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Szent-Györgyi Albert 1941. június 13-án hozta
nyilvánosságra találmányát, az eltartható C-vitamin
készítmények előállításának módszerét. Ezen eseményre
emlékezve vált ez a nap 2009-ben a magyar feltalálók
ünnepnapjává, melynek apropóján lapunk is az
alkotókészséget, a kreativitást helyezte fókuszába.
Bizonyosan észrevették már, hogy figyelünk a fiatalokra,
és amikor csak tehetjük, hallatjuk a hangjukat. Ezúttal
könnyű dolgunk volt, hiszen a téma mágnesként
vonzotta őket hasábjainkra. Olvashatnak fa
szemüvegkeretkészítőről, kobozkészítőről és egy Junior
Prima díjas népdalénekesről, aki az online térben is
megtalálta a módját annak, hogy élvezetes énekórákat
tartson. Aztán ellátogattunk egy visegrádi iskolába, ahol
a felnőttek még tudják, hogy a gyerekek a kreativitás
képességét kivétel nélkül magukban hordozzák, így
elsődleges nevelési céljuk, hogy azt ne vegyék el
tőlük a megszokott sémák rájuk kényszerítésével,
hanem engedjék e készségüket kibontakozni.
Végezetül ebben a lapszámban búcsúzunk –
remélhetőleg nem örökre – kiadónk nevében is
Krizbai Gergely „Krizbo” grafikustól, aki új utakra
evez, s ezért júniustól már nem az ő alkotásai
hirdetik a Kulturális Központ eseményeit. Krizbo
az elköszönését képbe is öntötte, és igen kreatív
módon az elmúlt éveket a „Mindenki összeáll
egy képpé” című grafikájában összegezte.
SZENTENDRE ÉS VIDÉKE
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP
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Ön miben kreatív?
Mint mindig, most is serényen jártuk a szentendrei utcákat, hogy megtudjuk, kinek mit jelent a kreativitás, miben mutatkozik meg
és egyáltalán: lehet-e mindenki kreatív?
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Nekem a kertrendezés, a főzés és a lakberendezés jelenti a kreativitást. (Erzsébet)

A kreativitásomat az unokákkal való játékban és mesélésben élem
ki. (József)

Főzésben nagyon kreatív vagyok, mert bár nem szeretek főzni, a
maradékokat mindig átlényegítem valami új étellé. (Szilvi)

Az én kreativitásom a táncban jelenik meg. (Alexandra)

Az egész azzal kezdődött, hogy a szerelőm közölte, nem cseréli ki
a gólyalábat az autómban, mert olyan bonyolult. Úgyhogy hazamentem, és ugyan három napig tartott a műtét, de megoldottam.
(Ferenc)

A múltkor a Rómairól kajakkal eveztem fel Szentendrére, de annyira
fárasztó volt, hogy kreatív módon most biciklivel érkeztem meg a
városba. (Pál)

Akik nem ismerik a lehetetlent

Domján Gergely asztalosként végzett, és
azóta is a szakmájában dolgozik. Vagyis
dolgozna, ha nem lenne éppen GYED-en
második gyermekével. Felesége optometrista, aki a családi cégben, a Máté Fotó-Optikában dolgozik. Gergely 2015-ben
úgy döntött, ideje lenne szemüvegkereteket készíteni fából. Meg is alkotta az első
változatot, szabadidejében. „Ha egyszer
lesz ebből egy múzeum, ki fogjuk állítani
a be nem fejezett szemüveget” – kezdte
történetét. Volt, hogy hónapokat, éveket
pihent az ötlet, közben pedig megszületett
első gyermeke. Amint lett egy kis szabad
ideje, és belerázódtak a szülői szerepbe,
Gergely újra elővette a művét. Mivel célgépei nem voltak, gyakorlatilag kézzel készítette az első darabokat. „Azon túl, hogy
valami szemüveg formájút faragtam abból,
amiből előző nap bútort készítettem, nem
lehetett termék.” Hamar rájöttek, a gépek
és a jó faanyag elengedhetetlen, ha minőséget akarnak készíteni. „Kellett megfelelő ragasztót keresni, jó alapanyagot,
és kitalálni, hogy lesz tökéletes a munka”
– folytatta a történetet Gergely. „Környezetbarát, FSC-tanúsítvánnyal rendelkező
cégektől vásárolunk, ez fontos szempont
volt számunkra. Az elkészítési idő nem
rövid, két-három hét alatt készül el egy
speciális keret. Ennek oka, hogy a megrendelők nem a kínálatból választanak,
hanem egyedi gyártású szemüveget kerestek eddig. Az elképzelések felvázolása
után elkészül egy karton próba-szemüveg,
ami után elkészül a végső változat. Gyártottunk ébenfából is keretet, de ez nem
volt annyira izgalmas, mint gondoltuk, bár
bútorban nagyon mutatós. De ha valaki ebből akar, akkor azt is meg tudjuk csinálni.”
Az olaszoktól érkező, színezett faanyag
segítségével bármit el lehet készíteni, aki
kék szárat akar sárga kerettel, az olyat kap.
A mindössze 25-27 grammos keretekbe
kerül bele a lencse. Hosszas kísérletezés
eredménye, hogy melyik fát, hogyan érdemes használni, mi legyen a magja a keretnek, és mi adja a dekorációt. Persze felmerül a kérdés, hogy mennyibe kerülnek
ezek a keretek. Átlagosan a divatmárkák
árában mozognak, 39.900 forint a legol-

Domján Gergely

csóbb darab. Persze Gergely nem találta
fel a spanyolviaszt, de meglepő módon
Magyarországon fa kereteket mindössze
három cég gyárt. „Szemüvegre 40-45 felett mindenkinek szüksége lesz, de nagyon
kevesen vannak, akik nyitottak a vagány,
egyedi dolgokra. Olaszországban sokkal
több fakeret gyártó létezik, nem véletlenül,
pedig ott a keretek ezer eurónál indulnak.
Szerencsére a vevőink egyre nyitottabbak,
és sokan megfogadják a szakmai tanácsokat, hogy melyik keret megfelelő. Nekünk
az a jó, ha a vevő elégedett” – teszi hozzá Gergely felesége, Metzger Alexandra,

aki nemcsak optometrista, látszerész is.
Gergelyék célja nem a gyors növekedés,
hanem az, hogy megszeressék az emberek
a fa kereteket. Ő kifejezetten jónak tartja,
hogy van konkurencia, így a választási lehetőségek is nagyobbak. „Engem meglepett, hogy inkább egyedit választanak és
terveznek, minthogy az előre gyártott keretek közül választanának, de eddig szinte
csak egyedi rendeléseket készítettünk” –
mondták el lapunknak.
•
Tóth Olivér Artúr fiatal, tehetséges és kreatív. De miben jelentkezik ez, és hogy kezdődött? – szegeztem neki a kérdést. Ő pedig
egészen a gyermekkoráig nyúlt vissza,
amikor is a pénz nem vetette fel a családját. Játékait maga készítette. Egyszer kifordítható pókember bábut varrt magának.
„Az hogy két alkalom után elszakadt, más
kérdés, de megcsináltam.”
A szigorú gimnáziumnak köszönhetően
megtanulta, hogy lehet kreatívan lázadni.
„Ez rákényszerítette az embert, hogy ne a
primer megoldásokat válassza.” A gimnáziumi évek alatt jutott el az Almássy térre
egy táncházba, lenyűgözte a forgatag, a
sok száz táncos látványa. Na meg a hangszereké. Talán itt kezdődött a szerelem
a kobozzal, ezzel a lantféle hangszerrel.
Hamar kiderült, hogy a koboz szó magyarul 1237-ben tűnik fel első ízben írott
forrásban. És hogy mit takar? Egy magyar

Tóth Olivér Artúr
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Három fiatal, három életút, három irány. Mégis, egyvalamiben hasonlítanak
egymásra. Mindegyikük képes a kockán kívül gondolkodni, egyéni utakat
járni, céljaikért és álmaikért küzdeni, áldozatokat hozni. Példaképek ők, és
nem csak a korosztályuk számára.

hanem az, hogyan tartsam magunkban
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eredetű lantfélét, melyet a moldvai csángó
népzenében használnak, de kísérő hangszere volt a reneszánsz muzsikának is.
„Kaptam kétszázezer forintot a nagymamától az egyetemi költségekre, és másnap
nyolcvanezer forintért vettem egy kobozt.
Nem ez volt az elvárás a Műegyetem gépész szakára, így a családom nem volt ettől
maradéktalanul boldog” – mesélte Olivér,
aki az akkor szépnek talált hangszerről ma
már lebeszélné önmagát, de ennek megtanulásához kellett még pár év. Autodidakta módon kezdte el a hangszerkészítést, a
saját hangszere átalakításával. Ekkor már
tudta, hogy van hangszerész szakma, de
ennél tovább nem terjedt a tudása. Egy
tatai hangszerész, Kurdi Gábor adta el
neki az első dobozhátat, és innen indult el
a karrierje. A tudást egy gambakészítőtől
szerezte, aki a lakkokon át a faanyagokig
sok mindent megtanított neki.
Bár engem meglepett, hogy valaki nem iskolában tanulja a hangszeres játékot, bizonyos hangszereknél, mint kiderült, ez egyáltalán nem meglepő. A mai napig lehet
úgy kobzosnak tanulni, hogy egymásnak
adják át a tudást a zenészek. „Ahhoz, hogy
jó népi muzsikus váljon valakiből, az kell,
hogy gyakorlatban zenéljen táncházban,
vagy a nótázás alá, vagy a temetéseken
egy keservest, egy siratót. Ez nem elméleti dolog, hanem ennek funkciója, súlya
van. Ha nem úgy használod, elkönnyűdik”
– próbálta érzékeltetni a dolgot Olivér, aki
a kobozkészítés mellett elvégezte a magyar-drámapedagógia szakot, és most a
Budapest Schoolban tanít drámapedagógiát és ezen keresztül népzenét.
„A világban minden téma rendelkezik szakirodalommal, aminek az ember laikusként
is bizonyos szintig utána tud nézni” – fejtette ki álláspontját az autodidakta hangszerkészítő. „Nem én vagyok az egyetlen hangszerész, aki nem iskolában tanulta meg a
szakmát, idős hangszerészek is tanultak
így. A 2012-es táncház találkozón megismerkedtem egy olyan idős hangszerésszel,

Szentendrén kéne csinálni népzenei kurzust. Szuper lenne, ha nyáron ki lehetne
bérelni egy iskolát.” Tehát Tóth Olivér táboroztat is. A Hurrá Szentendre táborok
keretében szakértői drámafoglalkozásokat tart. Hétköznapi nyelvre lefordítva ez
annyit jelent, hogy a gyerekek belehelyezkednek egy szerepbe, tavaly például rendezvényszervezővé avanzsálódtak. „Egyegy római isten mondakörét járták körül,
olyan módon, hogy egy szentendrei fesztivált akartunk létrehozni, ahol különböző
istenekkel tematizált helyszínek vannak a
városban. Minden csoport egy-egy isten
kapcsán ment végig az alkotó folyamaton.
Apollóról például az Apollo 13-as űrhajó
jutott a srácok eszébe. Azt találták ki, hogy
űrhajós tematikájú repülő lámpást terveznek. Megépítettek egy prototípust, amivel
sokat kísérleteztek.”
Így válik egy kreatív folyamat drámává, és
így fejlődik együtt gyerek és felnőtt.
•
Tímár Sára Junior Príma díjas népdalénekesnőt nagy kihívás elé állította a járvány. A
koncertek elmaradása mellett nehézséget

jelentett számára az is, hogy hogyan ta-

amivel koncerteztem. A heti próbákat, ta-

aki olyan hegedűt készített, aminek az ára
hét számjegyű volt, annak ellenére, hogy
mindössze egyhetes hangszer volt és még
nem volt bejátszva. Ehhez tudni kell, hogy
az idős hangszerkészítő mester 1972-ben
tette el hozzá a fát. Aki 1972-ben eltesz egy
fát, hogy 2012-ben hegedű legyen belőle,
az előre gondolkodik, illetve negyven év
alatt rengeteg tudásra tett szert. Olyan is
van, akinek a nagyapja nyugdíjas korában
tanulta meg a hegedűkészítést, és remek
hangszerek kerülnek ki a keze alól.
Én magam rosszul tűröm a monotonitást,
hazamegyek az interjúról, faragok kicsit,
utána jönnek a tanítványok, holnap megyek az iskolába, aztán vár egy népzenei
kurzus. Minden nyáron eljutok oda, hogy
nem táboroztatok többet, de tavasszal
mindig jönnek a megkeresések, hogy

nítson éneket online. Sára ugyanis kicsiktől az egyetemista korosztályig oktatja a
gyerekeket és a fiatal felnőtteket. A legkisebbek játéknak fogták fel a dolgot és
nagyon rugalmasan tudtak alkalmazkodni
minden helyzethez. Az egyik módszere az
volt, hogy online közös éneklést szervezett, de mindenkinek le kellett halkítania
a mikrofonját, így küszöbölve ki a zavaró
hangokat. Az egyéni diákokkal más módszert alkalmazott. Oktató hanganyagokat
készített, imitálta az órákat, soronként
ismételt, elmondta, mik a következő lépések, akárcsak egy énekórán. „Ez bármikor visszahallgatható, az énekhang jó
minőségben tud átmenni, nem kell tartani
a csúszástól, mint a hangszeresek esetében” – mesélte a fiatal népdalénekes.
„A legnagyobb kihívás mégsem ez volt,

lálkozókat nehéz kihagyni, hisz ez olyan,
mint a sport, folyamatosan gyakorolni kell.
Szellemileg és fizikailag is nagy kihívást
jelentett a járvány, a tél végével alkotói
válságba kerültem, de nem baj, szükség
van a kiürülésre. Nem jöttek a hangok és
az üzenet, de megjött a tavasz, az esős
idő bezárt a házba és előjöttek új témák.
Olyan alkotónak érzem magam, hogy ha
megy az élet, akkor jön az ihlet, és ebben
az ihletett állapotban résen kell lennem,
mert akkor valami történik, és ezt le kell
jegyeznem. Ezeket az apró lírákat szoktam a négy fal között tovább gyúrni.” Sára
és sok száz művész társa számára most
már jobb a helyzet, újra lehet koncertezni,
személyesen találkozni a gyerekekkel, és
jöhetnek az új inspirációk.
Zimre Zsuzsa

a lelket. Megpróbáltam mindig a lehető
legtöbb szeretetet és életörömöt közvetíteni, egy életellenes helyzetben. Amikor
be vagyunk zárva az otthonainkba, akkor
olyan az énekóra, mint egy falat kenyér.
Először féltem, hogy szükség lesz-e ránk,
de azt tapasztaltam, hogy mind a szülőknek, mind a gyerekeknek sokat jelentett.
Az ének, mint önkifejezési eszköz, mint a
lélek kivetülése, terápiás formában is jelen volt.” Tapasztalata szerint a kamaszok
voltak azok, akik a legrosszabbul kezelték
ezt az új helyzetet. „Most a jelenléti oktatás újraindulásával is látszik, hogy nagyon
nehezen tudnak visszarázódni, elszoktak
a fizikai és szellemi terheltségtől, elszoktak attól, hogy ennyi emberre kell figyelni.
Remélem, hogy gyorsan fognak regenerálódni és motiválódni ebben a helyzetben.”
Tímár Sárát szerencsére nem viselte meg
a kényszerű bezártság. „Egy évvel ezelőtt, egy intenzív időszakot zártam le az
életemben az első hullámmal. Egy darabig otthon ültünk, de három hónap után
vírusközösséget vállaltam a zenekarral,

Tímár Sára | Fotó: Perger László

ÚJRA FIZETÜNK A PARKOLÁSÉRT Május
25-től ismét díjfizetéses a parkolás Szentendrén. Díjfizetési időszak: a hét minden

Fotó: Bellai László

napján, ünnepnapokon is, 9 és 20 óra
között. A Városi Szolgáltató kéri, hogy az
autósok figyeljék a parkoló automatákon
a díjfizetésről szóló tájékoztató táblákat.
KEDVEZMÉNYES PARKOLÁS Korábban a
gépjárműadó helyi befizetése alapján a
szentendreiek az I-es és II-es parkolási zónában díjmentesen és korlátlanul várakozhattak gépjárműveikkel. A gépjárműadó
befizetése és annak nyilvántartása 2021-től
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV)
került. Mivel a város a befizetésekről nem
kap tájékoztatást, a szentendrei lakosoknak adható kedvezményrendszert újra kell
tervezni. Az önkormányzat parkolási rendeletének módosítása értelmében azok a
szentendrei lakosok, akik 2020. második
félévében jogosultak voltak a kedvezményre, azoknak 2022. január 31-ig meghosszabbítják a kedvezményes parkolási
lehetőséget. A parkolási bérlet-igényeket
a parkolas@szentendre.hu e-mail-címen
lehet bejelenteni. A gyors ügyintézés érdekében kérik, hogy a telefonos elérhetőséget is adják meg.
IDŐPONTFOGLALÁS OLTÁSRA Sikeresen
zajlik a városban a koronavírus elleni védőoltásra jelentkezők injektálása. Jelenleg

Fotó: Artem Podrez/pexels.com

a Sinopharm vakcinára lehet folyamatosan
időpontot foglalni, de napról-napra változik a helyzet, érkeznek más vakcinák is,
amiről a város és a SZEI honlapján tájékozódhatnak (www.szei.szentendre.hu). A hét
első felében derül ki, hogy a következő héten milyen és mennyi vakcina áll rendelke-

ket. Bővebb tájékoztatást a programokról
lapunk Programajánló rovatában, továbbá
a www.szentendreprogram.hu-n olvashatnak. Indulás előtt érdemes tájékozódni a
programgazdák honlapján!

