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Teremtsünk lombokkal ékes,
környezetbarát várost Szentendréből!

Mindannyian azt szeretnénk, hogy városunk zöldfelületei gyarapodjanak,
szépüljenek, viruljanak. Mindannyiunknak fontos, hogy ne csúfítsa, szennyezze

köztereinket szemét, lom, illegálisan kihajított zöldhulladék.

Ki ne szeretne egy zöldebb városban élni?
A szentendre.hu honlap Zöld Szentendre aloldala összegyűjt minden hírt,

tudnivalót a témában, a komposztálási kisokostól a méhlegelőkig, folyamatosan
frissülő, aktuális tartalommal.

Kérjük vigyázzanak a fákra, hőségben öntözzék meg a csemetéket, óvják
a városi zöldfelületeket! Ha tehetik, komposztálják konyhai hulladékukat és a kerti lombot!

A lomokat ne köztérre dobják ki, inkább vigyék a Hulladékudvarba!

Kérjük minden jóérzésű szentendrei közreműködését,
mert csak együtt tudunk tenni a zöldebb városért.

Keressék a szentendre.hu oldalon
a Zöld Szentendre logót, éljen a tavasz! 
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A közeledő Föld napja alkalmából született lapszámunk 

írásainak fókuszában számomra egyetlen fogalom 

áll, és ez a „felelősség”. Azt tapasztalom, mi emberek 

könnyen hajlunk arra, hogy bármilyen rossz, vagy nekünk 

nem tetsző dolgot más, vagy mások számlájára írva 

feltartsuk a kezeinket, és azt mondjuk: „ők a hibásak”. 

Így leszünk csupán elszenvedői, és még csak véletlenül 

sem alakítói az életünknek. Ez azonban a könnyebbik 

út – ugyanis hiába borzasztóan kilátástalan érzés az 

áldozat szerepében megélni egy-egy helyzetet, ha ezt 

választjuk, nem kell semmit sem tennünk, elég csak 

szomorúan lesütni a szemünket, és azt mondani, nem 

tehetek róla, ez a sors jutott nekem, vagy rosszabb 

esetben éjt nappallá téve átkozni sorsunk megrontóit. 

Aki lehet a szomszéd, a városvezetés, a kormány, vagy a 

világ nagyhatalmai. Valakit mindig lehet találni...

De mi van akkor, ha a valóság, ami körülvesz bennünket, 

nem egy tőlünk független dolog? Mi lenne akkor, ha 

az általunk megélt rossz dolgok előtt megállnánk egy 

pillanatra, és feltennénk a kérdést: mi az én szerepem 

a történtekben? S persze egyáltalán nem biztos, hogy 

a válaszok azonnal jönnek, de az igen, hogy valamikor, 

valamiként mi vagy a felmenőink a választásainkkal 

hozzájárultunk az épp megélt valóságunkhoz.

A Föld napja mottója – „Ki mondta, hogy nem tudod 

megváltoztatni a világot?” – a nehezebbik útra, az egyén 

felelősségvállalására hívja fel a figyelmet. 

Nehezebb, mert állandó kérdésfeltevést és kíméletlen 

őszinteséget feltételez önmagunkkal szemben, és 

mégis könnyebb, mert visszaadja kezünkbe az életünk 

feletti irányítás lehetőségét. Ez a bátor szembenézés (és 

cselekvés) jelenik meg jelen lapszámunk valamennyi 

„zöld” témában született írásában.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„Tízezer éve a természet korlátai határozták meg,
hogy élünk, és ennek ismét így kell lennie.”

(David Attenborough)
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Nekem az ökológiai egyensúly
Nyakunkon a klímaváltozás, sokak szerint nevezhetjük klímakatasztrófának is. A föld jövőjével kapcsolatos borúlátó jóslatok, figyel-

meztetések megváltoztatják-e az életformánkat? ezúttal erről érdeklődtünk a szentendrei utcán.

Három éve növényi alapú étrenden vagyok, főleg az állatok miatt, 

de az is közrejátszik, hogy a húsfogyasztás a környezetre káros 

hatással van. Lehetőleg otthonról viszem a palackot, és nem veszek 

el műanyagzacskót a boltban. Nagyon örülök, hogy fókuszba kerül 

a téma, és azt látom, szép lassan alakulgat ez a dolog. A gene-

rációm nagy része felfogja, hogy ez valós probléma, és igyekszik 

tenni ellene. (Bíbor)

Sokszor eszembe jut, hogy a jövőmet nem kéne tönkre tenni. Ezért 

bringával vagy tömegközlekedéssel járok mindenhova. A munkám 

során folyami hajók szemetét gyűjtjük össze, szelektíven hajóról. 

Ez azért is jó, mert a kukáskocsik nem füstölik tele a belvárost. Ha 

tehetem, nem veszek el zacskót a boltban, és nem csomagolom be 

a zöldséget, gyümölcsöt. (Csaba)

Miután úgy gondolom, hogy több az autó, mint a fa, az út melletti zöld 

területet cserjésíteni kéne, de nem lombhullatóval, mivel a lombhul-

lató nem szűri a téli időszakban a levegőt. Amióta itt élek, összesen 

hét örökzöldet ültettem, én ennyit tudtam tenni a környezetért. (Éva)

Szelektíven gyűjtöm a hulladékot, víztakarékos próbálok lenni, a 

használt olajat külön gyűjtöm. Azt is figyelem, hogy mit veszek a 

drogériában. Igyekszem környezettudatosan élni, de nem tudom azt 

mondani, hogy 100 százalékosan sikerül. Nem értek egyet azzal, 

hogy a boltban külföldi almát árulnak. Hiába próbálok tudatos 

lenni, ha a kínálatban nem az van. (Ágnes)

Régóta szelektíven gyűjtjük a szemetet, és ma került fel a napelem a 

házunkra. Nagyon igyekszünk tenni a szemetelés ellen, a környéken 

lakók össze is fogtak ennek érdekében, ki fogjuk szedni a Dera-pa-

takból a hulladékot. Szerencsére a gyerekek is elég fogékonyak 

ezekre a témákra. (Beatrix)

Én lebomló nejlonzsákokat használok vagy papírzacskót, szelektí-

ven gyűjtöm a szemetet. És ami nagyon fontos, hogy piacra járok, 

és csak hazai élelmiszert veszek. Azt gondolom, ezzel óvom a csa-

ládom egészségét is. (Piroska)
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Mindennapi szemetünk

Kiürül a tejesdoboz. Kiöblítem, összenyomom és már megy is a szelektívbe. 
Ami nem a szelektív zsákokba kerül, az a kukába. Csütörtökönként pedig 
elnyeli a kukásautó. Így megy évek óta. De mi történik a szemetünkkel? Ennek 
jártunk utána.

A VSZ nZrt. Szentendrén kívül Pomázon és 

Pilisszentlászlón gyűjti a szemetet, mint-

egy 46 ezer lakostól. E mellett üzemeltetik 

a hulladékgyűjtő szigeteket és a Szabadkai 

utcai hulladékudvart.

Ha megáll a kukás, a kommunális hulla-

dék a nagy sárga autóba kerül. Az autók 

innen a Fővárosi Közterület Fenntartó 

Nonprofit Zrt. (FKF) rákospalotai hulla-

dékégetőjébe mennek tovább, ahol be-

parkolnak, és már borítják is ki a szemetet. 

A fővárosi önkormányzat tulajdonában 

lévő cég évente 352 ezer tonna hulladé-

kot alakít át hőenergiává. A cél minden-

ki számára az, hogy kevesebb hulladék 

termelődjön, ezt követi az újrahasználat, 

majd az újrahasznosítás, az energetikai 

felhasználás, azaz elégetés, és végül a 

lerakás. Bár a szelektív hulladékgyűjtés, 

valamint a zero waste (nulla szemét – a 

szerk.) mozgalom sokakat megmozgat, 

sajnos a hulladék mennyisége évről évre 

növekszik. Ezt pedig valahogy meg kell 

semmisíteni.

Bezzeg a svédek!

Svédországnak sikerült elérnie, hogy 

az évente keletkező 4.4 millió tonna 

hul ladék feléből villamosenergia ke-

letkezik 32 hulladékerőműben, az étel-

hulladékból biogáz. A módszer annyira 

hatékony, hogy a svédek importálják a 

hulladékot, évente nagyságrendileg 

700 ezer tonnát vesznek át a szomszé-

dos országokból. Így 950 ezer háztar-

tást látnak el hőenergiával és 300 ezret 

árammal.

Ettől mi még messze vagyunk, bár nekünk 

is van hulladék-erőművünk, leánykori ne-

vén Hulladékhasznosító Művünk, vagy 

ahogy a köznyelv nevezi, szemétégetőnk. 

A 120 méteres kéménye messziről látszik. 

De, hogy mi történik belül, azt kevesen 

tudják, pedig békeidőben vezetett túrán 

mutatják meg, mi vár a szemetünkre. Az 

1981-ben épült rákospalotai épület 2002-

ben egy nagyobb felújításon esett át, ek-

kor kapott új füstgáztisztító technológiát. 

Ez segít megakadályozni, hogy mérgező 

anyagok kerüljenek a levegőbe.

kövér galambok, polipmarkolók

Tehát megérkezik az autó az égetőbe, 

ahol azonnal lemérik a súlyát, és már 

ömlik is a 10 ezer köbméteres hulladék-

bunkerbe a szemét. Az üvegen keresztül 

jól látszik, hogy az égető tele van igen 

kövér galambokkal, akik itt élik le az éle-

tüket. Csak az öttonnás polipmarkolókat 

kell kikerülniük, különben hamar az 1000 

fokos kazánban találhatják magukat. A 

24 órán át működő kazánokban öt ton-

na szemét fél óra alatt alakul át hő- és 

villamosenergiává. A keletkező salak 

Pusztazámorra kerül mint takaróanyag. 

Persze előtte még elektromágnesezik, 

hogy kinyerjék belőle a keletkező vasat. 

És ez nem kevés, évente 1100 tonnányi 

vas kerül a szemétbe, amit újraolvaszta-

nak. A hulladékégető szinte nulla rezsijű 

épület, hisz megtermeli magának, amit 

kell, de nem csak ide jut a jóból, a XV. 

kerületi lakásokba is innen érkezik a me-

leg, 140 ezer lakos kapja innen az áramot.

A dinnye, ami leállítja az erőművet

Viccesnek hangzik, de az éves karbantar-

tás nem véletlenül esik dinnyeszezonra. 

A magyarázat mindössze annyi, hogy a 

dinnyehéj víztartalma hatalmas, ezért 

nehéz elégetni. Így nem is próbálkoznak 

vele, inkább Pusztazámorra irányítják a 

hulladékot.

Na, de mi van a gázokkal? Nem lényeg-

telen kérdés. A keletkező üvegházhatású 

gázokat érdemes a saját jövőnk érdekében 

messze tudni a légkörtől, így sok energi-

át és pénzt fektetnek abba, hogy ezeket 

megszűrjék. A mész vizes oldata a savas 

közeget közömbösíti, a karbamid pedig a 

nitrogén-oxidot köti meg. A pernyét fizi-

Fővárosi Hulladékhasznosító Mű Rákospalotán | Fotó: fkf.hu
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kailag választják le. Bár hulladékégetőre 

szükség lenne még, Magyarországon ez 

az egyetlen ilyen üzem.

földet rá!

Bár nagyon nehéz nullára kihozni a sze-

méttermelésünket, talán lehetetlen is, 

mindenkinek látnia kéne a pusztazámori 

hulladéklerakót. A 90 hektáros terület-

re érkezik Budapest és az agglomeráció 

szemete. Itt saját szemével láthatja az 

ember, hogy kerül a föld alá a szemét, 

hogy aztán betakarva szép zöld domb-

ként bomoljon tovább több ezer éven át. 

A területre 2056-ig biztosan szemét ke-

rül, ekkor lesz tele a becslések szerint az 

V. lerakó is. Eddig az első telt meg: 18,3 

hektárnyi szemét hever a földben Pusz-

tazámor mellett.

Az ide kerülő szerves anyagok, mint a pe-

lenka, konyhai hulladék a bomlás folyamán 

metánt és szén-dioxidot termel. A metánt 

itt elégetik, illetve egy részét helyben, gáz-

motorban tüzelőanyagként hasznosítják. A 

megtermelt villamosenergiát visszatáp-

lálják a hálózatba. Persze a szemét nagy 

része nem hasznosítódik újra, hanem 

egyszerűen elássák. Természetesen  nem 

csak úgy be a föld alá, aztán rá a földet, és 

kész. A földre szenzoros érzékelők kerül-

nek, majd HDPE lemez, geotextil, kavics 

és homok, majd dréncsöveket raknak le a 

szivárgó víznek. Ha tele lesz a tároló, ak-

kor 30-40 centis agyagréteg kerül rá, majd 

20-30 centiméternyi humusz. Ezt nevezik 

átmeneti rekultivációnak.

A területen sok állat él, a sirályok, poc-

kok, rókák, a víztározóban pedig a hattyúk 

nyújtanak megejtő látványt. Odébb, a sze-

méthegyen áthaladva már azt nézhetjük 

végig, hogy kerül a megunt bútor, a ruha, 

a műanyag a föld alá, a homlokrakodók 

segítségével vagy ledarálást követően a 

visontai erőműbe.

komposzt, szelektív, veszélyes

A zöldhulladék is ide kerül, de nem a föld 

alá. Az elvileg lebomló zacskókban érkező 

zöldhulladék halmokat hatalmas hegyek-

be rendezik, majd átszitálják őket, hogy 

kiszedjék belőle a nem odavaló dolgokat. 

Többek közt a rengeteg zsákot, melyek 

egy része egyáltalán nem bomlik le, má-

sik részének pedig bár kéne, nem hajlandó 

rá. Az itt keletkező komposztot eladják, így 

hasznosul újra.

A begyűjtött szelektív hulladék közül a fém, 

a tetra, a papír és a műanyag a Hamburger 

Recycling Hungary Kft. csepeli telephe-

lyén landol, az üveg pedig a X. kerületben 

működő ARW Magyarország Kft.-hez kerül. 

Ezeken a helyeken szelektálják, válogatják, 

majd felhasználásra továbbszállítják.

A veszélyes hulladékok esetében az FKF 

partnercégei végzik el az ártalmatlanítást, 

illetve egyes anyagok – például az elekt-

ronikai hulladék – esetében az újrahasz-

nosítást.

Zimre Zsuzsa

HULLADÉK? MIT? HOVA?
Hulladék fajtája Leadható
zsírral nem szennyezett papír és kartoncsomagolás | újrahasznosítható műanyag 
csomagolás (PET, egyéb flakonok, zacskók) | fém csomagolási hulladék

Szelektív sziget 
és házhoz menő szelektív

üveghulladék (kivéve ablaküveg és más táblás üveg) Szelektív sziget 
bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód, stb.) | egyéb fából készült tárgyak | 
szőnyeg | padlószőnyeg | matrac | ágynemű | textil | ruhanemű | műanyag (linóleum) 
padlók | kerti bútorok | műanyag medencék | műanyag játékok | háztartási gépek 
| távközlési eszközök (telefon, mobiltelefon) | szórakoztató elektronikai cikkek  |  
parkok, kertek zöldhulladéka | gallyak | ágak autógumi (meghatározott számú/év) | 
hungarocell | növényvédőszerek* | tiszítószerek* | festékek | hígítók* | olaj | dezodorok 
| lejárt krémek

Hulladékudvar

bontási hulladék Hulladékudvar, térités ellenében
ágynemű | textil | ruhanemű, Ruhagyűjtő konténer
háztartási gépek | szórakoztató elektronikai cikkek | fényforrások Elektronikai boltok
távközlési eszközök (telefon, mobiltelefon) | elektronikus hulladék | fényforrások Interspar gyűjtőpont
sütőzsiradék MOL-kutak
parkok, kertek zöldhulladéka | gallyak | ágak Házhoz menő szelektív
konyhai hulladék | macskaalom Kommunális szemét
konyhai növényi hulladék | kerti zöldhulladék Komposzt**
gyógyszerek Gyógyszertár

* csak eredeti csomagolásban | **a részletekért kövessék figyelemmel a Szentendre Város Önkormányzata által által 
meghirdetett komposztálási programot | A kvóta feletti veszélyes hulladékokat térítés ellenében a Palota Környezetvédelmi 
Kft., Design Kft., Faragó Környezetvédelmi Kft. fogadja. 

Pusztazámor | A szerző felvétele
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Balkán svájca – szlovéniában a törött tárgyak javítását is tanítják

Ljubljana volt az első európai főváros, 

mely a zero waste teljes elérésére töre-

kedett. Már 2014-ben sikerült elérniük, 

hogy 95 százalékkal csökkenjen az ártal-

matlanításra küldött hulladék mennyisé-

ge, miközben az erre fordított költségek 

is nagyon alacsonyak. A helyi hulladék-

gazdálkodó cég, az állami kézben lévő 

Snaga stratégiája a következő: külön 

házról-házra történő begyűjtő rendszer 

a szerves hulladék esetében, valamint 

az újrahasznosítás, szelektív gyűjtés erős 

kommunikációja. Ennek hatására a tel-

jes termelés 15 százalékkal csökkent, a 

komposztált és újrahasznosított hulladék 

átlaga 68 százalék. A szelektív gyűjtés a 

papír, az üveg és a műanyagok kidobá-

sára szolgáló kukák kihelyezésével 2002-

ben kezdődött el és négy évvel később 

indult el a biológiailag lebomló hulladék 

összegyűjtése. Mára Ljubljana a nemzet-

közi ranglista első helyét szerezte meg, a 

város lakossága évente átlagosan 115 kg 

maradék hulladékot termel, ami nagyon 

alacsony szám.

Ehhez persze az kellett, hogy Európa 

legmodernebb biológiai hulladékkezelő 

üzeme megépüljön náluk: a cél az, hogy 

négy év múlva a keletkező hulladék 75 

százalékát újrafeldolgozzák. A 2015-ben 

megnyílt Regionális Hulladékgazdálko-

dási Központ (RCERO) Szlovénia negye-

dének hulladékát dolgozza fel, hozzájárul 

a hő- és villamosenergia-termeléséhez, 

a fennmaradó hulladékot pedig szilárd 

tüzelőanyaggá alakítja. A föld alá mind-

össze a szemét 5 százaléka kerül.

A szlovén fővárosban jelenleg két háztar-

tási hulladékot újrahasznosító központ is 

van. Itt a használható dolgokat újra fel-

használják, a használt elemeket tisztítják, 

majd eladják, és hetente tartanak work-

shopokat arról, hogy lehet megjavítani a 

törött tárgyakat.

Az önkormányzati intézmények vécépa-

pírja újrahasznosított tejes- és gyümölcs-

lé csomagolásból származik. A belváros 

tisztaságáról a takarítók gondoskodnak, 

a kis gépek a háztetőkről összegyűjtött 

esővizet és biológiailag lebomló tisztító-

szereket használva varázsolják tisztára a 

turisták által nagyon kedvelt települést. 

Szinte minden sarkon találni szelektív 

kukákat.

