bhagirathi. „Az első
lépés jellemzően apró és aktív meditációkkal kezdődik, amelyekre számtalan technika áll rendelkezésre. A mesterem, Swami
Shankaratilaka, egyik példája a fogmosás.
Egy mindfulness (tudatos jelenlét) kurzuson
azt javasolta, először próbáljunk meg két
percen keresztül úgy fogat mosni, hogy csak
erre a cselekvésünkre figyelünk – a fogkefe
mozgására, valamint arra, hogy mit érzünk
közben. Aztán kijelölhetünk a napjainkban
néhány alkalmat, amikor egy-egy percre
megállunk és lehunyjuk a szemünket. Majd
elmehetünk vezetett meditációkra, és végül
eljuthatunk arra a szintre, amikor már csak
a légzésünkre figyelve meditálunk. És persze ez a folyamat nincs kőbe vésve, de az
biztos, hogy a meditáció a dolgokban való
jelenléttel indul.”
Gurugita kezeli a magyar misszió közösségi oldalait, így a békével kapcsolatosan
számtalan gondolat jut eszébe, amelyeket
meg is szokott osztani az oldalak követő-

korlatokkal is lehetséges, ugyanakkor
oda kell figyelnünk arra is, hogy az alvás,
a pihenés és az ébrenlét időszakait megfelelően kontrolláljuk. Gurugita azt is tanácsolja, hogy szervezzük meg a napi és heti
teendőinket, és ne csupán effektív időben
gondolkodjunk, hanem szánjunk időt imára, meditációra, hálaadásra, éneklésre is,
vagyis olyan tevékenységekre, amelyeket
nem a „hasznosságunk” reményében folytatunk.
„A mesterünk szerint a három legismertebb szükségletünk az egészség, a pénz
és a szeretet. Napjainkban az elsőn van a
legnagyobb hangsúly, amire azt mondja,
annak fenntartásához, illetve visszaállításához békére van szükségünk. Vagyis minél
nagyobb békességet, avagy félelem nélküli
létet élünk meg, annál erősebb az immunológiai védelmünk is” – osztja meg velünk a
kapott tanítást Gurugita, majd elmondja, a
szanszkrit santosha szó fejezi ki azt a belső
békét, amelyre érdemes törekednünk. „A
santosha állapotában önmagunk mesterei
vagyunk, olyanok, akik képesek függetlenedni a külső körülményektől. Ennek elérésében nagy segítség a csend gyakorlása,
mert a csend gyógyít, önvizsgálatra késztet,
segít megemészteni a visszafojtott életet,
ennélfogva pedig fel is pezsdíti az életet. De
a csendben lehetőségünk nyílik arra is, hogy
tisztábban lássuk a világot, illetve annak
eseményeit. És ez az időszak éppen ebben
segít bennünket!” (www.vedicfoundationhungary.com)
Gálfi Sarolta
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ami lefordíva Az-t jelent, vagyis szavakkal
nem körbeírható, hiszen nincs neve, nincs
kvalitása, nincs formája. Ahhoz azonban,
hogy eljussunk ennek megtapasztalásáig, vendéglátóink szerint elcsendesedésre, olvasásra, tanulásra, meditációra van
szükségünk.
Ennél a gondolatnál viszont úgy érzem,
muszáj hangot adnom annak a fenntartásomnak, hogy könnyű annak az önvalóján
elmélkednie, aki kolostorba vonult, de mi
a helyzet azokkal, akik hétköznapi életet
élnek, 8-tól 17-ig dolgoznak, gyereket
nevelnek és háztartást vezetnek. Legnagyobb meglepetésemre kiderül, hogy
mind Bhagirathi, mind Gurugita hozzám
hasonló dolgozó nők – Bhagirathi egy informatikai, Gurugita pedig egy autógyártó cég munkatársa –, így aztán jóval több
munkájuk van, mint egy átlagembernek,
mert a civil életükön túl marad csak idejük
a misszió vitelére, a programok szervezésére, megtartására, és persze a lelki gyakorlatok végzésére.
„Mi csupán annyival vagyunk »előnyben«,
hogy az ashramban egy olyan közösség
vesz körül bennünket, amelynek tagjaival
egy közös ideált építünk” – teszi hozzá Bhagirathi. „Ugyanakkor mi is ugyanolyan problémákkal nézünk szembe, akár az egymás
közötti viszonyainkban, akár a kinti világ
helyzeteiben, mint egy hétköznapi ember.
Persze támaszként ott a mesterünk, aki lát
bennünket, figyeli az érzelmi reakcióinkat
és utat mutat, ha eltévednénk.”
Gurugita szerint egy mester jelenlétében
lenni olyan, mint mosógépben lenni – az
indítással hirtelen a dolgok összegabalyodnak, de végül minden kitisztul. „Amikor
először hallottam őt a Dharma törvényéről
beszélni, visszatérő kérdéseimre kaptam
választ. Idővel azt vettem észre, hogy a
kapott tudás hatására a félelem egyre inkább csökkent bennem. Megértettem, hogy
a földi élet a valóságnak csupán egy apró
szelete, s azt is, hogy ami miatt ma aggódunk, holnap egyáltalán nem fog számítani.

Békés szentendrei évtizedek
A szentendreiek a gazdasági problémák ellenére is a „boldog békeidők”
hangulatában élhettek a XIX. század végén, ami nagyban volt köszönhető
Dumtsa Jenőnek, aki 35 éven át volt városunk polgármestere. Krizbainé Szabó
Éva mesél arról a városvezetőről, akiről még életében utcát neveztek el.

2017-ben – Dumtsa Jenő halálának 100.
évfordulójára emlékezve – sok szó esett a
Szentendrét 35 éven át vezető, máig megismételhetetlenül sikeres főbíró, majd polgármester életútjáról, városfejlesztő tevékenységéről. Az utókor hajlamos arra, hogy
egy a környezetére nagy hatást gyakorló
városvezető esetében elsősorban a vívmányokat, az általa elért gyakorlati eredményeket tartsa számon. De azt, hogy Dumtsa
milyen ember lehetett, sajnos ennyi idő távlatából már igencsak nehéz rekonstruálni.

Egyes források szerint 1850-ben, a család Szentendrére költözésekor, az akkor
18 éves Dumtsa Jenő még nem beszélte
jól a szerb nyelvet. 13 évvel később – nős,
aszalt szőlővel és borral foglalkozó, jómódú nagykereskedőként – már nem csupán
„betelepült lakója”, de a város közügyeivel
is foglalkozó, felelős polgára Szentendrének: 1863-ban az ő nevéhez fűződik az árvizeket okozó Nádas-tó lecsapolása. Nyilván
ez is hozzájárult, hogy 1868-ban, 36 éves
korában főbíróvá választották.