HÁROM NAPRA LEÁLL A FŰTŐMŰ Karbantartás miatt 2021. június 16-án, szerda hajnali 3 órától 2021. június 18-án, pénteken 16
óráig leáll a Fűtőmű, ezért ezeken a napokon a melegvíz-szolgáltatás szünetel. A Fűtőmű leállását idén is a TIGÁZ karbantartás
miatti gázszünetéhez igazítják. A karbantartás nem a kazánokra és nem az épületen
belüli fűtési rendszerre vonatkozik, hanem
a fűtőmű primer fűtési rendszerére, csővezetékekre és leginkább az elzáró, szabályzó, szakaszoló szerelvényekre.

PATAKPARTI MŰVÉSZTALÁLKOZÓ Antik-piac, bolhapiac és művész-piknik kiállítás lesz június 6-án, vasárnap 10 és 15 óra
között a Bükkös-parti piacon, melyet most
egy különleges eseménnyel is bővítenek a
szervezők. Patakparti művésztalálkozó és
kiállítás várja az érdeklődőket, ahol több,
mint húsz meghívott művésszel lehet találkozni. Részletesebb információk: www.
iranyszentendre.hu, vagy a Szentendrei
Vásártér Hivatalos Facebook-oldalán.

ÉVADBEJELENTŐ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Május 28-án a MűvészetMalomban adott
hírt Lőrinczy György, a Szentendrei Teátrum
új igazgatója a színház soron következő évadának programjairól. Megnyitóbeszédében
ismertette a szentendrei kulturális intézmé-

Fotó: Deim Balázs

nyek közötti együttműködés révén létrejövő rendezvényeket, valamint megköszönte munkatársai feszített munkatempóját,
a nyitásra való gyors reagálást. Felszólalt
emellett Prosek Zoltán, az FMC igazgatója
és Fülöp Zsolt polgármester is, aki szerint az
évadnyitó egy új szakaszt jelent a Teátrum
és a szentendrei közösség életében.
Lőrinczy György hangsúlyozta, hogy a Teátrum ezentúl nem a nagyobb volumenű
előadásokra, hanem a kisebb, intimitás
megőrzésére alkalmas, helyi hagyományokat őrző és tisztelő rendezvényekre
fog koncentrálni. Olyan előadásokat szeretne elhozni Szentendrére, melyek „csak
itt, csak most” megtekinthetők. Elmondása szerint izgalmas évadnak nézünk elébe,
mivel több színdarab premierjét is városunkban tekinthetjük meg. Az előadások
emellett kihasználják majd Szentendre
különleges adottságait, „zegzugos tereit”.
NYITOTT KAPUK A KULTÚRÁHOZ A hosszú
szünet után június első hétvégéjén végre
kinyithatják kapuikat Szentendre kulturális
intézményei a SzentendRestart programsorozattal, melyet az aktuális biztonsági szabályokat figyelembe véve rendeznek meg.
Kertmozi, koncert, kiállítás, városi séták,
színházi előadások várják az érdeklődő-

INDULHAT A DUNA-HÍD TERVEZÉS Megkezdődnek a váci Duna-híd előkészítő
munkái. A leendő híd az M2-es autóutat a
Szentendrei szigeten keresztül köti össze
a 11-es főúttal. Mivel a Duna minkét partján
jelentős ipari létesítmények működnek, a
beruházás hozzájárul az ország gazdaságának további erősítéséhez, jelentette be
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai és parlamenti
államtitkára a minisztérium közleményében – adta hírül az MTI. Ebből kiderül, hogy
a nyertes ajánlattevő döntés-előkészítő tanulmányt, tanulmánytervet és környezeti
hatástanulmányt készít. Ezzel a tervezési
munkával megindul a Szentendrei-szigetet és a Duna mindkét ágát átívelő közlekedési folyosó előkészítése. Az ajánlatok
benyújtásának határideje 2021. május 27.
volt. A tanulmányok elkészítésére a tervezőnek húsz hónap áll rendelkezésére, így a
környezetvédelmi engedély megszerzése
2023 első felében várható.
SZÚNYOGGYÉRÍTÉS A House Special Kft.
tájékoztatása szerint 2021. május 31-én,
hétfőn a késő esti órákban, 9 óra és éjjeli
3 óra között szúnyoggyérítés lesz a Lupa-tónál és környékén. Tartaléknapok nem
megfelelő időjárás esetén: 2021. június 2.
és június 3. este 9 óra és éjjeli 3 óra között.
A szúnyoggyérítés területe helyrajzi szám
szerint: a Lupa-tó környéke Budakalász

Tisztelt
Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal
a Közszolgálati Tisztviselők
Napján
2021. július 1-jén (csütörtökön)
ZÁRVA tart.
Megértésüket köszönjük!
dr. Schramm Gábor
jegyző
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zésre, és e szerint töltik fel a foglalható időpontokat. Az online időpontfoglalót csak
azok tudják használni, akik regisztráltak a
kormányzati oldalon és regisztrációjukat a
rendszer már ellenőrizte.

hrsz. 0189/186, 0189/9, 0184/4, 0226/5
Szentendre hrsz. 016/4.
Alkalmazott irtószer: Deltasect Plus 1,2 ULV
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferenczy Múzeumi
Centrum pályázatot írt ki gazdasági vezető
pozícióra. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 20. A vezetői megbízás
határozott időre, öt évre szól. Bővebb információk: www.muzeumicentrum.hu/allas
NINCS PÉNZ A 11-ES TAKARÍTÁSÁRA Sem
pénz, sem kapacitás nincs a 11-es főút szegélyének takarítására. A szentendrei szakaszon
a járdaszegély mellett felgyülemlett hordalék eltakarítása a Magyar Közút nZrt. Pest

Megyei Igazgatóság Szentendrei Mérnökségének feladata, de a mérnökség személyi
kapacitása és pénzügyi forrásai nem teszik
lehetővé, hogy kizárólag saját kivitelezésben
végezzék el a munkát. A korábbi években
a Városi Szolgáltató is rendszeresen részt
vett a szegély takarításában, most azonban,
mivel az önkormányzat bevételeit jelentősen
csökkentették a járvány miatti kormányrendeletek, a Városi Szolgáltató kompenzációja
is csökkent, így a város nem tud ebben részt
vállalni. Fülöp Zsolt, polgármester levélben
azt javasolta, hogy közösen kezdeményezzék az illetékes minisztériumnál a Magyar
Közút Szentendrei Mérnökségének soron
kívüli anyagi támogatását.

INGYEN MINIBUSZ AZ INTERSPARBA
A szentendrei önkormányzat és a rózsakerti közös képviselő, Öreg Sándor
kezdeményezésére indult el a bevásárló buszjárat szervezése. A szentendrei
Ford Közép- és Kelet Európai Értékesítő
Kft. két kisbuszt ajánlott fel a járathoz.
A huszonegy-személyes, ingyenes bevásárló kisbusz május 26-tól heti három
alkalommal: hétfőn, szerdán és pénteken 11 órakor indul a Rózsakert melletti
parkolóból, vissza az Interspartól pedig
12:30-kor. Így körülbelül egy óra áll rendelkezésre a bevásárláshoz. A buszjáratot
bárki igénybe veheti. A járatokon a maszk
viselése kötelező.

Önkormányzati ingatlanok kalapács alatt
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Eladásra kínálja az önkormányzat a Bogdányi utca 13. szám alatti házat. Az árveréssel értékesíteni kívánt ingatlan 422 nm
alapterületű, és remek fekvése miatt bizonyára sokak fantáziáját megmozgatja.
A 123,33 MFt kikiáltási árral induló ingatlan Vt/K besorolású (településközponti
vegyes terület építési övezet). Mint azt
korábban megírtuk, ez az egyik olyan
épület, amelyet eladásra jelölt ki az önkormányzat, és amelyből emiatt távoznia
kellett a Karitásznak, akik gyerekfoglalkozásokat tartottak az épületben. A SZEKE Klub (Szentendrei Konzervatív Esték
Klub) online petíciót indított az ügyben,
arra kérve az önkormányzatot, hogy ne
kótyavetyélje el töredékáron a belvárosi
ingatlanokat, a polgármester állítsa le az
eladást, újítsák meg a Karitász használatbavételi szerződését (továbbá ne adják
el a Bükkös-part 22. alatti ingatlant se).
A SZEKE állítása szerint: „Az ingatlan a
Duna-korzó kellős közepén található, városi tulajdon, 422 nm területtel rendelkezik. A város ezt a mesés elhelyezkedésű
ingatlant 292 EFt-os négyzetméteráron
hirdette meg (123 MFt), miközben ma egy
átlagos szentendrei ingatlan (azaz nem
a Duna-korzó közepén lévő ingatlan) kb.
700 EFt-os négyzetméteráron érhető el.”
Az eladással kapcsolatban több kérdést
is feltettünk Hámornyikné Csemeczki Zitának, a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjének. Többek
közt arra kerestük a választ, hogy miért
döntött az önkormányzat az eladás mellett, milyen állapotban van az épület, mi
indokolja a kezdő licitként meghatározott árat? Az önkormányzat válaszában
arról írt, hogy a telek 422 nm, ebből az
épület 229 négyzetméteres, így az ára
538 558 Ft/nm, mely a törvények szerint
adómentes. Továbbá hozzátették: „Az
internetes árakból 10 százalékos alkut
számolt az értékbecslő, melyet minden
esetben le kell vonnia annak, aki ahhoz

szeretne viszonyítani, amit az internetes
oldalakon lát, hiszen az ingatlanok nem
a meghirdetett, hanem az alkuval kisebb
értéken kelnek el, de a teljesség igénye
nélkül az alábbi további tényezők alapján határozható meg egy ingatlan ára:
agglomerációs helyzet, a városon belüli
elhelyezkedés, az épület építésének éve,
épület alapterülete, a telek alapterülete, a telek formája, az épület helyiségek

állapot, környezet, forgalom, infrastruktúra, hasznosíthatóság, veszélyeztetettség,
védettség, átépítési lehetőségek, bővítési
lehetőségek, jelenlegi funkció, átminősítési lehetőségek, vezetékjogok, ingatlanjogi
helyzet, építésügyi előírások, magasság,
padlástér, tetőszerkezet állapota, rendelkezésre álló építési vagy egyéb engedélyek, felmérések, vizsgálatok, műemléki
környezet vagy sem, műemléki épület

Fotó: Bellai László

száma, nagysága, komfortfokozat, udvar,
terasz pince léte, nagysága, használhatósága, általános műszaki állapot, vizesedés, vízszigetelés léte, szükségessége,
közművek bekötése, közművek állapota,
szükséges-e az elektromos áram a fűtés
vagy a víz és a csatorna vagy a gázvezetékek újjáépítésére, újravezetékelésére, milyen a megközelíthetőség, parkolási
lehetőségek, környezet, vannak-e extrák
(légkondicionálás, vagyonvédelem, wellness, korszerű fűtési energetikai megoldások, fenntarthatóság, alternatív fűtés
stb.), hőtechnikai állapot, szigeteltség,
ablakok, falak állapota, udvari használat, benapozottság, falszerkezet, statikai

vagy sem, környező épületek magassága,
beépítése, használata, bevásárlási lehetőségek közelsége, iskola, óvoda, játszótér,
tömegközlekedés stb. melyeket az értékbecslő 5 hasonló szentendrei ingatlannal
való összehasonlítás során megvizsgált és
értékelt és természetesen figyelembe vett.
A fentiek alapján az ingatlanra kiszámított
értékbecslő által meghatározott ára véleményem szerint megfelelő, melyet a szakértő körültekintően indokolt.” Válaszában
az önkormányzat azt is leírta, hogy az
érdeklődők számára természetesen lehetőség van a bejárásra. Információink
szerint a pályázat sikertelen volt, ezért
újra kiírásra kerül.

Felelősen, kutyával, Szentendrén

A kutyatartás felelősségteljes, sok aggodalommal járó, időt és türelmet igénylő,
sok esetben pénztárcát sem kímélő elkötelezettség a gazda részéről, nem is
beszélve arról az áldozatvállalásról, hogy
esőben, szélben, fagyban és hóban is sétálni kell menni a kutyával, játszani vele,
tanítani, foglalkoztatni kell őt. És máris
felmerül az egyik legfontosabb kérdés:
közterületen mikor és hol engedhetjük őket szabadon, milyen társadalmi és
együttélési normáknak kell megfelelnünk
kutyatartóként.
Szentendrének jelenleg 28.604 lakosa van,
amiből 8306-nak van hivatalosan is bejelentett kutyája, de a valóságban ez a szám
magasabb, ami azt jelenti, hogy kb. minden
harmadik szentendrei lakosnak van négylábú barátja. Az szinte biztos, hogy ezeket
a kutyusokat nem mindenki sétáltatja, akár
naponta többször is a városban. Nézzük
meg viszont, mi vár arra, aki sétálni vagy
túrázni indul kedvencével a környéken.
Pórázon erdőben és közterületen
Ha séta közben némi szabadságot szeretnénk adni behívható, azaz visszahívható,
szófogadó kutyánknak, akkor ezt a részt
át is ugorhatjuk. Ugyanis sem közterületen,
sem erdőben nem lehet őket a pórázról el-

Fotó: Ben Coleman/unsplash.com

engedni. Ennek ellenére elég gyakori eset,
hogy a gazda engedélyével és jobbik esetben a figyelme mellett, szabadon futkároznak. Azt, hogy pórázon legyen a kutya,
a jogszabály nem testsúlyhoz és mérethez
köti, minden esetben így kell eljárni. Egy
olvasónk mesélte, hogy a kislányát megkapta egy kutya, aki ugyan ismerősé volt,
de nem várt következményekkel járt az
eset. A kislány édesanyja szívében ugyan
nincs harag, ám sokat kellett és kell a mai

Kutyafuttató a Sziget utca végén | Fotó: SzeVi

napig is dolgozni azon, hogy a történteknek ne maradjon maradandó lelki nyoma
gyermekben, akit azóta megrettentenek
az utcán szabadon bóklászó négylábúak.
De hallottunk ellenkező példát is, amikor
pórázon volt a kutya, ám hátulról olyan
figyelmetlenül és gyorsan előzött egy biciklis, hogy elütötte a kutyát és a gazdáját
is. Szerencsére nem lett belőle nagyobb
sérülés, de ebből is jól látszik, hogy mindig
figyelni kell azoknak is, akik sétáló kutya
mellett haladnak el.
Közkedvelt területek „kutyázásra” a Szentendrét körülölelő erdők, mezők. Nincs is
annál jobb hétvégi kikapcsolódás, mint
amikor kedvencünkkel és családunkkal
a közeli zöldbe megyünk friss levegőért,
feltöltődésért. A hatályos rendeletek értelmében a pórázt itt sem szabad eloldani. Amint elhagyjuk a várost és az erdőbe
érünk, már a vadon élő állatok birodalmában vagyunk. Az erdőben való viselkedésre, a természet tiszteletben tartására
kell minden esetben törekednünk, melyet
egyébként erdő-, vadász- és természetvédelmi törvény is szabályoz.
Május-június az az időszak, amikor ellenek
az őzek, a vaddisznók, költenek a földön
fészkelő madarak. Gondoljunk csak bele,
milyen érzés lehet, amikor egy elengedett
kutya az ösztöneire hallgatva üldözőbe
vesz egy vemhes állatot, aki az életéért
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Öröm, boldogság és szeretet – mondják azok, akik négylábú
kedvencekkel élnek együtt. Igen ám, de lelkiismeretes, felelős
gazdának kell lenni ahhoz, hogy maximálisan meg tudjunk felelni
mind a kutya, mind a környezetünk igényeinek és elvárásainak.

