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Tisztelt szentendrei vállalkozó!

Városunk a kormányzati elvonások és a koronavírus-járvány miatt, rendkívül nehéz helyzetben van. 
Ezért fordulok Önhöz, bízva Szentendre iránti elkötelezettségében. Ha vállalkozásának helyzete meg-
engedi, kérem továbbra is az önkormányzati rendeletben előírt mértékben fizesse be iparűzési adóját.
Ezzel Ön fontos közfeladatok ellátását segíti elő városunkban.

Ha Ön már benyújtotta a helyi iparűzési adóelőleg-kedvezmény nyilatkozatát, akkor is dönthet úgy, 
hogy adományoz a Szentendréért Közalapítványnak, illetve személyi jövedelemadója 1%-át is oda utalja.
A Szentendréért Közalapítvány számlaszáma: 11742087-20073857
Az Ön támogatásával – és a takarékos városi gazdálkodással – csökkenteni tudjuk a várost sújtó, drámai 
bevételkiesés hatásait. Azon dolgozunk, hogy Szentendre ne veszítsen vonzerejéből, hogy megőrizzük 
városunk értékeit, hogy fejlődő település maradjunk. Köszönöm, hogy Ön is tesz Szentendréért!

Fülöp Zsolt 
polgármester
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2009 óta minden évben a Városházán tartják 

óvodások és hagyományőrző csoportok szereplésével 

a Bálint-napi műsort, ami idén a járványhelyzetre 

tekintettel elmarad. 2012-ben a február 14-ét 

követő vasárnap hivatalosan is városi ünnep lett, 

s az ezen alkalomból szervezett rendezvényeken 

a nézők és résztvevők bepillantást nyerhetnek

a paraszti kultúra szokásaiba, hagyományaiba.

Ma február 14-ét Valentin-napként,

a szerelmesek ünnepének tekintik világszerte. Az ünnep 

eredete Szent Bálint február 14-i mártírhalálában 

keresendő, az azt övező szerelmi szertartások 

pedig valószínűleg a Római Birodalomban népszerű 

Lupercalia ünnep hagyományainak keresztényiesített 

formájából indultak ki. Szent Bálint Magyarországon 

főként a helyi németajkú közösségek körében 

számított népszerűnek, és leginkább a gyógyító 

erejébe vetett hit miatt fordultak hozzá.

Egy másik, szintén a római hagyománykörből 

eredő hiedelem szerint ezen a napon választanak 

párt a verebek, és ekkor térnek vissza útjukról 

a vándormadarak is, ami a tavasz közeledtét 

jelzi. Hazánkban elterjedt szokás volt ilyenkor 

madáreledelt szórni a kertbe: „csíkot söpörtek”, 

vagyis utat vágtak a hóban az udvaron, és oda 

szórták az aszalt gyümölcsöket, magvakat. A jó 

szerencse érdekében ezen a napon kezdtek hozzá 

a mezőgazdasági munkákhoz: párosították az 

állatokat, megmetszették a szőlőt, gyümölcsöst.

A járványhelyzet sajnos nem ad lehetőséget arra, 

hogy közösen emlékezzünk népszokásainkra. 

Azonban addig is, míg nem tudunk újra összegyűlni, 

a Szentendrei Hagyományőrző Nap alkalmából 

lapunk néhány írással segít „a tűz megőrzésében”.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„A tradíció nem a hamvak dicsérete, 
hanem a tűz megőrzése.”

(Gustav Mahler)
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Nekem a hagyomány
Bár sokfélék vagyunk, a hagyományaink bennünk élnek, alakítjuk majd továbbadjuk őket. ebben a hónapban azt kérdeztük az utca 

emberétől, hogy mit jelent neki ez a fogalom, milyen hagyomány fontos a számára.

Március 15-én van a nagymamám születésnapja, és rá három nap-

pal anyukámé. Ez az első alkalom, amikor kiülhetünk a kertbe, 

ilyenkor összegyűlik a nagycsalád. Ezt a szokást azóta tartjuk, 

mióta az eszemet tudom. (Anna)

A hazaszeretet és a kereszténység lenne, amit mondanék. Családi 

hagyomány a templomba járás, annyira, hogy a gyerekeim és az 

unokáim is eljárnak a misére vasárnaponként. És persze a kultúra 

is a hagyományunk része. (Zsuzsa)

Ahol élek, az egy szlovák hagyományú település. Nálunk nagyon 

élő dolog, hogy betlehemi játékot csinálnak karácsony közeledté-

vel. Aztán a gyerekek megtartják a Márton-napot, amikor vásárt 

rendeznek. Ezeket a tanítók is tovább adják, évről évre fennálló 

tradíció, csakúgy, mint farsangkor a kiszebábú égetése. (Marika)

A családi ünnepek, születésnap, névnap, karácsony, húsvét azok, 

amiket hagyományosan ülünk meg, illetve Szentendrén a nyári 

rendezvények, amíg meg voltak tartva. Ezek fontosak nekünk, és 

reméljük mehetünk még valamikor újra. (Lőrincz Mária)

A párommal minden évben Balatonalmádiba járunk le, most már 

négy-öt éve. Azért pont oda, mert ott volt a nagyszüleinek a nyara-

lója régen, és mindig megnézzük, ha ott vagyunk. (Ábel)

Összeállította: Zimre Zsuzsa – Fotók: Bellai László

A karácsony előtti mézeskalács sütés, borozgatás elmaradhatat-

lan a barátaimmal, aztán a karácsony meg a családdal egy nagy 

közös étkezés. Ahol táncolok, ott pedig minden karácsonykor 

egy páros versenyt rendezünk. Bár a Covid miatt most megtört a 

hagyomány, folytatódni fog. (Reni)
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Hagyomány és emlékezet Szentendrén

Bár a soknemzetiségű lakosság hitéletéhez kapcsolódó tradíciókban, 
szokásokban gazdag a város, ezek töredékét dokumentálták csak kellő időben. 
A macskaköves szentendrei utcákat gyermekkora óta koptató szerzőnk, 
a helyi közösség múltjának kutatója ezek közül idéz fel néhányat.

Az egyházi ünnepek hosszú időn át meg-

határozóak voltak Szentendrén is. Mivel a 

város a 17. század végétől szerb ortodox 

püspöki székhely volt, a szerb pravoszláv 

vallási közösségi hagyományok gazda-

gabban voltak jelen a mindennapi életben, 

mint az ország más településein. 1913-ig a 

városi elöljárók (bíró, később a polgármes-

ter, a képviselő-testületi tagok) többsége 

is szerb volt, ezért a városban nem csak a 

római katolikus államvallás ünnepei, szo-

kásai voltak a közéleti gyakorlatban jelen. 

Erre utalva mondták anno kicsit gunyoro-

san, hogy Szentendrén minden ünnepből 

kettő van. Míg a szerb ortodox vallásúak 

a Kr. előtt 46-ban kelt régi naptárhoz iga-

zodva tartották, tartják ma is ünnepeiket, 

addig más keresztények – az 1582-ben 

bevezetett és Magyarországon máig hasz-

nált Gergely-naptár szerint – tizenhárom 

nappal előbb.

Fürdés a jeges Dunában

Vízkereszt pravoszláv ünnepe, a január 19-i 

Bogojavljenje nagy ünnep és közösségi 

esemény volt. A ceremóniát a mai Görög 

utca végében a Duna partján tartották. Itt 

történt a vízszentelés ősi szokása a régi 

rituálé szerint, vonzó program volt nem 

csak a pravoszláv hívek körében. Különö-

sen a ceremóniának az a része, amikor a 

pópa a Dunába dobta a fakeresztet és a 

pravoszláv fiatal férfiak utána vetették ma-

gukat a jeges vízbe, hogy megbecsülést 

és dicsőséget szerezve elsőként hozzák a 

partra. A hideg Dunában való úszás tradí-

ciója mint szentendrei virtus fennmaradt 

akkor is, miután már nem tartották az ün-

nepet a Duna parton.

Erről tudósít az a fotó is, amely 1942-ben 

a KISOK stégjén, Bogojavljenje napján 

készült: fiatal férfiak a januári mínusz ti-

zenöt fokos hidegben úszásra készülnek. 

Keresztvetés után ereszkedtek a zajló 

Dunába. A Görgey Artúr Laktanya utászai 

ugyanis megőrizték a téli Dunában úszás 

szokását mint szentendrei utász hagyo-

mányt és virtust, amit a parancsnoki tiltá-

sok ellenére (elnézése mellett) lelkesen 

gyakoroltak. S hogy milyen erővel élt a ké-

sőbbi generációkban is, arra az az ifjúkori 

emlékem a példa, hogy 1966-ban az ak-

kor már hetven felett járó Schartner Gyuri 

bácsi a szigorú családi tiltással dacolva, 

januárban leszökött a Dunára úszni egyet.

Ha már Duna, érdemes szólni a folyóval 

kapcsolatos másik ünnepről is. Ez Nepo-

muki Szent János, a vízimolnárok és halá-

szok, a folyók, hidak, hajósok védőszentjé-

nek ünnepe. A szentet mint a gyónási titok 

mártírját tartják számon, aki IV. Vencel cseh 

király parancsára sem volt hajlandó meg-

szegni a gyóntatásra vonatkozó titoktartási 

kötelezettséget, akit a feldühödött uralko-

dó ezért kegyetlenül megkínoztatott, majd 

a Moldva folyóba vetették. Mivel sokan 

szerették és tisztelték, az emberek keresé-

sére indultak. Legendája szerint holttes-

tét apró fénypontok jelezték a vízben. A 

századfordulóra legnagyobb létszámúvá 

lett szentendrei nemzetiségi közösség, a 

szlovákok hozták magukkal tiszteletét. A 

Pap sziget alsó csücskénél lévő vízimal-

moktól indult minden év május 16-án az a 

csónakos fáklyás felvonulás, amellyel vé-

dőszentjüket ünnepelték a helyi halászok 

és vízimolnárok.

szelistyétől tresnya vodáig

Talán kevesen tudják, milyen fontos ese-

mény volt valaha Szentendrén a februári 

Szent Trifun ünnep. Ezen a napon a gaz-

dák kimentek a szőlőbe, ahol a díszes 

Trifun kalács elfogyasztásával, kisebb la-

koma keretében ünnepséget rendeztek. 

Egyebek mellett a szőlőtőke kapával való 

jelképes megütésével, bornak a tőkére 

való loccsantásával elvégezték a szoká-

sos rituálékat és a pópa jó termést kérve 

Istentől megáldotta a szőlőt. Ha magunk 

elé képzeljük, hogy a pomázi Szelistyétől a 

Podkamenig, az alsó Dézsma háztól a fel-

sőig, Cerovankától, Pismántól, Petyináig és 

Tresnya vodáig 24 dűlőben lehetett ilyen 

ünnepség, elképzelhető azt is, mekkora 

szekérforgalom és embertömeg lehetett 

Nepomuki Szent János szobra a Temető utcában

Szüreti felvonulás, 1959 - a kiskocsin Mihálylovits Gizella és Zweiber Ferenc | Forrás: FMC
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a határban. Nem csak a gazdák mentek 

ki a szőlőbe ezen az ünnepen, de ott vol-

tak a pópával együtt a barátok, kedves 

szomszédok, sőt még a szőlőmunkások 

vezetői is.

A hagyomány őrzése időnként még ak-

kor is fontos a közösség számára, ha an-

nak már nincs meg a gazdasági létalapja. 

Erre talán a legjellemzőbb példa a szü-

reti felvonulások története. Szentendrén 

közel kétszáz évig, amíg a filoxéra szinte 

egyetlen csapással le nem fejezte a vá-

ros virágzó szőlő- és borgazdaságát, a 

szentendreiek mindennapjait ezer szállal 

szőtték át a szőlőtermesztés és borkészí-

tés hagyományai és szokásai. Míg 1730-

ban 2161, 1770-ben már 18 ezer, majd a 

csúcson, 1870-ben 35 ezer hektós volt a 

szentendrei bortermelés.

Az 1930-as évek gyöngyösbokrétás típusú 

szüreti ünnepségeinek idején a szentend-

rei borok mennyisége ennek már az 5% -a 

sem volt. Nem csak a filoxéra következ-

tében változott meg az ünnepek jellege. 

Hanem azért is, mert a szerb nemzetiségi 

közösség 1913-ban elveszítette a város 

irányítását és először a 17. század vége 

óta nem szerb pravoszláv polgármestere 

lett Szentendrének. Az első világháború 

kirobbantását követő szerbellenes hisz-

téria idején Szentendrén is olyan mérték-

ben felerősödött a nacionalizmus, hogy 

a közösség a korábbi hagyományokat in-

kább hagyta átíratni, csak megtarthassa. A 

gyöngyösbokrétás mozgalom ajánlására a 

korábban nemzetiségi viseletbe öltözött 

dalmát, szlovák, szerb, német lányokból 

és fiúkból piros pártás magyar lányok a 

csikós kalapos magyar legények lettek. 

Mivel olyan erős volt a tradíció, annyira 

fontos volt a közösség számára a közel 

két évszázadig biztos megélhetést, nagy 

megbecsülést jelentő szőlő- és borkultúra, 

hogy akkor is ragaszkodtak ünnepeihez, 

amikor már ennek létalapja megszűnt. Így 

élte túl a háborút és az ötvenes éveket ez 

az ünnep és vált 1959-ben – a harmincas 

években volt legényegyleti ifjak rendezé-

sében – a város szinte teljes közösségét 

megmozdító népünneppé. Az idősebbek 

máig szeretettel és nosztalgiával gondol-

nak vissza ezekre a szüreti felvonulásokra. 

Ezért is fontos ennek a megújuló formában 

való megőrzése. Ha egy közösség ilyen 

hosszú időn át és eltökélten őrzi valamely 

hagyományát, az érdemes a továbbélte-

tésre.

A scsevapnak is jobb íze van 

sztaravodán

S ha szüreti ünnep, érdemes szólni Szent-

endre egykor emblematikus közösségi 

tereiről is, amelyek közül néhány külön-

legesen erős kötéssel él a város közem-

lékezetében. A Fő tér, a piacza, a Tem-

lomdomb, a Klissza, a Kálvária, a Nagyhíd 

(egybeírva), a Csapás és a Tabakosok ke-

resztje. Kucsera, Csicserkó, Mláka, Dobra 

voda, a Postás strand, a Derecskei, a Daru 

piac, a KISOK, és a többi, amelyek közül a 

Sztaravoda talán a legrégebbi ilyen fon-

tos közösségi tér. Két évszázada, nem 

csak az augusztus 19-ét követő vasár-

nap tartott ünnepe okán, amikor a szerb 

közösség Arsenie pátriárkára emlékezik 

itt és a forrás melletti emlékkeresztnél 

istentiszteletet, majd zenés pikniket tart. 

A Sztaravoda tradicionális helyszíne volt 

számos más közösségi rendezvénynek is 

az ezerhétszázas évektől a ‘70-es évekig. 

Ez a hely nem csak a pravoszláv közös-

ségnek, a turista egyletnek és az iskolá-

soknak volt kedvelt helye, hanem szinte 

minden szentendrei családnak. Tavasztól 

őszig szinte minden hétvégén „telt ház” 

volt. Gyakran égett a tűz, a bogrács, izzott 

a faszén a rostíj alatt. Erre utal az a mon-

dás is, hogy „a scsevapnak is jobb íze van 

Sztaravodán.” Voltak itt majálisok, Ma-

darak és fák napi rendezvények, szüreti 

ünnepek, cserkész találkozók és úttörő 

számháborúk, sőt ez volt az a hely mindig, 

ahol az éppen regnáló hatalom számára 

nem kívánatos személyek összejöttek, a 

harmincas évek szociáldemokratáitól a 

nyolcvanas évek lakitelkiekig sokan és 

sokfélék.

Anno itt történt a szentendreivé fogadás 

szertartása is. Bár ennek a forrásnál törté-

nő rituáléja esetleges és alkalmi volt, még-

is mindenki komolyan vette és akit szent-

endreivé avattak, az megtiszteltetésként 

fogadta. Így volt ezzel Kállay Benjamin 

korabeli országgyűlési képviselő is, bel-

grádi főkonzul és diplomáciai ügyvivő, az 

Osztrák–Magyar Monarchia későbbi közös 

külügyminisztere, akit a városba látogat-

va itt avattak tiszteletbeli szentendreivé. 

Az elkerített, nehezen megközelíthető és 

körbeparcellázott – valamikor rendezett, 

mára elfelejtett – árnyas völgy csak árnyé-

ka régi önmagának.

Benkovits György

Szentendrén minden ünnepből kettő van: 
a szerb ortodox vallásúak a Kr. előtt 46-ban 
kelt régi naptár szerint tartják az ünnepeiket, 
más keresztények tizenhárom nappal előbb.

Szüreti felvonulók az 1950-es évek végén | Forrás: FMC

Sztaravoda forrás
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RÖVID HÍREK

elvÁlik A szeNNYvíz A CsAPADéktÓl 

– MeGÚJUl A BelvÁrOsi CsAtOrNA-

hÁlÓzAt Az egyesített szennyvíz- és 

csapadékvíz-elvezető rendszer horda-

léka a nagyobb esőzéseknél elönti a kör-

nyék utcáit, épületeit. Ennek az itt élők 

számára régóta terhes és az idelátoga-

tók számára is kellemetlen, egészség-

ügyi szempontból rendkívül kockázatos 

helyzetnek vethet véget az a beruházás, 

amely az év elején startolt a belvárosban. 

A Közbeszerzési Értesítő alapján a mun-

kát alvállalkozók bevonásával a Colas 

Alterra Zrt. fogja kivitelezni, 536.724.171 

(bruttó 681.639.698) forintos áron. A kor-

szerűsítésre 2018-ban 300 millió forint 

támogatást nyert el Szentendre a Pest 

Megyei Önkormányzat pályázatán. Ezt 

követően 2019-ben és 2020 januárjában 

is közbeszerzési pályázatot írt ki az ön-

kormányzat. Az első esetben senki nem 

jelentkezett, a második esetben pedig 

a városi fedezethiánya miatt lett ered-

ménytelen a pályázat, itt a legolcsóbb 

megajánlott ár 900 millió forint volt. Mi-

vel a pályázat kimondja, hogy a megítélt 

300 millió forintot 2021 júniusáig fel kell 

használni, ezért a város lépéskényszerbe 

került. Fülöp Zsolt polgármester a régóta 

várt fejlesztés érdekében eredményes-

nek ítélte a legújabb pályázatot. A projekt 

megvalósításához a városnak 381 millió 

forintot kell előteremtenie, ezért a hosszú 

lejáratú hitelfelvétel és az ingatlaneladás 

lehetősége mellett döntöttek, melynek 

következtében a Karitász és a Vasárnapi 

Merőkanál által használt két ingatlan is 

eladásra kerülhet.

