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1848/49-ES
FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
EMLÉKNAPJA
2021. MÁRCIUS 15.
A járványügyi korlátozásoknak megfelelően,
a városi megemlékezést szűk körben rendezik meg
hagyományosan Petzelt József ’48-as honvéd alezredes
sírjánál, a templomdombi Petőfi-szobornál, valamint
a Deák Ferenc utcai Vasvári-szobornál. Az ünnepi beszédek
és fényképek elérhetők lesznek a város hivatalos oldalán
és a Szentendrei Kulturális Központ honlapján.
TÖRTÉNELMI SÉTA
a ’48-as szabadságharc hőseire emlékezve
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléket
állító séta az eseményhez köthető szentendrei helyszínekre
kalauzol a hosszú hétvége folyamán. A múlt-kutató kirándulás során a város hagyományos programpontjaira is eljuthatunk, mint például a koszorúzások helyszínei, vagy a Kőhegyi
emléktúra. A séta érdekes történelmi adalékokkal fűszerezve,
kevésbé ismert, Szentendréhez kötődő történelmi személyeket is bemutat.
Március 12. és 15. között bármikor végigjárható a történelmi
séta, melyhez útikalauz a Tourinform irodában érhető el.
(Nyitvatartás: péntek, szombat, vasárnap, hétfő 10:00-18:00)
A térkép mellé nemzetiszín papírzászlót adunk, amit az
emlékhelyeken a szabadságharc hősei előtt tisztelegve
letűzhetnek az emlékezők.
A sétát összeállította:
Szarvas Rita magyar-történelem szakos mesterpedagógus.

info: SZENTENDREPROGRAM.HU

SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT

SZENTENDRE ÉS VIDÉKE
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.

A XIX. század végétől a munkásmozgalmak erősödésével
a női emancipáció is utat tört magának. Az 1910-es
koppenhágai II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson
Clara Zetkin, német szocialista politikus és nőjogi
aktivista javasolta, hogy évente rendezzenek világszerte
nőnapot. Ehhez Magyarország 1913-ban csatlakozott.
A fő célkitűzés kezdetben a választójog elnyerése,
a hivatásszerű munkavégzés lehetősége, valamint
az anyák és gyermekek jog általi védelme volt.
Az ünnep eredeti politikai tartalma a követelések
teljesülésével megkopott – a rendszerváltást
és a hidegháború végét követően március
8-a jellemzően a nők iránti tisztelet és
megbecsülés kifejezésének a napja.
Sokak szerint az elért eredmények még ma sem
elegendők, mások viszont úgy vélik – legalábbis
a nyugati kultúrában –, hogy immár minden külső
lehetőség adott a nők számára ahhoz, hogy ne érezzék
másodrendű polgárnak, embernek magukat.
Ez utóbbi kérdéskörre koncentrálva készültek lapunk
témába vágó írásai, és arra kerestük a válaszokat, hogy
hogyan érzik ma magukat, illetve milyen kihívásokkal
néznek szembe a Szentendrén és vidékén élő nők.
S mielőtt bárki részrehajlással vádolna bennünket
a témaválasztást illetően, már most megígérjük,
hogy a novemberi férfinap alkalmából a
férfiaknak is szentelni fogunk egy lapszámot.
Gálfi Sarolta
főszerkesztő
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Nők Magyarországon – Az utca hangja
Ebben a hónapban arról kérdeztük a Szentendrén járókelőket, hogy mit gondolnak a nők helyzetéről Magyarországon és szükségesnek tartanák-e a női kvóta bevezetését?

Sosem ért semmilyen hátrány a munkahelyemen, bár tudom, vannak fizetési különbségek. Jobban meg lehetne becsülni a nőket, és
biztos vagyok benne, hogy más lenne a helyzet, ha több nő lenne a
politikában, közéletben. Szociálisan érzékenyebbek, jobban átlát-

Vannak olyan területek, ahol nem pont ugyanazt tudja egy nő, mint
egy férfi, elsősorban a fizikai munkára gondolok. Teherautó sofőrként másfél tonnákat mozgatok meg, nem biztos, hogy ez egyszerű
lenne a nőknek. Magyarországon minden szempontból előnyben
vannak a férfiak, a közéletben is. Azt nem tudom, hogy törvénnyel
lehet-e vagy kell-e változtatni, de az biztos, hogy időbe telik, míg a
nők helyzete változni fog. (Zoltán)

Egy férfi jóval könnyebben talál munkát. Nem ért még hátrányos
megkülönböztetés, de ebben a vírusidőben jobb lenne férfinak lenni.
A nők el vannak nyomva: ha fiatal, akkor szülhet, ha gyereke van,
beteg lehet a gyerek, ha meg idősebb, akkor a korával van baj. Az
állam semmi támogatást nem ad, pedig a vírus miatt elvesztettem
a munkám, a munkanélküli segély is ugyanannyi, mint előtte, és a
hossza sem nőtt. Elkeserítő a helyzet. (Sarolta)

Nem tudom, hogy jelenleg milyen a helyzet itthon, mert Angliában
élek. A nőket ott elkezdték egyenjogúan kezelni, a munkahelyek
vezető pozícióiba is gyakrabban kerülnek nők. A fizetésben sincs
eltérés. A női kvóta fontos, jó lenne átvenni. Hogy miért? Mert mindenki egyenjogú, ugyanúgy kéne az embereket kezelni, legyen nő
vagy férfi, homo- vagy heteroszexuális. (Zoltán)

Azt gondolom, a nők nincsenek megbecsülve. A fiatalokat hallgatva
azt tapasztalom, sokat kell dolgozniuk ahhoz képest, amennyit mi dolgoztunk. Nálunk a munkának és a családi életnek is jutott tér, ma túl
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nak dolgokat, több dologra tudnak egyszerre koncentrálni. (Andrea)

Én sosem voltam olyan helyzetben, hogy akár a családi életemben, akár a munkahelyemen hátrányt szenvedtem volna a női mivoltom miatt. Azt gondolom, a vidéken élő nők helyzete nehezebb.
A női kvótát mindenhol a világon be kéne vezetni, mert a nők olyan
helyzetben vannak, hogy ennek indokolt az alkalmazása. (Enikő)

vannak terhelve a fiatalok. A nőket kímélni kéne. A női kvóta? Be kéne
vezetni! Sőt, nagyon örülnék, ha nő lenne a miniszterelnök. (Cecília)
Összeállította: Zimre Zsuzsa – Fotók: Bellai László

Tehetséges nők – nem csak női szerepben
Mekkora szerepe van egy sportoló, egy művész vagy egy vállalkozó
szempontjából, hogy történetesen nőnek született? Kinek okoz nehézséget
a munka és a családi élet közti egyensúly megtalálása? Erről kérdeztünk
Szentendréhez kötődő nőket.

dolgozó nőként helytállni egyaránt nagyon
nehéz, és nőként is meg akarok felelni a saját magam által támasztott elvárásoknak.
Ezeket a szerepeket sokkal nehezebb ös�szeegyeztetni, mint öttusázni. Ha dolgozom,
akkor sokszor azt kérdezem, miért nem vagyok Mimivel, ha otthon vagyok, akkor meg
szeretnék teljes értékű ember maradni, és
úgy érzem, ez a munkával tud számomra
megvalósulni.” Gyenesei szerint nem kön�nyű megtalálni a munka és a család közti
egyensúlyt, és azt sem látja még jelenleg,
hol van az a pont, amikor már kicsit engedhet az ember. „Hiába nő a gyermek, a
minőségi együtt töltött idő nagyon fontos,
ahogy az is, hogy megkapja azokat a lehetőségeket, mint én anno, hogy edzésre
vittek a szüleim, nagyszüleim, támogattak,
velem voltak.”
Leila pár éve a férjével költözött a városba, egyikük se itt született. „Szentendrét
azért választottuk, mert az agglomeráció
legszebb városa, és nagyon sok mindent
lehet ott csinálni, nem kell elmenni, ha programokra vágyik az ember. A Dunapart közelsége, hogy van uszoda, éttermek, mozi,
mind nagyon jó dolog. Bár elsodort az élet a
városból, de sokat járok vissza, sok barátom
van. Hetente egyszer-kétszer megfordulok
ott, megmaradt az a kötődés is.”

ki elment otthonról. Egyébként anyuka vagyok, háziasszony, nő. A saját munkámat
akkor tudom csinálni, ha előtte mindent
elvégeztem, és ez elég nagy konfliktust
okoz számomra.” Szerencsére a belső
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A SPORTOLÓ
Gyenesei Leila kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnoki győzelemmel a
háta mögött zárta öttusa karrierjét. Közben
elvégezte a marketing és kommunikáció
szakot, majd a jogot, és hogy ezt megfejelje, egy felsőfokú nyelvvizsgát is tett. A
sport abbahagyása után egy multinacionális vállalatnál helyezkedett el, és ezzel
párhuzamosan a DIGI Sportnál műsorvezető. Kislánya 3,5 éves. Egy nagyon férfias
sportban bizonyított. Nem véletlenül írom
a férfiast, az öttusa rendkívül összetett
sport, egy katona útját szimbolizálja. A
tagadhatatlanul hatalmas fizikai erőnlétet
kívánó versenyszám 2000-ben debütált
először olimpián női kategóriában. De
fontos-e, hogy nőként vagy férfiként versenyez valaki? Erről kérdeztem Gyenesei
Leilát. „A női mivoltom nem jelentett semmit,
se pozitív, se negatív értelemben, ugyanúgy
kezeltek minket, ugyanúgy kellett teljesíteni.
Az öttusában itthon és nemzetközi szinten
sem tér el a női és férfi versenyzők keresete,
a pénzdíjas versenyeken is ugyanannyi jár.”

Nagy Barbara

vívódások mellett, a család sokat is ad.
Példaként Maurer Dóra nemzetközi hírű
képzőművészt említi, akinek nincsenek
gyerekei, ezért a családot a tanítványai
„pótolják” és ő is rengeteget segít nekik,
követi fejlődésüket. „Szerintem művészek

„A saját munkámat akkor tudom csinálni,
ha előtte mindent elvégeztem, és ez elég nagy
konfliktust okoz számomra.”

Gyenesei Leila

2017 nyarán, három évvel a visszavonulása
után született meg kislánya, Mimi. „Terhesen két munkahelyen dolgoztam, szülés
után néhány hónappal 1-2 napra már vis�szamentem dolgozni, aztán olyan 1,5-2 éves
korától teljes állásba. A munka és család
kapcsolata egy őrült körforgás, anyaként,

A MŰVÉSZ
Nagy Barbara festő szakon végzett, Maurer Dóra osztályában. Doktori iskolát
(DLA) végzett a Képzőművészeti Egyetemen és jelenleg az Új Művésztelepen él.
2002 óta fatáblákba metszi elképzeléseit,
különös alkotásaiban fontos szerep jut a
fénynek. Művészként, anyaként és nőként
egyaránt helytáll. De van-e jelentősége,
hogy egy művész férfi vagy nő? „Aki sikeres művész és nő, annak általában nincs
családja” – meséli, amikor arról faggatom,
mennyire könnyű vagy nehéz megtalálni
az egyensúlyt a munka és a család közt.
„Én akkor vagyok művész, amikor minden-

vannak, akik nők vagy férfiak. Az a fontos,
hogy egy mű, jó vagy sem” – szögezi le
kategorikusan.
Számára nem kérdés, hogy a fia az első, de
találkozott már ellentétes megélésekkel is.
„Számomra a család az első, de akad olyan
női művész is, aki számára a művészet az
elsődleges, nekem ez egyáltalán nem volt
kérdés. Nyilván ez okoz belső feszültségeket, de lehet, hogy elősegíti azt, hogy amikor
dolgozom, akkor valóban csak arra tudjak
koncentrálni.”
Szentendre pedig különösen fontos számára, nem véletlenül. „Én itt születtem a
szülőotthonban, és nekem ezért volt na-

gyon jó a régi művésztelepen dolgozni,
mert nem messze onnan születtem. Gimnáziumban kezdtem el a Vajda Múzeumba
járni, minden nap ott voltam, úgyhogy a
teremőr nénik már beengedtek. Most pedig Deim Pál műterem-lakásában élünk,
ami nagyon sok plusz energiát ad a munkámhoz.”
A VÁLLALKOZÓ
Eötvös Gyöngyi 40 éves korában döntött
a cukrász szakma mellett, előtte évekig
felszolgálóként dolgozott óceánjáró hajókon. A vizsga után hamarosan üzletnyitás
következett – természetesen Szentendrén, és bár az volt a terv, hogy ő maga
marad a konyhában, tulajdonosként az
árubeszerzéstől a tárgyalásokig minden

a magánélet egészséges egyensúlya, ami
az elmúlt években sajnos egyáltalán nem
valósult meg.”
Női mivolta miatt vállalkozóként soha,
sehol nem érzett hátrányos megkülönböztetést – sőt, bármikor, bárhová fordult segítségért, akár hivatali ügyintézés,
vagy bármilyen elintéznivaló kapcsán –
mindig maximális segítőkészséget és
pozitív hozzáállást tapasztalt. „Bár az is
igaz, hogy én mindig, mindenkivel szépen beszélek, kedves, nyitott, barátságos,
közvetlen természetem van, és ez mindig
előnyömre vált a munkám és az életem
során. Az állandó mosolyom az én titkos
szupererőm.”
Szentendrétől és a szentendreiektől rendkívül sokat kapott, a mai napig megállítják,

ahhoz, hogy magas igényszintű épületek
szülessenek.”
Kalo Emese úgy véli, hogy máshogy vezeti nőként az építészirodát és a tervezést
magát, mint egy férfi tenné. „Előtérben

„A vállalkozásom szó szerint minden egyes
napomat kitölti, az »én-idő« pedig számomra
konkrétan értelmezhetetlen fogalom.”
Kalo Emese
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rá hárult, és sajnálatosan kevés ideje jutott arra, amit valójában szeretett volna
csinálni. Egy markáns fordulatot követően
a cukrászda bezárt, és Gyöngyi desszertműhely létrehozásába fektette az energiáit, mely a Covid miatt megtorpanni
látszik, de Gyöngyi nem az a típus aki feladja. Mennyire lehet összeegyeztetni egy
vállalkozást és a gyereknevelést? Vajon
fontos, hogy a vállalkozó férfi vagy nő?
Erről mesélt Eötvös Gyöngyi. „Számomra,
nőként, a vállalkozói életforma legnehe-

érdeklődnek, hol vehetnének a korábban
megismert kekszekből, tortákból. „Amit
még az alkotás és kreativitás örömén és a
rengeteg sikerélményen kívül a cukrászattól
és a vállalkozásomtól kaptam: az emberekbe vetett hitem.”
AZ ÉPÍTÉSZ
Kalo Emese Ybl-díjas szentendrei építész,
az Építész Kaláka alapítója is egy férfias
világban igyekszik helytállni. Az építészet,
az építkezés férfias világ, határozottságra, magabiztosságra van szükség ahhoz,
hogy nőként elfogadják akár partnerként,
akár vezetőként. Meglepő, de több nő
végez építészmérnökként, mint férfi, és
nagyon sok nő dolgozik beosztott tervezőként. Az ismert építészek, vezető terve-

van a figyelem, kifelé és befelé egyaránt.
A fókuszom a közös megvalósításon van,
az Építész Kalákában mindig 2-3 tervező
jegyzi a házakat, akik egymást inspirálják,
és a közös munkájuk eredményeként jön
létre a terv.”
Az építészek esetében 15-20 év az az idő,
amikor ismertté válhat az ember, a munka
kezdetétől évek telnek el a megvalósításig, azaz addig, míg megérkezik a visszacsatolás. A kellő tapasztalat megszerzése
hosszabb idő, mint más szakmákban. Ha
valaki szül, akkor 3-8 év is kieshet a szakmai életéből, mely nehezíti a visszakapcsolódást. Emese ebben ellenpélda, három gyermekes anya, aki sokat volt otthon
a gyerekekkel. „Mindig volt segítségem az
ellátásukban, a logisztikában, ezért otthon-

„Ahogy egyre több saját megbízásunk lett
az irodában, hoztunk egy döntést, hogy nem
akarunk éjszakázni, hétvégén dolgozni.”