GAZDIKERESŐ
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Picúr egy kedves, alapvetően nyugodt fiú
kutyus, aki imádja a simogatást és az ember közelségét. Persze nem volt ez mindig így. Mint annyi más védencünk, Picúr
története sem indult vidáman. Tavaly, egy
őszi napon segítségkérés érkezett, mely
két kutyusról szólt, akik nagyon rossz körülmények között élnek idős gazdájuknál,
és ha tudnánk nekik helyet adni, akkor a
segítségkérő elintézné, hogy gazdájuk
lemondjon róluk.
Mikor a helyszínre értünk, kiderült, hogy
a két kutyus (Picúr és a társa, Suba) egy
disznóólba voltak bezárva. Két ivaros kan
kutyát összezárni amúgy sem túl szerencsés ötlet, és ezt csak tetézte a hely maga,
ahová zárták őket. Ha pedig mindez nem
lett volna elég, megtudtuk, hogy a fő táplálékuk a nyers csirkebél volt, ami lássuk
be, nem éppen ideális kutyaeledel.
Miután megkaptuk a papírt, hogy gazdájuk lemond róluk, már hoztuk is el őket. És
amikor külön kennelekbe kerültek, megfelelő körülmények közé, finom falatokkal
ellátva, sokkal nyugodtabbá vált a viselkedésük is. Persze még mindkettőjüknek
sokat kell tanulniuk az igazi, emberhez
szokott kutyaéletről, de szépen haladnak.
Amit Picúrról tudni érdemes: idén január
15-én volt a 6. szülinapja, tehát már nem
kölyök, de még bőven ereje teljében van.
Ivartalan. Egyedüli kutyának ajánljuk, más
kutyákkal nem barátságos.
(www.arvacska.hu)

küzdve próbál menekülni kölykeivel a
hasában. Nem beszélve arról, hogy kutyánkat is veszélybe sodorhatjuk. A hivatalos jogszabály szerint akkor lehet az
erdésznek egy kutyát lelőni az erdőben,
ha vadat űz és a vadásznak nincs közvetlen lehetősége a tulajdonos felderítésére.
Fontos tehát tudni, ha erdőben kirándulunk, akkor is pórázt, legfeljebb hosszabb
szárú futópórázt használjunk, de még így
is előfordulhat, hogy összetalálkozunk
egy vaddisznóval vagy más erdei vaddal kölykei társaságában. Ezek az állatok napfelkeltekor vagy naplementekor
merészkednek ki a sűrűből, hogy táplálékot szerezzenek. Ha ebben az időben
kirándulunk, érdemes a sűrűbb helyekhez
közeledve zajt kelteni hangos beszéddel,
vagy pl. műanyag flakonok összeütésével.
Ilyenkor általában úgy menekül el a vad,
hogy mi észre sem vesszük – mesélte nekünk egy szakértő.
Előfordul az is, amikor az erdészek segítenek az elveszett kedvencek felkutatásában. Gyakran sikerrel is járnak, és vissza
tudják adni a gazdának riadt kutyájukat, aki
akár napokon át rója az erdőt, nem találva
kiutat a rengetegből. Sokat segít, ha van a
nyakörvön biléta telefonszámmal, mert ak-

kor azonnal értesíteni lehet a tulajdonost.
A gazda pedig az erdészet munkatársainál
érdeklődhet elveszett kutyája felől. (Erdészetvezető: Tóth Kristóf, e-mail: szentendre@pprt.hu Cím: 2000 Szentendre, Dömörkapu u. 2. Honlap: www.parkerdo.hu)
A kutya-szabadság még megoldásra vár
A megoldás a kutyák biztonságos szabadon engedésére az lenne, ha városrészenként rendelkezésre állna egy-egy kutyafuttató. Szentendrén pillanatnyilag csak
egy kutyafuttató van, de az sem biztonságos, mert nincs körbekerítve, mellette
autóút vezet, illetve a közelben a forgalmas
Duna-korzó útvonala. Arról, hogy bizonyos
kutyaszám felett, vagy egyébként is, köteles-e az önkormányzat körbekerített kutyafuttatót létesíteni, megkérdeztük Szilvási
Pétert, a Magyar Állatvédelem hírportál
felelős szerkesztőjét, aki elmondta, hogy
jogszabály sajnos nem teszi kötelezővé a
helyi önkormányzatok számára kutyafuttató létesítését, sem annak körbekerítését.
Ha a városlakók szeretnének kutyafuttatót,
jelezni kell a képviselő-testület felé, vagy
aláírásgyűjtéssel lehet előre lendíteni a
folyamatot.
-vh-

Kutyatartási szabályok
Valamennyi kutyatulajdonosnak bejelentési kötelezettsége van az önkormányzati
elektronikus ebnyilvántartásba. Mulasztás esetén az ebtartó állatvédelmi bírsággal
sújtható. További részletek: www.szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/
hivatali_ugyek/altalanos-kozigazgatasi-ugyek/allattartassal-kapcsolatos-ugyek
Bekerített ingatlanon eb szabadon csak úgy tartható, ha onnan sem a szomszédos
ingatlanra, sem a közterületre nem juthat át. Az utcafronti kerítésnek olyan zártnak
kell lennie, hogy azon a kutya kinyúlni, kibújni ne tudjon. Az ebet huzamos ideig megkötni nem szabad. Az eb tartója köteles gondoskodni arról, hogy az eb a környező
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
A pihenést megzavaró kutyaugatás miatt a jegyző előtt birtokvédelmi eljárás vagy
a bíróságon birtokper indítható.
Sem a Szentendre város közigazgatási területéhez tartozó külterületen, sem a
belterületi közterületeken nem lehet az ebet szabadon engedni. A kutyát olyan
hosszúságú pórázon kell vezetni, amely megakadályozza, hogy kárt vagy félelmet
okozzon másokban, illetve amely őt is megvédi az esetleges veszélyektől. Az eb
által okozott sérülésekért az ebtartó felelősséggel tartozik.
Szentendrén a Sziget utca végén kijelölt területen található kutyafuttató.
Az ebtartó köteles a közterületen az eb által okozott szennyeződést (kutyapiszkot)
felszedni. Sőt, magánterületen is köteles erre, ugyanis az eb ürülékét legalább
naponta egyszer össze kell szedni.
Hova nem vihetjük a kutyánkat?
– olyan vendéglátó- vagy üzlethelyiségbe, amelynek az üzemeltetője ezt nem
teszi lehetővé;
– óvodába, bölcsődébe, napköziotthonba, iskolába;
– egészségügyi intézménybe;
– közfürdő területére;
– játszótérre, sportpályára és táblával jelzett közparkok területére.
A GYEPMESTER ELÉRHETŐSÉGE:
Tolnai József – Telefon: +36 20 931 6948 (8:00 – 18:00-ig)
A gyepmesteri telep címe: Szentendre, külterület 0272/3 hrsz. (a Szentlászlói út felől
közelíthető meg) Ügyfélfogadási rend: hétfőtől péntekig 9:00 – 13:00-ig (hétvégén
egyeztetés alapján)

Új szívvel a régi életbe

Pannóniatelep, 2021. május 21., péntek. Az
elmúlt napok sűrű esőzései mintha tudnák,
most illik egy kis szünetet tartani, különben
nem tudunk Lillával beszélni, aki kizárólag
szabad levegőn, maszkban és a kellő távolságot betartva találkozhat az édesanyján
kívül bárkivel. A nap ragyogóan süt, Brigi
és Lilla kint várnak ránk a kertjükben. Addig próbálkozunk kényelembe helyezni
magunkat, míg meg nem találjuk azt az
ideális helyzetet, ahol Lilla árnyékban van,
pár méter van közöttünk, de azért még jól
halljuk egymást.
– Mi történt? – kérdezem a kislányt.
– Hétfőn érkeztem haza. Szívkórházban
voltam, kétszer műtöttek és végül új szívet
kaptam. Korábban minden nap többször
hánytam, és nem tudtuk, hogy mi bajom
van. Ez két héten át tartott, egész nap csak
aludtam, nem akartam enni, fájt a hasam.
Anya végül elvitt a Heim Pál Gyermekkórházba, de onnan hamar átkerültem a szívkórházba. Amikor először megműtöttek,
egy táskát kaptam, ami a műszív volt, de
ez nem segített és azt mondták új szívre
van szükségem. Anya mindennap bent volt
velem és az orvosok is nagyon kedvesek
voltak. A legrosszabb az volt, amikor tapaszt cseréltek, meg persze a nagy műtét.
A legjobb viszont az, hogy meggyógyultam.
Furcsa volt hazajönni. Itthon vigyáznom kell,
hogy ne menjek közel a macskához, maszkot és legtöbbször kesztyűt is kell hordanom. Leginkább sétálok, telefonozok, meg
fényképezek. Legjobban a virágokat és

magamat szeretem fotózni. Fél évig biztosan nem mehetek még suliba, de tartom
a kapcsolatot a barátaimmal, akik nagyon
szorítottak nekem.
Miután elhessegette Lilla lába alól a kis fekete cicát, az édesanya elmeséli, hogy a kis-

s addig szó sem lehet arról, hogy hazaengedjék. S hogy erre mikor kerülhet sor, senki
sem tudta. Azt mondták, lehet, hogy egy
nap, de lehet, hogy hónapok.
– Én mindennap bent voltam vele, reggel mentem, este jöttem – folytatja Brigi. – Naivan azt hittem, számíthatok majd
táppénzre, de összesen tizennégy napot
utalt a TB, mert mint kiderült, a többit már
felhasználtam. Azt tanácsolták, nem igazán biztatva, hogy adjak be méltányossági
kérelmet. Még nem töltöttem ki a papírokat, de mindenképp megpróbálom. Már

Haszmann Lilla | Fotó: Bellai László

lánynál tavaly december 31-én vírusfertőzés
okozta szívizomgyulladást állapítottak meg.
Először gyógyszerrel próbálták kezelni, amit
viszont nem tudtak elhagyni, mert olyankor
Lilla állapota rosszabbra fordult. Január 30án volt az első műtét, melynek során műszívet kapott, de amikor többszöri próbálkozás után sem sikerült elhagyni az infúzión
keresztül adagolt gyógyszereket, közölték,
nincs más megoldás, mint a transzplantáció,
SZÍVVIRÁG
Ha úgy érzi, támogatni szeretné Lillát
és édesanyját abban, hogy az előttük álló hónapokban az anyagiak miatt ne kelljen aggódniuk, megteheti
Csörgő Brigitta 12020005-0064900000100004 számlaszámára történő utalással, avagy a Szentendre és Vidéke
munkatársának, Lázár Zsófia ‘Szívvirág’
című grafikájának megvásárlásával.
A grafika, amelynek születését Lilla
felépülésébe vetett hitünk inspirálta,
limitált számú (100 példány) digitális
reprodukció formájában elérhető a
Tourinform Iroda (Dumtsa Jenő utca
22. szám) üzletében. A felajánlásokat
adomány formájában készpénzben
(5000 forintos minimál áron) tudjuk
fogadni, a bevétel teljes összege a
családhoz kerül.

csak azért is, mert jelen pillanatban még
szó sincs arról, hogy mikor tudok visszamenni dolgozni.
Annyi biztos, hogy Lilla három hónapig
sehová sem mehet, kizárólag a saját házukban tartózkodhat, a szobájában steril
körülményeket kellett teremteni, mindennap fertőtleníteni kell. Így gyakorlatilag a
szomszédban élő nagymama sem tudja átvállalni a kislány napközbeni felügyeletét.
Mikor megkérdezem Brigitől, mi volt az a
pillanat, amikor a kilátástalan kórházi napokban meglátta a fényt az alagút végén,
azt mondta az, amikor szóltak, hogy ébres�sze Lillát, mert van donor.
– Nagy hős a Lillus! – teszi hozzá. – Soha
nem panaszkodott igazán. Persze egyszer-kétszer azért eltört a mécses, és voltak
rossz napjai is, de úgy gondolom, hogy ez
bőven belefér. Nagyon hálásak vagyunk a
kórházi dolgozóknak, mert amit ott értünk
tettek, az emberfeletti volt. És szeretném,
ha megírnád, Skrobár Robinak is köszönjük
a felhívását, és az elmúlt napokban kapott
anyagi támogatásokat!
Lilla és Brigi összesen százharminckilenc
napot töltöttek a kórházban, most pedig
három hónap áll előttük, hogy az orvosok
beállítsák a gyógyszereket, és ezzel egy
újabb lépést tegyenek a korábbi életük
visszanyerése felé.
-gs-
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Lilla történetével a Facebookon találkoztunk. Skrobár Róbert, a Szentendre VSE elnöke
2021. május 17-én adott hírt arról, hogy korábbi növendéke, a tizenegy éves Haszmann Lilla új szívet kapott, és hazatért Szentendrére. A kislány édesanyjának anyagi
tartalékát az elmúlt hónapok megtépázták, ezért aki csak tud, segítsen. Róberten
keresztül lapunk is elérte Lilla édesanyját, Csörgő Brigittát, aki igent mondott arra,
hogy elmeséljék a történetüket.