HÉV-közlekedés megindítását. De most
nem a városfejlesztésről, hanem a nehéz
helyzetekben a bajok enyhítéséről gondoskodó városvezetőről, a példaként állítható
emberről van szó.
1880-tól Szentendre újkori történetének
legnagyobb katasztrófáját élte át, a filoxéra járványt. A szőlőgyökértetű három éven
belül kipusztította a szőlőket, s ezzel nem
csupán a szegényebb, „kapás” rétegek
veszítették el megélhetésük egyetlen forrását, de a jómódú gazdák és kereskedők
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A városlakóktól kapott ezüst írókészlet

Pedig nyilvánvaló, hogy páratlan népszerűsége, s az, hogy visszavonulásáig hétszer
újraválasztották, különleges személyiségének is köszönhető volt.
A Dumtsa család nem a nagy Szeoba, az
1690-es menekülés idején települt Magyarországra. Őseik a mai Albániában
lévő, a 18. század közepéig virágzó kereskedőközpontban, Voskopoje (Moscopole)
városban élhettek. A törökök 1788-ban
kifosztották és felégették a települést,
melynek lakói részben a Balkán, részben a
Monarchia városaiba, a módosabbak Bécsbe és Pest-Budára költöztek. A Dumtsák
nemzetiségük szerint nem szerbek, hanem
aromunok (makedoromán, cincár: újlatin
nyelvet beszélő, ortodox vallású népcsoport) voltak.

Dumtsának határozott víziója volt a város
jövőjére vonatkozóan: erőfeszítéseinek
eredményeként a mezővárosi státuszú,
alig több, mint 4600 lakosú Szentendre az
országban ekkor mindössze 56, rendezett
tanácsúvá nyilvánított városok egyike lett;
melynek irányító testülete a választott
tanács, és melyet a polgármester vezet.
1872-ben első polgármesterré Dumtsát
választották, e tisztséget 1903-ig töltötte
be. Főbíróvá választásának 35. évfordulója alkalmából maga kérte nyugdíjazását.
Hosszan lehetne részletezni, hogy hány
intézkedése szolgálta Szentendre városiasodását, „élhetőbbé” tételét: az adósságoktól való megszabadulást, a tudatos
környezetvédelmet, a Duna part rendezését, az utcák kövezését és elnevezését, a

egzisztenciája is összeomlott. Dumtsa felismerte a válságkezelés módját, a túlélés
egyetlen lehetőségét. A végsőkig elkeseredett embereket arra ösztönözte, hogy ne
hagyják parlagon a földeket. Neki köszönhető, hogy a jövőjükben újra bízó emberek
ezerszámra ültettek gyümölcsfákat a város
körül, s a német piacokon is jól értékesíthető egressel Szentendre ismét „nagyhatalommá” vált.
Bölcs előrelátásának köszönhető, hogy
még a filoxéra előtt a városnak erdőket
vásárolt, ezek a bajban ingyen tüzelőt és
munkalehetőséget biztosítottak a rászorulóknak, s a Tófenék lecsapolása után az új,
művelés alá fogható földterületeket kisebb
parcellákra osztva a legszegényebbeknek
engedték át.

Dumtsa Jenő

alakult: a szerb lakosság aránya 17,6%-ra
csökkent, a város vezető rétegét mégis
ők adták. Többségbe kerültek a németek és a szlovákok, a magyarok létszáma
pedig csak 23,5%-ot tett ki. Bár mindezek
ellenére Szentendrét még mindig „szerb
város”-nak tartották, Dumtsa személyes
ügyének érezte a magyar honfoglalás
1000. évfordulójáról való megemlékezést.
Ezzel az ünnepséggel Dumtsa diploma-

Olvasói levél
A CSAPADÉKVÍZ MELLETT
AZ ADATFORGALOM IS ÁRAMOLHAT?
Tisztelt Pál Gábor, kedves Óvárosiak!
Már írtam december elején egy levelet, amelyben arról
kérdeztem az 1. sz. választókerület képviselőjét, hogy
össze lehet-e kötni a belvárosi csapadékvíz-elvezetés
korszerűsítésének munkáit egy időszerű kommunikációs hálózati fejlesztéssel. Sajnos nem kaptam választ, de
hátha a nagyobb nyilvánosságban eljut a döntéshozókhoz
a kérdésem, esetleg más is itt a belvárosban a javaslat
mellé állna.
A kérdésem nem olyan horderejű, mint a COVID okozta
károk enyhítése, vagy a csapadékvíz elvezetése, de egy
fontos fizikai korlát elhárulása miatt most van itt az ideje.
Szentendrén sok helyen lehetőség van a korszerű, optikai
kábeles, villámgyors internetszolgáltatásra. Megkeresésemre a szolgáltató elmondta, hogy az óvárosba sajnos
nem tudják kiépíteni a rendszert sem most, sem máskor.
Ennek oka, hogy a kiépítés csak föld alatti kábelekkel
lehetséges, levegőkábellel marad a réz, aminek a kapacitását régen kimaxolta a környék, azóta pedig elég
döcögősen üzemel, tovább bővíteni nem lehet.
A kérdésem az, hogy össze tudjuk-e kötni a csapadékelvezetéskor fellépő útfelbontást az évtizedekre meghatározó, korszerű internet kiépítésével?

tikus választ adott az ebben az időben
felerősödő, a velünk együtt élő népekkel
szemben megnyilvánuló, kirekesztő politikai törekvésekre.
A polgármester minden rétegre odafigyelő, a társadalmi és nemzetiségi ellentétek
elsimítására törekvő politikája kedvezően
hatott a város civil kulturális életére is. A
gazdasági problémák ellenére a század
végén a szentendreiek a „boldog békeidők” hangulatában éltek. Dumtsát rendkívüli szeretet és tisztelet övezte a városban.
1897-ben, polgármestersége 25. évfordulóján megkapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét, a város lakossága egy 10
darabból álló, színezüstből készült, rokokó
stílusú írókészlettel köszöntötte, melyet
Dumtsa halála után Újvidékre települt özvegye, Blažić Petronella a Vajdasági Múzeumnak adományozott. A pompás készletet 100 év elteltével, 2017-ben láthattuk
először a Ferenczy Múzeum Ezüstkor című
kiállításában.
Dumtsa szenvedélyesen szerette a képeslapokat, gondosan mappákba rendezett
gyűjteménye talán százezres nagyságrendű is volt. A 25. évfordulón róla nevezték
el Szentendre főutcáját, ahol a lakóháza
is állt, ezért még 20 éven át a neki szóló
leveleket és a világ minden tájáról érkező
képeslapokat így címezték: Dumtsa Jenő
úrnak – Szent-Endre, Dumtsa Jenő utca…