A lapzártánk idején kezdődő munkálatok 

miatt az Ady Endre utcára merőleges kis 

ösvényen, a MANK területe és a mellette 

Parkoló pályán

Bár 2017-ben jelentették be, hogy készül 

a HÉV-nél a P+R parkoló, három és fél 

évvel később még mindig váltócipővel 

érdemes oda érkezni.

2017-ben jelentette be a szentendrei ön-

kormányzat, hogy megkezdődik a Vasúti 

villasor – HÉV végállomás P+R parkoló ki-

építésének első üteme. Az ígéretek sze-

rint az első ütem megvalósítására 2017 

október-december között került sor. Az 

akkori tájékoztatás szerint a kivitelező a 

Build&Trade Kft. volt, mely 3000 nm-en 

talajcserét hajtott végre, illetve zúzott kö-

ves parkolófelületet alakított ki a terüle-

ten. A város bruttó 17.172.178 forintot szánt 

a fejlesztésre. A hivatalos átadás végül 

nem történt, az akkori polgármester Ver-

seghi-Nagy Miklós egy videóban mondta 

el, hogy bár nem készült el a parkoló, csak 

az útalap, az autósok használatba vehe-

tik azt. A város honlapjáról az is kiderült, 

hogy a BKV, mint finanszírozó visszalépett 

a projekttől. „A második fázisra pedig a 

2018-as költségvetésben különítenek el 

forrást. A projekt harmadik fázisa érinti az 

önkormányzati tulajdonba került területet, 

melynek teljes kiépítésére egyelőre nincs 

forrás” – írták a város honlapján 2018. feb-

ruár 15-én.

2019 októberében új vezetése lett a vá-

rosnak, Pilis Dániel, alpolgármester pedig 

az Index.hu-nak úgy nyilatkozott, hogy 

túlárazott volt a munka, és felkérték a 

VSZ Zrt.-t, hogy dolgozzon ki tervet a 

javításra. Akkor még arról volt szó, hogy 

meg kell oldani véglegesen a vízelveze-

tést és a parkoló burkolását.

Most, másfél évvel később a parkolót 

nehéz esős időben száraz lábbal el-

hagyni. A Szentendre és Vidéke megke-

reste Pilis Dánielt, hogy megtudja, mikor 

rendeződik végre a P+R parkoló állapo-

ta. Az alpolgármester tájékoztatása sze-

rint 2019 decemberében került sor az 

első karbantartásra, majd ezt követően 

2020 októberében a Városi Szolgáltató 

egy kisebb volumenű javítást végzett, 

mert az őszi esőzések megviselték a 

parkolót.

„A végleges megoldást a terület csa-

padékvíz-elvezetésének és szilárd út-

burkolatának kiépítése jelentené. Erre 

már elkészültek a tervek, ami a 2017-es 

tervezői költségbecslés alapján, akkori 

árakkal számítva bruttó 140 millió Ft-os 

beruházást jelentett volna. A tervek tehát 

elkészültek, már csak forrást kellene ta-

lálni a megvalósításhoz. Amíg a szilárd 

útburkolat nem kerül kiépítésre, addig a 

zúzottkővel borított terület rendszeres kar-

bantartásával lehet biztosítani a parkoló 

használatát” – írta megkeresésünkre.

Ám a tavalyi és az idei év nem tett jót a 

költségvetésnek, 2020-ban az önkor-

mányzat 783 millió forinttal kevesebből 

tudott gazdálkodni, a közvetlen kormány-

zati elvonások közel 230 millió Ft-ot tet-

tek ki. Ezért a 2020-as költségvetésben 

mintegy 140 millió forintot kellett lefa-

ragni a beruházásokból, fejlesztésekből, 

így vélhetően a parkoló is ennek esett 

áldozatául.

A város 2019-ben a Magyar Turisztikai 

Ügynökséghez nyújtott be pályázatot 

Belváros városkapu turisztikai parkoló 

szilárd burkolatának kiépítésére. 2020-

ban azonban kiderült, hogy a 2017-ben 

megítélt 8,2 milliárdos fejlesztési keret 

csak irányadó döntés volt. Ezért az al-

polgármester úgy véli: „ezek a fejlesztési 

keretek belátható időn belül nem lesznek 

lehívhatók”.

Hazai Attila főkertész | Fotó: Bellai László

P+R parkoló a szentendrei HÉV-állomásnál, 2021. február
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lévő lakóházak között 15 fát kell kivágni. 

A fákat az önkormányzat a belváros más 

zöldterületein pótolja, mivel a csatorna 

nyomvonalára és védősávjába nem lehet 

növényeket ültetni. Hazai Attila főkertész 

a terepbejáráson elmondta, hogy a pót-

lás többször iskolázott, előnevelt honos, 

mézelő fákkal történik majd, hiszen na-

gyon fontos, hogy a madarak mellett a 

méhek és a rovarok is új életteret kap-

janak.

A kivitelezés ideje alatt forgalmi válto-

zásokkal is kell számolni, elsőként a Te-

átrum parkoló – Rév utca – Bogdányi út 

által határolt területen és a Bogdányi út 

– Angyal utca közötti szakaszon.

vAN esélY Az iPA-kOMPeNzÁCiÓrA 

Közös levélben fordul a kormány illeté-

keseihez dr. Vitályos Eszter, a Fidesz Pest 

megye 3. számú választókerületének el-

nöke és Fülöp Zsolt, Szentendre polgár-

mestere. Erről a február 8-i személyes 

találkozó során egyeztek meg, amelyen 

részt vett Magyar Judit, a Pénzügyi és 

Ellenőrző Bizottság elnöke is. Városunk 

képviselői tájékoztatták elnök asszonyt 

Szentendre 2021-es költségvetési hely-

zetéről, a város finanszírozási gondjairól. 

Vitályos Eszter szerint a város költség-

vetésének benyújtására előírt határidő 

(február 15.) előtt döntés születhet Szent-

endre kompenzációjáról. Ennek érdeké-

ben a kérdéses levélben összefoglalják 

a város 2021-es finanszírozási gondjait, 

indokolva az iparűzési adó egyedi kom-

penzációjának szükségességét, a tavalyi, 

járvány okozta gazdasági visszaesés és 

a kormányzati elvonások ellensúlyozá-

sának fontosságát, továbbá áttekintést 

adnak a már elindított fejlesztési, beruhá-

zási projektek helyzetéről is – bemutatva, 

hogy ezek milyen terheket jelentenek az 

egyébként is forráshiányos városi költ-

ségvetésre.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége 

(MJVSZ) a helyi iparűzési adókiesés teljes 

kompenzációját kéri, és minden területre 

plusz forrásokat igényelne a kormánytól 

– írta meg a Népszava a szövetség birto-

kukba jutott levele alapján, amit Kapos-

vár fideszes polgármestere, a szövetség 

elnöke, Szita Károly és a pécsi ellenzéki 

alelnök, Péterffy Attila jegyez. A 23 me-

gyei jogú város közül 12 élén kormány-

párti politikus áll, a hír szerint a levél tar-

talmát illetően a szövetség tagjai között 

konszenzus volt.

JOGi elJÁrÁs MeGiNDítÁsÁt JAvAsOl-

JA A CYeB-vizsGÁlÓBizOttsÁG 2020 

szeptemberében kezdte meg munkáját 

az az önkormányzati képviselőkből álló 

vizsgálóbizottság, mely a CYEB Energia-

kereskedő Kft. és az önkormányzat között 

megkötött ingatlanszerződéseket vizs-

gálta. A bizottság elnöke Drávucz Zsolt, 

tagjai Magyar Judit és Pál Gábor voltak.

Mint azt korábban megírtuk, a CYEB in-

gatlan-csereszerződéssel vegyes tele-

kalakítási szerződést kötött 2019. már-

cius 19-én az önkormányzattal, a strand 

mögötti területre. Az energiagazdálkodó 

egy irodaházat tervezett a területre, amit 

a civilek hevesen elleneztek. A jelenlegi 

városvezetés megítélése szerint az ön-

kormányzatra nézve hátrányos feltételek 

kerültek a szerződésbe. A vizsgálóbizott-

ság célja annak kiderítése volt, ki, mikor 

és hogyan véglegesítette a szerződések 

szövegét. A jelentés szerint több elektro-

nikus levél eltűnt, törlésre került, így csak 

következtetni lehet arra, milyen döntés-

hozói mechanizmusok vezettek a szer-

ződésben leírtakhoz. A jelentés készítői 

egyebek mellett megjegyezték, hogy az 

önkormányzat a területre engedélyezte 

apartmanlakások kialakítását, és ezt a 

tényt eltitkolta. A vizsgálóbizottság fel-

hívta a figyelmet arra, hogy ez utóbbira, 

tehát szálláshely funkció létesítésére vál-

tozatlanul lehetőséget ad a szabályozás, 

ezért annak felülvizsgálatát javasolják, 

valamint azt, hogy a meghiúsulási köt-

bérterhek aránytalansága miatti peres 

eljárás megindításának lehetőségét a 

Hivatal vizsgálja meg.

A Fidesz-frakció az álláspontját a közös-

ségi médiában közölt nyílt levélben is-

mertette: szerintük a „vizsgálóbizottsági 

jelentés jogi és pénzügyi szempontból is 

silány anyag, stratégiai kérdésekkel nem 

foglalkozik és nem is tárt fel semmit”, 

ezért nem javasolták az elfogadását. A 

jelentést a Pénzügyi és Ellenőrző Bizott-

ság és a képviselők többsége elfogadta. 

A teljes dokumentum elérhető a www.

szentendre.hu oldalon.

kÖltÖzik A kAritÁsz és A MerőkANÁl 

A Dunakorzó egyik szép házát, a Bogdá-

nyi utca 13. alatti épületet (képünkön) el-

adhatja az önkormányzat, ezért távoznia 

kell az azt bérlő szervezetnek – derült ki, 

miután a Szentendre Barátai Egyesület 

nyílt levelet intézett a polgármesterhez 

ezzel kapcsolatban. A negyven hátrányos 

helyzetű gyereknek délutáni és hétvégi 

programot kínáló Szentendrei Szent Er-

zsébet Karitász Közösség vezetője, Kivés 

Zoltán a Szevi érdeklődésére elmondta: 

az önkormányzat már 2020 elején jelezte, 

hogy idővel szükségük lehet a kérdéses 

épületre, tehát őt egyaltalán nem lepte 

meg a bérlet felmondása. Blanckenstein 

György plébános és Kivés Zoltán 2021 ja-

nuárjában is egyeztetett a polgármester-

rel arról, hogy 2021. március végéig el kell 

hagyniuk az épületet. Bár Kivés Zoltán 

nagyon sajnálja a helyzetet, tiszteletben 

tartja a város döntését. Arra a kérdésre, 

hogyan és hol tud tovább működni a klub, 

még nem tudott válaszolni, de intézményi 

háttérként felmerült a Szent András Kato-

likus iskola és a Kolping Család Egyesület 

is. Az épületet a csatornaberuházáshoz 

szükséges önerő miatt kell értékesíteni. 

Hasonló sors vár a rászorulók élelmezé-

sét évek óta segítő Vasárnapi Merőka-

nál (VM) által használt épületre is, a volt 

Tüdőgondozóra, az egykori Terner-villára 

is. Pilis Dániel alpolgármester tájékozta-

tása szerint az érintett civil szervezetek-

kel a Vagyongazdálkodási Iroda egyeztet 

annak érdekében, hogy március végéig 

új otthont találjanak a tevékenységükhöz.

kieMelt BerUhÁzÁs lett A lUPA-tÓ 

feJlesztése Egy 2020. december 1-jén 

megjelent kormányrendelet nemzetgaz-

dasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházássá minősítette a Lupa-tó mel-

letti budakalászi és szentendrei partsza-

kaszokra tervezett magánberuházásokat. 

A jogszabály mellékletében szereplő 

ingatlanokra úgy lehet szállodát, szóra-

koztató, sport- és szabadidőközpontot, 

illetve vendéglátóhelyeket elhelyezni, 

hogy az építtetőknek a kormányrende-

letben előírt szabályokat kell betartaniuk 

az eddigi országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK), és a 

helyi építési szabályzat vonatkozó előírá-

sai helyett ott, ahol ezen szabályok eltér-

nek egymástól. A jogszabály indokolása 

szerint többek között azért nyilvánították 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű projektté a Lupa-tónál zajló 

beruházásokat, mert azoknak köszön-

hetően jelentősen javulhat a tó jelenleg 

csak szezonális működése, illetve így 

„15-20 fő éves alkalmazása válik szük-

ségessé”.

Fotó: Bácsi Róbert

Fotó: Bellai László
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ÚJABB elleNőrzés A kÖzteMetőBeN 

2021. január 8-án került nyilvánosságra 

egy videó, amely a koronavírus-járvánnyal 

összefüggésben méltatlan és kegyelet-

sértő állapotokról számolt be a szentend-

rei köztemetőben. Ezt követően vizsgálat 

indult, amely több hiányosságot is meg-

állapított. 2021. február 1-jén Fülöp Zsolt 

polgármester újabb ellenőrzést tartott a 

szentendrei köztemetőben, amelyen az 

önkormányzat munkatársai mellett a Pest 

Megyei Kormányhivatal, valamint a Nem-

zeti Népegészségügyi Központ illetékesei 

is részt vettek, jelen volt továbbá a teme-

tőt üzemeltető Interwork Kft. vezetője is. 

A vizsgálat résztvevői a januári látoga-

tás során felmerült hiányosságot ezúttal 

rendben találtak. A 2021 februárjában is 

érvényes veszélyhelyzet miatt továbbra 

is a polgármester gyakorolja a képvise-

lő-testület feladat- és hatáskörét, ezért 

Fülöp Zsolt a képviselőkkel való egyezte-

tést követően, véleményüket figyelembe 

véve februárban döntött egyebek mellett 

ebben az ügyben is. A köztemető szolgál-

tatási díjai 2021-ben változatlanok marad-

nak, amelyet a képviselők egyhangúlag 

elfogadtak, továbbá elfogadták a temető 

üzemeltetőjének beszámolóját is.

Jelesre vizsGÁzOtt A vÁrOs Az 

Ász-NÁl Ötös skálán átlagosan 4,3-ra 

értékelte a Pest megyei önkormányzatok 

korrupció elleni védettségét az Állami 

Számvevőszék (ÁSZ) a 2020-ban lefoly-

tatott vizsgálata eredményeként. Az el-

lenőrzést Pest megye 183 helyi önkor-

mányzatnál folytatták le. A vizsgálat arra 

irányult, hogy a helyi önkormányzatoknál 

és az azok gazdálkodási feladatait ellá-

tó önkormányzati hivataloknál megte-

remtették-e az integritás biztosításához 

szükséges feltételeket, a korrupció elleni 

védelmet garantáló szabályozásokat. A 

Szentendre Város Önkormányzatot és hi-

vatalát érintő vizsgálat jeles eredmény-

nyel zárult a csalásmentes környezet ki-

építése, az alapvető integritási feltételek 

területén.

elkészÜlt A BUDAPesti AGGlOMerÁ-

CiÓs vAsÚti strAtéGiA A február elején 

társadalmi vitára indított Budapesti Agg-

lomerációs Vasúti Stratégia az utóbbi 100 

év legnagyobb vasútfejlesztéseit átfogó, 

a fővárost és agglomerációját érintő elő-

városi kötöttpályás közlekedés – a MÁV 

elővárosi vasútvonalai és a hévvonalak 

– fejlesztéséről szóló dokumentum. Leg-

főbb célkitűzése az elővárosi kötöttpá-

lyás közlekedés versenyképessé tétele. 

A jövőben nem csak a mainál gyorsabban 

és kényelmesebben, hanem egységes 

bérlettel lehet majd utazni. A vonatok a 

mainál jóval sűrűbben járnának, a legfor-

galmasabb, fonódó szakaszokon néhány 

percenként követnék egymást. Felmé-

rések szerint ma tízből három ember vá-

lasztja a tömegközlekedést, amikor az 

agglomerációból a fővárosba utazik. A 

Stratégia célja, hogy 2040-ig összessé-

gében 80%-kal növelje az elővárosi vas-

útvonalakon utazók számát. A tervezett 

fejlesztésekről a budapestvasut2040.hu 

weboldalon lehet tájékozódni. Az utazó-

közönség véleményét, javaslatait 2021. 

március 6-ig a budapestvasut2040@

bfk.hu címre várja a Budapest Fejlesz-

tési Központ.

villANYszerelők vAGY NeONÁCik? 