Eötvös Gyöngyi

zebb része mindig is a munkának a családdal, az anyasággal való összeegyeztetése
volt. A vállalkozásom szó szerint minden
egyes napomat, teljes egészében kitölti, így folyamatos lelkiismeret-furdalást
okoz az, hogy a munkám miatt évek óta
nagyon kevés időt tudtam a lányaimmal
tölteni, az „én-idő” pedig számomra konkrétan értelmezhetetlen fogalom. A jövőben
mindenképpen afelé szeretnék haladni és
azon dolgozom, hogy beálljon a munka és

zők között mégis alacsony a nők aránya.
Egy nagyobb épület tervezésében akár
50-80 szakember, szakági tervező működik közre. Koordinálásuk, összefogásuk a generáltervező, azaz általában az
építész vezető tervező feladata. „Ez egy
irányító, karmesteri szerep, egyéniségfüggő, attól függ, ki tudja ezt fölvállalni. A
női érzékenység is jól jön az emberi kapcsolatok terén. Számomra nem okozott
nehézséget jelen lenni ebben a világban.
Az építészethez egyik oldalon szükség van
racionális tudásra, tiszta gondolkodásra,
rendszerszemléletre – ez bal agyféltekés
működés –, a másik oldalon esztétikai érzékenységre, tér- és arányérzékre – ez jobb
agyféltekés működés. Nemtől függetlenül,
mindkét oldalon otthonosan kell mozogni

ról tudtam mellettük dolgozni, heti 1-2 napra
bejártam az irodába is, így nem estem ki a
szakmából.”
És, hogy építészként mennyire nehéz ös�szeegyeztetni a családi életet és a munkát?
„Az egyetem utáni években a munka sokszor belecsúszott az estékbe, a hétvégékbe
ez az építészeknél általános. Ahogy egyre
több saját megbízásunk lett az irodában,
hoztunk egy döntést, hogy nem akarunk
éjszakázni, hétvégén dolgozni. Úgy osztjuk
be a feladatokat, úgy vállalunk megbízásokat, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ezzel a
munka és a családi élet időben szétválasztható, előre tervezhető. Ritkán, főleg tervpályázatok készítésekor adtunk magunknak
felmentést ez alól.”
Zimre Zsuzsa

Szentendre 2021. évi költségvetése

Prioritások
A költségvetés összeállítása során szempont volt a kötelező alapfeladatok megfelelő színvonalú ellátása, a takarékos
gazdálkodás, a likviditás folyamatos biztosítása, a fizetőképesség megtartása.
Cél a bevételek növelése, az átgondolt
kötelezettségvállalás, a pályázati pénzekből megvalósuló beruházások befejezése, a tartalékképzés, a kintlévőségek
behajtása, a szociális juttatások szinten
tartása és a lakosok bevonásával történő
fejlesztések. Az önként vállalt feladatok
közül elsőbbséget élvez a város kulturális imázsának és turisztikai vonzerejének
megtartása.
Kötelező feladatellátás
A város kötelező feladatainak jelentős részét a Városi Szolgáltató nZrt. (tipikusan
településüzemeltetés, településrendezés,
hulladékgazdálkodás) látja el közszolgáltatási szerződés keretében. A VSZ nZrt.
2021. évi önkormányzati támogatása 892,6
millió forintban került megállapításra, a
feladatellátását nehezíti, hogy a 2021-es
kompenzációs keretösszegük 203,4 millió forinttal csökken a tavalyi tervhez kéKÖTELEZŐ FELADATOK FINANSZÍROZÁSA 2021-BEN
(bölcsőde, óvodák, iskolai étkeztetés, gondozási
központ, útkarbantartás, zöldterületek, közvilágítás,
hivatali feladatok, HBPMK, FMC stb.) (M = millió Ft)

Állami
normatíva

1734 M
(51%)

Önkormányzat
által hozzáadott

1657 M
(49%)

pest, ezért bizonyos költségkereteket is
csökkenteni kellett. Ezek közé tartozik a
téli útüzem, a kátyúzás, a földút karbantartás, parkfenntartás, fák karbantartása,
kaszálás, intézmények, nyilvános illemhelyek takarítása és egyes intézmények
karbantartása.
Az intézmények fenntartását az állam nem
finanszírozza 100%-ban, ezért azok minden évben önkormányzati támogatásban
is részesülnek. Ráadásul Szentendrének
két megyei hatókörű intézmény (Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC), Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár (PMK)) fenntartásához is hozzá kell járulnia úgy, hogy nem
megyei jogú város. 2021-ben a kötelező
feladatellátás biztosítása érdekében történő intézményi finanszírozáshoz összesen
670 millió forint körüli összeggel járul hozzá az önkormányzat.
Nincs tehát könnyű helyzetben egy szentendrei intézményvezető sem, hiszen a legtöbbjüknek azzal kellett szembesülnie,
hogy kevesebb pénzt kap az önkormányzattól, mint 2020-ban. Ezt részben kompenzálja ugyan az állami támogatás emelkedése, de teljes mértékben nem tudja.
A szentendrei óvodákba jelenleg 764
gyerek jár. Működésük költségeihez 13
százalékot tesz az önkormányzat, amely
idén 98,33 millió forintot jelent. Nehézséget jelent a munkaerőhiány, az államilag
támogatott 113 státusz feletti munkaerőt
(127 fő szükséges) az önkormányzat finanszírozza. Hasonló a helyzet a bölcsődében.
A 104 gyerek által látogatott intézmények
finanszírozásához 32 százalékot, 75,8 millió
forintot tesz hozzá az önkormányzat, és
az államilag finanszírozott 24 fő feletti 11
státuszt az önkormányzat finanszírozza.
A Gondozási Központ számos feladatot lát
el, az idősek nappali ellátásától a hajléktalanok gondozásáig. A központ 33 százalékos önkormányzati támogatása 108,9
millió forintot jelent.
A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság
2019-es megalakulása óta elsősorban
megelőző jelleggel lát el feladatokat.
2021-ben a költségvetése 19 százalékkal
(37,8 millió forinttal) csökken. Idén az önkormányzati támogatása összesen 164,9
millió forint.
A Szentendre Egészségügyi Intézményei önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. Feladatait a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőtől nyújtott
támogatásból és intézményi működési
bevételből biztosítja. 2021-ben számukra
8,1 millió önkormányzati támogatás került betervezésre, ami az Egészségfejlesztési Iroda városunkra eső támogatási
összegét fedi le.

A már említett két megyei hatáskörű intézmény önkormányzati támogatása az
alábbiak szerint alakul. A PMK 28,8 millió
forintot kap a 250,5 millió központi támogatása mellé. Az FMC 187,5 millió forint önkormányzati támogatásban részesül. Az
utóbbi években a múzeum állami támogatása nagyjából stagnál, sőt a tavalyi évhez
képest az idei állami támogatás összege
csökkent. Ez az összeg nem elegendő a
működésre. A feladatellátása során üzemeltetett ingatlanok, telephelyek száma
magas, állapotuk folyamatos karbantartásra, felújításra szorul, mely kizárólag
állami támogatásból – annak alacsony
összege miatt (175,2 millió forint) – nem
biztosítható. A tavaly végrehajtott csoportos létszámleépítés következtében jelenleg 78 fő dolgozik az FMC-nél.
A Szentendrei Kulturális Központ nKft. által
ellátott – szintén kötelező – közművelődési feladatokra 26,9 millió forintot biztosít
az állam.
Felújítások és beruházások
A város idei költségvetésében a tervezett
beruházásokra összesen 946 millió forint
áll rendelkezésre, mely magában foglalja
a belvárosi csapadékvízelvezetésére szánt
420 millió forintot is. A Postás strand fejlesztésének III. ütemére idén 29 millió
forintot költ az önkormányzat pályázati
pénzből, a VEKOP kerékpárútfejlesztés
1,5 millió forintot fog igényelni, továbbá a
SZEI épületgépészet és eszközbeszerzés
2021-ben kifizetendő szerződései terhelik
még e körben az önkormányzat kiadásait.
Felújításokra 161,3 millió forintot tervez az
önkormányzat költeni, ide többek között a
Kálvária út tavalyi felújításának kifizetése,
valamint a Bogdányi út 41. és a Kossuth
utca 4. szám alatti épületek rekonstrukciója tartozik, amihez 5-5 mFt értékben
támogatást nyert a város.
Rossz hír, hogy a korábban megítélt
MTÜ-Dunakorzó fejlesztési és MTÜ-Templomdomb rekonstrukciós projektek nem
elszámolt részét visszakéri az állam. A két
összeg 168 millió forintot jelent.
Városrészi költségvetés
Szentendre Város Önkormányzata a
2021-es évi költségvetés egyik prioritásaként tűzte ki a lakók bevonásával
megvalósuló kisebb fejlesztéseket. Ennek két formáját nevesíti a költségvetés,
az 1+1 fejlesztési program folytatását
20,5 millió forint összegben, valamint a
városrészi költségvetést, a tervezettnél
kevesebb, 50 millió forint összegben,
amely körzetenként 5-5 millió forintot
fog jelenteni.
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Elfogadta a 2021-es költségvetési rendeletet Fülöp Zsolt polgármester. A döntést
megelőzően, február 18-án online egyeztetést tartott a képviselő-testület, majd
február 23-án a Pénzügyi Kerekasztal és
a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság közös
ülésen tárgyalta és véleményezte a tervezetet. A Fidesz-frakció írásban fejtette
ki álláspontját, érdemi vitára nem került
sor.
Szentendre a tavalyi évhez képest mintegy
684 millió forinttal kevesebb összegből
fog gazdálkodni. A kieső tételeket az alábbi bevételkiesések adják: gépjárműadó
(mínusz 118 millió forint), az iparűzési adó
(mínusz 468 millió forint), a bérleti díjak
(mínusz 23 millió forint), a tartózkodás
után fizetett idegenforgalmi adóbevétel
(mínusz 13,5 millió forint) és a parkolási díjbevételt is a 2020-as tervhez képest kevesebbre tervezték (mínusz 44 millió forint).

AB-döntést értelmeznek az adóelvonással sújtott önkormányzatok
Göd önkormányzata tavaly fordult az Alkotmánybírósághoz, a településen létrejött különleges gazdasági övezet miatt. A kormány 2020 áprilisában döntött
úgy, hogy a város ipari parki területének
tulajdonjoga nem Gödöt, hanem a Pest
megyei önkormányzatot illeti, illetve ide
fog érkezni az iparűzési adó is. Ebből következően a városnak semmilyen beleszólása nincs abba, mi történik a parkban.
Az önkormányzat ezt nem vette jó néven, ezért panaszt nyújtott be, arra kérve
a bíróságot, hogy mondják ki az Alaptörvény-ellenességet, és semmisítsék meg
a döntést, arra hivatkozva, hogy Gödnek
sérül a tulajdonhoz való alapjoga, illetve
nem kapott kártalanítást a terület elvétele miatt. Ezt az Alkotmánybíróság elutasította, ugyanakkor kimondta, hogy
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az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok kötelező feladat- és hatásköreinek
ellátásához azokkal arányos támogatást
kell biztosítani. Sajnos ez nem olyan szép,
amilyennek hangzik, bár Budapest főpolgármestere ünnepelte a döntést, mondván, hogy ez az elvonásokat kifogásoló
önkormányzatokat igazolja, a kormánynak kötelessége kompenzálni az iparűzési adó elengedése miatti bevételkiesést.
„Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdése
második mondatából fakadó alkotmányos követelményként megállapítja,
hogy az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok számára az általuk ellátott
kötelező feladat- és hatáskörök ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatást kell

biztosítania. Ezeket az Országgyűlés, veszélyhelyzet idején a Kormány közérdekből csökkentheti, azonban ezzel nem lehetetlenítheti el a helyi önkormányzatok
működését, nem üresítheti ki az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében szereplő
alkotmányosan védett feladatköreiket.”

Fotó: unsplash.com

Dr. Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogász, a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda
vezetője fogalmazta meg a panaszt az
Alkotmánybíróság számára, melynek
nyomán a kérdéses határozat született.
A döntés után azt írta Facebook-oldalán: „Álláspontom szerint ez alapján az
alkotmányos követelmény alapján az
ellenzéki önkormányzatokat kizsigerelő
kormányrendeletek jelentős része megtámadható.” A Szentendre és Vidéke telefonon érte el dr. Karsait, és arra kértük,

magyarázza meg, mit is jelent a döntés
pontosan a forráselvonások szempontjából. „Ez a döntés kimondja a jogfosztás
tényét, amitől a városok, köztük az önöké is szenved, ugyanakkor nem orvosolja azt. Az AB ugyanis nem semmisítette
meg a jogfosztó jogszabályokat, csak
alkotmányos követelményt fogalmazott
meg, arra viszont önmagában kártérítési
igényt nem lehet alapozni. Jogalkotással okozott kárért ugyanis akkor lehet a
jogalkotót beperelni, ha az Alkotmánybíróság legalább a mulasztásos alkotmánysértést kimondja, és a jogalkotó azt
nem reparálja. Ebben az esetben ez nem
történt meg. Nem akarom és tudom ügyvédként azt mondani, hogy nagy esély
van a sikerre, de ha nem harcolunk, azaz
a jogfosztó jogszabályokat nem támadják meg az AB-n (az önkormányzatok
– a szerk.), akkor biztos, hogy nem lesz
győzelem. Felmerül, hogy Strasbourghoz forduljanak egy ilyen döntés után,
de ott kizárólag magánszemélyek és az
állam állhatnak egymással szemben, az
önkormányzatok pedig nem minősülnek
magánszemélynek. Viszont előfordulhat,
hogy lesz olyan magánszemély, akinek
valamilyen egyezményes joga sérült a
kormányrendelet hatására, s emiatt ő
maga fordul Strasbourghoz.”
Úgy tűnik, az Alkotmánybíróság döntéséből nem következik, hogy az államnak
kompenzálni kell az önkormányzatokat.
Kérdés, hogy Göd vagy valamelyik másik önkormányzat, esetleg önkormányzati szövetség folytatja-e a csatát, vagy
belenyugszik a döntésbe.

A SZEKE Klub észrevételei a költségvetéshez
Kun Csaba a Szentendrei Konzervatív
Esték Klub (SZEKE) részéről részletesen
elemezte a költségvetést. Elemzésében,
amely a www.szeke.hu weboldalon érhető
el, arról ír, hogy a központi költségvetésből származó források idén 9 százalékkal
nőnek, ezen belül a működési célú állami
támogatások 25 százalékkal. Ennek egyik
okaként a béremelkedést jelölte meg, ami
az egészségügyi dolgozókat érinti. Elemzésében azt is leírja, hogy jelenleg nem
ismert, milyen kompenzációval számolhat
a város. Az ingatlaneladásokkal kapcsolatban – mely az egyik bevételi forrása lehet
az önkormányzatnak – a tavalyi évre 437
millió forintot irányoztak elő, a tényleges
szám 172 millió forint volt. 2021-re 609,6
millió forint a terv, a tényleges bevétel
értelemszerűen nem látható még. Az ingatlaneladások egyik oka – amiről a SzeVi

előző számában részletesen írtunk –, hogy
a belvárosi csapadékvíz elvezetésének
420 millió forintos önrészét elő kell teremteni, bár ez függ majd az IPA kompenzáció
mértékétől.
A szerző azt vélelmezi, hogy a gazdasági
és egészségügyi helyzet miatt várható
lesz a költségvetésben több módosítás is.
Megítélése szerint a költségvetés hiányossága, hogy a VSZ nZrt-vel nem foglalkozik,
miközben a többi városi cég problémáit,
helyzetét külön részben taglalja. Holott a
cégnek az előző évhez képest 203,4 millióval, vagyis 19%-al kevesebb forrásból
kell megoldani a köztisztaságtól kezdve
az ingatlan-fenntartást és -üzemeltetést,
a park- és útfenntartásokat. Elemzése szerint, mely a VSZ nZrt. üzleti tervén alapul,
a 2018-as kompenzációs támogatásokhoz képest a közszolgáltatásokra bizto-

sított források reálértéken 41 százalékkal
csökkentek. Az eszközállomány elavult, a
korábbi évek fejlesztéseit, beruházásait
követően idén ezzel nem lehet tervezni,
erre nem jut keret. Az évek óta veszteséges cég idén mínusz 44 millió forint
veszteséggel számol, melynek fő oka a
hulladékgazdálkodási divízió működésének jelentős (közel 73 milliósra becsült)
negatív szaldója.
Kun a városrészi költségvetéssel kapcsolatban felveti, hogy bár a terv az volt, hogy
közösségi tervezés keretében döntenek
a fejlesztésekről, de tekintve, hogy mindössze 50 millió forint jut erre a célra, ami
körzetenként ötmillió forint, ezért javaslata szerint először szakmai szempontok
alapján rangsorolni kellene a feladatokat,
kiválasztani a megvalósíthatókat, és ezután kellene megkezdeni a közösségi vitát.