A karantén ugyan egy nagy katalizátor volt, de a folyamat enélkül is jól látszódik: sokan dolgoznak otthonról
és szükség lenne a stabil, gyors internetre. Ha az akadály
az óvárosi macskaköves utak felbontása volt, talán most
össze lehetne kötni a két eltérő ügyet.
Nagyon szívesen segítek bármiben, felveszem a szolgáltatóval is a kapcsolatot!
Izgatottan várom a választ:
Horváth Dávid
TISZTELT HORVÁTH DÁVID!
Teljesen logikus felvetésére a következő választ tudom
adni a beszerzett információim alapján: a belvárosi csapadékvízzel azonos nyomvonalon sajnos műszaki okok miatt
nem lehetséges az optikai netkábel lefektetése. Ugyanakkor a belvárosban elérhető internet sebességének gyorsítása és fejlesztése rendkívül fontos lenne a XXI. században.
Mivel légkábel nem helyezhető el a belvárosban, az egyedüli megoldás a föld alatti optikai kábelhálózat kiépítése
lenne, amelyre a város ösztönözni fogja a netszolgáltató
cégeket. Kéréssel és kérdéssel fordulok a szolgáltatók felé,
van-e ennek akadálya (a költségek mellett), illetve milyen
módon lenne lehetséges az optikai hálózat kiépítése Szentendre belvárosában. Az engedélyeztetés és a műszaki lehetőségek vonatkozásában már felvettem a kapcsolatot az
illetékes önkormányzati szakterületekkel. A szolgáltatóktól
kapott válaszokat nyilvánosságra fogom hozni.
Tisztelettel:
Pál Gábor, Szentendre belvárosának képviselője
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Szociális érzékenységére és vitathatatlan
pártatlanságára vall a magánvagyonából
létrehozott alapítványok tevékenysége is.
Éppen a filoxéra pusztításának mélypontján, 1883-ban, a feleségével együtt hozta
létre az elsőt: a „Dumtsa Jenő és Petronella Alapítványa” minden év karácsonyán
egy szegény, becsületes leányt, vagy egy
helybéli diákot támogatott. A következő
évben azonos névvel bejegyzett alapítványuk kedvezményezettje ugyancsak
egy becsületes szegény leány vagy egy
özvegyasszony lehetett. Harmadik alapítványukkal – talán mert nem született
gyermekük – a szentendrei diákokat támogatták: elsőként egy római katolikus,
1899-ben egy ortodox vallású, 1900-ban
egy református és 1901-ben pedig egy, az
izraelita iskolában tanuló szegény diákot
jutalmaztak meg. Az első két alapítvány
támogatásainak odaítélésére olyan nagy
igény mutatkozott, hogy gyakran előfordult: a kamatot két- három- vagy négyfelé
osztották, mert így többen részesülhettek
segélyben. Emiatt Dumtsa 1912-ben még
egy alapítványt hozott létre magukra maradt nők számára.
Az erős szerb-ortodox identitásúvá vált
Dumtsa példaértékű toleranciája nyilvánult meg a millenniumi ünnepségek
kapcsán is. A város nemzetiségi összetétele a 19. század végére jelentősen át-

Kutyaólablakok a Fő téren
A „kutyaólablak” kifejezés többé–kevésbé
szitokszónak számít az építészszakmában.
A szentendrei belvárosban eddig ismeretlen stílusú, „kutyaház” tetőablakok jelentek meg karácsonyra. És nem akárhol,
hanem a Dumtsa Jenő utca és a Fő tér
találkozásánál, a Kmetty János Múzeum
szomszédságában. (A Kmetty Múzeum
épülete valaha Szentendre főterének
egyik, még a 18. században épült kereskedőháza volt. Eredetileg az épület az
utca felé árusítóhelyként szolgált – a hátsó frontjában laktak. Az épületet többször
átépítették, a barokk épületrész ugyan jóformán teljesen eltűnt, de az utolsó, 2018as felújításkor a vakolat- és falkutatások
során megtalált félkörívesen záruló nyílásra – minden bizonnyal ezen keresztül
árusítottak az utca felé: a nyílást éjszaka
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elzáró, a falra merőlegesen felhajtható
falap nappal lehajtva pultként szolgált –,
a főtéri homlokzat két hatalmas félköríves
ablaka utal. Ez is a hagyománytisztelő emlékidézés egy módja.)
A földszintes Kmetty épület felé magasodó és Fő tér felé néző tűzfalon ugyan
nagyjából megmaradtak az eredeti tetőnyílások, de az utcafrontra néző tetőn
teljesen új a négy, készülő kutyaházablak.
A Dumtsa Jenő utca 1. szám alatti lakóház, mondanom sem kell, hogy műemlék,
hasonló ablakokat pedig nem találunk
sehol a sétáló utcában – errefelé az ún.
ökörszemes ablak volt a honos és hagyományos, ami ívesen illeszkedett bele

a tetőbe. A kérdéses épület felújítását és
bővítését jelző táblán ott van szabályosan a jogerős építési és örökségvédelmi
engedély száma is, van tervező (Vinodom
Bt.), fővállalkozó kivitelező (Franbau Kft.),
építési műszaki ellenőr – és természetesen a tulajdonos megbízó is (a város egyik
korábbi polgármestere, Dietz Ferenc – a
szerk.).
A „kutyaólablak” megjelölés viszont nemcsak azért vált szitokszóvá a szakmában,
mert nem túl szép látvány. Sok helyen –
sok ehhez hasonló, városképileg kiemelt
helyen, például belvárosokban – már rég
nem engednek meg ilyen, a tetősíkból
durván kiugró, állóablakokat elhelyezni.
Ráadásul a mai tetőtéri lehetőségek között a kutyaól megoldás úgy ronda, hogy
relatíve kevés funkcionális haszonnal jár.

fényt enged a lakótérbe és tisztítani is
könnyebb – de most nem a tulajdonos,
hanem a Szentendrén sétáló civil kívülálló
szemével nézzük mindezt.)
A „hagyományos” ebben az esetben
gyakran azt is jelenti, hogy olcsóbb – a
drágább, kihajtható tetőerkélyekhez képest például mindenképpen. De ahogy
említettem, mi most nem a tulajdonos,
hanem a „látványhasználók” szemével
nézzük mindezt, méghozzá Szentendre
világörökségi (2020 óta Európai Örökség
is) részének kellős közepén.
Az engedélyszám 2018-as, tehát azon a
bizonyos, építkezésről tudósító táblán,
és a Facebookon a főutcai kutyaólablak-építkezést taglaló kommentfolyamból
az is megtudható, hogy a tulajdonos az
engedélyeztetéssel több éven át járta a
tervtanácsok bürokratikus útvesztőjét. Aztán a vége ez lett:
a bürokratikus útvesztő eredményeként az jött ki, amiről a
minden építészeti képzettség
nélkül szemlélődő számára is
nyilvánvaló, hogy a – köz- és a
városkép számára – a legros�szabb.
Ez a ház, az eredetileg késő
barokk, copf stílusban felépített Margaritovics-ház, több
mint 300 éve áll itt. 1790 körül
épülhetett, emeletes lakóház,
aminek négytengelyes homlokzatát ablakok és lizénás, a
falsíkból kissé kiugró vakolatsávok díszítették.
Sokáig Szentendre Fő terének legrosszabb állapotú
házának számított, a felújítás
után remélhetőleg újra régi
szépségében – igaz, azokkal
a bizonyos, környezetidegen
tetőablakokkal.
Ez a sarok amúgy is vonzza
a szomorú megoldásokat.
Fotó: Bellai László
Szemben az OTP nemrég elAlagútszerű megoldásával túl sok fényt
hagyott és elhagyatott fióképülete áll, a
például nem enged a belső térbe, még Dumtsa Jenő utca 1. szám baloldali szomakkor sem, ha a tetőtér bevilágításoknak szédja pedig ugyan nem műemlék, terez a hagyományos formája. Mivel ez a te- vezője viszont Makovecz Imre volt még
tőfelépítmény függőlegesen kiáll a tető- a nyolcvanas években. És ő maga sem
síkból, a tető és az ablak találkozásánál sorolta éppen a fő művei közé, de a kővel
sok lesz a szög és az illesztés is – nagyobb kirakott, „Flinstone kapus” megoldás, amit
az esély később a beázásra. A kihajtható az egyik üzemeltető ejtett rajta, szintén
tetőerkély (felső része tetősíkablak, alsó nem emeli a város központjának a fényét.
része ajtószerűen kifelé nyitható) példá- Jó lenne remélni, hogy Szentendre nem
ul sokkal praktikusabb, mivel alaphely- ezekkel az építészeti megoldásokkal inzetében, tetőablakként nem csak több dul neki 2021-nek és a járvány utáni újabb
fényt enged be a szobába, de kihajtva ki turistahullámnak!
is lehet lépni rá – és nem napi 24 órában
Torma Tamás
rondít bele a városképbe. (A tetőablak is
építészetkritikus,
korszerűbb megoldás, mert sokkal több
az FMC munkatársa