Meglepő fordulat történt a Leányfalun 

náci SS-zászló kitűzésével mulatozó tár-

saság ügyében – írta a nyomozás újra-

indításáról szóló hírt közlő 444. A portál 

emlékeztet: egy Duna-parton sétáló ho-

lokauszt-túlélő férfi vette észre, hogy az 

egyik hétvégi ház homlokzatára kitűzték 

Adolf Hitler egykori pártja, az NSDAP ka-

tonai és védelmi szervezete, a Schutzs-

taffel (SS) zászlaját. A feljelentés nyomán 

Adria Cafe +36 20 448 8993 | adriacafe.hu
Adzuki Sushi & Wok +36 20 347 0494) | adzuki.hu
Aranysárkány Vendéglő +36 26 301 479 | aranysarkany.hu
Bibione Caffe Pizza & Bar +36 70 547 1373 | bibionecaffe.hu
Bistro St. André +36 30 214 0202 |   bistrostandre
Christine Cafe +36 20 369 7008 | cafechristine.hu
Corner Szerb Étterem +36 26300-027 |  corner.szerb.etterem
Dalmát Szamár Bisztró +36 26369397 |  dalmatszamar
Dorothea Bistro&Cafe +36 20 270 3070 |  Dorothea-BistroCafe
El Mariachi Étterem +36 26303 132 | elmariachi.hu
Forráspont Szentendre +36 20 457 8774 |   forraspontszentendre
From Sea Étterem +36 20 956 5361 | fromsea.eatbu.com
Kedves Kávézó +36 26 950 489 |  kedveskavezosztendre
Kereskedőház Étterem +36 70 649 2820 |  kereskedohazetteremszentendre
Karám Kisvendéglő +36 70 649 2820 |  karamkisvendegloszentendre
Korona Étterem +36 70  373 5011 | koronarestaurant.hu
Művész Étterem +36 26 311 484 | muveszetterem.hu
Otranto Pizza Bár +36 70 647 2242 | otrantopizza.hu
Palapa Mexikói Étterem +36 26 302 418 |  PalapaMexikoiBp
Panificio Il Basilico +36 30 449 9280 | szabiapek.hu
Pizza Mix +36 26 317 900 | pizzamix.hu
Pótkulcs Bisztró +36 70 210 0654 |  PotkulcsSzentendre
Skanzen Étterem és Pékség +36 30 562 7517 | skanzen.hu
Szentendrei Határcsárda +36 26 310 311 | szentendreihatarcsarda.hu
Teddy Beer +36 30 855 7731 |  TeddyBeerSzentendre
Tinto Resto +36 26 952 257 | tintoresto.hu
Trattoria Cardinale +36 26 309 444 | cardinale.hu

Budapest Vasút 2040

HIRDETÉS
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sok szentendreit érint a lakcím-felülvizsgálat

Bár első hallásra abszurdnak tűnik, nem 

ritka, hogy egy utcában ugyanazzal a 

számmal több ház is található, vagy lo-

gikailag követhetetlen sorrendben je-

lölték az utca jobb és bal oldalán épült 

házakat. Hazatalál mindenki, de lassab-

ban jut el, aki először látogat hozzánk, 

kihűl a pizza, mire megtalál a futár, hogy 

a komolyabb hátrányokról, a baj esetén 

várt mentők vagy tűzoltók késlekedé-

séről ne is beszéljünk. Ezt a kaotikus 

helyzetet segít megszüntetni Magyar-

országon az úgynevezett Központi Cím-

regiszter (KCR), melynek összeállításán 

egy 2014-es kormányrendelet nyomán 

évek óta fáradoznak a települési önkor-

mányzatok.

A szabványos címképzés fokozott kihí-

vást jelent Szentendrén amiatt, hogy 

évtizedekig nagyjából az volt a gya-

korlat, hogy a kérelmezők bemondása 

alapján kaptak az ingatlanok címeket. 

Áttekinthetetlen és rendezetlen címek 

sokaságát eredményezte az egyes terü-

letek átsorolása is, a telkek megosztása, 

összevonása, valamint a lakótelepeknél, 

lakóparkoknál alkalmazott különböző 

szisztéma szerinti házszámozás-, épü-

let-, betűjelezés és ajtószámozás. A Pol-

gármesteri Hivatal Hatósági Irodájának 

742 utca ingatlanának áttekintésével 

több mint 15 ezer címet kellett rendeznie. 

Ennek jelentős részével tavaly végeztek, 

ebben a félévben kerül sor azoknak a kri-

tikus utcáknak a rendezésére, melyek-

ben személyes egyeztetésekre, nyilat-

kozatok, alapító okiratok beszerzésére is 

szükség lehet a tisztánlátáshoz.

Harasztiné Szabó Krisztina, a Hatósági Iro-

da vezetője a Szevi érdeklődésére hang-

súlyozta: a címek felülvizsgálata során 

arra törekedtek, hogy elkerülhető legyen 

a tömeges újraházszámozás a városban. 

A 2016-os önkormányzati rendeletet mó-

dosítva a sokakat érintő lakcímváltozás 

elkerülhetővé vált például olyan ese-

tekben, ahol korábban egy egész utca 

felcserélve kapta a bal (páros) illetve a 

jobboldalra eső (páratlan) házszámokat. 

Továbbra sem engedélyezhető ugyanak-

kor, hogy egy utcában például több 1-es 

számú, 4-es vagy 74-es házszám legyen, 

vagy ne növekvő számsorrendben kö-

vessék egymást a házszámok, vagy ki-

maradjon a számozásból egy beépítetlen 

ingatlan.

Az eredeti elképzelés az volt, hogy la-

kossági fórumokon konzultálnak a vál-

tozásokról az ingatlantulajdonosokkal, 

erre azonban most a járvány miatt nincs 

lehetőség. Reményeik szerint hamarosan 

ismét lehet személyes megbeszélése-

ket tartani, de addig is a város honlap-

ján és Facebook-oldalán rendszeresen 

közzéteszik, hogy az adott hónapban 

mely területek kerülnek sorra, és hogy 

ezekben milyen jellemző problémák 

lehetnek a lakcímekkel kapcsolatban. 

„Kérjük a szentendreiek megértését és 

együttműködését. Kérdéseikkel fordulja-

nak bizalommal hozzánk, a 26/300-407 

telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@

szentendre.hu e-mail címen” – mondta el 

az iroda vezetője.

Indokolt esetben lakcímkezelési hatá-

rozat születik a változásról, amiről az 

önkormányzat jegyzője postai úton ér-

tesíti az érintetteket. Akik nem kapnak 

ilyen értesítést, azoknak a szabályok-

nak megfelelő volt a lakcíme. Változás 

esetén cserélnünk kell a lakcímkártyát; 

vállalkozás székhelyének (telephelyé-

nek) címváltozása esetén módosítani 

kell az alapító okiratot, az egyéni vállal-

kozói igazolványt. A Földhivatalnál és a 

közműszolgáltatóknál ugyanakkor nem 

kell bejelentést tenni, a változásról őket a 

polgármesteri hivatal értesíti. A személy-

azonosító igazolványokat és a járművek 

törzskönyvét sem érinti a módosítás, 

mert ezekben nincs lakcím feltüntetve. 

Továbbá az ingatlan tulajdonosa (kezelő-

je) köteles az új adat szerint módosított 

házszámtáblát a közterületről jól látha-

tóan az épületre, bejárati kapura (üres 

telken a kerítésre) kihelyezni, a határozat 

véglegessé válásától számított 30 napon 

belül.

Szentendre Város Önkormányzata a 

lakcímváltozással kapcsolatban fel-

lebbezési lehetőséget biztosít. A KCR 

előírásainak és a helyi szabályozásnak 

megfelelő fellebbezésekről a képvise-

lő-testület dönt.

a helyszínre érkezett rendőrség nem indí-

tott büntetőeljárást, elfogadták a ház tu-

lajdonosainak magyarázatát, mely szerint 

„ők villanyszerelők és egy kollégájuk 44. 

születésnapját ünnepelték és az ő tiszte-

letére tűztek ki egy villámszerű jelekkel 

kiírt 44-es számot.” Néhány hete a szent-

endrei járási ügyészség az érintetteknek 

írt levélben tudatta, hogy felülvizsgálta 

az eljárást megszüntető korábbi határo-

zatát és arra jutott, hogy a rendőrség nem 

nyomozott megfelelően, így a nyomozás 

megszüntetéséről szóló döntés is hibás 

volt. Az ügyészség levelében már nincs 

szó villámjelről, ellenkezőleg: megfogal-

mazásuk szerint a kiakasztott zászló „(…) 

egyezőséget mutat az 1925-ben felállí-

tott Schutzstaffel zászlajával”.

elMArAD A NéPszÁMlÁlÁs Másfél 

évvel elhalasztja a kormány az erede-

tileg 2021-re tervezett népszámlálást a 

járványhelyzet miatt. Idén tartották vol-

na a tízévente esedékes népszámlálást 

Magyarországon. Az adatfelvételt május 

1. és június 28. közötti időszakra tervez-

ték, annak előkészületei megkezdődtek. 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

további védelmi intézkedésekről szóló 

kormányrendelet február 5-i módosítá-

sa értelmében azonban a népszámlálást 

elhalasztják, 2022. október 1. és novem-

ber 28. között tartják majd meg. A nép-

számlálással kapcsolatos tudnivalókról a 

szentendre.hu folyamatos tájékoztatást 

nyújt.

Fotó: Bellai László
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„Hosszútávú megoldásokat keresünk”

A járványveszély és a helyi adóbevételek elvonása kritikus helyzetet 
teremtett a települési önkormányzatok számára. Hogyan finanszírozhatók 
az alapfeladatok, megőrizhető-e a közszolgáltatások színvonala? 
Fülöp Zsolt polgármesterrel a formálódó költségvetésről beszélgettünk.

szentendre két jól működő megyei in-

tézményt tart fenn, bár nem megyeszék-

hely. hogy sikerül megbirkózni ezzel a 

finanszírozási feladattal a kötelezők 

mellett?

A Ferenczy Múzeumi Centrum 2020-ban 

409 millió forintból gazdálkodott, ebből 

az állam 182 millió forintot biztosított, a 

fennmaradó részt Szentendre adófizető 

polgárai a helyi adóból 227 millió forint-

tal egészítették ki. Az idén az állam 175 

milliót szánt erre, a mi mozgásterünk pe-

dig tovább szűkült. Ahhoz, hogy életben 

maradjon ez az intézmény, a szentendrei 

adófizetők 187 milliós hozzájárulására van 

szükség. A könyvtár állami támogatása 

jelentősebb, ott „csak” 29 millió forintra 

van szükség a helyi adóból. Míg Szent-

endre éves költségvetése hozzávetőleg 

8 milliárd lesz, a megyeszékhelyeké 30-

40-50 milliárd forint. Teljesíthetetlennek 

tűnő feladat, de nem adjuk fel.

Sokan úgy tudják, hogy az állam az ön-

kormányzatokhoz delegált kötelező fel-

adatokat teljeskörűen megfinanszírozza, 

de ahogy a múzeumi, kulturális intézmé-

nyeink esetében nem ez a helyzet, más 

intézményeinknél, és más közfeladatok-

nál sem. A városi óvodáknál a 615 milliós 

állami normatívához 98 millió forintot kell 

hozzátenni, a bölcsődéknél az állam 143 

millió forintot ad, amit Szentendre polgá-

rai 76 millió forint városi résszel egészíte-

nek ki. Ezért húsbavágó a helyi iparűzési 

adó felezése – ami közel félmilliárdot 

vesz ki a városunk kasszájából –, mert 

ezeket a közszolgáltatásokat, hogy az 

elvárt színvonalon működhessenek, min-

den önkormányzat a központi támogatás 

mellett a helyi adókból finanszírozza.

Pogácsás Zoltán államtitkár úrtól a leve-

lünkre azt a választ kaptuk, hogy legyünk 

türelemmel és koncentráljunk a kötelező 

feladatokra, a többivel csak akkor tervez-

zünk, ha jut rá pénz. Ezen az úton nem 

szeretnénk elindulni, a szolgáltatások 

színvonalának megőrzésére törekszünk.

kerti Attila személyében új tanácsadó-

val egészült ki a stáb. A fokozott gazdál-

kodási nehézségek miatt volt szükség az 

ő bevonására?

Igen, ez a lépés gyors válasz volt erre a 

kihívásra, de az Ábrányi Emilről elneve-

zett városfejlesztési programunkban is 

szerepelt már az a célkitűzés, hogy új 

szellemben működtessük a városi cége-

ket, intézményeket. A megörökölt ellátó 

rendszer és városi cégháló fenntartására 

ma 1,5 milliárd forinttal jut kevesebb, mint 

2020-ban. Ezt kell lemenedzselni: nem ki-

sebb ellátó rendszert akarunk, hanem egy 

jobban, gazdaságosabban működő városi 

intézményrendszert, céghálózatot. Kerti 

Attila üzleti életben szerzett tapasztalata 

ebben segíthet, hogy a városi cégek mű-

ködését áthassa a piaci szemlélet. Úgy 

próbáljuk összerakni a városi céghálóza-

tot, hogy a jelenlegi abnormális állapot 

elmúlása után is érvényes legyen. A je-

lenlegi helyzetet ideiglenesnek tekintem. 

Tűzoltás helyett hosszútávú megoldáso-

kat keresünk.

Mik ezek a stratégiai célok?

Nem engedjük el a városrészi költségve-

tést, annak ellenére sem, hogy nagyság-

rendileg csökkenteni kellett. 2021-ben 

öt-öt millió forintot költhet el minden vá-

rosrészi közösség a saját prioritásai szerint. 

Fontos tanulási folyamat vár ránk, a város-

házán dolgozókra és a lakosságra is, hogy 

ebben az új keretben megtapasztaljuk, mi-

lyen döntésekkel, hogyan érhetjük el a kö-

zösen kijelölt célokat. A közösségi tervezés 

sem szorulhat háttérbe, és a Szentendrei 

Építési Szabályzat teljes újragondolása is 

prioritás marad. Végül, de nem utolsósor-

ban a Magyar Közúttal mindenben együtt-

működünk annak érdekében, hogy 2022 

első felében megkezdődhessen a 11-es 

út korszerűsítése. Azon vagyunk, hogy ez 

ne csak az aszfaltszőnyeg cseréje legyen, 

hanem újragondolt kanyarodó sávokkal, 

megújuló csomópontokkal folyamatos 

haladást biztosítson a városban.

A vszN zrt. tevékenységében milyen vál-

tozások lesznek?

A városi szolgáltató sok közfeladatot lát el, 

például a köztisztasági és a hulladékgyűj-

tési munkákat vagy a közétkeztetést – az 

utóbbira 100 millió forintot fordít a város, 

amit a szülői befizetések 32 millió forint-

tal csökkentenek. Néhány évvel ezelőtt 

1,2 milliárdos büdzsé keretében látta el a 

munkáját a cég, most hozzávetőleg 890 

millió forintot kap majd. Itt is változtatnunk 

kell: kevesebb pénzből kell lehetőség sze-

rint hatékonyabban elvégezni a közfel-

adatokat. A VSZN Zrt. vezérigazgatójának, 

Mandula Gergelynek a feladata, hogy ezt 

a teljesen új struktúrát, új működési rend-

szert kiépítsük.

Fülöp Zsolt | Fotó: Révai Sára
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Másként kell a zöldfelületeinkre is gon-

dolni. Több helyen tervezünk méhlegelőt, 

az egynyári virágok helyett több helyen 

évelő növényeket telepítünk. Nem elfe-

lejtve, hogy a köztereinknek szépnek kell 

lenniük, az ökológiai gazdálkodás szem-

pontjait érvényesítve fogjuk – a Szent Ist-

ván Egyetemmel együttműködve – a város 

közterületeit gondozni.

A legújabb kormánydöntés szerint május 

végéig az állami és önkormányzati ingat-

lanok után nem kell bérleti díjat fizetniük 

az éttermeknek, kávézóknak, konditer-

meknek.

Ez a V8 uszoda eddig befolyt bevétele-

it lenullázza. És emlékeztetnék: tavaly 

a gépjárművek után fizetett súlyadót is 

elvesztettük, ez 118 millió forint kiesést 

jelentett. Míg más európai országokban 

az állam plusz forrásokkal segítette a köz-

feladatok ellátását, nálunk forrást von el a 

magyar állam a helyi önkormányzatoktól. 

Ez a helyzet méltatlan és abszurd. Tavaly 

kétszer kértünk rendkívüli támogatást, az 

első alkalommal 134 millió forintot, amiből 

0,8 millió forintot ítéltek meg. A második 

alkalommal 19 millió forintot kértünk, és 1,5 

millió forintot kaptunk. Miért született az a 

döntés, hogy a 25 ezernél kisebb lélekszá-

mú települések automatikusan megkapják 

a kompenzációt, az ennél nagyobbakkal 

pedig egyenként egyeztetnek? Erre elfo-

gadható választ még senki nem adott.

A kompenzáció volt a fő témája annak az 

egyeztetésnek, amit vitályos eszter ál-

lamtitkár kezdeményezett a városveze-

téssel. Milyen eredményre jutottak?

Azzal kezdeném, hogy polgári gondolko-

dású emberként nem tudom elfogadni, 

hogy egy állam és önkormányzat közötti, 

közfeladat ellátásról szóló egyeztetésben 

egy párt választókerületi elnöke hozza-vi-

szi a híreket és próbál közvetíteni, „kijárni” 

bármit is. Államtitkár asszonynak is el-

mondtam, hogy ez a véleményem nem 

a személyének szól, hanem ennek az ab-

szurd helyzetnek.

Összeállítottunk egy táblázatot (ld. fent) 

arról, hogy a kötelező feladatok ellátá-

sához az önkormányzatnak mennyit kell 

hozzá tennie saját adóbevételből. Feltün-

tettük azokat a beruházásokat, amelyek-

hez nem elegendő az eddig megszerzett 

pályázati pénz. Ilyen a belvárosi csapa-

dékvíz és szennyvíz szétválasztása, itt a 

300 millió mellé még 420 millió forintra 

van szükség. Ezt az önkormányzat, ha 

másként nem megy, ingatlaneladásból 

biztosítja, de jobb lenne, ha nem kény-

szerülnénk erre. A másik kiemelt projekt 

a Vasvári úti óvoda tetőcseréje, ez hozzá-

vetőleg 80 millióba kerül. És ilyen a ter-

vezett városi kerékpárúthálózat, amely a 

HÉV-állomástól a Bükkös-patak partjának 

érintésével a pilisi kerékpárutakig, illetve 

a Skanzenig vezetne. Ez esetben a közbe-

szerzés becsült összege 552 millió forint, 

pályázati támogatásként 244 millió forin-

tunk van. A Fő téri Kereskedőház meg-

mentése is stratégiai jelentőségű, és a 

Templomdomb támfalának, kövezetének, 

csapadékvízelvezetésének megoldása is 

sürgető. Vitályos Eszter és munkatársai 

ezt a táblázatot átnézik, majd a listát kö-

zösen véglegesítjük és nyújtjuk be a pénz-

ügyminisztérium és a belügyminisztérium 

illetékeseinek.

ebben a súlyosan forráshiányos helyzet-

ben elkerülhetetlen, hogy valamelyik uj-

ját megharapja a város. Milyen fájdalmas 

döntéseket hoztak meg eddig?

A kultúrára az önkormányzat az állam-

tól – a múzeum és a könyvtár támoga-

tásán kívül – mindössze 26 millió fo-

rintot kap. Ebből kellene megcsinálni 

a szentendrei kulturális programokat, 

a tavaszi fesztivált, az Éjjel-Nappalt, a 

tervezett városrészi ünnepeket vagy az 

Ister Napokat például. A szentendrei 

identitáshoz hozzátartozó kulturális élet 

szűkítése a legfájdalmasabb döntések 

közé tartozik. De ebből a szükségből is 

szeretnénk erényt kovácsolni: több olyan 

programot fogunk meghirdetni, amihez 

az önkormányzat indító tőkét biztosít és 

amit ezután közösségi finanszírozásból 

igyekszünk megvalósítani, de természe-

tesen indulni fogunk minden lehetséges 

pályázaton is. A szentendrei rendészet 

munkájához nulla forint állami támoga-

tást kapunk, holott a rendészeink – a ren-

dőrséget helyettesítve – a helyi polgárok 

mindennapjaiban leginkább érzékelhető 

feladatokat látják el. Az ő működésüket 

is újra kell gondolnunk.