„Ilyenkor még lehet bungie jumpingolni”
2021 júniusától távozik munkaköréből a Szentendrei
Kulturális Központ grafikusa, Krizbai Gergely „Krizbo”.
A búcsú apropóján az elmúlt évek munkáiról, a kihívásokról
és persze a jövőbeli terveiről kérdeztük.
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Hogyan és mikor találtak meg a városi
feladatok?
2016-ban Szentendre Város Önkormányzata nyílt logópályázatot hirdetett, amin
én is részt vettem – végül az
én logómat ítélte a legjobbnak a háromtagú zsűri, erre
építették a város arculatát is.
Ezután kért fel a Szentendrei
Kulturális Központ a Tavaszi
Fesztivál, illetve a Teátrum
arculatának újratervezésére. Számomra ez egy valóra
vált álom volt: alig egy évvel
korábban diplomáztam, egy
kis soproni reklámcégnél dolgoztam és nagyon vágytam
rá, hogy a magam ura legyek.
Arról nem is beszélve, hogy
Szentendre városnak dolgozni régi vágyam volt.
Mióta dolgozol rendszeresen
a város kreatív anyagain?
A 2016-os megkeresés után,
a következő évben már több
mint hét fesztivál grafikai
terveiért feleltem. 2019-re
sok egyéb mellett 11 fesztivál, számtalan városi esemény és program, valamint
az önkormányzati kommunikáció volt a
feladatom. Ez a gyakorlatban rengeteg
plakátot, programfüzetet és molinót je-

program kreatív anyagaihoz, de az összes

lentett. Megpróbáltam összeszámolni
az interjúhoz, hogy pontosan mennyit,
de mikor a 150. plakáthoz jutottam, feladtam, mert rájöttem, hogy sok esetben

nincs értelme, ha nincs benne valamennyi
játék. Erről szólt a Teátrum „Piros Madara”
az Éjjel-Nappal „Fekete Macskája” vagy a
Barlang „Denevér+Madár” duója. Nagyon

tudtam kialakítani, ami átszövi az összes
szentendrei program és fesztivál arculatát.
A grafikák és plakátok rajzi stílusán túl, az
egységes rácsrendszer szerint szerkesztett
logókon át a konzekvens információközlési hierarchiáig bezárólag, minden terv egy nagy
rendszer részét képezi. Igyekeztem mindent egyben tartani,
aminek elsősorban a felhasználócentrikusság az oka. Az volt a
szándékom, hogy a felhasználó –
vagy ez esetben a fesztiválok látogatója – „otthon érezze magát”
a programfüzetek és plakátok
tengerében. Vagyis, ha esetleg
„megtanulta” a Tavaszi Fesztivál
2016-es programfüzetéből, hogy
mi a dátumok-helyszínek-időpontok megjelenésének logikája,
akkor ugyanez a rendszer fogadja 2020-ban, mondjuk az Advent
Magazinban. Az, hogy ez többé
kevésbé sikerült, szerintem büszkeségre ad okot.
Mik a jövőbeli terveid?
Krizbo | Önarckép
Mármint azon túl, hogy kialben a szélesebb, nem helyi közönség szászom magam? Elsősorban az egyetem:
mára is beazonosíthatóan utal városunkra úgy tervezem, hogy szeptemberben
– mindezt határidőre. Jó buli. Ez néha elég Győrben szerzem meg a Tervezőgrafika
nagy nyomást jelentett, de igyekeztem MA-t a most induló DesignCampus-on –
játéknak felfogni – semmilyen munkának itt több olyan mesterem is tanít, akiktől
többi fesztivál grafikai nyelvén szólal meg.
Fundamentálisan szentendrei hangulatot
sugall közhelyek puffogtatása nélkül, köz-

Az volt a szándékom, hogy a felhasználó
„otthon érezze magát” a programfüzetek
és plakátok tengerében.
csak a fájlokat néztem – azt nem vettem
figyelembe, hogy egy állományban 5-6
plakát is lehet.
Mi volt a legnagyobb kihívás ezek közt?
Számomra a „kultos” munka egyetlen óriási
projekt, így az egészet egy nagy kihívásnak
tekintem. A feladat minden fesztivál esetében ugyanaz: évről évre új látvány tervezése, ami egyrészt kapcsolódik az előző évi

hozzám nőttek ezek a figurák, szerettem
őket rajzolni és szuper volt, hogy ebben
maximálisan partereim voltak a „kultos”
kollégák – köszönöm nekik.
Mire vagy a legbüszkébb?
Azon túl, hogy emlékeim szerint egyszer
sem csúsztam le – a sokszor teljesíthetetlennek tűnő – határidőkről, az, hogy
egy koherens, egységes vizuális nyelvet

annak idején Sopronban tanultam. Persze
először vegyenek fel… Ha ez megvan, akkor utána DLA. Remélem, több időm jut a
saját projektjeimre is – június 21-én nyílik
Budapesten a csoportos Inktober kiállítás-sorozatunk első tárlata, amit kibővítve
mutatunk majd be Szentendrén, a MANKban, augusztus 9-től. Évek óta először úgy
látogatom majd a fesztiválokat, hogy nem
a hibáimat keresem a plakátokon, hanem
simán csak jól érzem magam. Szakmailag az illusztráció és a rajzosság felé szeretném eltolni a fókuszt, olyan feladatok
irányába, amikben a képiség nagyobb
hangsúlyt kap. Egyelőre sok a kérdőjel,
de talán ez nem is baj. Harminchárom éves
leszek idén – ilyenkor még lehet bungie
jumpingolni.
-vj-

Középiskolások a Vajda kiállításon | Fotó: Deim Balázs

Land Art I Fotó: György Gabriella

Minden gyerek kíváncsi és minden gyerek kreatív! – ez a legfőbb
szabályunk.
És ebből indulunk ki, amikor gyerekcsoportokat és családokat
fogadunk a Ferenczy Múzeumi Centrumhoz tartozó különböző
múzeumokban. A mi feladatunk már csak annyi, hogy teret adjunk
a gyerekeknek.
Persze ez nem is olyan egyszerű. Egyrészt a múzeum még mindig nem trendi hely (bár egyre inkább az), így rengeteget kell
dolgoznunk azon, hogy behozzuk, becsábítsuk a gyerekeket.
Másrészt nagyon kell figyelnünk magunkra, hiszen egy fáradt,
unalmas, életunt, vagy türelmetlen múzeumpedagógus hogyan
is tudna teret adni a gyermeki kíváncsiságnak? Egyértelmű,
hogy nekünk is folyton kíváncsinak és kreatívnak kell lennünk!
A kreativitás nem azt jelenti, hogy meg tudunk festeni egy jó
képet, vagy meg tudjuk mutatni, hogyan lehet a babakenőcs
tubusából római pénzérmét készíteni. De az sem kreativitás
kérdése, hogy érdekes tárlatvezetést tudunk tartani egy-egy
kiállításon. Mi érzelmileg kötődünk a múzeum gyűjteményéhez és a kiállításokhoz. Minden kiállításban szeretünk valamit,
és ezt tudjuk átadni. Folyamatosan új tanítási módszerek után
kutatunk, a játékosítás új lehetőségeit keressük, hogy minél
izgalmasabb gyerekfoglalkozásokat tartsunk. Megtapasztaltuk,
hogy csak azt lehet jól megtanulni, ami érdekel minket, amihez
élmény köt bennünket, amihez az érzéseinken keresztül tudunk
kapcsolódni. Mint múzeumpedagógusok kitüntetett helyzetben

vagyunk, mert mi tudjuk a legtöbbet a kiállításokról: ismerjük a
kurátorok és a közönség véleményét, tudjuk, hogy ahány ember,
annyiféle módon gondolkozik egy-egy kiállított tárgyról. És
persze azzal is tisztában vagyunk, hogy tanulni is sokféleképpen
szoktunk. Van, aki vizuális típus, más hallás útján jegyez meg
mindent, az egyik ember könnyebben, a másik nehezebben.
Ezt mind figyelembe vesszük, ezért sokféle játékot játszunk a
kiállításokon, a gyerekeket pedig önálló felfedezésre buzdítjuk, hogy ők is a felfedezés terepének tekintsék a múzeumot
– ahogyan mi is.
Szeretettel várjuk a családokat a Múzeumok Éjszakáján, az iskolásokat táborainkban is! Idei táboraink a közösségi régészeti
kiállításhoz kapcsolódnak, ahol a főszerep a kincskeresésé és a
kreatív alkotásé. Továbbá családi napot tartunk 2021 szeptemberétől minden hónap harmadik vasárnapján, hétköznap pedig
várjuk az óvodás és iskolás csoportokat múzeumpedagógia foglalkozásainkra. Újraindítjuk tehetséggondozó szakkörünket, a
Nyitott műhelyt, és mindezek mellett számos kreatív tartalommal
készülünk online platformjaikra is.

Közös alkotás a táborban I Fotó: Farkas Kornél

Óvodások kiállításon | Fotó: Deim Balázs

Elérhetőségek és további részletek:muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu, www.muzeumicentrum.hu, facebook.com/ferenczymuzeumicentrum
György Gabriella és Sütő Tünde
a Ferenczy Múzeumi Centrum múzeumpedagógusai
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Múzeumpedagógia a Ferenczy Múzeumi Centrumban

Látogatás a visegrádi erdei iskolában
Van egy iskola Visegrád határában, ahol a gyerekek gyerekek lehetnek és
úgy ismerkednek nap mint nap a természettel és az általuk nevelt állatokkal,
ahogyan a többi tantárgyat tanulják és ahogyan lebetonozott iskolaudvarokon
biztosan nem lehet. Az Apátkúti Erdei Általános Iskolában jártunk.
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Négy nap tanulás, egy nap ajándék
Nevéből talán nem erre következtetnénk,
de ebbe az erdei iskolába egész évben
járnak a gyerekek. Reggel 9-től délután
3-ig tart az oktatás 40 perces tanórákkal.
„A délután a szabad játéké és a pihenésé. Ekkor van lehetőségük tanulóinknak
bekapcsolódni háziállataink gondozásába, bogarászni a patakparton, íjászkodni
vagy falat mászni. Ezután indulnak haza
a gyermekek. Szentendre és Visegrád között közlekedő diákjaink utazását tanári
felügyelettel segítjük a Volánbusz járatain”
– tudom meg Tompa Andrea intézményvezetőtől, aki arról is tájékoztat, hogy náluk
minden hét négy tanítási és egy projekt
napból áll. Péntekenként, a projekt napokon a gyerekek tematikus foglalkozásokon
– lovaglás, síelés, korcsolyázás, evezés,
túrázás, múzeumpedagógiai alkalmak,
művészeti és kézműves tevékenységek –
vehetnek részt.
A projektnapok felelőse Földi Péter, aki az
iskola alapítója és az iskolát működtető
Dunakanyar Oktatási Műhely Alapítvány
kuratóriumának elnöke is egyben. Az iskola eredettörténetét ő meséli el. Esze-

engedni a tanulók kibontakozásának. Az
egyéni érzékenység és tehetség követése
az állami oktatási rendszer nagy létszámú osztályaiban nemigen megoldható.
„Azért szeretek itt tanítani, mert kis létszámú, maximum tizenkét fős osztályaink
vannak, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb
figyelmet fordíthassak a gyerekek igényeire” – mondja Vörös Niki jazz énekes,
művész-tanár, a Vörös Niki Quartett és a
Kokopelli jazzmatiné alapítója és frontembere, az Apátkúti Erdei Általános iskola
énektanára. – „Meghatározó az a környezeti hatás, amelyben a mindennapjaink
zajlanak. Egészen más az évszakok változásáról szóló dalokat úgy tanulni, hogy
közben a gyerekek tapasztalat útján is
kötődhetnek a természethez, mindahhoz, amit eléneklünk. A klasszikus zenét
is jobban befogadják egy ilyen környezetben. Tanárként azt is lényegesnek tartom,
hogy bár az iskola pedagógiai programja
követi a Nemzeti alaptantervet, mégis
nagy szabadságot ad a rendelkezésünkre
álló idő egyéni beosztásához, az egyéni
pedagógiai módszerek és projektmunkák
térnyeréséhez.”

A legfontosabb nevelési elv a gyermek
személyiségének minél mélyebb,
és sokoldalúbb kibontása.
rint Szentendrén szülői kezdeményezésre
alakult egy tanulócsoport, ami kezdetben
néhány családot érintett, majd hirtelen
több mint ötven fősre duzzadt. Eleinte
szervezési, fenntartási feladatokat látott
el szülőként, majd az azt követő évben
már a délutáni napközis szerepét is vállalta. Itt szeretett bele a közoktatásba,
a gyerekeknek lovaglást, madarászatot,
múzeumlátogatásokat szervezett. Az
egyre növekvő létszám és a magántanulói
státuszból fakadó problémakör sürgette a
szülők és gyerekek igényeinek megfelelő
befogadó anyaintézmény megvalósítását. A szülőkben egy olyan iskola terve
és igénye körvonalazódott, ami nem
alternatív tanmenetben, de mégis gyerek- és természetbarát módon tud teret

Otthon lenni a megismert természetben
Tompa Andrea szülőként, pedagógusként
és intézményvezetőként is fontosnak tartja, hogy egyenlő hangsúlyt fektessenek az
egyes gyermekek szellemi, testi és lelki
fejlődésére. Ezt támogatják a művészeti,
gyakorlati és az intellektuális tárgyak is.
„A legfontosabb nevelési elv a gyermek
személyiségének minél mélyebb, és sokoldalúbb kibontása. Felfedezni a benne rejlő
értékeket, tehetséget, ezeket gondozni, és
megadni minden lehetőséget a kibontásukhoz. Fontos feladat, hogy a gyermek
megismerje a körülötte lévő világot, otthon
érezze magát benne. Tudjon a képességeiről, tudja, hol és mire használhatja őket. Az
ehhez vezető út során a pedagógust széles
eszköztár segítheti: ide tartozik sok egyéb

Tompa Andrea, intézményvezető

mellett az életkori sajátosságoknak megfelelő, több forrásból merített, színes módszertani oktatás, a művészeti nevelés, az
ének, a hangszeres zene, a tánc, a dráma,
a mozgás, a szabad játék, az órák ritmikus
része, a festés, a rajzolás, az elmélyülés az
alkotómunkában. A közösen megélt ünnepek, a napi és az évköri ritmusok, a természethez való tudatos kapcsolódás. A tanárnak fontos dolga, hogy együtt ‘lélegezzen’
az évkörrel, a természet körforgásával és
ritmusaival, hogy ennek megfelelően alakítsa az órákat és a tanulnivalókat. Az órák
tematikájában, hangulatában ideális esetben mindez visszaköszön és életre kel: a
gyerekek abban nőnek fel, hogy elválaszthatatlan részei az őket körülvevő világnak,
hogy együtt lélegeznek a természettel és a
természetessel” – vázolja röviden az iskola
pedagógiai programját az igazgató.
Családias légkör páratlan környezetben
Földi Péter szerint pedig további erőssége
az iskolának a családias légkör, melyben
gyerek, pedagógus és szülő is partnerségben működik együtt. „Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk csatlakozó családok
számára is kiemelt jelentőségű legyen a
természet adta értékek ápolása, valamint
a művészet és az alkotói folyamatok tisztelete” – fejti ki az iskola alapítója. – „Hiszünk
a közösség megtartó erejében, valamint

küzdő, szociális fejlődésükben
elmaradást mutató gyermekek
számára ideális iskola előkészítő évet tudnánk így biztosítani.
Az Erdei Iskola Programunk
keretében pedig más iskolából
érkező csoportokat, családi, baráti társaságokat is fogadunk.
Mindezen túl a vezetőség szeretné megerősíteni és bővíteni
a meglévő művészeti programok kínálatát és színvonalát,
s készülünk már a június 21. és
25. között zajló nyári táborunkra,
ahova nem csak az iskolánkba
járó gyerekeket várjuk.”
Végezetül egy elsőosztályos
kisfiú anyukája foglalja össze
szülőként a visegrádi erdei iskolában szerzett eddigi tapasztalatait: „Az iskolaválasztáskor
nagyon fontosnak tartottam,
hogy kis létszámú osztályba
kerüljön a fiam, mert szerintem
a mai gyerekeket akkor lehet a
Földi Péter, az iskola alapítója | Fotó: Bellai László
leginkább motiválni, ha a kükezdeti nehézségeken és a holtpontokon lönböző igényeikre a pedagógus tekintettúljutva elsősorban a meglévő lehetősé- tel tud lenni, ami kivitelezhetetlen akkor,
gekre, szülői igényekre és a jövőre kon- ha egy tanárra harminc diák jut. Emellett
centrál, amit Tompa Andrea igazgatónő így nagyon fontos volt az is, hogy milyen körösszegezett: „Terveink között szerepel egy nyezetben tölt el a hét napból ötöt. Csodás
‘minisuli iskola’ előkészítő program indítása, látni, hogy itt patakkal, kövekkel, botokkal
ahol azon lesz a hangsúly, hogy a gyermek
játszanak, ezekből építenek bunkert. Ezt
képességeit, készségeit megerősítsük
nem lehet szembeállítani a lebetonozott
annak érdekében, hogy az első osztályba
iskolaudvaron zajló 10-15 perces szüneteklépésig pótolni tudják a különböző terüle- kel. Sok gyerek életéből hiányzik a terméteken jelentkező elmaradásaikat. A megké- szet, de az övékéből biztosan nem.”
sett fejlődésű, részképesség gyengeséggel
- ld -

Lovaglás Szentendrén | Fotó: Bellai László
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a gyermek, a pedagógus és a
szülő, illetve gondviselő hármasának egyenrangú kapcsolódásában. Szeretnénk, ha
partneri kapcsolatban működnénk együtt a hozzánk csatlakozó családokkal.”
Mivel a Budapest környéki agg
lomeráció és a Dunakanyar
egyre vonzóbb lakóhely sok
család számára, a tapasztalat
azt mutatja, hogy évről évre
egyre többen érdeklődnek az
apátkúti iskola iránt. Annak ellenére emelkedik tanulói létszámuk, hogy az iskola újranyitása óta nem igazán hirdették
magukat. A folyamatosan
érkező támogatásokat örömmel fogadják, mivel a nagy és
egyedi épület fenntartásának
költségeit a szülői hozzájárulások ellenére sem tudják mindig
kiegyensúlyozottan megoldani. Ugyanakkor egy támogatói
rendszer kialakítása egyéb
fejlesztéseket és ösztöndíjprogramot is
lehetővé tenne a hátrányosabb helyzetű
tanulók számára.
Az iskola eredettörténetéhez az is hozzátartozik, hogy a Turányi Gábor és Földes
László tervei alapján épült, építészetileg
is egyedülálló iskola a ‘90-es években ún.
bejárós erdei iskolának épült, amit a Pilisi Parkerdő működtetett. Az intézmény a
2010-es évek elején megszűnt, az épület
évekig parlagon hevert. Ide költözött be öt
évvel ezelőtt a mostani iskola, amelyik a