Különös időutazás a Skanzenben

A múltidéző foglalkozás azoknak nyújt segítséget, akik emlékezetvesztéssel, vagyis
a demencia valamely típusával küzdenek.
A 2014-ben indult mintaprogram, melynek
kidolgozásában négy külföldi skanzen és
három egyetem vett részt, azt a célt szolgálja, hogy a demenciával élő emberek
életminősége javuljon. Továbbá a Skanzen célkitűzései között szerepel, hogy a
program bekerüljön az egészségügyi ellátó rendszerbe, és széles körben ismertté
váljon.
Vissza a múltba
A cím szó szerint értendő: a fiatalkort megidéző környezet, az 50-70-es éveket bemutató lakásbelső mellett a foglalkozásvezetők is az adott kor ruháit viselik, ebben
fogadják az érkezőket. A kisalföldi tájegységben berendezett szoba egy katolikus
család otthonába invitálja a látogatókat.
A berendezés, a tárgyak mind a régi kort
idézik fel, segítve az emlékezést.
Látogatóban
A vendégségbe érkezők az asztal körül
foglalnak helyet és beszélgetnek – mint
amikor az ember látogatóba érkezik. A tárgyakon keresztül mesélnek arról, amiket
átéltek, megisznak egy teát vagy szörpöt,
miközben visszapörgetik az idő kerekét. A
karácsonyi ünnepkört és a nyarat felidéző
program során előkerülnek a régi receptek, díszek, az ajándékok, a szaloncukros
doboz – mindaz, ami az adott korra jellemző. A látogatás kilenc óra körül kezdődik,
akkor érkeznek meg a vendégek.
A foglalkozások általában másfél-két óra
hosszúak, de a szervezők alkalmazkodnak
a résztvevők kapacitásához. A páciensek
száma alkalmanként négy-hat fő, a múzeumi foglalkozásvezetőkön kívül a gondozók,
családtagok is aktívan bekapcsolódnak a
programba.
A program ötletgazdája és lelke Bokonics-Kramlik Márta megbízott ismeretátadási osztályvezető és múzeumpedagógus, akit a kezdeményezés módszereiről
és céljairól kérdeztünk. „Azt fontos tudni,
hogy a demenciával a rövidtávú memória
sérül: van, akinek egy-két napra vesznek

A demencia nem konkrét betegséget
jelöl, hanem gyűjtőfogalom, melynek
legalább 100 fajtája van. A demencia
alá tartozik az ismert Alzheimer-kór és
a Parkinson-kór is. Jellemző tünetei a
gondolkodás károsodása, a rövidtávú
memória romlása, a személyiségváltozás. Korai szakaszában még előfordulhat betegségtudat, később ez egyre
valószínűtlenebb. A páciensek Magyarországon általában középsúlyos fázisban fordulnak orvoshoz, mert környezetük és ők maguk a hétköznapi tünetekre
sokszor nem figyelnek fel.

Kamillatea-készítés | Fotó: Bokonics-Kramlik Márta

el az emlékei, másnak viszont évek tűnnek
el. De a gyerekkori és fiatalkori emlékek
rögzülnek. Ezek visszaidézése jó érzéssel
tölti el az embereket. Ha jól érzi magát
valaki, endorfin, vagyis boldogsághormon
termelődik, ami neurotranszmitterekkel segít stimulálni más agyi részeket. A pozitív
emlékek serkentik az agy más területeit is,
a beszédkészségre és a mozgáskészségre
is hatással lehetnek.”
A program a korai stádiumban lévő demenseknél biztosítja a legnagyobb sikert, de
a Skanzenbe érkező középsúlyos állapotúaknál is jó eredményeket értek el vele.
„Ha a páciens itt kap egy pozitív töltést, az
hatással lesz rá – de hogy mennyi időre, az
állapotfüggő. Van, akinél pár óráig vagy napig hat az élmény, van, akinél akár fél évig is.
Nemcsak a demenciával élők vesznek részt
a foglalkozásokon, hanem a gondozóik is,
akik lehetnek családtagok vagy ápolók.
Nagyon jó érzés nekünk látni, hogy azok az

emberek, akik az otthonban csak ülnek, és
nem csinálnak semmit, nálunk megnyílnak,
beszélnek, sütnek, főznek, táncolnak.”
Az ápolók, gondozók bár nagyon leterheltek, nyitottak a programra. Sokan igyekeznek az egyes elemeket adaptálni és más
körülmények között is használni. Ennek
azért van jelentősége, mert sokaknak a
Skanzen messze van, és az utazás nagyon
megterheli az idős embereket. A tanultakat otthon tudják folytatni. „Ezért tartunk
tanácsadást is, amikor szakembereknek és
hozzátartozóknak adjuk át a tapasztalatainkat, módszertani elveinket, hogy máshol is
meg lehessen valósítani a programot.”
A látogatók általában egyszer jönnek el az
alkalomra, de egy Szentendre-közeli idősek otthona már 2014 óta részt vesz a programban, és időnként régi páciensek is újra
érkeznek. Sokszor az induláskor dől el, ki
tud részt venni az eseményen, és ki fáradt,
beteg, vagy éppen nincs kedve. „Érkezett
csoport Egerből is, ők egy alkalommal vállalták az utat, és kifejezett cél volt, hogy a
gondozók megismerjék a programot. Azóta
ott is tartanak foglalkozásokat” – meséli
Márta.
Nehéz elfogadni, de a demencia hatással
van az érzelmi kifejezésre, ezért a páciensek nem feltétlenül a valós érzéseiket
mutatják ki. Előfordulhat, hogy valaki sír,
de közben boldog, férfiak esetében pedig
a betegség sok esetben agresszióval jár.
A férfiak és nők eltérő halandósági mutatói miatt az idősek körében magasabb
a nők aránya. Ennek megfelelően a múzeumi foglalkozásokon is kevesebb férfi
vesz részt.
„Még mindig azt érzem, hogy kevesen tudnak a betegségről, későn fedezik fel, és amikor már baj van, kevesen tudják, mit lehet
tenni. Mi itt vagyunk, van kapacitásunk is, de
a szentendrei helyszín korlátozó, hiába csábító a lehetőség. A tervek között szerepel,
hogy minél több helyre jusson el a program,
múzeumok, tájházak kapcsolódjanak be,
illetve a hozzátartozók mellett igyekszünk
egyre több egészségügyi és szociális szakmában dolgozóval is megismertetni a módszereinket.”
Zimre Zsuzsa
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A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum különleges adottságait kihasználva
egyedülálló kezdeményezés keretében segíti a demenciával élőket. A 2020
novemberében Egészségértési díjat nyert programról Bokonics-Kramlik Mártát,
a Skanzen munkatársát és a múltidéző foglalkozások megalkotóját kérdeztük.