FOLYTATÓDNAK A CÍMFELÜLVIZSGÁLATOK Amint arról előző lapszámunkban is
hírt adtunk, a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján folyik a központi címregiszter
(KCR) miatt szükséges címfelülvizsgálat.
Február végétől kerülnek sorra azok az
utcák, amelyekben várhatóan több cím is
változni fog. A változásról az érintetteket
jegyzői határozatban értesítik. Akik nem
kapnak ilyen értesítést, azoknak nem vál-

Fotó: Bellai László

tozik a címe, illetve az ingatlan jelenlegi
címe szerepel a KCR-ben. Február 19-ig
az alábbi utcákban történt meg a felülvizsgálat: Kassai utca, Kapocs utca, Hód utca,
Gyökér utca, Fülemüle utca, Fakopács
utca, Róka köz, Szarvas köz, Szajkó utca,
Pillangó utca, Vackor köz, Tövis utca, Ilosvai, Zenta utca. Ezek közül a legproblémásabb a Zenta utca és az Ilosvai Varga István
utca. Az Ilosvai utcában két ingatlannak is
Zenta utcai címe van. Mivel ez a lakcímszabványnak, illetve az előírásoknak sem
felel meg, ezért ezekben az utcákban több
ingatlannak változik a címe. A szabályok
szerint annak az utcanévnek kell szerepelnie a címben, amelyik utcáról bejárata
van az ingatlannak. A címmódosításokról
értesítést kapnak az ingatlantulajdonosok.
A lakosság ügyintézési terheinek csökkentése érdekében a polgármesteri hivatal a
közműszolgáltatókat és a földhivatalt értesíti a címváltozásról. A Hatósági Iroda a

ESZTERGOM ÖTMILLIÁRDOT, SZENTENDRE HARMINC MILLIÓT KAPOTT TURISZTIKAI FEJLESZTÉSRE Az állami turisztikai ügynökség honlapján szereplő
információk szerint a Kisfaludy Program
300 milliárdos keretéből 2020-ban több
mint 200 milliárd forint támogatást ítéltek meg. A támogatásoknak nemcsak a
Fidesz-közeli vállalkozók, hanem a fideszes önkormányzatok is az egyértelmű
kedvezményezettjei – hívta fel a figyelmet
a G7 portál. Az önkormányzatoknak megítélt támogatások döntő többsége olyan
településekre került, ahol kormánypárti
polgármester választottak 2019-ben. A
legtöbb pénzt, 6,3 milliárd forintot Balatonfüred kapta, Debrecen több mint
ötmilliárd forintot, Esztergom pedig ötmilliárdot kapott. Mindössze három olyan
település szerepelt a listán, amelynek az
egyesült ellenzék által támogatott jelöltje
nyert 2019-ben, ezek egyike Szentendre,
mely 30 millió forintot kapott szabadstrand-fejlesztésére. A fideszes vezetésű
településeknek több mint 32 milliárd forint közpénz jutott az MTÜ-től, ami több
mint 470-szer annyi, mint az ellenzék által
vezetett városoknak jutó 68 millió forint.
Ez amiatt kirívó aránytalanság – jegyzi
meg a gazdasági portál szerzője –, mert a
2019-es önkormányzati választás alapján
nagyjából ugyanannyi ember él a Fidesz
és az ellenzéki összefogás által vezetett
(10 ezresnél nagyobb) településeken.
FATELEPÍTÉSI MUNKÁK A VÁROS TÖBB
PONTJÁN Az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút szentendrei szakaszának építése
miatt sok fát kellett kivágni, ezek pótlásáról
most gondoskodnak. A kerékpárút mentén – a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szakmai javaslata alapján – 357 fát
ültetnek külterületre: őshonos tölgy, juhar,
kőris, fekete és fehér nyár csemetéket. A

Papírgyárnál, Izbégen, a Vasvári lakótelepen, a Bükkös partján, a belvárosban, a
Püspökmajor lakótelepen, a Postás strandon, összesen 251 csemetét telepítenek.
A telepített fák között a város honlapjának
beszámolója szerint lesz mézelő hárs, juhar, platán, díszgalagonya, berkenye is. A
3-6 éves korú, átlagosan 8 cm törzskerületű, 3-4 méter magas fák fenntartója a Pilisi
Parkerdő Zrt., locsolásukat, metszésüket,
esetleges pótlásukat 3 éven át ők végzik.
A csemetéket törzsvédő hálóval látják el,
ami belterületen a damilos fűkasza, külterületen a nyúlrágás és az őzek kéreghántása ellen véd.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK A Váci
Tankerületi Központ megküldte a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalnak a
2021/2022. tanévre vonatkozó szentendrei
általános iskolák felvételi körzeteit, mely
lista elérhető a város honlapjának Oktatás menüpontjában, a „Hírek, információk,
pályázatok” alatt.
KÖNYVKÖLCSÖNZÉSI SZOLGÁLTATÁS –
MÁRCIUSTÓL A PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁRBAN IS A Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár főépületében a járványveszélyre tekintettel bevezetett szolgáltatás sikere után a kedvelt lakótelepi
fiókkönyvtár is lehetőséget nyújt az olvasóknak arra, hogy az előzetesen igényelt
könyveket a könyvtárba való belépés nélkül megkaphassák. A rendelés leadható
személyesen, a kolcsonzes.lakotelep@
pmk.hu e-mail-címen vagy a (26) 787686-os telefonszámon. A műveket a bejárat előtt lehet átvenni minden kedden és
csütörtökön 10 és 17 óra között. A visszahozott dokumentumokat ugyanebben az
idősávban lehet leadni. A rendkívüli helyzet
fennállása alatt – kedvezőbb feltételekkel
– könyvből 8 helyett 10 darab kölcsönözhető egy hónapra. Késedelmes és vissza nem
hozott művekre ebben az időszakban nem
számolnak fel késedelmi díjat.

Együtt az illegális szemetelés ellen
A közterületen újra és újra felbukkanó hulladék eltakarítása jelentős energiát és pénzt
emészt fel az ország számos településén, sajnos Szentendre se kivétel. Mit lehet tenni
a lehangoló jelenséggel szemben? Cikkünk az aktuális helyi tapasztalatokat összegezi.
Szinte minden városrészt érint a probléma.
Hogy milyen formában, az ismerősi körből,
a közösségi médiából és az érintett körzetek képviselőitől származó információk
alapján villantjuk fel.
A Vasúti villasor és környékén több illegális
lerakóhely létezik. Aki februárban járt arra,
a Tófenéken elszomorító látvány fogadta:
PET-palackok, sörös és üdítős dobozok,
chipsek zacskók hevertek szanaszét, a ta-

lajba fagyba. Mindez európai védettséget
élvező Natura 2000-es magánterületen.
Ha nincs tulajdonosi hozzájárulás, nehéz
megszervezni bármiféle közösségi szemétszedést, de szerencsére van jó példa,
ilyen a kőhegyiek Föld Napjához kapcsolódó akciója is: évről évre a Városi Szolgáltatóval (VSZ) együttműködve igyekeznek
rendben tartani a környéket – ha a járványhelyzet engedi, így lesz az idén is. Ha az

illegálisan felhalmozott hulladék magánterületen található, a város környezetvédelmi referense, Hazai Attila végzésben
szólítja fel a tulajdonost a hulladék elszállítására, ha önkormányzati tulajdonú a terület, akkor a városi szolgáltató gondoskodik
a szemét eltakarításáról.
A Püspökmajori lakótelepen elsősorban a
szelektív konténerek mellé felhalmozott
vegyes hulladék okoz gondot. A belvárosban kevésbé jellemző ez a probléma és a
6. számú választási körzetben (Bükköspart
és környéke, Füzespark és Vasvári Pál lakótelep) sem, bár a zöldhulladék illegális

9 — hírek

RÖVI D H ÍR E K

szentendreiek megértését és együttműködését kéri.
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lerakása itt is előfordul. Ez utóbbit sokan
nem tekintik szemetelésnek, pedig az ökoszisztéma védelmében ez is tiltott. Szentendrén és környékén, a Duna mellett több
vízfolyás, meder található, sajnos gyakran
zöld- és egyéb hulladékkal szennyezve.
Holott a VSZ Szabadkai utcai telephelyén,
a hulladékudvarban bármikor ingyenesen
leadható a lenyírt fű, kerti nyesedék, de
Szentendrén a ház elé szabályszerűen
kirakott zöld- és szelektív hulladékot is
rendszeresen elszállítják. A szemétszállítási díjat fizető lakossági ügyfelek évente egyszer házhoz menő lomtalanítást is
igényelhetnek. (Az ügyfélszolgálat száma:
(26) 300-407. Illegális szemét felfedezése
esetén ugyanitt és a hulladekugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail-címen lehet
bejelentést tenni.)
Felsőpismány és Szarvashegy körzete
ugyancsak terhelt övezet, különösen a
Szentlászlói út felső szakaszán és a Sztaravodai útról nyíló Túzok utca üres telkén
jelent problémát az illegális szemetelés.
Alsópismányban sem sokkal jobb a helyzet. Legutóbb a Bolygó utcai buszmegálló
fabódéja mögött gyűlt a kidobott szemét,
és korábban ismeretlenek nagyobb men�nyiséget hagytak a Vasvári utca elején
vagy a Pataksor utcai kis hídnál is. Azóta
mindkét helyen szemétlerakást tiltó tábla
áll – nem szűnt meg teljesen a jelenség,
de csökkent. Ennek a választási körzetnek a határán fekszik az Izbéghez tartozó,
Csicserkónak nevezett terület: a Fürj utcából nyíló részén a földút futók, gyaloglók,

kerékpárosok, gyerekekkel és kutyákkal
sétálók kedvenc útvonala lehetne, ha nem
vált volna bántóan szemetessé a környék.
A környékbeliek tavaly tavasszal már szerettek volna egy nagytakarítást végezni
itt a VSZ-el közösen, de a COVID miatt ez
meghiúsult. A szándék változatlan – ők is
a járványgörbe alakulását figyelik. A VSZN
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Zrt. Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági
Divíziójának munkatársai a SzeVi érdeklődésére elmondták: példaértékűnek tartják
a közterület-tisztító civil kezdeményezéseket. „Ezek az akciók a munkánkat nagyban
segítik, minden ilyen megkeresésre nyitottak
vagyunk, zsákot biztosítunk és a hulladékot,
amit a segítő kezek összegyűjtenek, díjmentesen elszállítjuk.”
Nem kímélik az illegális szemetelők Pannónia telepet sem. A minap a régi Papírgyári
buszparkoló volt egy nagyszabású családi
selejtezés végállomása – lakossági felajánlásnak köszönhetően azóta a buszmegálló
kitört üvegablakát is pótolták. A HÉV-sorompónál, az Óbuda Mgtsz. tulajdonában
álló tavacska elkerítetlen környékén rend-

szeres a szemetelés. A legújabb pedig az,
hogy valakik az Interspartól eltolt bevásárló
kocsikat pakolják tele hulladékkal és gurítják el a városrész legkülönbözőbb pontjaira, az Irányi Dániel utcától a Liliom utcáig.
A környéken lakók a Dera-patak melletti
zsilipnél szembesültek a közterületi szemetelés legmegdöbbentőbb formájával.
Ami itt volt – mesélik –, ahhoz gyomor kell,
háztartási és lomtalanítási hulladék, kályhák égésterméke, sőt egy patakba hajított
fotel is itt végezte, és annyira megszívta
magát, hogy a meredek partfal alól csak
munkagéppel tudták kiemelni a VSZ munkatársai. A tervek szerint három hónapon át
egy mobilkamera figyeli majd a területet.
Jámbor Ferenc, a szentendrei rendészet
vezetője hangsúlyozza: a leghatékonyabban akkor tudnak fellépni, ha tetten érik
az illegális szemetelőt, és erre csak akkor van esély, ha a lakossági bejelentés
gyors és azt a hatóságok azonnali reakciója követi. A hulladék illegális elhelyezése
szabálysértés, amely 5-50 ezer forintos
helyszíni bírsággal büntethető. Rendőri
feljelentés esetén többszöröse is lehet,
a szemét környezetszennyező jellegétől
függően. „Nyugaton olyan erős a társadalmi elutasítottsága az ilyen magatartásnak, hogy meg se próbálják az emberek.
Ezt lenne jó elérni itthon is. De addig is arra
kérjük mindazokat, akik szemtanúi ilyen
eseménynek, hívjanak minket a (20) 2900190 számon, vagy tárcsázzák a nap 24
órájában hívható 112-t.”
- bl -

Covid-19: nyilvánosak a helyi adatok, oltópont lesz a SZEI
A Nemzeti Népegészségügyi Központ összegzése szerint Szentendrén 2020. március
4. és 2021 február 14. között 1043 embert regisztráltak koronavírus fertőzéssel. A településekre lebontott adatsort – hosszas levelezés után – a K-Monitor szerezte meg.
Az először ismertetett településszintű
adatsorok és a folyamatosan romló napi
fertőzöttségi adatok megerősítik: a járvány megállításának egyetlen módja, ha
mindenki beoltatja magát, aki teheti
Sajnos Magyarország több más országtól
eltérően nem hozta nyilvánosságra az oltási rendet, a hatalmas kereslet következtében pedig az oltóanyagok érkezése és
elosztása is esetleges – legalábbis erre
panaszkodnak a háziorvosok, akik koordinálják az oltásokat. Az utolsó információk
szerint jelenleg a háziorvosokhoz főként
kínai vakcina érkezett. Egyes településeken, köztük Szentendrén is oltópontot
jelöltek ki, amely akkor fog megnyílni, ha
a tömeges oltást el lehet kezdeni.
Dublinszki-Boda Péter, a szakrendelő vezetője február 17-én a TV Szentendrének
beszélt arról, hogy és miként működik
majd az oltópont, mire számíthatnak a

Fotó: Bellai László

helyiek. A Nemzeti Egészségbiztositási
Alapkezelő (régi nevén OEP) február elején jelölte ki a SZEI-t mint oltópontot. A
járóbeteg szakrendelő hétköznap kettő,
hétvégén pedig öt teammel várja majd
az oltásra érkezőket. Egy team öt főből
áll, egy orvos, két asszisztens és két adminisztratív munkatárs alkotja. A tervek
szerint 12 beteget tudnak egy óra alatt
beoltani. A szakrendelő 150 dolgozóját

beosztották, és jelenleg rendelkezési állási fázisban vannak, azaz, amint elkezdődhet a tömeges oltás, azonnal mozgósíthatóak lesznek. Az intézményvezető
arra is felhívta a nézők figyelmét, hogy a
helyszínen sem a regisztrációra, sem az
oltás igénylésére nincs lehetőség.
A nagyszámú megbetegedés miatt a
Szent András Katolikus Általános Iskola
és Óvodában és a Templomdombi Általános Iskolában is digitális oktatásra álltak át. A Szent Andrásban hét munkatárs
fertőződött meg, Az EMMI február 17. és
24. között rendelt el rendkívüli szünetet,
ám Bukovszkiné Csoba Zsuzsa intézményvezető kérte, hogy hosszabbítsák
meg, így az óvoda március 1-től fogadja
ismét a gyerekeket. A Hold utcai óvodában egy csoport érintett, ott február 24-ig
rendeltek el szünetet. A Templomdombi
Általános Iskolában szintén március 1-ig
tart a digitális oktatás, de egyelőre még
nem biztos, hogy visszatérhetnek-e a
gyerekek március 2-től az iskolába. Ez
lapzártánk után derül ki.

Intézményi tervek a költségvetés tükrében
Február 26-án lépett hatályba az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló rendelet. 2021-ben mintegy 684 millió forinttal kevesebből
gazdálkodik Szentendre, amely körülmény nyilvánvalóan érintette
minden intézmény és városi cég terveit is. Erről kérdeztük őket.

megkérdezze, az elfogadott költségvetés
fényében, hogyan, milyen tervekkel indulnak neki a 2021-es évnek.

Infografikák forrása: Szentendre Város Önkormányzata

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
Diószegi Istvánné, intézményvezetőtől megtudtuk, hogy a bölcsődének 35 dolgozója
van, és ez a létszám megfelel a működéshez
szükséges személyi feltételeknek, vagyis
ennél kevesebbel nem működhetne az intézmény. Már tavaly is szerettek volna egy
gazdasági ügyintézőt alkalmazni, de erről
a járványhelyzetre való tekintettel akkor és
idén is le kellett mondaniuk. Az 1978-ban
épült épületben két fürdőszoba van még,
amelyekben azóta nem történt felújítás, ez
idén elmarad. Továbbá lemondtak arról is,
hogy két játszóudvaron megfelelő fedett
rész kerüljön kialakításra. Szerepel viszont
az idei költségvetésükben, a tavaly elmaradt munkaruha juttatás.

és beruházások. Ez alól kivételt jelent a Vasvári Pál úti Tagóvoda tetőcseréje, mely munkálat immár halaszthatatlanná vált. Csak a
legfontosabb karbantartásokkal terveznek.
A személyi állományt nem bővítik. Új képzéseket sem tudnak finanszírozni, ami azért
probléma, mert ezek a pedagógiai pályának a feltételei. Ugyanakkor elmondta azt is,
hogy alternatív finanszírozási forrást jelentenek számukra a tagóvodák alapítványai,
illetve a pályázati lehetőségek. Végezetül
megjegyezte, mivel a pedagógusi pályán
nincs megfelelő mennyiségű utánpótlás,
ezért a kollégák „megtartása” érdekében
plusz 30 ezer forint havi juttatást biztosítanak, „amit ezúton is szeretnék megköszönni
az önkormányzatnak és a képviselőknek” –
tette hozzá.

Szentendre Városi Óvodák
Hajnal Szilvia, intézményvezető tájékoztatása szerint 2021-ben elmaradnak a felújítások

Gondozási Központ Szentendre
Az intézmény látja el Szentendrén az idősek és demens betegek nappali ellátása, a
szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás,
valamint a hajléktalanok nappali melegedője és az éjjeli menedékhely működtetésével
kapcsolatos szociális feladatokat. Ezen kívül egészségügyi alapellátási feladatként
a területi és iskola-egészségügyi ellátás
tartozik hozzá.
Megkeresésünkre Kecskésné Sipos Andrea,
intézményvezető elmondta, 2021-et is optimistán tervezik, bízva abban, hogy az élet
hamarosan visszaáll a normál kerékvágásba, ugyanis 2020 tavasza óta felfordult az
intézmény élete, s ezzel együtt a dolgozók
magánélete is. A költségvetést illetően
hangsúlyozta, hogy annak összeállításá-
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Szentendre Város 2021. február 24-én
kihirdetett költségvetési rendeletéhez
fűzött polgármesteri előterjesztés szerint
2021-ben felül kellett vizsgálni a korábban
kialakított városi intézményi és cégstruktúrát, ideértve a személyi állományokat
is. Az előterjesztő a kérdéses szervek vonatkozásában rögzítette, hogy az érintett
vezetők kiemelten fontos feladata, hogy
évközben a pályázati lehetőségek és a központosított előirányzatok igénybevételét
folyamatos figyelemmel kísérjék.
A költségvetésről szóló online képviselői
egyeztetésen Fülöp Zsolt polgármester arról adott tájékoztatást, hogy a városi cégek
feladat- és költségstruktúrájának, valamint
az intézmények takarékossági lehetőségeinek újragondolása folytatódik. Hangsúlyozta, hogy mindez egyben egy „lehetőség
is arra, hogy hosszútávon is működőképes
intézményi- és szolgáltatásrendszer alakuljon ki” a városban. Magyar Judit, a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság hozzátette, a legfontosabb szempont a gyermek- és szociális
ellátórendszer megóvása volt, de „a korábbi évek egyik prioritása, ti. a munkahelyek
védelme, idén nem tudott maradéktalanul
teljesülni”, és a vállalt – tehát nem kötelező önkormányzati – feladatok területein
leépítések is történtek.
A Szentendre és Vidéke valamennyi intézmény- és cégvezetőt megkeresett, hogy

munkavállalóját bércsökkentés formájában érintette. „Ugyanakkor a bevételeink
csökkenésének kompenzációjára és azon
rendezvényeink, programjaink megvalósítására, amelyek nem fértek bele a költségvetésünkbe, szponzorációs forrásokat
kezdtünk felkutatni, továbbá a P’Art Mozi
esetében „Mentsük meg a Mozit” címen támogatói felhívást tettünk közzé, amellyel
a városi mozit szerető és látogató közönséghez fordultunk segítségért” – vázolta
az alternatív finanszírozás lehetőségeit az
ügyvezető.
nál „minden évben a realitás talaján állunk
és csakis olyan dolgokat tervezünk be, ami
valóban szükséges”. Az intézmény kötelező
önkormányzati feladatot lát el, amelyekre
véleménye szerint soha ilyen nagy szükség
még nem volt. A státuszok számát jogszabályok rögzítik, ezek feltételei a működésnek.
Ugyanakkor az önkormányzat pályázatírójának segítségével folyamatosan figyelik a
pályázatokat is, s bíznak a már benyújtottak pozitív elbírálásában. Összességben az
intézményvezető úgy ítéli meg, hogy a lakosság 2021-ben sem fog semmilyen hiányt
szenvedni a Gondozási Központ szolgáltatásai terén, hiszen továbbra is nagyrészt a
„személyiségükkel dolgoznak”.

