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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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Megkockáztatom, ha azt mondom, május utolsó 

vasárnapja, a legtöbbünknek a gyereknap fog elsőként 

az eszébe jutni, és csak kevesen tudják, hogy 1924. óta 

ez a nap egyben nemzeti ünnep is, méghozzá azoké 

a hősöké, akik a hazáért harcoltak, illetve vállaltak 

vértanúságot. A mintegy félévszázados szendergés 

után a Magyar Országgyűlés 2001-ben újra deklarálta 

az emlékünnepet, sőt, a Hősök terén felállíttatta 

a Milleniumi Emlékművet, valamint a Hősök Emlékkövét 

a haza megmentői és megtartói előtti elismerése jeléül.

Hogy kiket tekintünk a katonai szóhasználatban 

hősöknek, s hogy miért fontos a róluk való 

megemlékezés, Tyekvicska Árpád, történészt 

kérdeztük, akinek városunk I. világháborús 

hőseiről szóló könyve tavaly jelent meg a Hamvas 

Béla Pest Megyei Könyvtár gondozásában.

Ugyanakkor szokásunkhoz híven ezúttal is 

igyekeztünk egy szélesebb képre nézni, és felkutatni 

azokat a hősöket is, akik épp nem a harctéren, 

véres csatákban küzdenek a hazáért, vagy nemes 

eszmékért, hanem erejükön felül, vagy a korszellem 

szerinti józan megfontolásoknak sok szempontból 

ellentmondva dolgoznak fáradhatatlanul a közösségért, 

a rászorulókért, az idősekért. Végezetül elrugaszkodunk 

a racionalitás talajáról is, és arra keressük a válaszokat, 

hogy miként segíthetnek bennünket őseink meséi 

abban, hogy saját életünk hőseivé váljunk.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„Én irtózom attól, hogy hős legyek, vagy szent, 
vagy bölcs. És az én biográfiámra nem vagyok kíváncsi. 

Én szeretnék normális ember lenni.”

Hamvas Béla
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Ön számára ki a hős?
Kik a hősök? A történelem nagy alakjai, akik akár az életüket is feláldozták egy-egy ügyért? vagy bármelyikünk lehet az? erről kér-

deztük az utcán járókat.

A hétköznapi emberek hősök, akik túlélték ezt az egész őrületes vi-

lágot, meg ami itt folyik napjainkban. Minden egyes élőlény hősnek 

számít, aki él és mozog. (Tibor)

A hősök léteznek. Az emberi helytállás nem mindig történelmi pil-

lanatokhoz kötődik. Mindenkinek az egyéni életében jön el az ő 

pillanata. Aki ezt a pillanatot megérzi, az szerintem egy hős. Akinek 

sikerül az önös érdekei ellenében is helytállni. (Máté)

Most mindenki szerint az egészségügyi dolgozók a hősök, mert 

ők a mai napig nagyon keményen dolgoznak. Bár most úgy tűnik, 

mintha a dolgok kezdenének rendbe jönni. (Dénes)

Számomra nincs csak egy hős, akiért oda lennék. Inkább az olyan 

történelmi személyiségeket kedvelem, akik nyomot hagytak maguk 

után. Tisztelem azokat, akik valamit tettek a hazájukért. (Kata)

Vannak mindennapi hősök, akik egy nehéz helyzet vagy tragédia 

után összeszedik magukat, és annyi erőt, energiát gyűjtenek, hogy 

később a vállukon elvisznek egy családot vagy egy közösséget. Ők 

az igazi hősök, akiket a környezetük ugyan megbecsül, tisztel, de a 

világ nem tart hősként számon. (Zsuzsa)

Én a mentősöket, egészségügyben dolgozókat tartom az igazi hő-

söknek. (Éva)
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A hősök nem mindig Supermanek

Vannak hősök, akiknek a tevékenysége szinte láthatatlan, 
nélkülük mégis jóval kevesebbek lennénk. Most közülük 
mutatunk be néhányat, akik itt élnek és dolgoznak mellettünk 
és értünk.

Szentendrei Önkéntes Tűzoltó 

egyesület

Az 1887-ben alapított egyesületet 2007-

ben szervezték újjá, azóta is fő tevékeny-

ségük a tűzoltás. Kiadásaikat a pályáza-

tok mellett tűzvédelmi biztosításokból 

fedezik, amik sajnos az utóbbi egy évben 

elmaradtak, így a működésük veszélybe 

került. Pedig a harminchét fővel, tíz-ti-

zenkét aktív taggal működő egyesület 

huszonnégy órás ügyeletben várja a 

megkereséseket, így baj esetén akár két 

percen belül is vonulni tudnak. „Általában 

hétvégén vannak ezen a bázison ügyelet-

ben az önkéntesek, de mivel sokan itt élnek 

és dolgoznak Szentendrén, ha nagy a baj, 

akár a munkából is elindulnak a riasztás-

ra. Hálásak is a munkáltatóiknak, amiért 

elengedik őket” – mesélte Antal István, a 

Szentendrei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

parancsnoka. „Évente kb. hatvan esetünk 

van. 2020-ban összesen hatvanhárom 

eseményre riasztottak minket. Van olyan 

is, amikor a filmekből már jól ismert szitu-

ációkhoz, macskamentéshez riasztanak 

bennünket, amikor szintén készségesen 

állunk a megijedt gazdik rendelkezésére, 

de mentettünk már madarat, sőt elsüllyedt 

autót is a Dunából” – emlékezett vissza a 

parancsnok, akitől még azt is megtud-

tuk, hogy az idén eddig mindösszesen 

tizenöt esethez vonultak ki, amelyek 

közül a legnagyobb és legkomolyabb a 

SPAR áruházban keletkezett tűz oltása 

volt. Mégsem ezt tartják a legnagyobb 

hőstettnek, hanem egy Kisorosziban ke-

letkezett tűzet, ahol egy háromszintes 

családi ház gyulladt ki. A házban négyen 

tartózkodtak. Kapitány Norbert ért először 

a helyszínre, aki megmentette a család 

életét, és az anyagi kár is csekély lett. 

Hősies tettéért Bátorságért Érdemjel 

kitüntetésben részesítette őt Pintér Sán-

dor belügyminiszter (Kapitány Norbertet 

bemutató írásunkat a 2020. május 20-án 

megjelent 7. lapszámunkban olvashatják 

- a szerk.).

A bevételekből főleg olyan technikai esz-

közöket vásárolnak, amelyekkel a Duna-

kanyar tűzvédelmében egyedi módon 

tudják kiegészíteni a hivatásos bajtársak 

munkáját. Az egyesület tagjai között hi-

vatásos tűzoltók, mentősök, katonák és 

tűzvédelmi kiképzéssel rendelkező civil 

lakosok is vannak. Az egyesület tagjai, 

Szentendrén kívül még tizennégy kör-

nyező település mentő-tűzvédelmét, 

katasztrófavédelmi feladatait is ellátják, 

illetve besegítenek a hivatásos tűzoltók-

nak. „Mindezt önkéntes alapon, mások se-

gítségére sietve, anyagi ellenszolgáltatás 

nélkül tesszük. Hiszünk abban, hogy közös 

összefogással, tovább tudjuk vinni ezt a 

nemes ügyet, ami a Dunakanyarban élő 

emberek biztonságát növeli.”

Komjáti Anikó, 

önkéntes állatmentő

Önkéntesen, az állatok szeretete által ve-

zérelve kezdte meg pár évvel ezelőtt az 

állatmentést Komjáti Anikó, aki egyetlen 

kóbor állatot sem hagy magára. „Mikor 

Szentendréről Dunabogdányba költöz-

tem, rendszerint találtam a főút mentén 

kutyákat, akik mellett természetesen 

nem mentem el, mindig hívtam valakit, 

aki chipet tudott olvasni” – kezdte törté-

netét Anikó. „Többnyire Karsza Eszter volt 

a segítségemre., aki a szigeten panzióztat. 

Korcsog Kittit az ‘Adjunk hangot a man-

csokért szentendrei civilek’ facebook-cso-

port alapítóját is chip olvasás alkalmával 

ismertem meg. Majd a páromtól megkap-

tam 2017-ben karácsonyi ajándékként a 

saját chip olvasómat. Hasznos kis szer-

kezet.”

Mivel sokan itt élnek és dolgoznak 
Szentendrén, ha nagy a baj, akár a munkából is 
elindulnak a riasztásra.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Kovács László utca 38. | Fotó: Bellai László.

Állatmentők munka közben
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Komjáti Anikótól megtudtuk azt is, hogy 

az állatok hazajuttatásán kívül már ab-

ban is segítenek, hogy ha szükséges, új, 

szerető gazdit találjanak a menhelyi és 

magára hagyott állatoknak. Kimondot-

tan erre a célra már létre is hozott egy 

Facebook csoportot „Dunakanyar gazdi-

keresői” néven. Több segítő szervezettel 

dolgozik együtt: az esztergomi Bogáncs 

menhellyel, a szentendrei Árvácskával, a 

pomázi menhellyel, a dömösi BirdMania 

– Madárpark és Vadmadár – mentőköz-

ponttal és a pomázi Szurkolókkal.

„Az esztergomi menhely évente több al-

kalommal segít táp adománnyal, amiből 

a helyi és messzebb lévő rászoruló álla-

toknak is tudok juttatni. Van, hogy kutya-

házakat gyűjtök és próbálom eljuttatni 

Szabolcs megyébe. Itt a fuvarozás okoz 

leginkább problémát” – mondta el az ál-

latvédő. Sajnos azt is megtudtuk, hogy a 

fuvarozáson kívül vannak még más dol-

gok is, amiben Anikóéknak nagy segít-

ségre lenne szükségük. Nemrég történt, 

hogy találtak Tahitótfaluban az utcán egy 

sérült lábú, bull típusú kutyát – aki már 

szerencsére gazdinál van –, de többszáz-

ezer forintos műtét vár rá. „Legtöbbször 

Rózsás Csillával, Déri Dórával és Bogdányi 

Viktóriával szoktam menteni. Egyszer egy 

kutyát be akartunk fogni, mert hetek óta 

Leányfalu utcáin rótta a köröket. Ilyenkor 

feltérképezzük a kutya útvonalát, plaká-

tolunk, próbáljuk kideríteni, hogy van-e 

gazdája vagy sem, és általában a végén 

becsapdázzuk. A csapdázásban a Szent-

endrén található Pest Megyei Kutató-Men-

tő Szolgálat önkéntese, Pavlovics Rita 

szokott nekem segíteni. Pont a napokban 

készítette el a saját élve-befogó csap-

dánkat Pásztor Attila, a szentendrei Nova 

kutyaiskola egyik vezetője” – mesélte az 

önkéntes állatmentő. Egy hónapja Viseg-

rádon, egy öt méter mély patakmederből 

szedtek ki egy öreg, elcsavargott ebet, 

melyet aztán a tűzoltók segítségével jut-

tattak haza. Dr. Bárdos Krisztina állatorvos 

is aktívan segít a mentésben, aki ha kell, 

szakmai segítséget is nyújt. Az önkéntes 

állatmentők munkáját nagyban segíte-

né, ha lenne egy telkük, ahol kenneleket 

húzhatnának fel. Anikó arra is felhívta a 

figyelmünket, hogy folyamatosan keres-

nek ideiglenes befogadókat.

„Nekem a csapdázások a legmegindítóbb 

mentéseim, mert arra készülni kell, ösz-

szehangoltan megszervezni és ott mindig 

olyan állatról van szó, aki fél és akit nagy 

valószínűséggel kiraktak. Molly kutyát Do-

bogókőnél az erdőbe rakta ki a gazdája. 

Miután a család többi tagja számára is 

nyilvánvaló lett a dolog, hozzám fordultak. 

Napokig keresték a rettegő kutyát, ám az 

annyira félt, hogy gazdája hangjára sem 

jött elő. A végén szerencsés kimenetelű 

lett az ügy, mert a kutyus némi bódítás 

után egy vadászházba tért be. A vadász 

segítségével végül menhelyre került, és 

ma már új családja körében éli életét.” 

A kutyák mellett a macskák számára is 

szerveznek ivartalanítási akciókat, ami 

eredetileg Dunabogdányból indult, de 

ma már Tahitótfalu és Budakalász is ré-

szesül belőle. „Folyamatosan keresünk 

olyan személyeket, akik szállítani tudnák 

a cicákat az orvoshoz illetve műtét után 

ideiglenesen el tudnák helyezni egy-két 

napra a gyógyulásukig”

Sajnos a járvány miatt még nagyobb 

szükség van Anikóék munkájára. Az em-

berek nehezebb anyagi körülmények 

közé kerültek, házból lakásba költöznek, 

ahova háziállataikat nem minden eset-

ben tudják vagy akarják magukkal vinni. 

„Vannak érthető és kivételes esetek, de 

többnyire mi, állatvédők nem tudjuk ezt 

elfogadni. Nálunk a háziállat családtag. 

»Bánj vele úgy, mint a gyermekeddel!«” – 

üzeni Anikó. – „Fontos kiemelnem, hogy 

nem vagyunk szervezet és alapítvány, mi 

civilként veszünk részt az állatvédelem-

ben és nincs állatvédelmi bevételünk. So-

kan tanácsolják, hogy érdemes lenne egy 

egyesületet alapítani. A munka és egyéb 

teendőim mellett magam sem értem ho-

gyan, de mindig marad időm ezekre a fel-

adatokra.”

Gondozási Központ

Ha valaki azt kérdezi, kik Szentendre 

hősei, a Gondozási Központ dolgozóit 

biztosan hozzájuk sorolom, mióta tavaly 

láttam, mit és hogyan dolgoznak. „Tavaly 

márciusban nem gondoltuk volna, hogy 

ilyen hosszú ideig fog tartani a COVID hely-

zet. Egyik napról a másikra hirtelen ala-

kult át a munkánk, és ezzel mondhatjuk 

az egész életünk is. Az étkeztetést csak 

kiszállítással biztosíthatjuk, ezért még a 

szomszédságban lakóknak is ki kell szál-

lítanunk házhoz az ebédjüket mind a mai 

napig” – mesélte Kecskésné Sipos Andrea, 

a Gondozási Központ vezetője. Külön ne-

hézséget jelentett, hogy az Idősek klubját 

is be kellett zárni, érthető módon nem 

mertek kockáztatni. „Ameddig lehetett ki-

tartottunk, hiszen ők pont azért jönnek be 

a klubba, mert társaságban szeretnének 

lenni. A nyári időszakban ki tudtunk nyitni, 

akkor feltöltöttük mindenki testét-lelkét 

jó szóval és különböző programokkal, és 

már akkor tudatosan fel tudtunk készül-

ni a következő hullámra.” Habár bejárni 

nem lehetett az intézménybe, az igé-

nyelt ellátásokat továbbra is biztosítot-

ták annak, aki kérte. Úgy tűnik, Pünkösd 

után újra nyithat a Gondozási Központ, 

és ezt nagyon várják, mert mint Andrea 

mondja: „túl nagy csend van az épületünk-

ben. Büszke vagyok minden kollégámra, 

köztük kiemelve a technikai dolgozókat, 

takarítókat is.” A központ dolgozói hős-

ként csinálták végig az elmúlt egy évet, 

és bizony elfáradtak. „Várjuk, hogy visz-

Az önkéntes állatmentők munkáját nagyban 
segítené, ha lenne egy telkük, ahol kenneleket 
húzhatnának fel.

A Gondozási Központ dolgozói
hősként csinálták végig az elmúlt egy évet, 
és bizony elfáradtak.

A Gondozási Központ munkatársai is csatlakoztak a Jerusalema tánckihíváshoz | Képrészlet a videóból
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szaálljanak az eredeti állapotok, ebben 

optimisták vagyunk. A legrosszabb az ál-

landó készenléti helyzet volt, hiszen szinte 

naponta változott minden. Ami új jelenség, 

hogy a Facebookon és egyéb közösségi 

oldalakon kívülállók karolnak fel rászo-

rulókat, akik fel sem mérve a következ-

ményeket, kitárják nekik az életüket. Van, 

hogy betelefonálnak és érdeklődnek név 

szerint valakiről, hogy valóban rászoru-

ló-e az illető. Ilyen esetben természetesen 

a személyiségi jogok és egyéb okok miatt 

nem adunk információt. Vannak, akik ezt 

nehezen tudják elfogadni.”

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

intézmény

Nem könnyű manapság a szociális szfé-

rában dolgozni. Alacsony fizetés, sok 

stressz, sok a pályaelhagyó. Térségünk 

ez irányú gondjairól és a helytállásról 

Dr. Mazán Katalin intézményvezetőt kér-

deztük. „A legfőbb indok, amivel találkozni 

lehet az alacsony fizetés, a megbecsülés 

hiánya, a szakmai összefogás gyengesé-

ge. Elszomorító azt látni, hogy a szociális 

diplomával rendelkező fiatalok, a megél-

hetés, a családalapítás érdekében inkább 

külföldre mennek, vagy más területen he-

lyezkednek el, hiszen itthon nem érzik az 

előrelépés és a céljaik megvalósításának 

lehetőségét. Ha egy jó szakember elhagyja 

a pályát, az egyaránt veszteség a kliens, 

az intézmény és a társadalom számára. 

Egy szociális munkás az alacsony bérek, 

a nehéz munkakörülmények ellenére is 

teljes elhivatottsággal végzi a gyakran 

lelkileg, mentálisan és fizikailag rendkívül 

megterhelő munkát. Intézményünk abban 

a szerencsés helyzetben van, hogy mun-

katársaink felsőfokú szakirányú végzett-

séggel és kellő szakmai tapasztalattal 

rendelkeznek, hiszen jellemzően több éve 

a szakmában dolgoznak.”

Szomorú tapasztalat, hogy az emberek 

nagyon keveset tudnak arról, hogy mit 

is csinál pontosan egy szociális munkás. 

Pár évvel ezelőtt az interneten megjelent 

egy videó, amelyben az utca emberét 

kérdezték a szociális munkáról. Ebből ha-

mar nyilvánvalóvá vált, az emberek nagy 

részének fogalma sincs róla.

„A szociális munkás abban segít, hogy a 

kliens saját maga oldja meg a problémá-

ját, a szociális munkás problémamegoldó 

készségeket ad és a rendelkezésre álló 

erőforrásokat használja ehhez. Fontos-

nak tartom hangsúlyozni, hogy a szociális 

munka lényegesen több a szegénygondo-

zásnál, ügyfeleink nagy része nem anyagi 

problémák miatt kerül kapcsolatba ve-

lünk. Az alapvető ellátás biztosítása elen-

gedhetetlen, azon túl intézményünk széles 

körű és igényekre épülő szolgáltatásokat 

biztosít a családok és egyének számára. 