Ennek ellenére vannak még kihívások, 

köztük egy olyan, amire kevesen gondol-

nak: hogyan hasznosítsák újra a temetői 

gyertyákat, amelyet Szlovéniában annyi-

an használnak, hogy ebben világszerte a 

harmadik helyen állnak.

RÖVID HÍREK

HOPt Hírek „Szentendrén is egyre több a 

Covid-beteg, a súlyos eset, komolyan kell 

venni a járványügyi szabályokat!” – idézte a 

Helyi Operatív Törzs április elsején közzétett 

jelentésében dr. Szoltsányi Gábor háziorvos 

figyelmeztetését. „A háziorvosok folyama-

tosan oltanak. Sajnos úgy kapjuk az oltó-

anyagokat, hogy egyszerre több háziorvos 

is 80-100 vakcinát kap, és 2-3 nap alatt be 

is kell adnunk, tehát párhuzamosan oltunk. 

Ilyenkor a rendelő folyosóján feltorlódik a tö-

meg. Ehhez jól jönne a polgármester úr által 

felajánlott segítség, ha lennének önkéntesek, 

akik az ajtóban megállítanák az embereket, 

és csak akkor engednék be őket, amikor a 

védelmi távolság már betartható.” Szent-

endre Város Egészségügyi Intézményei 

(SZEI) a legújabb rendelkezések szerint az 

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent Já-

nos Kórház koordinálásával vesznek részt a 

COVID elleni küzdelemben. Dublinszki-Boda 

Péter intézményvezető tájékoztatása szerint 

három kollégájuk már a Margit Kórházban és 

a János Kórházban dolgozik, ezért az egyna-

pos műtétek ellátása átmenetileg szünetel.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

Intézmény kéri, hogy aki teheti, segítsen. 

Egyre több családnak van szüksége élel-

miszeradományra, de az online tanuláshoz 

szükséges informatikai eszközöket is vár-

nak. A Gondozási Központ hajléktalanszál-

lóján megjelent a COVID-fertőzés. Három 

gondozott gyorstesztje pozitív lett. Hivata-

losan nincs hatósági karantén alatt a szálló, 

de akik a szállón tartózkodtak (16 fő) nem 

hagyhatják el az intézményt – ha mégis 

távozni akarnak, akkor nem mehetnek 

vissza. A szállón lévőket tesztelni fogják. 

A területi védőnőknek sok munkája van, 

a kismamákat és az újszülötteket nagyon 

gyorsan kiengedik a kórházakból. Az idő-

sek a gyógyszerek kiváltásában és házhoz 

vitelében kérnek segítséget, az ilyen kéré-

seket a házigondozók teljesítik.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár min-

den személyes megjelenést igénylő szol-

gáltatása szünetel, az online programokat 

megtartják. A V8 uszoda az egyesületekkel 

folytatott egyeztetések alapján várhatóan 

április 16-tól lesz újra nyitva a sportolók 

számára.

A Városi Szolgáltató nZrt. munkatársai el-

kezdték az ózongenerátoros fertőtlenítést 

az óvodákban; a játszóterek fertőtleníté-

sére is sor kerül. A Szentendrei Rendészeti 

Igazgatóság (SZERI) tapasztalatai sze-

rint egyre többen látogatnak hétvégén a 

városba, óriási a tömeg. A maszkviselés 

sajnos nem jellemző. Gyakorlatilag kép-

telenség a rendőrjárőrök számára, hogy 

ennyi embert figyelmeztessenek a szabá-

lyok betartására. A Rendészet igazgatója 

egyeztetni fog a rendőrkapitánnyal, hogy 

növeljék hétvégén a járőrök számát – ol-

vasható a HOPT jelentésében.

GYertYAGYÚJtÁs A kOrONAvírUs Ál-

DOzAtAiNAk eMlékére 2021. március 

23-án a Mindenki Szentendréje Egyesület a 

Péter Pál utcai Civil Ház kirakatában elhe-

lyezett installációval és gyertyagyújtással 

emlékezett a járvány szentendrei áldoza-

taira. „Ha úgy érzed, Te is megemlékeznél 

róluk, gyújts egy szál gyertyát. Nyugodja-

nak békében” – üzenik a honlapjukon. Lap-

zártánk idején a Covid-19 világjárvány ma-

gyarországi áldozatainak száma vidéken 

meghaladta a 17 ezret, Budapesten 4 ezer 

felett jár. A Magyar Orvosi Kamara húsvéti 

közleményében a járvány fokozott terjedé-

sére figyelmeztet: „rengetegen betegsze-

nek meg, kerülnek kórházba, 5 percenként 

meghal egy újabb honfitársunk”, ezért arra 

kérik a lakosságot, hogy „bírjuk ki még ezt 

a pár hetet, és maradjunk inkább otthon (…) 

ezzel is csökkentve annak az esélyét, hogy 

megfertőzzük családtagjainkat, vagy mi 

magunk fertőződjünk meg, és ezzel hoz-

zájáruljunk a járvány terjedéséhez.”

A JÁNOs UtCAi HíD felÚJítÁsÁrA PÁ-

lYÁzOtt Az ÖNkOrMÁNYzAt A rossz 

állapotú híd az egyetlen közúti átjáró a 

Bükkös-patakon, amely Izbég és Lász-

ló-telep városrészeit köti össze. Az átkelő 

Dr. Szoltsányi Gábor I Fotó: Bellai László
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leromlott műszaki állapota miatt teljes 

körű hídrehabilitációra van szükség ah-

hoz, hogy a szerkezet hosszabb távon is 

biztonságosan tölthesse be funkcióját. A 

város a Belügyminisztérium pályázatán 

vissza nem térítendő költségvetési támo-

gatást igényelt, amelynek maximális mér-

téke a fejlesztési költség 65%-a, a fenn-

maradó 35%-ot saját forrásból biztosítja 

Szentendre – ennek érdekében 10 millió 

forint önrészt különítettek el a Városfej-

lesztési Iroda felújítási keretének terhére. 

A keskeny híd egyszerre csak egyirányú 

forgalom lebonyolítására és egy gépjár-

mű átengedésére alkalmas. A gyalogos 

forgalmat egy konzolos híd biztosíthatná, 

ennek tervezése is folyamatban van – a 

most benyújtott pályázat azonban csak 

a rekonstrukciót fedezi, a gyalogos híd a 

felújítás után épülhet meg.

ÁltAlÁNOs iskOlAi BeirAtkOzÁs ÁP-

rilis 15-éN és 16-ÁN A hatályos hazai 

szabályozás szerint a gyerekek abban 

az évben válnak tankötelessé, amelynek 

augusztus 31. napjáig a hatodik életévü-

ket betöltik. Az Emberi Erőforrás Minisz-

tériumának (EMMI) határozata szerint az 

iskolai beiratkozásra 2021. április 15-én, 

csütörtökön és 2021. április 16-án, pén-

teken kerül sor. A járványhelyzetre való 

tekintettel a beiratkozás elektronikusan 

is történhet. szentendrei általános isko-

lák felvételi körzetei elérhetők a város 

honlapjának Oktatás menüpontjában, a 

„Hírek, információk, pályázatok” alatt. A 

kis nebulókat a fent említett időpontok 

egyikében a lakóhely szerint illetékes 

vagy a választott iskola első évfolyamá-

ra írathatják be szüleik. Ha a választott 

iskola elutasító döntést hoz, annak jog-

erőre emelkedését követő öt napon belül 

a kötelező felvételt biztosító iskola első 

évfolyamára kell jelentkezni.

ÁPrilisBAN MÁsODik szAkAszÁBA léP 

A BelvÁrOsi CsAtOrNAéPítés Szent-

endre belvárosában a szennyvizet és a 

csapadékvizet elvezető egyesített rend-

szer szétválasztását célzó, február köze-

pén megkezdett beruházás az első ütemé-

nek utolsó szakaszánál jár. Az ott lakókat 

és az arra közlekedőket érintő legfrissebb 

információkról a munkálatok állását nap-

rakészen követő internetes oldal (szent-

endre.hu/belvarosi-csatornaberuhazas) 

ad részletes tájékoztatást, de az aktuális 

lezárásokról, forgalomelterelésekről az 

önkormányzat szórólapokon is értesíti az 

érintetteket.

sikeres terMészetvéDő AkCiÓ A 

POMÁzi Út AlAtti éPítkezéseN Előző 

számunkban adtunk hírt arról, hogy a kör-

nyékbeliek tiltakozó demonstrációjának 

hatására az önkormányzat a beruházó 

illetékeseivel bejárást tartott a Vasúti vil-

lasor és a Natura 2000-es terület határán. 

Az építtető jegyzőkönyvben vállalt köte-

lezettségeit azóta teljesítette: a korábban 

építési hulladékkal szennyezett területet 

visszafejtették, a helyére sitt nélküli föld-

réteg került, füvesítettek és a szemetet el-

takarították. A további környezetrombolás 

megelőzése érdekében az építkezések 

kivitelezői tevékenységének folyamatos 

ellenőrzését ígérte Drávucz Zsolt. A kör-

zet önkormányzati képviselője a közösségi 

médiában jelezte, a terület élővilágának 

megmentéséért folytatott közös küzde-

lemben továbbra is számít az ott lakókra 

és biztosította a civileket, hogy a teknősök 

fészkelőhelyeinek védelmében az önkor-

mányzat a megfelelő időben az idén is 

biztosít homokot.

ÚJ kÖzlekeDési reND A JÁNOs UtCA 

kÖrNYékéN A János utca vonzáskörze-

tében élők védelme érdekében április 

6-ától Szentendre Város Önkormányzata 

új intézkedéseket hozott. Mindkét irány-

ba „Behajtani tilos, kivéve célforgalom” 

táblát helyeztek ki a Bükkös-part két ol-

dalán, a Jobbágy utcában és a György 

utcában, a Kovács László utca végénél. A 

Vashídtól kb. 50 méter távolságra március 

végén kitett „Megállni tilos útpadkán is” 

KRESZ-táblát pedig a Vásárhelyi Pál utca 

csomópontba helyezték át.

A zöldterület megóvása érdekében szintén 

április 6-át követően a János utcai vashíd 

és a Kovács László utca végi kis sor parkoló 

között pollersort helyeztek ki.

Az elmúlt időszakban 16 rendészeti intéz-

kedés történt a területen, és ez a rendé-

szeti jelenlét továbbra is biztosított lesz. 

Amennyiben bárki közlekedési, parkolási 

szabálytalanságot észlel, azt a rendészeti 

ügyeleten a következő számon jelezheti: 

+36 20 290 0190.

isMét vAN kÚt A fő téreN 2021. már-

cius 31-én reggel a VSZ NZrt. munkatár-

sai rögzítették a Fő téren található kút 

edényét, amely még 2020 októberében 

sérült meg egy szerencsétlen tolatás 

következtében. A helyreállítás költsége 

bruttó 1 930 400 Ft, amelyet a károkozó fi-

zet, a biztosítóján keresztül. A kút történe-

tének első nyomai a XVIII. század végére 

nyúlnak vissza. 1956-ban még használta 

a Fő téri könyvesbolt személyzete, majd 

eltűnt. 2013-ban Pap Lajos kőfaragó ál-

modta újra, és ajándékozta a városnak a 

spanyol homokkőből készült kutat. A kő-

tálnak 2019 őszén is nekihajtott véletlenül 

egy sofőr, akkor még javítható volt, de a 

tavalyi baleset során annyira megrongá-

lódott, hogy újat kellett gyártatni, amelyet 

a beszerzési eljárást követően ismét Pap 

Lajos kőszobrász készített el – a korábbi-

val megegyező méretben és formában, 

az egykori kút anyagához legközelebbi 

kőanyagból. Mivel a Fő tér örökségvéde-

lem alatt áll, a kút védelme padokkal vagy 

oszlopokkal a városkép megőrzése miatt 

nem lehetséges.

felJeleNtés isMeretleN tettes el-

leN Az utca emberének véleményét be-

mutató rovatunk a március 24-i lapszá-

munkban a vakcinák megítélésével 

foglalkozott – a nyilatkozatok közt szere-

pelt oltáspárti, oltásóvatos és oltásellenes 

vélemény is. A lap megjelenése óta a „Jó-

zan ész” Szentendrei Polgárok Szövetsége 

aláírásával egy levél terjed városunkban, 

melyben lapunk főszerkesztőjét – idézzük 

– „a Szevi-ben leközölt oltásellenes, pá-

nikkeltő nyilatkozatok” miatt „gyilkosnak” 

titulálják és a vírussal való megfertőzéssel 

fenyegetik. Gálfi Sarolta március 31-én 

életveszélyes fenyegetés miatt ismeretlen 

tettes ellen feljelentést tett a Szentendrei 

Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán.

Fotó: Krizbai Gergely
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Április 9-től szentendrén is alkalmazzák a kerékbilincset

A parkolási helyzet hétvégenként egyre tarthatatlanabbá válik, a járvány ellenére 

nagy a tömeg a városban. A szabálytalan autósok gyakran a járdán közlekedést, 

és a saját ingatlanokba való bejutást is akadályozzák.

A díjmentes várakozásra vonatkozó kor-

mány ren de let bevezetése óta sokan azt 

gondolják, ha már díjmentes a várako-

zás, az egyben „szabálymentest” is jelent, 

nincs kellő visszatartó ereje a közlekedési 

szabálysértési bírságnak sem. A városve-

zetés és a Szentendrei Rendészeti Igaz-

gatóság reményei szerint a kerékbilincs 

alkalmazása Szentendrén is visszatartó 

erővel bír majd. Más, turistacélpontnak 

számító települések, kerületek tapasz-

talatai alapján ugyanis, ahol alkalmaz-

zák, ott jelentősen csökkent a megállási, 

várakozási szabályok megsértése miatt 

indult eljárások száma.

Már az előző városvezetés is tervezte, be 

is szerezték a szükséges eszközöket, de 

az alkalmazására eddig nem került sor, 

bár korábban is sok problémát okozott 

a megállási, várakozási szabályok meg-

szegése. A kerékbilincs elhelyezését a 

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 

minden olyan esetben alkalmazni fog-

ja, ami szabálysértést/szegést jelent: 

ha közterületen szabálytalanul helye-

zik el a gépjárművet, ha kiemelten vé-

dett, védett vagy korlátozott várakozási 

övezetben érvényes engedély nélkül 

parkolnak, ha a korlátozott várakozási 

övezetben díjfizetés nélkül várakozik a 

gépkocsi. A jogszabályi előírásoknak 

megfelelően csak olyan esetben alkal-

mazzák, ami nem okoz balesetveszélyt 

és nem akadályozza a forgalmat. Kiemelt 

figyelemmel kísérik a HÉV-állomás par-

kosított területét, a Postás strandot és 

környékét, a parkokat, a zöldterületen 

várakozást, például a Czóbel- és a Ke-

rényi parkban vagy a Dunakorzón a ka-

viccsal felszórt sávon.

Mivel jogszabály kötelezően nem írja elő, 

ezért kerékbilincsre figyelmeztető táblá-

kat nem helyeznek ki, mert ennek költsé-

ge tetemes lenne. Jámbor Ferenc, a SZERI 

vezetője a levételre irányuló kérdésünk-

re elmondta: a rendészetnek az érintett 

jelzésétől számított két órán belül kell 

kimennie a helyszínre; a bírság összege 

11.500 forint, ami a helyszínen készpénz-

ben vagy kártyával is kifizethető. A bilin-

cset ezt követően távolítják el az autókról.

fél éve van városi kézben a piac
A Bükkös parti piac üzemeltetését 

2020. október 3-án vette át a szent-

endre és térsége tDM nkft. Az elmúlt 

fél év tapasztalatairól lőrincz Ágnest 

kérdeztük.

Melyek voltak a legfontosabb első fel-

adatok az üzemeltetés átvétele után?

Elsődlegesen azt a feszült helyzetet kel-

lett kezelni, amely az árusok és a korábbi 

piacfelügyelő viszonya miatt alakult ki a 

piacon. Természetes volt az árusokban 

bizalmatlanság az újabb üzemeltetővel 

szemben, én viszont bíztam abban, ha 

megismerjük egymás helyzetét, problé-

máit és céljait, akkor egy új és korábbinál 

erősebb alapokon a piac újra a régi lesz. 

Azt kell mondanom, ma egy nagyon jó 

közösség, összetartó csapat várja min-

den szerdán és szombaton a látogatókat. 

Fontosabb kezdeti változtatás volt még, 

hogy a nyitvatartást 7 és 13 óra között 

határoztuk meg.

Hivatalos facebook oldala is született 

a piacnak.

Igen, Szentendrei Vásártér elnevezéssel, 

mellyel utalni kívántunk a tavaly novem-

berben indult Antik-, lakossági bolhapi-

acra és kézműves vásárra is, amelyet 

minden hónap 3. vasárnapján tartunk. 

Roppant fontosnak tartottam az erő-

sebb online jelenlétet, ahol az árusaink 

és termékeik bemutatása kap elsősor-

ban teret. Az oldal egyre ismertebb és 

kedveltebb.

Mik az idei tervek?

Kisebb felújítások mindenképp. Gon-

dolok itt az asztalokra, az épületre és 

a mosdóra is, de az érintett patakparti 

rész takarítására is ügyelünk. A főbb 

munkálatok április-májusra vannak üte-

mezve. További tervem, hogy a piac bi-

zonyos alkalmakkor városunkhoz méltó 

módon „művész piac” arculatot is kap-

jon, de ennek teljeskörű megvalósítá-

sával még ki kell várnunk a pandémiás 

helyzet végét.

Fotó: Alex Plesovskich/unsplash.com
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„Azt mondták, ti vagytok a piac szíve” – 

mondom Vörös Lászlónak, a Cuvée bor-

szaküzlet tulajdonosának. Ők azok, akik 

piacnapokon sütödét varázsolnak az üzlet 

elé, amely 2014-ben nyílt meg, azóta megy 

a sütés is. A karácsonyi időszakban főként 

halászlevet, töltött káposztát és kocsonyát, 

ilyenkor pedig különféle sülteket kínálnak. 

Nehéz elképzelni, hogy valaki reggel már 

sült hurkázni vágyik, de az élet őket iga-

zolta, az emberek vevők a nehéz reggelire.

„Vannak időszakok, amikor kevesebben 

vannak, január, február, június, július ilyen 

általában, de nem érzem azt, hogy meg-

változott volna a vevők összetétele. Az itt 

megfordulók egy része előrendelést ad le, 

üzennek, hogy mikor jönnének, mi pedig 

összekészítjük, amit kérnek. A piac egy jó 

találkozási pont, ahol mindent meg lehet 

beszélni. Mi nem tartozunk a piac felügye-

lete alá, mert nekünk üzletünk van, de 

ugyanúgy részesei vagyunk a piacnak. Ez 

egy tipikus termelői piac, a szabadban van-

nak az árusok, és teljesen más a hangulata, 

mint mondjuk a békásinak.” Nem kevesen 

vannak, akik a lelki problémájukról me-

sélnek az árusoknak, de egymás közt is 

minden szóba kerül a politikától a csalá-

di életig. László szerint mindenki lejár, a 

pénzesektől azokig, akik beosztóan élnek. 

Evés közben pedig könnyedén meg lehet 

váltani a világot.