A bevételi oldalon milyen kitörési pon-

tokat lát?

Keressük a megfelelő partnereket, tár-

gyaltunk a nagyobb beruházásokat me-

nedzselő állami illetékesekkel is. Az a 

benyomásom, hogy nem-kormánypárti 

településként nem sok esélyünk van arra, 

Kötelező feladatok intézményi finanszírozása 
Önkormányzat 

által hozzáadott 
Normatíva Összesen:

Szentendrei Közös Önkormánzati Hivatal+ Városi kötelező feladatok, 

mint útkarbantartás, zöldterület karbantartás, közvilágítás 
984 608 000 Ft 366 754 000 Ft 1 351 362 000 Ft

Szentendre Városi Óvodák 98 330 000 Ft 615 862 000 Ft 714 192 000 Ft

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 75 835 000 Ft 143 568 000 Ft 219 403 000 Ft

Gondozási Központ Szentendre 108 932 000 Ft 62 297 000 Ft 171 229 000 Ft

Iskolai étkeztetés 100 045 730 Ft 120 552 000 Ft 220 597 730 Ft

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 28 830 000 Ft 250 584 000 Ft 279 414 000 Ft

Ferenczy Múzeumi Centrum 187 513 000 Ft 175 200 000 Ft 362 713 000 Ft

Városi Szolgáltató NZrt. 2020 Hulladékgazdálkodás vesztesége 73 000 000 Ft 73 000 000 Ft

Kötelező feladatok intézményi finanszírozása összesen: 1 657 093 730 Ft 1 734 817 000 Ft 3 391 910 730 Ft

MŰkÖDési hiÁNY (COviD+hiPA+intézmény) ÖsszeseN 3 142 403 084 Ft 1 734 817 000 Ft 3 391 910 730 Ft

kÖtelező felADAtOk fiNANszírOzÁsA 2020-BAN
(bölcsode, óvodák, iskolai étkeztetés, gondozási 

központ, útkarbantartás,
zöldterületek, közvilágítás, hivatali feladatok, 

hBPMk, fMC stb.)
(M = millió Ft)

A BÖlCsőDe, Az ÓvODÁk, Az iskOlAi étkeztetés
fiNANszírOzÁsA 2020-BAN (M = millió ft)

Önkormányzat
által hozzáadott

1657 M
(49%)

Állami
normatíva

1734 M
(51%)

Állami
normatíva

879 M
(76%)

Önkormányzat
által hozzáadott

274 M
(24%)
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hogy nagyobb volumenű beruházás jöj-

jön ide, vagy ha mégis, akkor azt nagy va-

lószínűséggel elvinnék innen. Legutóbb 

Mosonmagyaróvár környékén vette el a 

kormány a várostól azt a területet, ahol 

egy jelentősebb ipari gyártó kapacitás 

valósul meg, az ott keletkező iparűzési 

adóbevételt így a város helyett a megyei 

önkormányzat kapja meg. Mi inkább az 

alulhasznosított területeknek az újra-

gondolására fektetnénk hangsúlyt, a volt 

szovjet laktanyától a Görgey Laktanyáig 

húzódó városrészen, vagy a HÉV-állo-

más és a Rózsa utca környékén. Kisebb 

méretű kereskedelmi szolgáltató vagy 

akár gyártó kapacitásokat szeretnénk 

létrehozni ezeken a területeken, amelyek 

magas hozzáadott értékek állítanak elő.

számításaik szerint mintegy 468 millió fo-

rintos kiesést jelentene, ha minden helyi 

mikro-, kis- és középvállalkozás élne a 

helyi iparűzési adó felezésének lehetősé-

gével. levélben szólította meg az érintet-

teket, azt kérve, hogy a város érdekében 

mondjanak le erről a kedvezményről. Mit 

remél ettől a kezdeményezéstől?

Bár folyamatosan – ebben az interjúban 

is – a pénzről beszélünk, valójában érték-

rendekről beszélünk. Értékrend kérdése, 

amikor meghatározzuk, hogy a közfelada-

tainkat hogyan és miképpen szeretnénk 

megoldani. Értékrendet tükröz, amikor 

valaki felelősséget vállal és áldozatot 

hoz azért, hogy a közösség egy feladatot 

meg tudjon oldani. Tudva, hogy ezzel a 

gesztussal nem oldja meg a város költ-

ségvetési helyzetét, de szimbolikusan és 

a maga nagyságrendjében valóságosan 

is hozzájárul ehhez. Lehet erre vagy arra 

a pártra szavazni, ez teljesen mindegy, 

a lényeg, hogy szentendrei polgárként 

és vállalkozóként bárki dönthet úgy, ha 

megteheti, hogy a városáért – nem az 

aktuális polgármesterért vagy egy szim-

patikus pártért –, hanem a városáért áldo-

zatot hoz. Ki-ki annyit tesz hozzá, amennyi 

lehetősége van. Mi a legkisebb támoga-

tást is megköszönjük és a felhasználásá-

val pontosan el fogunk számolni. Az ilyen 

kezdeményezések megmutathatják, hogy 

sokkal több minden köti össze a szent-

endreieket, mint amiről úgy gondoljuk, 

hogy szétválaszt minket.

Bellai László

Építésügyi jogszabályváltozások
December végén számos építésügyi jogszabály módosítását fogadta el a kormány, me-

lyeknek döntő többsége 2021. január 1-jén már hatályba is lépett. A városunkat is érintő 

változásokat szentendre főépítésze, kiss Gabriella segítségével gyűjtöttük össze.

A településképi vélemény nem kötelez

2021. január 1-jétől nem bír kötelező erővel 

a polgármester által kiadott településké-

pi vélemény, vagyis akár abban az eset-

ben is kiadható az építési engedély, ha a 

településképi vélemény – amely a helyi 

tervtanács ajánlásán alapszik – azt nem ja-

vasolná. Év elejétől ugyanis az építésügyi 

hatóság (a Pest Megyei Kormányhivatal Épí-

tésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának 

Építésügyi Osztálya – a szerk.) már csak 

mérlegeli a településképi véleményben 

foglaltakat, vagyis eldöntheti, figyelem-

be veszi azt, vagy sem. A jogalkotó annyi 

garanciát biztosít, hogy ez utóbbi esetben 

a döntését a hatóságnak indokolnia kell 

majd. Ugyanakkor a jövőben is lehetőség 

van arra, hogy a megépült ház tekinte-

tében településképi kötelezési eljárást 

indítson a város, de Kiss Gabriella véle-

ménye szerint annak kimenetele, illetve 

hatékonysága jelen pillanatban nem meg-

jósolható.

Bővül a területi tervtanács hatásköre

Az irányadó szabályok szerint a helyi terv-

tanács olyan terveket tárgyalhat, amelyek 

más tervtanács hatáskörébe nem tartoz-

nak. 2021. január 1-jétől az örökségvédelmi 

engedély- és bejelentésköteles munkák 

tárgyalása a területi tervtanácsokhoz tar-

tozik. „Ez számunkra azért fájó – mondja 

a főépítész –, mert a műemlékjellegű 

belvárosunkban nagyon sok ilyen munka 

van, amelyekbe ezentúl még kevesebb a 

beleszólásunk. A területi tervtanácsokat 

most kezdik felállítani, válogatják a tago-

kat, nem tudjuk, kik lesznek azok. Csupán 

annyi látszik a jogszabályból, hogy ha egy 

adott város építkezését tárgyalják, akkor 

az illetékes területi tervtanácsba az adott 

város főépítészét is meghívják tagként, ám 

ebben az esetben sem lesz többletjogosult-

ságunk.”

Ráadásul a területi tervtanács véleménye 

sem lesz döntő, mert az engedélyt kiadó 

hatóság eldöntheti, hogy azt figyelembe 

veszi vagy sem. A területi tervtanácsokat 

megyénként az állami főépítész működte-

ti, ezért Kiss Gabriella, Fülöp Zsolt polgár-

mesterrel együtt megkereséssel él felé, és 

olyan tagokat javasolnak majd kinevezés-

re, akik ismerik Szentendrét, műemlékek 

terén jártasak, és munkájukkal már bizo-

nyították, elkötelezettek városunk épített 

környezetének védelme iránt.

A településképi kötelezés végrehajtása

2021. január 1-jétől a településképi köte-

lezési eljárások végrehajtója már nem a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hanem 

az érintett önkormányzatok. Míg korábban 

az adóhatóság zömében eljárási bírságok 

ismételt kiszabásával igyekezett rászorí-

tani a kötelezettet a végrehajtásra, addig 

az önkormányzatnak erre már nem lesz 

lehetősége, hanem a véleményben fog-

laltaknak való megfelelést a kötelezett 

költségére szankcióként rendelheti el.

Bővül a településképi bejelentés köre

2021. március 1-jétől minden esetben kö-

telező a településképi bejelentési eljárás 

a már meglévő épületek rendeltetés-

módjának, vagy a rendeltetési egységei 

számának változásánál. A rendeltetésmód 

tényleges megváltoztatását követően az 

önkormányzatnak hatósági bizonyítványt 

kell kiállítania, melynek határideje a koráb-

bi 60 nap helyett 15 napra csökken.

egyszerű bejelentés kiterjesztése

2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet idejé-

re egyszerű bejelentéssel építhető a hat 

lakást meg nem haladó, de legfeljebb 

1000 négyzetméter összes hasznos alap-

területű lakóépület is.

A településkép védelméről szóló 1/2018 (I. 22.) önkormányzati rendelet mellék-

lete határozza meg, hogy mely esetekben kötelező a településképi vélemény 

kiadása. Ezek az esetek egyes helyszínekhez kötve (pl. védett területen), illetve 

bizonyos nagyságrendekhez igazodva (pl. 200 nm-nél nagyobb üdülő épület, 

vagy jelen veszélyhelyzet idején 1000 nm-nél nagyobb lakóépület esetén) kerül-

tek meghatározásra. Szentendre Város polgármestere 2020-ban 32 településképi 

véleményt adott ki. A helyi tervtanács összesen 83 napirendi pontot tárgyalt, 

melyek között értelemszerűen egy terv több alkalommal is szerepelhetett. A 

főépítész körülbelül 110 beruházással kapcsolatosan tartott szakmai konzultációt, 

amely összesen megközelítőleg 200 egyeztetést jelentett.

Fotó: Andrew Wilus/pexels.com
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Nem elég 45 percig nagyszerűnek lenni

A Váci Tankerületi Központ 2020 decemberében „Az év intézményvezetője” 
díjjal jutalmazott három olyan iskolaigazgatót, aki a köznevelés területén 
kiemelkedő szakmai munkát nyújtott. Az egyik díjazott Kerezsi Csaba, 
a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium vezetője. Vele beszélgettünk.

Meglepte ez az elismerés?

Igen, mert egészen nagy a Váci Tankerü-

let intézményeinek és tagintézményeinek 

száma. Egyébként abban bízom, hogy csak 

közvetve szól a személyemnek – aminek 

nagyon örülök –, és azt az eredményeink-

kel érdemeltük ki, amelyek mögött évek 

közös munkája áll. 2007 óta vagyok igaz-

gató, de csupán néhány éve érzem azt, 

hogy a próbálkozásaink kezdenek beérni. 

Ezeknek a sikerét pedig alapvetően nem 

a tankerület megítélése adja, hanem az, 

hogy mennyien szeretnének nálunk ta-

nulni. Ebben pedig egyértelmű a pozitív 

elmozdulás.

A számok is ezt mutatják?

Igen, de természetesen ezt is a helyén 

kell kezelni, és nem megfeledkezni arról, 

hogy jelen pillanatban környékünkön igen 

kedvező demográfiai helyzet van. Persze 

ez csak egyik eleme a történetnek, hiszen 

élni is kell tudni a lehetőségekkel. Minden-

esetre a számok – a felvételizők létszáma, 

a tanulóink eredményeinek százalékai – 

egyértelműen a sikerünket igazolják.

Az imént azt mondta, a „próbálkozásaink 

kezdenek beérni”. Mik voltak ezek?

Röviden egy „jól működő iskola”, de ez így 

önmagában túl általános megfogalmazás. 

A célom a szervezeti kultúra megrefor-

málása volt, az, hogy egy együttműködő, 

egymás munkájára építő közösség jöjjön 

itt létre. Azt gondolom, jelen pillanatban 

mindennek ez az alapja – a nagy, egyé-

ni teljesítmények kora háttérbe szorulni 

látszik. Vagyis első lépésben arról kellett 

„meggyőzni” a kollégákat, hogy nem elég 

45 percig nagyszerűnek lenni a gyerekek 

között, mert ettől önmagában egy iskola 

bár nem lesz rosszabb, de jobb sem. Mind-

ez azonban szabályzatok, házirendek írá-

sával nem változtatható meg…

Milyen nehézségekkel nézett szembe?

A jó szervezetfejlesztés mindig szemé-

lyes motivációs eszközökre kell építsen. 

A közalkalmazottak helyzete ráadásul 

olyan, hogy anyagi jutalmazásra egysze-

rűen nincs lehetőség. Vagyis más eszközt 

kellett találni… Olyan célokat fogalmaz-

tam meg, amelyeket közösen, egymással 

összefogva lehetett csak megvalósítani. 

Ennek egyik eredménye például ma a 

Tandem tagozat, amelynek a tervezésé-

ben 10-15 ember – pszichológustól a pe-

dagógusig – vett részt folyamatosan egy 

éven keresztül. Idén már érettségizik az 

első ilyen osztály.

Mi ennek a tagozatnak a története?

Mi itt a Móricz Zsigmond Gimnáziumban 

abban hiszünk, hogy nem a versengésé, 

hanem az együttműködésé a jövő. Sze-

rettünk volna egy olyan képzési rendet, 

amely a jelenlegi köznevelési rendszerben 

elmegy a falig, de azt nem töri át. Szakít a 

hagyományos, nagy tudást átadni szán-

dékozó tanár, illetve a tudást, mint szivacs 

beszívó gyerek szerepeivel. Persze volt 

olyan elképzelésünk, ami nem vált be, de 

engedtük, hogy ez a képzés az indulást 

követően is alakuljon, és a gyerekek is for-

málták menetközben az eredeti elképzelé-

seinket. Ma már bátran ki merjük jelenteni, 

hogy egy alapvetően jól működő rendszert 

hoztunk létre, amelyre egyre nagyobb az 

igény is.

Milyen típusú gyerekeknek való ez a ta-

gozat?

Olyan gyerekek (illetve szülők, családok) 

lebegtek a szemeink előtt, akik valamilyen 

oknál fogva az alternatív pedagógiai mód-

szereket nem preferálják, de a jelenlegi 

köznevelési rendszerben is látnak korláto-

kat. Azokon a gyerekeken, akik nagyon jól 

vették a korai akadályokat, jól érezték ma-

gukat a hagyományos iskolarendszerben, 

szeretik a kiszámíthatóságot és önállóan 

képesek ellátni a feladataikat, nem biztos, 

hogy sokat segít a Tandem. Azokon viszont 

igen, akik a 45 percet nem szeretik csak 

Kerezsi Csaba | Fotó: Bellai László

kerezsi Csaba

Diplomáit 1994 és 2002 között szerezte az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, a Miskolci 

Egyetem Bölcsészettudományi Intézetében és Karán, valamint a Pázmány Péter Kato-

likus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Pedagógus szakvizsgái alapján közokta-

tás-vezető, érettségivizsga-elnök és emelt szintű tantárgyi bizottsági elnök magyar és 

történelem tantárgyakból. A 2014. évi pedagógusminősítések során mesterpedagógusi 

minősítést szerzett, azóta pedagógusminősítéseken és pedagógiai–szakmai ellenőrzé-

seken vesz részt az Oktatási Hivatal által kirendelt szakértőként. Egykori „móriczos” di-

ákként 1995-ben lett a gimnázium tanára, 2007 nyara óta pedig a gimnázium igazgatója.
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passzív befogadóként végigülni, szeretik 

más oldalról megközelíteni a dolgokat, aki-

ket jobban érdekel a „miért történt”, mint a 

„mi történt”. Céljaikhoz el tudják fogadni a 

tanári segítséget és szeretnek együttdol-

gozni másokkal.

ezt fejezi ki a tandem név?

Igen, hiszen akár a biciklire, akár az ejtő-

ernyőugrásra gondolunk, mindkettőben 

erősen jelen van az együttműködés. A ha-

gyományos rendszerben a tanár sokszor 

úgy indul órára, mintha háborúba menne. 

Ez azonban egy eleve bukásra ítélt törté-

net. A névvel azt is szeretnénk üzenni, hogy 

„Fogadjuk el egymást!”.

A másik nagy eredmény, ami a vezetése 

alatt jött létre a Móriczban az az Öveges 

labor.

Ez egy „most vagy soha” lehetőség volt, 

ugyanis olyan évek után, amikor még néha 

az áramellátás is gondot jelentett, ez a pá-

lyázat egyben esélyt adott az infrastruk-

turális fejlesztésre is. A térségből tíz ál-

talános iskola csatlakozott a programhoz, 

vagyis ők rendszeresen látogathatják ter-

mészettudományos óráikon az itt kiépült 

labort. Számunkra pedig azzal a további 

előnnyel jár, hogy a reál tagozatunk szín-

vonalát emeli.

Ön viszont magyar-történelem szakos 

tanár. Hisz abban, hogy az ember alkata 

eleve meghatározza őt a humán, vagy reál 

érdeklődésre?

Én véletlenül lettem magyar és történelem 

szakos tanár. A pedagógus pálya mindig is 

vonzott, szívem szerint történelem-földrajz 

szakra mentem volna, de akkor nem volt 

ilyen. Mindenesetre nagyon jó, hogy így 

alakult. Csak részben hiszek abban, hogy 

eleve el lenne rendelve, ki milyen alkat – azt 

gondolom, egy bizonyos szintig mindenkit 

el lehet vinni, és az érdeklődését mindenki-

nek fel lehet kelteni. Ugyanakkor – és ebben 

lehet, hogy nincs igazam – az én tapasz-

talatom az, hogy ha a reál tudományokat 

nagyon magas szinten szeretnénk művelni, 

ahhoz kell valami plusz, ami már a szüle-

téskor eldől.

igazgatóként is tanít?

Osztályom nincs, óráim viszont vannak, 

amelyek az iskola vezetése mellett szá-

momra felüdülést jelentenek.