Szeressük egymást gyerekek!
A futball mindig is hajlamos volt kitermelni a maga ultráit, azaz
rajongókat, akik „szükség esetén” akár vérre menő küzdelmek árán is
bebizonyítják, hogy preferált csapatuk a legjobb a világon. Sinkovics
Gábor ezúttal a meccsek árnyoldaláról és egy jó példáról mesél.

26 —sport

A dal régi, a mondanivalója örök. Futballmeccsen még soha nem énekelték
el. De jégkorong-, kosárlabda-, vagy kézilabda-találkozón sem. Valahogy nem
odavaló. A szurkolás szenvedélye kizárja
az efféle „limonádét”, a bölcselkedést, a
barátkozást, a bratyizást. A szurkoló még
véletlenül sem keresi a rivális drukker társaságát meccs közben. Vagy ha igen, az
már régen rossz – az már maga a balhé,
a botrány, a félbeszakadt, lefújt meccs.
A futballtörténelem megszámlálhatatlan
tragédiát „termelt ki” az elmúlt évtizedekben. Megszámlálhatatlan drukker vesztette életét a lelátón, vagy épp a stadionok környékén. Utcai harcban, spontán
kitört lövöldözésben, előre megbeszélt
bunyóban.
Az angolok soha nem felejtik el 1989. április 15-ét, amikor a délután három órára
meghirdetett Liverpool–Nottingham Forest FA-kupa elődöntőt a Sheffield Wednesday pályáján rendezték. A helyszín
tehát a Hillsborough Stadion. Fél órával
a kezdés előtt már megtelt az egyik kapu
mögötti hármas és négyes szektor, ám
odakint még több ezer liverpooli drukker
várt arra, hogy bejuthasson. Már nem volt
hová. Nem volt egy icurka-picurka hely
sem, de a tömeg megindult – feltartóztathatatlanul. Igaz, ehhez az is kellett, hogy
a rendőrség valami fatális tévedés folytán
megnyitotta a kapukat. És akik benyomultak, azok egyszerűen a már bentlévőket
nekinyomták a pályát védő vasrácsnak.
Sokan próbáltak volna átmászni a közeli üres szektorokba, nem sok sikerrel. Az
ezerhatszáz főre hitelesített szektorban
több mint háromezren zsúfolódtak össze.
Kilencvenhatan haltak meg. Pedig itt és
ekkor nem volt bunyó, nem csapott össze
a Nottingham és a Liverpool tábora, ám
mégis kilencvenhat liverpooli feküdt holtan a futball, a sport szent helyén.
Ami viszont 1985. május 29-én a brüsszeli
Heysel Stadionban történt, azt már aligha
lehet a fatális véletlen, vagy a sors gonosz
fintora számlájára írni. Hihetetlen, de ott is
az angol Liverpool drukkerei játszották a
főszerepet, na meg az olasz Juventus hívei.

Ez volt az Európa Kupa döntője. A meccs
előtt nem sokkal olasz hívek által korábban felhergelt angol huligánok törtek be
az itáliaiak részére elzárt és fenntartott
szektorokba, akik aztán menekültek volna, ám a stadion, az igencsak korszerűtlen, régi stadion omladozó fala nem bírta

folódott nézők hatvanhat honfitársukat
taposták halálra…
Szeressük egymást gyerekek!
Ilyen nem volt, és nem is lesz, amíg rivalizálásról beszélünk, vagy írunk. Mert
a szurkolás lélektana éppen arról szól,
hogy ha képletesen is, de győzni, győze-

Fotó: Jon Tyson/unsplash.com

a nyomást, és rádőlt, szinte rázuhant a menekülő olaszokra. Harminckilencen haltak
meg – nagyrészük Itáliából érkezett. Lars
Christes Olsson az UEFA akkori igazgatója „az UEFA tornák legsötétebb órájának
nevezte” mindazt, ami akkor ott, a Heysel
Stadionban történt.
De írhatnánk az 1982-ben a moszkvai Luzsnyiki Stadionban játszott Spartak Moszkva–HFC Haarlem UEFA-kupa meccsről is,
amelynek a végén a kijáratoknál valami
hihetetlen módon összegyűlt, összezsú-

delmeskedni kell az ellenfél felett, mert a
mi csapatunk a jobb, a szerethetőbb. Hogy
mi vagyunk a királyok, és nem ti.
Néhány esztendővel ezelőtt a Milan szurkolói hatalmas transzparenst feszítettek
ki a városi rivális Inter híveinek a San Siro
Stadionban, s a szöveg nagyjából úgy szólt:
„Mi megvalósítjuk a Ti álmaitokat”. Felért
egy gyomorszájassal. Felért egy álcsúcson
vágással – egy knock-outtal. Tudniillik
akkoriban a piros-fekete Milan megannyi
sztárjátékossal büszkélkedhetett, sorra
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félhomályban, esetleg a reggeli ködben
bizony össze-összecsapnak a fiúk, de ez
tulajdonképpen sportszerű körülmények
között zajlik, az a neve, hogy ustawka. Nos,
itt rendszerint tizenkettő a tizenkettőben
harcolnak, ököllel, mindenféle segédeszköz nélkül, méghozzá a fair play szelleme
szerint. Mondom, így is lehet.
Annak idején Szentendrén a Kossuth KFSE
meccsein még nem léteztek efféle szurkolói akciók. Bár arra pontosan emlékszem,
hogy amikor a Váci Izzó, vagy az Esztergomi Vasas drukkerei érkeztek a mi kis laktanyai pályánkra, bizony feszült volt a légkör
– városunk hevesebb lakói meg-megtalálták a váciakat, az esztergomiakat, a mi
nagy riválisainkat, és talán még csendben,
észrevétlenül egy-két pofon is elcsattant.
Mint ahogy a Népstadionban rendezett
legendás kettős meccseken is.
Pedig ott lovas rendőrök ügyelték a rendet,
és nem volt könnyű dolguk, mert olykor
hetvenezer rosszalkodni vágyó, vagy épp
békére áhítozó heves drukkert kellett kordában tartani.
S talán a lóháton kardlapot markolászó
egyenruhások is azt kiabálták a tömegnek:
„Szeressük egymást gyerekek!”
Sinkovics Gábor
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. január 28-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy
a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a szentendrei Tourinform Iroda jóvoltából egy Szentendre a konyhában c. szakácskönyvet, valamint
Fűszerész fűszerkeveréket sorsolunk ki.
A szerencsés nyertes nevét a februári lapszámunkban tesszük közzé.
A december 9-i rejtvényünk helyes megfejtése „legyen vége ennek az évnek” volt.
A nyertes: Major Magda.
Nyereménye egy, a Szentendrei Szappan Manufaktúra által felajánlott ajándékcsomag.