Arrébb sétálok fotós kollégámmal, aki jó 

szívvel ajánlja a zakuszka árust. Az erdélyi 

gyökerű Kiss Mózes évek óta piacozik. „Ér-

dekes közeg ez a város közepén, egy közös-

ségi tér, ahol értelmes időt lehet eltölteni, és 

közben lehet nézelődni. Jó ez mindenkinek.” 

Mózes szerint bár változatos a felhozatal, 

de nem egy olcsó piac, Zsámbékhoz ké-

pest túlárazottnak érzi.

A lekvárok, szörpök, bio mézek láthatóan 

keresettek, ottjártamkor pár perc alatt is 

többen odajöttek megnézni a gusztusos 

csomagolásokat. De, hogy lesz valaki 50 

évesen kereskedő? Úgy, hogy 27 év után 

megszűnt a munkahelye, és hamar rájött, 50 

év körüli emberekért már nem kapdosnak 

a munkaadók. „Először Vörösváron kezdtem 

árulni a piacon, kihasználva az erdélyi gyö-

kereimet. Nagy kérdés volt számomra, hogy 

mit áruljak, de a kapcsolatok meg a tudás 

adta magát.” Mára már két üzletet is nyitott 

Mózes, ahol keresztény irodalom is kap-

ható a finomságok mellett. „Ez egy nagyon 

jó piac, nem érződik annyira, hogy hó vége 

van, mint más helyeken. Jönnek fiatalok, idő-

sebbek. Szentendre varázsa is hozzájárul a 

hangulathoz, csak sétálgatni is jó itt.”

Gyorsan veszünk ezt-azt, és továbbállunk. 

Egy fiatal, rasztafrizurás srác áll az egyik 

asztal mögött. Amikor arra sétálok, nagy 

halom kucsmagomba hever előtte, aminek 

néhány perc múlva nyoma sincs. Ő Nagy 

Bendegúz, a piac gombavizsgálója. Tavaly 

találkoztam vele először, amikor csillogó 

szemmel lecsapott egy általam gyűjtött 

kék gombára. Amiről természetesen ki-

derült, hogy megenni botorság lenne, 

A piacon mindenki egyenlő

Szerda reggel tíz. A szombati piachoz képest béke és 
nyugalom. Lóg az eső lába, és ez érződik is a látogatók 
számán. Fiatalok és idősek kosarakkal a kezükben, gyerekek 
kismotorral kerülgetik a kolbász illatát megérző kutyákat.

Vörös László

Kiss Mózes
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viszont rendkívül ritka darab. De ki az, aki 

hétről hétre ítéletet mond a gombák fe-

lett? Bendegúz kapcsolata a gombákkal 

nem meglepő módon az erdőben kezdő-

dött, ahová gyakran járt ki, hogy kicsit a 

természetben legyen, relaxáljon. „Amikor 

elkezdtem ebben elmélyedni, rájöttem, hogy 

az erdőben bonyolult ökoszisztéma valósul 

meg, amit ha ismer az ember, olvasni tud 

belőle. Először autodidakta módon fejlesz-

tettem magam, aztán képzésekre jártam, 

szarvasgombász tanfolyamot végeztem.” 

A vizsgák után eltelt pár év, mire úgy dön-

tött, belevág a gombavizsgáló szakmába, 

megismerteti a gombászást az emberek-

kel. „Nekem ez remek kikapcsolódás, és 

örülök, ha látom, hogy tudok valamit taní-

tani az embereknek, újat vagy érdekességet 

mondani, amit előtte sosem hallottak. Az 

itteni emberek nagyon aktív gombagyűj-

tők, szeretek velük beszélgetni, és jól esik, 

hogy gyakran megfogadják a tanácsomat. 

Szeretem viszontlátni, hogy úgy hoznak 

már vissza egy kosarat, hogy szépen van 

szedve, ügyelnek, hogy ne legyen piszkos, 

ha valamiről nem tudják, jó-e, külön zacs-

kóba teszik, ahogy elmondtam. Ez nekem 

egy jó visszajelzés arról, hogy ők is élvezik, 

szeretnek tanulni. Kedvelem a helyieket, 

szorgalmasak nagyon.”

Persze nem mindig könnyű gombát ta-

lálni, és a gombairigység sem idegen a 

gyűjtőktől. „Pest megyében már sokan tit-

kolják a tuti lelőhelyeket, de vidéken még 

segítőkészek az emberek. Itt sokaknak 

már megélhetést jelent a gombaszedés, és 

csak a rokonságnak mesélik el, hol érde-

mes kutakodni.” Nem tudom, hányan van-

nak tisztában vele – nekem ez új informá-

ció volt, hogy az ország különböző tájain 

a gombáknak is eltérő nevük lehet. Ami 

Veszprém megyében tikgomba, az Nóg-

rádban csirke, és közben mindkét esetben 

a szekfűgombáról van szó. Sőt, sok helyen 

csak néhány gombát gyűjtenek, a többit 

egész egyszerűen bolondnak nevezik. 

„Nem véletlenül, sok helyen apáról fiúra 

száll a tudás, és ők bizonyos gombafajokat 

jegyeznek meg, és csak azokat gyűjtik. Itt 

Pesten mindenhol van szinte gombaellenőr 

a piacokon, de vidéken sok helyen nincs. Az 

Őrségben például nem gyűjtik a gereben 

gombákat, pedig ehetőek.”

Bár sokáig tudnánk még a gombászásról 

beszélgetni, ami nem csak a felnőttek-

nek jó móka, a gyerekek is nagyon élvezik, 

átsétálunk a túloldalra, az ínycsiklandó 

sonkák és savanyúkáposzták közé. Mirk 

Szilvia, vagy ahogy sokan hivatkoznak 

rá a „kockás terítős hölgy” 17 éve árul 

húst a piacon, és néhány éve Vecsésről 

származó savanyúsággal is foglalkozik. 

A füstölt árut ő állítja elő, Zsámbékra 

és Pilisvörösvárra jár még árulni. „Sokat 

változott a piac az évek alatt, a vevőkör is 

megváltozott és sajnos azt tapasztalom, 

kevesebben is jönnek, főleg a szerdák má-

sok. Régebben nagyobb élet volt itt. Meg-

mondom őszintén, ha valaki megismeri a 

termékeinket, nagyon sok esetben vissza-

jön, mert tudja, hogy minőséget kap.” A pi-

acon nagyon sok emberrel szívesen be-

szélget az ember, és vannak, akik alkalmi 

pszichológust látnak az árusokban. „Erős 

idegzet is kell a piacozáshoz, mert van-

nak nehéz ügyfelek. Van, aki kekeckedik, 

és néha azt érzem, csak azért jön ide, hogy 

bosszantson, de ez ritka, általában nagyon 

kedvesek a vevők.” Persze az egésznek 

megvan az anyagi része, itt is mindenki 

pénzből él, bár Szilvia szerint ezt egyre 

nehezítik a szabályok. A disznóvágást 

például megszigorították a sertéspestis 

miatt. „Hiába mondják, hogy támogatják 

a kistermelőket, meg az egyéni vállalko-

zókat, sokkal nehezebb lett, mint koráb-

ban volt.” Ma már felvásárolják a húst, és 

ők füstölik fel. „Már nincs az, hogy valaki 

otthon levágja a disznót, és kihozza, most 

már vágóhídra kell vinni, fizetni a vágást, 

a bevizsgálást.” Persze ebbe Szilvia is be-

lefárad néha, de ahogy ő fogalmaz: „Van 

két gyerekem, akikért dolgoznom kell, így 

muszáj csinálni, amíg lehet.”

Abban mindenki egyetért, hogy a piac 

nem csak bevásárlásra jó, közösségi tér, 

trécselések helyszíne, ahol percenként 

lehet köszönni egy rég látott ismerősnek, 

eszmét cserélni, vagy épp csak nézni Bük-

kös partján a színes kavalkádot, ahol gye-

rekek szaladgálnak és kutyák szagolgatják 

a lábszárunkat. Mert piacozni jó.

Szöveg: Zimre Zsuzsa – Fotó: Bellai László

Nagy Bendegúz

Mirk Szilvia
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Úton a zöldebb Szentendréért

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 
28 pontban fogalmazta meg azokat a rövid- és középtávú célokat, melyek 
városunk „zöldítését” hivatottak szolgálni. Milyen eredmények születtek 
a választások óta eltelt másfél év alatt? Írásunkban erre kerestük a választ.

Civil, szakmai támogató körök

2020 tavaszán alakult meg a Zöld Kere-

kasztal, ez a fórum közvetíti a civilek ja-

vaslatait a városvezetés felé, és ad teret 

a két fél közötti eszmecseréknek. Az ülé-

sek havi rendszerességgel zajlanak, jelen 

helyzetben online formában. Számtalan 

probléma, kérdés merül fel, ezek egyrészt 

akut problémákról szólnak, másrészt függ-

het nek az évszaktól, egy-egy városrész 

helyzetétől, egyéni érdeklődéstől.

Kevesen tudják, hogy a kerekasztal bárki 

számára nyitott, sőt, Hazai Attila főkertész, 

környezetvédelmi referens kifejezetten 

szorgalmazza mindazok csatlakozását, akik 

kérdéseikkel, illetve javaslataikkal kívánják 

a résztvevők munkáját segíteni. A témaja-

vaslatokat minden alkalommal rangsorol-

ják, átbeszélik, majd emlékeztetőt készíte-

nek az elhangzottakról. Visszatérő téma a 

hulladék-ügy kezelése, amely a szelektív 

gyűjtéstől kezdve a komposztáláson át 

az illegális szemétlerakás problémájáig 

számtalan kérdést felölel. S persze a részt-

vevők nem csupán beszélnek a problémá-

ról, amikor az időjárás és a járványhelyzet 

engedi, szemétszedési akciókat hirdetnek 

– legutóbb a Dera-patak környékét tisz-

tították meg egy konténernyi szeméttől. 

Együtt ötletelnek a civilek a városvezetés 

illetékeseivel a környezetünk zöldítéséről, 

a közösségi kertek kialakításának lehető-

ségeiről, a környezeti nevelés eszközeiről, 

a biológiai szúnyoggyérítés bevezetésének 

módjáról, de aktívan részt vettek a most 

benyújtásra váró Klímastratégia előkészí-

tésében és véleményezésében is.

A Zöld Kerekasztal munkájának eredmé-

nyei közül Hazai Attila külön kiemelte a téli 

útszóró só felváltását környezetbarátabb 

megoldásra. A közös eszmecserék, illetve 

különböző önkormányzatok jó gyakorlata-

inak felkutatásával jelenleg Zirc város pél-

dája lebeg a szentendrei illetékesek előtt, 

akik egy keveréket használnak a téli utak 

síkosságmentesítésére, melynek csupán 

15%-a só, egyebekben murvából és kohósa-

lakból áll. A probléma másik oldala ugyanis 

természetesen anyagi, hiszen felváltható 

lenne az útszóró só akár zeolittal is, ám az 

a jelen kiadások hatszorosát jelentené. A 

zirci megoldás tűnik tehát a legkézenfek-

vőbbnek, és városunk környezetvédelmi 

referensének tájékoztatása szerint 2021 te-

lén már Szentendre is ezt a fenntarthatóbb 

megoldást alkalmazhatja majd.

faültetési program

Ennek előkészítése folyamatban van, a 

faültetések a korábbi koncepció alapján 

zajlanak. A program véglegesítéséhez 

szükséges egy olyan fakataszter létreho-

zása, amely a jelenleginél részletesebben 

tartalmazza mintegy tízezernyi fa adata-

it. Ez egy térinformatikai rendszer, amely 

ideális esetben minden egyes fa esetében 

jelöli a fa fajtáján túl annak korát, legutób-

bi metszésének idejét, törzsátmérőjét és 

magasságát is. Mindennek felmérése leg-

alább egy további munkatárs bevonását 

igényelné, ám ennek hiányában Attila a ci-

vilek segítségére támaszkodik. A kataszter 

adatainak részletezése folyamatosan zajlik.

Az ültetések ütemezése elsősorban pénz-

kérdés, bár városunk főkertésze bizako-

dó, ugyanis a napokban hirdettek meg 

egy országzöldítési programot, melynek 

keretében belvárosi területek fásítására 

lehet pályázni. „Ha szerencsével járunk, 

őszre ebből reményeim szerint legalább 

250-300 ültetésre váró facsemete realizá-

lódhat” – nyilatkozta Hazai Attila. A leg-

utóbbi faültetés február végén történt, 

amikor az Eurovelo 6 bicikliút mentén 

korábban kivágott nyárfákat pótolták 357 

őshonos tölgy, juhar, kőris és nyár cseme-

tékkel. Ugyanekkor került sor további 251 

csemete telepítésére a 11-es út mentén 

több helyszínen, a Papírgyárnál, Izbégen, 

a Vasvári lakótelepen, a Bükkös partján, a 

belvárosban, a Postás strandon és a Püs-

pökmajori lakótelepen.

faültetés lakossági felajánlásból

Március végén két helyszínen is történt 

faültetés lakossági felajánlás eredmé-

nyeként. A SZEI Bükkös-patak felé eső 

parkolója mellett pár éve kivágott fák 

helyére egy nagymama által adomá-

nyozott fát ültettek el március 26-án. A 

hölgy unokája születésének kívánt ezzel 

emléket állítani, s a fát egyben örökbe is 

fogadta, vagyis vállalta jövőbeni gondo-

zását. Március 31-én a Jankó János utcai 

Dorothea Bistro elé is visszakerült egy 

fa. A korábban ott lévő kiszáradt, s bár az 

utóbbi években ráfutott borostyán még 

díszítette, balesetveszély miatt kivágás-

ra lett ítélve. Egy másik lokálpatrióta fel-

ajánlása nyomán a helyszín egy kislevelű 

hársfával gazdagodott.

Minőségi zöldfelületek kialakítása

A rendszeres és előre meghatározott kon-

cepció mentén zajló faültetések mellett 

kiemelt cél, és a lakosság részéről is folya-

matosan jelentkező igény a zöldfelületek 

növelése. Mivel a kiépült városi környezet 

számtalan korlátot szab ennek a törekvés-

nek, Hazai Attila szerint e tekintetben a 

zöldfelületek minőségének a javítása lehet 

az elsődleges cél. Példaként hozta erre a 

Facebookon nemrég egyébként sokat tá-

Fotó: Andrasev Szonja

Fotó: Hazai Attila
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madott Pátriárka utcai akácültetést, mond-

ván, ott korábban egy salakos parkoló volt, 

s az addigi sáros, füves felület minőségi 

változáson esett át. A közeljövőben pedig a 

Templomdombon várható egyes helyeken 

talajcsere és cserjeültetés, örömteli, hogy 

ebből a feladatból az iskola is ki fogja venni 

a részét.

Mészöly Ágnes, az Ökoparty Egyesület 

aktivistája és a Zöld Kerekasztal tagjá-

nak véleménye szerint kívánatos törek-

vés lenne további közösségi- és tanker-

tek létesítése a városban. A közösségi 

kertek globális kérdéseket helyeznek 

lokális szintre, komplex társadalmi, gaz-

dasági, környezetvédelmi kihívásokat 

tesznek hétköznapivá és kézzelfogha-

tóvá számunkra. E körben Ágnes sze-

rint kiemelendő, hogy a kertek nagyban 

hozzájárulnak a „környezeti amnézia” 

megszüntetéséhez, manapság ugyanis 

egyre többen vannak, akik nem tudják, 

honnan kerül az asztalukra az étel. A 

növények ismerete és gondozása segít 

a lelki egyensúly megtartásában, min-

den egyes így megtermelt gyümölcs és 

zöldség a rövid ellátási láncot erősíti, így 

csökkentve a környezetszennyezést, arról 

nem is beszélve, hogy ezek a termények 

garantáltan bio minőségűek lesznek.

Jó hír, hogy információink szerint a Va-

gyongazdálkodási Iroda már elkészített 

egy listát a lehetséges helyszínekről, így 

a kerekasztal napirendjére kerülhet az a 

kérdés, hogy hol születhet újabb közös-

ségi kert városunkban. (Szentendre első 

közösségi kertjéről, a Szélrózsa Kertről 

szóló írásunkat a 14. oldalon olvashatják.)

klímastratégia

Városházi értesülésünk szerint Szentendre 

Klímastratégiája elkészült, mind a képvi-

selők, mind az érintett civilek megkapták 

véleményezésre, és a tervek szerint – a Klí-

mabarát Települések Szövetségéhez való 

csatlakozással együtt – az áprilisi testületi 

ülés témája lesz.

komposztálási program

A háztartásokban és kertekben renge-

teg zöldhulladék képződik, melyek kom-

posztálhatók. A különböző szerves anya-

gok – például levágott fű, falevél, gallyak, 

növény nyesedékek, faforgács, faapríték 

– termőfölddé alakíthatók. A komposz-

tálás egy biokémiai folyamat, melynek 

során különböző mikroorganizmusok 

(baktériumok, gombák), illetve enzimek 

oxigén és hő segítségével lebontják a 

szerves anyagokat. Ez a jelenség megy 

végbe például a lehullott levelek lazább 

rétegeiben is, ahol még megfelelő az 

oxigénellátás. Tavasztól őszig, amikor a 

legmegfelelőbbek a körülmények, akár 

5-6 hónap alatt virágföld minőségű kom-

posztunk keletkezhet. Szentendre immár 

13. alkalommal hirdeti meg a komposz-

tálási programot, melyhez idén 100 fő 

csatlakozhat.

Hazai Attila további célként jelölte meg 

azt, hogy az őszi iskolakezdésre minden 

zöldterülettel rendelkező városi iskolának 

legyen komposztálója, és készüljön fel an-

nak használatára. Ez a projekt részét képezi 

a gyerekek környezeti nevelésének, de ha 

a járványhelyzet engedi, további közös 

akciókat – tipikusan szemétszedést – is 

terveznek a diákok részvételével.

Biológiai szúnyoggyérítés

A tavalyi évben már sok vitát generáló bio-

lógiai szúnyoggyérítés bevezetése idén 

is napirenden van, és a Zöld Kerekasztal 

egyik kiemelt témája. Az aktivisták ugyan-

is régóta sürgetik a kémiai szúnyoggyé-

rítés megszüntetését városunkban, ám 

Hazai Attila szerint ez nem egyik évről a 

másikra fog megtörténni, az áttérés fo-

kozatos lesz. Lapunknak elmondta, már 

zajlanak ebben a kérdésben a tárgyalások 

a környező települések (Pomáz, Leányfalu, 

Budakalász) illetékeseivel is, akik szintén 

nyitottak az irányváltásra. Fontos feltétele 

az indulásnak, hogy fel legyenek mérve 

azok az ártéri, mocsaras és patakparti te-

rületek, ahol a szúnyogok petéi és lárvái 

találhatók – e tekintetben is megszületett 

az összefogás a civilekkel, akik segítik a 

várost a helyszíneket feltüntető térkép 

elkészítésében. Hazai Attila ugyanakkor 

azt is hangsúlyozta, hogy a szúnyoglárvák 

kikelését megelőző biológiai módszer vél-

hetően nem fogja tudni kiváltani 100%-ban 

a kémiai gyérítés szükségességét, hiszen 

a kikelt lárvák esetében nem alkalmaz-

ható: a cél a két módszer közötti arányok 

fokozatos átbillentése a biológiai módszer 

javára.

esővízgyűjtő program, 

városi záporvíztározók

A projektekért felelős Pilis Dániel alpol-

gármester lapunk megkeresésére azt a 

tájékoztatást adta, hogy az esővízgyűjtés 

feltételeinek megteremtése és ösztönzése 

a jelenleg elfogadásra váró Klímastraté-

giában is szerepel. Ezt követően kerül sor 

az esővízgyűjtő program, valamint a zá-

porvíztározókat kialakító intézkedési terv 

kidolgozásra, de történtek már konkrét 

fejlesztések is a városban ezen a terüle-

ten: 2020-ban a Szabadkai utcában adtak 

át egy 70 köbméteres záportározót, a je-

lenleg folyó belvárosi csapadékvíz-szét-

választás projekt keretében pedig egy 

100 köbméteres záportározó készül az 

Ady Endre utcában, a Czóbel park közelé-

ben. Ezek a létesítmények ugyan jelentős 

mértékben drágítják a csapadékelvezetési 

beruházásokat, de egy új szemléletű víz-

gazdálkodási gyakorlat fokozatos beveze-

téséhez járulnak hozzá.

