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Természetközeli gyepek kialakítását kezdtük meg
a városban. A 4 éves projekt 2021-es lépései:
1. Kijelöltük a mintaterületeket.
2. A virágzáshoz igazodva
kaszálunk, engedjük magasabbra nőni a növényeket.

3. Az iskolások és a szakemberek megfigyelik a helyi állatés növényvilág gazdagodását.
4. Ezen lépésekkel már idén is
segítjük a beporzó rovarokat!

Az esős május után alighogy megérkezett a várva
várt nyár, június 21-ével máris túl vagyunk az év
leghosszabb nappalán, és a napok újra rövidülni
kezdtek. A nyári napfordulóhoz szinte valamennyi
kultúrában kötődik valamiféle ősi szokás, hiedelem,
melyek közül a keresztény kultúrában a legismertebb
a Szent Iván éjjele, mely ünnep az elmúlást, és a tél
közeledtét jelzi. Mi, szentendreiek az itt élő dalmát
közösségnek köszönhetjük, hogy az elmúlt egy
évszázadban sem merültek feledésbe az ehhez
a naphoz kapcsolódó szokások, azok közül is a
legnépszerűbb, az éjszakai tűzrakás, és tűzugrás
rituáléja. Manapság a sötétség elűzésére a dalmátok
ezernyi mécsest gyújtanak szerte a városban.
De ha figyelmesen járunk-kelünk, június 24-e után
néhány kapun tejoltó galajból font koszorúkkal
is találkozhatunk. A sárga virágot előző nap
szedik, este befonják, majd másnap a ház
gazdája elégeti vagy a háztetőre dobja a régit, és
kihelyezi az újat, hogy az a következő Szent Iván
napjáig védelmezze a házat és annak lakóit.
Rohanó világunkban hagyományaink őrzése
egyre hátrébb sorolódik tennivalóink listájában,
ami azzal a veszéllyel jár, hogy az őseinktől
örökölt szokások a múlt ködébe vesznek. A Szent
Iván napja köré épülő lapszámunkban ezért
arra törekedtünk, hogy megmutassuk, miért
érdemes tradícióinkat megőrizni és ápolni.
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3 — főszerkesztői levél

Titiána és Zuboly I Városi Gabriella I bygodot.hu/varosigabriella

Tisztelt Olvasó!

Nyaralás, te csodás
Itt a nyár, újraindult az élet. Adta magát a kérdés, ki megy nyaralni, és ki áll óvatosabban az utazáshoz. Erről kérdeztük az utca emberét.

4 —A KÖZÖSSÉG HANGJA

Megyünk nyaralni, ha minden jól alakul, akkor irány Málta. Ha nem
alakul jól, akkor marad a leányfalui strand. (Géza)

Belföldre megyünk, négy-öt napra tervezzük a nyaralást Cserkeszőlőn. Nem először megyünk ide, mondhatni visszajárunk. (Dénes)

Olaszországba és Horvátországba szeretnénk menni, egy-egy hétre.
(István)

Görögországba utazunk, két gyerekkel, repülővel. Nem jártunk még
ott, találtunk egy szép helyet, oda készülünk. (Jani)

A korábbi években mindig külföldi nyaralásban gondolkoztunk a
férjemmel, idén nem megyünk külföldre, marad belföld. Még nincs
meg a pontos hely, spontán dolog lesz. Sátorozunk, sziklát mászunk,
a mászó helyek környékén keresünk helyet. Elmegyünk a Bükkbe,
aztán pár nap múlva a Zemplénbe. A gyerekek is szeretik az erdőt,

Korábban a gyerekekkel külföldre mentem, de évek óta nem nyaralok, mert egyedül élek, és kevés a nyugdíjam, így erre nincs lehetőség. Időnként felmegyünk a Kőhegyre, vagy a Pilisbe kirándulni.
(Zsuzsanna)

játszanak ott, keresünk vízpartot, ahol természetes vizekben strandolhatnak. (Tündi)

Máglyagyújtás helyett ezernyi mécses

Bizonyosan sokak által ismert, hogy az
1700-as évek óta Szentendrén él egy kis
dalmát közösség. Maroknyi katolikus dalmát, eredetileg tizenöt család, akik megpróbáltatásokkal teli úton jutottak el anno
a városba, és akik mai utódai Szentendre
Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata segítségével szervezik nemzetiségi
életüket, közösségi programjaikat. Legnagyobb ünnepük az Ivan dan, ami sokáig a
Keresztelő Szent János Plébánia-templom
búcsúja volt és amit Szentendre város rendelete városi ünnepként tart nyilván.
Amikor a rendszerváltás után a képviselő-testület sorra vette a gazdag hagyományú szentendrei múltból azokat a több
évszázados városi ünnepeket, amelyek
erős gyökerekkel kapaszkodtak a közösség életébe, két ünnepet választott ki: a
korábbi két legnagyobb szentendrei vallási felekezet egy-egy ünnepét. Egyfelől
a szerb ortodox Preobrazsenje ünnepet,
szentendrei szóhasználattal élve a Szerb
búcsút, amelyet évszázadok óta augusztus 19-én tartott a pravoszláv közösség,
másfelől a város ősi templomának, a középkori alapítású Keresztelő Szent János
katolikus templom egykori búcsúját, az
Ivan dant, a szentendrei dalmátok festáját.
Lassan emberöltőnyi ideje már annak,
hogy a város képviselő-testülete a millennium évfordulóra készülve e két ünnepet

egyhangúlag visszaemelte statútumába
az egykori bárányos címer és a kék-arany
zászló mellé. Amikor ez az ünnepi aktus
megtörtént, sokan azt gondoltuk, hogy ezek
mindenki számára elfogadhatóak, és erős
oszlopai lesznek a lokálpatriotizmusnak és
hogy a folyamatosan bővülő és kicserélődő
szentendreiek megismerik majd és vallási,
nemzetiségi, politikai értékvállalástól függetlenül magukénak fogadják el. A dolog
lényegét tekintve így is történt. Az Ivan dan
azonban nem tudott az egész város számára ünneplési lehetőséget kínáló eseménnyé
válni. Az ünnepség profán részét a Daru piacon, elsősorban a dalmát közösség tagjai
számára tartottuk, ami így a városi nagyobb
közösségnek nem kínált sem ünneplési,
sem szórakozási lehetőséget. Ugyanakkor
az ünnep kevéssé illeszkedett a korábban
divatos kulturális rendezvény-trendekhez,
kissé idegen volt a művészeti és egyéb
fesztiválok között, a nagy szentendrei kulturális intézményeknek mindig is „földszagú” maradt. Talán egyetlen kivétel ebben
a Szentendrei Teátrum Dundo Maroje című
nagy sikerű előadása volt. Ráadásul nemzetiségi közösségünk tagjainak egy része
az ünnepet kinyitni kívánó próbálkozásokat úgy élte meg, hogy elveszik tőlünk. Így
aztán ez az ünnep jószerivel megmaradt
szentendrei dalmát nemzetiségi belügynek,
nem lett belőle sem busójárás méretű, de

Vogalonga, a híres velencei csónakos fesztivál ünnepe sem.
Az idegenforgalmat nyaktilózó covid járvány most azonban arra késztetett minden városi szereplőt, így bennünket is,
hogy értékeljük eddigi rendezvényeinket
és gondoljuk át, hogyan kezdjünk újra.
Arról gondolkodva, hogy hogyan tudjuk
az Ivan dant olyan programmá alakítani,
amely miközben kedves és elfogadható
nemzetiségi közösségünk számára, egyben a város nagyobb közösségének és az
idelátogatók számára is ünnepi hangulatot kínál, a múlt évben már nem a Daru
piacon és nem csak saját nemzetiségi
közösségünk körében tartottuk meg. Az
itáliai lumináriák mintájára, elsősorban
a praianoit, a Szent Domonkos fesztivált
véve alapul, azt találtuk ki, hogy Szent Iván
éjjele Szentendrén is a fény közösségi ünnepe legyen. Az elképzelés és mód nem
idegen Ivan dan ünnepétől, hiszen „János
küldetése arról szól, hogy tanúskodjon a világosságról” (vö. Jn 1,7). és ezért Szent Iván
éjjelén anno Szentendrén is sokfelé világítottak az ünnep tüzei. Másrészt, ma már
az Ivan dan egyik rituáléjához, az ünnepi
máglyagyújtáshoz és a tűzugráshoz a Daru
piac és más szentendrei óvárosi terek nem
alkalmasak. Ezért a mécsest választottuk
az ünnep fényadójának. Arra gondolva,
hogy ha idővel elegendően csatlakoznak,

Ünnepi program június 26-án
16 órakor Szentmise a templomdombi
Keresztelő Szent János Plébánia-templomban, utána a templom előtti kereszt
nél a dalmát zászló és láda, valamint a 19.
század elejéről való, ősi dalmát nyelvű
Szentségimádási felvonulási dokumentum ünnepélyes megszentelése, Ezt
követően Pilis Dániel, Szentendre Város
alpolgármestere köszönti a közösség
tagjait és a vendégeket.
18 órakor Kamara-kiállítás megnyitó a
Városház Galériában (Városház tér 3.) a
szentendrei képzőművészek által a horvátországi földrengés áldozatainak megsegítésére felajánlott képekből.
A kiállítást megnyitja: Török Katalin

19 óra 30 perctől A régi szokást követve,
a résztvevők, hogy elűzzék a sötétséget,
ezernyi mécsest helyeznek el a Templomdombon, a Fő téren és a Duna-korzón.
21 óra tájban A Riverside ponton felső
szintjén Mákó Miklós trombita játékával
kezdődik a festa. Majd az első fények fellobbanását követően a Babra és a Vigad
Együttes horvát és dalmát dallamokat
játszik.
A Duna-korzón felállított sátrakban
szentendrei dalmát sütiket, frissen készített bagóca-lepényt, fritulét, és hajóskenyeret kóstolhat, aki arra jár, de a

„Kőhegybor” szentendrei borait és kézműves termékeket is kínálnak a sétálóknak. Az egyik sátorban Pistyur Gabriella
és Pistyur Imre, szentendrei dalmát indentitású művészek alkotásai lesznek
láthatók.
A program szervezője:
Szentendre Város Horvát
Nemzetiségi Önkormányzata
A Dunaparti Művelődési Ház előtt június
26-án este fél nyolctól várjuk azokat, akik
mécsesgyújtásra vállalkoznak! Önkéntesek jelentkezését várjuk a gyorgybenkovits@gmail.com e-mail címen és a 06 20
377 9096 mobil számon.
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Benkovits György, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
írásában a szentendrei dalmát közösség legnagyobb ünnepét,
az Ivan dan-t - annak múltját, valamint a mai viszonyokhoz történő
formálásának lehetőségeit mutatja be.

és nemcsak a szentendrei dalmát közösség tagjai, hanem sokan vállalják, hogy
mécsest tesznek ki, az ünnep olyan látvánnyá terebélyesedhet, mint a világhírű
pisai Luminara di San Ranieri. Persze ez
csak akkor valósítható meg, ha a magyar
bürokrácia úgy áll a kezdeményezés mellé,
mint az olasz, és nem a csomót keresi a
kákán. Pisaban a becslések szerint több
mint százezer látogató sétál az ünnepen
az Arno folyó mentén, amelyet száztízezer
gyertya világít meg. Az ünnep csúcsa az
este 11 órára tervezett tűzijáték, amelyet a
folyón lévő tizenhat úszó tutajról lőnek ki.