Kiemelt feladatnak tartjuk az igények 

változásaira való folyamatos reagálást, 

a térségi szintű szolgáltatás fejlesztést és 

a sokszínű partneri kapcsolatok kialakí-

tását. Online előadások megtartásával 

segítettük például a párokat a karantén 

helyzet következtében fellépő párkapcso-

lati krízisek megoldásában.”

Az óvodai és iskolai szociális segítők a 

családokkal, gyerekekkel tartották a 

kapcsolatot, az otthoni tanulás során 

felmerült nehézségek kezelésében. De 

a feladatok száma szinte végtelen volt, 

az időseknek való bevásárlás, étkezés 

megszervezése a gyerekeknek, ado-

mánygyűjtés, informatikai eszközök be-

szerzése mind szerepet kapott a munká-

ban. „A járványhelyzet megtanított minket 

arra, hogy képesek vagyunk a számunkra 

is ismeretlen helyzetben az új feladatokra 

és igényekre megfelelő módon reagálni, 

új tapasztalatokra és ismeretekre tettünk 

szert. A szociális szakember munkaeszkö-

ze a tudása, speciális ismeretei, látóköre, 

tapasztalata és személyisége. Tudást, 

szakmai ismereteket, tapasztalatot nem 

könnyű szerezni, de annál is nehezebb 

a megfelelő személyiséget kialakítani, 

megtartani azt és képesnek lenni arra, 

hogy a bennünk lévő ismereteket, értéke-

ket a hatékony munkavégzés érdekében 

folyamatosan mozgósítani tudjuk. Szak-

mai tudásuk mellett munkaköri elvárás 

az empátia, az esetek professzionális 

kezelése. Intézményünk együttműköd-

ve társzervezetekkel és más szakembe-

rekkel különböző programokat szervez, 

azonban a rendszer hiányosságai miatt 

előfordul, hogy munkatársaink eszközte-

lenné válnak. A ‘terepen’ végzett munkára 

gyakran nagyon kevés idő jut a rengeteg 

adminisztratív feladat mellett, pedig mun-

kánk elengedhetetlen része, a folyamatos 

személyes kapcsolattartás klienseinkkel 

nem szorulhat háttérbe. Munkánk lelkileg 

megterhelő, a családgondozókat, eset-

menedzsereket kevés sikerélmény éri. A 

protokollok, a gyakran változó, a gyakor-

latban sokszor nem életszerű jogszabályi 

környezet megnehezítik a hatékony szociá-

lis munkát. Nehéz a közép- és hosszú távú 

gondolkodást célul kitűzni a munkánkban 

ennyi hátráltató tényező mellett, pedig itt 

életekről és sorsokról van szó.”

Szerzők: Zimre Zsuzsa és Vízer Helga

Gondozási Központ, Sztaravodai út 2

Családsegítő Intézmény, Szentlászlói út 89.
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RÖVID HÍREK

BeJÁrÁS A leÉGeTT SPAr TerÜleTÉN 

Fülöp Zsolt polgármester és Jámbor Fe-

renc, a Szentendrei Rendészeti Igazgató-

ság vezetője helyszíni bejárást tartott 2021. 

május 8-án a leégett SPAR területén. Az 

áruház körül terjengő kellemetlen szagot 

szóvá tették a közösségi médiában, ennek 

valóságtartalmáról kívánt meggyőződni a 

polgármester. A bejárás során megállapí-

tották, hogy valóban kellemetlen égett szag 

terjeng a környéken, de ez közel sem olyan 

mértékű, mint ahogy azt a közösségi médiá-

ban leírták. A SPAR a biztosító jóváhagyását 

követően tudja elszállítani a leégett raktár-

készletet. Fülöp Zsolt május 14-i videóüze-

netében pedig már arról tájékoztatott, hogy 

az üzlet maradványainak bontását május 17-

én megkezdik.

vÁrOSrÉSzi KÖlTSÉGveTÉS Május 2-án 

lezárult a Városrészi Költségvetés 2021 prog-

ram első szakasza, amelyben a szentend-

reiek javaslatokat adhattak városrészük 

fejlesztésére. A zárásig összesen ötszáz-

ötvenkilencen küldtek be javaslatokat, ami 

lényegesen több megvalósítandó tervet 

jelent, mert a javaslattévők többsége nem 

csak egy ötletet küldött be. A papíron érke-

zett javaslatokat folyamatosan digitalizálják 

és készítik elő a bírálatra. Az eddigi tapasz-

talatok azt mutatják, hogy a szentendreiek 

nagy kedvvel használták ki a lehetőséget: 

közösségi terek fejlesztésére, padok elhe-

lyezésére, játszóterek korszerűsítésére, par-

kosításra, fásításra, közvilágítás javítására, 

akadálymentesítésre érkeztek javaslatok. A 

város polgárait leginkább az utak állapota, 

a járdák minősége, a közlekedés és a for-

galom biztonsága foglalkoztatja. További 

információ található a www.szentendre.hu 

oldalon.

iPArŰzÉSi ADÓ KOMPeNzÁCiÓ Az önkor-

mányzat megkapta a hivatalos értesítést 

is az IPA-kompenzációról, a városnak 460 

millió forintot ítéltek meg. A hivatalos tájé-

koztatás szerint a kompenzáció szabadon 

felhasználható. Az iparűzési adó kompen-

zációja 40%-a a tavalyi összes bevételkie-

sésnek, amelynek jelentős része a kormány-

zati intézkedéseknek volt köszönhető. Az 

IPA-kompenzáció híréről elsőként Vitályos 

Eszter, a Fidesz Pest megyei 3. számú vá-

lasztókerület elnöke számolt be Facebook 

oldalán, és hozzátette, hogy ezzel lehetőség 

nyílik arra, hogy Szentendre Város Önkor-

mányzata ne az ingatlanok értékesítéséből 

fedezze a kieső bevételeket. A szentendre.

hu in for má ciói szerint a belvárosi csator-

naberuházás önkormányzati önrésze és a 

Vasvári óvoda tetőcseréje meghaladhatja a 

460 millió forintot, így az iparűzési adó kom-

penzációja biztosan nem lesz elegendő a 

tervezett fejlesztések fedezetére.

2024-iG MArAD Az ADÓTOrONY Szentend-

re Város polgármesterének korábbi tájékoz-

tatása ellenére (ld. Nem lesz adótorony a 

Cseresznyés úton című rövid hírünket 2021. 

április 6-i lapszámunkban) mégis marad a 

pismányi adótorony a helyén. A 2020. május 

25-én Szentendre Város Önkormányzata, a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. valamint 

a Vodafone Magyarország Zrt. között kö-

tött háromoldalú szerződés ugyanis fel 

nem bontható, így a távközlési szolgáltató 

2024. december 31. napjáig használhatja a 

6007. hrsz-ú ingatlanon fekvő adótornyot 

és annak 50 m2-es környezetét. Fülöp Zsolt 

polgármester mindezt május 14-én közzé-

tett videóüzenetében adta hírül, hozzáté-

ve, hogy egyetért az adótorony lebontását 

szorgalmazó lakossági megkeresések-

kel, azonban mindezt jelen pillanatban a 

szerződéses kötelem nem teszi lehetővé. 

Ugyanakkor a Vodafone Zrt., mint bérlő a 

közeljövőben megküldi azon műszaki pa-

ramétereket, amelyek egy esetleges áthe-

lyezéshez szükségesek, és az alapján az 

önkormányzat egy hosszú távú működésre 

alkalmas területet keres a cég számára. 

Amint erre sor kerül, a bérlő az új helyszí-

nen fogja kiépíteni adótornyot, és a pismányi 

– akár már a 2024. december 31-i határidő 

előtt – lebontásra kerül.

MÉG vÉleMÉNYezHeTŐ A TUriSzTiKAi 

KONCePCiÓ Május 31-ig véleményezhető 

a város turisztikai koncepciójának terve-

zete, amely elérhető Szentendre hivatalos 

weboldala Városfejlesztés menüpont Kon-

cepciók és stratégiák aloldalán. A vélemé-

nyeket a tdm@szentendre.hu e-mail-címre 

lehet küldeni, melyeket a Polgármesteri 

Kabinet, a TDM és a tervet előkészítő Vá-

roskutatás Kft. közösen fogja áttekinteni és 

kiértékelni, majd a tervezetet véglegesíte-

ni. A koncepció várhatóan a 2021. júniusi 

testületi ülésen kerül elfogadásra.

A vÁrOS ÉS A HAUSzMANN AlAPíT-

vÁNY Fülöp Zsolt polgármester a május 

14-i videóüzenetében adott hírt arról a 

döntéséről, melyet Szűcs Katalin, ön-

kormányzati képviselő terjesztett elő a 

Hauszmann Alapítvánnyal való együtt-

működési szándék kinyilvánításáról. Mint 

ismeretes egy április 30-án kihirdetett 

jogszabály értelmében a Hauszmann Ala-

pítvány mintegy tíz szentendrei ingatlant 

szerzett meg, köztük a volt Ságvári Endre 

turistaházat, az azt körbevevő rétet, va-

lamint a népszerű Lajos-forrást is. 2021. 

május 12-i határozatában a polgármester 

deklarálta, hogy a kérdéses kiránduló és 

üdülő területekre az itt élőknek továbbra 

is szüksége van, mint az aktív pihenés és 

turizmus létesítményeire. Kinyilvánítot-

ta továbbá együttműködési szándékát 

a létrejövő Hauszmann Alapítvánnyal, 

és felajánlotta segítségét a tervezett 

fejlesztések kidolgozásában és megva-

lósításában, azzal a céllal, hogy a helyi 

közösség és az alapítvány céljai egyaránt 

érvényesülni tudjanak. Felkérte továbbá 

Révész Máriusz kormánybiztost, hogy a 

Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejleszté-

si Programban a Lajos-forrási menedék-

ház felújítására kidolgozott tervek és a 

megvalósításra szánt források átadását 

kezdeményezze a Hauszmann Alapítvány 

részére. Végezetül rögzítésre került, hogy 

a polgármester figyelemmel kíséri az in-

gatlanok sorsát, és mindent megtesz an-

nak érdekében, hogy az itt élők a jövőben 

is szabadon használhassák azokat aktív 

pihenési és turisztikai célokra.

DíJMeNTeS PArKOlÁS A SPAr-NÁl A vá-

rakozásra vonatkozó kormányrendelet hatá-

lyon kívül helyezése után is díjmentes lesz 

a parkolás a leégett SPAR áruház melletti 

vásárlói parkolóban. A parkoló fenntartá-

sa eddig is ráfizetéses volt, de azzal, hogy 

megszűnt az áruház, feltehetően keveseb-

ben veszik igénybe, így még kevesebb be-

vételre lehet számítani. Az ingyenes első óra 

miatt a vásárlói parkoló fenntartása költsé-

gesebb, mint amennyi bevétel származik 

belőle, ezért a polgármester veszélyhely-

zeti jogkörében eljárva a parkoló díjmentes 

használatáról döntött.

vÁrHATÓ ÁrAMSzÜNeT SzeNTeNDrÉN 

Az ELMŰ arról tájékoztatta az Önkormány-

zatot, hogy 2021. május 25-én reggel 8 és 

délután 3 óra között várhatóan szünetel az 

áramszolgáltatás Szentendre alábbi utcá-

inak egyes fogyasztási helyein: Kadarka 

utca, Kavics utca, Leányka utca, Líra utca, 

Mester utca, Pásztor utca, Puskin utca, Zim-

mer János utca, Kálvária, Kisforrás utca, Kút 

utca, Szűcs József utca, Alma utca, Bolygó 

utca, Dunakanyar körút, Fürj utca, Rezeda 

utca, Szélkerék utca, Sztaravodai út.

NAGYSzABÁSÚ fAÜlTeTÉS Több, mint 

ötszáz fát ültetett el a Pilisi Parkerdő Zrt. a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbí-

zásából Szentendre Város Önkormányzatá-

nak közreműködésével a Budapest-Szent-

endre közötti kerékpárút projektzárásához 

kapcsolódóan. A fásítás során a Parkerdő 

szakemberei Szentendre belterületén az 

Fotó: unsplash.com
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Önkormányzat által meghatározott terüle-

tekre 251 db fát – kőrist, gömbjuhart, ezüst-

hársat, díszcseresznyét, berkenyét, platánt, 

díszgalagonyát, jegenyenyárt – ültettek, míg 

a város külterületére 316 db fát – nyárt, töl-

gyet, juhart, kőrist – telepítettek. A Parkerdő 

ezt követően még három évig végzi a ke-

rékpárút mentén ültetett fák gondozását, 

s ha arra szükség lesz – mert valamelyik fa 

kipusztul – a pótlását is.

eUrÓPAi ÖrÖKSÉG CíMeT NYerT Szent-

endrei csapat nyerte az Európai Örökség 

cím pályázat kapcsán megrendezett Fedezd 

fel az örökséged! című kulturális vetélkedőt. 

Az eseményt a pest megyei általános isko-

lásoknak a Zeneakadémia, a Dohány utcai 

zsinagóga és Szentendre városa közösen 

szervezte meg. Első helyezett az AGYme-

nők csapat lett az AGY Tanoda Magyar-An-

gol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából 

(Szentendre), második a Bovles a Budapesti 

Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és 

Zeneművészeti Szakgimnáziumból, meg-

osztott harmadik lett a Lauder 3 a budapesti 

Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolából és 

az Álmos 8B a szintén fővárosi Álmos Vezér 

Gimnázium, Szakgimnázium és Általános 

Iskolából.

MeGSzÜNTeTTe TevÉKeNYSÉGÉT a Szent-

end rei Városfejlesztő Közhasznú Egyesület. 

A szervezet iratait Zábránszkyné Pap Klára 

volt elnökségi tag adta át a Ferenczy Múze-

umi Centrum muzeológiai adattárának. Az 

iratok elsősorban az egyesület működését 

érintő hivatalos dokumentumok, de számos 

olyan is található közöttük, amelyek a város 

helytörténetének aspektusait gazdagítják. 

Az egyesület 2006-ban alakult huszonöt 

fős tagsággal és azzal a céllal, hogy az 

1913-ban Dumtsa Jenő polgármester által 

kezdeményezett hasonló nevű szervezet 

szellemi jogutódjaként működjön. A 2007-

ben hivatalosan is bejegyzett szervezetbe a 

városért addig is – nem egyszer évtizedek 

óta – sokat dolgozó és a továbbiakban is 

tenni akaró neves közismert személyeket 

hívtak meg, akik rendszeresen megvitatták 

a Szentendre előtt álló feladatokat, továb-

bá szellemi háttér-anyagokat készítettek, 

városi kezdeményezéseket támogattak. 

A szervezet adattári iratai a Ferenczy Mú-

zeumi Centrum kutatási szabályai szerint 

kutathatók.

verSMONDÓ verSeNY GYereKeKNeK A 

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Gyer-

mekkönyvtára által meghirdetett vers-

mondó verseny nagy érdeklődés mellett 

zajlott. Az Együtt lenni jó címmel, a Költé-

szet Napja tiszteletére megrendezett ver-

senyen Szentendre 6-14 éves korosztálya 

mérethette meg magát. A szervezők már a 

kiírásnál sejtették, hogy nem tudják élőben 

megtartani az eseményt, ezért rendhagyó 

megoldást választottak: megadták a ne-

vezéshez beküldendő videók formáját. A 

megmérettetésre negyvenhat vers videó 

érkezett, amelyeket Szarvas Rita, a Móricz 

Zsigmond Gimnázium magyar-történelem 

szakos tanára, Molnár T. Eszter író, költő és 

Vasvári Csaba színész, rendező zsűrizett, de 

lehetőség volt közönségszavazásra is. Az 

első helyezettek névsora kategóriánként: 

1-2. osztály: Pintér Anna, Szent András Ka-

tolikus Általános Iskola • 3-4. osztály: Végh 

Dávid, Barcsay Jenő Általános Iskola • 5-6. 

osztály: Csányi Zétény, Templomdombi Ál-

talános Iskola • 7-8. osztály: Borbély Mar-

cell, AGY Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola • Közös produkció 

kategória: Abari-Ibolya Bertalan és Vilmos, 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimná-

zium • Közönségdíj kategória: Abari-Ibolya 

Bertalan és Vilmos, II. Rákóczi Ferenc Álta-

lános Iskola és Gimnázium

A szervezők hálásak a pedagógusoknak és 

a szülőknek az együttműködésért, a zsűri 

munkájáért és a Pagony Kiadótól kapott 

könyvjutalmakért.

felAJÁNlÁS A v8 JAvÁrA Az Aquapalace 

V8 Uszoda és Szabadidőközpont Felügyelő-

bizottsága felajánlotta kéthavi tiszteletdíját, 

hogy ezzel is enyhítsék a járvány miatti zár-

vatartás okozta gazdasági nehézségeket. 

A tiszteletdíjakból felújították a fürdő és 

a mellékhelyiségek berendezéseit, elvé-

gezték a legfontosabb javítási munkákat. 

A cseréket, javításokat az uszoda műszaki 

vezetője és a gépészek végezték, ezzel is 

csökkentve a költségeket. Az Aquapalace 

munkatársai és vezetése köszöni a Társaság 

Felügyelőbizottságának a felajánlást.

UTCATÁrlAT A DUNA-KOrzÓN A Magyar 

Képzőművészek és Iparművészek Szö-

vetsége a Szentendrei Kulturális Központ 

együttműködésével Szabadtéri Utcatárlatot 

rendez a Duna-korzón. A közel negyven kor-

társ magyar festőművész ötven alkotását 

bemutató kiállítás célja a magyar kortárs 

művészet sokszínűségének közvetlen, in-

teraktív módon való megjelenítése és meg-

ismertetése. Az alkotásokat május 31-ig le-

het megtekinteni a Duna-korzó sétálóutca 

szakaszán, a kavicsoson.

Az AlSÓ-izBÉGi HÁrSfA MeGMeNTÉSe 

Becslések szerint 150-180 éves lehet az az 

alsó-izbégi hársfa, melynek megmentésére 

már második alkalommal indul mentőakció: 

az elsőt a helyiek, a mostanit a városi főker-

tész kezdeményezte. Egy korábbi viharban a 

fa megsérült, de 2011-ben az alsó-izbégiek 

közössége összefogott, és szakértők bevo-

násával sikerült megmenteni. Az öreg hárs 

környezetét kis pihenőhellyé alakították, 

ahol test és lélek egyaránt megnyugodhat: 

padot állítottak, szép kilátással az izbégi 

templomra. Az idén Hazai Attila, a város fő-

kertésze vette észre, hogy ismét veszélyben 

az öreg hárs. A Városi Szolgáltató szakem-

berei megvizsgálták, és bár a hárs nagy ré-

sze elhalt, még egy kísérletet tesznek élete 

meghosszabbítására. Talán néhány évtize-

dig még adhat illatos árnyékot és szolgálhat 

fészkelőhelyként a madaraknak.