Mik a jövőbeli tervei?

Az a tény, hogy éppen jó a helyzetünk, 

egyben nagy feladat elé is állít bennünket. 

Meg kell erősíteni a pozíciónkat, hogy ami-

kor majd a demográfiai helyzet nem lesz 

ennyire kedvező se mondhassa azt senki a 

Móriczról, hogy „egyszer valamikor jó volt ez 

a gimnázium”… Vannak a képzési rendszert 

érintő átalakítási terveink is, de ezekről még 

korai lenne beszélnem.

Ön szerint milyen az ideális gimnázium 

2021-ben?

Egyrészt megadja azt a tudást, ami egy 

jól sikerült érettségihez szükséges. Erre 

szerintem sok intézmény képes. Másrészt 

azonban egy olyan mentalitást is segít 

kialakítani a gyerekekben, hogy tudják, a 

céljaikért keményen meg kell dolgozniuk, 

munkájukban a legjobbra kell törekedniük. 

Ez nem könnyű feladat mostani világunk-

ban, ahol azt szeretjük, ha életünk minden 

pillanata jó és kellemes, és mindeközben 

már nem csak a focihoz ért mindenki, ha-

nem bármely tudományhoz hozzászól bárki 

bármely pillanatban. Jó lenne, ha a gim-

názium meg tudná a gyerekeket tanítani a 

tudás és az erőfeszítés tiszteletére, a nem 

másokon keresztülgázoló önérvényesí-

tésre, illetve arra ösztönözné őket, hogy a 

jelenükről és jövőjükről is felelősen gondol-

kodó polgárok legyenek.

Gálfi SaroltaForrás: mzsg.hu

Móricz Zsigmond Gimnázium
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Mivel foglalkoztál mielőtt idekerültél, és 

hogyan kerültél közel a mentéshez?

Pénzügyi informatikával foglalkoztam 

korábban, és emellett 12 éve hobbiként 

kezdtem el a saját kutyámat kutató-men-

tő négylábúnak kiképezni, a Pest Megyei 

Kutató-Mentő Szolgálatnál (PMKSZ). Ez 

eleinte csak egy könnyed szabadidős 

tevékenységnek számított, a sorozatos 

gyakorlás és képzés során azonban el-

kezdtem egyre komolyabban foglalkozni 

a témával. A kutyusom is egyre ügyesebb 

lett, az Alapítvány szakmai vezetésével 

már keresésekre is jártunk, éles beve-

téseken is részt vettünk, és az itt elért 

sikerek adtak egy löketet ahhoz, hogy 

komolyabban is foglalkozzunk a men-

téssel. A PMKSZ-en keresztül ismertem 

meg a mentésnek azokat a rétegeit, ame-

lyek által azzá váltam, aki most vagyok. 

Például önkéntes tűzoltó is lettem ennek 

köszönhetően.

Mikor jöttél rá, hogy szakmát szeretnél 

váltani, és hátat fordítanál a pénzügyi 

informatikának?

Ahogy egyre jobban belemerültem ebbe 

a másik világba, úgy kezdtem elengedni a 

számok világát. A történethez az is hozzá-

tartozik, hogy több, mint 20 évvel ezelőtt a 

búvárvizsgát is letettem, ennek köszönhe-

tően kezdtem el vízimentőként is dolgozni. 

Ez ráadásul mindkét vágyamat kielégíti, 

búvárkodhatok és menthetek is egyszerre.

Nagyon érdekes és izgalmas ahogy egy 

egyszerű négylábúból profi mentőkutya 

válik. hogyan történik a képzésük?

Folyamatos munkával érhető el. Van egy 

engedelmességi- és egy akadályteszt 

része, illetve van a szimatmunka. Mi a 

kutyákat elsősorban területkutatásra és 

romkutatásra képezzük. Ez a két leg gya-

ko ribb bevetéstípus, ami előfordulhat 

hazánkban. Amikor a kutyusok területku-

tatással foglalkoznak, légszimattal dol-

goznak, olyan embereket keresnek, akik-

hez nincsen közvetlen szagminta, nincsen 

vizuális megerősítés, csak azt tudjuk neki 

megtanítani, hogy a területen ülnek vagy 

fekszenek. Ha például az erdőben vagy 

bármilyen területen kutatunk valaki után, 

a kutyusnak már azt jeleznie kell, hogy 

valaki ül vagy fekszik a földön.,

Melyik mentésedre vagy a legbüszkébb?

Phobossal, a labradorommal volt egy 

különleges és sikeres mentésünk tavaly 

decemberben. Egy 82 éves eltűnt hölgy 

után kutattunk, szakadó esőben, és tud-

tuk, hogy minden perc számít. Végül egy 

kerítésben megkapaszkodva, 

ijedten, és kihűlten találtunk 

rá a nénire, akinek sikerült 

megmenteni az életét. Ret-

tentően büszke voltam akkor 

és vagyok most is Phobosra, 

hiszen neki ez volt az első 

éles kutatása, és azonnal si-

keressé vált. Fontosnak tar-

tom kiemelni, hogy egy ilyen 

keresés mindig csapatmun-

ka, a PMKSZ és a keresésben 

részt vevő más szervezetek 

tagjaival csak közösen tudtuk 

és tudunk más esetekben is 

sikerrel járni.

ezeket a tapasztalataidat a 

munkád során is fel tudod 

használni?

Abszolút! A mentési oldalon 

szerzett tapasztalataimat fel 

tudom használni abban, hogy 

a megelőzésben hatékonyan 

részt vegyek, tehát, hogy felkészüljek 

annak az elkerülésére, hogy baleset tör-

ténjen egy városi rendezvényen vagy 

bármilyen eseményen. A szentendrei ren-

dezvények biztonsági vezetőjeként ke-

rültem az önkormányzathoz, majd lettem 

időközben még pluszban először közbiz-

tonsági referens és a védelmi igazgatá-

si feladatok felelőse. Ahhoz, hogy ezen 

feladatokat még alaposabban láthassam 

el, további képzéseket és iskolákat is el-

végeztem, például a rendészeti vizsgát 

is letettem.

Vízer Helga

Lételeme az életmentés

Fekete András, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság igazgatóhelyettese 
nem mindennapi egyéniség. Sokszínű tehetség, szabadidejében megannyi 
tevékenységgel foglalkozik, s bár ezek az elfoglaltságok különbözőek, 
egy közös dolog mégis van bennük: mások megsegítését szolgálják.

Fekete András és Phobos

A PMKSZ-en keresztül ismertem meg 
a mentésnek azokat a rétegeit, amelyek által 
azzá váltam, aki most vagyok.
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„Itt a felnőttek is tanulnak”

Hagyományaink ápolása és továbbadása fontos feladat. 
Szentendrén három hagyományőrző óvoda is van, így aki ilyet 
keres, több lehetőségből is választhat. Ezek közül terjedelmi 
okokból kettőt, a püspökmajorit és a Bimbó útit mutatjuk be.

Püspökmajor lakótelepi 

Néphagyományőrző Mesteróvoda

26 éve folyik a magyar népszokások meg-

ismertetése a Püspökmajoron, ahol jeles 

napokhoz, ünnepi népszokásokhoz kap-

csolódó helyzeteket ismerhetnek meg 

a gyerekek. A játékos ismerkedés során 

mind az értelmi képességek, mind a kap-

csolatteremtő és beszédkészség fejlő-

dik. A játékok, népmesék, népdalok, népi 

megfigyelések és kézműves foglalkozá-

sok, mint a szövés, fonás, agyagozás, népi 

játékok, hangszerek készítése, nemezelés, 

gyöngyfűzés során sok új dolgot sajátíta-

nak el, és közben észrevétlenül tanulnak 

meg dolgokat. Ebben az óvodában nagy 

szerepe van a természetes anyagok (textil, 

fa, gyékény, vessző, gyapjú) használatának. 

A vegyes életkorú csoportokban a kicsik 

tanulhatnak a nagyobbaktól, a nagyok pe-

dig megtanulják, hogyan segítsék fiatalabb 

társaikat. Az óvodai nevelés része a nép-

tánc, a magyar népzene megismertetése 

a gyerekekkel, csakúgy, mint az évkörhöz 

kapcsolódó népszokások megismerése, a 

népi játékokban való elmélyedés.

Dr. Csépányi Péter Albertné óvodavezető 

szerint vannak, akik azért keresik ezt az 

óvodát, mert a néphagyomány éltetésével 

egyébként is kapcsolatban állnak, van, akit 

belső személyes indíttatás vezérel, de már 

az is előfordult, hogy anno ebbe az óvo-

dába járt a szülő. „Szerencsére egyre több 

kismesterséget ápoló szakma is megjelenik 

a szülők körében, mint a bőrdíszműves, ko-

vács, ács, akik kifejezetten hagyományá-

tadó óvodát keresnek.” És hogy hogyan 

kezdődött az egész? „Papp Kornélia és 

Kustánné Hegyi Füstös Ilona, a tagmúzeum 

munkatársa indította el, majd dolgozta ki 

a néphagyományőrző programot itt Szent-

endrén, így több mint 26 éve folyik a munka, 

ilyen módon.” A 132 gyereket fogadó, 5 cso-

portos óvodában helyet kapnak a sajátos 

fejlesztésű igényű, és mozgássérült gye-

rekek is. Nem kell megijedni, azoknak, akik 

bár kíváncsiak, de még nem ismerik ezt 

az óvodát, mert a mai kor gyermekeinek 

játékai ugyanúgy megtalálhatóak itt, mint 

a hagyományosak. „Nem tudjuk és nem is 

szeretnénk kizárni ezeket a játékokat, sem 

a kortárs bútorokat és tevékenységeket. 

A gyerekek nem egy múzeumba járnak, 

hanem egy harmonikus környezetbe.” A 

jeles napokhoz kapcsolódóan az óvónők 

beviszik a díszítő motívumokat, használati 

eszközöket, játékokat, és megismertetik a 

gyerekekkel. „Többféle eszközt mutatunk 

meg. Van malom, kemence, a napi munka-

eszközök. Van, ami díszítő elem, mint a falra 

felfüggesztett sarló, amelyet megmutatunk, 

de kis fasarlókkal meg is ismerkedhetnek a 

gyerekek. Van fűrészbak, lehet fűrészelni, és 

a nemezelés, szövés, gyöngyfűzés is jelen 

van az életünkben. De nemcsak fajátékok 

vannak, hanem például Götz baba is, amit 

öltöztethetnek a lányok.” Ahogy Dr. Csépá-

nyi Péter Albertné fogalmaz: „Van olyan la-

kótelepi gyerek, aki bár nem volt tájékozott, 

megismerte, megszerette, magáévá tette a 

népi hagyományokat, és rajta keresztül a 

családja is megismerhette őket.”

Műhelyszoba a Bimbó úti óvodában | Fotó: www.bimbo-ovi.hu



18
—

A
 T

É
M

A

több műfajban is játszol. Melyik zenész 

réteghez sorolod magad?

Elsősorban zenésznek tartom magam. 

Jobban szeretem ezt a megfogalmazást, 

mint azt, hogy népzenész, mert ebbe min-

dent bele tudok illeszteni, amit csinálok. 

A Zeneakadémián végeztem, népzene-

tanárként dolgozom a szentendrei ze-

neiskolában. Emellett játszom népzenét 

is, de minden műfajra nyitott vagyok. A 

misszióm, hogy a citerát kimozdítsam a 

kategóriákból, amik ráragadtak. Például, 

hogy egyszerű hangszer, amin nem lehet 

bonyolult dolgokat eljátszani, vagy hogy 

nem lehet művészi szinten citerázni. Azt a 

kategóriát se szeretem, hogy népi hang-

szer. Részben az, de helytállhat bármilyen 

stílusban – ahogy a hegedű sem csak 

klasszikus hangszer, jelen van a népze-

nében és a jazzben is. Ha a citerára azt 

mondjuk, hogy kizárólag népi hangszer, 

akkor elzárjuk az útját a fejlődés lehetősé-

gétől. A citerával való kreatív kísérletezés 

érdekel, azt kutatni, hogy milyen lehető-

ségek vannak a hangszerben. Emellett a 

népzenét is nagyon szeretem, és igyek-

szem ápolni.

hogy találtál rá a citerára?

Ez nem egy romantikus sztori. A nővérem 

a Balatonra járt citeratáborokba. Mikor 

mondtam anyámnak, hogy én is szeret-

nék, azt felelte, nem lehet úgy citeratá-

borba menni, hogy nem citerázok. Végül 

ebből a prózai okból beiratkoztam, és 

teljesen beleszerettem. Sokat számított, 

hogy nagyon karakteres oktatóim voltak. 

Az első citeratanárom, Nagy László olyan 

ember volt, hogy mikor vele megismer-

kedtem, én is rögtön citeratanár akar-

tam lenni. Később, középiskolában Varró 

Jánosnál tanultam, ő szintén példakép 

volt számomra. Nagyon meghatározó az 

ember pályáján, hogy kivel fut össze. Ha 

olyan tanárom lett volna, aki maga se sze-

reti, amit csinál, akkor biztosan máshogy 

alakul az egész.

Mi a citera előnye?

Szerintem pont az, amit sokan a hát-

rányának tartanak. A citera „bourdon 

hangszer”, ami azt jelenti, hogy van egy 

folyamatosan zengő kíséret, miközben az 

ember játssza a dallamot – ilyen hangszer 

még a tekerőlant vagy a duda. Ez többek 

szerint beszűkíti a citera lehetőségeit, 

mert azzal a kísérettel nem tudunk mit 

kezdeni. Szerintem pont ebben rejlenek 

izgalmas opciók, mert ezt a hátteret is te 

irányítod, mintha egy személyben lennél 

egy négyfős zenekar. Illetve az is nagyon 

izgalmas, amikor azzal játszik a citerás, 

mikor használja ezeket a kísérőhúrokat, 

és mikor nem, mikor játszik csak lent, és 

mikor fent. Így pedig ezernyi lehetőség 

nyílik, nem is beszélve arról a modern öt-

letről, hogy ezeket a kísérőhúrokat el is 

lehet hangolgatni, és újfajta hangzásvi-

lágok jöhetnek létre.

Mi vonzott a népzenéhez?

Először szerettem meg a citerát, mint 

hangszert, és utána alakult ki a kapcso-

lódásom a népdalokhoz. Vonzott, hogy 

a népzenében mindig megvan a lehető-

ség arra, hogy az ember kreatív legyen. 

Gondolok itt a díszítésekre, a stílusokra, 

amiken belül te alakíthatod a zenét, ahogy 

tudod.

A mai világban hol tart a népzene? hol 

lenne a helye?

A citera nem csak népi hangszer

A citera sokak szerint népi hangszer, egyetlen célja a hagyományőrzés. 
Vannak azonban, akik szerint a modern zenei palettán is 
van helye, csakúgy, mint a népzenének. Dömény Krisztián 
Junior Prima-díjas citeraművésszel beszélgettünk.

szentendrei Bimbó hagyományőrző 

Mesteróvoda

A Bimbó óvoda 2015-ben elfogadott 

Nyolcforrás Programjának célja a gyerme-

kek segítése abban, hogy eligazodjanak a 

környezetükben, megtanuljanak együtt-

működni, tevékenykedni, kommunikálni, 

és mindez a mesére és a népi kultúra át-

adására épül. Ehhez kapcsolódik az óvo-

da egyéni arculata, melynek alapja Bálint 

Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd című 

könyve. Az évkörben a jeles napok, ünnepi 

szokások kapnak hangsúlyt, a természet 

változásának megfigyelésével. A népi idő-

járást vizsgálva ismerik meg a környeze-

tüket a gyerekek, és a jeles névnapokhoz 

kapcsolódó szokásoknak is szerep jut eb-

ben az óvodában.

Az intézményvezetőt, Szigethy Miklósné, Il-

dikót arról kérdeztük, mit nyújt ez az óvoda, 

mennyire érzik fontosnak a szülők a hagyo-

mányokhoz való kapcsolódást. „Ma már 

egy teljes generáció az, akik nem élték meg 

a néphagyományokat, nem kapták meg ezt 

a tudást, és egyre többen szeretnék ezeket 

megismerni, átélni – meséli tapasztalatait. 

– A mostani mamák nem véltelenül járnak 

Ringató, Kerekítő foglalkozásra a babákkal, 

és kisgyermekekkel, hisz ott olyan mondó-

kákat, dalokat sajátíthatnak el, amit ré-

gen a nagyszülők, szülők a bölcső mellett 

énekeltek.” A megismerésben segítheti a 

szülőket, hogy az intézmény nyitott óvoda-

ként működik, így évente több alkalommal 

ellátogathatnak és megnézhetik, milyen 

környezetben vannak a gyerekeik. „Sok ter-

mészetes anyag vesz körül bennünket, illet-

ve olyan tevékenységeket ismerhetnek meg 

a gyerekek, mint például a nemezelés, fa-

ragás, amelyeket régen a szülők, nagyszü-

lők adtak át.” Ma már egy hagyományőrző 

óvoda az, amely eltér a megszokottól: „Far-

sangkor falufeljárást tartunk, népmesei hő-

söknek öltöznek a gyerekek, karácsonykor 

nem állítunk fát, mert úgy gondoljuk, hogy 

az a család ünnepe. Nálunk nem jön a Mi-

kulás, meghagyjuk a várakozás izgalmát, a 

készülődést, a titokzatosságot, mert nagyon 

fontos, hogy hogyan éli át azt a gyerek. És 

persze a Valentin-nap sem Valentin, hanem 

Bálint napja, hisz ezen a napom választot-

tak párt a verebek.”

Ildikó szerint a szülők nem csupán egy 

kedves, családias óvodát, hanem prog-

ramot is választanak, amikor mellettük 

döntenek. „A mindössze három csoportos 

óvodába 72 gyerek jár, akik akárcsak régen 

a nagycsaládoknál, vegyes életkorúak. A 

kisebbeknek tekintettel kell lenni a nagyok 

életére, a nagyoknak meg alkalmazkodni-

uk kell a kicsikhez” – tájékoztat az óvoda-

vezető.

Zimre Zsuzsa

A népzene akkor tud fennmaradni, 
ha sikerül úgy átadni, hogy a gyerekek 
megértik, miért jó részt venni benne.



19
—

A
 T

É
M

A

A hagyomány addig jó, ameddig nem akar 

a haladás útjába állni. Ha egy az egyben 

ragaszkodunk mindenhez, ami a hagyo-

mányban van, akkor az nem fog tudni a 

jelenben létezni. Ez egy téves út, mert a 

hagyomány – és a népzene – mindig élt. A 

paraszti társadalomban is emiatt változott 

állandóan, ahogy egy bizonyos dalt éne-

keltek vagy játszottak. Azt is fontosnak tar-

tom, hogy nem csak „jó” hagyomány van. 