Gálfi Sarolta

A Zöld Kerekasztal civiljei nevében Andrasev Szonja az alábbi sorokat juttatta el 

szerkesztőségünknek:

„Szeretnénk elérni, hogy legyen több párbeszéd a környezetvédők és az önkormány-

zat között. Apró dolog, de szeretnénk elérni, hogy a buszmegállókban legyen nyá-

ron árnyék, hogy többen válasszák a tömegközlekedést. Szeretnénk, ha bővítené az 

önkormányzat a közösségi kertet. Szeretnénk, hogy jövőre már ne kelljen szemetet 

szedni, inkább előzzük meg a szemetelést. Szeretnénk, hogy a városban lévő cso-

dálatos ökológiai folyosók biztosítsák a zöld jövőt gyermekeink számára is, hogy az 

unokáink is láthassanak unkabékát, legyen tiszta a víz a patakokban, bővüljenek a 

védett területek, legyen jó a levegő. És emiatt reménykedem továbbra is abban, hogy 

a Zöld Kerekasztal segíteni fog a párbeszédben, nemcsak azokkal az önkormányzati 

dolgozókkal, akik eleve »zöldek«, hanem azokkal is, akik a döntéseket hozzák.”

Andrasev Szonja, Ökoparty, 2021. március 29.

A Zöld Kerekasztal napirendjére kerülhet 
az a kérdés, hogy hol születhet újabb
közösségi kert városunkban.

Fotó: Eva Elijas/pexels.com
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Közösségi kert a panelházak között

Szentendre első közösségi kertje 2015-ben, a Püspökmajori lakótelepen 
nyitotta meg a kapuit. A projekt népszerűségét igazolja, hogy az 
ágyásokat csak nagyon ritkán és nyomós okból, például költözéskor 
adják vissza bérlőik. A várólistán jelenleg heten vannak.

A Szélrózsa Közösségi Kert a 

korábbi városvezetés, valamint 

Kudett Krisztina főkertész támo-

gatásával jött létre: 985 m2-es 

területen 28 ágyást alakítottak 

ki a helyiek számára. A műkö-

déséről Rosta Gábor, a Városi 

Kertek Egyesület elnöke – aki 

szervezőként a szentendrei ala-

pításában is részt vett – lapunk-

nak elmondta, hogy a bérlők évi 

3000 forint fejében gondozzák 

saját ágyásaikat. A befolyó ösz-

szeget szerszámok pótlására 

és fejlesztésekre fordítják. A kert fenntar-

tása közösségi feladat, a közös művelésű 

területeknek területfelelősei vannak. A 

kertet érintő ügyekben, új ötletek megva-

lósításában, valamint felmerülő problémák 

esetén egyeztetés és megbeszélés után 

közösen döntenek. A kertközösség külön-

böző programokat is szervez, így például 

óvodai, iskolai osztályokat fogad.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokak-

nak hiányzik a növényekkel való foglalko-

zás, az ebben való kreativitás kiélésének 

a lehetősége, valamint a társasági élet is. 

Rosta Gábor szerint a szolgáltatói társa-

dalom számtalan feladatot vett ki az em-

ber kezéből, így a kerti elfoglaltságot is, 

viszont az nem csupán egy kellemes fizikai 

munkát jelenthet, hanem a megelégedett-

ség és büszkeség érzését is, amikor a saját 

munkánk gyümölcsét, jelen esetben a ter-

ményeinket kézbe vehetjük és adhatjuk.

A kert helyi képviselője Vargáné Nagy Szil-

via. Tőle tudjuk, hogy a tagok jellemzően 

környékbeli nyugdíjasok és kisgyermekes 

családok. Az a tapasztalat, hogy minél kö-

zelebb lakik valaki a kerthez, annál több 

időt tölt ott. A Szélrózsa működési ideje 

alatt eddig átlagosan évi két ágyásüre-

sedés volt, mely alól az idei kivétel, most 

négy ágyást adtak vissza bérlők. A helye-

ket azonban hamar betöltötték, és még így 

is heten maradtak a várólistán.

A kertművelés kapcsán feltett kérdé-

sünkre válaszolva Szilvia arról számolt be, 

hogy az ágyásokat nem feltétlenül műve-

lik egyféleképpen a bérlők – más-más a 

tápanyag utánpótlási taktika, és persze a 

ráfordított idő is. Az viszont nagy átlagban 

elmondható, hogy szinte minden zöldség 

megterem a kertben, a legnépszerűbbek 

a paradicsom, a cukkini, a patisszon és a 

gyökérzöldségek. A termés mennyisége 

és minősége természetesen függ az idő-

járástól és a kártevőktől is, mely utóbbiak 

közül a poloskák jelentik a legnagyobb 

gondot, de rendszeres a küzdelem a han-

gyákkal és a tetvekkel is.

A járványhelyzet sajnos éppen a közösségi 

jellegét szorította vissza a városi kerteknek, 

a kertművelés ugyanakkor sokak számára 

szinte az egyetlen lehetőséget 

jelenti a feltöltődésre, a bezárt-

ságból való kiszakadásra. A ta-

valyi év a kertet annak ellenére 

megviselte, hogy a működteté-

sére „járványszabályokat” ve-

zettek be, így – Szilviát idézve 

– jelen pillanatban a kert még 

nem a „legjobb arcát mutatja”. 

A tavaszi munkák azonban el-

kezdődtek, egyénileg már min-

denki műveli az ágyásait, de míg 

nem oldódnak a korlátozások, 

kertgyűlések, közös munkák, 

közösségi események nem várhatók.

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon meny-

nyire versenyképesek ma a közösségi 

kertek az üzletek nyújtotta kínálattal és 

kényelemmel, ám ha jól belegondolunk, 

lehet, hogy egyáltalán nem érdemes a két 

műfajt egymással szembeállítani. A vegy-

szermentes gazdálkodás, a kertészkedés 

felett érzett öröm és a közösségi lét érté-

ke ugyanis sem pénzben, sem komfort-

érzetben nem mérhető. Ráadásul vannak 

családok, amelyek csak itt tudják a gyer-

mekeiknek megmutatni és megtanítani a 

növénytermesztés csínját-bínját. A közös-

ségi kertek mintát adnak a természethez 

való kapcsolódáshoz, így túlbecsülhetet-

len jelentőségük van a városban felnövek-

vő új generációk számára is.

További információk a kertről: facebook.

com/szelrozsakertszte

- gs -

A Városi Kertek Egyesület az általa alapított kerteket a helyi önkormányzatokkal 

szoros együttműködésben, a kerületi közösség aktív bevonásával, a kihasználatlan 

városi tereken hozza létre. Az egyesület vállalja az önkormányzati tárgyalásokat, a 

jogi egyeztetésekben való részvételt, a koordinációt a kerttervezésben, valamint 

aktív részvételt a közösségépítési folyamatban és a kert első kétéves működte-

tésében. Az egyesület a városi kertek lényegét az önellátásra való termelésben, 

a közösségi élet újratanulásában, a városi területek „zöldítésében”, valamint az 

ökotudatos szemlélet gyakorlati működtetésében, terjesztésében határozza meg. 

(Forrás: varosikertek.hu)

A közösségi kertek története egészen 

az ipari forradalomig vezethető vissza, 

az iparvárosok lakói a lakókörnyeze-

tükben már akkor kisebb-nagyobb 

zöldterületeket alakítottak ki és mű-

veltek. Ebenezer Howard angol város-

tervező A holnap kertvárosai (Garden 

Cities of Tomorrow) címmel 1898-ban 

publikált könyvének köszönhetően az 

egyre népszerűbb kertvárosi mozgal-

mak híre eljutott a világ más pontjaira 

is. Kevesen tudják, hogy az ő műve ih-

lette hazánkban a kispesti Wekerlete-

lep (1908) megépítését is.

Ágyások a kert indulásakor | Fotó: Szélrózsa Közösségi Kert
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Mihez várják javaslatainkat? Miben dönthetünk? Hogyan 
zajlik az április 12-én induló Városrészi Költségvetés? Pilis 
Dániel általános alpolgármestert és Kiss Barnát, a projekt 
koordinátorát kérdeztük.

 Pilis Dániel alPolgármester 

Városrészenként kisebb fejlesztéseket tudunk idén elkezdeni 
a lakosság bevonásával, azaz a városrészekben élők döntik el, 
hogy a városrészi költségvetést mire fordítjuk. A szentendrei 
önkormányzat fontos célkitűzése, hogy a részvételi demokrá-
cia működjön a városban. Az idei szűkös költségvetés ellenére 
mindenképpen szerettük volna, hogy az Ábrányi Emil program 
legelső pontja, a Városrészi Költségvetés projekt idén elinduljon. 
Ebben az évben 50 millió forintot különítettünk el a tíz város-
rész fejlesztésére. A most bevezetett gyakorlatot a következő 
években is folytatjuk, s az idei próbaévben az itt élők és az 
önkormányzat is megtanulja ennek lépéseit. Reméljük, hogy 
2022-ben már az ehhez szükséges pénzügyi keret is növeked-
het. A Városrészi Költségvetéshez április 12-től várjuk a java-
slatokat, júniusban lehet szavazni a javaslatokra, júliusban 
pedig közzétesszük, hogy milyen fejlesztések indulhatnak el 
a városrészekben.

Mikor kezdődhetnek el a kiválasztott beruházások?
A fejlesztések jellegétől függően nyilván változó, hogy mikor 
lesz az „első kapavágás” és mikor fejeződik be a beruházás. 
Döntő lesz, hogy az adott fejlesztéshez milyen tervezési, 
engedélyezési folyamat kapcsolódik. Azoknál az egysze-
rűbb beruházásoknál, ahol például új utcabútorok, padok 
beszerzése a feladat, már ősszel láthatjuk az eredményt. 
A megvalósulás a nagyobb beruházásoknál áthúzódhat a 
2022-es évre.

Mi a sorsa azoknak az ötleteknek, javaslatoknak, amelyek 
idén nem kerülnek sorra?
A javaslatok kiválasztásánál határt szab az idei költségkeretünk, 
illetve az is, hogy mennyi idő alatt lehet azokat megvalósítani. 
Amire 2021-ben nem jut keret, azt igyekszünk más konstruk-
cióban megvalósítani: pályázati forrást keresve, a városfe-
jlesztési költségvetési tervbe beépítve. Optimisták vagyunk és 
számítunk az itt élők konstruktív véleményére. Tehát minden 
javaslatot, ötletet várunk a szentendreiektől.

 Kiss Barna ProjeKt KoorDinátor 

A részvételi demokrácia eszközeit számos országban régóta, 
sikerrel használják. Magyarországon tavaly több budapesti 
kerületben és vidéki városban indult el részvételi demokrácián 
alapuló, helyi költségvetés-tervezés. Számunkra is fontos, 
hogy az önkormányzás újra azt jelentse: a település polgárai 
közös ügyeikről autonóm módon, de közösen döntenek. 
Hatással vannak azokra a folyamatokra, és döntésekre, ame-
lyek alakítják életüket, környezetüket. Az önkormányzat a 
képviseleti demokrácia alapvető intézménye, de a „részvételi 
demokrácia” eszközei közelebb hozzák a polgárokhoz azt, 
hogy sajátjuknak érezzék településüket. A város lakói az őket 
érintő döntésekbe beleszólhatnak, azokat ellenőrizhetik, a fol-
yamatokat pedig alakíthatják. Ez visszahat az önkormányzatra 
is, amely ezáltal érzékenyebben, több tudás birtokában tudja 
a feladatát ellátni. Az állampolgári részvétel nagyon sokféle 
mélységben, erősséggel és formában valósulhat meg egy 
városban – a „részvétel” nem egy meghatározott módszer 
vagy folyamat, hanem valójában a hatalmi viszonyok áta-
lakítása az állampolgárok és a közhatalom között. A „részvétel” 
tehát együttműködést jelent. Az együttműködés lehetőségét 
kell megteremtenünk, közelebb kell hoznunk a döntéseket 
az emberekhez.

Hogyan alakult ki a Városrészi Költségvetés projekt formája?
A jó példákat alapul véve állítottuk össze a szentendreieknek 
a programot. Kapcsolatot kerestünk és találtunk olyan 
önkormányzatokkal, ahol már sikerrel lebonyolítottak egy 
közösségi javaslatgyűjtést, s az ötleteket a költségvetésbe 
beépítve elkezdődhettek a beruházások, mint például Óbudán, 
Terézvárosban, Lipótvárosban, Budafokon, Józsefvárosban. A 
fővárosban többnyire online felületeken lehet javaslatot tenni, 
mi azonban fontosnak tartottuk, hogy Szentendrén minden-
kihez eljusson a projekt.

Hol és hogyan gyűjtik a javaslatokat?
Az online javaslatokat április 12-től a www.varosreszi.szentendre.
hu honlapra várjuk. Aki papíron szeretné kitölteni, a post-
aládákba kézbesített javaslattételi lapot vagy a Szentendre és 
Vidéke áprilisi számának mellékleteként megjelent javaslat-
tételi lapot töltheti ki és dobhatja be a városrészi gyűjtőhely-
eken kihelyezett gyűjtőládákba.

Pilis Dániel alpolgármester és Kiss Barna projekt koordinátor.
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Szentendre Város vezetése elkötelezett részvételi a demokrá-
cia iránt. Az Ábrányi Emil programhoz hűen elindítjuk a 
Városrészi Költségvetés programot, amely lehetőséget ad a 
szentendreieknek lakókörnyezetük fejlesztésében való csel-
ekvő és kreatív részvételre.

 mi az a Városrészi KöltségVetés? 
A Városrészi Költségvetés program számára a 2021-es szenten-
drei költségvetésben elkülönítettünk 50 millió forintot. Így a tíz 
városrész 5-5 millió forint felhasználásáról dönthet. Ha Ön is 
szeretne együttműködni más szentendrei lakosokkal és a város 
választott vezetőivel, akkor legyen aktív, küldjön ötleteket és 
szavazzon. Reményünk, hogy a Városrészi Költségvetés a 2021-
es „próba” év után az idei tapasztalatokat beépítve rendszer-
essé válik városunk életében.

 Hogy műKöDiK? 
Ötleteket, javaslatokat küldhetünk, ezután szavazhatunk 
ezekre.

Javaslattétel: 2021. április 12. – 2021. május 2. között

Javaslattételi lapot találhatunk a Szentendre és Vidéke újság-
ban, a postaládánkban, a gyűjtőhelyeken vagy a piacon felállí-
tott pultnál. A kitöltött javaslattevő lapot a város számos pont-
ján megtalálható gyűjtőpontokon adhatjuk le.

 gyűjtőHelyeK: 
Városháza, Városház tér 1.
Üveges Műhely, Telep utca 14.
Sarki Csemege & Falatozó, Vasúti villasor 45.
Zeke pékség, Hamvas Béla u. 2
Panifico il Basilico, János u. 2.
CBA Élelmiszerbolt, Füzespark, Nyár u. 2.
Príma Pék, Sztaravodai út 3.
Izbég ABC, Szentlászlói út 99.
Pismány kézműves pékség, Barackos út 39.
Friss ABC, Berkenye u. 1.

 a jaVaslattételHez meg Kell aDnunK: 
•  nevünket vagy becenevünket (fontos tudni, hogy ez nem 

válik nyilvánossá);
•  azt, hogy szentendrei lakosok vagyunk-e;
•  azt, hogy melyik utcában lakunk;
•  a listából ki kell választanunk, hogy mely városrész fejlesz-

tésére küldünk be ötletet;
•  adjunk címet a javaslatunknak;
•  meg kell határoznunk az ötletünk helyét a lehető legpontos-

abban (lehet ez utca-házszám, kereszteződés, kispark, sarok, 
bármi, ami segíti a hivatali munkatársakat a hely pontos 
meghatározásában);

•  majd leírhatjuk ötletünket;
•  és azt hogy szerintünk ez miért lehet fontos a közösségnek, 

a környékbelieknek, vagy a városnak;
•  ezután megbecsülhetjük a beruházásunk költségét;
•  végül el kell fogadjuk az adatkezelési szabályzatot, amelyet 

a borítékban mellékeltünk.

 Hány jaVaslatot KülDHetünK? 
Alapvetően saját környékünk régóta dédelgetett fejlesztési 
ötletét küldjük be. De kisvárosban élünk, és gyermekeink 
lehet, hogy másik városrészekbe járnak óvodába, iskolába, 

szüleink pedig Szentendre másik részén élnek, és magunk is 
belakjuk egész városunkat. Ezért másik városrészi ötletet is 
javasolhatunk.

 milyen jaVaslatot KülDHetünK? 
A megvalósuló projekteknek köszönhetően fejlődhet a város-
részünk, a közösséget szolgáló térrel gyarapodhatunk, elége-
dettebbek lehetünk környezetünkkel, valamint a közösség 
is új élményekre, tapasztalatokra tesz szert. A javaslatté-
tel alkalmával megnyílik az út azon ötletek és gondolatok 
számára, amelyeknek megosztására eddig nem adódott meg-
felelő csatorna az önkormányzat felé. A cél olyan ötletek, 
projektek megvalósítása, amely minél több embernek 
okoz örömöt, kikapcsolódást, könnyítést vagy újdonságot 
lakókörnyezetében. Közben tartsuk fejben azt is, hogy a pro-
jektünk megvalósítási költsége beleférjen a városrészenként 
5 millió forintos keretbe.
Néhány gondolatébresztő az ötleteléshez:
utcabútorok, parkosítás, fásítás, közösségi terek, játszótér 
körüli fejlesztések, játszótéri eszközök, sporteszközök, kutyafut-
tató (és eszközök), közvilágítás (napelemes is), buszmegálló 
beálló, köztéri free-wifi, okospad, kerékpártároló, köztéri szo-
brok felújítása.

 mi történiK a jaVaslatommal? 
A papíron érkező javaslatokat a hivatal munkatársai hetente 
összegyűjtik a gyűjtőpontokról, és digitalizálják. Az így kialakuló 
adatbázisban lévő javaslatokat folyamatosan dolgozzák fel. 
Az ötletek beérkezését követően egy gyors adattisztításra kerül 
sor. Megvizsgálják formai szempontból, kiszűrik és elvetik a 
nem magyar nyelvű, spam vagy nem értelmezhető javaslatokat.
•  Ha egy lapon több javaslat érkezik, azokat szétbontják.
•  Ha már volt azonos vagy nagyon hasonló ötlet, akkor a java-

slatokat egyesítik.
•  Azonosító számot adnak a javaslatunknak.