FILMAJÁNLÓ
Fiatal srácnak lenni csodálatos – másból
sem áll az élet, mint bulizásból, csajozásból és a tanárok hergeléséből. Még szebbé teszi mindezt, ha az embernek van egy
bandája, akik magukat Falkának nevezve
vágnak őrültnél őrültebb cselekedetekbe,
hogy rátermettségüket YouTube-csatornájuk közönségének is bizonyítsák. De meddig érdemes elmenni a piszkálódásban egy
olyan világban, ahol a fiatalok fél életüket
a közösségi oldalakon töltik, és egy esetleges bántalmazás képei pillanatok alatt
megjelennek az egész iskola képernyőin?
A „FOMO – Megosztod és uralkodsz” erre
a kérdésre keres választ, miközben bemutatja a mai magyar fiatalok féktelen bulizásának sötétebb oldalát.
Gergő (Yorgosz Goletsas) végzős gimnazista; jól szituált szüleivel amerikai továbbtanulását tervezgetik. Iskolatársai között
népszerűnek számít: a közösségi oldalakon
mindenki követi négytagú csapata, a Falka
kalandjait – akkor is, ha a „kaland” éppen
idegen lányok utcai zaklatásából vagy az
iskolai vécében való füvezésből áll. A Falka
tagjai hivatalosak egy hétvégi buliba, ahol
jelen van leggyűlöltebb tanáruk lánya, Lilla (László Panna) is. Gergő beszélgetésbe
elegyedik a visszahúzódó, ám kedves és
érdeklődő lánnyal, azonban ahogy a buli
beindul, a Falka biztatására egyre sértőbb
helyzetekbe forszírozza őt, amiket videóra is vesz. A felvételek másnap reggel kikerülnek a Facebookra, ahol a kegyetlen
kommentelők egyedül Lillát okolják saját
megszégyenüléséért. A lány aznap nem
megy haza; felháborodott apja az iskolába
hívja Gergőt, és kirúgással fenyegetőzik.
Mivel Gergő szeretné megtartani amerikai
ösztöndíját, barátaival együtt Lilla keresésére indul. Az út során azonban lassan már
ő maga sem érti, miért tart a Falkával, akik
sportot űznek mások megszégyenítéséből.
A FOMO kegyetlen korrajz, amiben az elkövető szempontjából ismerjük meg egy szexuális erőszak történetét, melynek képei
a világhálónak köszönhetően futótűzként
terjednek, és tovább mélyítik az okozott sebet. Ugyan a bemutatott karakterfejlődés
hagy kivetnivalókat maga után, alapvetően
egy hihető, átélhető történetet látunk, ami
– kis túlzással – bárkivel megeshetne. A
FOMO-t mindenkinek ajánljuk, aki kíváncsi a Z-generáció világára, de leginkább
maguknak a kamaszoknak, akik a film tanulságait levonva gondoskodhatnak róla,
hogy a környezetükben még véletlenül se
történjen hasonló esemény.
-vj-
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nyerte a különböző címeket, bajnok lett,
a Bajnokok Ligáját hódította el, miközben
a kék-fekete Interre csak a középszerűség
volt jellemző. Sem Itáliában, sem a nemzetközi porondon nem sikerült maradandót
alkotnia. Hihetetlen, de a Milan és az Inter
hívei között sosincs bunyó. Vagy legalábbis
akkora balhét, amelynek hírértéke lenne,
amelyet felkapna a sajtó. Valahogy valamikor megegyezhettek egymással, hogy oké
nem szeretünk titeket, sőt ki nem állhatjuk
a piros meg a kék színt, de a másik fejének
a betonba verése innentől kezdve tilos. Így
is lehet…
Itthon évek óta nincs hír nagyobb szurkolói rendbontásról. Korábban nem telt
el úgy Fradi–Újpest meccs, hogy valahol
ne csaptak volna össze a zöldek a lilákkal, előre megbeszélt helyen, vagy épp
hirtelen felindulásból a város valamelyik
pontján. De ütötte a kispesti a vasasost,
vagy épp fordítva, a váci az MTK-st, vagy
épp fordítva. A soproni a győrit, vagy épp
fordítva, és még sorolhatnánk. Mintha egy
ideje béke honolna a honi stadionokban…
Igaz, lassan már néző sincs, így aztán gondolhatnánk, nincs, aki verekedjen. Csakhogy ez így, ebben a formában nem igaz:
az éj leple alatt, vagy olykor a koradélutáni

K I Á L L Í TÁS
MANK GALÉRIA
www.alkotomuveszet.hu
Facebook: MANK – Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft.

SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁROS – A Castrumtól a
Kereskedőházig
Szöveg: Fábián Laura, Ottományi Katalin, Sz. Tóth Judit.
Tudástár: Krizbainé Szabó Éva
A virtuális tárlat az NKA támogatásával valósult meg.
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január 13. szerda – február 14.
vasárnap
NAPRÓL NAPRA iparművészeti
kiállítás
A tárlaton a kortárs iparművészet jeles alkotóinak magas
színvonalú műveivel, műegyütteseivel, mint grafika-, textil-,
ötvösalkotásokkal találkozhatunk. Kurátor: Lencsés Ida
Ferenczy-díjas kárpitművész, a
MAOE Iparművészeti Választmány vezetőségének elnöke

január 28. csütörtök 18:00
SZENTENDREI ÉPÍTÉSZSZALON
Ebben az évben is folytatódik
Ekler Dezső építész elméleti
sorozata Szentendrei Építészszalon címmel.
01. Design és építészet – Az
Alessi cég és az építészek
Vendégek: Regős Anna
iparművész és Regős István
festőművész – Palmetta Design,
Szentendre
Miért terveztet építészekkel egy
piacvezető design cég?

január 28. csütörtök 18:00
DERKÓ ‘20
A 2020. évi Derkovits Gyula
Képzőművészeti ösztöndíjasok
online beszámoló kiállításának
megnyitója. Élő közvetítés a
MANK Facebook-oldalán. A
kiállítás kurátora: Roskó Mária
művészeti tanácsadó

február 25. csütörtök 18:00
SZENTENDREI ÉPÍTÉSZSZALON
02. Világsztár építészek I. –
Peter Eisenman, Frank O. Gehry,
Ben van Berkel, Zaha Hadid,
Steven Holl építészetéről. Korszakalkotó, új nyelvet teremtő
építészek. Vendég: Martinkó József főszerkesztő – OCTOGON

február 17. szerda – március 17.
szerda
KOZMA ‘19
A Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti Ösztöndíj beszámoló
kiállítása. Kurátor: Pataki Petra
művészettörténész
január 18. hétfő – 24. vasárnap
KÉP/TEST/LÉT
A közösségépítés és nyitás szellemében indult útjára a Kép/
Test/Lét összművészeti programsorozat, amellyel a MANK
Galéria az alkotóművészet
területén tevékenykedő vidéki
közösségeknek adott megjelenési lehetőségeket. Kiállítások:
Test/Harmónia – Veszprém;
Legyőzött határok – Szolnok;
Teljesítmény – Miskolc.
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
www.muzeumicentrum.hu
Facebook: Ferenczy Múzeumi
Centrum
A Ferenczy Múzeumi Centrum
virtuális kiállításaiban körpanorámás felvétellel kerültek rögzítésre a 2020-as – a vírushelyzet
miatt rövid ideig látogathatókiemelt tárlatok.
TEREMTÉS – Ferenczy Noémi
művei
Szöveg: Bodonyi Emőke (műelemzések), György Gabriella
(múzeumpedagógia)
Közreműködő munkatársak:
Herr Ágnes, Torma Tamás

E LŐA DÁS
HBPMK
www.hbpmk.hu
Facebook: Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár Szentendre