inspirációt nyerhetnek a névadó által képviselt szellemiség, életszemlélet és bölcselet
megismerésére, megélésére.
Végezetül az igazgató arról is tájékoztatott,
hogy az intézmény 2022-ben pályázni kíván
a Minősített Könyvtár címre, amelynek előkészítése érdekében idén áttekintik, fejlesztik a folyamataikat és egyre hatékonyabbá
teszik a szervezet működését.
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Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Dr. Tóth Máté, az intézmény igazgatója arról tájékoztatott, hogy bár költségvetési
szempontból a 2020-as évnél is nehezebb
időszakra számítanak, úgy látja, a könyvtár
képes a bizonytalanságok ellenére is teljesíteni a törvényileg kötelező feladatait, és
arra törekednek, hogy a használók minél
kevesebbet érzékeljenek a nehézségekből.
Azt mondja, sokat tanultak a járványhelyzet
alatt arról, hogyan lehet új csatornákon elérni a használókat, és miként lehet gyorsan
alkalmazkodni a változó körülményekhez.
Az elmúlt időszak pozitív hozadékaként értékeli azt, hogy a város kulturális és szociális intézményei egymás felé fordultak, és
úgy tudták egymás segíteni, hogy közben

Szentendrei Kulturális Központ nKft.
Lakatos Judit ügyvezető igazgató válaszát azzal kezdte, hogy már a 2020-as
év is alaposan felforgatta a Szentendrei
Kulturális Központ életét, és az idei sem
ígérkezik könnyű időszaknak. A csökkenő
önkormányzati támogatás következtében
és amiatt, hogy a jelenleg is hatályos kormányrendelet értelémben zárva kell tartani az intézményeket, egyéb bevételi forrás
hiányában, az anyagi lehetőségek nagyon
leszűkültek. A kapukat májusban tervezik
nyitni, feltéve, hogy ezt a jogszabályok is
engedik majd. Ekkor indulnak el a tanfolyamok, szakkörök, klubok, foglalkozások,
valamint a P’Art Mozi és a Barlang is ekkor
nyitna, az előbbi heti öt napom, az utóbbi
a már megszokott rendben, és a szokásos
programokkal.
Májusig folytatják a webes felületeiken tavaly tavasszal kialakított, és novembertől
újra egyeduralmat élvező KultOnline (KultKihívás, Kultihlető) programot. Márciustól
két újabb eseménnyel kezdenek, immár

mindannyian megtartották saját arculatukat, identitásukat.
Ami a jövőt illeti, dr. Tóth Máté szerint a
legfontosabb kérdés, hogy mikor tudnak
nyitni. Ezt követően a céljuk az, hogy az
olvasótermük és a részlegeik nyitvatartását a használók igényeihez szabják, hogy
a könyvtár elérése minél kényelmesebb
legyen számukra.
Számos projekttel is készülnek, így például
tavasszal megrendezik a tavaly elmaradt
városi versmondó versenyt. Nyáron helytörténeti táborral készülnek, ahol a gyerekek
saját maguk által forgatott kisfilm készítése
során ismerhetik meg Szentendre múltját.
Továbbá az Ars et Vita Alapítvánnyal karöltve azon dolgoznak, hogy a nyitást követően
egy Hamvas Béla Olvasósarok is várja majd
a könyvtárba érkezőket, ahol az érdeklődők

kilépve az online térből: szabadtéri programok lesznek, ám nem rendezvény formájában. A tavaly rendkívül sikeres Kultszerenád
idén KultKöltészettel is kiegészül majd.
„Bízunk benne, hogy a Szentendrei Gyereknapon már találkozhatunk a város apraja-nagyjával. A szűkös anyagi kereteink miatt
sajnálatos, hogy a Szentendrei Ister Napokat idén nagy valószínűséggel nem tudjuk
megtartani, de az augusztus végi Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál szervezésébe
már belekezdtünk. Szeptember végére tervezzük a Szentendrei Jazz- és Bornapokat,
a karácsonyi ünnepkör kezdetével pedig
újra kezdetét veszi az Advent Szentendrén
programsorozat” – számolt be a tervekről
Lakatos Judit.
A társaság 2021-es költségvetése a harmadára csökkent. Ez az intézmény néhány

Szentendre és Térsége TDM nKft./
Tourinform Iroda (TDM)
Lőrincz Ágnes ügyvezető igazgató tájékoztatása elmondta: a költségvetésük csökkenése miatt az iroda létszámcsökkentést, illetve
feladatátszervezést hajtott végre. Ugyanakkor a működésük további finanszírozásához
nagyban hozzájárul a Bükkös parti piac, valamint a Városi Vendégház üzemeltetése. A
piacból származó bevétel kiszámíthatóbb,
míg a szálláshely kiadása a pandémiás helyzet függvényében alakul, vagyis kevésbé
tervezhető. A TDM 2020. október 3-án vette
át a termelői piac üzemeltetését, „mely helyszín további inspirációul szolgált számunkra
egy antik és lakossági bolhapiac indítására,
amely terveink szerint idén a helyi művészek
felé is kinyitja majd a kapuit” – vázolta a terveket az ügyvezető.
Lőrincz Ágnes kiemelte, hogy a pandémiás időszak az irodát is arra készteti, hogy
tevékenységükben új irányokat keressenek. A belföldi turizmus kerül előtérbe, és
Szentendrén is a turisták fogadási feltételeit
elősegítő, komfortérzetüket növelő, kisebb
léptékű, látogatóbarát fejlesztésekre van
szükség. E célt szolgálja a közeljövőben induló Szentendre applikáció, amely az okos
eszközök segítségével széleskörű tájékoztatást nyújt a helyi eseményekről, programokról és szolgáltatásokról, helytörténeti
ismereteket is átadva. Ugyanakkor fontos
részét képezi a TDM feladatának a helyiek megszólítása is, melyet a helytörténeti
sétákon túl, 2021-ben egy ún. Szentendre
kártya bevezetésével is segíteni kíván. „A
kártya használatával a lakosok kedvezményesen vehetik majd igénybe a város kulturális, turisztikai és kereskedelmi szolgáltatásait” – fejtette ki az ügyvezető, hogy mire is
jogosít majd a kártya pontosan. Idén is lesz
Dumtsa Forgatag, továbbá a TDM kezdeményezi, hogy különböző városi helyszínek
kerüljenek „örökbefogadásra” városi cégek,
helyi vállalkozók által, és a hozzájárulásukkal szépüljenek meg.
(A témát terveink szerint a következő lapszámban folytatjuk a Ferenczy Múzeumi
Centrum, a Teátrum, a Szentendre Rendészeti
Igazgatóság, az Aquapalace Kft. valamint a
Városi Szolgáltató nZrt. válaszaival.)

A 11-es forgalmasabb, mint egy autópálya

Elmondása szerint szeretett a BRFK Életvédelmi Osztályán dolgozni, miért került
mégis Szentendrére?
Mindig az élethelyzetek határozzák meg,
miért vált valaki. Amikor ott szolgáltam,
összevontak két főosztályt, és nem lehetett tudni, hogy az összevonás a munkában mit fog jelenteni, bizonytalan volt a

Miben más kapitányságot vagy nyomozást vezetni?
Mindkettő kitölti az ember napját, csak
amíg a nyomozások során a konkrét ügyre,
annak minden részletére, a büntetőeljárás
egészére figyelünk, addig egy rendőrkapitánynak egy egész rendőrkapitányság
mindennapi működését kell koordinálnia,

Krauth Ferenc
Rendőr alezredes, kriminalisztikai szakember, okleveles rendészeti vezető. 2000-ben
földrajz szakos középiskolai tanárként végzett a pécsi egyetemen, majd további diplomákat szerzett a Rendőrtiszti Főiskolán, a PTE Állam és Jogtudományi Karán és a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Mintegy két évtizeden keresztül nyomozóként dolgozott a BRFK, majd az ORFK kötelékében. Szentendrére érkezése előtt hat éven át a
Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának kiemelt főreferense, osztályvezetője,
majd főosztályvezetője volt.

szakmai irány. Ebben a helyzetben kaptam
egy ajánlatot a BRFK Szervezett Bűnözés
Elleni Osztály vezetőjétől, és váltottam. Mikor később az ORFK Bűnügyi Osztály vezetője ajánlott beosztást – mivel szakmailag érdekesnek tűnt – váltottam. Ha van
lehetőség szakmailag előre lépni, és nem
csak magasabb beosztásba kerülni, azt ki
kell próbálni. A Szentendrei Rendőrkapitányság vezetését az elejétől kihívásnak
tekintettem, azon kívül egy állományilletékes parancsnok feladatköre számomra
is teljesen új volt, csábítóan érdekes.

amiben egy nyomozás egy aprócska darab csak.
Mekkora a kapitánysághoz tartozó terület?
A Szentendrei Járás 13 településből áll és
megközelítőleg 85 ezer lakosa van. Becslések szerint ennél lényegesen többen
élnek itt, plusz nyaranta is nő a lakosságszám.
Milyen a helyzet a járásban a kriminalitás
szempontjából?
Amikor megérkeztem, első feladatom volt,
hogy megvizsgáltam, milyen bűnügyi mu-

tatókkal rendelkezik a járás és a rendőrkapitányság. A Szentendrei Járás bűnügyi
szempontból meglehetősen átlagosnak
mondható, azonban korántsem egységes.
A 100 ezer főre jutó bűncselekmények száma megfelel az országos átlagnak, ám ez
nem homogén módon jelentkezik. A járás ugyanis két nagy területre osztható,
közkeletű nevén „Alvégre” és „Felvégre”,
ami két külön világ. Az alvég olyan, mintha
Budapesten lennék, mintha a III. kerület
folytatása lenne, hasonló elkövetési metódusok, bár kicsit csökkenő számadatokkal. Leányfalutól északra mintha egy
másik régióba léptünk volna, az a vidéki
Magyarország. Tehát bűnügyileg Budakalász, Szentendre és Pomáz szinte olyan,
mint Budapest valamely külső kerülete.
Ahogy pedig távolodunk a Budapest táblától, úgy csökken a kriminális nyomás, és
a bűnügyi fertőzöttség.
A drog jelenti itt a legnagyobb gondot?
Bűnügyi értelemben ketté kell választani a dolgot, nem lehet általánosságban
drogkérdésről beszélni. A fogyasztás kriminalizáltsága egészen mást jelent, mint
a drogkereskedelemé, és annak megjelenése a mindennapi életben. A lakosok
Pomázon azt látják, hogy emberek kábán
ténferegnek az utcán, az az általános benyomásuk, hogy ott mindenki drogozik.
De ehhez fontos tudni, hogy mit nevezünk
büntetőjogi értelemben kábítószernek,
és minek a fogyasztását hogyan rendeli
büntetni a jogalkotó. Ha valaki fehérítőt
összekever sósavval és beszívja a gőzét,
vagy akár a higítóét, az nem büntetendő.
Az elmúlt évtized legsúlyosabb társadalmi
problémáját okozó új pszichoaktív anyagok
fogyasztása szintén nem bűncselekmény,
hanem szabálysértés. Van egy társadalmi
jelenség, mely a legdeklasszáltabb, legszegényebb, legkiszolgáltatottabb réteget érinti. Ők nyúlnak ezekhez a szerekhez,
mivel olcsóbb az alkoholnál. Ha ez nem
lenne, alkoholt fogyasztanának.
A korábban problémákat okozó helyzet,
mely szerint a drogosok gépkocsikat törnek
fel, zaklatják a lakosságot, rablásokat hajtanak végre, mára egyáltalán nem jellemző. El
kell ismerni, hogy ez a fajta életidegen, bó-
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Szentendre új rendőrkapitánya 2020. június elsejétől vezeti a
kapitányságot. Egyebek mellett a járás bűnügyi térképéről, a
drogfogyasztás új formáiról, a baleseti helyszínelők munkájának
sebességéről, a 11-es útról és a biciklistákról beszélgettünk.

dult ténfergés zavaró a társadalom számára, csak nem biztos, hogy bűncselekmény,
vagy hogy ennek a kezelése csak büntetőjogi eszközökkel lehetséges. A fogyasztás
büntetőjogi felelősségre vonása önmagában kevés, annak komplex drog rehabilitációval és prevencióval kell párosulnia, ami
viszont már széles körű társadalmi feladat.
Nekik nem szankciókra, hanem társadalmi
segítségre van szükségük.
Mi a helyzet Csobánkával, mely sokáig a
járás kritikus pontja volt?
Csobánkának specialitása egy olyan romungro közösség, mely a roma közösségen belül is zárt. 800-1000 fős, a cigányságára büszke közösség, akik elkülönülnek a

kizárt, hogy lehetne belátható időn belül,
mi több, a folyamatok inkább ezzel ellentétesek. A Pilis itt van, nem lehet alagutat
építeni, hogy megtegyünk 10-20 kilométert a hegy alatt. A Szentendrei-Duna is itt
van, ami elválasztja a szárazföldtől a Szentendrei-szigetet. A Pilis és a Szentendrei
Duna között pedig ott a 11-es út, amit nincs
hová áthelyezni. Mindehhez még van egy
1111-es utunk is, ami csodálatos, de gyors
közlekedésre nem alkalmas.
Az, hogy a lakosság és gépjárművek száma
megkétszereződött, viszont az úthálózat
áteresztő képessége változatlan maradt,
csakis egyet jelenthet: dugókat, mely főleg
az ingázás szempontjából kiemelt reggeli
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és késő délutáni időpontokat érinti. Azonban a hétvége átmenő forgalma szintén
jelentős. A Pilis és a Visegrádi-hegység
hétvégente több ezer családdal telik meg,
akik nagyrészt autóval érkeznek. Különösen a 1111-es út, de Dobogókő és környéke
sem erre van tervezve. Emellett Szentendre a rendezvények városa, minden hétvégén van valamilyen program, fesztivál,
mely tömegeket vonz. Ezek a körülmények a rendőrség számára adottak. Bízom

a végrehajtása minimum 30-60 perc, és
ennyi idő alatt megkezdtük a sávok ütemezett visszaadását a forgalomnak. Egy
ilyen forgalmi rend változás közel sem
olyan egyszerű feladat, ahogy elsőre az
tűnik, ezért is van erre kidolgozott havária
tervünk.
Mi a helyzet a látszólag 1-1,5 órán át tartó
helyszínelésekkel, melyek szintén dugókat okoznak?
Nem gondolom, hogy extrém sokáig tartana egy baleseti helyszínelés a Szentendrei Rendőrkapitányságon. Abba kell
belegondolni, hogy az állam büntetőjogi
igényét érvényesítjük valakivel szemben,
akinek a jövője múlik rajta, ahogy annak
a sértettnek is, aki áldozata a balesetnek.
Mindenki megérdemli, hogy a lehető legszakszerűbben járjunk el, és amúgy ez
a törvényi kötelezettségünk is. Hogy ez
hogyan hat a közlekedők szubjektív kényelemérzetére, erre emberként figyelemmel lehetünk, rendőrként nem. Higgye el,
mindent megteszünk a szemlék gyors lefolytatása érdekében, különösen azért is,
mert egy dugó önmagában közlekedési
veszélyhelyzetet is jelent. És még valami!
A balesetek közlekedési szemléje kapcsán
kaptunk már hideget-meleget, amit mindig
megpróbálok magunkkal szemben kritikusan értékelni. De nem olvastam még soha
egyetlen kritikát vagy hozzászólást arról a
járművezetőről, aki mondjuk ittasan autóba ült és a balesetet okozta.
Mi a megoldás azokkal a helyszínekkel
kapcsolatban, ahol rendszeresek a balesetek?
Két lehetőségünk van. Egyrészt tehetünk
javaslatokat az önkormányzat felé, de ez
alapvetően az adott önkormányzat és a
Közút feladata, attól is függően, ki kezeli
az utat. Mi minden esetben teszünk javaslatokat, olyannyira, hogy miután hivatalba
léptem, a polgármesterrel való első találkozásomkor ezt ő kérte is. Hozzá kell tennem, hogy kiváló a munkakapcsolatunk,
azt kívánom mindenkinek, hogy ilyen

abban, hogy a közlekedési infrastruktúra
fejlődésével lesznek olyan módszerek,
amivel lehet ezt optimalizálni.
Sokszor éri kritika a rendőrséget, hogy
baleset esetén sokáig vannak lezárva az
utak.
Nem olyan régen volt egy baleset, amikor
négy sávból három érintett volt. Ez volt
az a baleset, amikor sokan felszisszentek,
hogy nem nyitották meg a Dunakorzót az
átmenő forgalom előtt. Bár jogunk lett volna megnyitni, egy ilyen nyitás önmagában
veszélyes, mert a szokásos forgalmi viszonyoktól eltér. Komoly létszám szükséges,
hiszen minden olyan ponton, ahol a forgalmi rend változását érintő kereszteződés
található, forgalomirányítónak kell lennie.
Be kell hozzá vonni a rendőrök mellett
az önkormányzati rendészetet is. Ennek

konstruktív városvezetéssel dolgozhasson, mint én. Eddig minden alkalommal,
amikor megkerestek valamilyen problémával, valódi diskurzus alakult ki, és ha
mi kerestük meg őket, mindig komolyan
vettek minket. De ezeknek a terveknek
a megvalósítása időigényes, egy rosszul
működő csomópont átalakításánál pontosan át kell gondolni, milyen lehetőségek vannak, mielőtt egy még rosszabbat
adunk a közlekedőknek.
A másik, amit tehetünk, hogy a neuralgikus
pontokon ellenőrzünk. Például rendszeresen kamerázzuk a piros lámpánál áthaladó
gépjárműveket. Tudjuk, hol tudjuk mérni
leginkább a gyorshajtókat, illetve hol
okoznak leginkább problémát, ezért ide a
legközelebb eső, gyorshajtás mérésére alkalmas fix mérőpontokat tervezünk be, és