Ezután az önkormányzat szakemberei véleményt alkotnak a 
javaslatról. Megvizsgálják pénzügyi, jogi, városképi, városfe-
jlesztési szempontból:
•  költséget becsülnek, belefér-e a városrészi pénzügyi keretbe;
•  a terület a város illetékességébe tartozik-e, önkormány-

zati hatáskörben van-e (lehet például vízügyi, állami, közút-
kezelőhöz tartozó, amely területeken lévő fejlesztésekről 
nem dönthetünk);

•  megfelel-e a jogszabályi, hatósági előírásoknak;
•  közérdekű célt szolgál-e;
•  igazodik-e a városfejlesztési koncepcióhoz; igazodik-e a 

települési arculatba;
•  nem valamely olyan dologra irányul, amely egyébként is az 

önkormányzat által ellátandó javítás vagy karbantartás. Ha 
ilyen tartalmú javaslat érkezik, az sem vész el, azt továbbítjuk 
a feladat elvégzéséért felelős illetékeshez az ügyfélszolgála-
ton keresztül.

Ezután a városrész képviselője pontosítja az ötlet földrajzi 
helyét a térképen, és véleményez. A bírálatot a képviselő, 
a  Városfejlesztési Iroda, a Főépítészi Iroda, és a Városi 
Szolgáltató NZrt. munkatársai végzik, majd „javasolt” vagy 
„elvetett” címkével illetik és döntésüket indokolják. Ez után 
a javaslatok kikerülnek a honlapra és böngészhetővé válnak 
térképen és kártyákon, hogy mások is megismerhessék.
2021. június 1-től szavazhatunk a megvalósítható és szavazásra 
bocsátott ötletekről.



Ennek az űrlapnak a kitöltésével tehet javaslatot, 
küldhet ötletet városrészének fejlesztésére. 
Az ötletek megvalósítására városrészenként
5-5 millió forint áll rendelkezésre.

 az ön neVe Vagy BeCeneVe: 

 ön szentenDrén laKiK? (kötelező): 

 Igen  Nem

 KérjüK aDja meg, Hogy szentenDrén melyiK utCáBan laKiK: 

 KérjüK, Válassza Ki, mely Városrész Fejlesztésére tesz jaVaslatot (kötelező): 

 1. Belváros  2. Pannóniatelep  3. Vasúti villasor és környéke

 4. Püspökmajor lakótelep  5. Lászlótelep és Angol házak

 6. Patak-part, Füzespark, Vasvári lakótelep  7. Alsó-Pismány és környéke

 8. Izbég  9. Felső-Pismány, Sztaravoda és Szarvashegy

 10. Tyúkosdűlő, Petyina, Boldogtanya és Papsziget környéke

 KérjüK, aDjon CÍmet az ötleténeK (kötelező): 

 KérjüK, aDja meg a jaVaslatánaK Pontos Helyét (kötelező): 
Kérjük, minél pontosabban adja meg a helyet, amely helyre a javaslata szól. Adjon meg utcát, házszámot, helyrajzi számot
vagy kereszteződést, a hely nevét, hogy minél könnyebben beazonosítható legyen mások számára is.

 jaVaslatom – a laKÓKörnyezetem ettől a Fejlesztéstől Válna joBBá (kötelező): 

 KérjüK, röViDen inDoKolja, Hogy ön szerint miért Fontos a KözösségneK ez a Fejlesztés (kötelező): 

 az ön által jaVasolt Fejlesztés Költsége ön szerint (kötelező): 
Kérjük becsülje meg a fejlesztés várható költségét

 1.000.000 Ft alatt  2.000.000 Ft – 3.000.000 Ft között  3.000.000 Ft – 4.000.000 Ft között

 4.000.000 Ft – 5.000.000 Ft között  Nem tudom

 aDatKezelés (kötelező): 

 Megismertem és elfogadom az adatkezelési szabályokat
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Városrészi Költségvetés program
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Szentendre Város Önkormányzat 
által megvalósított Városrészi Költségvetés programban résztvevők számára 
információkat nyújtson a Városrészi Költségvetés program működése során 
megvalósuló adatkezelési tevékenységgel összefüggésben.

Szentendre Város vezetése elkötelezett a részvételi demokrácia iránt. Kiemelten 
fontosnak tartja, hogy a település polgárai közös ügyeikről autonóm módon, de 
közösen döntenek, beleszólhassanak azokba a folyamatokba, és döntésekbe, 
amelyek hatással vannak életükre, környezetükre. Ennek megvalósítása érdeké-
ben az Ábrányi Emil programhoz hűen elindítjuk a Városrészi Költségvetés pro-
jektet, amely lehetőséget ad a szentendreieknek lakókörnyezetük fejlesztésében 
való cselekvő és kreatív részvételre.
 
Szentendre Város Önkormányzat a Városrészi Költségvetés programhoz kapc-
solódó adatkezelési tevékenysége vonatkozásában a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének (továbbiakban: 
GDPR) 13. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint 
tesz eleget:

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei: 
Név: Szentendre Város Önkormányzat 
Székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
PIR törzsszáma: 731290 
Adószám 15731292-2-13
Képviselője: Fülöp Zsolt polgármester
Telefonszám: +36 26 300-407
E-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

2. Adatkezelés célja: 
Adatkezelő a Városrészi Költségvetés programban résztvevő és a javaslatté-
telre szolgáló űrlapot kitöltő érintettek által megadott személyes adatokat 
a Városrészi Költségvetés program működésének időtartama alatt azonosítás 
és kapcsolattartás céljából kezeli. Adatkezelő a megadott személyes adatokat 
eltérő célra nem használja. 

3. Adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés a Városrészi Költségvetés programban résztvevő és a javaslat-
tételre, valamint a szavazásra szolgáló űrlapot kitöltő érintettek által megadott 
személyes adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján 
az érintett személy hozzájárulásával történik. Az érintett személy hozzájárul 
ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges 
mértékben személyes adatait e célból kezelje.

4. Az adatkezelő által kezelt adatok köre: 
A Városrészi Költségvetés programban résztvevő és a javaslattételre, valamint 
a szavazásra szolgáló űrlapot kitöltő érintettek által megadott személyes adatok 

– így az érintettek e-mail címe, esetlegesen megadott neve, utcájának címe – az 
űrlapon megadott információk feldolgozása és értékelése céljából egy kifejezet-
ten erre szolgáló elektronikus nyilvántartásba kerülnek.

Kezelt személyes
adatok köre

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Városrészi Költségvetési 
programban résztvevő 
és a javaslattételre 
szolgáló űrlapot kitöltő 
érintettek által meg-
adott e-mail cím, név, 
becenév, illetőleg utca 
megnevezése.

Adatkezelő az adatokat 
kapcsolattartás és a 
javaslatok feldolgozása 
céljából kezeli.

Adatkezelés a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban, 
az érintett személy 
hozzájárulásán alapul.

Városrészi Költségvetési 
programban résztvevő 
és a szavazásra szol-
gáló űrlapot kitöltő 
érintettek által meg-
adott e-mail cím, név, 
becenév, illetőleg utca 
megnevezése.

Adatkezelő az adatokat 
a szavazatok feldol-
gozása és értékelése 
cél jából kezeli .  Az 
adatkezelés célja a 
városrészi költség-
vetésen való szavazás 
lebonyolítása.

Adatkezelés a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban, 
az érintett személy 
hozzájárulásán alapul.

Adatkezelő a fentiekben részletezett adatokon kívül más személyes adatot Önről 
nem rögzít és kezel.

5. Adattovábbítás:
A Városrészi Költségvetés program keretében adattovábbításra nem kerül sor.
 
6. Adatkezelés időtartama: 
Adatkezelő az érintettek személyes adatait hozzájárulásuk visszavonásáig, 
illetőleg a Városrészi Költségvetés program működésének időtartama alatt 
kezeli. A személyes adatok a javaslatok értékelését és a szavazás eredményének 
megállapítását követően megsemmisítésre, a 4. pontban részletezett elektronikus 
nyilvántartásból törlésre, a papír alapon beadott űrlapok megsemmisítésre kerül-
nek. A Városrészi Költségvetés programot érintő javaslatokról és a szavazásról 
vezetett nyilvántartások ezt követően személyes adatot már nem tartalmaznak.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre, adattárolás helye: 
Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő arra kifejezet-
ten feljogosított munkatársai, valamint vele jogviszonyban álló olyan személyek 
férhetnek hozzá, akik a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél érdekében 
a Városrészi Költségvetés programmal kapcsolatos feladatok ellátásában részt 
vesznek. Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy az Ön személyes ada-
tainak kezelése kizárólag a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél meg-
valósításához szükséges mértékben kerüljön kezelésre.
Adatkezelő a személyes adatokat adatkezelő által használt cloud szerveren 
tárolja.

8. Adatbiztonsági intézkedés: 
Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az általa 
kezelt személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő 
szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továb-
bítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisülés, megsemmisítés ellen. Az 
adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az adatkezelő az adatok 
biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

9. Az érintett személy jogai: 
Az érintett személy az adatkezelőnél kérheti a személyes adatainak helyesbítését, 
törlését, zárolását, továbbá tájékoztatást kérhet az adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és 
az elhárításra megtett intézkedésekről.
–  Az érintett személy jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. 

–  Tájékoztatás kéréshez való jog keretében az érintett személy tájékoztatást 
kérhet adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, 
milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, illetőleg, hogy 
adatkezelő kinek, mikor milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

–  Helyesbítéshez való jog keretében az érintett személy kérheti, hogy adatkezelő 
a tévesen vagy hiányosan rögzített adatait helyesbítse, kiegészítse.

–  Zároláshoz (adatkezelés korlátozása) való jog keretében az érintett személy 
kérheti, hogy adatkezelő zárolja a személyes adatokat jogi igényének előter-
jesztéséhez az erre vonatkozó kérelme benyújtásáig, illetve a tiltakozásához 
való joga érvényesítése során benyújtott megkeresése elbírálásáig.

–  Tiltakozáshoz való jog keretében az érintett személy tiltakozhat személyes 
adatainak kezelése ellen. A tiltakozási jog gyakorlása során az adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő jogos indok alapján kerül sor, 
amely elsőbbséget élvez az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságával 
szemben. 

–  Törléshez való jog keretében az érintett személy kérheti adatkezelőtől adatai 
törlését, az alábbi körülményekre való hivatkozással: 
• adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már 

nem szükségesek,
• az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az 

adat más jogalap alapján nem kezelhető,
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és adatkezelő meggyőződött 

a tiltakozásban foglaltak jogszerűségéről,
• az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték,
• amennyiben jogszabály előírja az adatok törlését.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei 

10.1. Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai 
sérültek vagy annak veszélye fennáll, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért 
az adatkezelőhöz fordulhat.
Az adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse: 
Név: dr. Kocsis Krisztina
Beosztás: adatvédelmi tisztviselő
Telefon: 26/785-144
E-mail: dr.kocsis.krisztina@szentendre.hu
Postacím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

10.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás 
lehetősége 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet 
arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
NAIH elérhetőségei:
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Cím (székhely): 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

10.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 
Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatokat a sze-
mélyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével kezeli, közvetlenül 
bírósághoz is fordulhat.
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Fel kell-e adni a kényelmet?
szerencsére egyre többször hallani az ún. „zero waste” jelenségről, amely törekvés 

arra, hogy nullához közelítsük a háztartási hulladékunk mennyiségét. Az elsőre – vél-

hetően mindannyiunk számára – lehetetlennek tűnő küldetés személyes tapasztala-

tairól lapunk grafikusa számol be.

A legfontosabb felismerés, ami elindított 

az életmódváltás útján az volt, hogy a kör-

nyezetünk védelme szempontjából fontos, 

de korántsem elég az újrahasznosítás. Ma-

napság egyre többen gyűjtik szelektíven 

a hulladékot – ami nagyon jó! –, de még 

ez is hatalmas környezetterheléssel jár. 

Minél több zsákot teszünk ki a ház elé, 

annál több fordulóval – ennélfogva ká-

ros anyag-ki bo csá tás sal – jár a begyűj-

tés, majd a szállítás. Egy kis utánajárással 

kiderült számomra az is, hogy a szelektí-

ven gyűjtött hulladékok közül nem minden 

kerül be az újrahasznosítás körforgásába, 

és hogy valójában a begyűjtött műanyag 

hulladék ugyanabban a formában 4-5 al-

kalommal dolgozható fel újra. Ami pedig 

bekerül, annak megtisztítása rengeteg 

háztartási és üzemi víz elhasználásával 

jár, és akkor még nem beszéltünk a fel-

dolgozási és gyártási folyamatokról. Az így 

előállított termékeket, csomagolóanyagot 

aztán újra megvásároljuk, pedig, ha igazán 

belegondolunk, a legtöbb esetben semmi 

szükségünk rájuk (de ez már egy másik 

téma!)...

A fentiek vezettek arra a következtetésre, 

hogy egyetlen valódi megoldás van: töre-

kedni arra, hogy minél kevesebb hulladé-

kot termeljek. A kérdés pedig az maradt: 

fel tudom-e – vagy fel kell-e egyáltalán – 

adni a kényelmemet? Tudatosan a tavalyi 

lezárások idején, vagyis egy éve kezdtem el 

változtatni a szokásaimon. Azt éreztem, ez 

egy jó cél és motiváló elfoglaltság lesz. Ha 

már az időm nagy részét úgyis otthon kell 

töltenem, úgy döntöttem, itt a remek alka-

lom arra, hogy a háztartásomat átalakítsam.

Első lépésként átvizsgáltam a kommuná-

lis és a szelektív szemetest: miből van a 

legtöbb és mi az, amitől legegyszerűbben 

megszabadulhatnék? Elkezdtem kom-

posztálni, amivel jelentősen csökkent a 

„sima szemetesbe” kerülő mennyiség, a 

szelektívből pedig első körben elhagy-

tam az egyszer használatos hulladékokat: 

vásárláshoz viszek magammal kosarat, 

vászonszatyrot, a zöldség-gyümölcsöt 

és a pékárut is saját szütyőbe válogatom. 

Ezzel egyidőben a PET palackos italo-

kat iktattam ki, ami szintén nem okozott 

nehézséget, mert ez a legtöbb esetben 

egyet jelentett valamilyen egészségte-

len üdítő fogyasztásával. Ma már mindig 

van nálam egy kulacs, amit szinte bárhol 

újratölthetek, itthon pedig a csapvíz mel-

lett teát, házilag készített üdítőket iszom. 

Mindeközben szinte észrevétlenül tűntek 

el a papírtörlők, az alufólia, a kávéfilter, 

a szintetikus szivacsok, helyettük került 

darázsvászon, viaszos kendő, kotyogós ká-

véfőző és luffa szivacs. Összességében az 

első lépések egészen egyszerűek voltak, 

semmiféle áldozattal nem jártak, és még-

is, a háztartási szemetem máris jelentősen 

csökkent.

Egy fokkal nehezebb volt az italos karto-

nok (Tetra Pak) kiiktatása. Ezek alapvető-

en a gyümölcsleveket és a tejtermékeket 

jelentik, s bár tejet nem iszom, de növé-

nyi tejeket igen, ezért ezek otthoni elké-

szítésére megoldást kellett keresnem. 

Egyszerű receptek alapján zabpehelyből 

vagy kókuszreszelékből könnyen készít-

hető növényi „tej”, amelynek bár nem pont 

olyan íze van, mint a boltinak, de működő 

alternatíva. A tejtermékek közül az álta-

lam gyakran fogyasztott joghurt könnyen 

beszerezhető például befőttesüvegben, 

tejhez pedig – amelyből friss mozzarel-

la-szerű sajtot (fior di latte) készítek – ki-

mérve lehet hozzájutni a Dobogókői úton, 

a tejeskocsiból.

Ugyanakkor a bevásárlás számomra nem 

mindig könnyű dolog. Többnyire gyalog 

vagy biciklivel járok, így nehéz egy alka-

lommal mindent felpakolni, pláne úgy, 

hogy nem tudom az összes szükséges 

dolgot egy helyen beszerezi. A konyhai 

alapanyagok egy részét meg tudom venni 

csomagolásmentes boltban, zöldséges-

nél vagy a piacon, ha éppen arra járok, de 

a nagy részét sajnos még mindig a szu-

permarketben vásárolom. Ennek megre-

formálása nagyobb átgondolást igényel, 

itt tartok éppen a folyamatban.

A legizgalmasabb kihívást a fürdőszobai 

szemét minimalizálása jelentette. A jó hír, 

hogy egy kis hajlandósággal a flakonos 

termékeket könnyű elhagyni, ráadásul 

csupa olyan dologra cserélhetők, ame-

lyek káros kemikáliáktól mentesek, azaz 

az egészségünket is óvják. A tisztálko-

dószerek zöme kiváltható például helyi 

készítőktől, csomagolásmentesen be-

szerezhető szappanokkal, szilárd sam-

ponnal, a tisztító-, mosószereket pedig 

magam állítom elő. Számtalan egyszerű 

recept megtalálható a témával foglalkozó 

weboldalakon, videócsatornákon. A titok 

olyan hozzáférhető alapanyagokban rejlik, 

mint az ecet, a citromsav, a szódabikar-

bóna, a mosószóda vagy például a kuko-

ricakeményítő, amelyek könnyen elérhe-

tők kimérve vagy papírcsomagolásban. 

Ha belegondolok, olyan dolgokat fedezek 

fel újra, amelyek két generációval ezelőtt 

még teljesen hétköznapi megoldások vol-

tak. A nagyszüleim még nem ismerték a 

reklámszatyrot, cekkerrel jártak vásárolni, 

házilag főzték a mosószappant, és azzal 

mosták a szüleink pelenkáit is.

Sokan kérdezik, hogy van erre időm? Van-

nak olyan dolgok, amelyek beépültek a 

mindennapjaimba, például amíg lekotyog 

egy kávé, azalatt elkészül hozzá a zabtej. 

Egy mézes-kávés arcpakolás kikeverése 

két perc, a tisztítószereket pedig nagyobb 

mennyiségben, hónapokra előre szoktam 

elkészíteni. Számomra ez egy felfede-

zőút, amelyen lépésről lépésre haladok, 

és minden apró siker örömet okoz. Nem 

emlékszem olyan pillanatra, amikor azt 

mondtam volna, hogy ez vagy az a váltás 

áldozatot jelentett.

Azt gondolom, hogy nem minden háztar-

tásban reális a hulladék lenullázása – bár-

csak az lenne, ezért jobban szeretem, a 

„less waste” (kevesebb hulladék) kifeje-

zést használni, mert ez magában foglalja 

a törekvést és a fokozatosságot. Sokkal 

fontosabb az, hogy az ember komforto-

san érezze magát ebben a folyamatban, 

minthogy feladja azért, mert a tökéletes-

ség elérhetetlennek tűnik. Ha csak annyit 

vállalunk, amennyit éppen tudunk, az is 

hasznos, hiszen a kisebb lépések össze-

adódva nagy változást hoznak.