De ehhez mi kevesen vagyunk, arról nem is
beszélve, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetése ehhez a templom egere. Városi méretű ünnepet csak a nagyobb
közösség anyagi, szervezeti, szakmai segítségével és a városi közösség tevékeny
részvételével lehet megvalósítani. S bár ez
évben kaptunk két és fél ezernyi mécsesre
támogatást az önkormányzattól, de hogy e
projekt majd városi méretű lehessen, attól
még Pisa, pontosabban a dél olasz falucska, Paraino távolságára vagyunk.
De hitünk szerint nem a pénz a legfontosabb feltétele annak, hogy az Ivan dan ne

csak papíron válhasson városi ünneppé.
Sokkal inkább az, hogy legyenek elegendő
számban, akik akár csak egy vagy tucatnyi mécsest gyújtanak. Mert ezek a mécsesek szándékunk szerint idén a kegyelet kifejezői is, emléket állítva azoknak a
szentendreieknek, akikkel többé már nem
találkozhatunk, mert elhunytak a járvány
következtében, továbbá a köszöneté azoknak is, akik önfeláldozóan tették dolgukat a
kórházakban. Jó szívvel várjuk mindazokat,
akik azt szeretnék, hogy óvárosunk lélekemelő látvánnyá váljon Szent Iván éjjelén.
Benkovits György

A szentendrei dalmát identitás őrzője – Tüskésné Drobilits Éva
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A hatvanas évek elején a szentendrei
horvát-dalmát hagyományok már csak
a hamu alatt izzottak. Bár még mindenki beszélt a Szamárhegyen dalmátul,
ismerte a szokásokat, de az Ivan dant,
közösségünk népünnepét ekkor már
közel húsz éve nem tartották meg. Csak
meséltek arról, hogy 1948-ban még micsoda tűzugrás volt a Csapásnál, ahol
Benkovits Sanyi bácsi fejét
vizes kendővel bekötve ötméteres lángokon ugrott át.
De ekkorra már a régi ünnepek színhelyét felparcellázták, helyén házak épültek.
A közösségnek sem kínált
senki megmutatkozási lehetőséget, pedig az országban másutt sorra alakultak
a téeszek és üzemek nemzetiségi ének- és táncegyüttesei. A szentendrei téeszek
azonban még egy énekkart
sem tudtak fenntartani, pedig ekkor még éltek Killár
és Pistyur bácsiék és a legjobb klapa énekesek mind,
ráadásul élő szokásokban
Szentendre ekkor még gazdagabb volt, mint Mohács. A
város vezetői, a párttitkár és
a tanácselnök ejtőernyősök voltak Szentendrén, idegenből hozták őket, számukra
nem volt érdekes egy maroknyi, az életét
zárt körben élő nemzetiség.
Az egyház is elengedte közösségünk kezét, miután Németh László plébános úr
1960-ban elhunyt. Utódai már kevesebbet tudtak a Szamárhegyen elzártan élő
dalmát közösségünkről. Sokat elmond az
is, hogy a hatvanas évek közepén, amikor
a plébánián hittantermet alakítottak ki,
sajnos a Dalmát Egylet anyagai is a selejtezés áldoztai lettek.
Az 1964-es Tito látogatástól kezdődően
azonban a délszláv nemzetiségi ügyek
körül megváltozott a légkör. A szerbek

elkezdtek újból hazalátogatni, püspökök is érkeztek hozzájuk látogatóba és
egyre többen utaztak Jugoszláviába. A
Délszláv Szövetség vezetői újra megjelentek Szentendrén és ekkortájt, bár ha
csak szerény mértékben is, de kezdett
érdeklődés mutatkozni a szentendrei
dalmátok iránt, legfőképpen a Ferenczy
Múzeum részéről.

lékét és sok minden mást. Egy szalagos
magnón rögzítette ezeket, amelyekből
később Kecskés András, az első Szentendrei Horvát Kisebbségi Önkormányzat
elnöke régi-zenei együttesével számosat rekonstruált is.
A Ferenczy Múzeum munkatársai újra
felfedezték a szentendrei dalmátokat,
majd hamarosan megjelentek Kiss Mária muzeológus vezetésével
az akadémia emberei is, és
egyre több publikáció látott
róluk napvilágot.
A közösség szervezését végig Tüskésné Drobilits Éva
vállalta magára, 1975-től
mint Dalmát klub, majd, mint
Dalmatin brat. A művelődési
házban és a múzeum pinceklubjában tartották a próbákat
és a közösségi találkozókat.
Munkájának megkoronázása az 1977. június 24-i Ivan
dan, vagyis az Iván napi búcsú volt. A Postás strandon
közel ezer érdeklődővel és
résztvevővel, nagy színpaddal, vendégegyüttessel és
jószerivel minden szentendrei dalmát részvételével
Tüskésné Drobolilits Éva az 1977-es Ivan dan ünnnepségen
nagyszabású Ivan dan volt,
Drobilits Éva néni ekkor a Városgazdál- ami komoly sajtóvisszhangot kapott. Az
kodási Vállalatnál dolgozott, mint inünnep házigazdája, szóvivője és narrágatlan szakértő. Munkája során gyakran
tora Éva néni volt. Sikerült szinte minkerült kapcsolatba a szamárhegyiekkel, den szentendrei dalmátot mozgósítania,
hiszen ez idő tájt volt az első nagy ví- közreműködőnek megnyernie. Egy egész
kend-telek ingatlan-bumm. Felismerte,
korosztálynak adott lelkesítő élményt,
hogy ha valaki nem gyűjti össze a tárgyi aminek közösséget megtartó hatása még
emlékeket, nem írja le, veszi fel magnóra
ma is jól érzékelhető. Erős egyéniségéaz énekeket, szokásokat, mondókákat, vel, haláláig vállalva identitását, elköteleazok örökre elvesznek. A szamárhegyi zetten képviselte a szentendrei dalmátok
dalmátok pedig szívesen megmutatnák
ügyét. Munkájával olyan értéket hozott
ezeket egy közülük valónak. Kertaiéknál,
létre, olyan erős nyomot és példát haHrcsarovitséknál találkoztak először és gyott maga után, amelyre nemzetiségi
itt vette fel magnóra vagy jegyzetelte le
közösségünk hálával gondol. Emlékét
Éva néni az énekeket, a betlehemi játé- megőrizzük!
kot, a koleda éneket, az Ivan danok emBenkovits György

sát városrészenként egy-egy társadalmi
testület végzi el. Testületi tagnak 49-en
jelentkeztek, városrészenként 5 javaslatot
választanak ki és bocsátanak szavazásra.
Az ülések június 14-ével kezdődtek meg a
Városházán, a szavazás pedig július 5-ével
indul.

MEGÚJUL A HÉV VÉGÁLLOMÁSA Minden
tekintetben megújul a HÉV végállomása
Szentendrén – jelentette be Vitézy Dávid,
a Budapesti Fejlesztési Központ igazgatója és dr. Vitályos Eszter, az Emberi
Erőforrások Minisztérium Európai Uniós
Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság
államtitkára június 9-én, a Szentendrén
tartott közös sajtótájékoztatón. A tervek
között szerepel a H5-ös szentendrei HÉV
teljes megújítása, akadálymentesítése, a
leromlott pályaállapotok megszüntetése.

Vitézy Dávid | Fotó Nyitrai Dávid, BFK

A fejlesztések között a szentendrei HÉV
végállomás igényes, egyedi építészeti
kialakítása, az aluljáró akadálymentesítése, további P+R parkoló kialakítása,
fedett kerékpártároló megépítése, korszerű vizuális és hangos utastájékoztatás
szerepelnek. A kivitelezés a tervek szerint
2022-től 2025-ig tart majd.
ÖNÁLLÓ RÉGIÓ LETT PEST MEGYE Azáltal,
hogy most már hivatalosan is leszakadt
Pest megye a fővárosról, az itt bejegyzett
vállalkozások, egyházi és civil szervezetek,
önkormányzatok számára is megnyílnak a
pályázati lehetőségek – jelentette be dr.
Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár. Ennek értelmében
Pest megyére is jóval kedvezőbb európai
uniós feltételek lesznek érvényesek a
2021-2027-es időszakban, és az érintettek

A MI.MI. TEAM Kft. két járműve

kötelezettségnek való elégtétel miatt,
valamint a talaj- és felszín alatti vizek
szennyezésének felszámolása és minimalizálása érdekében Szentendre Város
Önkormányzata közbeszerzési eljárást írt
ki a közszolgáltatást elvégző vállalkozó
kiválasztására. Ennek eredményeként
július 1-jével kizárólag a MI.MI. TEAM Kft.
végezheti szennyvízszállítást városunkban. Az érintett ingatlantulajdonosoknak
legkésőbb július 15-ig kötelező bejelentkezniük a MI.MI. TEAM Kft. közszolgáltatónál, amit az alábbi e-mail-címen, illetve
telefonszámon lehet megtenni: szen�nyvizszentendre@gmail.com, +36 20 951
9693 A közszolgáltatás díja fordulónként/
kocsinként – ami maximum 5 m3 men�nyiséget jelent – 19.000 forint + ÁFA, azaz
bruttó 24.130 forint. A közszolgáltatást
legalább évente egyszer kötelező igénybe venni, ennek elmulasztása 70 m3 utáni
díjfizetési kötelezettséget von maga után.
A szennyvízszállítás igénybevételének
megtörténtét kizárólag a MI.MI TEAM Kft.
igazolhatja.

HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ Véget ért az
idei helytörténeti vetélkedő, melynek díjait
2021. június 11-én pénteken osztották ki a

JÚLIUS 5-ÉTŐL INDUL A SZAVAZÁS Egy
hónappal elhalasztották a szavazás indulását a Városrészi Költségvetésre érkezett
javaslatokról. Szentendre lakói május 2-áig

Díjátadó a Városházán

Városháza Dísztermében. Az idei tanévben
öt szentendrei középiskola öt-öt fős csapatokkal versengett egymással a vetélkedő
egész tanévet felölelő fordulóiban.

nagyságrendekkel nagyobb forráshoz juthatnak majd, mint korábban. Pest megyében a 187 településen, 18 járásban, több
mint 1,3 millió ember él, és a regisztrált
vállalkozások száma több mint 230 ezer.
További információk a pályázati lehetőségekről: www.palyazatmenedzser.hu
KIJELÖLT KÖZSZOLGÁLTATÓ VÉGZI A
SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁST Július 1-jétől
csak a közbeszerzést elnyerő cég szállíthatja el azon háztartások szennyvizét,
amelyet nem közművel gyűjtenek. A vízgazdálkodásról szóló törvény értelmében
az önkormányzatnak régóta fennálló kötelezettsége, hogy a közszolgáltatások
körében gondoskodjon a csatornára nem
kötött háztartások szennyvizének begyűjtéséről és elszállításáról. E jogszabályi

MEGÚJUL A 11-ES ÚT Június 8-án, a Magyar Közút bemutatta az elkészült műszaki terveket. Az egyeztetésről Fülöp Zsolt,
polgármester elmondta: az Egresi úti csomópont lesz az egyik olyan helyszín, ahol
jelentős változást fog hozni a felújítás. A
kanyarodó sávokat fogják átépíteni, így nagyobb áteresztőképessége lesz a csomópontnak. Ugyanez igaz a Rózsa utcára is,
ahol plusz kanyarodósáv is megépül majd.
A polgármester beszámolójából kiderült:
elkészültek a műszaki tervek, augusztusra
várhatóak a kivitelezési tervek, idén ősszel
elkezdődhet a kivitelezésre a közbeszerzés kiírása, majd a kivitelező kiválasztása
következik, és 2022 márciusában megkezdődhet az érdemi munka. A 11-es út városi
szakaszának felújítási időtartama, az előzetes szakmai becslések szerint, tizenöt
hónap.

Szavazzon a városrészi
fejlesztési ötletekről!
www.varosreszi.szentendre.hu

küldhették be ötleteiket a városrészük
fejlesztésére. Online 341, papíron 221 db
javaslat érkezett, ám előfordult, hogy egy
nyomtatványon akár 4-5 téma is megjelölésre került, így összesen 714 db ötletet
regisztráltak. A következő lépés a szavazásra bocsátás. A javaslatok kiválasztá-

V. helyezett: Szentendrei II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium, díja: 50.000
Ft értékű támogatási szerződés. IV. helyezett: Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola, díja
50 000 Ft értékű támogatási szerződés. III.
helyezett: Szentendrei Református Gimnázium, díja: 100.000 Ft értékű támogatási
szerződés. II. helyezett: Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium, díja: 150.000 Ft
értékű támogatási szerződés. I. helyezett:
Ferences Gimnázium, díja: 200.000 Ft értékű támogatási szerződés.
ZÁRVA LESZ A HIVATAL Július 1-jén, a
közszolgálati tisztviselők napján és a nyári igazgatási szünetben, 2021. augusztus 9.
és 2021. augusztus 20. között zárva lesz a
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polgármesteri hivatal Ez utóbbi időszakban a Városi Ügyfélszolgálat mindenki
rendelkezésére áll, személyesen a Duna-korzó 25. szám alatt, vagy a 26/300407-es telefonos és az ugyfelszolgalat@
szentendre.hu e-mail elérhetőségen. A hivatalban az igazgatási szünetet követően
az első ügyfélfogadási nap 2021. augusztus 23. (hétfő) 13 óra.
ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET Ítélkezési szünet lesz
a Szentendrei Járásbíróságon is. Ezen idő
alatt az ítélkezés szünetel, a bíróság csupán ügyeleti szolgálatot tart. Az ügyfélfogadás változatlan: hétfőn 9 – 15 óráig,
keddtől péntekig 9 – 11 óráig tart.
MUNKASZÜNETI NAPOK A SZEI-BEN Július 1., a Semmelweis-nap általános munkaszüneti nap az egészségügyben, július

2-án, pénteken pedig rendkívüli szünnap
miatt szünetel a rendelés a SZEI-ben. Ezeken a napokon a rendelőben semmilyen
szolgáltatás nem lesz (laborminta átvétel
sem). Ezekre a napokra nem lehet rendelésre időpontot foglalni, vagy azokra beteget beküldeni. Sürgős esetben a szentendrei orvosi ügyelet biztosít ellátást.
ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST Aláírták a kivitelezési szerződést a Vasvári Pál úti
tagóvoda tetőcseréjére. 2018 óta ismert,
hogy az óvoda épületét azbeszttartalmú
hullámlemez fedi. Tavaly októberben döntötte el a városvezetés, hogy 2021-ben az
azbesztmentesítésnek, a tetőzet teljes
cseréjének mindenképpen meg kell történnie. A kiírt közbeszerzésre két ajánlat
érkezett, nettó 68 és 58 millió forint vállalkozói díjakkal. A benyújtott pályázatokat és
az ajánlattévők referenciáit megvizsgálva
a Hő-Stopp Mester Kft. nettó 58 millió forintos pályázatát hirdették ki nyertesnek. A
kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri
tevékenységre vonatkozó beszerzési eljárás szintén sikeresen lezajlott. A kivitelezés előreláthatólag másfél hónapot vesz
igénybe, várhatóan 2021. július közepén
kezdődik a munka.
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ÜNNEPI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A Ferenczy
Múzeumi Centrum június 16-án rendezte