PÁlYÁzAT A KÖrNYezeTvÉDeleMÉrT A 

2008-ban alapított Pest Megye Környezet-

védelméért Díjra 2021-ben is lehet pályázni. 

„Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli 

a megye lakossága, közösségei által az épí-

tett és természetes környezet állapotának 

megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért 

tett erőfeszítéseket…” – olvasható a felhívás-

ban. A pályázat benyújtásának határideje:

2021. október 4. A díjat az olyan magán-

személynek, közösségnek – jogi személyi-

séggel rendelkező, illetve nem rendelkező 

szervezetnek – ítélik oda, amelyik az épített 

és természetes környezet megóvásáért, 

jobbításáért és fejlesztéséért kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott. Mivel évente csak 

egy díj adható, Szabó István, Pest Megye 

Közgyűlésének elnöke arra bíztatja a ko-

rábbi pályázókat, hogy adják be újra pá-

lyázatukat. A pályázati felhívás letölthető 

a szentendre.hu-ról.

eSzKÖzADOMÁNY DiGiTÁliS OKTATÁS-

HOz Az OTP Bank a Szentendréért Közala-

pítványon keresztül a város öt iskolájának 

adott oktatást segítő eszközöket: tableteket, 

laptopokat és projektorokat. Digitális eszkö-

zöket kapott a Barcsay Jenő Általános Iskola 

(hét laptopot és egy projektort), a Cházár 

András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézmény 

(három laptopot), az Izbégi Általános Iskola 

(három laptopot és egy projektort), a Temp-

lomdombi Általános Iskola (egy laptopot és 

három tabletet), a II. Rákóczi Ferenc Általá-

nos Iskola és Gimnázium (három laptopot, 

három tabletet és egy projektort).

Fotó: szentendre.hu

Fotó: szentendre.hu
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Szentendre újra nyitva
Magyarország Kormánya 2021. április 26-i rendeletében, a négymilliomodik védőoltás 

beadásának időpontjától újabb védelmi intézkedéseket oldott fel. ennek eredményeként 

május 1-jétől megnyithattak az éttermek belső terei, a szállodák, a színházak és a mozik, 

múzeumok, könyvtárak, az uszodák, az edző- és fitnesztermek, állatkertek, valamint 

a fürdők is. A szóban forgó helyszíneket azonban kizárólag védettségi igazolvánnyal 

rendelkezők és a felügyeletük alatt álló 18 év alattiak látogathatják.

Az üzletek 23 óráig lehetnek nyitva, rendezvények 23 óráig tarthatók – a kijárási tilalom 

24 órától kezdődik. A kulturális és sportrendezvénynek nem számító rendezvények ki-

zárólag 10 főig rendezhetők meg, zenés, táncos események pedig még nem tarthatók.

A Szentendre és vidéke összegyűjtötte, hogy az egyes intézmények, helyszínek, progra-

mok pontosan mikortól és milyen feltételek mellett nyitottak meg, indulnak.

KULTÚRA

  fesztiválok szervezés alatt

A Szentendrei Kulturális Központ jelen-

leg is futó Heti Kultkihívás online prog-

ramsorozata továbbra is folytatódik, de 

a Központ májusban offline is megnyitja 

kapuit. A működést a jelenleg érvényben 

lévő rendelkezés szerint szervezik. A ren-

dezvényeket mindig az éppen aktuális 

előírásoknak megfelelően tartják meg, 

így fenntartják a program- és műsorvál-

toztatás jogát.

A Szentendrei Kulturális Központ a Magyar 

Művészeti Fesztiválok Szövetségének 

országos nyitókoncertjéhez csatlakozva, 

ünnepélyes újranyitást tervez a június 

6-i SzentendREstart opera, világzenei és 

jazzkoncerttel. A MűvészetMalomban 18 

órakor kezdődő koncerten Szentendre és 

a Dunakanyar kiváló művészei lépnek fel.

A több éves, illetve évtizedes múlttal ren-

delkező hagyományos fesztiválok meg-

tartása a tervek szerint a következő:

A Szentendrei Gyereknapra május 30-án, 

vasárnap 10 és 18 óra között egy ingyenes, 

egyénileg bejárható hétpróbás sétával 

várják Szentendre belvárosába a gyer-

mekeket, családokat.

Szentendrei Ister Napok, július 16-18. • 

Szentendre Éjjel Nappal Nyitva Fesztivál, 

augusztus 27-29. • Szentendrei Jazz- és 

Borfesztivál, szeptember 25-26. • Advent 

Szentendrén, november 27. – 2022. ja-

nuár 10.

A jelenleg érvényben lévő jogszabálynak 

megfelelve készül a Szentendrei Kulturális 

Központ a Dunaparti Művelődési Házban a 

nyári táborok megtartására is.

  elstartol a Szentendrei Teátrum

A Szentendrei Teátrum programjai június 

25-én nyitógálával és könyvbemutatóval 

kezdődnek. Az augusztus végéig tartó 

programok a műfaji sokszínűség jegyében, 

világhírű előadókkal, köztük tizenhárom 

Kossuth-díjas művésszel és fiatal alkotók 

bevonásával várják a közönséget. A prog-

ramsor Szentendréhez kötődő előadómű-

vészeket és képzőművészeket mutat be a 

városi kulturális intézmények példamutató 

együttműködésével. A programok fő hely-

színe idén a MűvészetMalom udvara lesz. 

Az eseményeket az aktuális biztonsági elő-

írások figyelembevételével rendezik meg. 

További információk: www.szentendreiteat-

rum.hu

  Újra mozizunk

A P’Art Mozi május 14-én nyit szűkített (heti 

néhány napos), majd júniustól heti öt napos 

nyitvatartással. A mozi repertoárjának fó-

kuszában a tartalmas szórakoztató filmek 

állnak, melyben megtalálható az izgalmas 

krimitől kezdve a családi filmeken át, a tör-

ténelmi filmekig néhány különlegesség 

is. Május harmadik hetében – többéves 

hagyomány szerint –a Keresztény Filmna-

pok filmkülönlegességeivel jelentkeznek, 

a negyedik héten pedig az Ideje a moziba 

menni – Cirkó Filmfesztivál premier előtti film 

remekeivel zárják a májusi programsoroza-

tot. További információk: partmozi.hu

  A Barlang is felkészült

A Barlang június 1-től csütörtökönként 

kertmozival várja az érdeklődőket. Amint a 

járványügyi szabályozások lehetővé teszik, 

szabadtéri koncertekkel is bővül a prog-

ramkínálat. További információk: szentend-

reprogram.hu

  Programkavalkád a MANK-ban

Izgalmas művészeti programokkal készült 

a MANK (Magyar Alkotóművészeti Közhasz-

nú Nonprofit Kft.) újranyílt galériáiban és a 

szentendrei Régi Művésztelepen. Keserű 

Ilona Kossuth- és Munkácsy-díjas festőmű-

vész szentendrei hagyományokhoz ezer 

szállal kapcsolódó grafikáival nyit a főtéri 

ÚjMűhely Galéria. A Régi Művésztelep ősfás 

kertjében ismét szobrokban gyönyörködhe-

tünk, de az ArtKert összművészeti fesztivál 

sem hiányozhat az augusztus végi kínálat-

ból. A MANK Galériában először Koós Gá-

bor grafikusművész Szuvenír című kiállítását 

tekinthetik meg a látogatók, majd ugyanitt 

ismét teret kapnak a bemutatkozásához a 

kiállítási lehetőségre pályázó legjobb fia-

tal képzőművészek. Őket követi Mátrai Erik 

egyéni kiállítása, amelyen egy hely specifi-

kus szín-reflextér installáció tárul a látoga-

tók elé. Az ÚjMűhely Galériában Kőszeghy 

Flóra fiatal alkotóművész munkáival foly-

tatódik a nyári tárlatok sora, majd az immár 

hagyománnyá vált kortárs ékszer- és kép-

zőművészeti csoportos kiállítás tölti meg a 

főtéri kiállítóhely tereit. Bővebb információ: 

www.alkotomuveszet.hu

  Nyit a ferenczy Múzeumi Centrum

A Ferenczy Múzeumi Centrum mindenki 

biztonságát szem előtt tartva, szakaszos 

nyitási forgatókönyvvel készül. A jelenlegi 

kiállítások és programok 2021. június 16-ig 

virtuális formában látogathatók. 2021. jú-

nius 17-től nyit a Kovács Margit Múzeum, 

valamint az IKON Kiállítótér (Vajda Múze-

um) Balogh László: Az érzések geometriája, 

valamint a Barcsay-díjasok kiállításával. A 

Ferenczy Múzeum (Pajor kúria) kiállításai: a 

Kincskeresés, kaland, tudomány, a Közösségi 

régészeti projektek Pest megyében, valamint 

Szentendre, a Kereskedőváros, Castrumtól a 

Kereskedőházig 2021. június 20-tól látogat-

hatók. 2021. június 27-én nyitja meg kapuit 

a MűvészetMalom, ahol Csákány István: A 

kalapács álma című kiállítása lesz megte-

kinthető. 2021. július 2-től pedig a Kmetty 

Múzeum is várja az érdeklődőket, méghozzá 

Bródy Vera és barátai – Adományok két pá-

rizsi magángyűjteményből című kiállítással. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállításait 

és programjait csak a COVID-19 ellen vé-

dett felnőtt személyek és a kíséretükben 

érkező tizennyolcadik életévüket még be 

nem töltött, kiskorú személyek látogathat-

ják. További információk: www.muzeumi-

centrum.hu

  Sétálójeggyel a Skanzenban

Sétálójeggyel nyitotta meg kapuit a Skan-

zen május 11-én a védettségi igazolvánnyal 

rendelkezők előtt és a járványügyi szabá-
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lyok betartása mellett. A házakba még nem 

lehet bemenni, de a plexi falakkal védett 

enteriőrök már megtekinthetők. A következő 

lépésben látogathatóvá válnak a kiállítások, 

a harmadik ütemben pedig már minden 

szolgáltatás és program korlátozások nél-

kül elérhető lesz. Egyelőre még nincsenek 

kézműves foglalkozások, rendezvények és 

élő múzeumi bemutatók. Csoportokat csak 

tíz fős létszámig fogad a múzeum. Bővebb 

információk: www.skanzen.hu

  Mindenre nyitott a könyvtár

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár május 

6-tól várja látogatóit. Az intézmény védett-

ségi igazolvány felmutatásával látogatható, 

ezért kérik, hogy a tizennyolc év feletti ol-

vasók a portán mutassák be a személyi és 

védettségi igazolványukat, s csak azután 

lépjenek be az olvasóterembe. A tizennyolc 

év alatti gyermekek igazoltan védett felnőtt 

kísérővel látogathatják a könyvtárat. Azok-

nak is kedvez az intézmény, akiknek még 

nincs védettségi igazolványuk. Ők továbbra 

is igénybe tudják venni a könyvcsomagos 

szolgáltatást, ha kölcsönzési kéréseiket 

előzetesen eljuttatják a kolcsonzes@pmk.

hu e-mail címre. A könyvtár honlapján meg-

található online katalógus: www.pmk.hu/

szikla/kereso a válogatásban nyújt segít-

séget. A csomagok átvétele hétfőn, kedden, 

csütörtökön, pénteken 18 és 19 óra között 

a főbejáratnál történik. Fontos tudni, hogy 

május 13-tól ismét felszámolják a késedelmi 

díjakat. A nyitvatartással kapcsolatos továb-

bi információk: www.hbpmk.hu

SZABADIDŐ

  Ugorj fejest a v8-ba!

A Szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és 

Szabadidőközpont is megnyitotta kapuit a 

látogatói előtt. Az uszoda, a fitneszterem és 

a wellness rész egyaránt várja az érdeklő-

dőket, természetesen védettségi igazolvány 

felmutatása mellett. Külön jó hír, hogy május 

14-től a szauna programok is elindultak. Má-

jus 16-tól (vasárnap) nyit a tanmedence és a 

wellness a gyermekek részére, így ekkortól 

a törvényi előírások betartásával minden 

korosztályt szeretettel várnak. A wellness a 

gyermekek részére vasárnap délelőtt 10-től 

délután 6 óráig tart nyitva.

  Tömegközlekedésről másként

A Városi Tömegközlekedési Múzeumban 

2021. május 11. óta megújult tárlat várja a 

látogatókat. A tizennyolcadik év alatti láto-

gatók a kihelyezett biztonsági előírásokat 

betartva, a felnőtt érdeklődők a védettségi 

igazolványt bemutatva válthatják meg belé-

pőjüket egy buszjegy áráért – írja az MTI. A 

szentendrei Városi Tömegközlekedési Mú-

zeum névre keresztelt ipartörténeti gyűjte-

ményt az 1914-ben épült HÉV-kocsiszínben 

nyitották meg 1992-ben. A jövőre esedékes 

harminc éves jubileum alkalmából elkezd-

ték a kiállítás információs- és képanyagá-

nak megújítását. A múzeum egyik termében 

május 11-től már egy teljesen megújult, a 

vállalat múltját, ikonikus járműveit bemuta-

tó tárlattal ismerkedhetnek az érdeklődők. 

Bővebb információk: www.bkv.hu

  Hétvégenként Dumtsa forgatag

Hétvégenként ismét felsorakoznak Szent-

endre belvárosának legkedveltebb sza-

kaszán, a Dumtsa Jenő utcában városunk 

legkiválóbb képző- és iparművészei. A 

Dumtsa-korzó művészei minden hétvégén, 

szombaton és vasárnap várják az érdeklő-

dőket délelőtt 10 és délután 6 óra között, 

egészen októberig.

  vár a Szentendrei Kisállatkert

Megnyitotta kapuit a Szentendrei Kisállat-

kert. A tizennyolc éven felüliek az állatkertet 

kizárólag érvényes védettségi igazolvány-

nyal látogathatják. A védettségi igazolvány 

személyazonosításra alkalmas igazolvány-

nyal együtt érvényes. A tizennyolc éven 

aluliak részére nem szükséges védettségi 

igazolvány, viszont tizenkét éves kor alatt 

csak szülői kísérettel lehet bemenni a kisál-

latkert területére. Maszk viselése szabad-

téren nem kötelező, kézfertőtlenítésre az 

állatkert mosdójában van lehetőség. A jegy-

pénztárban bankkártyás és OTP SZÉP-kár-

tyás fizetési lehetőség is van, illetve jó hír, 

hogy a tavaly megvásárolt bérleteket két 

hónappal meghosszabbították a kisállat-

kert üzemeltetői. Bővebb információ: www.

szentendrezoo.hu

  fürdőzés leányfalun

A Leányfalu Termálfürdő is várja a pihenni 

vágyókat. A fürdőlátogatás csak a Magyar-

országon kiadott védettségi igazolvánnyal 

lehetséges. A fürdőben ismét lehetőség van 

az éjszakai fürdőzésre. A nyitvatartás vál-

tozott, pénteken és szombaton 6-tól 18-ig 

látogatható a fürdő, míg a pénteki és szom-

bati éjszakai fürdőzés időtartama 19 és 23 

óra között került meghatározásra. További 

információk: www.leanyfurdo.hu

  Akciós héttel nyit a lupa Beach

Május 19-től újra megnyitja kapuit, sőt egy 

héten át ingyenes belépési lehetőséggel 

kedveskedik látogatóinak a Lupa Beach. A 

Szentendre déli határában lévő „tengerpar-

ton” a gyermekeknek izgalmas játékokkal és 

szolgáltatásokkal bővül a családi rész. Idén 

már az új EuroVelo kerékpárútról egy brin-

gás kapun át lehet majd letekerni a tóhoz, 

ahol ingyenes kerékpáros pihenő és büfé is 

található, mosdóval, szerviz ponttal. További 

részletek: www.lupato.hu

ÜGYINTÉZÉS

  Ügyfélszolgálat személyesen

Elindult a Városi Ügyfélszolgálat, de csak 

előre egyeztetett időpontban és egyszerre 

csak egy ügyfelet tudnak fogadni. Elérhe-

tőségek: 2000 Szentendre, Duna korzó 25. 

(Fehér Ház) Tel.: +36-26/300-407 E-mail: 

ugyfelszolgalat@szentendre.hu Postacím: 

2000 Szentendre, Duna korzó 25. vagy 2000 

Szentendre, Városház tér 3. Nyitvatartási 

információk: www.szentendre.hu/ugyinte-

zes/ugyfelszolgalat.

  Újra üzemel a hulladékudvar

A pandémia előtti nyitvatartási renddel és 

szabályokkal várja ügyfeleit a Városi Szol-

gáltató Hulladékudvara, ahol kizárólag 

érvényes szerződéssel és bejelentéssel 

rendelkező szentendrei, pilisszentlászlói 

és pomázi ügyfelektől vesznek át hulladé-

kot. Cím: 2000 Szentendre, Szabadkai út 9. 

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig: 7-től 

15:30-ig, szombaton: 7-től 13 óráig. Bővebb 

információ: www.vszzrt.hu/hulladekgazdal-

kodas/hulladekudvar-uzemelese.
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Villasori panaszok

A Vasúti villasor építkezéstől hangos. A HÉV közelébe 
építtet lakóparkot egy befektető. Az első ütem elkészült, 
a második folyamatban van. A történetnek itt vége 
is lehetne, de a dolog nem ilyen egyszerű.

Az első ütemben elkészült lakások tulaj-

donosainak egy része ugyanis elégedetlen 

az elkészült munka minőségével. Ez nem 

egyedi probléma, a tervezőasztalról in-

gatlant vásárlók többsége járt már ebben 

a cipőben. Jó esetben sikerül rendezni a 

problémákat mindkét fél megelégedésére, 

rosszabb esetben hosszan elhúzódó perek 

jöhetnek.

A két ütemben megvalósuló lakóparkban 

48+32 lakást alakítottak, illetve alakítanak 

ki. A 2018-ban megkapott építési engedély 

alapján hamar el is készült az első ütem. Az 

ingatlanok fejlesztője a Budai Befektetők 

Csoportja Ingatlanhasznosító Kft., a gene-

rálkivitelező az SZBO Építő Kft. Építkezés 

esetén az Országos Településrendezési és 

Építési Követelmények (OTÉK) az iránya-

dóak.