Hangszer, halálsugár és torpedó
Híres és kevésbé híres feltalálók a Dunakanyarból
Avacumica – az ismeretlen hangszer
Naponta sokan haladnak el úgy Szentendrén az Alkotmány utcában, hogy észre sem
veszik azt a kis zárt sikátort, amely Avakumovics Avakum (1774-1811) nevét viseli, s
aminek egyik végében, az Alkotmány utca
7. számú ház falán egy rá vonatkozó emléktábla található. A szerb Avakumovics
család neve Szentendre szerte ismert volt
a 18. században, volt közöttük püspök, városi bíró, katona. Az Alkotmány utcában
két házuk is volt a 7. és 12. szám alatt. Ebből a családból származott a szentendrei
születésű Avakumovics Avakum költő,
katona, zenész, feltaláló, akit szülei ugyan
papnak szántak, de ő inkább a fegyvert
választotta és tizenhat évesen katonának
állt. A fiatal kapitány nemcsak a csatatéren
jeleskedett, de a flótáját is oly derekasan
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A feltaláló emléktáblája I Fotó: Lázár Zsófia

fújta, hogy Vitkovics Mihály (1778–1829)
fennmaradt írása szerint: „Nápolyban egy
angol milord tízezer esztendei fizetéssel…
Angliába hitta… Avakumovics megköszönte
a hívást, és azt vetette hozzá: csak hazámért
tudom forgatni kardomat, csak hazámban
tudom legszebben fújni flótámat.” A csatatértől csak sebesülései tántorították el,
visszatért Szentendrére, és ettől kezdve a
zenének szentelte életét. Az általa feltalált
billentyűs fúvóhangszert, az avacumicát
többen is kutatták, de eddig nem sikerült
rekonstruálni. A fiatalon elhunyt zenész
Szentendrén a szerb püspöki templom
kertjében nyugszik ősei mellett.
Tesla és a halálsugár
Ha maradunk a híres és környékbeli szerbeknél, Nicola Tesla kihagyhatatlan. Bár úgy
tűnhet, semmi köze a szerb-amerikai állampolgárságú fizikusnak ehhez a térséghez,
valójában ez nem így van. A száznegyvenhat
szabadalommal rendelkező tudós leginkább az elektromosság, a mágnesesség és
a gépészet területén szerzett elévülhetetlen érdemeket. S hogy csak néhány konkrét
példát említsünk: a váltakozó áramú motor,
a rádió, a napenergia erőmű mindennapjaink részévé váltak.
De mit is lehet tudni erről az 1856. július 10én Smiljanban született férfiről? Apja szerb
ortodox pap volt, édesanyja szintén szerb

lelkészi családból származott. Bár fiukat
is papnak szánták, az ő útja más irányba
vezetett. Ötéves korában meghalt szeretett bátyja, ami nagy változást idézett elő a
kisfiúban. Furcsa képeket látott, tárgyakat,
helyszíneket, amikről ő maga sem tudta
eldönteni, valóságosak vagy sem. Ezt a
különleges adottságát később kamatoztatta, találmányait már azelőtt „látta”, hogy
elkészültek volna. A már gyermekként is
négy idegen nyelven beszélő zseni éjszakánként titokban olvasott. Iskoláinak egy
részét Grazban végezte, de anyagi körülményei miatt megszakította a tanulmányait. Egyik nagybátyja, Pavle (Paja) Mandić az
Osztrák-Magyar Monarchia ezredeseként
vonult nyugdíjba, de ennél érdekesebb,
hogy a pomázi Luppa családba nősült be.
Apja halála után ez a nagybácsi segítette ki
Teslát nehéz anyagi helyzetéből, valamint
általa ismerkedett meg Budapesten Puskás
Tivadarral. Az ismerkedés olyan jól sikerült,
hogy Tesla Magyarországra költözött, és a
Puskás-féle American Telephone Company
főmérnöke lett. Feltalálta a telefonkihangosítót, majd egy városligeti séta során a porba rajzolta a váltakozó áramú motor első,
hevenyészett tervrajzát. Magyarországi
tartózkodása alatt a Pomázon élő nagybácsi házában lakott, ahol később tiszteletére
szerb-magyar nyelvű emléktáblát helyeztek el. A sok munka következtében Tesla
idegösszeroppanást kapott, túlműködtek
az érzékszervei. Egy távoli óra ketyegése,
a vonat zakatolása a messzeségben – mind
valódi kínszenvedést jelentettek számára.
A budapesti évet követően Párizsba, az
Edison Companyhoz vezetett útja, de a váltakozó áramú motor terveit nem adta fel,
még sokáig csiszolgatta, majd végül az
USA-ban szabadalmaztatta. Nicola Tesla
tehát Párizsból Amerikába költözött, már
csak azért is, mert Edison közelébe akart
kerülni. Bár szorgalmas munkaerőnek bi-

zonyult, de mégsem alakultak jól a dolgok.
Edison egy pénzügyi vitát követően távozott a cégtől, és a feltalált motor találmányi jogát is másnak adta el. És akkor el is
érkeztünk a híres Teleforce-hoz, vagyis a

Tesla emléktábla Pomázon

halálsugárhoz, ahogy a korabeli újságírók
nevezték a találmányt. Tesla hiába tiltakozott, hogy szó sincs sugárról, a média már
akkor is szerette a túlzó állításokat. Az 1934ben bejelentett csodafegyver Tesla állítása
szerint kétszáz mérföldről (321,8 km) tízezer
ellenséges repülőt is meg tudott semmisíteni, bár ehhez erőműnyi energia felvételre
lett volna szüksége. Ennek ellenére többen
le akartak csapni a nagyszerű alkotásra, az
oroszok 25 ezer dollár előleget fizettek,
a britek 30 milliót kínáltak, ám az üzletek
meghiúsultak, aminek tán köze volt ahhoz,
hogy senki nem látta működés közben a
készüléket, bár maga Tesla váltig állította,
hogy működik. A háborúra készülő japánok lehetőséget is láttak a fegyverben, a
katonai flotta parancsnoka utasította is a
mérnököket, hogy másolják le a találmányt.

Luppa Péter és Luppa Vidor hintón

Úszónyereg és szárazföldi torpedó
Zubovics Fedor (1846-1920) Felsőtúron, a mai
Szlovákia területén született. Apja lengyel
származású volt, innen idegen csengésű
neve. A bécsi katonaiskolát befejezvén kadétként szolgált, a schleswig-holsteini háború után Garibaldi szabadcsapatába került.
Megsebesült, sőt el is fogták, így lefokozás
várt rá. A közlegényélet nem tartott sokáig, egy hónap múlva királyi hadnagy címet
kapott. Nyíregyházára vezényelték, ahol
hamar feltűnt a kötekedő katona. Számos
párbaj fűződött a nevéhez, melyek rendre
az ő győzelmével végződtek. A nyíregyházi
évek után Bécsbe, a császárvárosba került,
itt is hamar megismerték, de ezúttal az úri
társaságban. Bár rég nem volt már katona,
mégis egyenruhát hordott, és fennen hirdette: „Tartsa Ferenc József megtiszteltetésnek, hogy az ő ruháját hordom!” A helyi
aranyifjúság imádta a harsány és kötekedő
magyar katonát. Ám a mulatozás árát meg
kellett keresni, ezért Zubovics lovakkal kereskedett, majd Bécs első úri kocsisává vált.
Egy világrekordot is felállított: tizenhárom
nap és tizenhat óra alatt lovagolt el Bécsből
Párizsba.
Zubovics nem szeretett tétlenül ülni, és
különben is ott volt még az egyenruha,
így 1875-ben elindult Spanyolországba, a
háborúba. Innen hazatérve már egy újabb
háborúba készült, de előtte feltalálta az
úszónyerget, melynek segítségével a ló és
lovasa könnyeden jutott át a folyók túloldalára. Míg Budapesten mindezt csak vásári
mutatványnak tartották, a török hadsereg
meglátta benne a potenciált. Zubovics
ekkor már a törökök oldalán szállt harcba
az oroszok ellen. Törökországot Afrika követte, ahol az emberek helyett egy ideig
a nagyvadakra, oroszlánra vadászott, de
feltűnt az angol gyarmati hadseregben
is. S mivel egyszer minden háború véget
ér, Zubovics Magyarország felé vette az
irányt. Zebegényben telepedett le, kibérelve a Migazzi-kastélyt a váci püspöktől.
A vad, öreg, zsémbes férfi nevét hamar
megismerte a falu is. A magas várfallal
körülvett kastély házmesterének Sisa Pista haramiát szerződtette le, aki épp akkor
szabadult tizenöt év után Vácról. Sisa jól
végezte a dolgát, nem is jött senki a kastélyba. Ahogy 1935-ben a Magyar Hírlap

állomásról. Zubovicsot elfutotta a méreg,
kirántotta a kardját és szegény, halálra rémült állomásfőnököt hatszor körül kergette
a park körül.”
1882-ben öt évi kutatás után fejezte be világhírű találmányát, a szárazföldi torpedót,
melyet az osztrák-magyar hadseregen kívül
Svájc, Svédország, Dánia, Kína és Szerbia is
megvásároltak. A szerkezetet egy dinamittal
töltött dobozként kell elképzelni, amelybe
be volt építve egy rugós, ütésre gyújtó szerkezet. A készülék azáltal jött működésbe,
hogy egy botló huzal a rugóval megfeszített
gyújtószegből kihúzta a biztosító sasszeget,
minek következtében a rugó előrecsapta a
gyúszeget.
Zubovics Fedor nem volt könnyű természetű ember, de kreatív és okos férfiú volt,
olyannyira, hogy az I. világháborúban, jóllehet már elmúlt hatvanéves, egy szárazföldi torpedóosztag parancsnoka lett. Bár
az osztag mindössze három főből állt, az
egykor világhírű torpedót elsodorta a hadiipar megállíthatatlan fejlődése. Utolsó
háborújában meg is sebesült, ám a végső csapást egy párbaj mérte rá, amit egy
főszolgabíróval vívott. A vereség hatására
elhalkult, további kitöréseiről nincsenek
feljegyzések, csendben élt 1920-ban bekövetkezett haláláig.
Zimre Zsuzsa

Zubovics Fedor | Fotó: Kubinyi Ferenc Múzeum

írta: „Ez az idegenektől való nagy őrizkedés
főként a végrehajtónak szólt… Nem is tette be
oda a lábát soha! Ám a püspök megelégelte,
hogy nem akar fizetni a bérlő, és felmondta a
szerződést. Zubovics erre revolvert ragadott
és úgy rohant a püspöki palotába. Vissza
is vonta legott a felmondást az egyházfi.”
A számtalan történet közül jól mutatja az
öreg katona hevületét a következő példa
is: „Megesett egyszer, hogy a szentendrei
helyiérdekű vasúttal akart menni, de itt is
elkésett: a vonat már kifutott a Pálffy-téri
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Sok kísérletezés után oda jutottak, hogy túl
sok energia kéne hozzá, ezért inkább a mikrohullám irányába folytatták a kutatásokat.
Szerencsére a fegyver sosem készült el, de
ennek hatalmas ára volt. A II. világháború
befejezéseként egy másik találmány mért
döntő csapást Japánra: az atombomba.
Nicola Tesla elképesztő sikerei dacára, a
rádió szabadalmához kapcsolódó hosszú
pereskedést követően, elszegényedve, egy
manhattani hotelben halt meg. Holttestét
csak napokkal később fedezték fel.

A kellemeset a hasznossal
Horváth Domonkos húszéves mechatronika hallgató,
az autósportok nagy rajongója, de az űrkutatás iránt is érdeklődik.
Tizennégy éves kora óta kerekesszékkel él, álmai megvalósításához
saját tervezői képességei jelenthetik a kulcsot.
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Mechatronikai tanulmányokat végzel a
BME-n. Pontosan mi az a mechatronika?
A mechanika és az elektronika szavak ötvözéséből keletkezett az elnevezés. Ez egy
viszonylag új szakág. Japánban találták ki,
a gépészetet, a villamosmérnök szakmát és
az informatikát egyesíti. Főleg az autóiparban alkalmazzák, de mivel elég univerzális,
bármilyen területen el tud vele helyezkedni
az ember. Ezért is választottam ezt, mert
nem igazán tudtam, mit szeretnék csinálni. „Minden mindegy” alapon beírtam első
helyre a felvételinél, és felvettek.
Az űrmérnöki pálya is vonz.
Ez csak mellékes érdekesség. Múlt héten
beszélgettem egy BME-s ismerősömmel,
aki említette, hogy indul űrmérnök-szak a
Műegyetemen 2022-től. Jó alternatívának
tűnik, esetleg arra is el lehet indulni.
Szóval ezt nem most kell eldönteni.
Nem, sőt, arra a szintre el is kell jutni. Még
alig kezdtem el a tanulmányaimat, második
éve passziválok. Amikor letettem az érettségit 2019-ben, az egészségügyi hátterem
éppen nagyon zűrös volt, és úgy döntöttem,
kell egy kis szünet. Ez az időszak pont jó
volt arra, hogy szintre hozzam a fizikatudásom. Nem igazán jártam be középiskolába, az első két évet teljesen otthon töltöttem. Aztán a maradék két évben már heti
három-négy napot bent voltam, de csak
azokon az órákon, amik érettségi tárgyak,
és ezért a fizikatudásom nem volt magas
szinten.
2020-ban elkezdtem az egyetemet, szeptemberben be is jártam, csak aztán beütött
a COVID. Az egyetemen nagyon kedvesek
voltak egyébként, augusztusban bejárták
velem az épületeket, hogy megnézzük,
melyik ajtókat kell esetleg kicserélni, hova
kell rámpát rakni, melyik termekbe tudok
bemenni. Aztán ez szeptemberben borult,
mivel csak kevés jelenléti óra volt, és azokat
is a nagy előadókban tartották, ahova meg
lépcsőn kell felmenni. A BME-n különösen
nehéz akadálymentesíteni, mivel a Műegyetem nagy része műemlék, nem szabad belenyúlni, liftet építeni.
Próbálkoztam bejárni, de már az első matekgyakorlatomon fény derült a problémákra. A híresen bonyolult szerkezetű K épü-