FMC 70 | Fotó: Deim Balázs

sajtótájékoztatóját a MűvészetMalom udvarán, melynek során a múzeum 70. születésnapját és újranyitását egyaránt ünnepelték. Az idei programokról és fejlesztési
tervekről Prosek Zoltán múzeumigazgató
és Kigyós Fruzsina osztályvezető beszélt.
Prosek Zoltán széleskörű fejlesztési és
együttműködési terveket ismertetett, többek között egy kereskedelmi célú grafikai
műhely indítását, valamint a Barcsay Múzeum Főtérre költözését. Felszólalt emellett Fülöp Zsolt polgármester is, aki hangsúlyozta a művészeti ágak és intézmények
együttműködésének fontosságát, valamint a megújuló múzeumokba invitálta a
művészetszerető és -pártoló polgárokat.
DUPLA MEGNYITÓ A VAJDA MÚZEUMBAN
Az idén 70 éves Ferenczy Múzeumi Centrum két kiállítás-megnyitóval várta újra a
látogatókat a Vajda Múzeumban, június 17-

Változások a V8-ban
Az elmúlt év decemberében új igazgató, dr. Juhász László került a V8 uszoda
élére. Kezdetben nem volt könnyű dolga,
ugyanis az intézmény csak 2021. május
3-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség
előtt, ám azóta is „forrnak az indulatok” az
uszoda körül, ahol az utóbbi években több
igazgató is váltotta egymást.
A legnagyobb problémát az jelenti, hogy
térségünkben kevés az uszoda, Szentendrén kívül csak Leányfalun és Csillaghegyen van. Ugyanakkor sokan vannak mind
a hobbi-, mind az egyesületi úszók. Az igények kielégítése érdekében a sávbeosztás
megreformálására már több igazgató is
kísérletet tett.
Jelenleg elsősorban azt nehezményezik a látogatók, hogy a nyitvatartás a
nyári időszakban reggel 6 óráról 8 órára
módosult. Az ügyben megkerestük az
uszoda kommunikációs vezetőjét, akitől
megkérdeztük, hogy miért döntöttek a 8
órai nyitás mellett. A választ szó szerint
idézzük: „a köztulajdon hatékony használata miatt, lásd facebook nyílt levél”.
Nyílt levelet nem találtunk, csak a város
honlapján jelent meg egy tájékoztató,
melyben Juhász László elmondta, hogy
körültekintő mérlegelés és vita előzte meg
a nyitvatartási idő módosítását. A két órá-

val későbbi nyitás csak a nyári két hónapra vonatkozik. „Elemzés bizonyítja, hogy a
reggeli időszakban átlagosan négy és az
esti időszakban három látogató használja
a nyolcpályás medencét. A bent tartózkodók létszáma 9-től délután 6 óráig átlagosan oszlik meg. Továbbá az is ismert tény,
hogy a nyári időszakban a látogatók száma
és a forgalom a felére csökken, és jellemző
a napközbeni leterheltség. Sajnáljuk, hogy
a nyári időszakra néhány uszodalátogatónak át kell alakítania a napirendjét [...], hogy
ki tudja használni a kétharmados kedvezményes belépőjét, de gondoljanak bele
és azért fogadják el a nyári üzemeltetést,
hogy a V8 uszoda tudja fogadni Önöket
és az évi százezer látogatót hosszútávon.”
A másik neuralgikus pont, hogy számos
egyesület távozott az uszodából. Az egyik
ilyen az ötvennégy éves Honvéd Kossuth
SE. Megkerestük az egyesület elnökét,
Tóth Istvánt, aki lapunknak elmondta, hogy
jelenleg nincs szerződésük az uszodával,
2018. december 31-én lejárt. Többször,
több ízben is megbeszéléseket folytattak
más egyesületekkel közösen a polgármesterrel és az aktuális uszodavezetőkkel,
illetve idén három alkalommal tanácskoztak Kerti Attilával, a V8 felügyelőbizottságának elnökével, és azt az ígéretet kapták,

hogy az uszoda weboldalán nyilvánosan
elérhető egységes szempontrendszer
alapján a Kossuth SE is besorolásra kerül.
Ennek azért van jelentősége, mert a szempontrendszer alapján ajánlják fel a bérleti
lehetőséget. Tóth István elmondása szerint ez a mai napig nem történt meg. Tóth
nehezményezte azt is, hogy az évekkel
ezelőtt a V8 komplexumban létrehozott
búvároktató bázisukat, melynek kialakításába sok pénzt, időt és energiát fektettek,
szintén nem bérelhetik ki, pedig állítása
szerint előbérleti joguk van a területre.
Az ügyben megkerestük Pál Gábor önkormányzati képviselőt, a Jóléti Bizottság
elnökét, aki arról tájékoztatott, hogy június 16-án a bizottság meghallgatta dr.
Juhász Lászlót a kérdéses ügyekben, és
valamennyi tag elfogadta az ügyvezető
beszámolóját. Pál Gábor elmondta, hogy
az ügyvezető által bemutatott statisztikák meggyőzték a bizottságot arról, hogy
indokolt a nyári korlátozott nyitvatartás,
valamint Juhász biztosította őket arról,
hogy a V8 nem alkalmaz kettős mércét
sem az egyesületekkel történő megállapodások, sem a sávfelosztások során,
hiszen mindenkor az irányadó szabályok
szerint járnak el.
-zzs-
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Ottó), a későbbi tervek között szerepel a
generációk közötti átjárhatóságot és a kontinuitást szemléltető kurátori válogatások
rendezése. Az év folyamán két-három
hónaponként frissülő kiállítások megteremtik a lehetőséget nemcsak az új, most
születő művek megismerésére, hanem a
programok révén a helyi művészekkel való
személyes találkozásra is. A kiállítóhelyhez
szorosan kapcsolódik a Ferenczy Múzeumi Centrum Szentendrei Grafikai Műhelye,
hiszen itt készülnek a kiállító művészek később megvásárolható grafikai sorozatai is.
FÜRDÉSI SZEZON A POSTÁSON Június 15től szeptember 30-ig kapta meg az engedélyt a Postás strand, hogy „természetes
fürdőhelyként” üzemelhessen. Megtörtént
a mederfenék szonár vizsgálata (hanggal
történő víz alatti felderítés), ennek eredménye szerint a meder tiszta, fürdőhely
kijelölésre alkalmas. A június 1-jei vízminőségi vizsgálat eredménye szerint a Duna
vízminősége a Postás strandnál fürdőzésre
megfelelő. A lejárati pallót is meghosszabbították, így a mozgáskorlátozottak, és a
babakocsival, illetve csónakkal érkezők
lejutása is akadálymentes lett.
VÉDŐÁLLVÁNY A KERESKEDŐHÁZON További védőállvány és védőháló építése vált
szükségessé a főtéri Kereskedőháznál, mivel június 13-án újabb vakolat omlott a közterületre, szerencsére baleset nem történt.
Az érintett szervezetek azonnal a helyszínre
érkeztek, és tájékoztatták a polgármestert
a történtekről, aki elrendelte a Fő tér felőli
oldalon az üzletek bejáratának védelme

tülettel, szakmai résztvevőkkel, helyi civil
képviseletekkel. A Turisztikai Koncepció
és Stratégia elfogadására a tervek szerint
2021. szeptemberében kerül sor.

Védőállvány a Kereskedőházon

érdekében, fából készült védőállvány építését, illetve a Vastag György utca és a Görög utca sarkán az ereszalj alatt konzolosan
kinyúló fémszerkezetű védőháló telepítését. A Városi Szolgáltató nZrt. munkatársai
június 18-ára végeztek a munkálatokkal.
GYOMIRTÁS A HÉV VONALÁN Gyomirtást
végeztek a HÉV vonalán 2021. június 14-én
és 17-én. A felhasznált vegyszer a méhekre
nem ártalmas. A gyomirtás a HÉV vonalakat, a HÉV üzemi területeit, az állomásokat,
megállóhelyeket, valamint ezek közvetlen
környezetét érinti. Az alkalmazott anyag
munkaegészségügyi várakozási ideje 0
nap. A gyomirtás során a kötelező és szokásos óvintézkedéseket megtették.
ÚJRA ÜZEMELNEK A PÁRAKAPUK A város főkertészének kezdeményezésére újra
üzemelnek a párakapuk. A Városi Szolgáltató nZrt. munkatársai rendbehozták a
párakapukat, melyeket a HÉV állomáshoz,
a Lázár cár térhez, illetve a Dumtsa Jenő
utcához telepítettek.
SZÚNYOGGYÉRÍTÉS Június 15-én szúnyoggyérítés volt Szentendrén. Az alkalmazott készítmény, a Deltasect Plus 1,2
ULV szúnyogirtó szer a kijuttatott csekély
mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag
az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes,
hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A
méhészeket az önkormányzat értesítette.

A SPARRAL KAPCSOLATBAN a testületi
ülésen elhangzott, hogy a tűzeset után
Fülöp Zsolt, polgármester azt kérte a kormánytól, hogy nyilvánítsa a területet kiemelt beruházási területté, és induljon el
egy HÉV-Volán – kereskedelmi egységet
egyben kezelő fejlesztés. Az önkormányzat a saját földterületeivel kapcsolatban
megkezdte a munkát, elkezdődtek az
egyeztetések a felépítmények tulajdonosaival. Folyamatban van egy olyan koncepció kidolgozása, ami meghatározza az új
városközpontra vonatkozóan, hogy milyen
megvalósítható fejlesztésre van lehetőség, figyelembe véve az építési szabályzat
módosításait is. Természetesen, ezek mind
képviselő-testületi hatáskörök, ezekről a
jövőben előterjesztések várhatóak.
MEGÚJUL A KAJAK-KENU BÁZIS A Magyar
Kajak-Kenu Szövetséggel együttműködve
több, mint 30 millió forint értékben újítják
meg az önkormányzat tulajdonában lévő
kajak-kenu bázist. A képviselő-testület felhatalmazást adott arra, hogy a város megköthesse a szerződést a sportegyesülettel.
A képviselők egyhangúlag támogatták a
javaslatot.
ÚJ ÓVODA ÉPÜL IZBÉGEN A Katolikus
Egyházi Közösség és az önkormányzat által kötött együttműködés keretében egy
négy- vagy hatcsoportos új óvoda épül
Izbégen. Ide költözik majd ki a belvárosból a Szent András Óvoda, aminek helyét
az azonos nevű egyházi általános iskola
veheti birtokba.

TE STÜL ETI HÍ REK

NAPIRENDEN A KÖNYVTÁR MEGÚJÍTÁSA A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár felújításával kapcsolatos tájékoztatót
készített az önkormányzat. A képviselők

TURISZTIKAI KONCEPCIÓ Szentendre
Város Turisztikai Koncepciójával kapcsolatban arról döntöttek a képviselők, hogy
ugyan a Városkutatás Kft. a szerződésben
foglalt határidőig elkészítette Szentendre
turisztikai koncepcióját, ebből azonban
most elkészül egy rövidített és átfogóbb
változat is, az eredeti verzió májusban
történt társadalmasítása eredményeképpen. Az átfogóbb változatot a Szentendre
és Térsége TDM vezetője, Lőrincz Ágnes
és a Városkutatás Kft. képviseletében
Puczkó László készítik el. Az elmúlt időszakban az ehhez szükséges szakmai és
civil véleményeket a TDM gyűjtötte be,
amit az összegző anyag elkészítése előtt
véleménycserére bocsát a helyi ipartes-

FŰTŐMŰ KORSZERŰSÍTÉS A püspökmajori fűtőmű korszerűsítéséről is szó volt a
legutóbbi testületi ülésen. Óbuda, Békásmegyer, Újpest és Szentendre összefogott,
hogy a fűtőmű és a hozzá tartozó csőhálózat megújítása közvetlen uniós forrásból
történjen.

jóváhagyták és egyetértettek azzal, hogy
egy komplex, átfogó felújítás kezdődjön el
az épületben. Újra kell gondolni a hasznosítási kívánalmakat a könyvtár részlegben,
a közösségi terekben, a színházteremben
és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló helységekben. A koncepció 2021 őszén kerül
a testület elé, s ha elfogadásra kerül, még
idén decemberben elindulhat a tervezési
program, 2022 januárjában pedig a konkrét
pályázat előkészítése is megkezdődhet.
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én. Balogh László festőművész tárlata és a
Barcsay-díjas, fiatal képzőművészek kiállítása július 3-ig látható a festői helyszínen.
A Vajda Lajos Múzeum megújított kiállítótere IKON néven a helyi és a városhoz kötődő művészek számára biztosít rendszeres
bemutatkozási lehetőséget, hogy a lokális
párbeszéden túl professzionális keretek
között képviselje őket Magyarországon
és külföldön. Az ‘ikon’ elnevezés – ‘a kép’
jelentésen túl – a kiállítótér kapcsolatát is
jelzi a város szerb kulturális gyökereihez
illetve a múzeumépület történetéhez és
leginkább Vajda Lajos vizuális és szellemi
örökségéhez. A kiállítótér 2021-ben jelentkezik először egyéni kiállításokkal (Balogh
László, Haász István, Nádler István, Vincze

4. Magyarországon hol vannak vadvirágos

12. Mikor valósul meg a második fázis?

projektek?