Szabó Zoltán és felesége is vásárolt egy 

lakást az egyik házban. Szabó folyamato-

san jelezte az építés során a problémáit, 

de elmondása szerint nem vették komo-

lyan. Ezért egy építészmérnököt kért fel, 

hogy készítsen számára műszaki auditot, és 

tárja fel az esetleges hibákat. Az anyagban 

laikus szemmel is megdöbbentő hibákat 

sorolt fel a szakember. Szabó az auditot a 

műszaki átadás során az eladó részére is 

átadta, de állítása szerint érdemi reakciót 

nem kapott rá.

Az ügyben megkerestük a kivitelező cég 

képviselőjét, Gyulai Istvánt – aki egyébként 

a szentendreivillasor.hu-n, mint értékesítő 

van feltüntetve –, hogy ő miként látja a lakók 

panaszait.

Elsőként azt jelzem felé, hogy a lakók egy 

része úgy érzi, nem megfelelően kezelik 

a megkereséseiket, történjenek azok akár 

szóban, akár írásban. Gyulai ezt egészen 

másképp látja: „Kérem, szíveskedjen ponto-

sítani, a »bizonyos lakók«-at – válaszolja. – 

Vagy legalább monogrammal nevezze meg 

őket cikkében. Minden kérdésre válaszolunk, 

a legtöbbre a tulajdonossal egyeztetve a 

helyszínen, szóban. A néhány megkeresés 

kivizsgálása minden esetben megtörténik.”

A lakóparkot egy közforgalom elől elzárt 

magánút szeli ketté. Ennek vételárát a la-

kók kifizették, ám az út nem lett átadva, 

és a tulajdonosok sem szerepelnek a tu-

lajdoni lapon. Hivatalosan ennek alapján 

a belső lakások megközelíthetetlenek, 

holott a használatbavételi engedély egyik 

fő pontja, hogy megközelíthető legyen az 

ingatlan. A kivitelezőtől azt szerettük volna 

megtudni, van-e engedélyezési terve és 

építési engedélye az útnak. „A magánútnak 

van engedélyezési terve, de még nem készült 

el, jelenleg kivitelezési munkaterület. Terve-

ink szerint 2022. tavaszán kerül forgalomba 

helyezésre. Ehhez az önkormányzat részéről 

a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulá-

sokat várjuk.”

A vélelmezett hibák között megjelenik a ga-

rázsokba való lehajtás nehézsége is. Van, 

aki nehezen vagy egyáltalán nem tud be-

állni a garázsába, mert nincs megfordulási 

lehetőség, ezért helyenként több, mint 20%-

os lejtésű rámpán kéne feltolatni. Laikus 

nyelven szólva ez nagyon rázós, ráadásul az 

előírások szerint „a rámpa időjárásnak kitett. 

Amennyiben nincs jegesedés ellen védve, a 

lejtés legfeljebb 10% lehet. Rámpafűtés nem 

épült, egyéb védelemről nincs információ.” Az 

audit megállapítása szerint a „a rámpa me-

redeksége miatt a ki- és beközlekedés nehéz 

és veszélyes, a helyszíni próbák alkalmával 

az alábbi problémák merültek fel: saját tel-

ken belül a ki- és befordulás nem lehetsé-

ges, a manőverhez a teljes rámpaszélesség-

re szükség van. Érkezésnél a rámpaszög túl 

nagy, s mivel az indulásnál és az érkezésnél a 

félesésű szakaszok kialakítása elmaradt, az 

autó, típustól függően, felakadhat. Indulás-

nál a ki- és beálló autók orra típustól függően 

leérhet, főleg, ha a kerék a burkolatnál mé-

lyebben lévő aknafedélre hajt. Kiállás csak 

lendületből sikerül, más esetben a kerekek 

elkaparnak. Beálláskor még a száraz, de po-

ros rámpa is csúszik. Az autó nekicsúszhat a 

garázskapunak vagy a falnak.” Egy másik 

lakó pedig azt nehezményezte, hogy az 

általa megvásárolt garázsba a tervekben 

nem szereplő tartóoszlop került, így a ki- és 

beállás is nehéz, egy nagyobb személyautó 

egyszerűen nem fér be. Ez pedig azért is 

különösen bosszantó, mert a garázsokat 

külön értékesítette a cég. Kérdés, hogyan 

lehet majd fel- és lehajtani a garázsba fagy 

és havazás esetén. Vélhetően sehogy, vagy 

elő kell venni az útszóró sót és a hólapátot.

A lakók egy részének az is a panasza, hogy 

a műgyanta burkolás, bár a szerződésben 

szerepel, elmaradt. Ehelyett a betont lefes-

tették, legalábbis részben. Ahol elfogyott a 

festék, ott abbamaradt a munka, amit szer-

kesztőségünk két tagja is megtekintett a 

helyszínen. Ennek következtében a beton 

kopni fog, hamar koszos lesz, és nehéz tisz-

títani. Ez persze tekinthető igazi „first world” 

problémának, de ha a szerződésben sze-

repel, elvárható, hogy azt kapják a lakók, 
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Szavatosság és jótállás – az ügyvéd válaszol
Minden esetben, de különösen nagy értékű vásárlás esetén 

joggal elvárható, hogy a vásárolt dolog rendelkezzék azokkal 

a tulajdonságokkal, amelyek miatt maga a vásárlás történt.

Mivel általában a vevők a vásárlást megelőzően nincsenek 

abban a helyzetben, hogy kellő alapossággal megvizsgálják 

a vásárolandó dolog tulajdonságait, a jogalkotó alapvetően 

a vevők védelmében különböző szabályokkal próbálja azt a 

helyzetet elkerülni, hogy a vevő ne azt a dolgot tartsa később 

a kezében, illetőleg birtokában, amelyért néha igen tekintélyes 

összeget kiad.

Minden olyan ügyletnél, ahol eladó és vevő szerepel – azaz 

valamely dolog, vagy szolgáltatás adásvétele történik – két 

fogalommal, illetőleg annak jogi tartalmával érdemes tisztában 

lenni. Ezek a fogalmak a jótállás, illetőleg a szavatosság.

Mind a jótállási, mind a szavatossági kötelezettség az eladót 

terheli és közös lényegük, hogy az eladó a felelős az eladott 

dolog tulajdonságaiért, minőségéért.

A két eladói kötelezettség közül a jótállás a szigorúbb, mert a 

jótállás gyakorlatilag egy fokozott szavatosság, tehát a jótállás 

az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért.

A jótállás kedvező helyzetbe hozza a vásárlót, mert neki elég 

csak a hiba tényét bizonyítani. Ebben az esetben az eladónak azt 

kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn a termék eladásakor, 

azaz a jótállás esetén az eladót terheli a bizonyítás, hogy hibátlan 

terméket adott el, és garantálja, hogy az általa eladott dolognak 

nincs és a kellékszavatosság ideje alatt nem is lesz hibája. Így 

tehát jótállás esetén a vásárlónak elég csak a hiba tényét bizo-

nyítania, a jótállásra figyelemmel viszont az eladónak azt kell 

bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn már a termék eladásakor is.

A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról a Ptk. általá-

nos szabályain túlmenően egy kormányrendelet is rendelkezik 

(181/2003), amelynek mellékletében felsorolásra kerülnek azok 

az épületszerkezetek, illetőleg építmények, amelyek kötelező 

jótállás alá tartoznak, a jótállás kötelező idejét is megemlítve.

Az építőiparban nem mindegy, hogy társasház, vagy családi ház 

kapcsán merül fel az eladói felelősség, illetőleg ki jogosult a 

hiba kapcsán fellépni az eladóval vagy kivitelezővel szemben. 

A társasházaknál ugyanis a lakások magántulajdonban vannak, 

számos épületrész viszont közös tulajdonban van. A közös tulaj-

donban lévő épületrészek vonatkozásában a fellépési – perlési 

– lehetőség a társasházat illeti, míg a külön helyrajzi szám alatt 

lévő lakások esetleges hibás teljesítése esetén a mindenkori 

tulajdonos léphet fel saját jogán. Ehhez még az is hozzá tar-

tozik, hogy amennyiben a jótállási időn belül a jótállás tárgyát 

képező ingóság elidegenítésre kerül, úgy az új tulajdonos élhet 

a korábbi tulajdonost megillető jogokkal.

A szavatosság és a jótállás közötti különbség tehát abban rejlik, 

hogy hibás teljesítésnél, szavatossági jogra hivatkozásnál a 

fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba, ami miatt reklamál, 

gyártási eljárás hiányosságaival, stb. hozható összefüggésbe.

Magyarországon a vásárlók jogait azonban megerősítették az-

zal, hogy a szavatosság első hat hónapjában vélelmezni kell, 

hogy a hiba alapvetően gyártási jellegű, és a kereskedőnek kell 

bizonyítania adott esetben, hogy a hiba oka másban keresendő.

Érdekességként az is megemlítendő, hogy a jogszabály érték-

határokat is megállapít, azaz 10.000 forintot meghaladó árú 

tartós fogyasztási cikkekre már a kötelező jótállás érvényes egy 

éven keresztül, míg az az alatt vásárolt termékeknél csupán hat 

hónapig áll fenn a kereskedő (eladó) bizonyítási terhe, miszerint 

a termék mindenben megfelelt a kívánalmaknak.

dr. Szél Péter

ügyvéd

amiért fizettek. Gyulai nem válaszolt arra a 

kérdésünkre, hogy a terveken és a szerző-

désben műgyanta borítással szerepel-e a 

garázs, és amennyiben igen, ez miért nem 

készült el. Ehelyett ezt írta: „A garázs pad-

lójába padlóösszefolyókat építettünk be és 

az elkészült aljzatbetonra műgyanta alapú 

festés készült.”

Ott jártunkkor több, első pillantásra is furcsa 

dolgot veszünk észre. A társasházak kapute-

lefonja hiányzik, helyettük csak egy drót lóg 

ki a falból. A látszóbeton támfal helyenként 

már omlik, repedezik, finoman szólva sem 

esztétikus látvány. A kertkapuk zárját alig 

lehet elérni, a kilincset sem egyszerű le-

nyomni, így egyesek inkább a belső oldalra 

átnyúlva nyitják és csukják a kapukat.

De talán leginkább az a megdöbbentő, 

hogy jelenleg, bár a vezetékre rá vannak 

kötve, szennyvízdíjat nem fizetnek a lakók. 

Nem azért, mert nem akarnak, hanem 

mert a DMRV Zrt. szerint nincs átadva a 

rendszer, így nincs mi alapján számlázni. 

Ha majd hivatalosan is megkötik a szer-

ződést, visszamenőleg ki fogja számlázni 

a szolgáltató az elhasznált csatornadíjat. 

Természetesen ez nem a kivitelező hibája, 

mindenesetre jól mutatja, milyen nehéz-

ségekkel lehet esetlegesen találkozni egy 

új ház vagy lakás építése, illetve vásárlása 

során. Gyulai Istvánt arról is megkérdeztük, 

kinek a feladata lenne a csatorna átadása. 

„A csatornahálózatot a beruházó építtette 

meg, saját költségére. A műszaki átadása 

és tulajdonjog átruházása a Magyar Állam 

és a DMRV Zrt. felé véglegesen 2021. március 

végén történt meg. A felhasználók részére a 

szerződést a szolgáltató hamarosan meg-

küldi, az eddigi szolgáltatások számlájával 

együtt. A szolgáltatás a vízórák felszerelése 

óta fennáll, a szennyvízhálózat hibamen-

tesen üzemel, a szolgáltató a kibocsátott 

szennyvizet befogta és kezelte.”

A lakók szerint Szentendre város főépítésze 

2020 tavaszán jelezte, hogy a településképi 

rendeletnek megfelelően módosítani kelle-

ne a támfalat, és egy ezt megerősítő levelet 

is eljuttattak hozzánk, melyből kiderül, ho-

gyan rendelkezik erről a kérdésről a város: 

„Támfal építésekor a támfalat természetes 

kővel, tégla-kő vegyes burkolattal, vagy va-

kolattal kell ellátni, vagy zöldhomlokzatként 

kell kialakítani.” Ez azonban nem történt 

meg. Gyulai István állítása szerint erről nem 

egyeztetett a főépítész asszonnyal, kérdé-

sünkre, hogy a főépítész jelezte-e felé, hogy 

a támfalat burkolni kell valamilyen módon, 

azt válaszolta: „Hozzánk ilyen »jelzés« nem 

érkezett. A támfalak előre gyártott látszó be-

ton szerkezetek, amelyek további felületkép-

zést, vakolást, festést nem igényelnek.” Arra 

a kérdésünkre, hogy mivel a támfal omlik, 

tervezik-e javítani, nem válaszolt.

Kérdés, hogy ilyen helyzetben, amikor 

megkárosítva és becsapva érzik magukat 

a tulajdonosok, mit lehet tenni? A Pest Me-

gyei Kormányhivatal Építésügyi és Örök-

ségvédelmi Főosztálya azt közölte, hogy 

„a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült 

használati problémákért a fővállalkozó ki-

vitelezőt terheli a felelősség, és ez peres úton 

érvényesíthető”.

Zimre Zsuzsa

Fotók: Bellai László
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A sorsukkal váltak hősökké

Tyekvicska Árpád, a Ferenczy Múzeum egykori munkatársa állította össze 
városunk I. világháborús hőseinek névsorát, ami megtalálható a 2019-ben 
felavatott emlékművön, illetve részletesen bemutat És nem vesz rajtuk erőt a halál 
című könyvében. A történésszel a hősök emléknapja alkalmából beszélgettünk.

Nem ez az első alkalom, hogy áldozati 

névsort állított össze. Miért kaptak mun-

kásságában ekkora szerepet az ilyen ku-

tatások?

Így hozta az élet. A Nógrád Megyei Levél-

tárnak előbb munkatársa, majd vezetője 

voltam. Egy ilyen intézménynek többek 

közt az is a feladata, hogy felkutassa, fel-

tárja és bemutassa azokat a történelmi 

csomópontokat, amelyek mindannyiunk 

számára örök tanulságul szolgálhatnak. 

A holokauszt például nagyon erősen 

érintette a megye lakosságát, mintegy 

ötezer fős áldozati névsor lett annak a 

kutatásnak az eredménye. Az ilyesfajta 

munkák során a történetek kibomlanak, 

és a tragédia élővé, átélhetővé válik.

Hogyan találta meg a szentendrei i. vi-

lágháborús hősök felkutatásának fel-

adata?

A Ferenczy Múzeumi Centrum muzeoló-

giai osztályának vezetője voltam, amikor 

az akkori városvezetés azt szorgalmazta, 

hogy a 2016-ban felállított Turul-szobor 

kapjon egy valódi funkciót, és ez a hely-

szín szolgáljon emlékül az I. világhá-

ború katonahőseinek. Az én feladatom 

lett, hogy gyűjtsem össze az áldozatok 

névsorát, aminek alapjául szolgált egy 

2000-ben megjelent kis könyvecske 

Szentendre 1914–1918 közötti történé-

seiről és a hadikórház működéséről Dietz 

Ferenc és Dietz László kiadásában, Pethő 

Zsoltné Németh Erika szerkesztésében. 

De a történész egy nagyon furcsa szer-

zet és nem szereti, ha egy dolgot nagyon 

egyszerűen is meg lehet oldani, inkább 

elkezd maga is bogarászni. Ez viszont 

óhatatlanul oda vezetett, hogy annyira 

elmélyedtem a dolgokban, hogy egy-

re újabb és érdekesebb információkat 

fedeztem fel, a kutatásom pedig egyre 

szélesebb lett. Hozzá kell tennem, bor-

zasztóan érdekelt, hogy milyen törté-

netek húzódnak meg a nevek mögött, 

így aztán minden lehetséges forrást fel-

kutattam és tanulmányoztam. Így lett a 

végeredmény több, mint egy egyszerű 

névsor.

Ki volt Tyekvicska Mihály, akinek a köny-

vét ajánlotta?

A nagyapám bátyja, négy fiútestvér kö-

zül a legidősebb. 1895-ben született, a 

világháború kitörésekor tizenkilenc éves 

volt. A családi történet szerint eredetileg 

az apját, az én dédapámat akarták elvinni 

katonának. Kisbirtokos gazda lévén, ha őt 

elviszik, az egész gazdasága összeomlott 

volna. Így történt, hogy a nagyfiú vonult 

be helyette, aki viszont a fronton életét 

vesztette. Halála hatalmas tragédiát oko-

zott a családunkban, borzasztó volt azzal 

a tudattal tovább élni, hogy az apa helyett 

a fiú halt meg. A történetet nagyapámtól 

ismerem, aztán később, már felnőtt fejjel 

elkezdtem kutatni a halálának körülmé-

nyei után. Nagyapám úgy tudta, hogy 

bátyja Erdélyben vesztette életét, de 

amikor megnyíltak a levéltárak forrásai, a 

keresésem sorra kudarcba fulladt. Aztán 

egy nem várt pillanatban, teljesen vélet-

lenül bukkantam a nyomára. Az osztrák 

nemzeti könyvtár veszteséglistáit tanul-

mányoztam, amikor szembe jött velem a 

neve, ebben a formában: Tekwichka. Az-

nap délutánra már a halotti anyakönyvét 

is meg tudtam szerezni, s mint kiderült, 

a család rosszul tudta, apám nagybátyja 

az olasz fronton halt meg 1917-ben. Ezzel 

szinte megelevenedett, valósággá vált a 

sokat hallott családi történet.

Ki minősült a könyv szerkesztésében 

hősnek?

Bonyodalmas kérdés! Nincs erre egzakt 

fogalom. Persze születtek már a háború 

alatt is olyan törvények, amelyek ezt defi-

niálták, például a legismertebb az 1917-

es, amely úgy fogalmazott, hogy méltó 

emléken kell megörökíteni mindazoknak 

nevét, akik „a most dúló háborúban a ha-

záért életüket áldozták fel.” A mai magyar 

katonai szóhasználatban katonahős az, 

aki fegyverrel a kezében, kötelességtel-

jesítés közben, a hazáért áldozza életét. 

Számomra azonban a hős, mint minőség 

ennél tágabb fogalmat jelentett, ezért, 

ha ok-okozati összefüggés állt fenn a 

katonai szolgálat és a halál között, akkor 

az adott személy felkerült a katonahősök 

listájára. Megjegyzem, nagy ebben a tör-

ténész felelőssége, mint egy bíró dönt, és 

persze tévedhet is. Minden egyes esetet 

mérlegelni kellett. Meghúztam továbbá 

egy határt is, a halál időpontját tekintve 

1921-ig végeztem a vizsgálatot.