Horváth Domonkos | Fotó: Bellai László

A Devic-szindróma egy rendkívül ritka
autoimmun betegség, ami a központi
idegrendszert érinti. A test immunrendszere a gerincvelőt támadja. Tünetei a látóideg- és gerincvelő-gyulladás, ami vaksággal vagy a végtagok
bénulásával járhat. A betegség általában idősebb nőket érint, a tünetek
legtöbbször nem válnak súlyosabbá
átmeneti látásromlásnál és sántításnál.
letben volt az előadás. A felsőbb évesek,
akikkel bejártam a helyet, mesélték, hogy
játszottak ilyet: bementek a K épületbe, és
aki először kitalált, az nyert. Szóval elindultam az alagsorba, kerestem egy működő
liftet, és a folyosókon S-alakban cikázva végül megtaláltam a lépcsőt, ami az előadóba
vezetett. Még a leghátsó sor is egy lépcsővel fentebb volt. Ráadásul pont olyan szélességű volt az ülőhely, hogy a székem nem
fért el, egyik oldala mindig lelógott. Átültem
a padba, ami előre dől, én ilyenkor folyamatosan csúszok lefele, percenként toltam fel
magam. Ha kiékelem magam a lábammal,
begörcsöl, és elkezdi rugdosni a padot.
Szóval inkább tologattam magam. Ez még
nagyon az elején volt az új rendszernek, az
előadót nem lehetett normálisan hallani a
maszktól, a mikrofon sem segített igazán.
Végül kijelentette, hogy valóban nem túl jó
a hang, de minden fenn lesz a táblán. Én

meg ott ültem az utolsó sorban, ahonnan
maximum távcsővel lehetett volna látni.
Szóval nagyon „hasznos” óra volt. Aztán
még bementem egy fizika-előadásra, de
ott is kiderült, hogy esélyem sincs bejutni
az előadóba, szóval akkor úgy döntöttem,
ezt az évet is megpróbálom passzívan.
Szerinted mi a magyar űrkutatás jövője?
Egy ilyen kicsi országnak ekkora konkurencia mellett nem érdemes ebbe nagy forrásokat fektetni, mert jelentős előrelépést
nem fogunk tudni elérni. Az űrversenybe
semmiképp sem tudunk beszállni.
Egyre többször hallani, hogy az űrkutatásnak nemzetközi szinten sincs értelme,
mivel inkább a klímaváltozás mérsékelésére kellene fordítani az űrkutatásba
fektetett pénzt.
Teljesen igazuk van. Viszont a klímaváltozást együttes erővel az egész emberiségnek kellene megoldania. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nem fog teljes
mértékben sikerülni. Úgy gondolom, hogy
a közeljövőben valamilyen klímakatasztrófa
biztosan be fog következni. Ha még időben
tudunk valamit csinálni, akkor talán kisebb
mértékű lesz. Viszont annak látom értelmét,
hogy új, élhető bolygókat keresünk, mert
hamarosan szükségünk lehet rájuk. De ettől
még elsősorban azt kéne megvédeni, ami
van. Ilyen szempontból igazuk van azoknak,
akik szerint az űrkutatásra fordított pénzt
inkább a környezetvédelembe kellene forgatni. Ezzel a hozzáállással az a probléma,
hogy az űrkutatásba fektetett pénz tényleg
felhasználásra kerül, miközben a környezetvédelem nem teljesen pénzfüggő. Ameddig
nem kezdenek el egyre többen környezettudatosan élni, addig a pénz nem tud mindent
megoldani.
Ennek fényében még mindig vonz az űr,
vagy inkább a Földön maradnál?
Igazság szerint maradnék, bár a NASA-nak
van egy nagyon izgalmas projektje. Bármilyen mérnöki diplomával rendelkező
személy jelentkezhet asztronautának, akár
mozgáskorlátozottként is.
Akkor te lennél a következő magyar űrhajós?
Elképzelhető, bár diploma is kéne hozzá.
A felhívásban az is benne van, hogy ha az

Hogyan kerültél kerekesszékbe?
Tizenhárom évesen diagnosztizáltak
Devic-szindrómával. Eleinte emésztési
problémának hitt tünetekkel kerültem a
kórházba, onnan a neurológiára küldtek
tovább. Itt telenyomtak mindenféle kábítószerrel, nem is igazán emlékszem erre az
időszakra, viszont a következő vizsgálatra
már nem voltam képes egyedül eljutni. A
mentősök letudták annyival, hogy fáradt
vagyok. Azon az éjszakán már a mosdóba
se tudtam kimenni, ezért az intenzívre ke-

Mindig is érdekelt a gépészet.
Egyébként is ebbe az irányba indultam
volna, ez nem köthető az önsegítéshez.
rültem. Itt vettek mintát a gerincvelőmből,
és ezzel derült fény az egészre.
Az én esetem egy borzasztóan agresszív
példája a betegségnek. Csontvelő transz
plantációval kezeltek, ami egy elég rizikós
eljárás, hat hetet kell steril szobában tölteni utána. Ez alapvetően elég rettenetes élmény, de szerencsére a László kórházban
jól főztek, ez sokat segített a hangulatomon. Mikor hazakerültem, akkor kezdődött
a rehabilitáció. A transzplantációval a betegséget gyakorlatilag meggyógyították,
utána már csak a megmaradt tüneteket
kellett kezelni.
Ez mennyi ideig tartott?
A transzplantáció után egy-másfél év,
ameddig az immunrendszer visszaépül
annyira, hogy társaságba lehessen menni. A Barcsayba jártam, ott nyolcadikos
hagyomány a Bolond-nap, ahol a diákok
tanárparódiákat adnak elő, vetélkedők
vannak, összegyűlik az összes felsős évfolyam. Én hetekig tartó egyeztetés után,
külön orvosi engedéllyel mehettem oda,
nem érhettem hozzá senkihez, de ott lehettem a színpad szélén egy maszkban,
és végig tudtam nézni az előadást (meg

Az én esetem egy borzasztóan agresszív
példája a betegségnek. Csontvelő
transzplantációval kezeltek.
talosan akadálymentes legyen egy szakasz,
5%-os lejtőnek kell lennie. Ez a legtöbb helyen nincs így. A legjobb példáját ennek
szintén Szentendrén láttam, a Sóbarlangnál.
Ott a lépcső mellett van a feljáró, gyakorlatilag a lépcső egy része lebetonozva. Ez egy
körülbelül 45%-os rámpa, ami lefelé még
működik, de felfelé már nem igazán. Szentendre viszonylag jól van akadálymentesítve
a lehetőségekhez képest, a Duna-korzón
például gond nélkül végig lehet haladni. A
járdáknál padka van, ami nem előnyös, de
ha a megfelelő helyen van az ember, azon
is fel lehet menni. Attól függ, ki mennyire
bátor a székkel.

rettentő kínosan kimondta, hogy ők velem
már nem tudnak mit kezdeni, és kell a hely
az új betegeknek. Tulajdonképpen ezért
passziváltam az első évemet, kellett egy
kis idő ezt feldolgozni. Addig minden nap
mentem gyógytornázni, utána csak lógtam
a levegőben. Most heti kétszer van gyógytornám, emellett pilatesezek.
Ezekkel a tapasztalatokkal magad mögött félsz a COVID-tól?
Egyáltalán nem. Érdekes, hogy bármilyen
betegség vagy haláleset mennyire hide-

átvehettem a legokosabb fiúnak járó díjat
– nevet).
A betegséged jelenleg gyógyítható Magyarországon?
Gyógyítható, nálam ezt meg is csinálták.
A többi hazai esetben eddig nem volt
szükség beavatkozásra, mivel a tünetek
minimális nehézségeket jelentettek a
betegeknek. Sőt, ez volt az első eset az
egész világon, hogy ezt a betegséget
ilyen módon kezelték. A rehabilitáció viszont necces. Pont érettségi előtt volt
egy beszélgetésem, amikor leült velem a
főorvosnő, a gyógytornászom és a pszichológus. A főorvosnő tulajdonképpen

gen hagyja az embert egy ilyen élmény
után. Például a nénikém nemrég rákos volt,
és ameddig a rokonság nagy része a várható reakciót produkálta, én majdnem hogy
„legyintettem” az egészre, mondván, majd
felgyógyul. Így is lett szerencsére, sőt, ő is
hasonlóan reagált. Nagyon példamutató
mentalitással és kitartással lábalt ki belőle, és szerintem még örült is neki, hogy én
nem pánikoltam. De nagyon furcsa emberileg átélni ezt a változást.
A COVID sem hozott olyan nagy törést az
életembe. A bezártsághoz és a sterilitáshoz régebbről hozzá voltam szokva, így
nekem nem volt annyira megterhelő az
egész. Furcsa is volt látni a barátaimon,
hogy őket mennyire megviselte. Bár az
én esetemből tanulva ők is könnyebben
alkalmazkodtak, tudva, hogy van ennél
rosszabb élethelyzet is.
Mik a jövőbeli terveid?
Nagy álmom az autóversenyzés. Nyilván
van rá megoldás – például Lewis Hamilton
testvére egy sokkal súlyosabb izombetegségben szenved, de ő is versenyez egy túraautó-bajnokságban egy speciálisan átalakított géppel. Annyi a különbség, hogy
ő a lábát valamennyire tudja használni. Én
csak automata-váltós autót tudok vezetni,
ez a legtöbb autósportban hátrány – és
nem mellesleg szabálytalan lenne.
A mechatronikai tanulmányaidat itt tudnád hasznosítani?
Igen. Ez az esszenciája a dolognak: megtervezni a szerkezetet, a gépészeti, informatikai részeket. Én magamnak is tudnék
csinálni eszközöket a jövőben, ez lehet a
megoldás.
Szóval a mechatronika iránti érdeklődésed kicsit az önsegítésre vezethető vissza.
Engem mindig is nagyon érdekelt a gépészet. A tudomány és a történelem állt közel
hozzám. Egyébként is ebbe az irányba indultam volna, ez nem köthető az önsegítéshez. Csak magam miatt nem kezdtem
volna el, viszont a kellemeset a hasznossal
összekötve pont jól jön.
Vas Julianna

19 —Z GENERÁCIÓ

alkalmassági tesztet nem is sikerül megugrani, akkor egyéb pozíciók is nyitottak. Ez
karrier szempontjából mindenképp érdekes
lehetőség.
Szentendrén képzeled el a jövőt?
A közeljövőt mindenképp. Nagyon szeretem Szentendrét, bár amióta kerekes székes
vagyok, akadálymentesítés szempontjából
akadnak problémák. Én például egy domb
tetején lakom, lefelé jönni nagyon vicces,
de felfelé már problémásabb. A belvárosban meg ott a macskakő. Viszont eddig sosem volt akkora problémám ebből, hogy
azt mondtam volna, nem érdemes emiatt
maradni. Ha a haverokkal összejövünk, a
pestiek jönnek ki ide, nem fordítva. És azt
is érdekes megfigyelni, hogy a szentendrei
éjszakai élet alakjai mennyire segítőkészek.
Nagyon jó élményeim vannak ilyen szempontból.
Például?
Az egyik legviccesebb történetem egy barátom születésnapján esett meg. Lejöttünk
a Duna-partra iszogatni, és eléggé berúgtunk. A többieknek ment az utolsó HÉV, hát
gondoltam, kísérjük el őket, ameddig lehet.
Elindultunk az állomásra, az aluljárón terveztünk átjutni. Az alkoholtól felbátorodva
kitaláltam, hogy majd a biciklilejárón legurulok két keréken, ami egyébként lehet,
hogy működhetett volna, mentem már le
hosszabb, meredekebb szakaszon is. Viszont nem tudtam, hogy a biciklilejáró szűkül. Fent még elfértem, de mint kiderült,
lent pont nem. Végül keresztben értem le
a legaljára, és két métert repülve landoltam
a földön. A barátaim eléggé kétségbeestek,
mondván, félnek így visszaadni a szüleimnek, de végül nagyon kedvesen visszasegítettek a székbe.
Hogyan lehetne szerinted akadálymentesebbé tenni a várost, számodra mi lenne
fontos?
A HÉV- aluljáró például elég problémás, de
az szerintem esélytelen. Ahhoz, hogy hiva-

Kajak-kenu

Kézilabda – Nem sikerült a bennmaradás

Győrben rendezték meg 2021. május
7. és 9. között a Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokságot. Szentendre
fiataljai a 81 nevezett egyesületből
összesítésben az előkelő 18. helyen
végeztek. A gyerekek minden korosztályban nagyon szépen szerepeltek.
A sok kiváló eredmény közül külön említést érdemelnek érmes versenyzőink.

Az idei év sok változást hozott kézilabdás lányaink életében, amiről az előző
lapszámban már olvashattak.
Az NB I/B Nyugati csoportjában induló kézisek rövid őszi szezon után egy
januárral kezdődő, igen hosszú tavaszi
mérkőzés sorozaton vannak túl. A bennmaradáshoz legalább nyolc-tíz győzelem kellett volna, ebből sajnos csak öt
valósult meg, így a 11. helyen végezve
kiestek az NB/B bajnokságból.
A következő idény sorsolására még várni
kell, de az bizonyos, hogy lányaink az NB
II-ben folytatják szereplésüket.
Utolsó mérkőzések:
Szentendre NKE – DKKA U20, 37:32
Góllövők: Lukovics, Vígh (6-6), Muhari (5),
Kovács, Bűcs (4-4); Ulmann, Gayhoffer
(3-3),
Rácz, Léránt, Farkas (2-2-2)

László Ábel

Pluzsik Mihály

Országos bajnoki aranyérmes páros
László Ábel és Pluzsik Mihály
(kenu páros)
C2 15 km, serdülő U16-os korosztály
Országos bajnoki ezüstérmes páros
Novák Levente és Szász Levente
(portya kenu páros)
PC2 5 km, U10-12-es korosztály
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Országos bajnoki bronzérmes páros
Istók Törtel és Faragó-Tóth Vince
(portya kenu páros)
PC2 5 km, U10-12-es korosztály
Pétervári Pál, a Szentendre Kajak-kenu
SE vezető edzője nem csak utánpótlás
korú fiataljaira lehetett büszke ezen a
hétvégén. Adolf Balázs, aki bár egyesületet váltott, jelenleg is Pétevári Pál
kezei alatt „edződik” és az olimpiai
szereplésért evezett párjával, Fejes
Dániellel.

Fotó: Pascal Swier/unsplash.com

Csurgó NKC – Szentendre NKE, 29:27
Góllövők: Vígh (7), Lukovics(6), Rácz (4),
Gayhoffer (3), Ulmann, Bűcs (2-2), Léránt,
Farkas, Pintér (1-1-1).
A lányok nyáron a strandkézilabdára
koncentrálnak. Mint minden évben, az
idén is fantasztikus szereplést várunk.

Tai-Chi – Meditáció és mozgás testnek és léleknek
Ha hétfőn esténként elsétálunk a Kálvária
tér mellett, biztosan találkozhatunk széles,
lassú mozdulatokat végző felnőttekkel. Kik
ők és mit is csinálnak pontosan? Mozognak, meditálnak, feltöltődnek.
A Tai Chi egy olyan mozgásforma, ami
egyaránt hat a testre, az életenergiára és
a tudatra, amit gyakorolnak harcművészetként, de gyógytornaként is, gyakorolják energetizáló módszerként és művészetként, egészségmegőrző céllal vagy
meditációs, szellemi útként. A hagyományos kínai orvostudomány szerint a Tai Chi
lassú, nyújtó és forduló mozgása ellazítja
az ízületeket és a gerincet, helyreállítja a
belső energiák, vagyis a Chi egyenletes
áramlását, a feszültséggócok lazításával
oldódik a stressz, ami elengedhetetlen az
egészség megőrzése érdekében.

Felszeghy Márton tizenöt éve oktat Tai
Chi-t, de az edzéseket Pilates, Kung Fu és
Chi Kung gyakorlatokkal is kiegészíti. Az
edzéseket bármelyik korosztálynak javasolja és bármilyen edzettségi szinttel lehet
gyakorolni. Nagy figyelmet fordít arra, hogy
biztonságos legyen a gyakorlás, ezért gyógytornászokkal konzultálva építi fel a gyakorlatokat. Aki szeretne a napi rohanás, az
ülő munka után vagy az állandó stressz elől
egy kis nyugalmat, annak lehetősége van
heti két alkalommal is találkozni Marcival,
azaz Felszeghy Mártonnal, hétfőn 18:30-tól
19:45-ig, vagy kedden 9-től 10:15-ig a Kálvária tér füves területén.
Több információt a www.thefivemethods.
com honlapon találnak, jelentkezni a felmarci@gmail.com e-mail-címen lehet.
Gergi Erna

Adolf Balázs és Fejes Dániel

A férfi kenupáros bekerült a tokiói
olimpiára utazó magyar kajak-kenu
válogatottba. Az egység, az európai
olimpiai pót-kvalifikációs versenyen,
Szegeden második helyen végzett,
ezzel kvótát szerzett Magyarországnak.
A fenti eredmények is bizonyítják,
hogy az egyesületnél magas szintű,
minőségi munka folyik, így bizakodva
várjuk a további szebbnél-szebb eredményeket. Gratulálunk a versenyzőknek és edzőjüknek egyaránt!
Gergi Erna
Középen Felszeghy Márton

SzentendREstart

A több mint egy éve tartó pandémiában
a művészetek városa, Szentendre kulturális intézményei is sok nehézséget éltek meg. Annál nagyobb örömmel nyitják
meg kapuikat a látogatók előtt, a hosszú
hónapokig tartó online programszolgáltatás után.
A fesztiválokat és nagyrendezvényeket
szervező Szentendrei Kulturális Központ,
a Barlang, a P’Art Mozi, a Szentendrei Skanzen, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, a szentendrei TDM és a MANK együtt
szeretné megélni a nyitás örömét, ezért
szervezték meg az újranyitás hétvégéjét,
a SzentendREstart-ot.
Csütörtök este a Szentendrei Kulturális
Központ közösségi klubja, a Barlang magyar filmekkel indítja idei kertmozi szezonját. A nyár folyamán heti kétszer lesz
filmvetítés a Dunaparti Művelődési Ház
mediterrán hangulatú kertjében. A Barlang
a kertmozin kívül koncertekkel, táncházakkal is várja a látogatókat az év folyamán.
szentendreprogram.hu, https://www.facebook.com/Barlangklub
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
pénteken családi délutánt tart az épület
előtti téren: papírszínház mesét, társasjátékozást, kézműveskedést. Szombaton
– a könyvtár névadójának emléket állítva
– megnyitja könyvtári inspiráció helyét, a
Hamvas Béla bútoraival berendezett Hamvas Olvasósarkot.
https://hbpmk.hu
A Szentendrei Szabadtéri Múzeum, a
Skanzen már fogad látogatókat, de programjai június 4-én indulnak. A Határtalan
Skanzen bringatúrák programsorozatában
másfél órás, tematizált, vezetett biciklis
túrák során mutatja be a múzeumot a regisztrált látogatóknak. Szombaton és vasárnap pedig kurátori tárlatvezetést tart az
Amikor minden más lett – élet a nagy háború alatt és után című időszaki kiállításában.
https://skanzen.hu/hu
A MANK-ÚjMűhely Galériában vasárnap
délelőtt a Kalandozás Pemzlivel című foglalkozáson alkothatnak a gyerekek, családok. Délután pedig Ilona Keserü Ilona
Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész
Jelmeztervek, szitanyomatok és rajzok
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A hosszú szünet után kertmozival, városismereti- és gasztrosétával,
opera-világzenei-jazzkoncerttel, múzeumi bringatúrával, olvasósarok
megnyitóval, vásárokkal, tárlatvezetésekkel és filmvetítésekkel nyitják meg
kapuikat június 3. és 6. között Szentendre kulturális intézményei.