- lzs -
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Minél lokálisabb, annál globálisabb

Pályakezdőként a szentendrei művelődési központban vállalt munkát. 
Dolgozott lap- és könyvszerkesztőként, könyvkiadóként. Elkötelezett 
helytörténeti munkájának színtere az utóbbi tíz évben a könyvtár volt. 
Áprilistól nyugdíjas, de tele van tervekkel. Gaján Évával beszélgettünk.

Milyen előzmények után, hogyan kerültél 

közel a könyvek világához?

Eredetileg filozófia-esztétika szakot végez-

tem az ELTÉ-n, aminek szemléletbeli, olva-

sottsági hozadéka talán volt, de más pá-

lyára vágytam. Olyasmivel szerettem volna 

foglalkozni, amihez a szépérzék mellett 

kreativitás is kell. Szerettem volna mindent 

megtanulni, ami a könyvekkel kapcsolatos. 

A szövegek stilisztikai és tartal-

mi szerkesztésétől odáig, hogy 

megszületik egy nyomdakész ki-

advány. A teljes kiadói folyamat 

érdekelt. A tipográfiai tervezés, 

a nyomdai-műszaki előkészí-

tés. Könyvkiadással akartam 

foglalkozni, ezért elvégeztem 

egy tipográfusi felsőfokú szak-

tanfolyamot. Komoly, négyéves 

képzés volt egy átmeneti idő-

szakban: már működött a Nyom-

daipari Fényszedő Központ, ami 

számítógép-vezérelt technoló-

gia volt, de a Zrínyi Nyomdában 

még láthattam, hogyan állítják 

össze az oldalakat ólombetűk-

ből a szedők.

Pályakezdésed óta szentendrén 

dolgozol. Akkor még Budapes-

ten éltél, miért döntöttél így?

Volt némi családi kötődésem. 

Gyerekkoromban sokat nya-

raltam az apai nagyszüleimnél 

Pilisszentkereszten, ők gyakran hoztak 

el a városba – úgy mondták: „megyünk 

‘Endrére”. Felmenőim éltek itt, és kamasz-

koromban természetesen én is szívesen 

andalogtam az akkor még kopottas szent-

endrei utcácskákon. Szerencsés véletlen-

nek köszönhető, hogy amikor 1986-ban 

munkát kerestem, a művelődési központ 

éppen meghirdetett egy állást. Felsőbb 

támogatás nélkül, az akkori tanácselnök, 

Szini István elszántságának köszönhetően 

akkoriban indították újra a Szentendre és 

Vidékét, itt kamatoztathattam a tipográfu-

si ismereteimet. Később már szabadúszó 

vállalkozóként évekig felelős szerkesztője 

is voltam a lapnak. Ez a munka ébresztette 

fel a helyi vonatkozások iránti érdeklődé-

semet. Izgalmasnak találtam, hogy a vi-

lág híreit, eseményeit egy helyi közösség 

szűrőjén át láthatom. Tévedés azt hinni, 

hogy provinciálissá válsz, ha elmerülsz a 

helyi dolgokban. Ellenkezőleg: helyben kell 

megoldani a problémáinkat, a környeze-

tünkben élő emberekkel közösen. Minél lo-

kálisabb, annál globálisabb – az ismert kör-

nyezetvédő mondást én így módosítottam, 

s ez a gondolat ma is fontos számomra.

könyvkiadási terveid is erre a témára kon-

centráltak?

Igen, szerettem volna könyveket meg-

jelentetni, főleg Szentendre és környéke 

múltjával kapcsolatos témákban. Magyar-

országon a könyveknek nagyon kis piaca 

van, főleg egy ilyen speciális témának. Na-

gyon sok pénzt és energiát igényel, mire 

egy szép könyv megszületik, és a végén 

jó, ha ezer példányban eladható. Több ki-

advány előállításában részt vettem, de a 

vállalkozás üzletileg nem volt fenntartható, 

ezért felhagytam vele. Az ambíció azonban 

megmaradt. 2005-ben megalakítottam a 

Szentendrei Könyvklub Egyesületet, aho-

va meghívtam több olyan ismerősömet, 

barátomat – könyvtárosokat, tanárokat, 

művészeket, kulturális szakembereket –, 

akikkel lapszerkesztőként jól együtt tud-

tam működni. Adamis Gusztáv képzőmű-

vész, Biczák Péter könyvtárigazgató, Török 

Katalin társadalomtörténész, Pethő Erika 

és Máté György könyvtáros-helytörténész, 

Szarvas Rita tanár, Révbíró Tamás műfordí-

tó, és volt kollégám, Ferge Lajos, a Fő téri 

könyvesbolt vezetője vett részt elsősor-

ban a közös gondolkodásban. A könyvek 

iránti érdeklődésemet tehát nem 

vesztettem el, csak más keretek 

közé helyeztem. Ekkor találtam 

ki, hogy könyvtáros leszek.

Újra beültél az iskolapadba?

Igen, és nem bántam meg. Az 

egyik legjobb dolog volt, ami 

történt velem, hogy már idő-

sebb fejjel elvégezhettem a 

könyvtár szakot nappali tagoza-

ton. Szerencsés vagyok, mindig 

szívesen tanultam új dolgokat. 

Nagy segítség volt, hogy már a 

könyvtáros diploma megszerzé-

se előtt felvettek a szentendrei 

könyvtárba, és a munkaidőmet 

a tanulmányaimhoz igazíthat-

tam. Szombatonként mindig 

dolgoztam, hétköznapokon pe-

dig tovább bent maradtam. A 

hároméves alapképzés után a 

mesterszakon művészettörté-

netet tanultam – azt már csak 

élvezetből.

Milyen feladatokat kaptál a Hamvas Béla 

Pest Megyei könyvtárban?

Azt a szokást, hogy az új munkatársaknak 

minden munkakörbe bele kell kóstolniuk, 

nagyon helyeslem, így megismerhettem 

az intézmény egészét, és bármikor be tud-

tam ugrani mások helyére. Elsősorban a 

tájékoztatóban számítottak rám, itt tudtam 

a legtöbbet segíteni a tanácsot kérő láto-

gatóknak, de hosszabb ideig a digitalizálás 

volt a feladatom. A helytörténetben töltött 

idő volt a legjobb, azt annyira a magamé-

nak éreztem, hogy sokszor otthon is az 

aktuális projekten járt az eszem. Sok helyi 

és országos intézmény kért segítséget tő-

lünk, és én is több nagyobb szabású hely-

történeti kiállításon dolgozhattam. Volt 

módom a szokásosnál talán alaposabban 

Gaján Éva | Fotó: Bellai László
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feltárni például Jékely Zoltán, Szántó Piros-

ka, dr. Oláh Andor, vagy legutóbb Ábrányi 

Emil életét és munkásságát. A szerény 

anyagi lehetőségek ellenére igyekeztem 

emészthető és ízléses formában tálalni 

az információkat, amelyeket aztán meg-

osztottam a közösségi médiában is, első-

sorban a könyvtár helytörténeti blogján, 

a Pemetén.

A könyvkiadás és könyvterjesztés iránti 

érdeklődésem miatt szemet szúrt nekem, 

hogy a könyvtár raktárai tele vannak ré-

gebbi, saját kiadású könyvekkel. Száznál is 

több cím, egyik érdekesebb, mint a másik! 

Feleslegesen sok van belőlük, és mégsem 

jutnak el az olvasókhoz… Ezeket digitalizál-

tuk és kronológiai sorrendben feltettük a 

könyvtár honlapjára: a „hbpmk.hu/kiad-

vanyaink” webcímről ingyenesen letölthe-

tők, de antikvár áron az eredeti, nyomtatott 

példányok meg is vásárolhatók. Sikerült 

néhány új kiadvánnyal is gyarapítani a lis-

tát. Például Tyekvicska Árpád történésznek 

az első világháború szentendrei áldoza-

tairól szóló, hiánypótló tanulmányával, 

Csuka Éva könyvtárosnak a Püspökmajori 

Klubkönyvtár történetéről írott, szocioló-

giai értékű munkájával, Szofrics Pál múlt 

századi, szentendrei születésű szerb tanár 

és író visszaemlékezéseivel.

Mennyire érdekli az embereket a hely-

történet?

Nagyon is, csak meg kell találni a célkö-

zönséget. Nem elég megálmodni egy 

színvonalas eseményt jó meghívottakkal, 

legalább annyit kell a program népszerű-

sítésével foglalkozni. Sok energiát fordítot-

tam arra, hogy meghívjam, bevonjam az is-

merősöket és az ismerősök közvetítésével 

az ő ismerőseiket. 2017-ben, az évfordulós 

Dumtsa Jenő-kiállítás esetében a Magyar 

Televízió közszolgálati csatornája is eljött 

forgatni Szentendrére, a Dumtsa-képesla-

pokból rendezett kiállításunkra. Másik pél-

da, amikor a Dömörkapu-vízesésről szóló 

kiállítás megnyitójára elhívtam előadónak 

Beck Lászlót, aki a Magyar Turista Egye-

sület szentendrei osztályának, a HÓD 

Egyesületnek a vezetője, és jó ismerője a 

környék különleges természeti helyszíne-

inek. Az ő kapcsolatrendszerének köszön-

hetően szinte az egész turistatársadalom 

megmozdult, tele volt az olvasóterem.

Mostanában a közösségi média is bekap-

csolódott a helytörténet kutatásába, egyre 

gazdagabb anyag érhető el az interneten. 

Említésre méltó a „Szentendre régi képe-

ken” Facebook-csoport, melyet Bindorffer 

Györgyi szociológus hozott létre. A könyvtár 

honlapján és YouTube-csatornáján sok régi 

film is elérhető, Négyesi Gábornak, a Pest 

Megyei Művelődési Központ amatőr film-

stúdiója egykori tagjának köszönhetően.

A gyerekeket is sikerült megszólítani?

Ha elég érdekes, amit kínálunk, a gyere-

keket könnyű bevonzani. A helytörténeti 

vetélkedőket a könyvtár tette hagyo-

mánnyá, pontosabban a már említett 

Pethő Németh Erika, aki csodálatos sze-

mélyiség, a városban a mai felnőttek közül 

szinte mindenki az ő csillogó szemű „kis 

olvasója” volt. Ő csinált először egészen 

eredeti gyerekprogramokat, megalapí-

totta például a TTT-t, a Temetőbogarak 

Titkos Társaságát, és együtt bogarász-

ták a kisdiákokkal a sírfeliratokat, hí-

res festők, alkotók neveire bukkanva. A 

gyerekkönyvtárban Szeredi Mária volt a 

munkatársa, egy derékig érő hajú, apró 

termetű hölgy – a helyi kultúraközvetítés 

felejthetetlen párosa volt az övék.

2014-ben Becsei Zsuzsával, aki azóta el-

ment nyugdíjba, háromfordulós vetélke-

dőt hirdettünk. Aki Máté György „Olvas-

nivaló Szentendréről, szentendreiekről” 

című szöveggyűjteményét elolvasta, 

minden kérdésre tudta a választ. Egy 

budapesti idegenforgalmi középiskola 

teljes osztálya benevezett. Korhatár nem 

volt, középkorúak, nyugdíjasok is indul-

tak, és a végén egy hatodik osztályos 

kisfiú nyert, aki kiválóan felkészült. Em-

lékezetes jutalomprogramokat sikerült 

szerveznünk: például a főtéri Levendu-

lában fagyizhatott a győztes csapat, és 

a Szentendrei-szigetre átmenő komp 

tulajdonosa, Pásztor László is felajánlott 

ingyenes utazást a gyerekeknek. Ma már 

az Önkormányzat a vetélkedők gazdája, 

együttműködve a Hamvas Béla Pest Me-

gyei Könyvtárral, a Tourinform Irodával és 

a Ferenczy Múzeummal.

Nagy kár, hogy a helytörténeti kiállítás a 

kereskedőház rossz állapota miatt évek 

óta nem látogatható.

Igen. Még szerencse, hogy a Majorossy 

Judit és Erdősi Péter történészek nevé-

hez fűződő óriási anyagból „Kép, önkép, 

múltkép” címmel megjelent egy illusztrá-

ciókban gazdag kiadvány. „Szentendre, a 

kereskedőváros” címmel tavaly nyílt egy 

kisebb kiállítás a Ferenczy Múzeumban. A 

múzeum munkatársai virtuális kiállítással, 

tárlatvezetésekkel igyekeznek elérni a lá-

togatókat a mostani helyzetben.

Áprilistól nyugdíjas leszel, de szemmel 

láthatóan tele vagy energiával. Mik a ter-

veid?

A Szentendrei Könyvklubba szeretnék 

újra életet lehelni. A profilunk a helytör-

téneti ismeretterjesztés, de a szépiroda-

lomra is fogékonyak vagyunk. Szánthó 

Imre „Írások egy komódfiókból” című 

könyvében például újságírói és szép-

irodalmi műfajú írások egyaránt helyet 

kaptak. Most a budakalászi származású 

író, irodalomtörténész, Milosevits Péter 

életműkiadására készülünk, sikerült némi 

pályázati forrást is találni ehhez. A költsé-

gek egy részét az alkotók áldozatvállalá-

sának köszönhetően minimalizálni lehet, 

de egy igényes kiadvány nyomdaköltsé-

ge tetemes összeg, amit ki kell fizetni. A 

kiadásra váró regények, versek egy része 

eredetileg szerbül íródott és szerbül is 

jelent meg, de egy több mint háromszáz 

éve Magyarországon élő szerb család 

emlékeiből táplálkozik. Szórakoztató 

olvasmányok ezek, a valóság és a fikció 

határán, egyszersmind sajátos metszetét 

adják a helyi történéseknek. A szerző „Ka-

láz parazsa” című regényét márciusban 

mutattuk be.

Még sok jó ötlet vár megvalósításra. Pet-

hő Erikának is vannak értékes, kiadatlan 

kéziratai, feltérképezte például a régi szép 

szentendrei házakat és összegyűjtötte 

egykori lakóik történetét. A Könyvklub, 

alapszabálya szerint elkötelezett, hogy 

ezeket a közérdeklődésre számot tartó, 

fiókban szunnyadó munkákat megjelen-

tesse. Köszönöm az egyesület tagjainak, 

hogy támogatnak ebben.

Bellai László

Kép forrása: facebook.com/szentendreikonyvklub
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KIÁLLÍTÁS

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

jelenleg elérhető
DERKÓ’20
Online kiállításon mutatkoznak 
be a 2020. évi Derkovits Gyula 
képzőművészeti ösztöndíjasok 
2021. január 28-tól az ösztöndíjat 
bonyolító MANK Nonprofit Kft. 
honlapján.

KOZMA’19
Az ösztöndíjasok beszámoló kiál-
lítására hagyományosan minden 
év tavaszán kerül sor, amikor az 
előző éves ösztöndíjasok bemu-
tathatják munkájukat. A 2019-es 
évfolyam beszámoló kiállítása 
sajnos a koronavírus-járvány miatt 
elmaradt a tavalyi évben. A most 
megnyílt kiállítással a digitális 
térben ismerhetjük meg a ‘19-es 
évfolyam tíz iparművészét és az 
ösztöndíjas időszak alatt készített 
műveiket.

„SUPERMAN TALÁLKOZÁSA 
MISKAKANCSÓVAL” / A SZÖL-
KE-GYŰJTEMÉNY KORTÁRS 
REMEKEI
A MANK Galériában 2020. október 
28-án nyílt kiállítás a Szölke Lász-
ló által gyűjtött művekből, amely 
a XX. század végi képzőművé-
szetről adott átfogó képet. A 
kiállításon szereplő művészek ma 
már a kortárs hazai képzőművé-
szet élvonalába tartoznak. Kos-
suth-díjasok, Érdemes- és Kiváló 
Művészek, Munkácsy-díjasok.

LÁSSÁTOK, LÁSSÁTOK! / A MANK 
ADVENTI KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás címe Lássátok, 
lássátok! – Az ünnep lényege 
képekben, mely felhívás a kará-
csony ünnepének lényegére és 
mélységére kívánt rávilágítani. 

Egy meghitt online galériatér 
várja a látogatókat, ahol kortárs 
képzőművészeti alkotások segí-
tették az ünnepre hangolódást.

A KÉP/TEST/LÉT ÖSSZMŰVÉ-
SZETI SOROZAT KIÁLLÍTÁSAI

A közösségépítés és nyitás szel-
lemében indult útjára 2020-ban 
a Kép/Test/Lét összművészeti 
programsorozatunk, amellyel 
az alkotóművészet területén 
tevékenykedő, jelentős vidéki 
közösségeknek adhattunk meg-
jelenési lehetőségeket, valamint 
támogattuk a művészek lokális 
megszólítását és közösséggé 
formálását. Az eseményso-
rozat három megyeszékhely, 
Miskolc, Szolnok és Veszprém 
együttműködésével valósult 
meg, mindhárom helyszínen az 
emberi test kultúráját, szépségét 
és erejét művészi módon repre-
zentáló műalkotásokat állítottunk 
a középpontba, és tematikusan 
kapcsolódó, előadóművészeti 
produkciókat mutattunk be.

fereNCzY MÚzeUMi CeNtrUM

www.muzeumicentrum.hu

Facebook: Ferenczy Múzeumi 
Centrum

A Ferenczy Múzeumi Centrum 
virtuális kiállításaiban körpanorá-
más felvétellel kerültek rögzítésre a 
2020-as – a vírushelyzet miatt rövid 
ideig látogatható- kiemelt tárlata-
ink. A virtuális térben kedvünkre 
sétálhatunk a termek, művek, 
sőt akár a kiállítóterek különböző 
szintjei között.

jelenleg elérhető

SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁ-
ROS – A Castrumtól a Kereske-
dőházig

Szöveg: Fábián Laura, Ottományi 
Katalin, Sz. Tóth Judit.

Tudástár: Krizbainé Szabó Éva

A virtuális tárlat az NKA támoga-
tásával valósult meg.

CSÁKÁNY ISTVÁN: A KALAPÁCS 
ÁLMA
A kalapács álma című kiállítás 
az alkotó korábbi témaköréhez, 
a munkához illeszkedik. Csákány 
István sokat foglalkozott a 
közép-kelet-európai térségben 
érzékelhető jelenségekkel, a 
szocializmus által közvetített 
ideológiákkal, az emlékművekkel, 
a munkással, a munka mítoszá-
val. Most szélesebb értelmezési 
lehetőségeket nyitva vált központi 
elemmé a munkát, az építést, 
illetve az annak ellentétét, a 
destrukciót jelképező kalapács.
Kurátor: Bodonyi Emőke

szeNteNDrei éPítészszAlON
Ebben az évben is folytatódik Ekler 
Dezső építész elméleti sorozata 
Szentendrei Építészszalon címmel. 
Január 28-tól hét hónapon át kö-
vethetjük az előadásokat, elsőként 
a nyelvújító világsztár építészek 
kerülnek terítékre, először dizájner-
ként, aztán stílusteremtőként.
Az eseményeket online közvetítjük 
a múzeum Facebook oldalán, de 
bízunk a tavaszi személyes találko-
zásban is.