2022. év végére készül el a kaszálási terv,

Több település elindította már saját vadvirágos,

és 2023-ban már e szerint kaszálnak a

méhlegelős kampányait, például: Veszprém

tesztterületeken.

2016-ban, Hódmezővásárhely és Szeged 2019-

13. Mikorra lesznek látványosak a kijelölt

ben, Óbuda, Újpest és a Fővárosi kertészet

területek?

2020-ban.

3-5 év, mire teljesen virágosak lesznek a teszt-

5. Mi a méhlegelő kialakításának rendje, mik

területek. A későbbiekben lehet, hogy szükség

1. Mit jelent a vadvirágos gyep?

a lépései?

lesz donorterületről való kaszálékbegyűtésre

A XIX. században az ország közel 30%-a gyepes

1. lépés: mintaterületek kijelölése

is, de elsősorban a területre jellemző növények

terület volt. Az emberi használat és a gyepek

2. lépés: a mintaterületek vizsgálata

elszaporodását szorgalmazzuk.

szorosan összefonódtak, elsősorban az állatok

3. lépés: tesztterületek kijelölése a mintaterüle-

14. Több kullancs található a vadvirágos

legelőjeként és kaszálóként hasznosították
ezeket a területeket. Napjainkban a rétek és
a legelők számos védett növény és állatfaj élőhelyeként szolgálnak, így a biológia sokféleség,
azaz a biodiverzitás fenntartásában kiemelt sze-

tek eredményei alapján
4. lépés: a tesztterületek kaszálási rendjének
tervezése
5. lépés: ahol szükséges, donorterületről való
kaszálékgyűjtés és felülvetés

gyepben?
Külföldi kutatások kimutatták, hogy a városi
területeken az alacsonyan tartott pázsitban,
valamint a magasan hagyott vadvirágos réteken közel azonos mennyiségű kullancs van

6. lépés: a területeken megjelenő cserjék,

jelen. A külterjesen kezelt gyepek nem hor-

2. Honnan indult a vadvirágos gyep projekt?

agresszív növekedésű növények, allergén

doznak magasabb kockázatot kullancscsípés

Nyugat-Európában 10-15 éve indult trend, hogy

növények irtása

tekintetében.

repet játszanak.

élőhelyeket teremtsünk hasznos rovaroknak,

7. lépés: a beállt területeken szemléletformálás,

15. Jobban elszaporodhatnak az allergén virá-

beporzóknak.

környezeti nevelés (táblákkal, rendezvények-

gok a vadvirágos gyepben?

Chicagóban 2008-ban indult el a kezdemé-

kel, óvodai/iskolai csoportos ismeretter-

Az allergén növények és invazív gyomfajok

nyezés, amiből később az Egyesült Államok

jesztéssel)

elszaporodását az első években kézi erővel kell
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egészét lefedő projekt lett.

6. Mennyi idő alatt alakul ki a méhlegelő végső

meggátolni, az allergéneket kézi erővel eltá-

Nagy Britanniában és Ausztriában is elterjedt

állapota?

volítani. Ez nagyobb munkaerőigényű feladat,

a városi virágos rétek kialakítása.

3-5 év, de ez függ az élőhelytől, a szennyezett-

mint egy rendszeresen tarra vágott terület. A cél

3. Miért fontosak a városi gyepek?

ség mértékétől is.

a teljes ökológiai élettér kialakítása.

A zöld növényzet – kondicionáló hatása révén

7. 2021-ben hol lesz Szentendrén vadvirágos

17. Milyen szerepe lesz a vadvirágos gyepnek

– az egyik legfontosabb és leghatékonyabb esz-

gyep, kísérleti fázissal?

a környezeti nevelésben?

köz a város ökológiai viszonyainak alakításában,

Szentendre Város Önkormányzata és a Városi

A vadvirágos gyep jó lehetőséget kínál a szent-

klimatikus viszonyainak javításában.

Szolgáltató Nonprofit Zrt. közösen alakít ki ter-

endrei óvodásoknak, iskolásoknak, hogy a faj-

20-30 éve indultak városökológiai kutatások,

mészetközeli vadvirágos gyepeket belterületi

gazdagság növekedéséről és a helyi állat- és

melyek a zöldfelületek hatásait vizsgálták. A zöld

zöldfelületeken a biodiverzitás fejlesztése

növényvilág összetételéről tanulhassanak.

növényzet nagyon hatékony és fontos eszköz

és a fenntartási költségek csökkentése okán.

A későbbiekben ezt információs táblákkal

a város klimatikus viszonyainak javításában.

A 3-5 éves program első fázisa a mintaterületek

is segítjük majd, szorosan együttműködve

A növényzet

kijelölése:

a pedagógusokkal.

- légszennyezést és szálló port köt meg,

1. az Anna-réten (a Pilisi utcában),

18. Miért jó a városnak, ha van beltéri vadvirágos

- gyökérzete képes a talajszennyezést csök-

2. a Bükkös-parton (az Apor Vilmos-híd és

területe?

kenteni,
- levélzetével, ágrendszerével tompítja a zajt

a Bükkös-patak torkolata között),

A vadvirágos területek színesítik az élővilágot.

3. a Paprikabíró utcánál,

A vegyszerek miatt kiirtott növények ezeken

4. a buszvégállomásnál.

a élőhelyeken újra életre kelhetnek.

8. Ha a kísérlet beválik, mely területeket lehet

A pompás virágok vonzzák a beporzó rovarokat,

még bevonni?

valamint védett, ritka élőlények megjelenése

- élőhelyet nyújt számos növény- és állatfajnak.

Az EuroVelo kerékpárút melletti zöldsávban,

és beköltözése is várható (pl. keleti sün, nagy

Az 1950-es évektől rohamosan csökkent

a Püspökmajori lakótelepen és kutyafuttatón,

hőscincér stb.).

a beporzók száma. Később a mezőgazdasági

a Dera-patak rézsűjén, valamint a Bükkös-part

A zöldfelületek javítják a város klimatikus viszo-

területeken jelentek meg először virágos

teljes hosszán vannak bevonható területek.

nyait. A növényzet kedvezően befolyásolja

védősávok, melyek az ökológiai gazdálkodásban

9. Mi a szentendrei vadvirágos gyepek kia-

a légszennyezést, megköti a szálló port,

is jelentős szerepet kaptak. Nemcsak a beporzás

lakításának első fázisa?

gyökérzete csökkenti a talajszennyezést.

lett hatékonyabb, hanem jelentősen csökkent

Az első év feladata a mintaterületek kijelölése.

A lombkorona ágrendszere tompítja a város

a termesztett kultúrában a kártevők száma.

Ezeken a területeken évente csak két alkalom-

zajait, a párologtatás csökkenti a levegő

Hazánkban 2012-től van ilyen irányú kutatás.

mal (áprilisban és novemberben) kaszálunk.

hőmérsékletét illetve növeli a páratartalmat.

Németországban a rovarok száma az elmúlt 25

A kiinduló állapot (2021. április-május) után

évben 75%-kal csökkent (a világátlag 2,5%).

folyamatosan figyelemmel kísérjük a növény-

Forrás és ajánlott oldalak:

A változatosabb (nagyobb fajgazdagságú) gye-

és állatfajok összetételét.

Klímaadaptív gyepgazdálkodás a városban.

pekkel, szakaszolt fűnyírással, a gyümölcsfák

10. Mikor valósult meg az első fázis?

A VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. és

és egyéb termesztett növények beporzása

2021 májusában.

a Szent István Egyetem kiadványa

is biztosított. A beporzó rovarok folyamato-

11. Mi volt a szentendrei vadvirágos gyepek kia-

www.fokert.hu/vadviragos-budapest/

san találnak tápanyagot maguknak, és ebből

lakításának második fázisa?

vadviragosujpest.hu/

a velük együtt élő emberek is hasznot húzhatnak.

Kijelöltük a tesztterületeket, a mintaterületeken

humusz.hu/hirek/varosi-ret-gyonyoru-takare-

A fennmaradó gyepekben a kártevők ellenségei

tapasztaltak alapján. Elkészítjük a helyszínspe-

kos-es-meg-hasznos/25601

is megbújhatnak, szerepet kap a természetes

cifikus kaszálási tervet, mely különböző vágási

kert.tv/termeszetes-vadviragos-ret/

növényvédelem.

magasságot és gyakoriságot fog tartalmazni.

mtvsz.blog.hu/2020/07/02/cambridge_gyep-

és a rezgéseket,
- párologtatása révén csökkenti a városi levegő
hőmérsékletét és növeli a páratartalmát,

szonyeg_helyett_vadviragos_ret

Korlátozzák a vállalkozói építkezéseket

A tilalom elrendelésének előzményei
Az Ábrányi Emil Városvédő, Városszépítő
és Városfejlesztő Program egyik fő eleme a Szentendre Építési Szabályzatáról
szóló rendelet (SZÉSZ) módosítása volt
annak érdekében, hogy a városvezetés
megfékezze az agglomerációban, így
Szentendrén is tapasztalható lakásépítési
folyamatot. Ennek indokául az a tapasztalat szolgált, miszerint városunk településszerkezete, infrastruktúrája, valamint
intézményhálózata – különös tekintettel
az óvodákra és az iskolákra – nem bír el
további népességnövekedést, s a már
meglévő terhelés Szentendre élhető és
fenntartható fejlődését veszélyezteti.
A 2019 őszén hivatalba lépett képviselő-testület egyik első döntése volt, hogy
a SZÉSZ felülvizsgálata a Főépítészi Kabinet segítségével megtörténjen, azonban
az érdemi lehetőséget a fent említett célok elérésében nagyban korlátozták azok
az országos jogszabályi keretek, melyek
az elmúlt néhány év alatt születtek, és
alapvetően a települési önkormányzatok
építésügyi szabályozási mozgásterét lépésről lépésre szűkítették le. Így például
2020. március 1-jétől az építéshatósági
jogkör a kormányhivatalokhoz került.
2020. december 30-tól már nem csupán
a 300 nm alatti lakóházak, hanem akár
az 1000 nm nagyságú és hatlakásos
társasházak is egyszerű bejelentéssel,
vagyis építési engedély nélkül építhetők. Mindezeken túl 2021. január 1-jétől az
építésügyi hatóságnak nem kötelező figyelembe vennie (csak, mint bizonyítékot
értékeli), ha egy polgármester nemleges
településképi véleményt ad ki, sőt, annak

meglévő építményt átalakítani, bővíteni,
továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem
szabad. Vagyis nem csupán új épületet
építeni, de felújítani sem lehet a tilalom
hatálya alá eső területeken.
Ugyanakkor továbbra is lehetséges a
már engedélyezett, illetve egyszerű bejelentés alapján megkezdett építési munkákat, valamint a kármegelőzési, illetve
kárelhárítási tevékenységeket elvégezni.
Mindezeken túl a tilalom hatálybalépését
– vagyis 2021. június 19-ét – megelőzően
kiadott építési engedélyek módosítását
sem befolyásolja a tiltás.

ellenére is kiadhatja az építési engedélyt.
Továbbá 2021. január 1-jétől a műemléki
jelentőségű belvárosunkban épülő épületeket már nem az önkormányzat, hanem a megyei kormányhivatal által működtetett tervtanács véleményezi. 2021.
április 22-étől pedig az önkormányzatok
a helyi építési szabályzatban lakás, illetve
üdülő építése esetén nem írhatnak elő
egynél több gépkocsi elhelyezési kötelezettséget, miközben a gyakorlat azt mutatja, hogy egy háztartásban átlagosan
minimum két autó van használatban.

Pismány ABC mögötti terület.” Tilalmat
rendeltek el továbbá a régi Művésztelep
egy részének, valamint az Annavölgy területére is, amely helyeken szintén nincs
semmilyen garancia arra, hogy ne épüljenek akár többlakásos társasházak.