FI LM
P’ART MOZI
www.partmozi.hu
Facebook: P’Art mozi
Online filmelemző beszélgetések:
CINEBOOK – Könyvek filmvásznon
Filmklubvezető: Tanner Gábor
filmesztéta
január 26. kedd 18:30
A FELTALÁLÓ: VÉRSZOMJ A
SZILÍCIUM-VÖLGYBEN
színes, amerikai dokumentumfilm (114’)(12) 2019 rendező:
Alex Gibney
február 9. kedd 18:30
ÁRVA BROOKLYN
színes, amerikai krimi-dráma
(144’)(12) 2019 rendező: Edward
Norton
február 23. kedd 18:30
1989 – HATÁRON
színes, dán-magyar-norvég-német dokumentumfilm (97’)(12)
2014 rendező: Anders Ostergaard, Rácz Erzsébet
LÉLEKMOZI
Filmklubvezető: Tanner Gábor
filmesztéta
február 2. kedd 18:30
INKÁBB LENNÉK ÖZVEGY
színes, angol romantikus dráma
(100’)(12) 2019 rendező: William
Nicholson

február 16. kedd 18:30
MOGYORÓVAJ SÓLYOM
színes, amerikai vígjáték, kalandfilm (97’)(12) 2019 rendező:
Tyler Nilson, Michael Schwartz
NYISD KI A SZEMED!
Filmklubvezető: Szarka Judit
filmesztéta és Schramkó Péter
magántanár
január 23. szombat 16:00
MONOS
kolumbiai-argentin-holland-német-svéd-uruguayi thriller,
dráma (102’)(16) 2019 rendező:
Alejandro Landes
február 6. szombat 16:00
HÁZASSÁGI TÖRTÉNET
amerikai vígjáték, dráma (136’)
(16) 2019 rendező: Noah Baumbach
február 20. szombat 16:00
HANEKE: SZERELEM
francia-osztrák-német filmdráma (125’)(12) 2012 rendező:
Michael Haneke
ÖKOPARTY ONLINE
Filmklubvezető: Tarnóczy Mariann
február 10. szerda 18:00
2210 A NYUGATI CIVILIZÁCIÓ
VÉGE
színes, magyarul beszélő amerikai dokumentumfilm (94’) 2010
szakértők: Lányi András (ELTE),
Victor András (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület)

január 20. szerda 17:00
SZENT SZEMÉT VAGY ÖRÖKBECSŰ LIMLOM?
Ludmila Ulickaja prózájáról és
magyar fordításáról
Goretity József műfordító
előadása
január 21. csütörtök 17:00
A NEVEZETES NÉVTELEN
– Bevezetés Hamvas Béla
életművébe
A Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár és az Ars et Vita
alapítvány közös szervezésében online előadássorozat és
olvasókör indul. Előadó: Dr.
Thiel Katalin
január 27. szerda 17:00
MIÉRT (NE) KÉSZÍTS FILMET?
MIÉRT (NE) NÉZZ FILMET?
Tóth Barnabás és Simonyi Balázs filmrendezők beszélgetőestje. Egy páratlan páros mesél
alkotói módszerektől, sikerekről, tervekről, közös munkákról
és egyéni utakról.
február 3. szerda 17:00
Wirth Imre költővel beszélget
Patak Márta író

CENTRUMBAN
AZ ONLINE
K A P C S O L AT
LEGYEN LÁTOGATÓNK
AZ ONLINE TÉRBEN IS!
A FERENCZY MÚZEUMI
CENTRUM VIRTUÁLIS
FELÜLETEI:
→

FACEBOOK/FERENCZYMUZEUMICENTRUM

→

WWW.MUZEUMICENTRUM.HU

→

FERENCZYMUZEUMICENTRUM

→

MUZEUMICENTRUM

2021

ÉRDEKLI A MŰVÉSZET? SZERETI A KIÁLLÍTÁSOKAT ÉS MINDENT, AMI MÖGÖTTE VAN? IRATKOZZON FEL HETI HÍRLEVELÜNKRE, HOGY ELSŐKÉZBŐL ÉRTESÜLHESSEN AKTUALITÁSAINKRÓL, NYÍLÓ
KIÁLLÍTÁSAINKRÓL, IZGALMAS PROGRAMJAINKRÓL ....TŐLÜNK, ÖNNEK. ...MERT A KULTÚRÁBÓL
SOSEM ELÉG ...HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS: INFO@MUZEUMICENTRUM.HU
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

ADÁ S -V É TE L
Eladó Izbégen csendes utcában 613m2-es
telken 112m2-es ikerház-fél parkolási lehetőséggel. Irányár: 41 990 000.
Telefon: +36 20 482-1698.
Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv,
bélyeg, fotó, képeslap, levelek stb.) vétele,
díjtalan kiszállással.
Pál István Tel.: +36 20 947-3928
Készpénzes felvásárlás! Arany 11.500 Ft/gtól ezüst 350 Ft/g-tól. Borostyán-korall
ékszerek, bizsuk Herendi-Zsolnay-Hollóházi,
pengő, érem, órák, kitüntetések, fényképezőgépek, régiség, hagyaték. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. kerület Szent István krt.
25. +36 70 608-6082

Szentendre belvárosában szoba kiadó.
Felújított tetőtéri szoba, új bútorokkal, közös
fürdő,konyha-étkező használattal (ezek is
újak és gépesítettek). 70 000 Ft/hó összes
rezsi költséggel együtt (víz, villany, fűtés,
internet), egy havi kaucióval, csak hosszútávra kiadó. Tel.:+36 20 927-0021.

INGYENES KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉSEK
INDULNAK A
VSZC Petzelt József
Technikum és Szakképző Iskolában

Kőművesmunkák, térkövezés, kerítések,
járdák, vízóra-aknák készítése, javítása.
Tel.: +36 30 341 3423

Szentendrén
Iskolánk 2021. február 1-től Keresztféléves

EGÉSZSÉG

felnőttképzést indít az alábbi szakmákban:

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását
vállalom garanciával. Hívjon bizalommal!
Telefon: +36 20 980-3957

Jelentkezni folyamatosan lehet az űrlap kitöltésével,
amely az adott szakma nevére kattintva érhető el
weboldalunkon. www.petzeltj.hu

Hirdessen a

Szentendre
és Vidékében!

S ZO LG Á LTATÁ S

Elérhetőségeink:
szevi@szentendre.hu
+36/26-505-120

Minőségi Lakásfelújítás! Festés, gipszkartonozás, parkettázás, járólapozás,
csempézés. Tel.: +36 70 623-2629

ÉLELMEZÉSVEZETŐ
Képzés hossza: 0,5 év
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány és szakirányú szakmai
szakképesítés
PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS
Képzés hossza: 2 év
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT
SZENTENDRE ÉS VONZÁSKÖRZETE MUNKAVÉGZÉSI HELLYEL.

DIÉTÁS SZAKÁCS ÉS CUKRÁSZ
Ø VÍZMŰGÉPÉSZ _Pilisvörösvár
Ø VILL ANYSZERELŐ _Szentendre
Ø NEHÉZGÉPKEZELŐ _Visegrád

Ø TŰZCSAP ELLENŐR _Pilisvörösvár
Ø CSATORNAMŰ GÉPÉSZ
_Szentendre
Ø VÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÓ
_Szentendre, Pilisvörösvár

Amit kínálunk: Cafetéria juttatás, Munkába járás költségtérítés, Kedvezményes
üdülési lehetőség saját üdülőinkben, Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói
hozzájárulás, Balesetbiztosítás, szociális, élethelyzethez kapcsolódó juttatások.
A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu weboldalon
a TÁRSASÁGUNKRÓL/KARRIER fül alatt található.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével
az ONELETRAJZOK@DMRVZRT.HU e-mail címen lehet.