A listán kétszázöt név szerepel.

És azóta van egy kétszázhatodik. A könyv 

megjelenése után bukkantam rá Inotay 

Kálmánra a Magyar Nemzeti Levéltár I. 

világháborús adatbázisában. Érdekes 

módon, Ürmös Lóránt 1997-ben cikket is 

írt róla a Magyar Nemzetbe, „Mit csinált 

Inotay Kálmán az üzletében?” címmel. 

Mint kiderült Inotay virilis polgára volt a 

városnak, kereskedő lévén az egyik leg-

nagyobb adófizető. Üzlete a Dumtsa Jenő 

Tyekvicska Árpád történész 1960-ban 

született. A Nógrád megyei Legénd 

községben nevelkedett, a váci gim-

náziumi évek után innen került a szegedi 

József Attila Tudományegyetemre, ahol 

földrajz-történelem szakon végzett.

1988-tól, több mint negyedszázadon át 

a Nógrád Megyei Levéltár munkatár-

saként, tizenöt éven át igazgatójaként 

dolgozott. 2014-ben került Szentendrére, 

a Ferenczy Múzeumi Centrum muzeo-

lógiai osztályának vezetőjeként. Jelen-

leg a balassagyarmati Madách Imre 

Városi Könyvtár munkatársa. Nyolc 

éven keresztül volt a Magyar Levéltáro-

sok Egyesülete elnöke, illetve 2012–2016 

között a Nemzeti Kulturális Alap Bizott-

ságának tagja, a szakmai szervezetek 

delegáltjaként. Tevékenységéért több 

állami és önkormányzati kitüntetésben 

részesült.
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utca 2. szám alatt állt, és igen 

haladó gondolkodású ember 

lehetett, mert a kor minden 

eszközével élt, hogy hirdesse 

üzletét. Így maradt hátra egy 

képeslap, amelyen üzlettársá-

val Fetter Viktorral áll a boltja 

előtt. Azért nem találtam rá 

korábban, mert nem Szent-

endrén temették el. Egy bu-

dapesti hadikórházban hunyt 

el, a halálát is a fővárosban 

anyakönyvezték és holttes-

tét Zomborba, a szülőhelyé-

re szállították. Bízom benne, 

hogy hamarosan az ő nevével 

is kiegészül majd az emlékmű 

névsora.

Jogszabály rendelte el már 

1917-ben, hogy minden vá-

rosnak méltó módon kell 

megemlékeznie hősi halot-

tairól, majd ezt egy 1924-es 

törvénycikk megerősítette, 

sőt, május utolsó vasárnap-

ját a hősök nemzeti ünnepé-

vé avatta. Szentendre ennek 

csak száz évvel később, 2019-

ben tett eleget. Mit gondol, 

miért fontos emlékművet 

állítani?

Azt gondolom, tisztes dolog az 

előző városvezetéstől, és mindenekelőtt 

Gyürk Dorottya korábbi kulturális alpol-

gármester részéről, hogy száz év eltelte 

után is pótolni igyekezett azt a hiányt, ami 

alapvetően a két világháború közötti idő-

szakról maradt ránk, hiszen akkor lehetett 

volna még személyes élményekre alapoz-

va egy teljes listát összeállítani. Ugyan-

akkor ez a „megkésettség” azt is mutatja 

számomra, hogy az ügy nem vész el, és 

bár idővel elszakad a hús-vér emberek-

től, de a közösség számára megmarad a 

történeti tanulsága, s ez válik dominánssá.

Hogy miért fontos emlékművet állíta-

ni? Mert egy közösség csak akkor tudja 

magát megérteni, ha ismeri a múltját. 

Ennek a tragédiának, a háborúnak és az 

emlékének ismerete hozzátartozik a vá-

ros történetéhez. Továbbá fontos azt is 

tudni, hogy mi a háború, mert csak így 

szerezhet immunitást a társadalom ezzel 

a borzalommal szemben. Másrészt pe-

dig kegyeleti okokból – a közösségnek 

emlékeznie kell, ugyanúgy ahogyan az 

egyén kijár a temetőbe, a városlakókat 

az emlékmű emlékezteti olyan dolgok-

ra, amelyek tanulságul szolgálnak szá-

mára. Nem mellesleg a hazaszeretet is 

valahol itt kezdődik – hogy tudjuk, kik a 

hazánk hősei. És nem is feltétlenül ab-

ban az értelemben, hogy ezek 

az emberek szántszándékkal 

azzal indultak rohamra, hogy 

hősökké váljanak. Ők hősök 

ugyan, de egyben áldoza-

tok is, mert az I. világháború 

alapvetően egy értelmetlen, 

valódi nemzeti célok nélküli 

háború volt. De akkor, amikor 

a haza fegyverbe szólította 

őket, mentek és egyszerűen 

a sorsukkal váltak hősökké, s 

ez igaz ma is – a sorsunk ben-

nünket is hősökké tehet.

Az ön számára ki a hős?

Az én személyes hősöm Tyek-

vicska Mihály, egy legéndi pa-

rasztgyerek, aki nem volt is-

kolázott, talán a négy elemit 

elvégezte, de óriási dolgokat 

biztosan nem tudott a világról. 

Mégis elment az apja helyett 

a háborúba, teljesítette a kö-

telességét, és fiatal élete tra-

gikus véget ért.

Milyen tanulságul szolgál-

hatnak a ma emberének a 

könyvében szereplő rövid 

életrajzok?

Hogy a háború mindig közel 

van, de emberi döntéseken 

múlik, hogy végül kitör-e. A 

világháborúkra való emlékezés sokat 

segít abban, hogy egy társadalom meg-

ismerje a háború borzalmas oldalát. A 

tananyagokban sem lehet az a cél, hogy 

csupán a hősi, győzedelmes csatákra 

emlékezzünk, a nagy vereségekre pedig 

nem. Sokkal fontosabb megértetni, hogy 

mi a háború, hogy mivel jár a háború, mert 

ha az embernek nincs veszélyérzete, 

könnyebben és meggondolatlanabbul 

vállal konfliktust. Jól mutatja ezt az első 

napok lelkesedése 1914-ben. A háború 

kitörésének hírére-örömére tüntetések 

voltak az egész országban. Szentendrén 

a katolikus legényegylet nemzeti zász-

lókkal vonult ki, és „kutya Szerbiát” kiál-

tottak, a Lázár keresztet pedig bedobták 

a Dunába. Ők ugyanis olyan hazafias, hősi 

kultuszt éltető nevelést kaptak, ami nem 

adta meg számukra a háborúval szem-

beni immunitást. Aztán ahogy érkeztek 

a gyásztáviratok és a sebesültek, a lelke-

sedés alábbhagyott. Akkor szembesültek 

igazán a háborúval, akkor ismerték meg 

az igazi arcát.

Gálfi Sarolta

Tyekvicska Árpád: És nem vesz rajtuk erőt 

a halál. Szentendre első világháborús ka-

tonahősei című könyvét a Hamvas Béla 

Pest Megyei Könyvtár adta ki 2020-ban. 

Felelős kiadója Werner Ákos. A 2020. no-

vember 25-i könyvbemutató megtekinthe-

tő a HBPMK YouTube csatornáján.

Képeslap Ürmös Lóránt gyűjteményéből
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ELŐADÁS

HAMvAS BÉlA PeST MeGYei KÖNYvTÁr

Pátriárka utca 7.

május 26. 17:00

NE NYITOGASSUK A TÖRTÉNELMET – avagy 
Mikszáth esete a históriával

A Mikszáth-évforduló alkalmából Praznovsz-
ky Mihály irodalomtörténész tart előadást.

KONCERT

SzeNTeNDrei KUlTUrÁliS KÖzPONT

MŰvÉSzeTMAlOM

Bogdányi út 32.

június 6. vasárnap 18:00

SZENTENDRESTART

Opera, világzenei és jazzkoncert. Szentendre 
és a Dunakanyar kiváló művészei lépnek fel.

KIÁLLÍTÁS

MANK GAlÉriA

Bogdányi utca 51.

www.alkotomuveszet.hu

június 2 – július 27.

SZUVENÍR

Koós Gábor kiállítása.

jelenleg online elérhető

REART – Kortárs környezet

A tárlaton olyan alkotásokkal találkozhatnak 
az érdeklődők, melyek a környezettudatos-
ságra, a klímavédelemre és a fenntartható-
ságra reflektálnak.

KARANTÉN-NAPLÓK

A kortárs művészek személyes tapasztala-
tain keresztül mutatja be a MANK Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. az 
elmúlt egy évet. Nyolc alkotóművész napló-
szerűen fogalmazza meg, milyen élménye-
ket adott a karantén, és hogyan hatott a vírus 
a művészetükre.

ÚJMŰHelY GAlÉriA

Fő tér 20.

május 26 – július 4.

KESERÜ ILONA PAPÍRMUNKÁI

fereNCzY MÚzeUMi CeNTrUM

www.muzeumicentrum.hu

Facebook: Ferenczy Múzeumi Centrum

A jelenlegi kiállítások és programok 2021. 
június 16-ig virtuális formában látogathatók.

jelenleg elérhető

SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁROS – A 
Castrumtól a Kereskedőházig

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

Tudástár: Krizbainé Szabó Éva

A virtuális tárlat az NKA támogatásával 
valósult meg.

CSÁKÁNY ISTVÁN: A KALAPÁCS ÁLMA

A kalapács álma című kiállítás az alkotó 
korábbi témaköréhez, a munkához illesz-

kedik. Csákány István sokat foglalkozott a 
közép-kelet-európai térségben érzékelhető 
jelenségekkel, a szocializmus által közve-
tített ideológiákkal, az emlékművekkel, a 
munkással, a munka mítoszával. Most széle-
sebb értelmezési lehetőségeket nyitva vált 
központi elemmé a munkát, az építést, illetve 
az annak ellentétét, a destrukciót jelképező 
kalapács.
Kurátor: Bodonyi Emőke

KOVÁCS MARGIT, A DUNA KIRÁLYNŐJE
Kovács Margit rendkívül sokoldalú, technika-
ilag bravúros, tematikájában igen változatos 
életművét, egyenletesen sikeres, töretlen 
pályáját új megközelítésben mutatjuk be. 
Megbomlik az idővonal, mindamellett egyes 
periódusokra nagyobb hangsúly kerül, jól 
ismert darabok kiemelt helyet kapnak, rég 
nem látott művek kerülnek elő. Az eddig 
feldolgozatlan hagyatékból dokumentumok, 
levelek és fotók is feltűnnek az új rendezés-
ben árnyaltabb képet adva Kovács Margit 
személyiségéről.
Kurátor: Szilágyi Zsófia Júlia, Eged Dalma

május 20. csütörtök 18:00
SZENTENDREI ÉPÍTÉSZSZALON
Ekler Dezső építész elméleti sorozata 
(online). Bevezetés az építészettörténetbe : 
leírható-e nyelvként az építészet története? 
Tudunk-e koherens leírást adni az építészeti 
nyelv fejlődéséről? Vendég: Rabb Péter 
építész

SzeNTeNDrei KUlTUrÁliS KÖzPONT
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu

május 10 – 31.
SZABADTÉRI UTCATÁRLAT
Ingyenes kiállítás a Dunakorzón (a sétálóutca 
szakaszon).
A Magyar Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetségének a Szentendrei Kulturális 
Központ együttműködésével rendezett Sza-
badtéri Utcatárlata 38 kortárs magyar fes-
tőművész -köztük szentendreiek: Deim Pál, 
Balogh László, Jávor Piroska és Lukoviczky 
Endre – 50 alkotását mutatja be az érdeklő-
dőknek. A kiállítás kurátora Simonffy Márta, 
a magyar Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetségének elnöke.

MOZI

P’ArT MOzi
Dunakorzó 25.

KERESZTÉNY FILMNAPOK

május 20. csütörtök
13:30 TOM ÉS JERRY (101’)(6E)
15:30 WENDY (111’)(12)
Pán Péter története Wendy szemszögéből.
17:30 ZUHANÁS (112’)(16)
Rendező-főszereplő: Viggo Mortensen
19:30 FŰZFA (101’)(16)
A vetítést követően beszélgetést vezet Sergő 
Z. András.

május 21. péntek
14:00 ÍGÉRETES FIATAL NŐ (114’)(16)
Oscar díj 2021, főszerepben: Carey Mulligan.
16:00 TANÍTS MEG REPÜLNI! (113’)(12)
A fiúról, aki együtt repült a vadludakkal.

18:00 LUFI (102’)(12)

Igazi tibeti történet. A vetítést filmelemző 
beszélgetés követi.

19:50 A NOMÁDOK FÖLDJE (108’)(12E)

Oscar 2021. A film megjelenése változhat.

IDEJE MOZIBA MENNI – CIRKÓ FILMFESZTIVÁL

május 27. csütörtök

14:30 TOM ÉS JERRY (101’)(6E)

16:20 SZUPERNÓVA (93’)(16)

Colin Firth és Stanley Tucci főszereplésével.

18:00 ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE (110’)(16)

francia-belga vígjáték

20:00 KEDVES ELVTÁRSAK! (121’)(16)

május 28. péntek

14:15 TANÍTS MEG REPÜLNI! (113’)(12)

családi kalandfilm

16:15 SOHA TÖBBÉ NEM FOG HAVAZNI (113’)
(16)

Lenyűgöző, erős hangulatú történet.

18:15 PERZSA NYELVLECKÉK (127’)(12)

A Zsifi közönségdíjas filmje.

20:30 ROSA ESKÜVŐJE (97’)(12)

Ötcsillagos szereplőgárda a spanyol-francia 
vígjáték-drámában.

május 29. szombat

14:30 A HERCEGNŐ ÉS A HÉT TÖRPE (92’)(6)

A klasszikus mese humoros formában.

16:10 GERHARD RICHTER, A FESTŐ (97’)(12)

18:00 MESE A BARÁTSÁGRÓL (104’)(12)

19:50 SZENVEDÉLYES SZOMSZÉDOK (82’)(16)

Vicces tanulmány az emberi kapcsolatokról.

május 30. vasárnap

16:10 SZÖRNYELLA (134’)(12E)

A film megjelenése változhat.

18:40 A BECSÚSZÓ SZERELEM (92’)(12)

Nagy Viktor Oscar filmje / vígjáték.

20:30 DIANA ESKÜVŐJE (87’)(16)

Remek norvég vígjáték.

június 1. kedd

16:40 EGY ÉVEM SALINGERREL (101’)(12)

Asszisztensnek lenni a világhírű írónál.

18:30 EGEREK ÉS EMBEREK (106’)(12)

CineBook sorozat.

20:20 THE DOORMAN – TÖBB MINT PORTÁS 
(97’)(16)

Ruby Rose és Jean Reno főszereplésével.

június 2. szerda

14:30 TOM ÉS JERRY (101’)(6E)

16:20 A KIVÉGZŐOSZTAG (104’)(12)

Ki Dzsongnam titokzatos halála.

18:15 SPIRÁL (100’)(16)

Felméri Cecília filmje, Borbély Alexandra 
főszereplésével.

20:00 GYILKOS SZEREPBEN (132’)(16)

Hamisítatlan skandináv krimi.

GYEREK

SzeNTeNDrei KUlTUrÁliS KÖzPONT

Dunakorzó 18.

www.szentendreprogram.hu

május 30. vasárnap 10:00 – 18:00

SZENTENDREI GYEREKNAP

Ingyenes, egyénileg bejárható hétpróbás 
sétával várjuk Szentendre belvárosába a 
gyermekeket, családokat.
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Hajnalvárás – virtuális kiállítástúra Ámos imre művei között
Ámos Imre, eredeti nevén 

Ungár Imre, 1907. december 

7-én született Nagykállón. 

Felesége, Anna Margit visz-

szaemlékezése szerint „álmos 

természetűnek” tartotta ma-

gát, ezért kezdte korai képeit 

Ungár Álmos Imreként szignál-

ni. 1934-ben aztán hivatalosan 

Ámosra változtatta – egy év 

múlva pedig feleségül vette 

Anna Margitot.

Az édesapa 1912-ben bekövet-

kezett korai halála miatt, édes-

anyja két gyermekével haza-

költözik a szülői házba, Ámos 

Imre ötéves korától a nagyapai 

ház légkörében nevelkedett.

Festészetét erősen meghatá-

rozták gyermekkori élményei, 

vallásos neveltetése, a nagy-

kállói haszid miliő, nem véletlen 

tehát, hogy amikor 1937-ben 

Párizsban járt, megismerkedett 

Marc Chagall-lal is. Pályája kez-

detén még idilli, időtlen térbe 

helyezett, sokalakos kompozí-

ciókat festett: kúthoz igyekvő 

mélabús asszonyokat, medi-

tatív nyugalmú férfialakokat. 

1931-től szerepelt kiállításokon, 

1936-tól pedig nyaranta Szent-

endrén alkotott, ahol Korniss 

Dezső és Vajda Lajos is a baráti 

körükhöz tartozott.

1936–37-től kezdve, részben a 

Párizsban megismert Chagall 

hatására, figyelme a „szubjek-

tív álomképek és víziók” meg-

jelenítése felé fordul, ettől 

kezdve még inkább jellemző 

képeire az az álomszerű, de in-

kább szorongatóan szürreális 

világ, ami Chagallal rokonítja. 

Képein számtalan szimbólu-

mot használ: a kakas, a létra, 

az angyal, a tűz megannyi 

kibontásra váró és megfej-

tendő festői metafora. Ámos 

egyedülálló emberi és művé-

szi teljesítménye, hogy akkor 

is alkotott, amikor az emberi 

szellem megtörni látszott és 

elnémult. 1940-től többször 

vitték el munkaszolgálatra, az 

itt eltöltött hónapok áthangol-

ták festészetét: a színek elsö-

tétedtek, a tárgyak és emberi 

alakok körvonalai szorongató 

béklyóvá váltak, színek nélkül 

pedig már csak a rajz vált szin-

te kizárólagos eszközévé.

1944 nyarán Németországig 

hurcolták, ahol feltehetően egy 

türingiai lágerben halt meg – 

halálának pontos időpontja 

nem ismert.

A Hajnalvárás című kiállítás 

virtuális tárlat formájában válik 

most elérhetővé az érdeklődők 

számára. A kiállítás kizárólag a 

Ferenczy Múzeumi Centrum 

tulajdonában lévő művekből 

válogat, a korai festményektől 

az utolsó művekig mutatva át-

fogó képet Ámos Imre töredé-

kes, de kimagasló jelentőségű 

életművéből.