Szentendréről, a 20. századból című kiállításában tartanak tárlatvezetést.
https://alkotomuveszet.hu
A szentendrei P’Art Mozi két filmvetítéssel ünnepli vasárnap az újranyitást: egy
2021-es-es csodás természetfilmmel,
melyben a magyarországi vizek történetét mutatják be és a Fellini- a lélek festője
olasz-francia-belga dokumentumfilmmel.
https://partmozi.hu
A Szentendrei Kulturális Központ a Magyar
Művészeti Fesztiválok Szövetsége országos
nyitókoncert-sorozatához csatlakozva, június 6-án a MűvészetMalomban tartja meg
SzentendREstart koncertjét. Az opera, világzenei és jazzkoncerten Szentendrén és a
Dunakanyarban élő kiváló művészek lépnek
fel: Fischl Mónika és Molnár Levente operaénekes, Ötödik Évszak zenekar, Szvorák
Katalin népdalénekes, a Sárik Péter Trió és
Falusi Mariann. Műsorvezető: Endrei Judit
https://szentendreprogram.hu, https://
szentendreiteatrum.hu

A Szentendrei TDM vezetett városismereti
sétáiban Szentendrének, mint a festők, a
művészek városának sajátosságait ismerheti meg az ide látogató. Gasztrosétájában az
Isterhez, azaz Dunához kötődő desszerteket
ismerheti és kóstolhatja meg az érdeklődő.
A séták mellett a TDM két vásárt is szervez
június első hétvégéjére: a belvárosi sétálóutcában a Dumtsa Forgatagot, a hagyományos, szombati Bükkös-parti piacon pedig
antik és lakossági bolhapiacot, kézművesvásárt és művésztalálkozóval egybekötött
kiállítást.
https://iranyszentendre.hu
Az intézmények a programokat az aktuális
biztonsági szabályokat figyelembe véve rendezik meg.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Weboldal: szentendreprogram.hu;
https://szentendreiteatrum.hu)
Facebook: https://www.facebook.com/
szentendreikult
YouTube: Szentendrei Kulturális Központ

KO N CE RT
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
június 4. péntek 20:00
KETTŐ KETTŐ TÁNCZENEKAR
Instrumentális skat játszanak, amivel Magyarországon egyedül képviselik az igényes
tánczenének ezt a műfaját. Belépő: 1000 Ft
június 5. szombat 20:00
KORAI TRANCEMISSION
A Korai Öröm zenekar tagjaiból alakult
formáció, visszatérés a pszichedelikus
gyökerekhez. A monoton, minimal dob és
basszus feszültségét a percussion játéka
oldja. Belépő elővételben 1500 Ft, a koncert
napján 2000 Ft
június 11. péntek 20:00
EURÓPA KIADÓ
A hazai pop-rock történet egyik legmeghatározóbb zenekara. Belépő: 2500 Ft
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június 12. szombat 18:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Görög zenés-táncos program élőzenével.
Zenél az Akropolis Compania zenekar. A
belépés ingyenes!
június 18. szombat 20:00
CABARET MEDRANO / MALACKA ÉS A TAHÓ
Két zenekar a budapesti éjszakából, amelyek
közül az egyik a költészettel, a másik inkább
a humorral operál, de mindkettő halmozza
a hangszereket és a műfajokat. A belépés
ingyenes!
június 25. péntek 20:00
LOS ORANGUTANES
Unikumnak számító tizenegytagú latin-amerikai cumbiaegyüttes.
Jegyek a https://szentendre.jegy.hu oldalon,
illetve a program napján kezdés előtt egy órával
a helyszínen válthatók.
KACSAKŐ BISZTRÓ
Facebook: Kacsakő Bisztró
június 5. szombat 19:00
5 VAGY SÁRKÁNY
Szentendrei gyökerekből táplálkozó, Bluesrock, Jazz-rock alapokra épülő, progresszív
rokkendrollhologram és mainstream-össztáncegyüttes.
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
www.szentendreprogram.hu
június 6. vasárnap 18:00
SZENTENDRESTART
A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége
országos nyitókoncert-sorozatához csatlakozva Opera, világzene és jazzkoncert Szentendre és a Dunakanyar kiváló művészeivel.
Fellépők: Fischl Mónika és Molnár Levente
operaénekes, Ötödik Évszak zenekar, Szvorák Katalin népdalénekes, Sárik Péter Trió és
Falusi Mariann. Műsorvezető: Endrei Judit.
Az előadás ingyenes, regisztrációs jeggyel tekinthető meg. A regisztráció május 28-án indult
a www.szentendreiteatrum.jegy.hu oldalon.

E LŐADÁS
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu
június 5. szombat 17:00
AZ ÉSZT MEGHALADÓ TUDÁS – Hamvas
Olvasósarok megnyitó
A Hamvas Olvasósarok, az Inspiráció Helye,
ahol a látogatók használatba vehetik Hamvas
Béla bútorait. Megnyitó előadást tart Weiner
Sennyei Tibor költő. Hamvas Béla műveiből
Pájer Alma Virág színművész olvas fel.

K I ÁLL Í TÁS
MANK GALÉRIA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu
június 2 – július 27.
SZUVENÍR
Koós Gábor kiállítása.
június 30 – július 25.
FIATAL ALKOTÓMŰVÉSZEK CSOPORTOS
NYÁRI KIÁLLÍTÁSA
jelenleg online elérhető
REART – Kortárs környezet
A tárlaton olyan alkotásokkal találkozhatnak
az érdeklődők, melyek a környezettudatosságra, a klímavédelemre és a fenntarthatóságra reflektálnak.
KARANTÉN-NAPLÓK
A kortárs művészek személyes tapasztalatain keresztül mutatja be a MANK Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. az
elmúlt egy évet. Nyolc alkotóművész naplószerűen fogalmazza meg, milyen élményeket adott a karantén, és hogyan hatott a vírus
a művészetükre.
június 6. vasárnap 16:00
TÁRLATVEZETÉS
Ilona Keserü Ilona Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész „Jelmeztervek, szitanyomatok és rajzok Szentendréről, a 20. századból”
című kiállításán. A felújított ÚjMűhely Galéria
megnyitásának alkalmából Keserü Ilona
Szentendréhez köthető grafikáit mutatjuk be,
melyek közt kiemelt helyet kapnak a Szentendrei Teátrum előadásaihoz is készített
jelmez- és díszlettervei.
ÚJMŰHELY GALÉRIA
Fő tér 20.
május 26 – július 4.
KESERÜ ILONA PAPÍRMUNKÁI
július 8 – augusztus 1.
KŐSZEGHY FLÓRA EGYÉNI KIÁLLÍTÁSA
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 illeszkedik. Csákány István sokat foglalkozott a
közép-kelet-európai térségben érzékelhető
jelenségekkel, a szocializmus által közvetített
ideológiákkal, az emlékművekkel, a munkással, a munka mítoszával. Most szélesebb értelmezési lehetőségeket nyitva vált központi
elemmé a munkát, az építést, illetve az annak
ellentétét, a destrukciót jelképező kalapács.
Kurátor: Bodonyi Emőke
BARCSAY 120
Barcsay közel 200 darabos életmű-válogatását 1977-ben hagyományozta a Ferenczy
Múzeumi Centrumra. 2020-ban, a művész
születésének 120. évfordulója alkalmából 56
műtárgyat magába foglaló válogatást láthatott a közönség, mely immár online, virtuális
tárlatként megtekinthető.
VAJDA LAJOS – A ZSENIALITÁS ROBBANÁSA
Az FMC gyűjteményéből válogató kiállítás 50
alkotáson keresztül mutatja be Vajda Lajos
munkásságát, számos leírással, kibővített
képanyaggal és kortársak visszaemlékezéseinek felidézésével segítve azt, hogy a
szélesebb nézőközönség jobban megismerje
e különleges életművet.
TEREMTÉS – Ferenczy Noémi művei
Szöveg: Bodonyi Emőke (műelemzések),
György Gabriella (múzeumpedagógia)
Közreműködő munkatársak: Herr Ágnes,
Torma Tamás
KMETTY JÁNOS – AZ ÖRÖK KERESŐ
Kurátor: Bodonyi Emőke

MOZI
P’ART MOZI
www.partmozi.hu
Facebook: P’Art Mozi
június 2. szerda
14:30 TOM ÉS JERRY (101’)(6E)
16:20 A KIVÉGZŐOSZTAG (104’(12)
Kim Dzsongnam titokzatos halála.
18:15 SPIRÁL (100’)(16)
Borbély Alexandra, Felméri Cecilia filmje.
20:00 GYILKOS SZEREPBEN (132’)(16)
Hamisítatlan skandináv krimi.
június 6. vasárnap
16:30 VAD VÍZ – AQUA HUNGARICA (72’)(6)
Magyarország a vizek országa. A Kárpátok
lábánál összecsapó természeti erők mellett maga az idő alakította vízrajzát. Az itt
kialakult élővilág mindennapos harcot vív
az elemekkel, és az emberi tevékenységgel.
Hazánkban, ahol a folyók vadul törtek utat
maguknak, patakok zúdultak a mesebeli
erdőkre, hévízi források és változékony lápok
tarkítják a környezetet, élővilág változatosabb, mint bárhol máshol Európában. Ez
Magyarország vadvizeinek története…
június 6. vasárnap
18:00 FELLINI: A LÉLEK FESTŐJE (100’) (12)
A filmművészet idén 101 éve (1920. január
20-án) született mestere, Federico Fellini
pályája előtti tisztelgés jegyében érkezik a
mozikba a David di Donatello-díjas Anselma
Dell’Olio dokumentumfilmje, amely elsőként
foglalkozik a rendező „rejtett világának” fel-

A további program elérhető a www.partmozi.
hu oldalon.
BARLANG / KERTMOZI
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
június 3. csütörtök 21:00
ROSSZ VERSEK (12)
Magyar vígjáték, dráma, 97 perc, 2018. Belépő: 1000 Ft
június 8. kedd 21:00
FELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN IDEIG
TARTÓ EGYÜTTLÉTRE (16)
magyar romantikus dráma, 95 perc, 2020.
Belépő: 1000 Ft
június 10. csütörtök 21:00
A LÁTHATATLANOK (16)
Francia dráma, vígjáték, 102 perc, 2018.
Belépő: 1000 Ft
június 15. kedd 21:00
BRAZILOK (12)
Magyar vígjáték, 95 perc, 2016. Belépő: 1000 Ft
június 17. csütörtök 21:00
RUBEN BRANDT, A GYŰJTŐ (12)
Magyar thriller, 96 perc, 2018. Belépő: 1000
Ft
június 22. kedd 21:00
UTAZÁS APÁNKKAL (12)
Magyar-svéd-román-német vígjáték, filmdráma, 111 perc, 2016. Belépő: 1000 Ft
június 24. csütörtök 21:00
IFJÚSÁG (12)
Olasz-svájci-angol-francia filmdráma, 124
perc, 2015. Belépő: 1000 Ft
június 29. kedd 21:00
A NÉGYZET (16)
Svéd-német-francia-dán filmdráma, 142
perc, 2017. Belépő: 1000 Ft
Jegyek a https://szentendre.jegy.hu oldalon,
illetve a program napján kezdés előtt egy órával
a helyszínen válthatók.

VÁSÁ R
www.iranyszentendre.hu
június 5-6. szombat-vasárnap 10:00-18:00
DUMTSA FORGATAG
Helyi kézművesek és iparművészek sorakoznak fel a gyönyörű Dumtsa Jenő utcában.
Szebbnél szebb portékával várják az idelátogatókat!
június 6. vasárnap 10:00-15:00
ANTIK PIAC ÉS BOLHAPIAC művész-piknik
kiállítással
Antik és lakossági bolhapiac, kézművesvásár, különleges eseménnyel kibővítve:
patak-parti művésztalálkozó és kiállítás több
mint húsz meghívott művésszel a Bükkös-parti piac területén.

SK ANZEN

június 5. szombat 15:00
ISTERI DESSZERTEK ÉDESSZÁJÚ FELNŐTTEKNEK ÉS SÜTIIMÁDÓ GYEREKEKNEK –

Sztaravodai út 75.
www.skanzen.hu

gasztroséta
Tudtad-e, hogy a magyar desszertek nemcsak világhíresek, hanem izgalmas és érde-

HATÁRTALAN SKANZEN BRINGATÚRÁK

kes történetük is van? Gyere, és kóstolj bele
a város nagyszerű cukrászai által készített

június 4. péntek 11:00
A SUMMÁS, A CSELÉD, A MESTERT ÉS A
NEMESEMBER
A túra során a különböző társadalmi rétegek
életmódjával, lakáskultúrájával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Megtudhatják, mi a
különbség a summás és a cseléd között, vagy
hogy mit jelent a hétszilvafás nemes kifejezés.

alkotásokba és közben azt is megtudhatod,

június 5. szombat 11:00
AZ EMBERÉLET HATÁRAI
Az ember életében különböző életszakaszokat él meg. Ahogy felnő, más és más feladatai lesznek. A bringatúra során a születés,
keresztelő, esküvő és temetés különböző
szokásait, jellegzetességeit ismerhetik meg
az érdeklődők.

június 6. vasárnap 11:00

június 6. vasárnap 11:00
SOKSZÍNŰ NEMZETISÉGEK
Ezen a túrán a múzeumban fellelhető,
különböző nemzetiségekhez kapcsolódó lakóházakat járhatják végig a látogatók. Megismerhetik többek között a svábok, ruszinok,
horvátok, zsidók lakáskultúráját, életmódját,
és megtudhatják, hogyan befolyásolja a
vallás az élettér kialakítását.

hogyan és miként jöttek létre, milyen legenda fűződik a nevükhöz, vagy éppen milyen
vicces vagy épp szerelmes sztori kapcsolódik a létrejöttükhöz. Édesítsd meg a napodat
egy isteri desszerttel. És miért isteriek ezek
az isteni desszertek? Azt is megtudod!

SZENTENDREI LOVE SZTORIK – Festők és
szerelmeik
Szentendre, ahogy a köznyelv mondja, a
festők városa. A szentendrei művésztelepen
számtalan világhíres művész alkotott, akik
nemcsak világraszólót alkottak, hanem sokuk között gyönyörű, életre szóló, szerelmek
is szövődtek… És hogy a szerelem még mindig itt van a levegőben? Gyere és tapasztald
meg saját bőrödön. Emellett megismerheted, hogy mi tartotta össze ezeket a párokat,
mi volt a kedvenc helyük, szokásuk, mit volt a
kedvenc ételük, italuk…. nemcsak megtudhatod, meg is kóstolhatod, ízlelheted mindezt.
Minden érzékszervedre ható élménysétában
lehet részed!
Séták ára 4990 Ft.-

A programokon a részvétel minden esetben
előzetes regisztrációhoz kötött!