Mit is jelent ez a tilalom?
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szövege szerint:
a változtatási tilalom alá eső területen
telket alakítani, új építményt létesíteni,

A tilalommal érintett ingatlanok
Jellemzően azokat a telkeket érinti a változtatási tilalom, ahol a jelenleg hatályos
SZÉSZ szerint egynél több lakás vagy
üdülő építhető. Ez kertvárosias lakó- és
üdülőterületeken a telkek méretéhez van
kötve, így a változtatási tilalom nem érinti
az adott építési övezetben kialakítható
legkisebb telekméretet el nem érő telkeket, hiszen azokon eleve csupán egy
rendeltetési egység építhető. A változtatási tilalmat elrendelő rendelkezések
nevesítik továbbá az Lk/17, az Lk/5, valamint az Lk/12 jelű építési övezeteket is.
„Itt három kisvárosias lakóövezetről van
szó – pontosítja a jelöléseket Kiss Gabriella –, ahol hallomásból van információnk
arról, hogy lakópark-jellegű beruházásokat készítenek elő. Az egyik a Szentlászlói
úton van, a másik az Egres út és 11-es út
kereszteződésében lévő sarkon, a harmadik pedig az Orgona utca és környéke, a

Miért nem érinti a rendelet a
belvárost?
A főépítész tájékoztatása szerint a belvárosunkban teljesen más a rendeltetési egységek számának a szabályozása.
Egyrészt jellemzően nem a telek méretéhez van kötve. Másrészt itt sokkal
jobban keverednek lakás és más (üzlet,
vendéglő, iroda, szállás,…stb.) funkciók,
amelyek létesítését ugyanúgy megállítaná a tilalom, s ez nem célja a rendelet
alkotójának. Harmadrészt a belvárosi

épületek felújítását is leblokkolta volna
ez az intézkedés. Mindezen érveken túl
a Főépítészi Irodának az a tapasztalata,
hogy a tömeges lakásépítés nem a belvárosban, hanem a hegyvidéki területeken
jellemző.
A tilalom időtartama
A kihirdetést követő napon, tehát június 19-én lép hatályba és egészen az új
SZÉSZ elfogadásáig tart, amely előreláthatóan 6-8 hónapot fog igénybe venni.
Mentesség a tilalom alól
Ún. mentesítési megállapodás kötése útján feloldható a korlátozás, ha az
építtető vállalja, hogy az adott területen
csupán egy rendeltetési egységet hoz
létre. „Mivel a jövőbeli szabályozás is ebbe
az irányba mutat – teszi hozzá városunk
főépítésze –, ezért semmiképp sem szerettük volna a magánerőből családi házat építőket arra kényszeríteni, hogy az új
SZÉSZ elfogadásáig várjanak. Vagyis, ha
hajlandóak megfelelő garanciák mellett
szerződésben vállalni, hogy valóban csak
egy házat építenek fel a telkükön, akkor
azt a helyszínt a képviselő-testület kiveheti a változtatási tilalom alól, és ennek
megfelelően módosíthatja a rendeletet.” A
megállapodás tervezete jelenleg kidolgozás alatt áll, szakértő jogász dolgozik
rajta.
Mire figyeljen az, aki telket tervez
vásárolni?
Végezetül arra kerestük a válaszokat,
hogy mit tegyen az, aki a közeljövőben
építkezni szeretne. Mire érdemes figyelni, ha telket vásárolunk? „Mivel városunkban többféle lakó- és üdülőövezet van, így
minden esetben meg kell nézni, hogy az
adott helyen milyen szabályok érvényesek”
– válaszolja Kiss Gabriella. „És ez a most
hatályba lépett szabályozástól függetlenül is egy fontos momentumának kellene
lennie az ingatlanvásárlásoknak. Sokan
elmulasztják, és fordult már elő, hogy a
vétel után keresett fel a vevő, akinek sajnos
azt kellett mondanom, a telkére semmit
nem építhet.” A különböző övezetek besorolását, és a minimális telekméreteket
a SZÉSZ szabályozza, tehát a rendeletből
bárki megismerheti azokat. Alapvetés,
hogy az előírt minimális telekméretet
elérő ingatlanok a változtatási tilalom hatálya alá esnek. Ugyanakkor a főépítész
bátorítja azokat, akik nem tudnak eligazodni a szabályok között, hogy forduljanak bizalommal építész tervezőhöz, vagy
a Főépítészi Iroda felé, ahol készséggel
állnak rendelkezésre az ilyen típusú kérdések megválaszolásában is.
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A június 16-i testületi ülésen elfogadott 25/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelet
következtében 2021. június 19-től az új SZÉSZ elfogadásáig változtatási tilalmat rendelt el Szentendre Város képviselő-testülete. A részletekről Kiss Gabriella főépítészt
is megkérdeztük.

Szentendre Város Pedagógiai díjasai
Három pedagógus, akik naponta azért dolgoznak,
hogy valami értékeset adjanak át tanítványaiknak. Ebben
az évben Kerezsi Csaba, Hajnal Szilvia és Szarvas Rita
kapták meg Szentendre Város Pedagógiai díját.
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Hosszú távon csak a teljesítmény
teremt igazi értékeket
Kerezsi Csaba magyar-történelem szakos mestertanár – maga is egykori móriczos diák – 2007 óta igazgatója a Móricz
Zsigmond Gimnáziumnak. Arra a kérdésre, hogy mi az ars poétikája röviden és
tömören így válaszolt: „igyekezzünk jól
tenni a dolgunkat és erre buzdítani a tanítványainkat is.” Arra törekszik, hogy az
iskola falai között a teljesítmény legyen
az érték, s mindenki tegyen is céljai elérésért. És ezzel fel is tette magának a
kérdést: hol vannak a határok, mikor és
meddig kell rugalmasnak lenni, ugyanakkor miket nem lehet elengedni illetve
feladni? Saját bevallása szerint nap mint
nap keresi a választ, s bár tudja, sohasem
fogja maradéktalanul megtalálni, keresés közben mégis rábukkan számos jó
és rossz ötletre, megoldásra.
– Jó lenne, ha a tanítványaim is inkább
kereső emberek lennének, sem mint
megmondó-emberek.
A legnagyobb kihívásnak pedig az utóbbi
években elért eredmények megőrzését
tartja. Megítélése szerint egy iskola soha
nem lehet kész, nem lehet hátradőlni az-

Kerezsi Csaba

szeresse, amit csinál, s akkor belefér az
is, hogy akár szaktanárként, akár igazgatóként néha elegünk van a napi robot viszontagságaiból. Előbb-utóbb mindig jön
valami, ami feltölt, amiből erőt lehet nyerni. Azt szoktam mondani, hogy ez a munka azért nehéz, mert nekünk nincsenek

Arra törekszik, hogy az
iskola falai között a teljesítmény legyen az érték,
s mindenki tegyen is céljai eléréséért.
zal, hogy ez megy tovább már magától is.
Eddig jól éltek a lehetőségekkel, de dolgozni kell azért, hogy ez így is maradjon.
Nem könnyű az igazgatói pálya, de nem
könnyű tanítani se. Melyik a nehezebb?
Kerezsi Csaba szerint az intézményvezetés akkor lehet sikeres, ha a vezető
megélte, átélte és nem felejtette el azt az
időszakot, amikor nap mint nap a diákok
között volt. Ehhez képest a vezetői munka
mást kíván, épp ezért felüdülés számára
bemenni egy tanórára.
– A sokféle tevékenység között nyilván
van olyan is, amelyet nehezebben viselek
és olyan is, ahol számomra túl lassan, nehézkesen jönnek az eredmények – meséli
az igazgató. – A lényeg, hogy az ember

olyan szakmai protokolljaink, amelyeket
betartva sikeresek leszünk. Ami az egyik
gyereknél hatásos, a másiknál teljesen
hatástalan. Vannak ugyan a pedagógus jó
munkájának objektív alapfeltételei is, de
ezek megléte csak alapfeltétel. Ha ezek
a megtanulható dolgok adottak, ezt meg
kell fűszerezni hivatástudattal, és akkor
már nagy baj nem lehet. Az igazán jó tanárok ezeken felül azonban rendelkeznek a
gyerekek ‘elvarázsolásának’ képességével is. A jól dolgozó pedagógusok munkaés pszichés terhelése nagyon nagy, ami
nehezíti a dolgukat, egyre inkább meg kell
küzdeniük a kiégéssel. Az ez ellen való
sikeres küzdelem is alapfeltétele annak,
hogy helyt tudjunk állni a pályán.

Változnak a gyerekek, változnak a pedagógusok is, amit az élet hoz magával. Kerezsi
Csaba szerint az a jó, ha a változás belső
motivációból érkezik, nem pedig külső
nyomásra. Úgy tartja, hogy intézményvezetőként a belső motiváció támogatása
a dolga, külső kényszerítő eszközök ma
nincsenek is az oktatásban, ahogy sajnos külső motivációs források sem, ami
igen komoly probléma. Azt vallja, hogy
a gyerekek és a világ változása „csak” a
módszerek, az iskolai tudástartalom és
a tanárszerep bizonyos elemeinek átalakulására irányulhatnának. Az alapelvek, a
szándékok a 21. század iskolájában ugyanazok, mint tíz vagy száz évvel ezelőtt volt: a
tanítványokat tisztességes és boldog élet
irányába kell terelgetni. El kell tudni hitetni
velük azt az igazságot, hogy hosszútávon
csak a teljesítmény teremt igazi értékeket.
A kis herceg és róka
Hajnal Szilvia a Szentendre Városi Óvodák
intézményvezetője nyolc óvodáért felel.
Kollégái feladatai közé tartozik a személyiségfejlesztés, a pedagógiai munka.
Munkájukat nehezíti, hogy a világ változása a szülőket is kihívás elé állítja, mert
sokszor nehéz számukra eldönteni, mire
is szocializálják gyerekeiket. A lazuló családi kapcsolatok új szükségleteket hoznak
létre. Jóllehet még mindig két színtéren
folyik a gyermekek nevelése, és változatlanul elsődleges szocializációs szerepet
tulajdonítunk a családnak, mégis egyre
nagyobb a jelentősége a külső színtérnek,
egyre fontosabbá válik az intézményi nevelés. Hajnal Szilvia a természeti- és társadalmi környezet ismeretét és védelmét,
valamint az érzelmekben és lelkiekben
gazdag harmonikus személyiség fejlődésének elősegítését tekinti hitvallásának. Úgy véli, a pedagógusok felelősek a
gyermekekért, akikkel három-négy éven
keresztül foglalkoznak, ezért nem mindegy, mit sugároznak feléjük, mire tanítják
őket, és hogy ezt hogyan teszik. Mindig
is célja volt az a lelki finomság és szelídség, amivel a kis herceg megszelídítette
a rókát. Minden nap egy kicsit közelebb
ült hozzá, minden nap egy kicsit többet

Kulcsszó: a szeretet
Szarvas Rita mestertanár harmincöt éve
tanít magyart és történelmet a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban. A pályán eltöltött idő is elismerésre méltó, most pedig egyike lett azoknak, akik megkapták
Szentendre Város Pedagógiai díját.
Megtiszteltetés számára ez a díj, amivel a
város, az éltető közeg, amit annak idején
a lakóhelyéül, tevékenysége színhelyéül választott, elismerte azt a szolgálatot, amit mindvégig szívvel-lélekkel és
szeretettel végezett. Elmondása szerint
mindig nagyszerű tantestületben dolgozott. Amikor fiatal tanárként bekerült
a kollektívába, igyekezett minél többet
ellesni a kollégáktól.
– Somodi Laci bácsi rajz-művészettörténet tanár volt az egyik példaképem, de

Hajnal Szilvia

mindig nagyszerű munkatársak vettek
körül. Amikor a korom alapján középmezőnybe kerültem, attól fogva a fiatalokat
lestem, hogy mi az, amit tanulhatok tőlük,
és mi az, amiben változnom kell. Az inspiráló, ösztönző közeg az, ami megtartja

lenkezőleg, egyre közelebb került hozzá.
Mire elvégezte a szakot, feltöltődött, és
maradt a tanári pályán.
Annak idején, 1987-ben, amikor tanítani
kezdett, a gyerekek pedagógusnap alkalmából egy rádióműsort készítettek. Mint
új tanárt, megkérdezték, hogy számára
mi a fontos a tanításban. A tapasztalatlanok magabiztosságával rávágta, hogy
természetesen a szeretet: az irodalom
szeretete, a tantárgy szeretete. Meg szeretni a diákokat és a kollégákat egyaránt.
Azóta se tudna más feleletet adni erre a
kérdésre. Sokan mondják, hogy változnak
a gyerekek, és ezt ő is csak megerősíteni
tudja.
– A legnagyobb változás az, hogy a mai
gyerekeknek sokszor úgy kell komoly
döntéseket hozniuk, hogy nincsenek
meg az ismereteik az adott dologról. Az
életük sokkal jobban beszűkült, mint egy
vagy két évtizeddel ezelőtt. Beülnek az
autóba otthon, kiszállnak az iskola előtt,
majd délután ugyanott felveszik őket.
Nem ismerik a világot, nem tudnak viselkedni. Nem tudják, hogy kell a náluk
kisebbekkel kapcsolatot létesíteni, vagy
épp az idősebbekkel. Gyakran belefut az