Vannak rossz, káros örökségek is, illetve 

olyanok, melyeket már meghaladtunk, 

vagy új formát adunk neki. Például meg-

haladottnak mondjuk citerán a „bokázó 

díszítés” nevű zenei elemet, ma már nem 

szoktuk játszani, versenyeken kifejezetten 

nem ajánlott.

Ezért gondolom, hogy a világzene – 

amikor a népzenét elkezdik használni 

a zenészek – egy fantasztikus út. Ott a 

hagyomány egy lehetőség arra, hogy 

kapcsolódjunk a múlttal úgy, hogy azt a 

jelenben használjuk. Ha azt mondanánk, 

hogy a népzene csak teljesen eredeti 

formájában élhet, akkor megrekedne ott, 

hogy nem találnánk meg az alkalmazási 

területeit. Például Budapesten ma már 

menő táncházi élet van. Ott azon igye-

keztek, hogy beillesszék az éjszakai élet 

kínálatába a népzenét.

A népzene akkor tud fennmaradni, ha si-

kerül úgy átadni, hogy a gyerekek megér-

tik, miért jó részt venni benne. Ebben áll a 

pedagógusok és művészek szerepe: ha át 

akarnak adni egy üzenetet, akkor terem-

teniük kell valami olyat, ami izgalmas, és 

érdekli a jelent.

Mennyire érzed a saját pedagógiai és 

zeneszerzői munkádat hagyományőr-

zésnek?

Próbálok a hagyományőrzésnek és a ha-

ladó utaknak is teret adni. Az a népze-

nében az igazán csodálatos számomra, 

amikor emberek együtt énekelnek, együtt 

zenélnek különböző hangszereken – mi 

áthívjuk a tamburásokat vagy az éneke-

seket, hogy csináljunk egy közös számot 

a citerásokkal. A gyerekek imádni szok-

ták. Ez mindenképp hagyományőrzés, a 

citera autentikus vonalának továbbvite-

le. Emellett a szívügyem, hogy a citerát 

leválasszuk a népi hangszer kategóriá-

ról. Mi tanulunk Karib-tenger kalózait is 

citerán. Annak ellenére, hogy ezt sokan 

veszélyesnek tekintik, én nem látom an-

nak. A gyerekekben az marad meg, hogy 

a Karib-tenger kalózai menő, de menő 

volt együtt zenélni délszláv muzsikát is 

a tamburásokkal. Nem ez a fantasztikus, 

amikor a modern filmzene ugyanúgy hat 

rájuk, mint a közös muzsikálás? Idézem az 

egyik kedvenc rapperemet, a pomázi Busa 

Pistát: „kétféle zene létezik, tetszik, vagy 

nem tetszik”. Vele egyébként pont most 

csinálunk egy közös számot, amiben én 

citerázok, ő rappel.

A citera-rappen túl milyen szokatlan for-

mációkban dolgozol?

Zenélünk a Kaukázussal, egy alternatív 

rockzenekarral. Azért izgalmas, mert ez 

könnyűzene, és érdekes, hogy a citera itt 

hogyan tud helytállni. Láttam már néha 

ilyet, hogy egy-két szám erejéig bevon-

tak citerát a könnyűzenébe, mi viszont azt 

keressük, hol tud helyet találni magának 

a teljes felállásban. Ez nagyon fontos 

kérdés, mert a citera így tudja kikövezni 

az útját a nagyszínpadok felé. Emellett 

kísérletezünk citerás technóval, illetve 

goás irányzatokkal.

kikkel zenélsz általában?

Állandó formációm a ZitheRandom, Deb-

reczeni-Kis Helgával játszunk benne. Sas-

vári Bori népdalénekessel szoktunk együtt 

zenélni, bluest, jazzt, mindenfélét alko-

tunk. Man Hanival folk-technót játszunk. 

Engem körülvesznek a kreatív emberek, 

mindig mással dolgozom. Ez egy nagyon 

aktív közeg, ami állandóan inspirál.

Vas Julianna

Dömény Krisztián | Fotó: Szianosz Artemisz

CÍMLAPSZTORI

Szentendre történetét, gazdaságát év-

századokon át a szőlőtermelés határozta 

meg. A 17. században a török elől menekü-

lő, Szentendrén nagy számban letelepedő 

szerbek művelték az első szőlőskerteket, 

melyek a 19. század végére összesen 2500 

holdat foglaltak el a város körül.

A szőlőtermelés azonban nagy gazda-

sági kockázatokkal járt. A tavaszvégi vi-

harok, jégesők gyakran az addig egész-

séges szőlőt is tönkreverték. Ezért a 

szőlősgazdák ügyüket az égi hatalmak 

elé terjesztették, és a 18. század végén 

a mai Dézsma utca és Ady Endre út sar-

kán szőlőindákkal díszített keresztet ál-

líttattak. A hiedelmek szerint azért esett 

a választás erre a helyre, mert 1706-ban 

itt búcsúzott népétől a szerbek pátriár-

kája bécsi utazása előtt. Valószínű azon-

ban, hogy a kereszt szőlőtermeléshez 

fűződő funkciója miatt került jelenlegi 

helyére, ugyanis a vele szemközti sar-

kon állt a dézsmaház, ahol szüret idején 

a szőlősgazdáknak le kellett adózniuk 

termésük egytizedét, az ún. szőlődézs-

mát. Emellett több szüreti hagyomány 

is a kereszthez köthető: többek között 

itt vendégelték meg egymást a munka 

végeztével a szőlősgazdák.

A jelenlegi, közterületen álló oszlop az 

eredeti másolata, ugyanis az eredeti a Fe-

renczy Múzeum gyűjteményét gazdagítja.

Forrás: Török Katalin – Wehner Tibor: Szent-

endre Monumenta, MMA Kiadó Kft. 2020.

Fotó: Csíkszentmihályi Márton
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Könnyű lenne a fenti kérdésekre rávágni, 

hogy a keresztény szeretet az indok, de a 

hetven levelező legalább hetven külön-

böző okot tudna mondani. A Szentendrén 

és környékén élő Gabit, Klárit, Gyöngyit, 

Istvánt és Editet kérdeztem arról, mit ad 

nekik az önkéntes munka, hogyan tudják 

elfogadni azt, amit levelezőpartnerük tett, 

és milyen sikereket könyvelhetnek el.

Világ, amit senki nem akar megismerni

Gabi és családja évekkel ezelőtt kapcso-

lódott be a programba, egy életfogytiglan 

büntetését töltő elítéltnek írnak hétről hét-

re. A kezdeti félelmet felváltotta a kíván-

csiság, hogy meglássák, milyen ember éli 

az életét a néhány négyzetméteres cellá-

ban. Kiderült, hogy Péter (nevét megvál-

toztattuk – a szerk.) ugyanolyan gondokkal 

küzd, mint bárki más, és pont ugyanarra 

is vágyik. Gabi nem kevesebbet állít, mint 

hogy ő és a családja kapott egy igaz ba-

rátot, akinek egyvalamiből több van, mint 

bárki másnak. Ez pedig az idő. Idő arra, 

hogy meghallgassa a barátait, és idő arra, 

hogy sok-sok oldalon át írjon az életéről, 

érzéseiről, fájdalmairól és örömeiről. Még 

arra is van idő, hogy levélben sakkozzon 

Gabi fiával, ami biztosan elnyerné a világ 

leghosszabb meccse Guinness rekordot, 

hisz már négy éve tart. Gabi szerint az, 

hogy másra is gondolnak, figyelnek, építi 

a házasságát és a családját is. Példát mutat 

a gyerekeknek, egy másik világba való be-

tekintés lehetőségét, azt, hogy egy olyan 

világra fókuszáljanak, amit senki nem akar 

megismerni.

Az etikai kódex szerint tilos a hittérítés, 

persze ebből nem következik az, hogy ne 

lehessen hitről, vallásról beszélgetni, sőt 

ez gyakran szóba is kerül. A legnagyobb 

nehézséget mégsem az elítéltek jelentik, 

inkább az, hogy a levelezők nagy része 

azzal szembesül, nem fogadja el család-

juk, szűkebb és tágabb baráti körük, hogy 

rabokkal leveleznek.

„Majdnem 20 éve levelezem – kezdi tör-

ténetét Gyöngyi. – Egyik karácsony előtt 

olvastam, hogy lehet csomagot küldeni a 

börtönbe, olyanoknak, akiknek senki nem 

küld. Elküldtem az ajándékot, majd a köszö-

nő levélben megkérdezték, hogy vállalnék-e 

levelezést egy elítélttel. Igent mondtam. Misi 

jelenleg 30 éves büntetését tölti, 10 év múlva 

szabadul. Nehezen indult, megkérdeztem 

miért ül, le is írta. Komoly barátság alakult ki 

köztünk, és rájöttem, hogy én is sokat kapok 

tőle. Misinek, mint minden embernek szük-

sége van arra, hogy az emberi méltóságát 

tiszteletben tartsák. Levelezésünk ajándéka 

a magánkiadásban megjelent Életregény. 

Egy éven keresztül rendszeresen küldte Misi 

azt a hatalmas anyagot, melyből a regény 

készült. Sok rabra nagy hatást gyakorolt. 

Számomra megdöbbentő, hogy ez az ember 

tele van tervekkel, és nagyon várja, hogy 

szabaduljon. Ő azt mondja, nekünk köszön-

heti ezt.”

Ítélkezés nélkül

Edit levelezőtársa, aki nagy utat járt be a 

büntetés-végrehajtási intézményben, jó 

magaviselete miatt heti 40 perc Skype 

beszélgetési lehetőséget kapott, így már 

online is tudnak találkozni. „Nagy élmény 

számomra, hogy leérettségizett a börtön-

ben, aztán teológiára járt, és az általam 

összeállított lelkigyakorlatos könyv ima-

gyakorlatait végigcsinálta, és még reflexiót 

is írt szinte minden nap. Ezek az emberek 

– mondja Edit – az életük egy vagy több 

pontján rosszul döntöttek, de nem velejéig 

rosszak. És azáltal, hogy olyanokra talált, 

akik elfogadják, hitte el, hogy Isten szereti.”

István nem éli át azt a szoros lelki kapcso-

latot, amiről a többiek beszámoltak. „Én 

egy nagyon zárt és pozitív keresztény közös-

ségben élek negyven éve. A levelezőtársam 

a Hit Gyülekezetének aktív tagja, ott szólít-

„Legalább annyit kapok, amennyit adok”

Miért levelezik valaki börtönben élő emberekkel? 
Miért várják izgatottan elítéltek sokoldalas leveleit hétről hétre? 
A Mécses Szeretetszolgálat Börtönpasztorációs karitatív munkájában 
résztvevő környékbeli önkéntesekkel beszélgettünk.

A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság a börtönökben fog-

vatartottak lelkipásztori gondozására alakult szervezet. Dr. Majzik Mátyás alapította 

1991-ben, aki 2005-ben bekövetkezett haláláig irányította a szeretetszolgálatot. Bör-

tönmissziós és reintegrációs tevékenységet folytatnak. Levelezőszolgálatuk jelenleg 70 

fővel működik, anonim módon. Karácsonykor csomagküldést szerveznek az elítélteknek, 

melyekre várják az adományozókat. A társaság védnöke Dr. Beer Miklós nyugalmazott 

váci megyéspüspök..

Fotó: Rhodi Lopez/unsplash.com
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tatott meg. Mostanában az a téma, hogy 

2-3 év múlva szabadul, és ez egy feszültség, 

trauma számára. Kérdés, hogy mi lesz vele, 

ha kikerül a burokból?”

Az önkéntesek mind keresztények, külön-

böző felekezetekhez tartoznak, de olyan is 

van köztük, aki nem gyakorolja a vallását. 

Persze mindenkit foglalkoztat, hogyan le-

het elfogadni azt, amit a levelek címzettje 

tett. „Az előítéletek évek alatt szűnnek meg, 

és úgy alakulnak, ahogy az értékrendünk 

változik. Ha megismered egy ember élet-

történetét, akkor megkérdőjelezed a fele-

lősségét bizonyos helyzetekben. Nekünk 

nem dolgunk ítélkezni” – fogalmaz egyikük. 

„Velejéig romlott senki nem lehet, mert Isten 

nem teremt selejtet. A legnagyobb ajándék, 

hogy megszabadul az ember az előítéletek-

től” – teszi hozzá István.

A rácson innen és túl

Vannak, akik találkoznak is az elítéltekkel, 

és ez nem mindig könnyű. Van, aki egy-

általán nem tartott levelezőpartnerétől, 

más aggodalommal várta az első alkalmat. 

„Az első látogatás előtt nagyon izgultam. 

Félelmetes gyilkosnak képzeltem a part-

nerem, erre odavezettek egy vékonyka, pici 

emberhez. Csodálkozva néztem, hogy ez 

lenne az a többszörös gyilkos? Ahogy Misit 

megismertem, nagyon sok szeretetet, oda-

figyelést, segíteni akarást tapasztaltam. Ő 

semmiképpen nem szándékos gyilkos, egy-

szerűen csak rosszkor volt rossz helyen” – 

mesélte Gyöngyi.

Rendszeresen részt vesz a munkában Gabi 

egyik lánya, Klári is, aki olyan dologgal 

szembesített, ami – bevallom – eszembe 

se jutott. „Nemcsak nekünk kell elfogadni 

őket, hanem nekik is minket. Nagy a sza-

kadék, de a megismeréssel hidat építünk 

együtt.”

A mai napig úgy tartják, hogy a Mécses-le-

velezők a börtön krémjét alkotják. Nem 

véletlenül. Az évek alatt közösséget 

épített a társaság. Bár nehéz elintézni a 

látogatást, az anonimitás miatt csak spe-

ciális körülmények közt, ritkán engedett, 

tavaly március óta pedig egyáltalán nincs 

rá mód. Így a csapat online szervez kö-

zösségi alkalmakat, havonta egyszer a 

börtönkápolnába.

Ezeken a beszélgetéseken Beer Miklós 

nyugalmazott püspök atya rendszeres 

vendég, a következő alkalomra Kocsis 

Fülöp érsek atyát várják. A hangsúly a be-

szélgetésen van, a háromórás alkalmak 

során sok mindent kapnak a résztvevők, 

legyenek a rácson innen vagy túl. Végül: 

vannak-e nagy sikerek? Attól függ, mit ne-

vezünk annak. „Kicsi az esélye a sikernek, 

és a siker a lelkekben alakul ki, ha kiala-

kul. Fontos, hogy aki ezt az utat választja, 

a feltétel nélküli segítés mellett voksoljon, 

mert különben csalódás lesz a vége. Ha va-

lakinek az unaloműzés, a saját bajról való 

elfeledkezés a célja, akkor nem biztos, hogy 

ezt a szolgálatot kellene választania.”

Zimre Zsuzsa

Martos (Szánthó) Katalin (1947–2020) emlékére
Mit is mondhatnék, mit is írhatnék? Fáj-

dalom. Mennek el sorban azok a szemé-

lyek, akik Szentendre múltjában fontos 

szerepet játszottak. Martos Kati elhuny-

táról nemrég értesültem, a váratlan hír 

mélyen megrázott, 2020. december 

1-én távozott közülünk.

Évtizedekig barátságban voltam Szánt-

hó Imrével és feleségével, Martos Kata-

linnal. Szánthó Imrével egyszerre vol-

tunk fiatal város- és művészetszerető 

ifjoncok. Sokszor együtt kávéztunk a 

Csorbadzsi kávéházban, ahol megvi-

tattuk a város ügyes-bajos dolgait. Egy 

idő után Kati kiköltözött Szentendrére 

és attól fogva csak együtt lehetett lát-

ni őket. Martos Kati különleges egyé-

niségként élt közöttünk, aki Szánthó 

Imrének nemcsak szerelme, felesége, 

hanem egyenértékű társa lett. Ő is tö-

kéletesen lokálpatriótává vált. Amikor 

megismertem redkívüli képességeit, 

mindent megértettem. Mindketten a 

Goldbergerben dolgoztak egy helyen, 

és az együttgondolkodás összeolvasz-

totta őket. A közös életük során Szánthó 

Imre művészi alkotómunkáját megértő 

társként kísérte. Letelepedése Szent-

endrén eseményszámba ment és nagy 

megtiszteltetésnek éreztem hogy Kati 

barátjává fogadott.

Imrével hosszú évekig rendszeresen 

összejártunk. Amíg egyedül élt a nagy-

papa házában, a telek Dunához közeli 

épületében lakott, az emeleten. Miu-

tán Katival összeköltöztek, egy külön 

épületet emeltek a telek felső részén, 

ahová az árvíz ritkábban látogatott. Ide 

jártunk eszmecserékre. Az épülettel 

kapcsolatos összes műszaki dolgot Kati 

intézte. Rendkívüli gyakorlattal ügyesen 

bonyolította az ügyintézést és az admi-

nisztrációt. Ennek következtében Imre 

szabadon dolgozhatott és naplószerű-

en írt. Kezdetben a Pest Megyei Hírlap 

szentendrei számában jelentek meg írá-

sai, később a Szentendre és Vidékében 

is megtette észrevételeit.

Szánthó Imre művészi tevékenysége 

mellett szenvedélyesen figyelte a város 

mindennapi életét. Ebbe Martos Kati is 

bekapcsolódott, ha kellett tárgyaláso-

kon, vitákban a város hivatalnokaival, 

logikus érvrendszere kiváló dip lo má-

ciai érzékkel párosult. Kati mindemel-

lett rendkívül igényesen fotózott és jó 

ízléssel rendezte Imre kiállításait.

Az évek során számtalan Szánthó-kiál-

lítást nyitottam meg. Többek között az 

első nagy kiállítását a főtéri Szentendrei 

Képtárban. Az élet furcsaságai közé tar-

tozik, hogy Imre utolsó kiállítását a Bar-

csay Iskola Galériában is én nyitottam 

meg 1998 tavaszán. Akkor még gon-

dolni sem mertük, hogy ugyanabban 

az évben egy tragikus esemény is tör-

ténni fog. Egyheti kórházi kezelés után 

Szánthó Imre Szentendre Pro urbe-díjas 

művésze elhunyt, a díszpolgári címet 

posztumusz kapta meg. Még halála 

előtti napon Katit, akit már az aggódás 

idegileg megviselt, én vittem be a Ko-

rányi Tüdő Kórházba. Akkor láttam és 

beszéltem Imrével utoljára.