április 22. csütörtök 18:00
04. BEST OF EKLER – A legjobb 
Ekler házak
Ami megépült, és ami megépül-
hetett volna.
Vendég: Vincze László építész – 
BME Lakóépülettervezési Tanszék

kOrtÁrsAlGÓ – szubjektív irodal-
mi beszélgetéssorozat kukorelly 
endre íróval
KORtársalgó, szubjektív kortárs iro-
dalom címmel tovább folytatódnak 
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 Attila- és 
Babérkoszorú díjas író. Budaka-
lász–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:

április 10. szombat, 17:00
HALÁSZ RITA ÉS NAGY GERZSON

MOZI

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

lélekMOzi sOrOzAt filmelemző 
beszélgetései
Filmklubvezető: Tanner Gábor 
filmesztéta

április 13. kedd, 18:30
A MENNYORSZÁGNAK KELL 
LENNIE
színes, francia-katari-német-ka-
nadai-török-palesztin vígjáték 
(97’)(12) 2019
rendező: Elia Suleiman

április 27. kedd, 18:30
NAPSZÁLLTA
színes, magyar-francia dráma 
(144’)(16) 2018
rendező: Nemes Jeles László

ÖkOPArtY sOrOzAt filmelemző 
beszélgetései
Filmklubvezető: Tarnóczy Mariann 
közgazdász, 2021

április 14. szerda 18:00
ÉN VAGYOK GRÉTA
színes, svéd-angol dokumen-
tumfilm (98’)
Szakértő vendégünk:
Victor András környezeti nevelő, 
a Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület tb. elnöke

CiNeBOOk sOrOzAt filmelemző 
beszélgetései
Filmklub vezető: Tanner Gábor 
filmesztéta

április 20. kedd, 18:30
KÖZEL A HORIZONTHOZ
német romantikus dráma, (109’)
(16) 2019
rendező: Tim Trachte
Jessica Koch regénye alapján

NYisD ki A szeMeD! sOrOzAt 
filmelemző beszélgetései
Szarka Judit filmesztéta és Schram-
kó Péter magántanár filmelemző 
beszélgetései

április 17. szombat, 16:00
MALOM ÉS KERESZT
svéd-lengyel filmdráma (92’) (12) 
2011

vÁlOGAtÁs BerGMAN életMŰ-
véBől
Szarka Judit filmesztéta online 
filmelemző sorozata

április 10. szombat, 16:00
PERSONA
svéd filmdráma (80’)(12)1966

április 24. szombat, 16:00
SUTTOGÁSOK ÉS SIKOLYOK
svéd filmdráma (95’)(16) 1972
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„Nyisd ki a szemed!” – Online filmes beszélgetés

MAlOM és kereszt

(színes, feliratos, svéd-lengyel filmdráma, 92 perc, 2011)

Klubunk húsvéti filmjét sokan az elmúlt évek egyik legkülönö-

sebb filmes kalandjaként emlegetik. Lech Majewski lengyel 

filmrendező 2011-ben készült Malom és kereszt című alkotása 

egy életre keltett XVI-i századi flamand festménybe léptet be 

bennünket. Sok tekintetben hasonló sorozatunk egyik előző da-

rabjához, a Lány gyöngy fülbevalóval című Peter Webber-film-

hez. A festmény figurái itt is megelevenednek, a lenyűgöző 

látványvilág magába szólít. De mindez most egészen másként 

történik. A filmnek nincs elmesélhető története, de mégis az 

Egyetlen Történet tanúivá avat bennünket. Egyszerűen belé-

pünk a festménybe, de nem egyedül. Pieter Bruegel (Rutger 

Hauer) a kalauzunk ebben a megmerítkezésben, ahol a kép 

születésének, a gondolat vajúdásának is tanúi vagyunk. A me-

cénás és a festő puritán szavai a kereső és megismerő ember 

kételyeit bennünk tárják fel.

Pieter Bruegel allegóriát fest, a kortárs XVI. századi németal-

földi helyzetről kívánt beszélni Krisztus történetének ábrázo-

lásával. Azonban a filmben nem művészettörténeti illusztrációt 

látunk, nem is időutazást, hanem a mindenkori szenvedést, az 

önkény és a kegyetlenség áldozatainak jelenben is érvényes 

valóságát ismerjük fel. A képen ábrázolt világban a passió va-

lahol a széleken, a részletekben elveszejtve rejtőzik. Az egész 

jelenet inkább tűnik vásári sokadalomnak, amelyben a tömeg 

nem is a keresztet vivő Krisztusra figyel, hanem az ellenkező 

irányba. És ettől lesz a film jelen idejű, megrendítő húsvéti film.

Akik elfogadják a filmklub meghívását, bejelentkezhetnek a 

Nyisd ki a szemed! facebook-csoportba, ahol közzétesszük, 

hogy hol, melyik webes felületen nézhető meg a film. Ugyanitt 

közzétesszük a beszélgetésre (és a festménybe) szóló belépőt 

is, amely a P’Art mozi honlapján a filmklub programja mellett is 

megjelenik. Barátsággal vár mindenkit Szarka Judit filmesztéta 

és Schramkó Péter tanár április 17-én délután 4 órakor!

Schramkó Péter

Üres szOBOrfÜlke kiADÓ

Ez a szoborfülke egyelőre üresen áll, de izgatottan várja 

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

ciód kerüljön a fülkébe, jelentkezz! Alkotásodat bármilyen 

anyagból (fa, agyag, 

rongy, papír, fém, stb.), 

tetszőleges techni-

kával elkészítheted. 

Egyedül a kiadó fülke 

méretére figyelj (ma-

gasság: 70 cm, szé-

lesség: 50 cm, mély-

ség: 35 cm). Pályázni 

egyéni és csoportos 

alkotással 18 éves 

korig lehet.

Minden beérkezett 

pályaművet kiállí-

tunk, és minden alka-

lommal ünnepélyes 

szoboravatást tartunk az online térben. Fülkeszobrodat a 

Kossuth utcában sétáló járókelők a nap 24 órájában meg-

csodálhatják majd.

Részvételi szándékodat a következő e-mail címre várjuk:

muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu
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Pazarlás nélkül, egészségtudatosan

Másfél éve nyílt meg Szentendrén az Életerő Életmód Központ – 
Csomagolásmentes Bolt. Az egészséges élelmiszereket forgalmazó 
és népszerűsítő tevékenység fogadtatásáról és a vendégkör 
igényeiről kérdeztük az üzlet vezetőjét és tulajdonosát.

A V8 uszoda földszintjén egy meglehe-

tősen különleges bolt nyílt. Ezt nem ők 

mondják magukról, én mondtam, amikor 

először jártam az üzletben, és rácsodál-

koztam a csomagolásmentes árura, a 

szépen elrendezett magadagolókra, a 

smoothiekra és a bio kávéra. Másfél év 

után márciusban az Életerő Központ új 

helyre költözött. Első gondolatom az volt, 

hogy milyen furcsa helyet választottak, mi-

közben GPS-el próbáltam megközelíteni 

az üzletet a városszéli Bravosból kiáradó 

kávéillatot követve, az Ivanka betongyár 

hatalmas épülete felé közeledve.

„Bár jónak tűnt, nem igazán volt jó helyen 

a bolt a Püspökmajorban. Ellenben most, 

ha valaki letér az útról az Aldihoz, akkor 

ide is betér” – magyarázza Pancer Eveli-

na, az üzlet vezetője. „A másik a parkolás: 

nagyon sokan panaszkodtak, hogy nem 

lehetett megállni ott. Mindenki nagyon 

kényelmes, azt szereti, ha a közelben tud 

parkolni. A vevőink jellemzően kocsival 

érkeznek, nekik szinte mindegy, hol van a 

bolt, illetve egyre többen jönnek biciklivel, 

mert itt vagyunk a bringaút mellett, a lakó-

telepre viszont már nem tekertek fel” – teszi 

hozzá, amikor arról kérdezem, biztos ez 

volt-e a legmegfelelőbb hely egy ilyen 

boltnak. Meglepő vagy sem, azóta töb-

ben betérnek hozzájuk Budakalászról és 

Pomázról is.

Felmerül a kérdés, hogy miért mennek az 

emberek a csomagolásmentes boltba? Va-

jon a divat, a bio termékek vagy a környezet 

megóvása miatt zarándokolnak el ezekre 

a helyekre?

„Akik hozzánk jönnek, tudatos vásárlók. Lis-

tával jönnek, üvegekkel és zacskókkal. Le-

lassulnak itt, meditatív számukra ez a kör-

nyezet, átgondoltan vásárolnak egy vagy 

két hétre előre. Fontos nekik a minőség, a 

pazarlásmentesség és az egészségtuda-

tosság.” Persze sokan azt érzik, drágák a 

termékek, nem a legolcsóbb műfaj a bio 

étkezés. „Ha az ember elmegy egy boltba, 

akkor a kasszánál ki vannak rakva a nasik, 

amiket bedob az ember a kosárba. Na ez 

a sok apróság hozzáadódik a számlához, 

meg a kilókhoz és az egészségtelen élethez 

is. Itt ilyen nincs.”

Van, aki azért vált, mert valamilyen étel-

ér zé keny ség miatt kénytelen tudatosan 

élni. Más a gyerekei miatt, mert így jobban 

tud kapcsolódni hozzájuk és elkezdenek 

együtt főzni is. A Waldorf-közösség egy 

része is náluk vásárol – tudok meg egy 

újabb adalékot a vendégkörről.

Meglepve hallom, hogy sok fiatal tagja is 

van a vevőkörnek.. „Egyre több fiatal jön, 

akik eldöntötték, hogy vegánok lesznek, és 

ki akarják próbálni. A vega januárt nagyon 

sokan megtartották, és úgy is maradtak. Ők 

nem feltétlenül az egészség miatt csinálják, 

hanem mondjuk állatjóléti okokból.”

Az üzlet munkatársai: Baricz Edit és Sanyó Hajnalka
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Egész Szentendrét szeretem fotózni

Farkas Kornél 13 éves fotós, a szentendrei Rákóczi Ferenc Iskola 
tanulója, „Felfedezhető csodák” című kiállítása tavaly novemberben 
a P’Art moziban volt megtekinthető. Az ifjú fotóst kedvenc 
témáiról és helyeiről, valamint további terveiről kérdeztük.

Hogyan találtál rá a fotózásra?

Eleinte iskolából hazafele menet fotóz-

gattam telefonon a szentendrei Duna-

partot. Aztán 2018 októberében megta-

láltam a szüleim régi fényképezőgépét a 

faházunkban, így kezdtem el érdeklődni a 

magasabb szintű fényképezés iránt. Akkor 

még városfotókat készítettem, rá egy évre 

tájfotókat, most meg már természetfotó-

zással foglalkozom.

Miért pont a természetfotózás vonz?

A természetben mindig új dolgokkal talál-

kozom. Ha kimegy az ember mondjuk Ki-

sorosziba, mindig másféle vadat lát, más 

témát talál. Nagyon változatos fotózási ág.

Milyen témákkal dolgozol?

Makrofotózni körülbelül egy hete kezd-

tem el, a tavasz eljöttével a Dömör-kapu-

nál találtam hóvirágokat. Vadfotózásban 

szeretnék majd komolyabb szintre eljutni, 

most az a célom, hogy dámszarvasokat 

fotózzak. A Szentendrei-szigeten fedez-

tem fel nemrég egy új területet, ott sze-

retném ezt megvalósítani.

A járvány milyen hatással volt a munkádra?

Több helyre eljutottam. Tavaly jártam 

például Hatvan környékén, ott repcét, 

pipacsot fotóztam. Valamint azt is észre-

vettem, hogy többen túráznak és fedezik 

fel a környezetük szépségeit. Szerencsére 

engem nem zavarnak a turisták – reggel 

négykor még nem sokan kirándulnak, és 

én általában nem frekventált helyeken 

fotózok. De nagyon örülök, hogy a túrá-

zás fellendült. Ez nekem is célom, hogy 

bemutassam: Magyarországon is van mit 

megtekinteni, nem kell feltétlenül kül-

földre utazni.

Az sem mellékes, hogy pont annyit vásá-

roljunk egy adott termékből, amennyire 

szükségünk van. Hiába kell nekem csak 

5 dkg amaránt, ha kénytelen vagyok be-

lőle legalább 20-at venni, mert akkora 

csomagban van. Évente sok kiló élelmi-

szer landol a kukában amiatt, mert lejárt 

a szavatossága.

„Mi azt mondjuk: figyelj arra, hogy mozogj, 

élj tudatosan és figyelj a környezetedre. Már 

25 évvel ezelőtt mondták, ha nem figyelünk, 

elő fognak jönni a vírusok. Korábban azt 

gondoltam, hogy a Covid megváltoztatja 

majd az emberek hozzáállását, de nem, hol-

ott egyértelműen látszik, hogy a fogyasztói 

társadalom nem fenntartható.”

Bár korábban számos programot szer-

veztek, most a vírus miatt ez leállt, de a 

szomszédos bemutatóteremben, ahol van 

látványkonyha, az egészségesen étkezés 

témakörében főzős programokat tartanak 

majd. A parkolót kibővítik, hogy szabadtéri 

rendezvényeknek is legyen hely. Tervben 

vannak vezetett biciklitúrák a Dunaka-

nyarban, és titkos álmuk, hogy legyen egy 

biopiac is ott.

Bajna Gábor tulajdonos is odaül beszél-

getni hozzánk.

„Fejben mindenki környezetvédő. A dol-

gok változnak. Ha húsz éve azt mondták 

volna, hogy külön gyűjtöd a tejes dobo-

zokat meg a konzervdobozokat, biztos 

hülyének nézed az illetőt. Tíz éve már 

láttál ilyet, de pont Szentendrén nem volt, 

most meg teljes evidencia. Ugyanez volt 

az építkezéseknél is. Húsz éve az öt centis 

dryvit szigetelés volt a csúcs, most már tíz 

centist se kapni szinte, az ablakok három 

rétegűek, mindenki igyekszik odafigyelni a 

környezetvédelemre.” – Vagy csak szeret 

spórolni – teszem hozzá.

Szöveg: Zimre Zsuzsa - Fotó: Bellai László
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Hogyan találsz rá ezekre a helyekre?

A Facebookon, például a „Csodahelyek 

Magyarországon” csoportban. De pró-

báltam már a Szentendrei Erdészettel is 

felvenni a kapcsolatot, hogy rendszeres 

vadfotózásra keresek lehetőséget. Ez a 

Szentendrei-szigeti Vadásztársasággal 

be is jött, ott egy hosszútávú együttmű-

ködés fog megvalósulni. Sok fotót viszont 

úgy készítek, hogy autózás közben az útról 

látok valami érdekeset, és ha van bekötőút, 

megállunk, és fotózok.

vannak segítőid?

A szüleim teljes mértékben támogatnak. 

Apukámmal szoktam menni hajnalban fo-

tózni, az egész napos fotózásokra pedig az 

egész család elkísér. Mayer Miklós fotós a 

városi fényképekkel szokott segíteni, de 

vele járok túrázni is. Egy városfotós tan-

folyamon ismerkedtünk meg. Leginkább 

a biztatására, motiválására van szüksé-

gem, és ha van bármilyen kérdésem, neki 

feltehetem. A marketingben Wolf Gábor 

nyújtott nekem segítséget.

Mik a kedvenc helyeid szentendrén?

Egész Szentendrét szeretem fotózni. Mos-

tanában főként a Dömör-kapu és a Sikáro-

si-rét környékén jártam sokat, azt a helyet 

szeretném felfedezni. A Szamárhegyről 

sokszor fotóztam a naplementét, meg a 

Kacsakőnél gémeket. A másik kedven-

cem a Bükkös-pataknál a jégmadár-fo-

tózás.

A címlapfotó hol készült?

Itt Szentendrén, a Kacsakőnél, tavaly áp-

rilisban. Ez egy véletlen eredménye: lát-

tam, hogy ott van egy gém, amit sajnos eli-

jesztettem, de ahogy továbbmentem, újra 

észrevettem. Nagyon sok fotót készítettem 

róla, mert hirtelen nem tudtam, melyik a jó 

beállítás, így született ez a kép.

A lefotózott állatokat mennyire ismered?

A madarakról még nem tudok sokat, a 

vadakról annál inkább. Vadászkönyveket 

szoktam olvasni, figyelem a vadak mozgá-

sát, viselkedését, az előfordulásukat.

Mik a jövőbeli tervek?

Olyan középiskolába szeretnék menni, ahol 

van médiatagozat, hogy ezt az érdeklődé-

semet tovább fejlesszem. A fotózást szeret-

ném hobbinak megtartani, később kommu-

nikációval, médiával szeretnék foglalkozni. 

Valamint szeretném a tavalyi kiállításomat 

továbbfejleszteni. Novemberben, a P’Art 

Moziban volt látható „Felfedezhető cso-

dák” címmel. Város-, táj- és természetfo-

tók voltak kiállítva, vegyesen. A koncepció 

szerint az első fotók a városban készültek, 

Budapesten, aztán madaras fotók követ-

keztek – a madarakkal átrepülünk a ter-

mészetbe, a nyugalomba. Vándorkiállítást 

szeretnék csinálni belőle és több ponton 

kiállítani, Magyarország keleti, nyugati és 

déli részén. Szerintem még bővülni is fog 

addig a galéria.

Szöveg: Vas Julianna - Fotók: Farkas Kornél

szABADON A kArANtéN UtÁN
rAJzverseNY AlsÓs és felsős DiÁkOkNAk

Maszk, korlátozások, szabályok, otthoni tanulás… mindez nagyszülők, barátok és a megszokott közösségi élet nélkül – így telt 

eddig az idei tanév. Rajzold le, mi lesz az első dolgod, ha vége a járványnak, mi hiányzik a legjobban, mit vársz a legjobban, mi 

az, amit szívesen csinálnál, de most még nem lehet! A nyertesekről ti fogtok dönteni közönségszavazás keretében! Részletekért 

keresd a tanítódat vagy rajztanárodat! – olvasható a Szentendre Barátai Egyesület felhívásában. A verseny kiírói digitális oktatást 

támogató ajándékokkal – laptop, tab-

let – díjazzák az első 3 legtöbb sza-

vazatot gyűjtő alkotást, a legtöbb 

diákot felkészítő, indító tanárt és azt 

a különdíjas rajzot, melyet az Egye-

sület a legkifejezőbbnek talál. A digi-

tális (szkennelt) formában elküldött 

alkotásokat április 30-án 18 óráig a 

szentendrebaratai@gmail.com címen 

várják. A pályázó diák neve mellett fel 

kell tüntetni az életkorát, az iskoláját, a 

felkészítő tanár nevét, valamint a rajz 

címét (akár szöveges kiegészítéssel, 

magyarázattal, történettel).
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A nagy zabálás

Kisrádiót kihajítani az ablakon. Televíziót, a matyó hímzéses 
asztalterítővel letakarni, friss újságból elolvasás előtt csákót 
készíteni! Talán ez az egyetlen módja annak, hogy az ember 
ne őrüljön bele a folyamatos vészharang-kongatásba.