Az inspiráló, ösztönző közeg az, ami megtartja
az embert egy munkahelyen, ilyen közegben
dolgoztam mindig.
az embert egy munkahelyen, ilyen közegben dolgoztam mindig.
A Móricz Gimnázium különlegessége talán, hogy számos korábbi diák ma az iskola tanára. De tanárnak lenni nem könnyű,
a kiégés nehezen kerüli el a pedagógusokat. Szarvas Rita sem volt ezzel másként. Néhány éve úgy gondolta, hogy a
muzeológia felé fordul, és beiratkozott az
egyetemre nappali tagozatra, így próbálván pályát változtatni. Az egyetem nagyszerű volt. Azt hitte, hogy eltávolodott az
iskolai dolgoktól, a pedagógiától, de el-

ember, hogy teljesen magától értetődő
dolgokat kell elmondani, például azt,
hogy hogyan köszönsz valakinek, vagy
nem állsz a folyosó közepére, mert elállod a közlekedők útját. Ha mindezeket
türelmesen, szépen elmondja az ember,
akkor rácsodálkoznak, hogy tényleg; és
hallgatnak arra, aki elmagyarázza. Ennek az az oka, hogy a gyerekek túlnyomó
többsége burokban él. Nem véletlenül
vezették be az iskolákba az önkéntes
munkát. A cél, hogy vegyék észre, vannak
állatok, akikkel törődni kell, védelemre
van szükségük, hogy vannak emberek,
akik szükséget szenvednek, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból.
Meglepő vagy sem, a tanárnő elmondása szerint nagyjából egy évtizede, mióta lazábbak, sokfélék lettek a családi
kötelékek, megfordult a sorrend, és az
oktatás-nevelésből
nevelés-oktatás
lett. Nagyon sok olyan feladat áthárult
az iskolára, amit korábban természetes
módon a család látott el: megtanítani
köszönni, urambocsá’ a menzán késsel,
villával enni. Mára már ez is a tanár feladataihoz tartozik. De nem csak a gyerekek változnak, a tanárok is. Szarvas Rita
szerint nagyon érdekes és újszerű, hogy
az új kollégák a személyiség erejére kevésbé építenek. Számára a tanítás mindig
egy kicsit a színészi elhivatottsággal volt
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tudtak meg egymásról és a világról. Időt
szántak rá, hogy megismerjék egymást.
Intézményvezetőként napról napra számos kihívással kell szembesülnie. Feladata a szinte naponta változó törvények,
rendeletek ismerete, azok betartása,
betartatása, az erőforrások biztosítása,
a nyugdíjba menő pedagógusok pótlása. Elmondása szerint ez utóbbi nehéz
feladat, mert kevés fiatal választja a pályát és sok a pályaelhagyó. Felmerül a
kérdés, mi a titka az évtizedek elteltével
is szeretettel emlegetett óvodapedagógusoknak?
– A jó óvodapedagógus ismérveit nem
könnyű meghatározni, elsősorban azért
sem, mert meg kell felelnie a kilenc
kompetenciának. Úgy gondolom, hogy
az ember saját magát viszi be hivatásába értékrendjével, példamutatásával, tudásával. Ha mindent megteszünk annak
érdekében, hogy kereteinken belül a legjobbat nyújtsuk önmagunkból, képezzük
magunkat a kor kihívásaira válaszolva,
innovatív, kreatív ötletekkel színesítjük
környezetünket, akkor a gyermekek fejlődését szolgáljuk.

egyenértékű. Be kell menni a tanterembe, meg kell jelenni, a lehető legtökéletesebben kell bemutatni a művet. Számára
a felkészülésnek ez mindig nagyon fontos
része volt. Úgy látja, hogy az új kollégái,
akik egyébként remek tanárok, erre a
dologra kevesebb hangsúlyt fektetnek.
Nagyon kedves, nagyon laza fiúk és lányok, akiknek más eszközeik vannak a
gyerekek megnyerésére. Tapasztalata
szerint a gyerekek elsősorban azokat a
tanárokat kedvelik, akik követelményeket állítanak. A digitális oktatás során
nagyon furcsa élmény érte. Rengeteg
időt töltött azzal, hogy a neten keressen
olyan anyagokat, amiket vetíthet a gyerekeknek, hogy színesebbé tegye a tananyagot. Amikor egy-egy órára nem talált
megfelelőt és mentegetőzni kezdett, a
diákok azt mondták neki, hogy őt akarják
látni, hallgatni, filmet néznek eleget. Azt
kérték, hogy beszélgessen inkább velük,
mondja el nekik, ami fontos és lényeges.
Nem volt egyszerű a tanárok helyzete,
hiszen hirtelen kellett váltaniuk az online
oktatásra, sokuknak gyakorlata sem volt
benne.

Szarvas Rita

– Egyik napról a másikra kellett ezt a dolgot megugrani, de azt hiszem, elhatározás
kérdése az egész – mesélt saját esetéről
a tanárnő. Az elején napi tíz-tizenkét órát
ültem a gép előtt, hogy színes, változatos

órákat tudjak tartani, hogy beszéltessem a
gyerekeket, hogy érdekes legyen mindaz,
amit csinálniuk kell. Ez különösen nyelvtanból volt nehéz. És ebben nagyon sokat
segítettek nekem a diákjaim. Én ugyanis
nem vagyok digitális bennszülött, de akármikor segítséget kértem tőlük, nagyon szívesen segítettek, sőt egy kicsit már rangot
is jelentett, hogy ki segít a tanárnőnek. Én
abban láttam ennek az oktatási formának
a hátulütőjét, hogy mi is elvesztettük egy
kicsit egymást. Nehezebb volt kapcsolatot létesíteni a kollégákkal. Az iskolában
például szünetekben a folyosón két mondatban figyelmeztetni tudjuk egymást,
amire kell és rögtön tudunk reagálni. De
volt pozitív hozadéka is ennek szokatlan
helyzetnek. Számomra az egyik örömforrás az volt, hogy állandóan írogattak a gyerekek. Az első lezárásnak a végén, júniusban láttam, hogy március közepétől több
mint háromszáz levelet kaptam és írtam
meg a gyerekeknek. De volt olyan diák is,
aki csak azért írt rám, hogy megkérdezze,
hogy vagyok.
Zimre Zsuzsa
Fotók: Bácsi Róbert László

FMC 70 – Centrumban a nyitás
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Az idén 70. születésnapját ünneplő Ferenczy Múzeumi Centrum június közepétől újra megnyitja kapuit. Új kiállításokkal
– Balogh László festőművész és a Barcsay-díjasok kiállítása,
Kincskeresés, kaland, tudomány: közösségi régészeti kiállítás,
Csákány István képzőművész kiállítása – és június 26-án a
Múzeumok Éjszakája programjaival várja a művészetbarátokat az FMC.
Júniusban nyíló kiállítások:
Kincskeresés, kaland,
tudomány. Közösségi
régészeti projektek Pest
megyében.
Helyszín: Ferenczy Múzeum,
Szentendre, Kossuth Lajos
utca 5.
A múzeumi szférában és a
köztudatban az elmúlt években bukkant fel a közösségi
régészet fogalma. Az együttműködés a régészet iránt érdeklődő civilekkel új impulzusokat és szereplőket hozott a
régészetbe, ami merőben új
kutatási szempontokhoz és
eredményekhez vezetett. A
közösen végzett terepi kutatómunka, a fémkeresőzés
elterjedése, a kutatás látókörébe kerülő emlékanyag valóságos információrobbanást
jelentett a tudományos kutatás számára: kiemelkedő jelentőségű régészeti emlékek

kerültek be az örökségvédelmi intézményekbe, amelyek
sok tekintetben újraírják az
elmúlt korok anyagi kultúrájáról vallott elképzeléseinket.
Az érzések geometriája –
Balogh László kiállítása
Helyszín: IKON, Vajda Múzeum, Szentendre, Hunyadi
utca 1.
Balogh László pályája a ‘60as években kezdődik szülővárosában, Szentendrén. Látásmódját elsősorban atyai
barátja, Barcsay Jenő, és a
városban működő Deli Antal,
Vajda Lajos, Kmetty János
művészete alapozza meg, de
utazásai kitágítják az alkotói
horizontját. Balogh ma is aktív, szenvedélyes költői alkat,
azonban munkái fegyelmezett, szigorúan felépített
konstrukciók, amelyeknek
belső szabályai az évek
múltával lazulnak és a leg-

utolsó műveken oldottabbá
válnak. Az évek során egyre
karakteresebbé, tisztábbá
váló, konstruktív, ugyanakkor
erősen emocionális, spontán
alkotói módszerébe beengedi a korábbi organikus „lírai”
alapformákat. Ugyanakkor a
színek játékos dinamikájára,
kontrasztjára-harmóniájára,
intenzív erejére épített képei
ekkor már mentesek a felismerhető valóságelemektől.
Az IKON kiállítótérben bemutatott festményei felrajzolják Balogh László pályaívét.
Emblematikus, korszakjelölő képeinek jelentős része a
Ferenczy Múzeumi Centrum
gyűjteményéből, az utóbbi
évekből való festményei a
művész műterméből kerülnek kiállításra.
BARCSAY-DÍJ 2019, 2020
Helyszín: Vajda Múzeum,
Szentendre, Hunyadi utca 1.
A 35 év alatti, pályakezdő
művészeknek évente odaítélt
Barcsay-díjat a jogörökös Kónya házaspár által alapított
Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány osztja ki. A
díjazás fő szempontja, hogy
azon feltörekvő, fiatal festők

szakmai útját segítse, akik az
alkotás iránti alázatukkal és
tehetségükkel kitűnnek kortársaik közül.
A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány és a Ferenczy
Múzeumi Centrum együttműködésében létrejövő tárlaton
a 2019-es és 2020-as év díjazottjainak munkáiból nyílik
a kéthetes kiállítás a Vajda
Múzeumban.
2019-ben Szilágyi Péter és
Végvári Gergely, a 2020-as
évben pedig Cservenka Edit,
Fekete Szilvia és Kármán Dániel nyerte el a Barcsay Jenő
szellemi örökségéhez kötődő
szakmai kitüntetést.
A rendezvények védettségi
igazolvány felmutatásával és
előzetes regisztrációval (regisztracio@muzeumicentrum.
hu) látogathatók.
A pénztárak 17:30-ig tartanak
nyitva.
További információk:
Facebook: ferenczymuzeumicentrum
Instagram: ferenczymuzeumicentrum
www.muzeumicentrum.hu

KÖSZÖNJÜK HÁZIORVOSAINK
ÉS SEGÍTŐIK ÁLDOZATKÉSZ
MUNKÁJÁT!

KÖSZÖNJÜK RENDELŐINTÉZETÜNK DOLGOZÓINAK
ÁLDOZATKÉSZ MUNKÁJÁT!

KÖSZÖNJÜK MENTŐSEINK
ÁLDOZATKÉSZ MUNKÁJÁT!

Tisztelt Szentendrei Polgárok!
Nehéz időszakon vagyunk túl. A COVID19 járvány harmadik hulláma úgy tűnik
lecsengett, de még élesen él bennünk
a bezártság és a várakozás, a szorongás emléke. Február végén azonban felcsillant a remény, megérkeztek az első
védőoltás-szállítmányok. A háziorvosok
elkezdhették a védőoltások beadását.
Háziorvosaink és asszisztenseik erejükön felül teljesítettek. Február vége
óta négy és fél hónapon át szabadés ünnepnapokon is – a szokásos
betegellátás mellett – azért dolgoztak,
hogy az érkező oltóanyagok gazdára
találjanak. Ez hatalmas adminisztrációs
teherrel és a páciensekkel való folyamatos kapcsolattartással járt, amely
munkát az asszisztensek végezték –
gyakran hétvégén és a rendelési időn
túl. A vakcinaelosztás módja alkalmanként lehetetlen helyzetbe hozta az
alapellátás dolgozóit, de ennek ellenére
– esküjükhöz hűen – mindent megtettek, hogy a lehető legtöbb ember számára biztosítsák az életmentő oltások
mielőbbi beadását. Átlagosan elmondható, hogy egy-egy háziorvos több mint
1000 embert oltott be.

csak néhány nap állt rendelkezésre,
hogy a nagy létszámú oltási napokat
megszervezzék. Voltak egy-egy napra
koncentrált tömeges oltási napok, alkalmanként akár napi 1600 fővel, illetve
mind a mai napig vannak – a betegellátás mellett – fenntartott oltási napok.
Mindezidáig 4500 embert, fejenként
két alkalommal oltottak be a SZEI-ben,
vagyis csaknem 9000 oltást vettek fel
ezen a helyszínen. Az intézmény a háziorvosokkal szoros együttműködésben,
gördülékenyen összehangolva látta el
feladatait. A nagy létszámú oltási napokon a város különböző intézményeinek
munkatársai példás összefogásról tettek
tanúbizonyságot.
Rendelőintézeteinkben jellemzően
Pfizer/BioNTech, Moderna és Sinopharm
vakcinák álltak rendelkezésre.

A Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei (SZEI) 2021 januárja óta
állandó oltópontként működik, az oltóponti feladatokat a Kormányhivatal koor-

Az oltási segédkezésben (tömeg kezelése, zsúfoltság elkerülése, nyomtatványok kitöltése... stb.) közel tíz
héten át – március 24-től május 30-ig
– a városi intézményeink mintegy 150
munkatársa is részt vett, a legtöbb
esetben munkaidőn kívül, hétvégén és
ünnepnapokon is. Az első hetekben az
Egészségfejlesztési Iroda három munkatársa kapcsolódott be a segítésbe.
A munka dandárrészét végül, hatalmas
rugalmassággal az óvónők, a Hamvas

dinálta. Az intézmény számára gyakran

Béla Pest Megyei Könyvtár, valamint

a Dunakanyari Családsegítő Szolgálat
munkatársai vitték. De nem lehetett volna zökkenőmentes az oltások
beadása a Városi Szolgáltató NZrt.
Parkolási Divíziójának munkatársai,
a Szentendrei Kulturális Központ, valamint a Tourinform Iroda munkatársai
önkéntes segítsége nélkül sem.
Ezúton szeretném a város polgárainak
nevében is kifejezni köszönetünket
és hálánkat valamennyi egészségügyi
dolgozónak a fáradhatatlan munkájáért és kitartásáért. Bízom abban, hogy
a nehezén túl vagyunk, és személy szerint én is köszönöm minden érintettnek
az odaadását, amellyel a járvány megfékezéséhez járult hozzá.
Arról sem szabad azonban megfeledkeznünk, hogy minden erőfeszítés ellenére városunkban is követelt emberéleteket a koronavírus. Halottaink
hozzátartozói fogadják őszinte részvétünket Szentendre és annak lakói nevében is!
Szentendre,
2021. június 23.

Fülöp Zsolt
polgármester

Június 25-én indul a Szentendrei Teátrum nyári évada
a zongorairodalomnak is sajátja. Magától értetődő módon talált egymásra e
két világ és a két előadó, hiszen mind az
opera, mind a zongoraművészet ragyo-

gek nélkül, áriákból, népszerű dalokból
és virtuóz átiratokból építi fel a műsorát.
Magyarország Kormánya Cziffra György
születésének 100. évfordulóját emlék

Miklósa Erika | Fotó: Nánási Pál, Balázs János | Fotó: Emmer László

gását élte a romantika korában, s újbóli
fellángolását a múlt évszázadban. Mindkét művész szeretné, hogy azt a zenei
szabadságot, azt az örömet érezze át a
mai közönség, amit Mozart, Verdi, Liszt
vagy éppen Cziffra György közönsége is
átélhetett. A koloratúrszoprán énekesnő,
akit tavaly a Halhatatlanok Társulatának
tagjává választottak, Kossuth-díjas zongoraművész partnerével műfaji kötöttsé-

évvé nyilvánította, az UNESCO pedig
felvette a közösen ünnepelt évfordulók
sorába. A Cziffra György-emlékév művészeti vezetője: Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész. A koncert a Cziffra
György-emlékév keretében, a Szentendrei Teátrummal közös szervezésben
valósul meg. Az est kiemelt szponzora az
MVM. Támogatók: a Miniszterelnökség
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Változások a P’Art Moziban
Június 1-jével munkaviszonya megszüntetését kérte a P’Art Mozi vezetője, Klötz
Ildikó, valamint fő mozigépésze, Paraszkay
György. Ildikó és György tizenhárom éven
át voltak a Szentendrei Kulturális Központ
által üzemeltetett mozi ismert
és elismert munkatársai, vitathatatlan érdemeket szerezve

ezen a kellemes helyen még jó filmeket
is lehet nézni.
Mióta élsz Szentendrén? Mennyire ismered a P’Art Mozi történetét, működését,
profilját?

jártam be filmet nézni, hiszen munkám
révén ezt elsősorban Budapesten tettem meg, de amikor betértem ide, akkor
mindig magával ragadott a mozi miliője,
hangulata.
Milyen tervekkel érkezel? Mi
jelenti számodra a kihívást ebben a feladatban?

városunk ikonikus filmszínházának. A P’Art Mozi június 7-én
kiadott közleménye szerint
továbbra is művészmoziként
működik, és a korábbi munkatársak – Gerai Dóra, Villányi
Berta és Sepsei Gergely – mellé
programfelelősként Kalmanovits Balázs csatlakozik. Az új
programszervezőről és terveiről bővebben az alábbiakban
olvashatnak.
Mozikban dolgozol 1995 óta.
Ezek közül mit tartasz a legmeghatározóbb helynek és
tapasztalatnak?
Több moziban is megfordultam, multiplexben és art moziban egyaránt, de legbüszkébb a Puskin
moziban töltött tíz évemre vagyok, amikor
is a moziból sikerült olyan kulturális találkozó teret kialakítani, ahová ma is érdemes
betérni, akár csak egy kávéra, vagy összefutni ismerősökkel, és nem utolsósorban

A kihívás egy ilyen alkalommal
mindig az, hogy a moziba járó
közönség igénye a lehető legmegfelelőbb módon legyen
kiszolgálva. Célom is, hogy egy
olyan kulturális színtér legyen
a mozi (hasonlóan a korábban
említett Puskinhoz), ahol megfér egymás mellett sok kortárs művészet, betérhet bárki
egy finom teát elfogyasztani,
anélkül, hogy amellett mást is
kelljen tennie. Az eddig is jól
működő art mozi filmkínálata,
azoknak jellege sokban nem
változna, az ismert filmklubok
folytatódnának, sőt, számuk
Kalmanovits Balázs | Fotó: Bellai László
bővülni fog. Tervbe van véve
Tizenhat éve, 2005-ben költöztünk Szenta kisterem napi használatra való megnyiendrére, azóta élek itt a családommal, tása, nevét pedig a pont száz éve született
pedagógus nejemmel és három gyermeJancsó Miklósról kapná, akinek filmjeiből
kemmel. A P’Art Mozi életét születése óta idén egy retrospektív vetítéssorozatot is
figyelemmel kísérem, minden vezetőjét tervezünk.
ismertem, ismerem. Bevallom, nem sokat
-gs-
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A Szentendrei Teátrum évadnyitó gálával
indítja a nyarat június 25-én. 50+2 címmel
különleges könyvbemutatót láthatnak a
nézők. Igazi időutazáson vehet részt a
MűvészetMalomban az, aki jegyet vált, hiszen a Teátrum elmúlt ötven évéről szóló
tanulmánykötetet mutatják be. A színház
történetének emlékeit olyan művészek
segítenek feleleveníteni, mint Molnár Piroska, Szinetár Dóra, Mester Viktória vagy
Homonnay Zsolt. A házigazda a Szentendrei Teátrum és a város örök rajongója:
Endrei Judit.
Június 27-én zene csendül fel a MűvészetMalomban, s abból is rögtön igazi
muzikális csemege, hiszen a műsoron
Liszt-, Bellini-, Donizetti-, Verdi-, Gershwin- és Lehár-dalok és -áriák, valamint Cziffra- és Liszt-operaátiratok
lesznek Miklósa Erika operaénekesnő
és Balázs János zongoraművész tolmácsolásában. ZongOpera címet viselő koncertjük három éve indult útjára,
amikor úgy döntöttek, hogy megkeresik
azt a közös hangot, amely mindkettejük
zenei területének, az operaműfajnak és

Három együttes, három generáció
A 2018. évi szentendrei könnyűzenei tehetségkutató verseny győztesének,
a ViGaD Együttesnek öt állandó tagja van: Eredics Vince, Zetelaki
Gáspár, Zetelaki Dániel, Csőke Dávid és Varga Lőrinc. A múltjukról,
jelenükről, valamint jövőbeli terveikről Vincét kérdeztük.
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Mesélj magatokról, kik vagytok, mit csináltok?
Szentendrei fiatalok vagyunk, és hagyományos délszláv népzenét játszunk, ViGaD Együttes a nevünk és gyerekkorunk
óta zenélünk mindannyian. Három taggal
indultunk: a két Zetelaki-ikerrel, Danival
és Gazsival, a harmadik én voltam. A Vujicsics Tihamér Zeneiskolában kezdtünk
tanulni édesapámtól, Eredics Gábortól, aki
a magyarországi délszláv zenei hagyományok egyik legismertebb
képviselője. Ezáltal könnyű
dolgunk volt: minden szakmai segítséget megkaptunk
az „öregektől”, édesapámtól
és a Vujicsics Együttestől is
annak érdekében, hogy minél
könnyebben és hatékonyabban tudjunk tanulni. Negyedik tagunk Csőke Dávid kicsit
később csatlakozott hozzánk.
Az ő családjában is mélyen
gyökeredzik a zene szeretete:
édesanyja zongoraművész,
így neki is volt mit felszednie
otthonról. Emellett nemrég –
éppen a járvány kezdete előtt
– bővült öttagúra az együttes Varga Lőrinc
személyében, ő az egyetlen nem Szentendre-környéki tagunk, de ő is nagyon
szereti a várost, az ő szülei neves néptánc
koreográfusok.
Honnan származik az együttes neve?
Ez egy mozaikszó az alapító tagok keresztnevének: Vince, Gazsi, Dani kezdőbetűiből.
A név jelentése és csengése is átadja a
kívánt hangulatot, utal a vigasságra.
Többen is klasszikus zenei háttérrel indultatok. Hogy történt a váltás népzenére?
Ez egy hosszabb folyamat volt mindan�nyiunknál. Varga Lőrinc kollégám a Zeneakadémián tanul klasszikus zeneszerzés
szakon, én orgonálok tizenkét éve. Nem azt
mondanám, hogy felváltotta a népzene a
klasszikus zenét, inkább azt, hogy megjelent mellette, illetőleg mindig is párhuzamosan léteztek. A többféle zenei stílusban
megszerzett műveltségünket, ismereteinket szeretnénk kamatoztatni a hangzásunk
kialakításában.

Miért a délszláv népzene irányába indultatok el?
Itt Szentendrén nagy hagyománya van
ennek, a szerb-dalmát közösségek és
hagyományaik a város életének ma is
szerves részét képezik. Szentendre kulturális színpadán fontos szerepet tölt be
a nemzetiségi kultúra, minket pedig rendkívüli szerencse ért azzal, hogy egy ilyen
sokszínű környezetbe születtünk. A Vujicsics és Söndörgő Együttesek által több

dományok felé kacsintgatott ifjú korában,
kémiát-biológiát tanult. Végül nagyobb
hivatást érzett a zene iránt. A táncház
mozgalom hatására kezdtek el foglalkozni a Pomáz-Szentendre környéki délszláv
népzenei hagyományok kutatásával és
felélesztésével. Táncegyüttest kísértek,
játszottak táncházakban, népzenei koncerteken, helyi szerb ünnepeken is. Így
kerültek kapcsolatba Vujicsics Tihamérral,
akinek nevét később fel is vette az együt-

A ViGaD Együttes

hatás is ért – négy unokatestvérem van a
Söndörgőben, nagybátyám és édesapám
a Vujicsicsban. Szóval legtöbbünk családjában és környezetében mélyen gyökeredzik ez a zene. Nagyon kiváltságos
helyzetben vagyunk azáltal, hogy ezeknek a hatásoknak az összessége révén
tudjuk reprezentálni a helyi nemzetiségi
zenei hagyományokat.
Ugyanakkor ez felelősség is részünkről,
hogy a hagyományt a mai fül számára minél fogyaszthatóbb formában szólaltassuk meg. A repertoárunk teljes egészében
tiszta népzenei darabokból áll, viszont az
előadásmódban, szerkesztésben, a műsorunk, repertoárunk kialakításában próbáljuk a saját stílusunkat megjeleníteni az
előbbi szellemiség mentén.
A te családodban kivel indult a népzenei
vonal?
Édesapámmal és Eredics Kálmán nagybátyámmal. Édesapámat mindig érdekelte a
zene, de hozzám hasonlóan a természettu-

tes. Akkor vált ismerté a zenekar, amikor a
‘70-es években megnyertek egy országos
tehetségkutató versenyt. Ott dőlt el, hogy
a zenélés a Vujicsics Együttesben egész
életüket kitölti, csak azt nem tudták még
akkor, hogy a zenekar világhírűvé válik.
Zenésznek lenni kiváltságos dolog: az a
feladatunk, hogy a saját lelki, zenei világunkat megjelenítve megszólítsuk a közönséget. Ráadásul a népzene voltaképp
improvizatív, szabadságot hirdető stílus. A
dallamdíszítések nagy művészi mozgásteret adnak az előadó számára. Népdalt
kétszer ugyanúgy nem lehet előadni: érzékelhetőek az előadói különbségek. Még
a klasszikus zenében is – ami „írott” zene,
és nem lehet eltérni a lejegyzett darabtól
– egyéni stílust ad az előadónak az, ahogy
hangsúlyozza, frazeálja az adott dallamot.
A népzenében a kötetlenebb forma miatt
ez hatványozottan igaz. A Vujicsiccsal és
a Söndörgő Együttessel sok közös számot
játszunk, de a mi előadásmódunkban van-

perfekt hangszerjátékot is megtalálhatja
benne.
A COVID alatt hogy tudtátok az élőzene-vonalat továbbvinni?
Nagyon nehéz feladat volt számunkra. Sajnos nem igazán tudtunk online formában
szólni a közönségünkhöz, de más jellegű
zenei tevékenységet végeztünk: elkészült
az első lemezünk, ezen dolgoztunk, ameddig az élő koncertezés nem volt lehetséges. Az anyag néhány nap múlva fog megjelenni, mi ezzel szeretnénk „kedveskedni”
a közönségünknek.
Mire számíthatnak a hallgatók, mi fog szerepelni rajta?
Az a szándék vezetett minket, hogy minél
színesebb képet adjunk a repertoárunkról, és arról is, hogy éppen hol tartunk az
egyéni hangunk megtalálása terén. Reményeink szerint szélesebb körben tudunk érdeklődést kelteni a zenéink iránt
ezzel az öt számból álló kis albummal.
Szentendrei lakosként mit kaptatok a várostól?
Személy szerint – és biztos vagyok benne, hogy ezt a véleményemet a többiek
is osztják – borzasztó szerencsésnek tartom magam, hogy Szentendrére születtem. Ez a város számomra sokkalta több,
mint egy kedves kisváros. Már ha csak a
mindennapi élet szintjén nézzük, az ember bármikor lejöhet és sétálhat egyet a
gyönyörű belvárosban. Nem véletlenül
jönnek a turisták, de nekünk, helyieknek
mindennap megadatik ez a lehetőség.
Teljesen más szemléletet ad, ha az ember
egy ilyen, művészetektől átitatott helyen
nő fel.