Martos Kati életének az a része, amit 

Szentendrén töltött, bizonyította, hogy 

ez a város volt a mindene és Imre mel-

lett a másik nagy szerelme. Engem il-

letett az a megtiszteltetés, hogy miu-

tán 1998-ban hazatértem az Egyesült 

Államokból, Kati kérésére a művészek 

és a honlakók nevében én búcsúztat-

hattam Szánthó Imrét. Utána Katival 

továbbra is jó barátságot ápoltam. A 

Brekeke Galériában, a férje emlékére 

rendezett kiállításokra mindig eljártam, 

közösen gondoltunk vissza az elmúlt 

szép napokra. Most már Kati is égiek 

között van, gyújtsunk egy gyertyát és 

emlékezzünk rá.

S. Nagy János

Martos Katalin, Brekeke Galéria, 2005
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Csodák márpedig vannak.

Ha azt mondták volna, nagyjából öt év-

vel ezelőtt Bartha Botondnak, hogy nem 

is olyan sokára majd a nyüzsgő, eleven, 

lüktető és gyönyörűséges bolognai bel-

városban sétálgathat, miközben a zse-

bében ott lapul egy helyi szállodai szoba 

kulcsa, alighanem tréfának fogta volna fel 

az egészet. Pedig a tizennyolc esztendős 

fiatalember most éppen itt tart: a sors élete 

lehetőségét adta meg neki.

Bolognában futballozni különleges él-

mény lehet.

S nem is akármilyen előd nyomdokaiba 

lépett: a hatvanegyszeres válogatott Dé-

tári Lajos már megmutatta az olasz város-

ban, hogy milyen is a magyaros virtus és 

technika. A ma is népszerű Döme 1990 és 

1992 között húzhatta magára Bologna FC 

piros-kék mezét, és lőtt tizennégy gólt a 

helyi szurkolók nagy-nagy örömére. Cso-

da-e, ha Bartha Botondot úgy fogadták 

a hangulatos városban, hogy: íme itt van 

Détári utódja?

„Az egész családom futballrajongó, még-

sincs kedvenc magyar csapatunk. Ezen én 

is csodálkoztam. Nagyapám és apám is lel-

kesen nézi a meccseket, és a legtöbb gye-

rek úgy nőtt fel, hogy vagy a Fradiról, vagy 

az Újpestről hallott folyamatosan otthon, 

esetleg a Vasasról, ehelyett nekem mindig 

a Barcelonát emlegették. Csoda-e, ha ma-

gam is lelkes rajongója lettem a katalán 

csapatnak, s persze Lionel Messinek? Öt-

éves koromban kezdtem futballozni, nagy-

apám kézen fogott, és azt mondta, gyere 

fiam, elmegyünk az izbégi pályára, bemu-

tatlak az edzőnek, aki annak idején maga 

is kitűnő futballista volt, és majd meglátjuk, 

lesz-e belőled Messi, avagy sem…”

Így kezdődött minden. Bartha Botond 

megszeppent kissrácként tipegett be a 

kopottas izbégi pályára, ahol Fitos József 

fogadta nagy-nagy szeretettel. Az a Fitos, 

aki annak idején tizenkétszer szerepelt a 

magyar válogatottban, és mind a Honvéd-

dal, mind az Újpesttel komoly sikereket 

ért el.

„Élveztem minden pillanatát az edzések-

nek. Tulajdonképpen ott nőttem fel szó 

szerint és átvitt értelemben is az izbégi 

pályán. Emlékszem, Csepelen játszottam 

először nagypályás bajnoki meccset, az 

maga volt a mámor, mert addig csak kis-

pályán, Bozsik-tornákon szerepelhettem, 

de a nagypálya az igazi. Eleinte belső vé-

dőként küldött pályára az edzőm, és én ezt 

a szerepkört is élveztem. Fiti bá’ rengeteget 

foglalkozott velem, és azt is megtette ké-

sőbb, hogy szólt a Honvédnál, hogy nézze-

nek meg, mert motoszkál bennem valami. 

A kispesti klub megfigyelője Pilisvörösváron 

egy kettő–egyre megnyert meccsen látott, 

és nem sokkal később már a Bozsik stadi-

onban edzhettem, mint a Honvéd Magyar 

Futballakadémia növendéke. Tizennégy 

évesen lettem a kispesti klub játékosa. 

Nagyapám és az édesanyám minden mecs-

csemen ott volt…”

A Honvéd közös nevező. Fitos József, Détá-

ri Lajos, no meg Bartha Botond is vörös-fe-

ketében futballozhatott.

S ahogy a két neves elődnek sikerült kül-

földre szerződnie, a határon túl is bizonyí-

tania, úgy ez most Bartha Botond számára 

is megvalósult.

„A Honvéd korosztályos csapataival sorra 

nyertük a bajnoki címeket. Egyiket a másik 

után. És Kispesten már többet láttak ben-

nem, mint egy kemény védőt, aki jó ütemben 

keresztez, és bátran szerel. Irányítóként a 

tengelybe tettek, azt várva tőlem, hogy fa-

zont szabjak a csapat játékának. S hogy 

nem ment rosszul, azt mi sem bizonyítja 

jobban, minthogy meghívást kaptam a kor-

osztályos válogatottba, és tavaly még épp 

a világjárvány kitörése előtt elutazhattam 

Fehéroroszországba az U17-es Európa-baj-

noki selejtezőtornára. Életre szóló élmény 

az is. Továbbjutottunk, megelőzve a fehér-

oroszokat, a letteket és a szerbeket. Aztán 

amikor jött volna az úgynevezett elit kör, 

a vírus megálljt parancsolt mindennek és 

mindenkinek. De engem akkor már figyeltek 

a Bolognától, és azt is tudtam, hogy eljön-

nek majd megnézni újra meg újra. Így kerül-

tem január elején Olaszországba, és még 

most is olyan az egész, mintha álmodnám. 

A járvány miatt már a kijutás sem volt túl 

egyszerű, Bécsig vonattal kellett mennem, 

felszálltam egy Velencébe tartó repülőre, 

és odajöttek értem autóval a Bologna ve-

zetői. Azóta itt élek, és csak most próbálom 

meg valamelyest felfedezni a várost. A klub 

szállodai szobát bérel a játékosoknak, én 

egy svájci fiúval vagyok együtt, szerencsére 

vele tudok beszélni angolul, nekem jól megy 

a nyelv, de ez nem minden olasz csapat-

társamra, sőt még az edzőre sem jellemző. 

Hetente végeznek el rajtunk Covid-tesztet, 

odafigyelnek a biztonságunkra. Természe-

tesen ingyen reggeli, ebéd, vacsora jár ne-

künk, semmiben sem szenvedünk hiányt, a 

körülmények tökéletesek, itt valóban csak 

a futballra kell koncentrálni. Jelenleg a Bo-

logna U19-es csapatának vagyok a tagja, 

már megy a bajnokság, nekem viszont az 

elején karanténban kellett lennem a bizton-

ság kedvéért. Így még várat magára a be-

mutatkozásom. Nem okozhatok csalódást, 

mert többen is úgy fogadtak itt a klubnál, 

hogy volt itt évekkel ezelőtt egy világklasz-

szis magyar játékos, Détári Lajos, és őt 

imádták a városban az emberek. Úgyhogy 

nincs más lehetőségem, mint bizonyítani 

hétről hétre, hónapról hónapra. Természe-

tesen magántanuló lettem, a nyáron le kell 

érettségiznem, de most a futball az első az 

életemben…”

Sinkovics Gábor

Az izbégi pályáról a Bologna FC-be

Február 1-jével szentendrei játékost igazolt a Bologna FC. Bartha 
Botond a Fitos József, volt válogatott labdarúgó vezette SzeFi 
LSE csapatából került tizennégy évesen a Honvéd akadémiájára, 
ám három év után immár Bolognában bizonyíthat.

Bartha Botond
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GAZDIKERESŐ

Lucky közel 5 éve az Árvácska lakója, még 

2016-ban került a gondozásunkba. Sosem 

értettük, miért nem érdeklődik senki ez 

iránt a csodálatos természetű kutyalány 

iránt, pedig ő nagyon örülne egy szerető 

otthonnak. Lucky 2013-ban született, és 

egy hihetetlenül energikus, közepes ter-

metű emberbarát leányzó. Kertes házba, 

akár nagyobb gyerekes családok mellé 

ajánljuk társnak, következetes nevelés és 

természetesen a napi séta beiktatása mel-

lett. Más kutyákkal szemben időnként a do-

minancia jelét mutatja, de mégis évek óta 

él társával, Rambóval egy kennelben. Néha 

csipkelődnek egymással, de ennek ellené-

re jól megvannak együtt, így elmondhat-

juk, hogy kan kutyákkal összeszoktatható. 

Lucky nem szereti a cicákat, de imád lab-

dázni. Igazi sétapajtás, szívesen kirándulna 

és játszana a Gazdival. Remekül tanítható, 

szeret okosodni és egy kevés finomsággal 

könnyen motiválható. Lucky ivartalanítva, 

chippel és a szükséges oltásokkal ellátva 

várja szerető gazdiját.

Bartha Álmos
KEDVELT 
SZAMOS 
TERMÉK

ÓRA VAGY 
EGYÜTTES

LEHET ZSÁK 
ÉS IRÁNY 

JELZŐJE IS
DE ÚJSÁGBA ÍR

A REMÉNY
JELE

KRYPTONI 
NYELVEN

PING PONG 
SZÖVETSÉG

CSEPP
GYÁRTÓ

CÉG

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS





      

U

BIBLIAI NYELV 
VESZPRÉM 

MEGYEI TELE-
PÜLÉS 

ORSZÁGOS 
EGÉSZSÉG 
PÉNZTÁR

TROTTYOSBAN 
VAN! 

HAVAS UTAT 
TISZTÍTÓ GÉP 



ŰRLAP
KÖZEPE!

SPIRÓ GYÖRGY 
DARABJA 



BIZOMÁNY-
BAN VAN! 

AJÁNDÉKKAL 
TESSZÜK  VÁSÁRBAN 

VAN! 
...CENTRIKUS 

VILÁGKÉP
ORIGO

A NYOMÁS 
JELE 

GÉPKOCSI ÉS 
NÖVÉNY IS 

LEHET


 NULLA


 SUGÁR 

VIZSOLY 
HATÁRAI!

TÁBLA JÁTÉK
TOMMY LEE 

JONES EGYIK 
SZEREPE KIEJTVE

CAESAR
KÖSZÖNTÉSE 


-TÓL RAG MÁ-

SIK IRÁNYA 
KÍGYÓ A 

DZSUNGEL 
KÖNYVÉBEN




JAMES BOND 
FŐNÖKE

FIAT 500 
RÓMAIUL

TELEFONNAL 
ÉS PATTA-
NÁSSAL IS 
CSINÁLJUK



 

A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. február 24-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy a 

szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között két darab „Szeress Szent-

endrén!” randitérképet, valamint egy bögrét sorsolunk ki a Tourinform Iroda jóvoltából.

A szerencsés nyertes nevét a március 3-i lapszámunkban tesszük közzé.

A január 20-i rejtvényünk helyes megfejtése „egy a jelszó: tartós béke” volt.

A nyertes: Takács-Bajay Iván. Nyereménye egy „Szentendre a konyhában” c. sza-

kácskönyv, valamint Fűszerész fűszerkeverékek.

hogyan tudunk jól segíteni?
Ismer Ön olyan:

•  egyedülálló idős embert, aki nehezen 

látja el magát?

•  rászoruló családot, akiknek nehézséget 

jelent a mindennapi megélhetés?

•  egyedülálló szülőt, aki munka mellett 

nehezen tudja megoldani a gyermekek 

felügyeletét?

•  hajléktalant, akivel gyakran találkozik 

az utcán?

Sokszor nagyon nehéz eldönteni, hogy 

melyik az a pont, amikor már nem lehet 

hosszútávú segítséget nyújtani megfelelő 

szakmai háttér nélkül.

Ha felmerül, hogy a probléma megoldá-

sához átfogóbb segítségre lenne szükség, 

amelyben már szakember bevonása is 

szükséges, kérjük jelezze intézményünk-

nél. Munkatársaink felveszik a kapcsolatot 

az adott személlyel, hogy minél előbb sze-

mélyre szabott szociális segítő gondosko-

dásban részesüljön.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

intézmény elérhetőségei:

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

Telefonszám:

+36 26/312-605, +36 26/400-172

Krízistelefon: +36 20/3640827

E-mail cím: info@dunakanyari.hu

Szentendrei nyitva tartásunk:

Hétfő: 12-16 óráig

Kedd: 8-16 óráig

Szerda: 8-16 óráig

Csütörtök: 8-16 óráig

Péntek: 8-16 óráig

Mondja el véleményét és váljon a közösség hangjává! A Szentendre és Vidéke egy 

nyitott és autonóm városi lap, amelyben az olvasó nem csupán passzív befogadó, 

de véleményalkotó és szerkesztő is egyben. Célunk, hogy odafigyeljünk egymásra, 

meghallgassuk a különböző véleményeket és együtt tegyük jobbá Szentendrét. Vár-

juk olvasóink leveleit, véleményét az alábbi e-mail címen! Lehet kérdezni, kritizálni, 

témát felvetni, de akár cikket is írni. Beérkezett leveleinkből minden lapszámban 

válogatunk, a felvetett kérdéseiknek pedig utánajárunk. E-mail: szevi@szentendre.hu
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KIÁLLÍTÁS

MANk GAlériA
www.alkotomuveszet.hu
Facebook: MANK – Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft.

jelenleg elérhető
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 17. szerda – március 17. 
szerda
KOZMA ‘19
A Kozma Lajos Kézműves Ipar-
művészeti Ösztöndíj beszámoló 
kiállítása. Kurátor: Pataki Petra 
művészettörténész

fereNCzY MÚzeUMi CeNtrUM
www.muzeumicentrum.hu
Facebook: Ferenczy Múzeumi 
Centrum

A Ferenczy Múzeumi Centrum 
virtuális kiállításaiban körpano-
rámás felvétellel kerültek rögzí-
tésre a 2020-as – a vírushelyzet 
miatt rövid ideig látogatható- ki-
emelt tárlataink. A virtuális térben 
kedvünkre sétálhatunk a termek, 

művek, sőt akár a kiállítóterek 
különböző szintjei között.

jelenleg elérhető
TEREMTÉS – Ferenczy Noémi 
művei
Szöveg: Bodonyi Emőke (mű-
elemzések), György Gabriella 
(múzeumpedagógia)
Közreműködő munkatársak: 
Herr Ágnes, Torma Tamás

SZENTENDRE, A KERESKE-
DŐVÁROS – A Castrumtól a 
Kereskedőházig
Szöveg: Fábián Laura, Ottomá-
nyi Katalin, Sz. Tóth Judit.
Tudástár: Krizbainé Szabó Éva
A virtuális tárlat az NKA támo-
gatásával valósult meg.

szeNteNDrei éPítészszAlON
Ebben az évben is folytatódik 
Ekler Dezső építész elméleti so-
rozata Szentendrei Építészsza-
lon címmel. Január 28-tól hét 
hónapon át követhetjük az előa-
dásokat, elsőként a nyelvújító 
világsztár építészek kerülnek 
terítékre, először dizájnerként, 
aztán stílusteremtőként.
Az eseményeket online köz-
vetítjük a múzeum Facebook 
oldalán, de bízunk a tavaszi 
személyes találkozásban is.

február 25. csütörtök 18:00
02. VILÁGSZTÁR ÉPÍTÉSZEK I.
Korszakalkotó, új nyelvet terem-
tő építészek. Peter Eisenman, 

Frank O. Gehry, Ben van Berkel, 
Zaha Hadid, Steven Holl építé-
szetéről. Vendég: Martinkó Jó-
zsef főszerkesztő – OCTOGON

március 25. csütörtök 18:00
03. VILÁGSZTÁR ÉPÍTÉSZEK II.
Új impulzusok, új irányzatok az 
új építészetben. Peter Zumt-
hor, David Chipperfield, Jean 
Nouvel, Heczog& de Meuron, 
ToyoIto, KazuyoSejima és 
RyueNishizawa, Jan Kapliczky, 
MassimilianoFuksas építészete. 
Vendég: Kovács Dániel művé-
szettörténész, kurátor

kOrtÁrsAlGÓ – szubjektív 
irodalmi beszélgetéssorozat 
kukorelly endre íróval
KORtársalgó, szubjektív kortárs 
irodalom címmel tovább folyta-
tódnak Kukorelly Endre havonta 
jelentkező irodalmi beszél-
getései a Ferenczy Múzeumi 
Centrumban.
A sorozat estjein kortárs írókkal 
ismerkedhetünk meg nemcsak 
munkásságukon, hanem sze-
mélyes történeteiken keresztül.
Aki hónapról hónapra kérdez: 
Kukorelly Endre, József Attila- 
és Babérkoszorú díjas író. 
Budakalász–Szentistvántelepen 
él. Az ELTE BTK történelem–
könyvtár szakán végzett. 27 
magyar és 19 idegen nyelvű 
könyve jelent meg. Kreatív írást 
tanít 1992 óta, több folyóirat-
nál dolgozott szerkesztőként. 

A Magyar Író Futballválogatott 
megalapítója.
Aki válaszol:
március 13. szombat, 17:00
ANDRÁS SÁNDOR

FILM

P’Art MOzi
www.partmozi.hu
Facebook: P’Art mozi

ONliNe filMeleMző Beszél-
Getések:

CiNeBOOk – könyvek 
filmvásznon
Filmklubvezető: Tanner Gábor 
filmesztéta

február 23. kedd 18:30
1989 – HATÁRON
színes, dán-magyar-norvég-né-
met dokumentumfilm (97’)(12) 
2014 rendező: Anders Osterga-
ard, Rácz Erzsébet

NYisD ki A szeMeD!
Filmklubvezető: Szarka Judit 
filmesztéta és Schramkó Péter 
magántanár

február 20. szombat 16:00
HANEKE: SZERELEM
francia-osztrák-német filmdrá-
ma (125’)(12) 2012 rendező: 
Michael Haneke

Üres szOBOrfÜlke kiADÓ

Ez a szoborfülke egyelőre üresen áll, de izgatottan várja 

leendő lakóit. Ha szeretnéd, hogy a te szobrod, installá-

ciód kerüljön a fülkébe, jelentkezz! Alkotásodat bármilyen 

anyagból (fa, agyag, 

rongy, papír, fém, stb.), 

tetszőleges techni-

kával elkészítheted. 