A Hajnalvárás – Válogatás 

Ámos Imre műveiből című 

virtuális kiállítást a Ferenczy 

Múzeumi Centrum webolda-

lán (www.muzeumicentrum.

hu) van lehetőség bejárni, 

többek között Vajda Lajos, Bar-

csay Jenő, Ferenczy Noémi és 

Kmetty János tárlata mellett.

Kitartó kajakosok Szentendrén
„Endurance Mission” – azaz „Kitartás küldetés”. És igen, talán a 

kitartás szó adja vissza a legjobban az üzenetét Kis Klaudia és 

Varga Richárd vállalásának, ami nem kevesebb, mint végigevezni 

a Dunán kajakkal fölfelé, a torkolattól a forrásig. Nem mindennapi 

túrájuk 70. napján, 1706 km után érték el városunkat, ahol több 

mosolygós szentendrei a partról integetve, két lelkes kajakos pe-

dig a vízen kísérve bíztatta őket. Útjuk, ami a sportteljesítményen 

kívül jótékonysági célt is szolgál, napi szinten nyomon követhető 

a Facebook-on (Endurance Missions by Kayakcrazyric), de „A 

Duna – árral szemben” című BBC-s filmsorozat szerzője, Nick 

Thorpe is készít egy összeállítást a vállalásukról.

Imre Balázs

Munkaszolgálaton, 1943.

Kagylószedők, 1934.

Ámos Imre | Fotó: nagykallo.hu

Naplemente, 1940.

Síró angyal, 1943.
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Mi vagyunk a saját mesénk hősei

A gyerekkorból kilépve az ember könnyen zárja ki a meséket az életéből, azt 
gondolván, hogy azokat kinőtte. Ugyanakkor létezik egy szemlélet, amely mára 
terápiás módszerré nőtte ki magát, s ami szerint a mesék életünk végéig érvényes 
üzenettel szolgálnak.

A mesékben igazi hősök vannak. A mese 

kiinduló helyzetében a hős konfliktusba 

kerül a környezetével, ezért elindul mese-

beli útján, hogy eljusson a megoldásig. Az 

elindulás jelképes. Azt jelenti, hogy készek 

vagyunk felvállalni személyes sorsunkat 

és boldogságunk, békességünk érdeké-

ben leküzdeni az elénk háruló akadályokat, 

vagyis megvívni a harcot a „sárkányaink-

kal”. Fontos motívum, hogy a hősnek vég-

tére is egyedül kell végighaladnia az úton, 

vagyis neki magának kell a személyes bol-

dogságáért erőfeszítéseket tennie.

A hősnek, aki eltéved a sűrű erdőben, 

döntési helyzetekre kell válaszokat adni. A 

mese hitet tesz amellett, hogy akármilyen 

nehézséggel találjuk szembe magunkat, 

ha készek vagyunk erőfeszítéseket ten-

ni a boldogulásért, megtaláljuk azt, amit 

keresünk. A mese erkölcsi rendje: „jó tett 

helyében jót várj”.

Ebben segít Borbély Veronika, mesete-

rapeuta. Vele beszélgettem a mesékről, 

hősökről és az élet buktatóiról. Ő maga 

elsősorban a Kincskereső Meseterápiás 

Módszert alkalmazza és oktatja.

– Ez egy pszichológiai és pedagógiai 

módszer, mely egészségvédelemre és 

személyiségfejlesztésre is használható, 

legfőképpen pedagógusok, pszichológu-

sok, segítő szakmában dolgozók tanulják, 

alkalmazzák saját kompetenciáikon belül. 

Boldizsár Ildikó gondolatai állnak hozzám 

a legközelebb: „Még egyetlen mese sem 

gyógyított meg senkit. Abban a változási, 

fejlődési folyamatban, valamint létezési 

és gondolkodási módban van a gyógyító 

erő, amit a mese elindít. A cselekvésre való 

hajlandóságban és képességben, amit a 

mese pusztán aktivizál a rejtett lehetősé-

gek megtalálásában. Abban a világképben, 

amelynek alapja a gondolat, a szó és a tett 

egysége: azt mondjuk, amit gondolunk, és 

azt tesszük, amit mondunk.”

Bár nem könnyű elképzelni, hogyan se-

gíthet egy mese, Borbély Veronika szerint 

elmondani pedig szinte lehetetlen, de a 

mese mint terápiás módszer mégis mű-

ködőképes, és bizonyított.

– Nagyon nehéz erről úgy beszélni –

vallja a terapeuta –, hogy az ember nem 

tapasztalta meg, mi is történik egy mese-

terápiás folyamatban. Nem a matériában 

vagyunk benne, hanem a szellemi síkban, 

ahol a dolgok egylényegűek, és minden 

mindennel összeér. A Kincskereső Me-

seterápiás Módszerben a mese egy pro-

jekciós felület. Összeköttetést teremt a 

belső és a külső világ között. Ebben segít 

eszközként az agyagozás, olajpasztellel, 

porpasztellel való alkotási folyamat, ami-

kor a mese képeit alkotják meg a résztve-

vők. Csak az érzelmi szinttel foglalkozunk, 

benyomásokat és érzéseket osztunk meg 

egymással a mese és az alkotások segít-

ségével. Ahogy a mese szimbolikus képei 

által megfogalmazódik egy-egy problé-

ma, nehézség, elakadás, hősiesség, az 

nekem mindig egy csoda. Az életünkben, 

csakúgy, mint a mesében elindul a hős, 

megborul a rend, bonyodalmak, próbaté-

telek várnak ránk, növekedünk, fejlődünk, 

közben az élet dolgai ránk rakódnak. Van, 

aki kemény kenyeret kap, más puhát, van, 

akinek az édesanyja hamuba sült pogá-

csát süt. Ahány történet, annyi útnak indu-

lás és annyi hős. A terápia elején rá lehet 

látni arra, hogy ki-ki milyen útravalót ka-

pott otthonról, mi is van az ő batyujában. 

Azért szeretek mesékkel dolgozni, mert 

eltávolít a valóságtól, és távolról tudunk 

rátekinteni önmagunkra. A madártávlat 

pedig sokat segít.

Borbély Veronika kompetenciája alapján 

lelkileg egészséges emberekkel dolgo-

zik. Életvezetési kérdésekben, elakadások, 

krízisek, konfliktusok, a hétköznapokban 

megélt problémák üzeneteinek megérté-

sében tud segíteni.

– Én az indulást tudom segíteni az úton, 

de azt gondolom, hogy segítők nélkül nin-

csenek hősök – mondja a terapeuta.

Na, de ki a hős? – kerestük a választ e heti 

lapszámunkban. A meseterápia egyik 

mesterét, Boldizsár Ildikót idézzük: „A me-

sehős attól lesz HŐS, hogy megy, amerre 

a szeme lát. Nyitott szemmel jár-kel a vi-

lágban, érzékeli mindazt, ami az útja során 

megmutatkozik számára, reagál a látottak-

Borbély veronika

Mentálhigiénés szakember. Antalfai Márta és Boldizsár Ildikó meseterápiás módszerein 

nevelkedett. A Kincskereső Meseterápiás Módszert oktatója, csoportokat és egyéni 

meseterápiákat vezet. Emellett problémás szerhasználó fiatalokkal dolgozik egy ala-

pítványnál.

Fotó: Bellai László
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ra, a megtapasztaltakra, azaz: lát.” Borbély 

Veronika pedig úgy véli:

– Azt nevezzük hősnek, aki meg tudja 

küzdeni a saját életében azt, amiért útnak 

indult. Ebből következik, hogy fontos cél, 

hogy a saját életünkben is hőssé váljunk. 

A hős a története által válik hőssé, sok-sok 

megpróbáltatáson kell keresztülmennie. 

És amikor visszanéz az élet meséjére, ak-

kor azt mondja, hogy ez igen, én ezt meg-

küzdöttem, „elfájtam”.

Bár nekem nem volt egyértelmű, de nem 

véletlen, hogy a meseterapeuták nép-

meséket használnak a munkájuk során. A 

népmeséket, amelyek a legtisztább embe-

ri bölcsességeket tartalmazzák, évszáza-

dok kollektív tudása formálta, csiszolta. A 

„történeti mag” valamennyi nép mesekin-

csében fellelhető, azaz univerzális.

– A műmesét egyvalaki írta, ezért abban 

a szerző saját sorsa és története is benne 

van. A népmesékben az ősi, archetipikus 

minták jelennek meg, amit a mese segít 

felszínre hozni, és így tudunk hozzájuk kap-

csolódni – magyarázta Borbély Veronika, 

aki utánajárt az ismert Só-mesének, ahol a 

királylány úgy szereti az apját, mint a sót. 

Kiderült, hogy más kultúrkörökben is fel-

lelhető ez a történet. Az ő kedvenc válto-

zata egy indiai mese: A napékszer-ládika.

Borbély Veronika nőknek tart kurzusokat, 

mert a női lélek útja érdekli, a fejlődési le-

hetőségek, hogy hogyan tudnak a nők hős-

sé válni a saját életükben, hogyan kezelik 

az elakadásokat a nehézségeket, a másik 

nemhez való kapcsolódást.

– Engem az érdekel, hogy a szorongató, 

nehéz élethelyzetekből hogyan lehet ki-

jönni, és a mese ebben sokat tud segíteni. 

Nem ajtóstul ront a házba, csak kinyitja az 

ajtót, megnézi mi van mögötte, és vissza-

zárja. Legközelebb lehet, hogy már kicsit 

jobban kitárja az ajtót, majd visszazárja. Te-

rapeutaként az a dolgom, hogy segítsem 

a lélekajtót nyitogatni, míg eljut odáig az 

illető, hogy átlép rajta. Ott kezdődik a mun-

ka, amit lehet, hogy más szakember segít-

ségével tud majd folytatni. A terápia során 

előkerülnek olyan történetek is, amelyek 

nagyon fontosak. Hiszen a mesékben is 

gyakran megjelenik az a tételmondat: „és 

ő elmesélte az ő történetét”.

Ha valaki elmeséli a történetét, már ezzel 

elindulhat a hőssé válás, ami azt jelenti, 

hogy szembe tudok nézni a nehézségeim-

mel, és önreflexíven tudok ezzel dolgozni 

– fejti ki a terapeuta.

Manapság sokaknak kell hőssé válniuk saját 

életükben. A Covid hatása erőteljesen meg-

jelenik mind lelki, mind fizikai síkon. Bor-

bély Veronika kamaszokkal is dolgozik. Ők 

az egyik nagy vesztesei a vírusnak. Közülük 

sokan maradtak szülő vagy szülők nélkül.

– Ősszel veszteségfeldolgozó csoportot 

szeretnénk indítani – tudjuk meg tőle –, 

mert azt látjuk, hogy az identitásválság kö-

zepette sok kamasz szembesült valame-

lyik vagy mindkét szülője halálával. Ezek-

ből a kölykökből, ezekkel a történetekkel, 

ezzel az indulással, hogyan lesznek hősök? 

Mit tudok én segítőként ebbe belerakni? 

Most rendetlenség, káosz van, hogy lehet 

innen elindulni, és hőssé válni? – teszi fel 

a kérdést a szakember.

Nem könnyű erre válaszolni. Pedig ezek-

nek a gyerekeknek válaszokra van szük-

ségük.

Zimre Zsuzsa

Szentendre hőse: Kucsera ferenc (1892–1919)
Kucsera Ferenc Léván született 1892-

ben. Már gyermekkorában a papi pálya 

vonzotta. 1915-ben került Szentendrére 

segédlelkészként. Egyházi teendői mel-

lett szerkesztette a helyi újságot, valamint 

egyedül látta el a város összes iskolájá-

nak hitoktató tevékenységét, így hamar 

népszerűvé vált katolikus körökben és 

azokon kívül is. Tanítványaival szeretettel 

bánt, és amikor a Tanácsköztársaság kor-

mánya betiltotta az iskolai hittanórákat, ő 

saját lakására hívta diákjait, és zenés-raj-

zos foglalkozásokon keresztül tanította 

nekik a bibliai történeteket.

A kommunista hatalomátvételt köve-

tően, 1918-ban került Kucsera Ferenc 

politikai támadások kereszttüzébe val-

lásos tevékenysége és rendszerkritikus 

megszólalásai miatt. Az ellene irányuló 

lejárató kampányok és a hivatalából való 

elbocsájtásának követelése után a kom-

munisták 1918 karácsonya előtt néhány 

nappal népgyűlésen mondták ki, hogy a 

káplánnak távoznia kell. Kucsera Ferenc 

az esztergomi prímásnál keresett mene-

déket, de karácsony napján az egyház 

javaslata ellenére, önnön akaratából visz-

szatért Szentendrére, s az aznap reggeli 

miséket már ő tartotta.

Márciusban Kucsera Ferencet kényszer-

rel mondatták le a szentendrei újság 

szerkesztéséről, az iskolákat, melyekben 

tanított, államosították. Egy házkutatás 

során lefoglalták kritikai hangvételű 

cikkeit, melyek miatt egy napot kellett 

rendőrségi fogdában töltenie. Szentmi-

séi megtartására nem kapott engedélyt, 

de ennek ellenére folytatta prédikációit, 

amiért a községházára vitték, és csak az 

őt támogató tömeg követelésére enged-

ték szabadon.

A tragédia végül júniusig váratott magá-

ra. Az ellenforradalom hírére a szentend-

rei polgárok összefogtak, és támadást 

szerveztek az elnyomó erők ellen. Harc-

ra hívó egyezményes jelként a templo-

mi harangok félreverését választották, 

ehhez a harangozótól szerezték meg 

a kulcsot. A polgárok végül sikeresen 

lefegyverezték a tisztviselőket, akik el-

menekültek Szentendréről. A forrada-

lom azonban megbukott, Szentendrére 

is bevonultak a vörös csapatok. Kucsera 

Ferenc és Kada Mihály plébános a fe-

nyegetés ellenére is a városban maradt, 

hogy rendelkezésre tudjanak állni abban 

az esetben, ha kivégzésekre kerülne 

sor, és valaki papot kérne. Szentendre 

új, teljhatalmú parancsnokai – ismervén 

korábbi, rendszerkritikus tevékenysége-

inek sorát – Kucsera Ferencet eleinte a 

harangok félreverése miatt vallatták ki, 

majd, amikor az atya megtagadta a vá-

laszadást, halálra ítélték. 1919. június 25-

én, este fél 12-kor került sor a kivégzésre 

a Duna parton. A holttestet elrettentésül 

a helyszínen hagyták reggelig. Több-

szöri újratemetés után a fiatal káplán 

földi maradványai a Kálvária kertjében 

leltek végső nyugvóhelyre. Kivégzésé-

nek helyén korábban emlékkereszt állt, 

1980-ban azonban itt állították fel Farkas 

Ádám Köszöntő című betonszobrát. Az 

új Kucsera-emlékkereszt 1993-ban ke-

rült a Duna partra, a történtek helyétől 

néhány méterrel északabbra, Leányfalu 

felé – amerre kivégzése pillanatában az 

atya nézett.

Kucsera Ferenc halálának 100. évfordu-

lója alkalmából 2019-ben Szentendre 

Város Képviselő-testülete június 25-ét 

felvette a városi ünnepek sorába.

Források:

kucsera100.com

muzeumicentrum.hu/kucsera- 

ferenc-martiriuma

szentendre.hu/szentendre-martirja-ku-

csera-ferenc-elete-es-halala-iii

Szuromi Imre: Kucsera Ferenc-emlékkereszt, 
1993 I Fotó: Bellai László
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Végtelen indián nyár

A Vadkacsa Egyesület Leányfalun, a Petőfi sétányon található 
idilli, gyönyörűséges helyen. Aki idetéved, azonnal beleszeret 
a festői környékbe, a hely hangulatába. A civil szervezet 
megmozgat mindenkit, gyerekké varázsolja a felnőtteket is.

Jó lenne végteleníteni a gyerekkort, hogy 

megmaradjon a játék öröme, az önfeledt 

kikapcsolódás mámora. Vannak embe-

rek, talán nem is kevesen, akiknek sikerült 

mindez, mert úgy éltek, élnek felnőttként 

is, mintha még mindig gyerekkori álmaikat 

kergetnék, valósítanák meg. Ilyen volt Pere-

házy Pál is. Szomorú, hogy múlt időben kell 

írni róla, de az a hatvannégy esztendő, amit 

kapott a teremtőtől, az bizony olyan mozgal-

mas és tartalmas volt, mintha százhúsz évig 

élt volna. Pepe – ahogy barátai, ismerősei, 

tisztelői becézték őt – 2020 nyarán hunyt 

el, hosszantartó, türelemmel viselt súlyos 

betegség után. Kultikus figura volt, ha sza-

bad ezt a kifejezést használni egy bohém, 

természetimádó, örök csavargóra. Bejárta 

a világot, és bebarangolta Magyarország 

legrejtettebb zugait is, s hogy mindez mi-

lyen hatással volt rá, azt pontosan jelzi, 

hogy három könyvvel is megajándékozta 

az utókort. A Kubai ponyva, az Indián mesék 

és az Egy dél-amerikai csavargás hangszínei 

mind-mind felejthetetlen kalandok, külön-

leges utak lenyomatai, melyekben mintha 

végtelenített gyerekkorát élte volna tovább. 

De öröksége itt van velünk, közöttünk is. Aki 

már egyszer kapcsolatba került a Vadkacsa 

Egyesülettel, az bizonyíthatja mindezt. Pe-

reházy Pál szellemisége él, nagyon is él… 

Fia, Pereházy Gergely így emlékszik vissza 

a kezdetekre:

„Apuék annak idején Pismányban éltek, 

azt mondogatta magáról, hogy ő egy igazi 

hegyi gyerek, aztán mégiscsak leköltöztek, 

úgymond a síkságra. Leányfalun találtunk új 

otthonra és nem is volt kérdéses, hogy onnan-

tól kezdve a Duna közelsége, a folyó kínálta 

kalandok meghatározzák majd az életünket. 