Krauth Ferenc a Budapestet és Szentendrét összekötő kerékpárút átadásán

cigányság többi részétől is, és a falun belül
is. Egyeztettem mind a polgármesterrel,
mind a körzeti megbízottal többször is,
és minden alkalommal azt a visszajelzést
kaptam, hogy a közösséggel való kapcsolat abszolút rendezett. Az évtizeddel
ezelőtti problémák, melyek a falun belüli
együttélésből fakadtak, megszűntek. A
csobánkai roma közösség deklaráltan elfogadta a körzeti megbízottat, aki évtizedek óta ott él Csobánkán, és elfogadta a
polgármestert is, akit mindenki ismer, akinek egy kis köze is volt Csobánkához. Ez
egy magát etnikai identitásában definiáló
közösség, amely kifelé nem nagyon keresi
az utat, és saját szabályrendszerrel működik. Ez nyilvánvalóan a helyi roma vezetők
jól működő szervezetirányítását is jelenti.
Csobánka ma egy biztonságos település,
én azt gondolom, hogy a helyi közösség
nagyon jó, és ez látszik is a településen.
Hogy értékeli a térség közlekedési szempontból legfontosabb kérdését, a 11-es
úttal kapcsolatos problémákat?
A 11-es út forgalma az összes két számjegyű út közül a legmagasabb, és vannak
időszakok, amikor forgalmasabb, mint
egyes autópályáink. A Szentendréig vezető része a magyar úthálózat egyik legforgalmasabb része. Ezen csökkenteni szinte

lehetne gyalog is közlekedni. Mindenkit
kérek, hogy fontolja meg, hogy a közeli
iskolába feltétlen autóval kell-e elvinni a
gyereket, és ha már igen, akkor muszáj-e
közvetlenül a bejárat előtt megállni? Amikor szeptemberben indul az iskola, ebből
napi szintű konfliktusok vannak az autósok
között, hiába vannak ott a rendőrök, önkormányzati rendészek és polgárőrök is.
Azt látjuk, hogy ez a belátás nem mindig
működik a szülők esetében. Azt kérem
mindenkitől, hogy minden esetben gondolja át, biztos autóba kell-e ülnie? A világ
afelé halad, hogy egyre több autó van, és
az utak nem lesznek szélesebbek.
A másik sokszor felmerülő konfliktus forrás a biciklis kontra autós viszony.
Az autó és bicikli találkozása – különösen
egy forgalmas úton – soha nem egyszerű,
szinte bizonyosan egy fokozott figyelmet
igénylő forgalmi szituáció alakul ki. Párhuzamos közlekedésre alkalmas, vagy kicsit
is szűkebb úton minden ilyen találkozás
balesetveszélyes, és frusztrációt okoz
mind az autósnak, mind a kerékpárosnak.
A 11-es úton való kerékpározástól pedig
mindenkit óva intenék. Sokkal inkább javasolnám a kisebb utakat illetve a bicikliutat,
ami néhány hónapja készült el Budapest-

től Szentendréig. Nagyon örülök, hogy
a 11-esen lévő kerékpárnyom felfestése
lekopott, mert talán így még annyian sem
használják, mint eddig. Nyilván a kerékpárosok eddig is veszélyesnek találták, ezért
kihasználatlan is volt.
A másik neuralgikus pont a kerékpár út és
a korzó találkozása. Mind az önkormányzati rendészettel, mind polgármester úrral egyeztettem a kérdésben, és nekik is
elmondtam, hogy az nem realitás, hogy
egy kilométereken át haladó kerékpárúton, aztán egyszer csak kirakunk egy
kerékpárút vége táblát, ott le kell szállni,
majd 200 méter múlva vissza lehet ismét
szállni, miközben az út továbbra is alkalmas a kerékpáros közlekedésre. Vagy a
kerékpárutat kell módosítani, vagy valamilyen fizikai akadállyal kell a kerékpárost
rákényszeríteni, hogy leszálljon, de leginkább valamiféle közös gondolkodásra lenne szükség. Ebben a helyzetben szabályok
bírsággal történő erőszakos betartatása
szerintem sokkal kevésbé hatékony, mint
egy közös, mindenkinek megfelelő megoldás megtalálása, legyen szó gyalogosról,
kerékpárosról vagy autósról.
Zimre Zsuzsa
Fotók: Bellai László

A nők szerepe a helyi politikában
Összeállításunkból kiderül, hogy alakult a város képviselő-testületében
a nemek aránya 1990-től, és hányszor szállt versenybe nő a körzet
parlamenti képviselői posztjáért. A helyi politikában leghosszabb ideje
dolgozó képviselőnőket egyebek mellett a női kvótáról kérdeztük.

Az Országgyűlésben a rendszerváltás óta
10% körüli – a kelet-közép-európai régió
országainál kisebb arányú – a női képviselők aránya. Fontos lenne elérni itthon is,
hogy a vezető véleményformáló és dön-

a csökkentett létszámú, tizennégy fős testületbe egyre nagyobb számban kerültek
nők, és a legutóbbi, 2019 őszi választásokon
nyolc fővel többségbe is kerültek. Szentendre és környékének országgyűlési képvi-

nyian egy százalék alatti eredményt értek
el. 2018-ban már tizenöten versengtek a
választók bizalmáért, az öt nő közül ketten
(az Együtt és a Momentum támogatásával)
már 2-3 százalékos eredményt könyvel-

téshozó pozíciókban nagyobb számban
legyenek nők? Milyen társadalmi haszna
lenne ennek? Nem állítható, hogy ezekről
a kérdésekről termékeny viták folynának
a magyar közéletben. Cikkünk a téma egy
szeletét vizsgálja: milyen arányban vállaltak nők politikai szerepet Szentendrén,
és mit gondol a témáról a két legrégebbi
képviselőnő?
1990. október 15-én, az első szabad választások után a város 19 új képviselőjét köszöntötte címlapján a Szentendre és Vidéke – közülük hatan voltak nők. Bár a polgármester
minden ciklusban férfi volt, sok képviselőnő

seletéért vívott küzdelemben már kevésbé
vettek részt hölgyek.
Pest megye 3. számú egyéni választókerületéből a rendszerváltás óta egyszer
sem került nő a Parlamentbe. 1990-ben
hét jelölt közül egy, 1994-ben tíz jelöltből
ugyancsak egy női jelölt indult a választáson, mindkettő a Szabad Demokraták
Szövetsége színeiben. 1998-ban kilencen
szálltak versenybe, közülük két nő (a MIÉP
és a Munkáspárt jelöltjeként), majd 2002től három cikluson át csak férfiak aspiráltak
a képviselői posztra. A legutóbbi két választáson a korábbiakhoz képest feltűnően

hettek el. Bár a 2022-ben esedékes újabb
megmérettetés pontos részletei még nem
ismertek, annyi már tudható, hogy a Fidesz
– a Szentendrei-szigeten élő dr. Vitályos
Eszter személyében – a rendszerváltás
óta először nőt indít a választókerületben.
Két képviselőnő is van a szentendrei képviselő-testületben, aki közel húsz éve vesz
részt az önkormányzati munkában: Zakar
Ágnes, aki a Polgári Koalícíó, majd a Fidesz
és Magyar Judit, aki az MSZP, majd a TESZ
színeiben indult a választásokon. Volt-e
bármilyen (negatív vagy pozitív) szerepe,
jelentősége önkormányzati képviselőként

dolgozott az önkormányzatban. Húsz százalék alá csak 2006-ban csökkent az arányuk a

sok új pártformáció indított jelöltet, a listákon újra több nő szerepelt. 2014-ben tizen-

végzett közéleti munkájukban a nemüknek?
Mi a véleményük a női kvótáról, helyesel-

képviselő-testületen belül, majd 2010 után,

négy indulóból hatan voltak nők, mindan�-

nék-e annak bevezetését Magyarországon
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engedélyeztetünk. Folyamatosan figyeljük,
mik a baleseti okok és azokra kihegyezett
specifikus akciókat szervezünk.
A 11-es út egyik specialitása, hogy Szentendre belterületén párhuzamos közlekedésre alkalmas, kétszer kétsávos, ám
mégis lehet nagy ívben balra kanyarodni
több helyet is. Ez önmagában egy veszélyforrás. A pont ott lakóknak kényelmes
ugyan, de dupla sávon keresztül kanyarodni mindig nagy kockázat, ráadásul a
kanyarodásra váró jármű feltartja a saját
irányába haladó párhuzamos közlekedést, amely újabb veszélyforrás. A másik
probléma az utak szélessége, melyeket
nem ennyi autóra terveztek. Több helyen
leszűkülnek a sávok, nincs fizikálisan hely
a szélesítésre. Emellett nem mehetünk el
a gyalogosok fegyelmezetlensége mellett. Sajnos rendszeresen látok átszaladó
embereket a 11-esen, pedig van aluljáró
és vannak zebrák, de a más útszakaszokon
is úgy közlekednek az autósoknak fenntartott részen, mintha ott nekik lenne elsőbbségük. Az elsőbbség nem büszkeség
kérdése, itt az életünk lehet a tét. Komoly
probléma még, hogy néhány 100 métert
is autóval tesznek meg az emberek, pedig
Szentendre mérete olyan, hogy sok helyen

A képviselő-testület 2019 októberében. Balról a harmadik Zakar Ágnes, jobbról a második Magyar Judit

a politikai életben? Ezt a két kérdést tettük
fel mindkettejüknek. A választ teljes terjdelmében közöljük.
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Zakar Ágnes
1. Fiatal nőként, többgyermekes anyaként
kerültem a szentendrei képviselőtestületbe 2002-ben, amikor először választottak
meg (utána még háromszor) a Bükköspart
és környéke képviselőjének. Anyaként és
nőként, azt tudom elmondani, hogy soha
nem volt hátrányom a férfi képviselőtársaimmal szemben, inkább az időm volt
korlátozottabb az anyai, tanári feladataim
miatt. Hihetetlen szeretettel emlékszem
vissza erre az időszakra, az akkori képviselőtársaimra, közéletre – innen visszanézve egészséges, éjszakába nyúló testületi
vitákat vívtunk.
A három kisgyermekem, nyelviskolai munkám és a képviselőség majd frakcióvezetés
mellett tanultam meg, hogy jó időbeosztással, kitartással, szorgalommal minden
feladat elvégezhető. Azóta is ebből élek.
„A munka és az élet egyensúlya” címmel
a Norvég Alap pályázatán részt is vettem
több magyarországi női képviselőtársam-

100 százalékban megvalósult ez a terv, hiszen a 4 képviselői mandátumot négyen
nőként töltjük be. Akkoriban, 2014-ben a
férfiak többségben voltak a szentendrei
képviselő-testületben, mára az arány megfordult. Azt, hogy ebből a testület, a város
jobb működése következne, egyelőre nem

„Ha nem magától értetődő a XXI. században,
hogy nők is elláthatnak vezető szerepet, akkor
fontosnak tartom a kvótarendszert.”
észlelem. A női képviselők erősségei között
vannak a feladatorientáltság, elkötelezettség, végtelen szorgalom, kitartás, lojalitás
és megoldáscentrikus gondolkodás, mely
elméletben, sokszor gyakorlatban is, segítheti egy település előmenetelét.
2. Véleményem szerint a képviselői munka
fokmérője az alkalmasság és nem a nemi
kvóta kell, hogy legyen. Férfiak és nők esetében is minden szakmánál, így az emberek, közösségek képviseleténél kiemelten
az alkalmasság az elsődleges. Azt határozottan támogatnám, ha a városokban a
közéleti vezető szerepet lehetőség szerint

„Férfiak és nők esetében is minden szakmánál,
így az emberek, közösségek képviseleténél
kiemelten az alkalmasság az elsődleges.”
mal egy pilot programban a TÖOSZ szervezésében 2013-14-ben. A projekt keretében tanulmányozhattuk Norvégiában is
azt, hogy egy nő hogyan tud egyensúlyt
teremteni a családja és a munkája között,
a jó példákat, projekttervünket pedig be is
mutattuk a településünkön több konferencia keretében. A szentendrei kisgyermekes
családi parkolók, játszótérfejlesztések, a hivatal néhány megállítótáblája és több terv
is született ennek kapcsán, többek között a
képviselőnők számának esetleges emelése
is megjelent vágyként akkoriban. Itt jegyzem meg, hogy frakciónk esetében mára

sosem érezte „középső gyerek” mivoltát.
Ez biztosan édesanyám tudatos nevelési
koncepciójának, szakmai tudásának volt
köszönhető. Egyenlőnek lettünk nevelve
minden területen. Mindhárman diplomás
felnőttek vagyunk és mindhárman kétkeresős családban élünk kisebb-nagyobb
elismertséget szerezve a szakmai életünkben. Az élet furcsasága, hogy csak fiúgyermekeket szültünk, akiket erős, egyenjogú
nőként neveltünk fel, átadva számukra a
szüleinktől kapott értékrendet.
A politikai életbe már a középiskolában,
illetve később az egyetemen kapcsolódtam be vezetőként, természetes volt
számomra a vezetői pozíció az akkori viszonyok között. Baloldali emberként az
egyenlőség elvét vallva ez nem is lehetett volna másként. 2002-ben indultam
először önkormányzati képviselőnek,
szerencsére a képviselőtestületben rajtam kívül szép számban voltak és vannak
azóta is nők. Abban a ciklusban rám bízták
a költségvetési bizottság vezetését, így
igazából a női mivoltom miatt nem éreztem megkülönböztetést. Ez elmondható

a vezetéshez nélkülözhetetlen szakmai,
jogi vagy közgazdasági, pénzügyi tudáshoz
kötnék, ezek nélkül nem is lehetne valaki országgyűlési képviselő, polgármester, hiszen fontos döntések meghozatala
e nélkül lehetetlen. Nekem a szaktudás
lenne a fő szempont a képviseleti, közéleti
szerepekben, minden más lényeges tulajdonság ezután következne csak.
Magyar Judit
1. Szüleim három gyermeket vállaltak, három lány gyermeket neveltek. Én a középső
vagyok, aki a hiedelemmel ellentétben

a városi politikai pályafutásom egészéről.
Az országos politikára az utóbbi években
sajnos egyáltalán nem ez jellemző. Lekezelően, sértő módon beszélnek a nőkről,
vagy megpróbálják az emancipáció előtti
szerepkörökbe visszaszorítani őket.
2. A párt, aminek a tagja voltam kiemelt
figyelmet fordított a női tisztségviselők
megfelelő számára, olyannyira, hogy kvóta
határozta meg az arányukat a vezető testületekben. Ma már nem vagyok egyetlen
párt tagja sem, független képviselőként
dolgozom a városért, de az értékrendem
ezen a területen mit sem változott. Ha nem
magától értetődő a XXI. században, hogy
nők is elláthatnak vezető politikai és gazdasági szerepet, akkor fontosnak tartom
a kvótarendszert és egyben szomorúnak
is, mert az elmúlt hosszú évtizedek (évszázadok) során nem egy nő bizonyította
rátermettségét a tudományos területen, a
művészetekben, politikában és a gazdasági életben egyaránt.
Az utóbbi 11 évben élem meg azt, hogy a politikusok között még mindig vannak a nőkről
másként gondolkodók. Én a közel negyven
éves felnőtt életem minden (szakmai, politikai, családi) részével arra törekedtem, hogy
megváltoztassam a kialakult sztereotípiát
és bizonyítsam, hogy a klasszikus női szerepeken túl, amit magam is gyakorlok, a nők
is képesek kiválóan helytállni a politikában,
vagy a gazdasági életben.
- bl -

Nőművészek szentendrei környezetben
Költő, író, festő és még sorolhatnánk azon hivatások listáját, melyek
elnevezése mellé hozzáilleszthető a gyakorlójának neme. Már ha az illető
nő. A kérdést, miszerint mikor kérdőjeleződött meg ez a szokás városunk
művészei között, Bodonyi Emőke művészettörténész válaszolja meg.