Egyedül a kiadó fülke 

méretére figyelj (ma-

gasság: 70 cm, szé-

lesség: 50 cm, mély-

ség: 35 cm). Pályázni 

egyéni és csoportos 

alkotással 18 éves 

korig lehet.

Minden beérkezett 

pályaművet kiállí-

tunk, és minden alka-

lommal ünnepélyes 

szoboravatást tartunk az online térben. Fülkeszobrodat a 

Kossuth utcában sétáló járókelők a nap 24 órájában meg-

csodálhatják majd.

Részvételi szándékodat a következő e-mail címre várjuk:

muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu



Ü DÜ LÉ S

Hévízen, a centrumban apartman garázzsal 
2 fő részére (7000 Ft/apartman/éj) kiadó. 
Tel.: +36 20 494-2550.

SZOLG ÁLTATÁ S

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

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

Kiadó szoba igényesnek. Tel.: +36 30 949-6456

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohul-
lámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel.: +36 26 
788-367, +36 30 950-4187, Mezei Sándor

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és 
ácsmunkát vállalunk. Tel.: +36 70 578-1468

Kiadó Szentendre belvárosában 900 m²-es 
telken lévő 45 m²-es önálló összkomfortos ház. 
Tel.: +36 30 934-5679

ADÁ S -VÉTE L
Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv, bélyeg, 
fotó, képeslap, levelek stb.) vétele, díjtalan 
kiszállással. Pál István Tel.: +36 20 947-3928

Almási Katalin készpénzért vásárol értékbecs-
léssel bútorokat, dísztárgyakat, festményeket, 
órákat, porcelánokat, csipkét, szőrmét, csillárt, 
hangszereket, írógépet, bizsukat, teljes hagya-
tékot, díjtalan kiszállással. 
Tel.: +36 20 597-8280.

Készpénzes felvásárlás! Arany 11.500 Ft/g-tól 
ezüst 350 Ft/g-tól. Borostyán-korall ékszerek, 
bizsuk Herendi-Zsolnay-Hollóházi, pengő, 
érem, órák, kitüntetések, fényképezőgépek, 
régiség, hagyaték. Díjtalan kiszállás, érték-
becslés. V. kerület, Szent István krt. 25. 
Tel.: +36 70 608-6082

EG É SZS ÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását 
vállalom garanciával. Védőoltást megkaptam. 
Hívjon bizalommal! Telefon: +36 20 980-3957

Gyógypedikűr, körömgomba. 
Tel.: +36 30 340-1392

Nőgyógyászat
Castrum Center
2000 Szentendre,

Paprikabíró utca 21. I/25.

Rendelési idő:
csütörtökön 12 órától

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

www.binobruno.com
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Lakaskarbantartas
, ,

lakaskarbantartas112@gmail.com facebook: @lakaskarbantartas112

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

06/70/720-0771

..

-ha nincs kihez fordulni,
de segítségre van

szüksége

Szép Napot Kívánok !

INGYENES KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉSEK 

INDULNAK A

vszC Petzelt József 

technikum és szakképző iskolában 

szentendrén

Iskolánk 2021. február 1-től Keresztféléves 

felnőttképzést indít az alábbi szakmákban:

Jelentkezni folyamatosan lehet az űrlap kitöltésével, 

amely az adott szakma nevére kattintva érhető el 

weboldalunkon. www.petzeltj.hu

élelMezésvezető

Képzés hossza: 0,5 év

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány és szakirányú szakmai 

szakképesítés

PeDAGÓGiAi MUNkAtÁrs

Képzés hossza: 2 év

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

DiétÁs szAkÁCs és CUkrÁsz

Képzés hossza: 0,5 év

Jelentkezés feltétele: szakirányú szakmai szakképesítés

Üzletvezető

Képzés hossza: 0,5 év

Jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és minimum 1 év ke-

reskedelemben szerzett gyakorlat

kUltUrÁlis reNDezvéNYszervező

Képzés hossza: 1 év

Jelentkezés feltétele: érettségi

Volvo modellek kedvezményes áron, raktárkészletről
Válasszon legnépszerűbb modelljeink közül!

1037 Budapest, Kunigunda útja 56.

Telefon: +36 1 801 4265
DUNA AUTÓ ZRT.
Volvo márkakereskedés és márkaszerviz

dunaauto.hu/volvo

A Volvo plug-in hybrid modellek vegyes fogyasztása: 1,7-3,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 46-76 g/km között.



2021-BEN IS CSAK LEBOMLÓ ZSÁK-
BAN VISZIK EL A ZÖLDHULLADÉKOT 
Minden információ, egyben
Szentendrén sokezer kertes ház van, melyek rengeteg lehullott levelet, 
lemetszett gallyat „termelnek” tavasztól-késő őszig. Már most érdemes fel-
frissíteni az információkat arról, hogy a kertes házban lakók hogyan tudják 
jogszerűen, környezetvédő, városbarát módon kezelni a náluk keletkezett 
zöldhulladékot, amikor annak eljön az ideje.

A közösségi együttélésre vonatkozó rendeletünk* 2016 óta írja elő, hogyan 
kell szabályosan kitenni a zöldhulladékot – a város, a közösség, a környezet 
érdekeit szem előtt tartva.
A rendészek, ahol nem szabályosan kihelyezett zöldhulladékot látnak, 
figyelmeztetik a lakókat, és felhívják figyelmüket a rendeletre. Abban az 
esetben, ha az érintettek nem tesznek eleget a felhívásnak, akkor pénzbír-
ságra is számíthatnak.
A Rendészetnek nem az a célja, hogy büntessen, hanem hogy ne legyenek az 
utcák tele szétszóródott zöldhulladékkal, ne okozzanak balesetet a kidobált 
gallyak, és hogy mindannyian tartsuk be a közösségi együttélés szabályait. 
*2/2016. (I.26.)

Mibe tegyük a zöldhulladékot?
Nem mindegy, hogy milyen zsákba gyűjtjük a kerti hulladékot.
A. ha a házunk elé készítjük ki azt, akkor csak és kizárólag átlátszó, lebomló 

zsákokban helyezzük ki. Ilyen zsákot nagyon jó ár/érték arányban a VSZ 
NZrt.-től vásárolhatunk.

B. ha nem akarjuk megvárni zsákjaink elszállítását, mi is elvihetjük azokat 
a Hulladékudvarba, bármikor nyitvatartási időben.

Hol tudunk átlátszó, lebomló zsákot venni? 
A VSZ NZrt. Ügyfélszolgálaton vagy a Hulladékudvarban tudunk átlátszó, 
lebomló zsákot venni, a többi beszerző helyhez képest jelentősen kedvezőbb 
áron. 
Ha valamiért a fent említett két helyen nem tudjuk megvenni a lebomló 
zsákokat, akkor bármelyik kertészeti áruházban megtehetjük azt, igaz jóval 
drágábban.

Mi legyen a zsákokban? 
Fontos, hogy csak tiszta zöldhulladékot tegyünk a zsákokba. Ne legyen saras, 
ne tegyünk bele földet. Hosszabb ágakat is kitehetünk (maximum 1 méte-
resre felaprítva), azokat azonban nem kell zsákokba tenni, viszont legalább 
két ponton kötegeljük össze, hogy kézzel fel tudják markolni a szakemberek.

Mikor kerülünk sorra, és mikor készítsük ki a zsákok?
A vszzrt.hu oldalon írjuk be a zöldhulladék utcakeresőbe az utcánk nevét, 
és azonnal megtudhatjuk, hogy hozzánk mikor érkezik az elszállítócsapat. 
Fontos, hogy a zsákokat vagy az elszállítást megelőző este, vagy aznap kora 
reggel készítsük ki, hogy szép maradjon az utcakép, ne álljon ott napokig 
a zsákban a szemét, ne dőljön fel a zsák, ne szóródjon szét megint a fale-
vél. A zsákokat a saját ingatlanunk elé tegyük ki. Más helyet csak akkor 
keressünk neki, ha erre fizikailag nincs lehetőségünk (pl. túl keskeny járda).  

Mit tehetünk, ha lemaradtunk az időpontunkról?
A. Bevihetjük a Hulladékudvarba, ami egész évben, heti hat nap nyitva tartási 

időben, 3 m3/év mennyiségben díjmentesen fogadja a zöldhulladékot. 
B.   Egy kertészeti céget is megbízhatunk a zöldhulladékunk elszállításával.
C.   De komposztot is készíthetünk a zöld trágyából, ami a legkörnyezetba-

rátabb megoldás.
Ha tavaly ősszel-télen lemaradtunk az időpontunkról, akkor legközelebb már 
csak tavasszal tudjuk elszállíttatni a zöldhulladékot, ezért érdemes addig 
a fenti lehetőségek közül választani. Viszont felhívjuk figyelmét, hogy sem-
miképpen ne égessék el az avart, mert az súlyosan környezetromboló tevé-
kenység, ami az egész országban tilos, ezért büntetést von maga után. Kérjük 
Ön is környezetbarát, városbarát módon, felelősen kezelje a zöldhulladékot! 

HULLADÉKUDVAR: Szabadkai utca 9. 
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 07:00–15:30 | szombat: 07:00–13:00

VSZ NZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Duna-korzó 25. (a Part Mozi épülete)
Nyitvatartás: hétfő: 08:00–20:00 | kedd: zárva | szerda: 11:00–16:00
| csütörtök: zárva | péntek: 08:00–13:00

ÁltAlÁNOs seGélYhívÓ: 112

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

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

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

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

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

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

szeNteNDrei JÁrÁsi hivAtAl
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu)

Tel: +36-26/501-900
jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

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

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

elMŰ-éMÁsz
+36/1-238-3838

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

GYÓGYszertÁri NYitvAtArtÁs

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

Általános nyitvatartás

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

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

Pismány Gyógyszertár: Szentendre, Fiastyúk u.11.
Telefon: 505-779/505-780

Hétfőtől Péntekig: 8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.
Telefon:310-868/310-487
Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek:8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

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

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

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

GONDOzÁsi kÖzPONt
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com

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

ÁrvÁCskA ÁllAtvéDő eGYesÜlet: +36/20-571-6502

GYePMester: +36/20-931-6948

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

téli krízisvONAlAk (0-24):
Pest megye: +36/1-338-4186
Szentendre: +36/20-364-0827

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK
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felhívÁs
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé 

önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására:

hrsz
m²

(hasznos 
alapterület)

minősítés funkció
Minimum

nettó bérleti díj 
+ÁfA

Pályázati 
biztosíték

1245/18/A/47 41 belterület garázs 27.000 Ft/hó+Áfa 10.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. február 25. 9 óra 00 

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

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,

amely a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról 

tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Fülöp Zsolt polgármester

felhívÁs
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé 

önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására:

Cím 
(szentendre)

Te-
rület

ingatlan-nyil-
vántartási 

megnevezése

Övezeti 
besorolás

haszonbér/
használati díj

Pályázati 
biztosíték

9809 hrsz.
Kő-hegy,
zártkert

2834 gyümölcsös Mk/3 kertes 
mezőgazda-
sági övezet, 
Natura 2000

17.004,-Ft/hó 
+ÁFA *

10.000,-Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. február 18. 9 óra 00 

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

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,

amely a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról 

tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Fülöp Zsolt polgármester

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

fizikai munkakörökbe:

Ø �vízMŰGéPész _Pilisvörösvár

Ø �villANYszerelő _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.

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a www.dmrvzrt.hu oldalon

Pályázatot hirdet
a v8 Uszodát üzemeltető Aquapalace kft. üzlethelyiség 

bérbeadására. Az ajánlat benyújtásának határideje:

2021. 02. 25. csütörtök 15.00 óra.

A helyiség előzetes egyeztetés után megtekinthető 

munkanapokon 9 és 12 óra között. Egyeztetés miatt 

hívható telefon: +36 30 951 3437 telefonszámon 

munkanapokon 9-12 óra között.

Az ajánlat benyújtásának módja: írásban, postai úton a felhívást 

tevő nevére (Aquapalace Kft.) és címére (2000 Szentendre, 

Kálvária út 16/c.), zárt borítékban, egyetlen példányban küldött 

levélben. A borítékra – a feladón és a címzésen kívül – rá kell 

írni, hogy „Üzlethelyiség pályázat 2021” és „A boríték csak az 

ajánlat benyújtási határidejének lejártát követően bontható fel!”

További részletek a www.v8.hu weboldalon találhatók.



2021-BEN IS CSAK LEBOMLÓ ZSÁK-
BAN VISZIK EL A ZÖLDHULLADÉKOT 
Minden információ, egyben
Szentendrén sokezer kertes ház van, melyek rengeteg lehullott levelet, 
lemetszett gallyat „termelnek” tavasztól-késő őszig. Már most érdemes fel-
frissíteni az információkat arról, hogy a kertes házban lakók hogyan tudják 
jogszerűen, környezetvédő, városbarát módon kezelni a náluk keletkezett 
zöldhulladékot, amikor annak eljön az ideje.

A közösségi együttélésre vonatkozó rendeletünk* 2016 óta írja elő, hogyan 
kell szabályosan kitenni a zöldhulladékot – a város, a közösség, a környezet 
érdekeit szem előtt tartva.
A rendészek, ahol nem szabályosan kihelyezett zöldhulladékot látnak, 
figyelmeztetik a lakókat, és felhívják figyelmüket a rendeletre. Abban az 
esetben, ha az érintettek nem tesznek eleget a felhívásnak, akkor pénzbír-
ságra is számíthatnak.
A Rendészetnek nem az a célja, hogy büntessen, hanem hogy ne legyenek az 
utcák tele szétszóródott zöldhulladékkal, ne okozzanak balesetet a kidobált 
gallyak, és hogy mindannyian tartsuk be a közösségi együttélés szabályait. 
*2/2016. (I.26.)

Mibe tegyük a zöldhulladékot?
Nem mindegy, hogy milyen zsákba gyűjtjük a kerti hulladékot.
A. ha a házunk elé készítjük ki azt, akkor csak és kizárólag átlátszó, lebomló 

zsákokban helyezzük ki. Ilyen zsákot nagyon jó ár/érték arányban a VSZ 
NZrt.-től vásárolhatunk.

B. ha nem akarjuk megvárni zsákjaink elszállítását, mi is elvihetjük azokat 
a Hulladékudvarba, bármikor nyitvatartási időben.

Hol tudunk átlátszó, lebomló zsákot venni? 
A VSZ NZrt. Ügyfélszolgálaton vagy a Hulladékudvarban tudunk átlátszó, 
lebomló zsákot venni, a többi beszerző helyhez képest jelentősen kedvezőbb 
áron. 
Ha valamiért a fent említett két helyen nem tudjuk megvenni a lebomló 
zsákokat, akkor bármelyik kertészeti áruházban megtehetjük azt, igaz jóval 
drágábban.

Mi legyen a zsákokban? 
Fontos, hogy csak tiszta zöldhulladékot tegyünk a zsákokba. Ne legyen saras, 
ne tegyünk bele földet. Hosszabb ágakat is kitehetünk (maximum 1 méte-
resre felaprítva), azokat azonban nem kell zsákokba tenni, viszont legalább 
két ponton kötegeljük össze, hogy kézzel fel tudják markolni a szakemberek.

Mikor kerülünk sorra, és mikor készítsük ki a zsákok?
A vszzrt.hu oldalon írjuk be a zöldhulladék utcakeresőbe az utcánk nevét, 
és azonnal megtudhatjuk, hogy hozzánk mikor érkezik az elszállítócsapat. 
Fontos, hogy a zsákokat vagy az elszállítást megelőző este, vagy aznap kora 
reggel készítsük ki, hogy szép maradjon az utcakép, ne álljon ott napokig 
a zsákban a szemét, ne dőljön fel a zsák, ne szóródjon szét megint a fale-
vél. A zsákokat a saját ingatlanunk elé tegyük ki. Más helyet csak akkor 
keressünk neki, ha erre fizikailag nincs lehetőségünk (pl. túl keskeny járda).  

Mit tehetünk, ha lemaradtunk az időpontunkról?
A. Bevihetjük a Hulladékudvarba, ami egész évben, heti hat nap nyitva tartási 

időben, 3 m3/év mennyiségben díjmentesen fogadja a zöldhulladékot. 
B.   Egy kertészeti céget is megbízhatunk a zöldhulladékunk elszállításával.
C.   De komposztot is készíthetünk a zöld trágyából, ami a legkörnyezetba-

rátabb megoldás.
Ha tavaly ősszel-télen lemaradtunk az időpontunkról, akkor legközelebb már 
csak tavasszal tudjuk elszállíttatni a zöldhulladékot, ezért érdemes addig 
a fenti lehetőségek közül választani. Viszont felhívjuk figyelmét, hogy sem-
miképpen ne égessék el az avart, mert az súlyosan környezetromboló tevé-
kenység, ami az egész országban tilos, ezért büntetést von maga után. Kérjük 
Ön is környezetbarát, városbarát módon, felelősen kezelje a zöldhulladékot! 

HULLADÉKUDVAR: Szabadkai utca 9. 
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 07:00–15:30 | szombat: 07:00–13:00

VSZ NZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Duna-korzó 25. (a Part Mozi épülete)
Nyitvatartás: hétfő: 08:00–20:00 | kedd: zárva | szerda: 11:00–16:00
| csütörtök: zárva | péntek: 08:00–13:00



IHLETŐDJ KULTSZEREPLŐKKEL!

Motiváció, lendület, inspiráció, feltöltődés?!...Ihlet! Miből építke-
zik, töltekezik, miből merít egy művész? Miféle érzés, gondolat, 
érzet az Ihlet?
KultOnline csatornánkon hétről-hétre, minden csütörtökön bemu-
tatunk egy-egy kis videót olyan művészekről, emberekről, akik 
valamilyen módon kapcsolatban állnak velünk, a Szentendrei 
Kulturális Központtal. Szentendreiek vagy szentendrei kötődésük 
van, rendezvényeinken, programjainkon fellépnek, szerepelnek, 
vagy munkakapcsolatban vagyunk velük. Magukról, világukról 
mesélnek, de legfőképpen arról, ők miből merítenek ihletet?

JÁTSSZ  VELÜNK  HETI KULTKIHÍVÁST!

Minden hétfőn más témában adunk feladatot és hozzá kulturális 
ajánlót: például nézz meg egy filmet, hallgass meg egy lemezt, 

vagy koncertet, olvass el egy könyvet és hasonlók.

SZENTENDREPROGRAM.HU   SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT

hamvas béla 