Jövőre lesz harminc esztendeje, hogy meg-

alakult a Vadkacsa Egyesület, apám az egyik 

alapító tag, és arra is emlékszem, hogy mind-

ez egy emlékezetes Rába-túrán történt, ott 

jött az ötlet, hogy tegyék szervezetté mindazt, 

amit addig is csináltak, legyen neve a gye-

reknek, legyenek célok, állandó programok, 

megvalósítandó álmok és legyen minél több 

tag, aki ide, azaz közénk tartozik…”

Pereházy Gergely a Bárczi Gusztáv Általá-

nos Iskolában tanít, hihetetlen empátiával 

és türelemmel. Fogalmazhatnánk úgy is, 

hogy a kalandok vízen és szárazon afféle 

hobbitevékenységet jelentenek számára, 

kikapcsolódást, mozgást a jó levegőn, de 

ennél többről van szó. Nála ez életstílus, 

vagy még annál is több. „Nagyjából száz 

tagja van az egyesületnek – tudjuk meg tőle 

–, akik rendszeresen tagdíjat fizetnek, és ösz-

szetartóak a végtelenségig. Én annak idején 

apu mellett szerettem bele a vízen járásba, a 

hegyek meghódításába, a Duna sodrásába, 

a Rába folyó szertelenségébe, amely mellett 

rendszeresen szarvasok tűnnek fel, igazi vad-

regényes táj. Nagyjából ötszáz hosszabb-rö-

videbb út van mögöttem, telis-tele élménnyel. 

Boldog vagyok, amikor elégedett, mosolygó 

gyerekeket és felnőtteket látok magam kö-

rül, akik az egyesület segítségével eveznek, 

hegyet másznak, kajakkal, kenuval szelik az 

olykor haragos folyót. Céljaink között szere-

pel, hogy megtanítsuk tisztelni a folyót, hogy 

a gyerekek ne féljenek a víztől, élvezzék az 

evezést, a különleges élményt, amit a Duna, 

a Rába, az Ipoly, vagy a Holt-Tisza adhat…”

A Vadkacsa Egyesület elkötelezett a vízi-

túrázás népszerűsítésében. De az egyik 

legnépszerűbb „ajándéka” az érdeklődők 

számára az indiántáborok szervezése. Mint-

ha Winnetou és Old Shatterhand, Karl May 

regényhőseinek társaságában töltene el né-

hány napot az ember. Lehet kajakot, kenut 

bérelni, az egyesület a felszerelések szállí-

tását is megszervezi. Számos programmal 

várják a saját egyesületi tagok mellett az 

érdeklődőket is.

„Rengeteg ötletünk van, de egyelőre kivárunk 

a járványhelyzet miatt. Látom, hallom, érzé-

kelem, hogy egyre szabadabban lehet majd 

mozogni, csakhogy mi szabadidős egye-

sületként, vízitúra szervezőként még nem 

tudjuk, hogy pontosan mi vonatkozik ránk, 

mi az, amit újra meghirdethetünk, és mi az, 

amivel még mindig várnunk kell…” – tájékoz-

tat Pereházy Gergely, aki túl a negyvenen 

is gyermeki lelkesedéssel beszél a túrák-

ról. Arról az életformáról, amellyel annak 

idején az édesapja ajándékozta meg. Ha 

majd kinyílik az összes kapu körülöttünk és 

visszasétálhatunk korábbi életünkbe, ak-

kor Pepe fia – apjához hasonlóan – elvezet 

mindenkit a mesék világába, ahol mesebeli 

tájak és gyermekkori hőseink várnak ránk. 

Leányfalun és a képzeletünkben.

Sinkovics Gábor

Céljaink között szerepel, hogy megtanítsuk 
tisztelni a folyót, hogy a gyerekek ne féljenek 
a víztől, élvezzék az evezést.

Pereházy Gergely

Pereházy Anna az egyesület központja udvarán
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futások vagy futásokk

„Amíg nem adod fel, addig legyőzhetet-

len vagy”

Jó lenne futni! Most végre elkezdem! Na, 

majd holnap! Futok, ha kergetnek! Mégis 

csak el kellene indulni! Fusson, akinek tíz 

anyja van. Na jó, ma biztosan megugrom…

Ismerős mondatok? Többen már a futás 

gondolatától sokkhatás alá kerülnek, míg 

mások el sem tudják képzelni a minden-

napokat nélküle.

A futást különböző okokból 

választjuk, mint például: 

fogyni szeretnék, egészsé-

gesebben kellene élnem, a 

konditermet nem szeretem, 

a barátnőm is elkezdte, vég-

re kikapcsolhatok a pörgés-

ből, szuper jól nézek ki az új 

futóruhában, stb.

Ám a futás halogatásának 

vagy gyors befejezésének is 

több oka lehet: nincs rá időm, 

nem gondoltam, hogy eny-

nyire fárasztó, öt perc után 

nincs levegőm, borzasztóan 

unalmas, egyszerűen utálok futni.

Ki-ki döntse el, hogy melyik csoportba 

tartozik. Egy dolgot viszont bizonyo-

san állíthatunk: futni megéri! A WHO, 

az Egészségügyi Világszervezet adatai 

alapján évente világszerte kb. 3,2 millió 

haláleset közvetett okozója lehet az in-

aktív életmód. A rendszeres testmozgás 

elengedhetetlen tartozéka kell legyen 

mindennapjainknak. Ergo, futni jobban 

megéri, mint nem futni. Ezalatt termé-

szetesen nem a maratoni távokat vagy 

a brutál futásokat értem. A kocogás, a 

futások közbeni sétálások pont annyira 

hasznosak, mint az előbb említettek. A 

hangsúly nem az intenzitáson van, ha-

nem a rendszerességen.

Nehéz elkezdeni? Igen, tényleg nehéz. De 

nem lehetetlen! Csak döntés kérdése. Ha 

megvan az elhatározás a következőkre 

kell figyelni:

1. Szerezzünk be egy jó futócipőt! Fontos, 

hogy megfelelő legyen, így nem baj, ha 

szakértőhöz fordulunk.

2. Tartsuk be a fokozatosság elvét! Egy-

általán nem baj, ha az első alkalommal 

nem egy fél maratonnal kezdünk. Sőt! 

Kezdjünk alacsonyabb intenzitású test-

mozgással. Lassú kocogások mellett 

beiktathatunk sétákat, melyeket idővel 

kezdjünk rövidíteni, majd szép lassan el-

hagyni. Ha sikerül folyamatos tempóban 

kocogni/futni, onnantól apránként emel-

hetjük a távokat.

3. Figyeljük a testünket! Szervezetünk 

azonnal jelez, ha fájdalom vagy problé-

ma lép fel. Ilyenkor lépjünk vissza egy 

lépcsőfokot, legyünk körültekintőbbek, 

de ne álljunk le! Fontos, az is, hogy ne 

hajszoljuk túl magunkat.

3. Magunkért fussunk és ne másokért! A 

futást éljük meg örömforrásként, és ne 

egy szükséges rossz eszközként céljaink 

eléréséhez, pl. „jó, persze, futok, mert at-

tól fogyni fogok, csak tudnám, hogy miért 

nem lehet e nélkül is ledobni a kilókat”. 

Fontos tudni, hogy a nemkívánatos test-

súly felesleggel kimondottan ártunk a 

szervezetünknek. Érezd jól 

magát, és fogja fel úgy, hogy 

ez az ÉN IDŐM!

4. Legyen célunk! Célok nél-

kül nincs motiváció és nincs 

lendület. Olyan célt válasz-

szunk, ami kihívást jelent, 

de teljesíthető. Ha megvan 

az első ezer méter, legyen 

cél, hogy következő kettő 

legyen. Ha szintidőt szeretne 

javítani, akkor legyen az. Min-

dig legyen ok, amiért cipőt 

húzunk és elindulunk.

Szentendrén élmény futónak 

lenni. Nincs olyan időszak, hogy ne ta-

lálkozzak egy-két futóval, akik lelkesen 

integetnek vissza, érzékeltetve ezzel 

összetartozásunkat, szolidaritásunkat 

egymás iránt.

Ha a fentiek elolvasása után csak egy 

kicsit is elgondolkodott azon, hogy mi 

lenne, ha sétálna vagy kocogna egy na-

gyot, ne habozzon! Ez legyen Önnek a 

mai ÉN IDŐM!

„Ami ma még lehetetlennek tűnik, ké-

sőbb már csak bemelegítés lesz”

Gergi Erna

Valami Amerika
valószínű kevés az olyan ember, akinek a fenti címről elsőre nem a nagysikerű film jut 

eszébe. Most mégis más aspektusban láttatjuk Amerikát.

A Szentendre Sleepwalkers baseball csa-

patánál jártam, ahol igazi amerikai hangu-

lat fogadott, de nem csak a nyelvhasználat 

és az amerikai edzők miatt. Repkedtek a 

szakkifejezések, minden játékos baseball 

sapkában és a sportágnak megfelelő ru-

házatban vett részt az edzésen.

A baseball-élet 2014-ben indult újra az 

izbégi sportpálya mellett. Szinte az ala-

poktól újra kellett építeni a pályát, de az 

amerikai vezetők mellett egy kisebb lelkes 

csapat és külföldi támogatások révén si-

került minőségi munkát végezni.

Benkő Istvánnal, az egyesület elnökével, a 

helyi baseball újragondolójával a jelenlegi 

helyzetről beszélgettem.

„A sportpályát a Szentlászlói úttól egészen 

a patakig az egyesület bérli az önkormány-

zattól. Így a közösségi futópálya részbeni 

karbantartása is a mi feladatunk, annak 

ellenére, hogy bárki, bármikor szabadon 

használhatja. A futópályán való tartózko-

dás az edzések és mérkőzések ideje alatt az 

elütött labdák miatt, igen veszélyes is lehet, 

így védőhálók felépítésével óvjuk a futókat. 

Van még feladatunk, hogy szebb és profesz-

szionálisabb pályát hozzunk létre, de mint 

mindenhez, ehhez is támogatás szükséges.

Jelenleg közel hatvan igazolt versenyzőnk 

van, akik az utánpótlás és a két felnőtt 

bajnokságban vesznek rsézt. Igazolt ver-

senyzőink többnyire szentendreiek, aminek 

nagyon örülünk. Az egészen kicsik, a Tee-

ball sporton keresztül ismerkednek meg a 

játék alapjaival. A fiatalok hetente kétszer, 

a felnőttek háromszor edzenek. Az igazi ál-

mom, hogy női softball csapatunk is legyen, 

de ehhez még várjuk a lelkes jelentkezőket. 

Külön örülnénk annak is, ha nézőket tud-

nánk csalogatni a mérkőzésekre.”

Beszélgetésünk alatt is folyt a munka pá-

lyán. A fiatalok dobásokat és ütéseket gya-

koroltak, az újoncok a Tee-ball állvánnyal 

ismerkedtek, a felnőttek a játékot gyako-

rolták. Az ifjoncok edzéseit a magyar válo-

gatott kispadjáról is ismert Radácsi András 

vezeti, aki végtelen türelemmel és szeretet-

tel segíti a kis baseball-palánták fejlődését.

Miért érdemes elkezdeni baseballozni?

Ha egy gyereknek botot és követ adunk 

a kezébe, biztosan elkezdi ütni azt. Olyan 

Fotó: Daniel Reche/pexels.com
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fundamentális alapkészsé-

get fejlesztünk – labdaérzék, 

mozgáskoordináció, helyvál-

toztató mozgások, irányvál-

tások –, ami a későbbiekben 

más területen is hasznos lesz. 

S mindezt úgy, hogy nem kell 

korosztályhoz kötötten ide-

jekorán elkezdeni. Bármely 

korosztály, előzetesen szer-

zett tudás nélkül is elkezdheti 

nálunk a munkát. Az ügyeseb-

bek gyorsan helyet kapnak a 

korosztályos csapatban is. 

Aki kipróbálja, élménnyel a 

hátizsákjában megy haza, és 

valószínű, hogy a következő 

alkalomra is jönni szeretne. A 

fentiek mellett a jó társaság, 

a nyelvtanulás és az élmény 

az, amiért érdemes hozzánk 

lejönni.

Mi az a három képesség, ami 

elengedhetetlen ahhoz, hogy 

sikeres legyen valaki ebben a 

sportágban?

Elsősorban fejben kell na-

gyon összeszedettnek lenni. A baseball 

nem csak fizikai sport. Tudni kell erősen 

és jól dobni, tudni kell erősen és jól ütni, 

de ezek mellett a legfontosabb, hogy 

megértsük a játékot. Taktikai szituációk, 

komplex feladatok, alkalmazkodóképes-

ség is szükséges. Fontos továbbá a szem-

kéz koordináció. A kevésbé ügyes kézzel 

elkapjuk, míg az ügyesebbikkel dobunk. 

Ezzel is fejlődik mindkét kéz egyidejű 

használta, ami az agyi működésre van 

igen jó hatással. Végül és nem utolsó-

sorban pedig az érdeklődés, a jókedv és 

a kitartás.

És vajon mit ad a baseball azoknak, akik 

csak most kezdték el, s mit azoknak, akik 

már évek óta űzik?

Vass Kamilla (16 éves)

„Három éve kerültem ide, és azonnali sze-

relem volt. A csapat befogadó és elfoga-

dó, nagyon szeretem őket. Kihívást jelent 

a fiúkkal együtt játszani, de pont ez teszi 

különlegessé. Mellettük folya-

matosan fejlődhetek és arra 

inspirál, hogy még jobb legyek.”

Balikó Virág (18 éves)

„Olyan sportot kerestem, ahol 

az életkorom nem hátrány. 

Soha nem foglalkoztam ezzel 

a sporttal, de ez itt nem hát-

rány. Türelmesen foglalkoznak 

velem, izgalmas és élvezetes 

pillanatokat ad nekem.”

Deszéri Zsigmond (17 éves)

„Négy éve kezdtem el a játé-

kot, azóta is élvezem minden 

pillanatát. NB II-es és NB III-as 

bajnokságban is játszom, de 

egyelőre nincsenek további 

nagy terveim.”

Benkő István elnök nem en-

gedett el anélkül, hogy ki ne 

próbáljam legalább az ütést. A 

Tee-ball állványon lévő, majd 

a dobott labdát is sikerült má-

sodszorra eltalálnom. Meg kell 

erősítenem abban az előttem 

szólókat, hogy nagyon élvez-

hető sport a baseball.

Ha valaki még nem találta volna meg azt 

a mozgásformát, amit szívesen végezne, 

annak csak ajánlani tudom.

Mindenkit sok szeretettel várnak az izbégi 

baseball pályára: kezdőt, újrakezdőt, jobb 

vagy balkezest egyaránt.

Elkövetkező mérkőzések:

2021.05.23. 10:00 U15

2021.05.29. 10:00 NB II felnőtt

Gergi Erna

Kézilabda – „The show must go on”
Egy csapat igazi ereje akkor mutatkozik 

meg, amikor a legnagyobb trauma és 

veszteség után is talpra tud állni. Ha egy 

autónak tönkremegy a motorja, hoznak 

egy újat és másnap már megy is tovább. 

Ha egy csapat elveszíti a motorját, az erőt, 

ami hajtja és űzi őket előre, szinte lehetet-

len másnap újra elindulni. A szentendrei 

kézis lányok 2021. novemberében végleg 

elveszítették azt az embert, aki 

számukra a motor, a szív, az erő 

és maga a kézilabda volt. A baj-

nokság azonban nem áll meg, 

annak mennie kell tovább, 

ahogy azt Queen is megéne-

kelte: „The show must go on”

A Szentendrei NKE a 

2019/2020-as szezon kiváló 

eredményével kivívta magának 

a szerepelés jogát magasabb 

osztályban. Az idei idényben a 

nagyon erős, tizenkét csapatos 

NB I/B Nyugati csoportjában 

kezdte meg a küzdelmeket.

Kovács Rebekától kaptunk helyzetjelentést 

a csapatról és az ősztől mostanáig történt 

eseményekről:

– Kemény, de jó hangulatban történő ala-

pozás után, igen jól indítottuk a szezont, 

hiszen az első mérkőzésünket győzelem-

mel zártuk. A következő időszakban saj-

nos ellenfeleink sorra fölénk kerekedtek, 

nem tudtuk hozni az első meccsen nyúj-

tott jó teljesítményt. A vírushelyzetben is 

az elvárt lelkesedéssel és fegyelmezett-

séggel vettünk részt a mérkőzéseken, s a 

vereség ellenére is megpróbáltuk kihozni 

magunkból a maximumot. Nagy megráz-

kódtatást jelentett számunkra, hogy elve-

szítettük azt az embert, aki minden idejét 

és energiáját a csapat felkészülésének 

és összetartásának szentelte, azt az em-

bert, aki nélkül nem lenne a 

mai napig is működő egyesü-

letünk. Grósz János, csapatunk 

vezetőedzője és egyesületünk 

elnöke 2020. november 14-én 

elhunyt. Sok idő és összetartás 

kellett mind a csapat, mind az 

edzők részéről, hiszen elnö-

künk elvesztése és hiánya a 

mai napig is megviseli a játé-

kosokat.

A csapat január elején kezdett 

újra pályára lépni, köszönhe-

tően Gróz-Rovnyai Mariann 

és Rapi Róbert edzőnek, akik 

Meccs a Sleepwalkers pályáján | Fotó: Fekete István
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minden erejükkel és kitartásukkal újra 

csapatot tudtak kovácsolni belőlünk. 

Magunkért, értük és Janóért edzettünk 

és küzdöttünk.

A szezon második felének az elején meg-

lehetősen hullámzó játékot produkáltunk, 

hiszen egy kötelező mérkőzést vesztettünk 

el. A kudarc ellenére a csapat egysége-

sen talpra tudott állni és az edzőktől elvárt 

eredmény tükrében tudtunk kézilabdáz-

ni. Sajnos sorozatos sérülések nehezítik a 

munkánkat, de töretlenül hajtunk a célunk 

felé. Az elkövetkező időben olyan meccsek 

jönnek majd, ahol a csapatnak kötelezően 

hozni kell a két pontot.

Külön említést érdemel Rácz Réka, aki a 

bajnokság előkelő 10. helyén áll a góllövő 

listán.

Utolsó mérkőzéseink:

– Gárdony-Pázmánd NKK – Szentendrei 

NKE

– Szentendrei NKE – DKKA U20

– Csurgói NKC – Szentendrei NKE

Az utánpótlás bajnokságot a Magyar 

Kézilabda Szövetség a járványhelyzet-

re való tekintettel végleg leállította. A 

fiatalokkal már csak ősszel találkozunk 

újra pályán.

Hajrá lányok! Reméljük a következő sze-

zonban újra a Móricz Zsigmond Gimnázium 

tornatermében szurkolhatunk nektek!

Gergi Erna

labdarúgás körkép
Dunakanyar Se

Az egyesület fiataljai az MLSZ kiemelt és 

regionális bajnokságában szerepelnek,

U12-től az U19-es korosztályig.