érvényesülési lehetőségeit, az általuk képviselt művészeti értékeket is szemügyre
vegyük.
Szántó Piroska még az 1930-as években
ismerte meg Modok Máriát Szentendrén,
akinek először baráti közvetlensége, majd
a szociális érzékenységet közvetítő, proletáranyákat- és családokat ábrázoló, nagy
méretű festményei keltették fel az iránta
érzett megbecsülését. Az ígéretes pályakezdéshez és a szakmai sikerekkel járó
festői kibontakozásához minden bizonnyal
hozzásegítette első férje, Perlaky Ede, aki
az alkotáshoz nemcsak az egzisztenciát
biztosította, hanem maga is részt vállalt az
1926-ban alapított szentendrei művésztelep
ügyes-bajos dolgainak intézésében. A házasság mégsem bizonyult tartósnak, hiszen
1936-ban, amikor Lehel Ferenc meghívására a külföldön addigra már hírnevet szerzett Czóbel Béla Szentendrére látogatott,
Modok szinte rögtön beleszeretett. Elvált
első férjétől, és 1940 szilveszterén Czóbellel
összeházasodtak. Művészetében új korszak
kezdődött és a világ lassan elfeledkezett
Modokról, mint művészről. Inkább a különc
tulajdonságokkal rendelkező ember és művészfeleség kápráztatta el a környezetét:
„…az egyéniség bámulatában nem figyeltek
oda a festőre.” – így összegezte Szántó Piroska e furcsa állapotot, és idekívánkoznak

Modok Mária a szentendrei művészkompánia gyűrűjében, 1931
(Bánáti Sverák József, Heintz Henrik, Opitz Gyöngyi, Bánovszky Miklós, Modok Mária, Kántor Andor,
Heintz Henrikné Kugel Klára, Pándy Lajos, Bolner Károly, Barcsay Jenő), archív fotó

Gráber Margit határozott, őszinte szavai is:
„Modok Mária önként tűnt el férje árnyékában.”
A két világháború közötti időszakban a
szentendrei művésztelep életét megörökítő
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„Festőnő, olyan pedig nincs. Jaj de ügyes ez
a kislány, tanuljon festeni, könyörögjük be a
főiskolára, legyen legalább rajztanár! Vagy
férjhez megy a kis hülye és akkor én istenem,
jó istenem, becsukódik már a szemem, rajzolgatja az apróságokat, jaj de édes! Ha meg
festőhöz megy férjhez – vérfertőzés!! – akkor
meg pláne vége a piktúrának. Volt valaha
is – no jó, nem festőnő, de híres, igazi, nőnemű festő?” A nőművészekkel kapcsolatos
és kételkedésnek hangot adó fenti idézet
vezeti be Szántó Piroskának az 1985-ben, a
Jelenkorban megjelent írását. A bevezető
sorok azonban mégsem tőle, hanem férjétől, Vas István költőtől származnak. Ez a
konvenciókkal terhelt társadalmi megítélés
ugyanakkor pontosan meghatározta azokat
a pozíciókat, amelyekben a két világháború
között egy festőnő megjelenhetett: a rajztanárt, a családi környezetben festegető,
műkedvelő feleséget és végül a művészfeleséget- illetve társat, aki maga is teljes
értékű alkotásra vágyott.
Az írásmű következő szakasza azonban rávilágít arra a tényre is, hogy ez az általánosító megközelítés nem mindig érvényes, és
például Modok Mária esetében nemcsak
lehet, hanem kell is kivételt tenni. Az életútját összegző visszaemlékezés egy huszadik
századi nőművész sorsát modellezte és ez
alkalmat adott arra, hogy más női alkotók

Perlrott Csaba Vilmos: Kettős arckép
(Én és a feleségem), 1925
olaj, vászon, 108 × 82 cm
Kecskeméti Katona József Múzeum

fotókon Modok Mária még gyakran jelenik
meg a művészek gyűrűjében, a társaság
központjaként. A kivívott ranghoz minden
bizonnyal hozzájárulhatott szellemessége
és figyelmessége, amely a város szélén,
majd a Haluska-tanyán hajlékot lelő másik,
fiatalabb művészcsoportot, a Vajda Lajos
köré gyűlt társaságot is elbűvölte. Modok
sokszor látogatta meg őket és őszintén
érdeklődött munkáik iránt. Élénk társasági
szereplése azonban a Czóbel Bélával kötött
házassága után visszaszorult a szentendrei
házuk falai közé, és az alkotásra is jóval kevesebb ideje jutott. A lopott órákban festett
művei – néhány közeli barát érdeklődésétől eltekintve – rejtve maradtak. Egy-egy őt
ábrázoló rajzon és festményen kívül Czóbel
nem készített olyan kettős portrét, amelyen
a kettejük közötti harmonikus kapcsolat került volna fókuszba, holott ennek meglétét
néhány archív fotó megőrizte az utókornak.
A kettős portré különleges műfaj az arcképek sorában, hiszen nemcsak két ember,
hanem az egymás művészetét elismerő két

MÚLTUNK
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Két fiatal hölgy Szentendrén 1910-ben
Ezt a képeslapot Szent-Endrén adták postára 1910. július 28-án, és a következő nap
érkezett meg Buda-Kalászra Őnagysága
Denkstein Piroska és Ilonka úrhölgyeknek.
A ráírt szöveg így szólt: „Kedves lányok!
Ne haragudjatok, hogy e lapot kettőtöknek írom, de nem jutott több belőle.
Most itt vagyok a Margitnál egy pár hétre. Hogy vagytok? Én hála az Istennek jól,
valószínű, hogy majd átjövünk valamelyik
héten. K. szüleid kezét csókolom. Titeket
ölel, Ilonka”
A másik képeslapra csak ennyit írtak:
„Szt-Endre 1910. Juli 22.”
Ürmös Lóránt

alkotó közötti kiegyensúlyozott felfogást is
tükrözheti. Ezek közé tartozik Perlrott Csaba Vilmos festménye, amelyen feleségével, Gráber Margittal teljes összhangban
láthatóak. Ennek bensőségességét még
jobban kihangsúlyozza a hátteret szolgáló Ferenczy Noémi-kárpitterv, melyen két
alvó női figura meghitt összetartozása került középpontba. Anna Margit is odaadó
társként tűnik fel férje, Ámos Imre alakja
mellett. Az ábrázolásnak keretet nyújtó
belső enteriőr, az álomba szenderülő állapot teljesen kizárja az egyre fenyegetőbb
külvilágot, a közeledő történelmi drámát,
amely a munkaszolgálatban eltűnt Ámos
Imre tragédiájához vezetett. A két ember
és festőtárs közötti összetartozást azonban
nemcsak a történelem, hanem személyes
okok is megsemmisíthették. Gráber Margit
1929-ben különvált férjétől, elszántságának
pontos okait csak évtizedekkel később tárta
fel és szavai nyomán kirajzolódott a modern
nőművész vágyott ideálképe: „Én nem akartam örökké egy elismerten neves festő szintén
festegető felesége maradni, egyedül akartam
a lábamon megállni.”
Az önálló egzisztencia eléréséért vívott
harcban fájdalmas lehetett a művészpályát kísérő, társadalmi el nem ismertség
jeleivel találkozni. Gráber Margit visszaemlékezésében olvasható az a szomorú tényközlés, hogy az 1910-es években, amikor
elkezdte művészeti tanulmányait, csak a
férfiakat tartották alkalmasnak az alkotásra. Ugyanakkor a huszadik század elején,
a modernizációs folyamat velejárójaként a
nőművészek térhódítása is megkezdődött,
aminek egyik kézzel fogható jele volt, hogy
számuk megnövekedett a művészeti főiskolákon. Tanrendjük azonban sokáig eltért
a férfiakétól, lassan vezették be a koedukált
képzést és az évfolyamok közös oktatását.
A Képzőművészeti Főiskolán az 1921-ben
elindított reformtanterv ezen a helyzeten
sokat javított és ekkor tették kötelezővé a
nyári művésztelepeken való részvételt is.
Talán egyetlenegy hazai kolónián sem fordult meg annyi női festő, mint a frissen alapított szentendrei művésztelepen és az 1929től itt működő szabadiskolában. Egyaránt
feltűntek az ügyes kezű polgárlányok, az
ambiciózus festőtanoncok, akik közül csak
kevesen kerültek a festőpályára, de az ötven
főt számláló szabadiskolában több, főiskolát
végzett festő is felbukkant. Közéjük tartozott Szuly Angéla is, akinek alakja – hátulról
megfestve – feltűnik Ilosvai Varga Istvánnak
a szentendrei művésztelep plein air munkáját megörökítő egyik festményén. Testi alkatából is adódó erőteljes megjelenése határozott karakter benyomását kelti. Életpályája
szintén ezt bizonyította, hiszen már egészen
korán, a főiskolai évek alatt több művésztelepen megfordult, gyakran járt külföldi
tanulmányúton, és tagja volt az 1931 elején
létrehozott Magyar Képzőművésznők Egye-

Ámos Imre: Alkony III., 1940
olaj, vászon, 100 × 71 cm
Ferenczy Múzeumi Centrum

sülete Új Csoportja elnevezésű művészcsoportnak. A társaság tagjai magukat, egymás
között „piktorina-társaság”-nak hívták, és
igyekeztek elhatárolódni az amatőr, műkedvelő festőnőktől és emellett a férfiközpontú művészképpel is szembefordultak. Első
bemutatkozásukra 1931 októberében került
sor a Nemzeti Szalonban, és bár eredetileg
tizenhárom művész részvételével számoltak, csak nyolcan vettek részt a tárlaton, és
innen kapták az „Új Nyolcak” elnevezést.
Szuly Angéla egyik megtestesítője lett az
új, modern nőművésznek, aki számára a művészi megnyilatkozás nem passziót, hanem
életformát jelentett és ehhez az önálló egzisztenciát is megteremtette. A nőművészek
között egészen különleges helyet foglalt el
Ferenczy Noémi, aki vállalta a magánnyal
és egyedülléttel járó életformát. Számára
a munka és a megállás nélküli alkotás iránti szenvedély vált kizárólagosan fontossá,
mindent ennek rendelt alá.
Bodonyi Emőke

Ilosvai Varga István: Festőnő (Szuly Angéla), 1934
olaj, vászon, 75 × 60 cm
Ferenczy Múzeumi Centrum

Nőként inni szégyen, anyaként tabu

A televíziós sorozat az utóbbi öt-tíz évben
az egyik, ha nem a legnépszerűbb vizuális műfajjá vált. Benne volt a levegőben,
hogy erre tart a kultúripar?
Szerintem igen. Amikor tíz éve az ELTE
filmszakára jártam, még nem működtek
a mai streaming-szolgáltatók, de egyéb
módon hozzá lehetett jutni minőségi sorozatokhoz. Láttuk, hogy mélyebb rétegeket,
összetettebb történeteket, karaktereket is
el lehet mesélni ebben a formátumban, és
ha ez az igényes megvalósítás szándékával
párosul, akkor a klasszikus, jó mozifilmekkel egyenértékű alkotások születhetnek.
Hasonlókra itthon is láttunk, látunk példát.
Például?
Mindenekelőtt az HBO-nál futott Terápia –
a formátum nem hazai, de eléggé a saját
világunkra, helyi viszonyainkra adaptálták.
Kiemelkedő darabja a magyar televíziózásnak. Régebben is készültek elképesztő
minőségben televíziós sorozatok, gondoljunk csak a Lindára. Mókásnak hangzik,
ha csak Görbe Nóra jellegzetes kiáltása
jut eszünkbe róla, de a nyolcvanas évek
Magyarországán megcsinálni női hőssel,
teljesen vállalható verekedés jelenetekkel egy ilyen pofás kelet-közép-európai
történetet, az elismerésre méltó.
2018-ban néhány alkotótársaddal megalapítottad az Anatomy Sorozat Manufaktúrát. Ez egy kísérlet, hogy utat találjatok
itthon a minőségi sorozatkultúrának?
Mindannyian szerettünk volna saját dolgokkal belépni a piacra, de erre sem a
kereskedelmi, sem a közszolgálati médiában nem igazán volt lehetőség. Két hónapot szántunk egy sorozattervre, hetente két-három alkalommal jöttünk össze,
mindenki dolgozott a másik projektjén
és a végére elkészült négy úgynevezett
sorozatbiblia, amelyben minden fontos
információ benne van a karakterektől, a
hangvételen át a történetig. Az volt a tervünk, hogy az egyiket, ha alacsonyabb minőségben is, de elkészítjük valamelyik kereskedelmi tévének, mert onnantól kezdve
nagyon sok út megnyílik. Elmentünk azokhoz a kereskedelmi csatornákhoz, amelyek itthon fikciós sorozatokat gyártanak.
Mindegyiknek tetszett, de máshogy, mint

Csicskár Dávid
Pályáját dokureality-k írásával kezdte,
majd szappanopera-íróként (Barátok
közt) folytatta. Az HBO-nál börtönsorozatot fejlesztett; írta és rendezte a Tóth
Jánost a Duna TV-nél. Készített társadalmi célú hirdetést és kisjátékfimeket.
Uchebnik című rövidfilmjét nemzetközi
fesztiválokon is bemutatták.

amit mi az asztalra letettünk. Nem egyeztek a szándékaink.
Miért nem fogadták el egy az egyben?
A kereskedelmi televíziókban néhány kivételtől eltekintve kétfajta sorozat léte-

szembesülni. Szórakozni szeretnének, és
ezt meg is lehet érteni.
Miért ezt a témát, egy multinál középvezetőként dolgozó, háromgyerekes, zugivó
anyuka történetét választottad?
Az alkoholizmussal ebben az országban
így vagy úgy mindenki találkozik, nem
beszélünk róla, de mindannyiunk környezetében vannak érintettek. Mindig is vonzott, hogy ilyen érzékeny, provokatív témát dolgozzak fel. Egyszer csak beugrott,
hogy milyen lehet egy család, ahol nem
az apa, hanem az anya nyúl az alkoholhoz? És ha nő, akkor nyilván nem nyíltan,
hanem rejtve, titokban iszik. Mi történik,
ha ez a család jól működik, mert az anya

Csicskár Dávid a tahisi híd mellett, a Duna partján

zik, mindkettő távol van a néző világától
és problémáitól. Az egyik, amikor a néző
nem pejoratív értelemben lenézhet valakikre, mondok egy példát, falusiakról szól a
sztori, akik biciklivel járnak, kedvesen kelekótyák, ezért nagyon szerethetőek és szórakoztatóak. Vagy felnézhet és valami elit,
gazdag világba pillanthat be, ami nagyon
távol van tőlünk. A kereskedelmi média nézője valószínűleg pont a saját életével nem
szeretne szembesülni. Azok az emberek,
akik egy átdolgozott nap után leülnek a
tévé elé, nem biztos, hogy az alkoholizmussal és annak a tragikumával akarnak

ezzel a benzinnel tuningolja magát? És mi
van akkor, ha elveszik tőle és elkezd nem
működni a család?
Mennyire vontál be a történet kidolgozásakor alkoholproblémával küzdő nőket,
őket kezelő terapeutákat vagy érintett
családtagokat, barátokat?
Először arra kerestük a választ, hogy mi az,
ami valójában érdekel bennünket ebből
az egészből. Milyen hangon meséljük el,
csináljunk belőle drámát, vígjátékot vagy
a kettő között egy dramedyt? Idővel rájöttem, hogy a személyes tapasztalatok
ellenére valójában nagyon keveset tudok
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Miért nem láthatunk mélyebb társadalmi problémákról szóló sorozatokat
a magyar televíziókban? A családjával Tahitótfalun élő filmes
szakemberrel egyebek mellett a női alkoholizmus témáját feldolgozó
projektjéről és a nemzetközi piacra lépés lehetőségéről beszélgettünk.

erről a világról. El kezdtem kutatni, nagyon
sokat olvastam róla, interjúztam szakemberekkel és találkoztam anonim alkoholistákkal. Sok minden letisztult ezeken a
találkozókon. Rájöttem, hogy ez a történet nem az alkoholizmusról szól, az csak
egy tünet. Valójában egy családról szól,
egy nőről, aki lényegében – és ez is nagy
tabutéma – feláldozta magát a családja
boldogságáért, és közben elveszítette önmagát. Ezt a belső feszültséget, hogy tu-

válik. És nyilván a gyerekek isszák meg
az egésznek a levét, a sors mindenkire
kiosztja a szerepét, az alkoholisták családjaiban megszokott szereposztással:
van a bohóc, a bűnbak, a bűntárs vagy a
kontroller. A lényeg, hogy a feje tetejére
áll minden, miután az anya a korábbi szerepéből kiesik.
Együtt marad a család?
Ez a tétje a sorozatnak. Az első évad végén
történik egy krízis, majdnem tragédia, ami

„egy családról szól, egy nőről, aki lényegében
feláldozta magát a családja boldogságáért,
és közben elveszítette önmagát.”
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lajdonképpen nem a saját életét éli, azzal
tudja tompítani, hogy iszik. Az első évad
arról szól, hogy megtalálja, ki ő valójában
és mit akar.
Mi a szerepe ebben az alkoholnak, motorja vagy gátja a változásnak?
Nehéz elválasztani a kettőt. A főhős az önmagára találást az alkoholizmusról való
leszokás nehéz folyamatában éli meg,
amely a családja számára ugyanakkor
egy felnövéstörténet. Még az ötvenéves
férje is felnő, aki egy értelmiségi, ír és néha
előad az egyetemen, imádja a gyerekeit, de valójában nem ismeri őket, a saját
életével foglalkozik. Most lényegében
szükségből családapává, pénzkeresővé

összerántja újra őket. Mint minden család,
ez is tele van elhallgatással, titokkal, kis
hazugságokkal – hogy mondjam – feltüzelt
legendákkal, amelyek valójában nem igazak. Ha felállna valaki egy magyar családban és azt mondaná, gyerekek, szerintem a
nagypapa alkoholista, ezzel foglalkoznunk
kellene, a többség azt mondaná, egy alkoholista nem így néz ki, és tovább lépne.
Sokkal jobb szőnyeg alá söpörni, ami fájó
és szégyellnivaló, különösen, ha nő az érintett. Nádas Péter Párhuzamos történetek
című regényét olvasom éppen, ott találtam
egy találó mondatot: „Kiismerjük magunkat
egymás hazugságai között, és ettől lesz belőlünk egyetlen nagy család.”