Szentendre frekventált
területén nyitó új
üzletünkbe keresünk
főállásba, gyártási
gyakorlattal rendelkező

hentes
kollégát 2021 januártól.
Bérezés megegyezés
szerint.

KARBANTARTÓ

További információ
a +36 20 941 5157-es
telefonszámon kérhető.

munkatársat keres!
Az önéletrajzokat az
allashirdetes@bekaskft.hu
e-mail címre várjuk.

Jelentkezés feltétele: szakirányú szakmai szakképesítés
ÜZLETVEZETŐ
Képzés hossza: 0,5 év
Jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és minimum 1 év kereskedelemben szerzett gyakorlat
KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
Képzés hossza: 1 év

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a www.dmrvzrt.hu oldalon

A Békás
Nagykereskedelmi Kft.
Budapest III. kerületi
telephelyére sokrétű
tapasztalattal rendelkező

Képzés hossza: 0,5 év

29 — hirdetések

Fizikai munkakörökbe:

Önéletrajzokat
az iroda@sonka.hu e-mail
címre várjuk.

Jelentkezés feltétele: érettségi

,
,
Lakaskarbantartas
..

-ha nincs kihez fordulni,
de segítségre van
szüksége

06/70/720-0771
BBllzz

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

Szép Napot Kívánok !
lakaskarbantartas112@gmail.com

facebook: @lakaskarbantartas112

Részletes Pályázati kiírás
Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan
nyilvános pályázat útján történő értékesítésére
A Kiíró: Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.), mint Kiíró (a továbbiakban: „Önkormányzat”)
nyilvános pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlan értékesítésére:
Cím

Terület

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti besorolás

Bruttó induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

Szentendre,
2895/A/2 hrsz. Szentlászlói út 15/B.

35 m2

öröklakás
társasház

Lke/13

15.185.000 Ft

1.000.000, – Ft

Pályázat beadásának határideje: 2020. január 27. 1000
Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
Módja: a pályázat benyújtható személyesen, vagy postai úton.
Az ajánlatot zárt borítékban „Szentendre 2895/A/2 hrsz., Szentlászlói út 15/B.” jeligével, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

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

Web: http://www.kormanyhivatal.hu)
Tel: +36-26/501-900
jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

Ulcisia Gyógyszertár: Szentendre, Dózsa Gy u.1.
Telefon:500-248
Hétfőtől Péntekig: 7:30-20:00
Szombaton: 8:00-14:00

ELMŰ-ÉMÁSZ
+36/1-238-3838

Vasvári Patika: Szentendre, Sas u.10.
Telefon:312-825/303-825
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-13:00

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

POLGÁRŐRSÉG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110,
titkár: Simonyi Zsolt
KÖZTERÜLET FELÜGYELET:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS
Az OGYÉI határozata alapján
2020. október 1-től az éjszakai ügyelet és készenlét
megszűnt.
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
HUSZÁR GYÓGYSZERTÁR, POMÁZ
Cím:2013 POMÁZ, HUSZÁR UTCA 2.
Telefon:06-26-999-425
Általános nyitvatartás

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

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

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

30 — közérdekű

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.

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.

GYEPMESTER: +36/20-931-6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: tel/fax: +36/26-310-442

Részletes Pályázati kiírás
Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan
nyilvános pályázat útján történő értékesítésére
A Kiíró: Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.), mint Kiíró (a továbbiakban: „Önkormányzat”)
nyilvános pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlan értékesítésére:
Cím

Terület

Ingatlannyilvántartási
megnevezése

Övezeti besorolás

Bruttó induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

Szentendre,
1881/A/3 hrsz. Bogdányi u. 15.

77 m2

öröklakás
társasház

Vt/K

32.300.000 Ft

1.000.000,- Ft

Pályázat beadásának határideje: 2020. január 27. 900
Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató
2000 Szentendre, Városház tér 3.
Módja: a pályázat benyújtható személyesen, vagy postai úton.
Az ajánlatot zárt borítékban „Szentendre 1881/A/3 hrsz., Bogdányi u. 15.” jeligével, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

Részletes Pályázati kiírás
Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan
nyilvános pályázat útján történő értékesítésére
A Kiíró: Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.), mint Kiíró (a továbbiakban: „Önkormányzat”)
nyilvános pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlan értékesítésére:
Cím

Terület

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti besorolás

Bruttó induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

Szentendre,
3561 hrsz., Egres utca 58.

732 m2

lakóház, udvar,
melléképület

Lke/2

43.090.000 Ft

1.000.000,- Ft

Pályázat beadásának határideje: 2020. január 27. 1100
Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató
2000 Szentendre, Városház tér 3.
Módja: a pályázat benyújtható személyesen, vagy postai úton.
Az ajánlatot zárt borítékban „Szentendre 3561 hrsz., Egres út 58.” jeligével, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

Programjaink elérhetők az online térben
ingyenes események a Szentendrei Kulturális
Központ Facebook oldalán, és YouTube
csatornáján.
beléPőjegyes Barlang online koncertek
az online-szentendre.jegy.hu oldalon.
Advent Szentendrén 2020 programok
Adventi koncert

Citera jazzklub – Kardos-Horváth János
feat. Dömény Krisztián online koncert
Ötödik Évszak klub online koncert
Borbély Műhely jazzklub online koncert
vendég: Várallyay Petra – hegedű
Kronoszinklasztikus Infundibulum /
titokzatostelepesek online koncert

Városi adventi gyertyagyújtások

A Front színház Ismétlés című előadásának
online bemutatója

MHAA Zenekar jubileumi koncert

VAN filmzenekar online koncert

SZENTENDREPROGRAM.HU

TÉLI ÚTÜZEM
Tudnivalók, tanácsok
Az utak téli takarításához a Városi Szolgáltató Felhívjuk figyelmüket a téli útüzem idejére vonatNonprofit Zrt. (és alvállalkozója), 8 db, GPS-szel fel- kozó, megállást, várakozást tiltó táblákra. Ez azért
szerelt munkagéppel áll Szentendre rendelkezésére. fontos, hogy szükség esetén elférjen az úton
a hókotró, valamint, hogy a hótömeg, melyet
A hidak és járdák letakarítását nem csak a munkagép maga előtt tol, ne tegyen kárt a pargépi, hanem kézi erővel is végzik a VSZ NZrt. koló gépkocsikban.
munkatársai.
Hóeltakarítás és jégmentesítés ügyében fordulA nagyforgalmú utak, közintézmények előtti terü- janak bizalommal Berner László hódiszpécserhez!
letek letakarítása prioritást élvez a kisebb for- Telefonszáma: +36 20 320 7216
galmú utcákkal szemben. Az utcák rangsorolását
a www.szentendre.hu oldalon tekintheti meg.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingatlanok előtt
a hóeltakarítás és síkosságmentesítés az ingatKérjük a gépkocsival közlekedőket, hogy fokozott lantulajdonos, -kezelő, -használó kötelezettsége.
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
spray a csomagtartóban!

A téli útüzem november 15. és március 15. között
van érvényben. Köszönjük megértésüket, türelmüket, együttműködésüket!