Kiemelkedő teljesítményt nyújt az U14 

korosztály, akik jelenleg is listavezetők 

a Regionális „B” csoportban. Huszonhat 

mérkőzésből 24 győzelem, 1 döntetlen 

és 1 vereség a mérlegük. A négy hátralé-

vő meccs nem lesz sétagalopp, hiszen a 

közvetlen mögöttük álló Újpest és REAC 

csapataival is meg kell mérkőzniük. Kü-

lön említést érdemel Egervári Bertalan, 

aki a bajnoksági góllövő lista élén sze-

repel 68 rúgott góllal.

Hasonlóan szépen szerepelnek az U15 

fiatalok, akik jelenleg a bajnokság bron-

zérmet érő 3. helyén állnak. Az ő helyük 

sem biztos, a hátralévő négy mérkőzéstől 

függ a végső helyezésük. Szöllősi Botond 

38 góljával az előkelő 4. helyen áll a gól-

lövő listán.

A bajnokság minden korosztályban ha-

marosan befejeződik. Már csak 3-4 mér-

kőzés van hátra. Szurkoljunk, hogy ezek 

mind győzelemmel végződjenek.

Sze-fi lSe

A csapat a Pest megyei utánpótlás baj-

nokságban szerepel U13, U14, U15 kor-

osztályban. Az idősebbek a II. osztályban 

szerzik a pontokat.

Az U17 csapat jelenleg a 2. helyen áll. 15 

mérkőzésből 11 győzelmet arattak. Tímár-

Tóth Marcell 62 góllal segítette a csapatot 

az eddigi kiváló eredményhez.

Az U13 fiatalok 5 győzelemmel a hátuk 

mögött, jelenleg a 2. helyet foglalják el 

a tabellán. Mindössze egy mérkőzés van 

hátra bajnokságból, így számukra biztos 

éremmel végződik ez a szezon.

Az előző forduló sikeres volt a SZE-FILSE 

számára, hiszen a három csapat három 

győzelmet szerzett.

U14 Perbál – SZE-FI LSE 1:3

U13 Dunabogdány – SZE-FI LSE 2:5

U17 SZE-FI LSE – Leányfalu 11:3

Csak így tovább! Várjuk az újabb sikere-

ket!

SzvSe

Az U14 és U15 a Pest megyei, míg az U19 

és a felnőtt csapatuk a II. osztályú baj-

nokságban szerepelnek.

Az utánpótlás csapatok 3-5 hónap-

ja Novák József személyében új edző 

mellett készülhettek. Nem volt könnyű 

helyzetben „Józsi bá”, hiszen kezdetben 

csak 6-7 gyerek járt edzésre. Már-már a 

visszalépésen gondolkoztak, de végül 

sikerült felduzzasztani a létszámot. Je-

lenleg 20-24 gyermek is rendelkezésre 

áll.

Az U15 csapatot az alsóbb korcsoportos 

fiatalokkal töltik fel, így ők akár 2-3 mér-

kőzést is játszanak egy héten. Két-három 

kiemelkedő képességű játékos van a ke-

retben, a többiek ügyesek és lelkesek. A 

csapatjátékban sokat fejlődtek, de van 

még mit csiszolni és fejleszteni – tudtuk 

meg az edzőtől.

A csapat házi gólkirályai Viszti Máté és 

Horváth Géza.

A felnőttek a tizenhat csapatos bajnok-

ság középmezőnyében (8. hely) helyez-

kednek le, ahonnan van esély előrébb 

lépni, ha a hátralévő hat mérkőzést győ-

zelemmel fejezik be. Hajrá SZVSE!

Közelgő sportesemények:

SZVSE (Izbégi pálya)

Felnőtt Pest megye II. osztály

05.22 17:00 SZVSE – UFC Gyömrő 

06.05 17:00 SZVSE – Isaszeg SE

U19 II. o. Északi csoport

05.30 10:00 SZVSE – Nagykovácsi

U14 Nyugati csoport

05.22 10:00 SZVSE – Nagykovácsi

06.01 17:00 SZVSE – Pomázi Focisuli

Dunakanyar SE

(Vasúti Villasor Sporttelep)

U14 MLSZ Regionális Közép

05.19 16:00 Dunakanyar SE – REAC SI SE

05.22 10:00 Dunakanyar SE – KSE

U15 MLSZ Regionális Közép

05.19 18:00 Dunakanyar SE – REAC SI SE

05.22 12:00 Dunakanyar SE – KSE

SZE-FI LSE

(Szentendrei Papírgyár Sporttelep)

U13 Északi csoport

05.22 10:00 SZE- FI LSE – Piliscsaba

U14 Nyugati csoport

05.29 10:00 SZE-FI LSE – Nagykovácsi 

U19 Északi csoport

05.29 10:00 SZE-FI LSE – Perbál

Fotó: Torsten Dettlaff/pexels.com
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Hogyan lesz szép a sövényünk?
Tippek és trükkök a helyes ápolásról a Kerekerdő Kertépítő Kft. csapatától

Minthogy a sövények szerepe rendszerint a 

térhatárolás, így legelső és alapvető köve-

telmény velük szemben a sűrű ágrendszer. 

Ennek kialakítása természetesen a megfe-

lelő faj- és fajtaválasztással kezdődik, hi-

szen hiába gondozzuk mi azt szakszerűen és 

lelkesen, ha már eleve gyérebb szerkezetű 

vagy éppen alacsony növésű növényt vá-

sároltunk. Sövényünk lehet örökzöld vagy 

lombhullató, összetételét tekintve pedig 

egyfajtájú vagy vegyes összeállítású.

Amennyiben igényeinknek megfelelően vá-

lasztottunk, úgy általánosságban elmond-

ható, hogy a megfelelő adottságok közé te-

lepített, jól gondozott (öntözött és tápozott) 

sövény titka a metszésben rejlik. Ugyanis a 

sövény annál tömörebb lesz, minél többet 

metsszük, így évente legalább két nyírásra 

feltétlenül szükség van. Lehetőség szerint 

az első vágást tél végére időzítsük, mikor 

még nyugalmi állapotban van, a másodikat 

pedig mikor a hajtások elérték a végleges 

méretüknek több mint a felét, és növeke-

désük már csillapodóban van. Ez az állapot 

általában május utolsó, június első harma-

dában következik be. Fontos, hogy ilyenkor 

az előző visszanyírás helye fölött legalább 

2-3 cm-el kezdjük el a vágást, ugyanis a nö-

vények csak az új növedék látható rügyeiből 

képesek gyors és sűrű lombosodásra.

Magcsemeték és fásdugványok esetében 

ennek elősegítésére az ültetést követő ta-

vaszon 10-15 centiméterrel a talajszint felett 

végezzük a metszést, majd a következő ta-

vaszon az előző metszéshez képest 20-30 

centiméterrel vágjuk vissza. Ezt követően a 

további években a növekedési erélytől füg-

gően legfeljebb 30 centiméterrel engedjük 

feljebb a sövényt, míg el nem érjük a kívánt 

magasságot. Bár így egy méteres magassá-

gú sövény kinevelése 4-5 évig is eltarthat, 

viszont a gyorsabb fejlődés reményében 

elmulasztott évenkénti metszés hiánya, 

sövényünk alsó részét ritkássá, kopasszá 

teheti. No és persze az oldalirányú nyírásról 

se feledkezzünk meg, hiszen ahol elvágjuk 

a növényt, ott sűrűsödni fog. A sövény ke-

resztmetszete lehetőség szerint téglalap 

vagy nyújtott trapéz alakú legyen, mivel a 

felfelé szélesedő sövény felső része mindig 

beárnyékolja az alsót, így az egy idő után 

egyszerűen felkopaszodik.

Manapság nagy divatja van az egyöntetű, 

azonos fajtából álló örökzöld sövényeknek. 

Ezek bár elegáns megjelenésűek és jól il-

leszkednek a modern, letisztult stílusú há-

zakhoz, kissé egyhangúvá tudnak válni. Per-

sze a probléma ez esetben sokkal inkább 

az, hogy amennyiben magasra növő fajokat 

választottunk, idővel sövényünk összefüg-

gő, zöld fallá változik, mely bizonyos méret 

után nyomasztóan is hathat, árnyékolhatja 

a kertet, összeszűkítheti a teret. Ennek a 

fal-hatásnak elkerülése érdekében érde-

mes az örökzöld sövényünk elé alacsony, 

virágzó cserjéket, évelőket is ültetni.

A virágzó, bogyós cserjék telepítése azon-

ban nem csupán a látvány miatt előnyös, 

hanem mert ezek fontos táplálékforrás-

ként is szolgálnak. Nem szabad elfelejte-

nünk ugyanis, hogy kertünk egy darabka 

természet – különösen városi körülmények 

között –, így állatok lakóhelye is egyben, 

ami akkor tud igazán egységesen fejlődni, 

ha táplálékot, menedéket, otthont képes 

biztosítani a rovaroknak, madaraknak, 

sünöknek, akik cserébe folyamatosan 

dolgoznak növényeink beporzásán, vagy 

éppen a növényvédelem terén nyújtanak 

számunkra segítséget.

Bartha Álmos
LAPOS 

KAVICSOT 
PATTINT A 

VIZEN

NEM A MIÉNK 
ÉS NEM A 
TIÉTEK!

ÉTELT
ÍZESÍT

ZORRÓ
JELE

JÚNIUSI 
CSILLAGJEGY

EXOBOLYGÓ 
HATÁRAI!

FRISS ORVOS MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS
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BRAVÓ VÉGE! 
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KERESZTBEN 

VAN
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KEZDETE!
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EURÓPA LIGA TIBI KÖZEPE!

RÓMAI 1 
ENERGIA  ILYEN HALBÓL 

LESZ A BÉKA





TÖBBESSZÁM 

JELE 
NÉVELŐ AMPER JELE

ÉKEZETES 
BETŰ

💪
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!
A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. május 24-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

vagy a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között két belépőt 

sorsolunk ki a Szentendrei Szabadtéri Múzeumba.

A szerencsés nyertes nevét június 2-i lapszámunkban tesszük közzé.

A május 5-i rejtvényünk helyes megfejtése „Európai Unió” volt.

A nyertes: Czifferi Katalin

Nyereménye Árvai Mária és Véri Dániel „A nagy könyvlopás – Francia könyvkiállítás 

a vasfüggöny mögött” című kötete.

Fotó: pexels.com



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

Eladó a Füzesparkban második emeleti egye-
di, gázfűtéses lakás. +36 20 425 9665

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

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

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

Asztalos munkát vállal. Fából mindent! Telefon: 
+36 30 319-7278, +36 26 318-219

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

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

Gyógypedikűr, körömgomba. +36 30 340-1392

víz-GÁz – fŰTÉSSzerelÉS 
GÁzKAzÁN CSere, 
KÉMÉNYBÉlelÉS

vállaljuk:
–  egyszerűsített eljárásban, 

gázkazánok cseréjét
–  kondenzációs kazánok, 

kedvezményes beszerzését
–  kémények bélelését, átalakítását
–  víz-gáz – fűtési hálózatok 

kiépítését
–  tervezését, teljeskörű 

ügyintézést
–  ingyenes felmérés, és 

ajánlatkészítés

06309-36-86-36
Kékesi Miklós ügyv Gázprojekt.hu kft

www.gázprojekt.hu
kekesi.gazprojekt@gmail.com
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Peugeot i-Cockpit® vezetőhely, automata vészfékező  
rendszer, sávtartó asszisztens

PEUGEOT 208

 A Peugeot 208 vegyes fogyasz tása WLTP 
szabvány szerint: 4,2–5,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109–134 g/km.

1Jelen ajánlat a 2021. április 5. és 2021. május 31. között megkötött adásvételi szerző-
désekre érvényes új Peugeot 208 Like 1,2 PureTech 75 vásárlása esetén. A fenti ke-
dvezményes ajánlat teszt- és használt Peugeot 208 vásárlására nem vonatkozik.  
A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illuszt-
ráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak,  
továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint 
azakció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot márka-
kereskedésekben, illetve keresse fel a www.peugeot.hu honlapot!

A AJÁNLJA.A -T

már 4 290 000 Ft-tól1

Like 1.2 PureTech 75 LE

208

1037 Budapest, Szőlőkert u. 8.     .     +36 1 801-4242     .     www.dunaauto.hu/peugeot

Peu_208_DA_190x130.4_B.indd   1 2021. 05. 13.   15:48:01

Nyitott pozíciók várják az érdeklődőket
a szentendrei vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpontban,

pénztárost, úszómestert és recepcióst keres a v8.

Az újranyitott V8 csapatába keressük munkatársainkat az alábbi pozíciókra:
Pénztáros

Úszómester
recepciós

Elvárások:
legalább középfokú végzettség

Önálló, precíz munkavégzés
Jó kommunikációs készség
Vendégközpontú szemlélet

Úszómester munkakörben feltétel az úszómesteri és úszóoktatói végzettség

Munkavégzés ideje: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szentendre Aquapalace V8

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát a nagy.
katalin.v8@szentendre.hu e-mail-címre.



ÁlTAlÁNOS SeGÉlYHívÓ: 112

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

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

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

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

KÖzTerÜleT felÜGYeleT:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

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

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

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: 501-920,/-921,/-923,/-924
• Hatósági ügyek: 501-905
• Gyámügy: 501-903,/-932,/-933,/-934
gyamugy.szentendre@pest.gov.hu
· 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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felHívÁS
Szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulaj-
donú ingatlan értékesítésére:

Cím Terület
ingatlany-

nyilvántartási 
megnevezése 

Övezeti 
besorolás 

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre,
1879 hrsz.

Bogdányi u. 13.
422 m2

kivett áruház, 
udvar 

Vt/K 123.330.000 Ft 10.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. május 25. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. 
emelet) kell benyújtani.

Szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulaj-
donú ingatlan értékesítésére:

Sor-
szám

Cím Terület
ingatlan-nyil-

vántartási 
megnevezése 

Övezeti 
besorolás 

Bruttó induló 
(licit) ár (együt-

tes)

Pályázati 
biztosíték 
(együttes)

1.
Szentendre,

belterület 1041, 
Bükkös part 22.

3483 m2
udvar, orvosi 

rendelő 
Vt/6

384.683.000,- Ft 20.000.000,- Ft

2.
Szentendre bel-
terület 1041/A

159 m2 pince Vt/6

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. június 1. 10 óra 00 percig (Városház tér 3. I. 
emelet) kell benyújtani.

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

Cím Terület
ingatlan-nyil-

vántartási 
megnevezése 

Övezeti 
besorolás 

Bruttó induló 
(licit) ár

Pályázati 
biztosíték

Szentendre,
3561 hrsz., Egres 

utca 58.
732 m2

lakóház, udvar, 
melléképület 

Lke/2 43.090.000 Ft 1.000.000,- Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. május 31. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. 
emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal in-
ternetes oldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon és e-mailen: 26/785-057, gabay.
anett@szentendre.hu

Fülöp Zsolt polgármester

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI 
tevékenységének támogatása pályázati felhívására a Prolan Irányítástechnikai Zrt. 
2018-1.1.2-KFI-2018-00030 pályázati azonosítóval pályázatot nyújtott be ezzel a cím-
mel: „Áramszolgáltatók tömegvezérlési rendszereiben alkalmazott új technológiájú 
IP alapú vezérlőegység”. Az elnyert támogatás összege 264 971 521 Ft volt. A projekt 
megvalósulási helyszíne a cég telephelye, Budakalász volt.

A projekt végrehajtása során felkutattuk azokat a hiányzó ismeretek, melyek 
szükségesek a villamosenergia fogyasztói befolyásolás (demand-side management 
DSM) aktív, direkt területén egy vezérlő eszköz kifejlesztéséhez. Ipari kutatásunk során 
olyan új ismereteket szereztünk meg, amivel létrejött az okosmérési rendszerbe in-
tegrált fogyasztói befolyásolás. A projekt befejezésével egy IP alapú vezérlőegység 
kísérleti prototípusát hoztunk létre, amely korszerűsíti és ki tudja váltani a hálóza-
tüzemeltetésben széles körben használt technológiákat. Az Európában széles körben 
alkalmazott hang- és rádiófrekvenciás körvezérlés tulajdonságai: analóg és titkosítás 
nélküli jelátvitel; zárt protokollok; hitelesítés és két-irányú kommunikáció hiánya; távoli 
szoftverfrissítés nincs vagy erősen korlátozott. Ezzel szemben a fejlesztésünk ered-
ményterméke fejlett titkosítási algoritmusokat alkalmaz, nyílt protokollokat használ, 
teljeskörűen távmenedzselhető digitális eszköz.

Várhatóan a következő egy-két évben a németországi áramszolgáltatók (EnBW, E.ON, 
Vattenfall) igényei fognak számunkra piacot jelenteni. 3-4 millió db vezérlőegység 
szállítását igényli a piac 10 év leforgása alatt. A Prolan jelenlegi németországi hírneve 
és felkészültsége alapján ennek a piacnak legalább a 10%-a megszerezhető. Ez évente 
30 – 40 000 db-ot jelent. A magyarországi áramszolgáltatók becsült HFKV és RKV 
vevőkészülékeknek számai: E.ON, DÉMÁSZ, és ELMŰ-ÉMÁSZ területein 1.800.000 db. 
Az új technológiájú megoldásra áttérve a jelenlegi készülékeiket le fogják cserélni. 
Ennek az időtávja és a volumene egyelőre még nem számszerűsíthető.

Cégünk a hazai és németországi RKV szállításoknak köszönhetően kialakult jó hírnevére 
alapozva az újonnan létrejött prototípust az áramszolgáltatóknak (és leányvállala-
taiknak) már tesztelésre átadta. A pilot projektekben megszervezett, sikeres üzemi 
próbákat követően, a terméket tömeges számban tervezzük szállítani.



#muzeumicentrum

Ferenczy Noémi   
Harangvirágok   Bellflowers   1920
Lappang   Whereabouts unknown

Paizs Goebel Jenő   
Őserdőben II.    In the Jungle II    1933
Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre   Ferenczy Museum Center, Szentendre
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7PRÓBÁS
KALAND
Legyél te hetedhét
Lurkócia királya!

Kedves Gyerekek!
A királyi trón elnyeré sére 
hívunk május 30-án,
10 és 17 óra között.
Legyél királya /
királynője Lurkócia 
Birodalomnak,
ahol minden móka 
és kacagás, ahol mindig 
vidámság van! Ahhoz, 
hogy elnyerd a koronát, 
csupán végig kell járni 
leendő királyságod 
minden tartományát,
és kiállni a 7próbát!