Mennyi esélyt látsz arra, hogy a sorozatterv megvalósuljon?
Decemberben felhívtak a francia Canal+
lengyelországi irodájából. Ha bevállalják,
egy komoly csapat kezd el intenzíven
dolgozni rajta, ezek nagyon súlyos eurók,
ezért nagyon megrágnak mindent. Itthon a
Proton Cinema karolta fel a sorozattervet,
az ő támogatásuknál komolyabb esély
magyar alkotó számára nem nagyon van
Európában. Bizakodó vagyok.
A pároddal együtt, aki testnevelő egy
óbudai gimnáziumban, mindketten Baranyában nőttetek fel. Hogy kerültetek a
Szentendrei-szigetre?
Pécsett ismerkedtünk meg, aztán egy
pesti lakótelepen éltünk és az esküvőnk
után, 2016-ban költöztünk ide. Mindketten csendesebb, vidékiesebb környezetre
vágytunk, nem túl messze a fővárostól.
Szentendrét sajnos nem engedhettük meg
magunknak, így kerültünk Tahitótfaluba.
A feleségem a szentendrei baba-mama
torna csoportban szerzett barátokat, én
a Kinizsi kosárlabda csapatában játszom
negyedik éve. Sokan nem értették, hogy
az én szakmámban miért nem maradok
Pesten, de egyáltalán nem bántam meg,
pláne a kislányunk megszületése után.
A Dunakanyar az ország egyik legszebb
része.
Szöveg és kép:
Bellai László

Menedék a száműzött honvédtisztnek
Az 1848-as forradalom és szabadságharc nem hozott különösebb változást
Szentendrén. A szabadságharcban a város polgárai aktívan nem vettek részt,
és az uralkodóházhoz hű szerb lakosság sem állt a forradalom mellé. S bár a
város nem adott hősi halottakat a magyar hazáért, menedéket igen egy száműzött honvádtisztnek.
Petzelt József neve szentendrei lakosoknak a helyi iskola miatt csenghet ismerősen. Kevésbé közismert információ, hogy a honvéd alezredes, az 1848-as szabadságharcos élete utolsó éveit Szentendrén töltötte, a köztemetőben nyugszik.
Petzelt József az ausztriai Wachauban született 1805 körül, de gyermekkora
óta Magyarországon élt. Katonai szolgálata alatt a Magyar Királyi Tudományegyetemen képezte magát, 1825-ben avatták doktorrá. Leszerelése után a
pesti Mérnöki Intézetben tanított: újszerű gondolkodása nyomán elsőként vitte
diákjait terepgyakorlatokra. Előadásait feljegyezték, és könyv formájában is
napvilágot láttak.
1848-ban szolgálatra jelentkezett a nemzetőrségnél. Tiszti rangot kapott, a
tüzérség parancsnoka lett. Nevéhez kötődik az első Magyar Hadi Főtanoda
megalapítása, melynek vezetésében is részt vett. A szabadságharc leverése
után korábbi tisztségeiből száműzték, fizetését megvonták. Szentendrére költözött, ahol földméréssel, térképek készítésével kereste kenyerét. 1850-ben hunyt
el ideglázban. A köztemetőben az 5-2-15. számú parcellán található sírhelye.
Síremlékét 1977-ben készíttette a szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskola.
A Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola 1988-ban vette fel nevét, falán
a névadót megörökítő emléktábla található.
Források: Dóka Klára: Szentendre története írásos emlékekben, Pest Megyei Múzeumi Füzetek XIII., 1981.; Pethő Zsoltné Németh Erika: Sírok és temetők Szentendrén,
D’sign Kft., 2013.

A bronz mellszobrot a Bokányi Dezső Szakközépiskola diákjai készítették 1995-ben, Barabás
Miklós Petzeltet ábrázoló rézkarcának felhasználásával. Fotó: Csíkszentmihályi Márton

ideig látogatható- kiemelt tárlataink. A virtuális térben kedvünkre
sétálhatunk a termek, művek, sőt

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 Iparművészeti Ösztöndíj beszámoló
kiállítása. Kurátor: Pataki Petra
művészettörténész

FERENCZY MÚZEUMI
CENTRUM
www.muzeumicentrum.hu
Facebook: Ferenczy Múzeumi
Centrum
A Ferenczy Múzeumi Centrum virtuális kiállításaiban körpanorámás
felvétellel kerültek rögzítésre a
2020-as – a vírushelyzet miatt rövid

akár a kiállítóterek különböző szintjei között.
jelenleg elérhető
TEREMTÉS – Ferenczy Noémi
művei
Szöveg: Bodonyi Emőke (műelemzések), György Gabriella
(múzeumpedagógia)
Közreműködő munkatársak:
Herr Ágnes, Torma Tamás
SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁROS – A Castrumtól a
Kereskedőházig
Szöveg: Fábián Laura, Ottományi Katalin, Sz. Tóth Judit.
Tudástár: Krizbainé Szabó Éva
A virtuális tárlat az NKA támogatásával valósult meg.
SZENTENDREI ÉPÍTÉSZSZALON
Ebben az évben is folytatódik
Ekler Dezső építész elméleti sorozata Szentendrei Építészszalon címmel. Január 28-tól hét
hónapon át követhetjük az előadásokat, elsőként a nyelvújító
világsztár építészek kerülnek
terítékre, először dizájnerként,
aztán stílusteremtőként.
Az eseményeket online közvetítjük a múzeum Facebook
oldalán, de bízunk a tavaszi
személyes találkozásban is.

március 25. csütörtök 18:00
03. VILÁGSZTÁR ÉPÍTÉSZEK II.
Új impulzusok, új irányzatok az
új építészetben. Peter Zumthor, David Chipperfield, Jean
Nouvel, Heczog& de Meuron,
ToyoIto, KazuyoSejima és
RyueNishizawa, Jan Kapliczky,
MassimilianoFuksas építészete.
Vendég: Kovács Dánielművészettörténész, kurátor
április 22. csütörtök 18:00
04. BEST OF EKLER – A legjobb
Ekler házak
Ami megépült, és ami megépülhetett volna.
Vendég: Vincze László építész
– BME Lakóépülettervezési
Tanszék
KORTÁRSALGÓ – szubjektív
irodalmi beszélgetéssorozat
Kukorelly Endre íróval
KORtársalgó, szubjektív kortárs
irodalom címmel tovább folyta-

tódnak Kukorelly Endre havonta
jelentkező irodalmi beszélgetései a Ferenczy Múzeumi
Centrumban.
A sorozat estjein kortárs írókkal
ismerkedhetünk meg nemcsak
munkásságukon, hanem személyes történeteiken keresztül.
Aki hónapról hónapra kérdez:
Kukorelly Endre, József Attilaés 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 folyóiratnál
dolgozott szerkesztőként. A
Magyar Író Futballválogatott
megalapítója.
Akik válaszolnak:
március 13. szombat, 17:00
ANDRÁS SÁNDOR
április 10. szombat, 17:00
HALÁSZ RITA ÉS NAGY
GERZSON

További részletek: muzeumicentrum.hu

KÖNYVAJÁNLÓ
Az irodalom gyakran tükrözi
a valóságot, ezért a fiktív művek női karaktereinek vizsgálatával gyakran levonhatók
következtetések a társadalom nőkről alkotott képéről,
a nekik szánt szerepről. A
„Bechdel-teszt” a feminista
irodalomelmélet egy fontos
kifejezése: annak a vizsgálatát jelöli, hogy előfordul-e a
műben olyan jelenet, melyben legalább két női szereplő
valami másról beszélget, mint
egy férfi. Meglepő azoknak a
filmeknek, könyveknek száma,
melyek nem ugorják meg ezt
az elvárást. Khaled Hosseini
Egyezer tündöklő nap című
regénye azonban jócskán túlteljesíti ezt a kritériumot, és
megmutatja a női barátság
minden nehézségen és erőszakon átívelő erejét.
A ‘70-es évek Afganisztánjában járunk, ahol a tradicioná-

lis vidéki társadalom békében
él a modern városok árnyékában. Marjam törvénytelen
gyermekként szégyenfolt apja
hírnevén, ezért sietve férjhez
adják a messzi Kabulba. A lányt
elbűvöli a haladó szellemiségű
város nyüzsgése, szíve telve
szeretettel születendő gyermeke felé, és újdonsült férje,
Rasid sem tűnik olyan borzasztó embernek, mint eleinte gondolta. Házaséletük azonban
hamar tragikus fordulatot vesz,
és Marjamnak mindenféle segítség nélkül kell szembenéznie a nehézségekkel.
A szomszédjában született Leila mintha a világ másik felén
élne: családja támogatja tanulását, apja szigorúan ellenzi a
férjhezmenetelt az iskola elvégzése előtt. Legjobb barátjával, Tárikkal tökéletes párost
alkotnak. A vidéken dúló háború azonban eléri Kabult, és gyö-

kerestül forgatja fel Leila életét. A sérült lányt Rasid fogadja
magához, és a kezdeti nehézségek ellenére elszakíthatatlan
barátokká válnak az öregedő,
kihasznált Marjammal.
A regény során nemcsak a nők
köré fonódó kötelék rajzolódik
ki, hanem Afganisztán modern
történelme is. A gazdag kulturális örökséggel rendelkező ország ugyanúgy megszenvedte
a szovjet megszállást, mint Európa keleti fele. Itt a hidegháború azonban nyílt konfliktussá
kerekedett, ami nem ért véget
a szovjet fegyverletétellel, hanem a mai napig húzódik, megkeserítve milliók életét. A könyvet egyaránt ajánljuk azoknak,
akik egy minden megpróbáltatást túlélő barátságról kívánnak olvasni, és azoknak is, akik
kíváncsiak, hogyan eszkalálódott Afganisztán helyzete a
totális háborúig.

Khaled Hosseini afgán születésű amerikai író, orvos. Művei
gyermekkori emlékeiből és
szülőhazája helyzete felett érzett fájdalmából táplálkoznak.
Első könyvének (Papírsárkányok, 2003.) sikere óta nem
praktizál, az ENSZ kötelékében
végzett menekültügyi munkájának él.
-vj-

Khaled Hosseini: Egyezer tündöklő
nap, Libri, 2017
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Egy trükk akkor kész, ha talajra érkezel
Extrém mountain bike-ozik, más néven downhillezik és street trialozik
– az eredményeit YouTube csatornáján mutatja be, de mindeközben
érettségire és egyetemi felvételire is készül. Interjú Malomsoky Mártonnal,
a Szentendrei Református Gimnázium diákjával a biciklis szubkultúrákról.
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Mi kell tudni a trialról?
A lényege, hogy különböző akadályokon
jussunk át úgy, hogy minél kevesebbszer
tesszük le a lábunk. Itt nem a gyorsaság
számít. Régebben országútiztam is, a Pilisben nagyon jókat lehet menni, de ez
valahogy nem jött be nekem.
Az extrém mountainbike extrémsport?
Igen. Itt nagy az esélye, hogy megsérül az
ember, ezért viselünk protektort és sisakot.
Kiemelném, hogy biciklizni csak sisakban
szabad. Kicsi esésből is lehet nagyon nagy
baj.
Hogy találtál rá ezekre a sportokra?
Régen vízilabdáztam, de szétbomlott a
csapatunk. Volt egy-két haverom, akik ezután triatlonozni kezdtek. Úgy gondoltam,
csatlakozom hozzájuk, és a szüleim is támogattak, hogy próbáljam ki. A bringázás
teljesen új volt számomra, de annyira megszerettem, hogy egy idő után már nem is
mentem el az edzésre, hanem amikor volt
időm, inkább tekertem egyet. Aztán kaptam
egy jobb fajta biciklit, amivel még többet
mentem. Az fogott meg ebben a sportban,
hogy mindig lehet valami újat tanulni.
Szóval önmagadat képezted.
Igen. Ezekben a sportágakban, főleg a
street trialban nincsenek edzések. A BMX
is olyan sport, hogy magadtól megtanulsz trükköket, amik tetszenek neked.
Most már benne vagyok egy egyesületben, és a Liszi Downhill iskola nyújtotta
edzéseken is rendszeresen részt veszek.
Az edzőnk, Liszi Attila többször kijutott
világversenyekre, és rengeteg tapasztalata van.
A gyakorlatötletek honnan származnak?
Az internetről. A street trialról, a downhillről ott hallottam először, addig nem is
tudtam, hogy ilyen létezik.
Miért döntöttél úgy, hogy te is szeretnél
az internetes bringakultúrába saját profillal bekerülni?
A mai napig jó érzés visszanézni a régi videóimat, és látni a fejlődést. Az elején még
örültem, ha csak lejöttem egy 20-30 centis
sziklán, most meg már volt olyan, hogy átugrattam egy traktort. Ez gyakorlatilag egy
dokumentáció. Ha valaki megnézi az Instagram-fiókomat, láthatja, hogy nem posz-

tolok mást, csak azt, hogy aznap mit sikerült
megcsinálnom. Itt lehet látni a fejlődést.
Milyen a követőbázisod?
Elég sokan követnek külföldről. Nyilván
azért, mert ezek a sportágak Magyarországon nem felkapottak. Itthon nehéz
kiemelkedően jónak lenni downhillezésben, mert kevés lehetőség van rendesen
edzeni. Ehhez magas hegyek kellenek,
ahol vannak több perces pályák. Itthon

nagy eséseim, például 2018-ban a Bükkös-híd melletti betonlépcső tetejéről leestem az aljára. A könyökömet ütöttem be,
nem tört el, de jó három hónapba tellett,
ameddig rendbejött, még most is ropog.
Az eséseket leszámítva milyen Szentendrén bringázni?
Nagyon jó, mert rengeteg lehetőség van a
közelben. Street trialozáshoz kiváló, mert
sok kis akadály van, ahol rengeteg mindent

Malomsoky Marci

ötven másodperces szakaszok vannak.
Felvonó sincs, tehát legurulunk, visszatoljuk… Nem tartom magam valami nagy
sztárnak, nincs is akkora követői bázisom.
Én akkor is bringázom, ha kevesebb követőm van. Szeretem visszanézni azt, amit
csinálok. Nem azért rakom ki a videókat
és a képeket, hogy több követőm legyen,
vagy mert ebből akarnék megélni.
Létezik biciklis felvonó?
Persze! Ausztriába, Szlovákiába és Szlovéniába járunk edzeni, ott ugyanúgy működik ez, mint a síelés. Vannak pályák – kék,
piros, fekete – és a felvonók úgy vannak
átalakítva, hogy fel lehet vinni rájuk a bringát. Itt rengeteget lehet fejlődni – vannak
akár félórás pályák is.
Estél már nagyot?
Szerencsére még nem szenvedtem brutális sérülést, ezt le is kopogom. Voltak már

ki lehet próbálni. Mindig a hídnál kezdek,
kimegyek a piactérre, onnan a Dunapartra,
a kikötőhöz és a buszmegállóhoz. A Hold
utcai ovinál szoktam végezni. Sőt, most
lett egy új deszkás park a Kőzúzónál, bár
a gördeszkások és a rolleresek annyira
nem szeretik, ha odamegyünk. Ez nem is
bringásoknak lett építve, nagyon kicsi a
hely, és mindig tömeg van.
Mennyit bringázol?
Most kevesebbet, mivel érettségire készülök. Maximum heti kétszer. Mikor megkaptam az első komolyabb bringámat, akkor
két hónapon keresztül mindennap kimentem. Most a COVID és a tanulás is betesz.
Úgy gondolom, jobb kevesebbszer menni,
mert akkor jobban tudok koncentrálni.
Mik a jövőbeli tervek?
Szeretnék egyetemre menni, műszaki-gazdasági pályára. A bringázás hobbi

bringázni Ausztriába, ahol van egy airbag
nevű szerkezet. Olyan, mint egy nagy, felfújható párna, és van mellette két ugrató.
Ott, ha bármit elront az ember, puhára
esik. Itt elhatároztam, hogy bármi történjen, megpróbálom. Elsőre nem érkeztem
jól, belecsapódtam az airbag-be, viszont
tizenkettő-tizenharmadjára már sikerült
a landolás is. Utána minden nap sikerült
ötször, de egy trükk akkor kész, ha a talajra
érkezel a végén.
Van Kaszásdűlőnél egy bringás park, amit
nem nagyon használnak. Egy barátommal
kigazoltuk, megtisztítottuk, aztán nekiálltam gyakorolni. Ott elsőre átfordultam,
de lábra érkeztem – ez már fájdalmasabb
volt, mint a puha airbag. Másodjára eltört
a kormánycsapágyam. Szerencsém volt,
mert pont órát tartott az edzőm mellettünk, ő segített megszerelni. Azt mondtam magamban, hogy nem fejezem be így,
nem ezzel megyek el innen, hogy széttört
a bringám. Harmadjára sikerült. Nem volt
egy tökéletes landolás, de sikerült. Azóta
egyszer csináltam meg, de akkor már az
érkezés is nagyon szép volt.
Vas Julianna

Az ellenállhatatlan mérnöknő
„Valószínűleg túl lassú vagyok. Nemrég elütött egy autó, amit két
ember tolt…” Tulajdonképpen igaza van Woody Allen barátunknak.
Mozogni kellene többet, sokkal többet. S akkor az ember csak egy laza
mozdulattal ellép a felé vészesen közeledő okkersárga Wartburg elől.