Tour-Ister vezetett sétája, Kovács Krisztina
vezetésével

KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS
június 5.-6. szombat-vasárnap 14:00
AMIKOR MINDEN MÁS LETT – élet a nagy háború alatt és után című időszaki kiállításban
Találkozási pont: Magtár – Észak-Magyarországi falu tájegység (I-20)

SÉTÁK

GYEREK
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu
június 4. péntek 16:00-18:00
KÖNYVTÉR – Családi délután a könyvtár előtt
Papírszínház mese, társasjátékozás, kézmű-

TDM
Dumtsa Jenő utca 22.
www.iranyszentendre.hu

veskedés. Mindenkit szeretettel várnak a
gyermekkönyvtárosok: Zsuzsi és Anna
MANK GALÉRIA
Fő tér 20.

június 5. szombat 11:00 és 6. vasárnap 15:00
SZENTENDRE MÁS SZEMSZÖGBŐL – városismereti séta
Nem véletlenül ragadta meg oly sok festőművész fantáziáját a Szentendrei-szigetről
elénk táruló különleges látkép a város megannyi templomtornyával, a vízben békésen
visszatükröződő sziluettjével… Gyönyörködjön a látványban, készítsen fényképet a
„túlpartról” és tudjon meg sok-sok érdekességet a Dunának városunkhoz kapcsolódó
szerepéről! A művészet mellett szó esik majd
történelemről, árvizekről, közlekedésről,
védőszentekről, népszokásokról…
Indulás a Tourinform Irodából gyalog, majd
egy órás könnyed séta után a Riverside
Úszóműtől hajón folytatjuk utunkat.
Részvételi díj: 2500 Ft, melyet a Tourinform
Irodában (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő
utca 22.) lehetséges befizetni legkésőbb
május 31-ig.
Sétavezetőink: Komáromi-Raisz Borbála idegenvezető és Pásztor Zoltán hajóskapitány

www.alkotomuveszet.hu
június 6. vasárnap 10:00–13:00
KALANDOZÁS PEMZLIVEL
Fiatalok figyelem! Művészpalánta vagy?
Szeretsz alkotni, festeni, színezni? Ha magadra ismertél, itt az alkalom, hogy együtt
alkoss Pemzlivel és egy kortárs művésszel.
A Kalandozás Pemzlivel főhőse és Horváth
Lóczi Judit közös művészeti élményre invitál
Téged és az egész családot. Kezdődjön a
művészeti kaland, ecseteket, ceruzákat készíteni! A foglalkozást Füry Anna művészettörténész tartja.
Tisztelt Vállalkozók, Programszervezők!
Amennyiben szeretnék, hogy Programajánló
rovatunkban az önök kulturális eseményei is
megjelenjenek, küldjék el azokat nekünk a
szevi@szentendre.hu e-mail-címre. A lapzárták
időpontjáról hétköznap délelőttönként a +3626-505-120 telefonszámon érdeklődhetnek.
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tárásával. Fellini örök érvényű műveivel, mint
az Országúton, az Édes élet, a 8 és ½, vagy az
Amarcord, új utat jelölt ki a filmművészetben.
Alkotásaiban a valóság, az emlékek és az álmok sajátos módon olvadnak eggyé, senkivel
össze nem téveszthető stílusában egyszerre
van jelen az együttérzés, a költői emelkedettség, a groteszk humor és a miszticizmus.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

A SZŰRŐVIZSGÁLAT
DÍJMENTESEN
IGÉNYBE VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje:
Szentendre Város Eü. Intézményei
2000 Szentendre Kanonok u. 1.
tel.: 06 (20) 234-5452.

2021. június.

A következő tanévtől tovább bővül a
Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskolában
a választható hangszerek palettája, elindul a
jazz-basszusgitár oktatás.
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A Szentendrén lakó, 45-65 év közötti asszonyok,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt
2 év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szűrővizsgálatra.
KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823.

NYÁRI TÁBOROK
A DUNAPARTI
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Szentendre, Dunakorzó 18.

A DIÓTÖRŐ BALETTISKOLA TÁNCTÁBORA
Sok-sok tánc, vidámság, játék és kézműves foglakozás

További információk a www.vujicsics.net/basszusgitar oldalon.

NYÁRI SAKKTÁBOR TUSI BÁCSIVAL
Sakk, sport foglalkozások, 50 perces órák,
10 perces szünetekkel, meglepetések
2021. július 26-30. 08:00-16:00-ig
2021. augusztus 2-6. 08:00-16:00-ig
Csoportlétszám: sakktudástól függően 3-10 fő
További információ és jelentkezés:
Tusák József: +36 30 209 3302

Várjuk a jelentkezőket 6-14 éves korig!

„DUNAKAVICS” GYERMEKPSZICHODRÁMA TÁBOR

2021. június 21-25. 08:00-16:00-ig

Szeretettel várjuk terápiás táborunkba azokat az 6-9 éves

2021. június 28-július 2. 08:00-16:00-ig

gyerekeket, akik szívesen találnak ki történeteket, akik

2021. július 5-9. 08:00-16:00-ig

örömmel bújnak bele a különböző meseszereplők bőrébe,

További információ és jelentkezés:

szeretnek játszani, alkotni.

Gyúró Tamás: gyuro.tamas@t-online.hu | +3620 933 5468

2021. augusztus 9-13. 09:00-12:30-ig

INTENZÍV TÁNCKURZUSOK

dr. Szentes Annamária: +36 30 228 2659

A SZENTENDREI KORTÁRS&BALETT TÁNCCSOPORTTAL

A tábort tartják:
Jeney Gabriella: +36 30 210 9488

Koreográfia, improvizáció, erősítés, nyújtás, jóga,

gyermekdráma vezetők

floorwork, kreatív alkotás, különböző tánctechnikák

Jelentkezés: szannamka@yahoo.com

Várjuk a 12 év feletti jelentkezőket!

jeney.gabriella01@gmail.com

KREATIVITÁS – KORTÁRSTÁNC WORKSHOP
2021. július 19-23. 15:00-19:30-ig
MERÜLÉS – MODERNTÁNC WORKSHOP
2021. augusztus 2-6. 15:00-19:30-ig
További információ és jelentkezés:
www.kortarsbalettszentendre.hu
kortars.balett.tanccsoport@gmail.com
Stefanovics Anna: +36 20 574 8852
Kósa Zsófia: +36 30 732 5374
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ADÁ S -V É TE L
Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv, bélyeg,
fotó, képeslap, levelek stb.) vétele, díjtalan
kiszállással. Pál István tel.: +36 20 947-3928
Eladó a Füzesparkban második emeleti egyedi, gázfűtéses lakás. +36 20 425 9665
STIHL MB410-es benzines fűnyíró eladó.
Használt, jó állapotú, évente szervizelt. Irányár: 40e Ft. Telefon: +36 20 597-6207

S ZO LG ÁLTATÁ S
Kőművesmunkák, térkövezés, kerítések, járdák,
vízóra-aknák készítése, javítása. T.: +36 30
341-3423
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő 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

Nőgyógyászat
Castrum Center

2000 Szentendre,
Paprikabíró utca 21. I/25.

Rendelési idő:

csütörtökön 12 órától

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

www.binobruno.com

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

Szentendrén és a Dunakanyarban, referenciákkal. Normentor-bau Kft. +36 20 341-4585
Pénzkereset otthoni munkával! Különféle termékek csomagolása és egyebek elérhetőségei:
+36 20 910-4517 / www.audiopresshungary.
oldalunk.hu

EGÉSZSÉG
Gyógypedikűr, körömgomba. +36 30 340-1392

Hirdessen a

Szentendre
és Vidékében!
Elérhetőségeink:
szevi@szentendre.hu
+36/26-505-120

VÍZ-GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKAZÁN CSERE,
KÉMÉNYBÉLELÉS
Vállaljuk:
– e
 gyszerűsített eljárásban,
gázkazánok cseréjét
– k ondenzációs kazánok,
kedvezményes beszerzését
– k émények bélelését, átalakítását
– v íz-gáz – fűtési hálózatok
kiépítését
– t ervezését, 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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Építőipari munkák: DRYVIT hőszigetelés, lakásfelújítás, kültéri burkolatok, támfalak készítése.
Takarítónőt keresünk. +36 20 823-2028

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTŐK: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941
TŰZOLTÓSÁG: 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
RENDŐRSÉG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós
POLGÁRŐRSÉG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110,
titkár: Simonyi Zsolt
KÖZTERÜLET FELÜGYELET:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216
RENDÉSZETI IRODA:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36/26-300-407
Telefon ügyeleti: +36/20-290-0190
Email: szeri@szentendre.hu
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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

SZÁLLÁSHELYEK
SZENTENDRÉN

Legyen
a vendégünk!

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
POSTA
Szentendre 1. Posta
Kossuth Lajos utca 23/25.
hétfő-péntek 8:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva
+36 26 311-322
Szentendre 2. Posta
Fő tér 15.
hétfő, szerda 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
kedd, csütörtök, péntek 08:00 – 13:00
+36 26 505-362
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

Art Styles Boutique Apartman booking.com/hotel/hu/art-styles-boutique-apartment.hu.html
Bungalow park info@pap-sziget.hu | booking.com/hotel/hu/bungalow-park-szentendre.hu.html
Bükkös Hotel info@bukkoshotel.hu | bukkoshotel.hu
Centrum Hotel & Cafe info@centrumhotelszentendre.hu | centrumhotelszentendre.hu/hu
Centrum Villa Romantika Szentendre info@centrumvillaromantika.hu | centrumvillaromantika.hu
Cola Panzió colairen@t-online.hu | szallas.hu/cola-panzio-szentendre
Corner panzió groupkommenta@gmail.com | booking.com/hotel/hu/corner-panzio.hu
Cosy and Colorful apartment bercutca1@gmail.com
booking.com/hotel/hu/cosy-apartment-with-garden-in-szentendre.hu.html
Csilla nyaraló booking.com/hotel/hu/csilla-nyaralo-szentendre.hu.html
Czibulka János menedékház kohegyimenedekhaz@gmail.com | kohegyihaz.hu
Dunakavics Boutique Apartman ferke.tamas@gmail.com | dunakavicsapartman.hu | dunakavics.apartmans@gmail.com
Dundee’s Point dundeespoint@gmail.com | booking.com/hotel/hu/dundees-point.hu.html
Erika Vendégház info@erika-vendeghaz.hu | erika-vendeghaz.hu
Flaneurstudio zoltanhajtmanszki@gmail.com | booking.com/hotel/hu/flaneurstudio.hu.html
Flower Home bandli.bea@gmail.com | booking.com/hotel/hu/flower-home.hu.html
Főtér Apartmanház booking.com/hotel/hu/foter-apartmanhaz-szentendre.hu.html
Good Life Home Apartman nyszilvia@hotmail.com | booking.com/hotel/hu/good-life-home-apartment-szentendre.hu.html
Hercules turistaház info@pap-sziget.hu | booking.com/hotel/hu/hercules-turistahaz.hu.html
Hilltop Hideout relax@hilltophideout.eu | hilltophideout.eu
Horváth Fogadó horvathfogado@t-online.hu | horvathfogado.hu
Hotel Róz hotelroz@hotelrozszentendre.hu | hotelrozszentendre.hu
Hotel*** Panzió NR. 100 info@panzio100.hu | panzio100.hu
Ilona Panzió ilonapanzio@t-online.hu | ilonapanzio2000@gmail.com | ilonapanzio.hu
Kentaur Apartmans booking.com/hotel/hu/kentaur-apartmans.hu
Mathias Rex info@mathiaspanzio.hu | www.mathiaspanzio.hu
Milla Apartman millaapartman@gmail.com | szallas.hu/milla-apartman-szentendre
Neva Vendégházak Szentendre nagyi591@t-online.hu | nevavendeghazak.hu/hu/neva-szentendre
Panni Pihenőház jaszai.panni@freemail.hu | szallas.hu/panni-pihenohaz-szentendre
Pap-szigeti camping info@pap-sziget.hu | pap-sziget.hu
Pap-szigeti panzió info@pap-sziget.hu | pap-sziget.hu/
Skanzen Hotel hotel.sales@skanzen.hu | skanzen.hu/hu/szolgaltatasok/szallas/skanzen-hotel
Szarvashegyi Életerő Pihenőház info@eleterohaz.hu | eleterohaz.hu
Vadrózsa Panzió info@vadrozsapanzio.hu | vadrozsapanzio.hu
Valentin ház valentinsandorne@gmail.com | booking.com/hotel/hu/valentin-ha-z.hu.html
Városi Vendégház Szentendre
Városi Vendégház
Villapark Szentendre info@kstr.hu | booking.com/hotel/hu/villapark-szentendre.hu.html
Waterfront info@waterfront.hu | booking.com/hotel/hu/waterfront.hu.html
Zöldház magánszállás kingatorpe@gmail.com | booking.com/hotel/hu/zoldhaz-maganszallas.hu.html

2021. JÚNIUS 3-6.

Programözönnel nyitnak újra Szentendre
kulturális intézményei, június első hétvégéjén!

BARLANG

SZENTENDREI TDM

Duna korzó 18. | info: szentenDreprogram.hu

Dumtsa Jenő u.22. | info: iranyszentenDre.hu

Június 3. csütörtök 21:00
Kertmozi: Rossz versek / magyar vígjáték, dráma
Június 4. péntek 20:00
Kettő Kettő Tánczenekar koncert
Június 5. szombat 20:00
Korai Trancemission koncert

SÉTÁK:
Június 5. szombat 15:00
Isteri desszertek édesszájú felnőtteknek és sütiimádó
gyerekeknek
gasztroséta
Június 6. vasárnap 11:00
Szentendrei love sztorik
festők és szerelmeik / romantikus séta a festők városában
Június 5. szombat 11:00 i Június 6. vasárnap 15:00
Szentendre más szemszögből - városismereti séta

SKANZEN
sztaravoDai út 75. | info: skanzen.hu/hu
HATÁRTALAN BRINGATÚRÁK:
Június 4. péntek 11:00
A summás, a cseléd, a mester és a nemesember
Június 5. szombat 11:00
Az emberélet határai
Június 6. vasárnap 11:00
Sokszínű nemzetiségek

VÁSÁR:
Június 5., 6. 10:00–18:00
Dumtsa Forgatag
Június 6. vasárnap 10:00–15:00
Antik-piac, bolhapiac és művész-piknik
kiállítással Bükkös-parti piacon

KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS:
Június 5., 6. 14:00
Amikor minden más lett – élet a háború alatt
és után című időszaki kiállításban

MANK – ÚJ MŰHELY GALÉRIA

HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
pátriarka u. 7. | info: hbpmk.hu
Június 5. szombat 17:00
Az észt meghaladó tudás – Hamvas Olvasósarok
megnyitása Előadást tart Weiner Sennyei Tibor költő
felolvas: Pájer Alma Virág színművész
P’ART MOZI
Duna korzó 25 | info: partmozi.hu
Június 6. vasárnap
16:30
Vad víz-Aqua Hungarica magyar természetfilm
18:00 Fellini- a lélek festője
olasz-francia-belga dokumentumfilm

fő tér 20. | info: alkotomuveszet.hu
Június 6. vasárnap
10:00–13:00
Kalandozások Pemzlivel – foglalkozás
16:00
Tárlatvezetés Ilona Keserü Ilona festőművész
Jelmeztervek, szitanyomatok és rajzok
Szentendréről, a 20. századból című kiállításán
SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT
művészetmalom uDvara i bogDányi u. 32.
esőhelyszín: művészetmalom kiállítótere
info: szentendreprogram.hu | szentendreiteatrum.hu
Június 6. vasárnap 18:00
SzentendREstart koncert
Opera, világzene és jazzkoncert Szentendre és a Dunakanyar
kiváló művészeivel. Az előadás ingyenes, regisztrációs jeggyel
tekinthető meg. Regisztrálni május 28-tól lehet
a szentendreiteatrum.jegy.hu oldalon.