Mert más sem ömlik, szinte zúdul ránk a 

médiából, mint a halottak, a lélegezte-

tőgépen lévők és a kórházban ápoltak 

egyre növekvő száma. Sokkoló adatok, 

amelyeket minimum óránként megoszta-

nak velünk.

Hová meneküljünk?

Már persze azok, akik épp nem a Covid19 

szövődményeivel harcolnak valamelyik 

lepukkant egészségügyi intézményben, a 

kizsigerelt, alulfizetett, hősies szolgálatot 

teljesítő ápolók, orvosok segítségével.

Hová meneküljünk?

Mondjuk ki a természetbe, sportolni, futni, 

gimnasztikázni, kocogni, vagy 

csak sétálni. Írhatnám azt is, 

hogy valamelyik dühöngőben 

futballozni, csakhogy ez egye-

lőre „tiltólistán” van, már ami az 

amatőröket illeti, mert a profik-

nak bizony melózni kell a zöld 

gyepen, a vízben, sportcsarno-

kokban – elvégre sportnemzet 

vagyunk.

Vagy valami ilyesmi.

Csodálatos hatása van a sé-

tának, különösen amikor száz 

ágra süt a nap, a nyár valahol a 

kertek alatt egyszer csak be-

kopog, sőt április 1-jén szinte berúgja az 

ajtót, andalító bandukolás a Kőhegyen, a 

Bükkös-patak mellett, vagy épp a belvá-

rosban. Ez a mi ajándékunk, szentendreiek 

nap mint nap élvezhetik a városka külön-

leges hangulatát. Ez a mi ajándékunk – de 

ez a mi veszélyforrásunk is. A hírek teli s 

tele voltak az elmúlt napokban azzal, hogy 

turisták százai, ezrei lepték el a Dunaka-

nyart a jó idő hatására, mintegy kiszaba-

dulva a betonrengetegből, kiszabadulva 

a bezártságból. Máskor, hogy örülünk a 

vendégeknek, jó kis bevétel ez a városnak, 

most viszont legszívesebben határőröket 

állítanánk valahová a tizenegyes út mellé, 

sorompóval, azt üzenve: ne gyertek ide, 

most ne! Ne hozzátok ide a vírust, ne fer-

tőzzétek meg az amúgy is nehéz helyzet-

ben lévő városka lakóit.

Nehéz helyzet ez.

Nehéz, olykor pokoli helyzet ez minden-

kinek.

Erőt gyűjteni, lelket simogatni, felszínen 

maradni, jókedvet előcsiholni. Embert pró-

báló feladat. Immár egy esztendeje másról 

sem szól az életünk, mint a világjárványról 

és annak hatásairól. Ebben segíthetne a 

sport – ha futsz, talán nem gondolkozol, ha 

a hegyet járod, belefeledkezel a rügyező 

fák látványába, a természet ezerszínűsé-

gébe. Mozogj, mert azzal is erősíted az 

immunrendszeredet. Mozogj, mert talán 

így harcolhatsz legjobban a testi és lelki 

tünetekkel. Apró szépséghiba – a túlsúly, 

az elhízás, amely keretek közé szorítja a 

lehetőségeket: szuszogva, lihegve, nagyo-

kat fújtatva, pillanatok alatt elfáradva, már 

nem sok élvezet van a mozgásban.

„Tudtuk, hogy egyes országokban gondot 

jelent a túlsúly, de sokkoló volt látni, hogy 

az összefüggés mennyire érvényes az egész 

világon mindössze néhány kivétellel, mint 

Új-Zéland, és Izland, ahol viszont szigorú 

intézkedésekkel védték a sérülékeny po-

pulációt…” A The Guardian online kiadásá-

ban nyilatkozta ezt Tim Lobstein, a WHO 

egészségügyi szolgálatának korábbi ta-

nácsadója.

A túlsúly növekedésével a Covid19 súlyos-

ságának kockázata is fokozódik.

Súlyos mondat – egy súlyos témáról.

Túlsúlyos témáról. A Covid19-ben szenve-

dők intenzív osztályon kezelt pácienseinek 

majdnem húsz százaléka normális testtö-

megű, harminckét százalékuk túlsúlyos és 

negyvennyolc százalékuk elhízott.

Persze a szilveszteri fogadalmak. Hogy 

majd a következő évben minden másként 

lesz. Majd sanyargatom magam, visszafo-

gom a pizzabevitelt, az este fél kilenckor 

lilahagymával tálalt zsíroskenyér-készlet 

behabzsolását. Az egy kaptafára készült 

akciófilmek nézése közbeni chips-majszo-

lást, és majd minden nap időt szakítok a 

meló mellett a mozgásra is. A folyamatos 

testmozgásra. Milyen jól hangzik. Aztán tíz-

ből jó, ha két-három ember betartja ezt. Ha 

két-három emberben van ennyi kitartás.

Azt mondják, a dolgok nem történnek vé-

letlenül. Hogy a természet most vág vissza, 

hogy az életünk görbe tükröt tart elénk, 

hogy a lustaságunk, az elkényelmesedett 

énünk bosszút áll rajtunk. Senki 

sem tudja, sem Nostradamus, 

sem a nagyot mondó okosko-

dó politikusok, sem a kiterített 

Tarot-kártya, hogy meddig 

tart ez a rémálom. Mikor kap-

hatjuk vissza korábbi nagyon 

is nyűgös, feszült, panaszkodó 

életünket. Mert ha más haszna 

nem is lehet ennek az elátko-

zott járványhelyzetnek, a ren-

geteg tragédia árnyékában, a 

szorongásaink közepette – ta-

lán csak annyi, hogy mozogni 

kezdjünk.

Kínunkban, keservünkben, félelmünkben.

Hogy a következő járvány már fitten, szál-

kásan, kockás hassal csapjon le ránk. De 

ez is csak álom – egyébként is rossz álom 

újabb járványt emlegetni.

A bezártság, a visszavonultság, most kö-

telező életstílus.

Saját érdekünkben hagyjuk ki a bulikat, 

nem hívunk meg senkit, a bort egyedül 

nyitjuk ki, egyedül bámulunk a pohárra. 

Ezért is kérik most Budapest egyébként 

szeretettel látott lakóit, hogy menjenek 

inkább ki az erkélyre, vagy le a parkba, le 

a térre, vagy bárhová.

Ne özönöljék el Szentendrét.

A várost, amely mindig nyitva áll mindenki 

előtt. A várost, melynek lakói megpróbál-

nak csendben, távolságot tartva kocogni, 

futni a Duna-parton.

Magukban, tömeg nélkül.

Megpróbálnak elfutni a vírus elől…

Sinkovics Gábor

Fotó: Ralph Ravi Kayden/unsplash.com
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ARANY IS
ISTENI

FOHÁSZ
NEMZETI 

BAJNOKSÁG
KÖZÉP-

EURÓPAI IDŐ

SURINAME 
DOMAIN 
JELZÉSE

JAMES BOND 
FŐNÖKE

ALVÁS 
KÖZBEN 
LÁTOD

OROSZLÁN-
KIRÁLY

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS





      

I
HOMO

SAPIENS 
LYUK 

NÉVNAPJÁN 
SZÉKET 

ÁCSOLTAK

EZ A 24 ÓRA 
TANULÓ 
VEZETŐ  LEVÉL

KORONA




HARMADIK 
SZEMÉLYRE

BATMAN 
KIADÓJA

ENERGIA 
ÉKEZETES 

BETŰ


 GÓLYA HOZTA 

DISNEY HŐS




SZŐLŐNEK IS 
VAN, MARXNAK 

IS VAN

KUTYA
BESZÉD!

LEGNAGYOBB 
TESTŰ MADÁR 

 
ALUMÍNIUM 
VEGYJELE 
NEM FELÉ, 

HANEM!

A FOLYÓ 
LEGSZÉLESEBB 

RÉSZE


CERUZA ELEM 


ITTRIUM 
VEGYJELE 

TUSFÜRDŐ 
MÁRKA

DISZNÓ HELYE

AJTÓ ALÁ 
TESZED 

AMORF 
HATÁROK! 


ISKOLÁT
KERÜL 



RAMM JELE
NAGY MÉRETŰ 

RUHA

AZ ELREJTETT 
KINCS ÚJ TU-
LAJDONOSA



 

A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. április 13-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy 

a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között ajándékcsomagot 

sorsolunk ki az Életerő Életmód Központ - Csomagolásmentes Bolt felajánlásából.

A szerencsés nyertes nevét április 21-i lapszámunkban tesszük közzé.

A március 24-i rejtvényünk helyes megfejtése „zöld erdőben jártam” volt.

A nyertes: Zsiros János. Nyereménye egy 5000 forint értékű utalvány a Kisgömböc 

Hentes Kft. felajánlásából, mely 2021 augusztusáig használható fel.

EMLÉKSOROK

Harminchárom éve hunyt el Barcsay Jenő

Április 2-án emlékeztünk meg Barcsay 

Jenő festőművész halála 33. évfordulójáról. 

A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány 

2020-ban megújult kuratóriuma, az alapító 

jogörökösök nevében szeretettel és tisz-

telettel emlékezik a Mesterre, akinek élet-

műve ápolása jegyében az elmúlt évben, 

születése 120. évfordulója alkalmából – a 

rendkívül nehéz külső körülmények elle-

nére is – jelentős szakmai eseményekre 

került sor.

Kiemelkedő volt a Fiumei úti Sírkertben 

Barcsay mester sírjánál megtartott, ko-

szorúzással egybekötött megemlékezés 

és a Nemzeti Örökség Intézetével közösen 

szervezett kiállítás, amelynek kollekciója 

Barcsay Jenő művein túl Balogh László, 

Deim Pál és Konok Tamás szitanyomatait 

is magában foglalta. Minden magyar mű-

vészetbarát számára is öröm, hogy időköz-

ben Balogh László festőművész betöltötte 

91. életévét, s hogy a közeljövőben újabb 

önálló kiállítása nyílik Szentendrén, miköz-

ben nagy fájdalmunk, hogy Konok Tamás 

festőművész, életének 91. évében elhunyt. 

S bár a szentendrei Barcsay Gyűjtemény 

zárva van, jelentős művészeti esemény 

volt, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum 

Szentendrén megrendezte a „Barcsay 120” 

című, igényesen válogatott kiállítást.

A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány 

2020-ban is meghirdette pályázatát a Bar-

csay-díj elnyerésére, melyet három jeles 

fiatal művész, Cservenka Edit festőművész, 

Fekete Szilvia festőművész és Kármán Dáni-

el képzőművész nyert el. Az ő kiállításukat 

hagyományosan Barcsay mester születés-

napján vagy az akörüli napokban szoktuk 

megnyitni, a díjak átadásával együtt. Ez az 

esemény most a járvány miatt elmaradt, il-

letve későbbre halasztódott, de júniusban, 

a Ferenczy Múzeumi Centrum rendezésé-

ben megnyílik.

Barcsay Jenő 33 éve nincs közöttünk, em-

léke feledhetetlen, művészete kiapadha-

tatlan forrás.

Feledy Balázs

Ugróköteleseink mind éremmel tértek haza
Az Országos kötélugró Bajnokságot már-

cius 20 – 21-én Nagykanizsán rendezték. 

Nagy örömünkre több mint egy év kiha-

gyás után végre újra versenyezhettünk! 

Sajnos nézők nem lehettek jelen, de a szer-

vezőknek köszönthetően mindkét napon 

élőben közvetítették a versenyt. Egyesü-

letünket most csak négy idősebb ugrókö-

teles lány képviselte, mivel a korlátozások 

miatt nem volt egyszerű megoldani a fel-

készülést. A lányok kiválóan teljesítettek, 

mind a négyen dobogóra állhattak.

eredmények:

Felnőtt korcsoport:

Országh Adél (19 éves): 1. hely: összetett 

versenyszámban

1. hely: 30 mp gyorsasági versenyszám

1. hely: szabadon választott gyakorlat

3. hely: 180 mp gyorsasági versenyszám

Hilbert Petra (17 éves): 1. hely: 30 mp gyor-

sasági versenyszám

4. hely összetett versenyszám

Ifjúsági korcsoport:

Országh lili (15 éves): 3. hely: 30 mp gyor-

sasági versenyszám

Serdülő korcsoport:

Pálmai laura (13 éves): 2. hely: 180 mp 

gyorsasági versenyszám

Gratulálunk a lányok kiemelkedő eredmé-

nyeihez!

Lengyel Ibolya edző



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

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

SZOLG ÁLTATÁ S
Kőművesmunkák, térkövezés, kerítések, járdák, 
vízóra-aknák készítése, javítása. 
T.: +36 30 341 3423

Szentendre belvárosában kiadó garázs 
+36 70 201-5171

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

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

A szentendrei Agy Tanoda 

Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola a 

leendő első osztályba

főállású tanítót 
keres

2021. szeptember 1-től.

Angol műveltségi terület 

előnyt jelent.

Az önéletrajzokat az alábbi 

email címre várjuk:

titkarsag@agytanoda.hu.

Telefonos érdeklődés: 

26/311-387 számon.

Nőgyógyászat
Castrum Center
2000 Szentendre,

Paprikabíró utca 21. I/25.

Rendelési idő:
csütörtökön 12 órától

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

www.binobruno.com
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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!

SZABAD 
TERÜLETEN
IS VISELJÜNK
MASZKOT! 

tisztelt szülők!
A szentendre városi Óvodák és tagóvodái

várja azon szülők jelentkezését, akik a 2021/2022. nevelési évtől gyermekük 

óvodai elhelyezését kérik.

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 Ta-

góvoda

–  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 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 letölthető az óvoda honlapjáról: www.szentendreiovodak.

hu weboldalról, melyet

–  kérjük, szíveskedjenek kitöltve magukkal vinni az óvodai beiratkozás-

kor, avagy

–  a veszélyhelyzet fennállása esetén a jelentkezési lapot aláírva és szken-

nelve vagy fényképként elektronikusan megküldeni szíveskedjenek a 

fenti e-mail címre.

A jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek és a szülők 

nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazol-

ványt, valamint a gyermek TAJ kártyáját. Továbbá – amennyiben rendel-

keznek vele – szakértői bizottság által készített, illetve a gyermek fejlett-

ségi állapotáról szóló összes dokumentumot kérjük bemutatni, avagy a 

veszélyhelyzet fennállása esetén azokat e-mailben a jelentkezési laphoz 

mellékelni szíveskedjenek.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 

2021. május 25.



ÁltAlÁNOs seGélYHívÓ: 112

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

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

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

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

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

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

szeNteNDrei JÁrÁsi HivAtAl
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: 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
· Foglalkoztatási osztály: 500-031,/-032
Dunakanyar körút 1.
szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu
· Népegészségügyi osztály: 310-149
Városház tér 1.
antsz.szentendre@pest.gov.hu

elMŰ-éMÁsz
+36/1-238-3838

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

ÖNkOrMÁNYzAti ÜGYfélszOlGÁlAti irODA
Duna korzó 25.
· távhő és hulladékgazdálkodás
· parkolás
· helyi adó ügyek
· egyéb önkormányzati ügyek
· rendészeti ügyek
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

GYÓGYszertÁri NYitvAtArtÁs

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

Általános nyitvatartás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYePMester: +36/20-931-6948

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

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK
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ÁltAlÁNOs iskOlAi BeirAtkOzÁs

A Váci Tankerületi Központ hirdetményben tette közzé 

a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra 

vonatkozó tudnivalókat.

Az Emberi Erőforrás Minisztériumának (EMMI) határozata szerint 

az iskolai beiratkozásra

2021. április 15-én, csütörtökön

és 2021. április 16-án, pénteken

kerül sor.

A járványhelyzetre való tekintettel a beiratkozás elektronikusan 

is történhet.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, 

Marek Józsefné, Katika, 82 éves korában, 2021. március 8-án 

örökre itt hagyott bennünket. Hálásan köszönöm mindazoknak, 

akik utolsó útjára elkísérték, vagy gyertyát gyújtottak 

drága édesanyám emlékére.

Marek József és a gyászoló család

tisztelt ÜGYfeleiNk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

bankszámlaszáma megváltozott.

Az új bankszámlaszám:

OTP Kereskedelmi Banki Centrum 11784009-22234364.

Kérjük, hogy a jövőben ezt a számlaszámot használják.

Köszönettel:

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

felHívÁs
szentendre város Díszpolgára Cím valamint PrO UrBe emlékérem 

adományázásának JAvAslAttételére

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.) 
önkormányzati rendelete értelmében szentendre város Díszpolgára Cím 
adományozható – Szentendre Város Önkormányzatának legnagyobb elisme-
réseként – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren 
jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind helyi, mind pedig 
országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett és ezzel hoz-
zájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez. A díszpolgári címmel 
külön erre a célra készített emlékplakett és díszoklevél jár.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.) 
önkormányzati rendelete szerint PrO UrBe emlékérem adományozható 
azon természetes személyeknek, csoportnak, társadalmi vagy gazdasá-
gi szervezetnek, aki vagy amely a város fejlesztésében, a közszolgálati, az 
egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy 
a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedő 
eredményt ért el.

A kitüntetések adományozására tett javaslatokat személyekre és kitünteté-
sekre bontva, külön-külön javaslatként kérjük beadni!

A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem adományozására javaslatot 
tehet: 
a) a polgármester, a jegyző 
b) a képviselők; 
c) a képviselő-testület bizottságainak tagjai; 
d) szentendrei egyesületek, szakmai és civil szervezetek, intézmények, vagy 
d) legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2021. április 30. (péntek)

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 honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az 
adatlap kitöltése után, kérjük, e-mailben küldjék meg a fent megadott ha-
táridőig a jegyzo@szentende.hu e-mail címre.

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján a Köz-
nevelési és közművelődési referenstől, a 26/785-034-es telefonszámon.
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SZENTENDRE
VERSTÉRKÉPE

WWW.SZENTENDREPROGRAM.HU   SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT

ÜNNEPELJÜK LÍRAI SÉTÁVAL

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁT!
A költő te magad légy!

Felhívásunkra rengeteg vers érkezett, amiket mi folyamatosan 
helyeztünk ki Szentendre belvárosának jól látható ablakaiba,

buszmegállók plakáttartóiba. 

Az április 11-ei hétvégére elkészítjük Szentendre Verstérképét, 
melynek segítségével bárki gyalogosan vagy biciklivel könnyedén 

megkeresheti, és elolvashatja a költeményeket,
így ünnepelve meg a magyar költészet napját.

A térkép április 9-től online a szentendreprogram.hu weboldalon
és A költő te magad légy!/Szentendre Verstérképe

facebook eseményben, nyomtatott formában – korlátozott számú 
példányban – a Szevi dobozokban érhető el.



A MI VÁROSUNK, A MI DÖNTÉSÜNK

Küldjön fejlesztési javaslatot és szavazzon az ötletekről!
www.varosreszi.szentendre.hu

2021. ÁPRILIS 12.
- MÁJUS 2-IG

2021. JÚNIUS 1.
- JÚNIUS 20-IG

2021. JÚLIUS 1-TŐL

JAVASLAT SZAVAZÁS EREDMÉNY