De a férfiak már csak olyanok, hogy inkább
a nyugit, a kényelmeset választják. Pörkölt,
jó szaftosan, nagykanállal, sok nokedlivel,
pedig van másik út: szó szerint, és átvitt értelemben is. Például a Kőhegy, a mi hangulatos, lankás Kőhegyünk, ahol trappolhat
bárki kénye-kedve, no meg erőnléte szerint.
S nem is kell egyedül futnia fel, s egyre feljebb, ott van például Pócs Ági, aki mögött
már kisebb csapat szedi a lábait, immár
esztendők óta. Egészségmegőrző mozgás
is lehetne ez – de több annál, sokkal több.
Szenvedély és életforma. S ez a kis csapat,
Pócs Ági vezetésével már réges-rég túllépte saját határait – meg se kottyan nekik az
UltraBalaton sem.
De ki is ez a rendkívül csinos és határozott
hölgy?
„Vácott születtem, de kisgyerekkorom óta
Szentendrén élek. Rajongásig szeretem ezt
a várost, a maga különleges hangulatával,
a lassan, méltóságteljesen hömpölygő Dunával, a szűk sikátoraival, az eleven, lüktető,
színes forgataggal, amely olyannyira jellemzi

Pócs Ági

ezt a különleges helyet. Itt nőttem fel, itt jártam általános iskolába, majd a Móricz Zsigmond Gimnáziumba. S itt álmodoztam arról,
hogy talán majd híres sportoló leszek, esetlek
profi táncos… aztán valamelyest mindkettőt

megvalósítottam. A néptánc már ifjú korom
óta fontos része az életemnek, Pomázon
működött egy délszláv néptánccsoport, és
én hihetetlen lelkesedéssel mentem minden
egyes foglalkozásra, előadásra, próbára.
Aztán az élet úgy hozta, hogy megismerkedtem egy csodálatos férfival, aki a férjem lett,
és vele elmentem volna a világ végére is, de
nem kellett ilyen messzire költöznünk, csupán Gyulára. Klassz hely, imádnivaló város,
kicsit olyan, mint Szentendre. Tíz évig éltünk
ott, aztán visszahúzott a szívem ide a Dunakanyarba. Azóta újra Szentendrén élünk, és
büszkén neveljük a most tizenhat esztendős
Zsófit és a tizenkét esztendős Grétát, gyönyörű gyermekeinket, s közben a férjem mellett
megtaláltam az életem másik értelmét: edző
és egészségmentor lettem, akinek ez nem a
munkája, sokkal inkább a szenvedélye…”
Pedig Pócs Ági élete eleinte egészen más
irányt vett.
A sport mellett tanult, méghozzá egyszerre két felsőoktatási intézményben. Közben
dolgozott, ám a diploma megszerzése min-
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lesz. Versenyző nem leszek, mivel kicsit
későn kezdtem. Komolyabban versenyezni
tavaly kezdtem. Két Szlovák Kupán voltam,
az egyiken tizenötödik lettem, a másikon
huszadik – ötven-hatvan indulóból, ha jól
emlékszem.
A szüleid nem féltenek?
A nagyim szokta mondani, hogy jobb lenne, ha úsznék. A szüleim akkor szoktak
igazán félteni, ha Szlovákiában vagyunk,
de rám bízzák, teljes mértékben támogatnak. Általában akkor csinálok meg valamit, ha érzem, hogy sikerülni fog. Már
hátraszaltóztam is bringával – voltak ott
durva esések, de erről a projektről a szüleim nem is tudtak, szóval nem volt mitől
félteniük.
Hogyan tanultad meg a hátraszaltót?
2018-ban, mikor megkaptam az utcai bringámat, kicsit több hó esett decemberben
a szokásosnál. Az utcából az összes havat összelapátoltam egy nagy kupacba,
és egy haverommal építettünk egy fa ugratót. Borzasztó volt. Az íve is rossz volt,
rövid is volt, nagyon nem működött, végül eltört a hátsó kerekem, tönkrement
a bringa. 2020-ban mentem másodjára
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dennél fontosabbnak tűnt. S így
is történt, előbb egy mérnöki,
majd egy pedagógus végzettséggel járó diplomát vehetett
át, és talán voltak, akadtak
pillanatok, amikor eljátszott a
gondolattal, hogy majd komoly
munkaerő lesz valamelyik divatos, népszerű cégnél, ám az élet
másfelé sodorta.
Vissza a gyermeki lelkesedéshez: a sport iránti szenvedélyhez.
„Dolgoztam egy multinál, de azt
mondtam magamban, az még
sincs rendjén, hogy este hat
órakor szédelgek haza holtfáradtan. Már szinte nincs erőm a
családomra, a férjemre, a gyermekimre – önmagamra. Így aztán váltani akartam, és büszkén
mondhatom, sikerült megtalálni
azt az utat, azt a lehetőséget,
amit a sors nekem tartogatott.
Bevallom ehhez kellett nem
kevés akaraterő és némi hiúság is, tudniillik a szülés után leginkább háttal álltam a
tükörnek, hogy ne lássam az ide is, oda is
felszaladt plusz kilókat. Volt mit ledolgozni
magamról, de ez csak a kezdeti lökés volt.
Elkezdtem edzeni, majd nem sokkal később
már edzést tartani. Először Pomázon, majd
Szentendrén a Forma Stúdióban, később a
V8 uszodában. Nagy örömömre szolgált,
hogy csak bővült és bővült a vendégköröm.
Ma már több mint száz állandó edzéstársam
van …”
Az életfilozófiája tökéletes és csábító: „Ha
szeretnél fittebb, egészségesebb lenni, fogyni,
erősödni, csinosodni, vagy egyszerűen csak
mozogni, sportolni, s mindezt jó hangulatban,
támogató, motiváló környezetben, akkor jó
helyen jársz nálam…” Hát lehet ennek ellenállni? Uraim: lehet ellenállni egy csinos,
sportos hölgy invitálásának?
„Arra is büszke vagyok, hogy a különböző
foglalkozásaimon eleinte nulla, azaz nulla
férfi jelent meg. Egy sem. Aztán egyszer csak
bekopogott egy úr, később még jöttek ketten,
hárman, ma már ott tartunk, hogy foglalkozásaim közönségének a fele férfi. És nem
ám eltunyult, fogyásról ábrándozó, pocakos urakról beszélünk, hanem sportos, a fitt
életforma iránt igencsak fogékony férfiakról.
De a legbüszkébb igazán arra vagyok, hogy
egész családok is sportolnak velem hétről
hétre. Van olyan vendégem, aki három gyermekével vesz részt az óráimon. Sok helyen
férj és feleség edz együtt, és egyre nagyobb
számban kapcsolódnak be tinédzserek is.
Sportedzői, TRX suspension trainer, NMPT
instruktori, preventív gerinctréner, spinracing-oktatói, valamint gyermekaerobik oktatói végzettséggel rendelkezem, de őszintén mondom, nem a papír számít. Imádok
emberekkel foglalkozni, örömmel nézem,

mi, együtt azonos értékrendet
képviselünk, igazi csapat vagyunk.
Pulzuskontrollált funkcionális
edzéseket is tartok kiscsoportos
formában, egyéni és páros edzéseket. Amióta itt van körülöttünk
a vírus, az én munkámban is sok
minden megváltozott…”
Ha valaki Szentendrén sétálva,
mondjuk a Czóbel parknál vagy
a Postás strandon, esetleg a
Papszigeten lelkes, dinamikus
mozgást végző csoportot látott, akkor azt bizony Pócs Ági
vezette. De erre jelenleg nincs
lehetőség.
„Online órákat tartok a hét minden napján rendszeresen, és hihetetlen, de így sem csökken az
érdeklődés az edzéseim iránt.
Élő, interaktív óráimon láthatom
azokat, akik velem gyakorolnak,
kijavíthatom és korrigálhatom a
TRX edzés a szabadban
hibáikat. Alig várom, hogy újra
ahogy élvezik a foglalkozásaimat. Arról nem
személyesen találkozzam a kis, vagy talán
is beszélve, hogy sokan valóban segítségre nem is annyira kis csapatom tagjaival. Hogy
szorulnak. Nem kevés sajnos a gerincbeteg,
jöjjön újra a TRX óra, a terepfutás a Kőhegyre,
az ülő életmód hatásai katasztrofálisak, a majd irány a Balaton. ez az életem, és azt
hibás testtartás, a mozgáshiány, a »hol itt fáj,
szeretném, ha minél többen hasonlóképpen
hol ott fáj« szlogen ellen abszolút tökéletes
gondolkodnának.”
módszer edzeni preventíven, akár velem. És
Sinkovics Gábor
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. március 16-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy
a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között egy Innocent Design,
valamint egy Panyi Zsuzsi által készített kokárdát sorsolunk ki a szentendrei Tourinform Iroda felajánlásából. A szerencsés nyertes nevét március 24-i lapszámunkban
tesszük közzé.
A február 17-i rejtvényünk helyes megfejtése „mohácsi busójárás” volt.
A nyertes: Kertészné Benkóczy Laura.
Nyereménye két „Szeress Szentendrén!” randitérkép, valamint egy szentendrei grafikával ellátott bögre.

FELHÍVÁS
SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ JAVASLATTÉTELÉRE
SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el az

Nőgyógyászat

óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás
területén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen

Castrum Center

járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és

2000 Szentendre,
Paprikabíró utca 21. I/25.

alkalmazásában.
Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a Polgármester a

Rendelési idő:

városi Pedagógus napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó

csütörtökön 12 órától

100.000 Ft támogatással, emlékplakettel vagy emléktárggyal és oklevéllel

Bejelentkezés:

jár. Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétsze-

+36 20 424 7960

res összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.

www.binobruno.com

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
b) a képviselők, a bizottsági tagok,
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények,
d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
A javaslatok beérkezési határideje: 2021. március 31.
A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban
fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról
letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben
is el lehet küldeni a fent megadott határidőig a jegyzo@szentendre.hu
e-mail címre.
További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján a
Köznevelési és közművelődési referenstől, a 26/785-034-es telefonszámon.

Ü D Ü LÉ S
Hévízen, a centrumban apartman garázzsal 2 fő
részére (7000 Ft/apartman/éj) kiadó.
Tel.: 06-20-494-2550.

ADÁ S -V É TE L
Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv, bélyeg,
fotó, képeslap, levelek stb.) vétele, díjtalan
kiszállással. Pál István tel.: 06 20 947 39 28
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, értékbecslés. V. kerület Szent István krt. 25.
Tel.: +36 70 608-6082
220 Volt 2200 Watt villanymotor 18 000 Ft-ért
eladó. Tel.: +36 26 319-984

S ZO LG ÁLTATÁ S

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel.
Tel.: +36 26 788-367, +36 30 950-4187,
Mezei Sándor
Szentendre belvárosában kiadó garázs
Tel.: 06-70/201-5171
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és
ácsmunkát vállalunk. Tel.: +36 70 578-1468
Professzionális metszés Szentendrén: metszesszentendre.hu. Sándor Gergő
Tel.: +36 30 493-5328,
info@metszesszentendre.hu

L AK Á S
Nyugdíjas értelmiségi úr keres Leányfalun
(esetleg Szentendrén) nyári hónapokra
– májustól októberig – komfortos, berendezett, kertkapcsolatos kisebb lakást vagy
apartmant jó megközelítési lehetőséggel.
Megkereséseket a +36 30 200-7134 telefonra
várom.

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

SZABAD
TERÜLETEN
IS VISELJÜNK
MASZKOT!
Hétvégén, jó időben, Szentendre belvárosában
rengetegen sétálnak, végre kiszabadulva
a bezártságból. A COVID-19 harmadik hulláma
elérte hazánkat és városunkat is.

A maszkviseléssel védhetjük
magunkat és egymást is.
Vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra!

25 — hirdetések

a) a polgármester, a jegyző,

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
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

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

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

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

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

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

ELMŰ-ÉMÁSZ
+36/1-238-3838

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

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

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.

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

GONDOZÁSI KÖZPONT
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com

Általános nyitvatartás

26 — közérdekű

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.

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

ÁLLATORVOS (mindig hívható): +36/30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36/20-571-6502

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

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

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

FELHÍVÁSOK

A Szentendre Városi Óvodák és Tagóvodái várják azon szülők jelentkezését, akik a
2021/2022. nevelési évtől gyermekük óvodai elhelyezését kérik.
Óvodai nyílt napok: 2021. március 29-31., 800-1100 óráig
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2021. április 20-23., 800-1200 óráig, a következő beosztás szerint:
– 2021. április 20. (kedd): Vasvári Pál úti Tagóvoda és Bimbó utcai Tagóvoda
– 2021. április 21. (szerda): Püspökmajor ltp-i Tagóvoda és Egres úti Tagóvoda
– 2021. április 22. (csütörtök): Szivárvány Tagóvoda és Óvoda Központ
– 2021. április 23. (péntek): Hold utcai Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda
Az óvodai beiratkozás helyszíne: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a fenti időpontokban a veszélyhelyzet továbbra is fennáll, úgy az óvodai nyílt napok elmaradnak, továbbá a személyes
beiratkozás helyett elektronikus és telefonos beiratkozásra lesz csak lehetőség az
alábbi elérhetőségeken és a következő módon:
– e-mail cím: ovodajelentkezes@gmail.com;
– telefonszám: 06-26/816-637, valamint 06-26/785-149
A jelentkezési lap a weboldalról letölthető, melyet
– kérjük, szíveskedjenek kitöltve magukkal vinni az óvodai beiratkozáskor, avagy
– a veszélyhelyzet fennállása esetén a jelentkezési lapot aláírva és szkennelve vagy
fényképként elektronikusan megküldeni szíveskedjenek a fenti e-mail címre.
További részletek: www.szentendreiovodak.hu

Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának
Polgármestere

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Szigetmonostor Faluház Igazgató (vezető állású munkavállaló)
munkakör betöltésére.

Cím

Terület

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó induló (licit) ár

Pályázati
biztosíték

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

77 m2

öröklakás
társasház

Vt/K

32.300.000
Ft

1.000.000
Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. március 17. 9 óra 00 percig (Városház tér 3.
I. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.
hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon: 26/785-057
Fülöp Zsolt polgármester
Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére:
Cím

Terület

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Szentendre,
3561 hrsz.,
Egres utca 58.

732 m2

lakóház,
udvar, mellék
épület

Lke/2

Bruttó induló (licit) ár

Pályázati
biztosíték

43.090.000
Ft

1.000.000,Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. március 17. 11 óra 00 percig (Városház tér 3.
I. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.
hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon: 26/785-057
Fülöp Zsolt polgármester
Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére:

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre,
3 évre, 2021. május 1-jétől 2024. április 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2015 Szigetmonostor, Árpád utca 15.
A pályázat benyújtásának határideje:

Cím

Terület

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

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

35 m2

öröklakás
társasház

Lke/13

Bruttó induló (licit) ár

Pályázati
biztosíték

15.185.000 Ft

1.000.000,
– Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. március 17. 10 óra 00 percig (Városház tér 3.

2021. március 5. péntek 12:00.

I. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,

További részletek a www.szigetmonostor.hu

amely a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.

oldalon olvashatók.

hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon: 26/785-057
Fülöp Zsolt polgármester

MINDEN TUDNIVALÓ
A BELVÁROSI CSATORNA
ÉPÍTKEZÉSRŐL:
SZENTENDRE.HU
2021. február 15-én megkezdődött a belvárosi csapadékvíz- és szennyvízelvezetés szétválasztása. Ez a projekt
Szentendre legfontosabb beruházása 2021-ben, ami a város egyik legégetőbb, több évtizedes problémáját oldja
meg. A beruházás költsége 720 millió Ft.
Ebből az összegből 300 millió Ft támogatás, 420 millió Ft-ot az önkormányzatnak kell előteremtenie.

Részletekért a kattintson erre a képre a szentendre.hu oldalon:

BELVÁROSI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS MINDEN INFORMÁCIÓ ITT!
Itt egy helyen megtalál mindent, ami az építkezéssel kapcsolatos:
Ütemezés | Interaktív térkép az aktuális forgalomlezárásokról
| Parkolási kisokos | Műszaki leírások | A projekt előtörténete

Új Kia Sorento.

Új Kia Sorento.

Már hybrid és plug-in hybrid
változatban is.

Már hybrid és plug-in hybrid
változatban is.

7 üléses változatban is, akár nagycsaládos állami támogatással.1

7 üléses változatban is, akár nagycsaládos állami támogatással.1

Duna Autó KIA
1037 Budapest, Zay utca 24.
Duna Autó KIA
www.dunaauto.hu/kia

1037 Budapest, Zay utca 24.
www.dunaauto.hu/kia

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felhívása. A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. A hirdetésben megjelenített gépjárművek
üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 6,2-7,5 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 145-179 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális
jogszabályok
által meghatározott
mérésicélja
eljárás
((EU) 2017/1153)
szerinti
mérésekből
származnak.
A fenti értékek
meghatározása
(valós vezetési
feltételek gép
melletti
Jelen hirdetés nem minősül
ajánlattételnek,
kizárólag
a figyelem
felhívása.
A hirdetésben
megjelenített
autók
illusztrációk.azARDE
hirdetésben
megjelenített
járművek
kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok
üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 6,2-7,5 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 145-179 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális
tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.
jogszabályok
által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti
1
Az árlistában megjelölt kedvezményes árak mindazon nagycsaládos szülők részére elérhetőek, akik a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló
kibocsátás)
vizsgálattal
kiegészített új WLTP
vonatkozó,
világszinten harmonizált
vizsgálati eljárás) szerinti
mérési ciklussal
történt.
Az adatok
45/2019.
(III.12.) Kormányrendelet
alapján(könnyűgépjárművekre
jogosultak rá, és megilleti
őket a kormányrendelet
szerinti személygépkocsi-szerzési
támogatás.
Az árlistába
megjelölt
tájékoztató
jellegűek,
egyes
konkrét mérési
eredmények
különbségeket
kedvezményes árak
tartalmazzák
a bruttó
2.500.000 ezektől
Ft államieltérhetnek,
támogatást. További
részletekmutathatnak.
a www.kia.com oldalon.
1
Az árlistában
megjelölt kedvezményes
áraka mindazon
nagycsaládos szülők részére
akik a nagycsaládosok
személygépkocsi-szerzési
támogatásáról
*Jelen hirdetésben
feltüntetett adatok
www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia
és aelérhetőek,
www.kia.com/hu/jogi-nyilatkozat
oldalakon
foglaltakkal együttesen
érvényesek. szóló
45/2019.
(III.12.)
alapján
jogosultak
Minden
jogKormányrendelet
fenntartva. © Kia Motors
Hungary
Kft. rá, és megilleti őket a kormányrendelet szerinti személygépkocsi-szerzési támogatás. Az árlistába megjelölt

kedvezményes árak tartalmazzák a bruttó 2.500.000 Ft állami támogatást. További részletek a www.kia.com oldalon.
*Jelen hirdetésben feltüntetett adatok a www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia és a www.kia.com/hu/jogi-nyilatkozat oldalakon foglaltakkal együttesen érvényesek.
Minden jog fenntartva. © Kia Motors Hungary Kft.