Mik a jövőbeli terveitek?
Jelenleg én és Lőrinc a Zeneakadémián
tanulunk. Nekünk már egyértelmű, hogy
ezen a pályán szeretnénk továbbmenni.
Közben a másik három tag más irányokba tapogatózik: Gazsi építészetet tanul,
Dávid biológiát, Dani programozást. Én is
megjártam ezt a kört: molekuláris bionika szakon tanultam egy félévet, de nem
igazán szólított meg a téma, nem tudtam
ellenállni a zenélés csábításának. A többieknek még kérdéses, hogy zenei pályára szeretnének-e lépni, esetleg lehet-e
két hivatást együtt is gyakorolni.
A kislemez részletekben fog megjelenni,
videók is lesznek hozzá, szóval több felületen is tudjuk majd terjeszteni. Az egyik
célunk, hogy a lehető legtöbb emberhez
eljusson, sokan láthassák, és minél nagyobb rétegnek adhassunk lehetőséget
a délszláv népzenével való találkozásra.
Sokkal többet szeretnénk zenélni, koncertezni, ami nagyon hiányzott a járvány
alatt. Nagy élmény újra színpadon állni,
közönség előtt játszani. Kidolgozott, jól
felépített koncertekkel szeretnénk ezt a
zenét a legszélesebb közönséghez eljuttatni. Több lefixált fellépésünk is van:
például 26-án, Szent Iván éjszakáján több
helyen is fogunk Szentendrén zenélni. Ha
valaki ellátogat a rendezvényre, biztosan
találkozik majd velünk.
Mivel készültök a Szent Iván napra?
Úgy szeretnénk összeállítani a műsorunkat, hogy élményekkel teli „utazást”
nyújtson a népzene világába. És persze
szeretettel várunk rá mindenkit!
Vas Julianna

Egy turista mit tehet, örül neki, hogy itt lehet
Amikor néhány évtizeddel ezelőtt egy
verőfényes napon megnyílt Szentendrén a Vajda Lajos Stúdió, már pontosan
tudni lehetett, hogy a tánczenei koktélon túl is van élet. Mert fütyörészte az
ember, hogy: „kék az ég és zöld a fű…”,
ám amikor a helyi művészek elkezdték
a performanszt, miközben a falon léleksimogató, különleges képek látszódtak,
az hatással volt mindenkire. Valami elkezdődött – vagy inkább tért hódított
Magyarországon is. Nem sokkal később
már tömegek élvezték a Bizottság semmihez sem hasonlítható koncertjeit. S aki
a dadaizmuson túl még rock and rollra
vágyott, mehetett a Kontroll Csoport,
vagy az Európa Kiadó koncertjeire is.
Az underground fénykora felejthetetlen
időszak.
Aki átélte, s aki „táncórát vett” a Bercsényi klubban, az Ikarusz Művelődési
Házban vagy az Egyetemi Színpadon, az
azóta is a lelkében hordozza az élményt.
Június 11-én, pénteken Szentendrén
visszaköszönt a múlt. A megfiatalított

Európa Kiadó adott koncertet kedvenc
szórakozóhelyünkön, a Barlangban.
Imádott városunk őslakói megszámlálhatatlan kalandot élhettek át itt.
Diszkóban csent csókok a lenti félhomályban, piros-sárga-zöld lámpák sejtelmes megvilágításában. Aztán óvatos
ismerkedés a táncházban, s persze a
koncertek évek, évtizedek óta. Mámorító élmény volt ezen a péntek estén
ott állni a Barlang kertjében, beszívni
az unottan hömpölygő Duna illatát, a
savanykás-kesernyés sör szagát, az újra
megtalált maszk nélküli szabadság illúzióját. És felszabadító élmény volt az
is, amikor az örökifjú Menyhárt Jenő a
színpadon egyszer csak azt énekelte:
„Hello baby, te nyomorult állat, soha nem
akartam különbet nálad…”
Önfeledten táncolt nagyjából két-háromszáz ember.
De Menyhárt Jenő nyomta tovább a rock
and rollt, szenvedéllyel, telis-tele energiával, miközben csupa fiatal srác zenélt
körülötte. Az alaptagok közül mindenki

más irányt vett, Magyar Péter, a dobos
sajnos fiatalon elhunyt, súlyos betegség
következtében. Ám a zenekar ugyanolyan jól, tökéletesen szól és varázsolja el
a közönséget. Több volt ez, mint egy koncert, a járvány helyzet utáni nagy-nagy
levegővétel szem- és fültanúi lehettünk
ott valamennyien. Ráadásul Menyhárt
Jenő ezúttal nem mondta, mint néhány
éve ugyanitt, hogy: „sajnos nem tudom
visszaadni az Önök fiatalságát…”
Most visszaadta.
Másfél óra erejéig olyan volt minden,
mintha a Bercsényi klubban állnánk,
telis-tele vágyakkal, álmokkal. S amikor azt üvöltöttük ezen a meleg nyári
estén, hogy: „egy turista mit tehet, örül
neki, hogy itt lehet…”, akkor eszébe jutott
az embernek az elvágtatott sok-sok
évtized. Beugrott a közeli Vajda Lajos
Stúdióbeli emléke, az ifjúkori önarckép, a
megvalósult és semmibe veszett álmok
– na meg a tény, hogy turisták voltunk a
saját életünkben.
Sinkovics Gábor
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nak olyan részek és témák, amik kifejezetten ránk, a ViGaD-ra jellemzőek.
Szentendrén hol jelentek meg, hol találkozhat veletek a közönség?
Örömünkre szolgál, amikor felkérést kapunk Szentendrén, mivel egyik célunk,
hogy a helyi kultúra fennmaradjon, tovább virágozzon. Rendszeres meghívottak vagyunk kiállításmegnyitókon,
sajtóeseményeken és egyéb kulturális
rendezvényeken, ahol sokszor a nem helyi jelenlévőkkel is meg tudjuk ismertetni a
szentendrei kultúrát. Rengeteg koncertet
adunk Szentendrén és környékén a közönség szórakoztatására is. Fontos, hogy ne
csak kulturális eseményeken jelenjen meg
a zenénk, hanem a szórakozás- szórakoztatás természetes keretei között is.
A szórakoztatás alatt mit kell érteni?
Azt, hogy lemegyünk a Kacsakőhöz, és
ott adunk egy órás koncertet a szórakozni
vágyó helyieknek, turistáknak, fiataloknak.
Milyen élmények szoktak érni titeket koncertezés alatt?
Az mindig nagy élmény, ha azt érzékeljük a
közönség részéről, hogy jó, amit csinálunk.
Nem a legpopulárisabb stílus képviselői
vagyunk, ezért különösen nagy öröm, mikor azt látjuk, hogy a fiatalabb korosztály
is pozitívan válaszol a zenénkre. Arra törekszünk a saját stílusunkban, hogy szórakoztató legyen, jelentsen könnyed kikapcsolódást, de ha valaki mélyebbre kíván
menni, az fel tudja benne fedezni az egyetemes értékű népzenei hagyományokat is.
Aki pedig igazi ínyencségekre vágyik, az
akár a klasszikus zene kidolgozottságát, a

KONCE RT
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
június 25. péntek 20:00
LOS ORANGUTANES
Unikumnak számító tizenegytagú latin-amerikai cumbiaegyüttes.
július 2. péntek 19:00
TUDÓSOK + TIMUR LENK
Koncert Almási Gertrúd emlékére.
július 9. péntek 20:00
CARLOS ADIÓS!
A Carlos Adiós zenekar főként latin, bár balkános-swinges felhangokkal is operáló, alapvetően kocsma zenekarból önmagát kinőtt
csapat, mely eljátssza a közönség kedvenc
salsa és cumbia örökzöldjeit, némi szlávos
ízzel megspékelve.
Jegyek a https://szentendre.jegy.hu) oldalon,
illetve a program napján kezdés előtt egy
órával a helyszínen válthatók.

E LŐA DÁS
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HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu
június 23. szerda 17:00
A HAGYOMÁNY ALKALMAZÁSA – A REALIZÁLÁS
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár és az
Ars et Vita Alapítvány által közösen szervezett
online előadássorozat 7. része.
Előadó: Dr. Thiel Katalin

S Z ÍNHÁ Z
SZENTENDREI TEÁTRUM
MűvészetMalom
Bogdányi utca 32.
június 25. 19:00
TEÁTRUM 50+2 – Nyitógála és Teátrum50
könyvbemutató
Részletek a Szentendrei Teátrum 50+2 évének
sikereiből a Pikkó herceg és Jutka Perzsitől a
Figaro házasságán át a La Mancha lovagjáig,
Shakespeare-től Kiss Annáig, Molière-től
Karafiáth Orsolyáig.
Közreműködnek: Molnár Piroska, Mester
Viktória, Szinetár Dóra, Berényi Nóra eh.,
Hommonay Zsolt
A gála keretében beszélgetés a Teátrum50-kutatás tanulmánykötetének szereplőivel.
Háziasszony: Endrei Judit.
Az előadás hossza: 80 perc, egy részben
Belépőjegy: 2900 Ft
június 27. vasárnap 20:00
ZONGOPERA
Három éve lépett először együtt közönség
elé Miklósa Erika és Balázs János, hogy
megkeressék azt a közös hangot, amely
mindkettejük zenei területének, az operaműfajnak és a zongorairodalomnak is sajátja. A
két Kossuth-díjas művész műfaji kötöttségek
nélkül, áriákból, népszerű dalokból és virtuóz
átiratokból építi fel műsorát.

Műsor: Liszt-, Bellini-, Donizetti-, Verdi-,
Gershwin-, Lehár-dalok és -áriák, valamint
Cziffra- és Liszt-operaátiratok.
Az előadás hossza: 120 perc, egy részben
Belépőjegy: 4500 Ft
július 2. péntek 20:00
ROST ANDREA FEAT. HOT JAZZ BAND: Ma
éjjel táncolnék – dalok a lányszobámból
A világjáró operaénekesnő ezúttal a kön�nyebb műfajokban kalandozik. A Kossuth-díjas énekesnő a szintén Kossuth-díjas Hot Jazz
Band közreműködésével, ezúttal sajátos jazzes hangvételben mutatja meg fiatalságának
meghatározó slágereit, musicalrészleteket,
filmzenéket és a táncdalfesztiválok győztes
dalait, Gershwintől Fényes Szabolcsig, Karády
Katalintól Marylin Monroe-n át Marlene Dietrich-ig, az Óz világslágerétől a My Fair Lady-n
át a West Side Story-ig.
Az előadás hossza: 90 perc, egy részben
Belépőjegy: 4500 Ft
július 3. szombat 20:00
AZ ÉLET ÉRTELME – egypercesek száz
percben
Örkény István novelláiból olvas: Mácsai Pál |
cimbalmozik: Lukács Miklós
Örkény István Egyperces novellák című
kötete 1968-ban jelent meg először. Az
egyik oldalon a közlés minimuma, a másikon
a képzelet maximuma. Az írásokban ott az
apró darabokra hullt közös ideáink groteszk
látványa, de megfordítva is: a banalitásokban
az élet titokzatos teljessége. A műfaj ma már
fogalom, sok sora szállóige, alakjai, helyzetei
beépültek nyelvünkbe, gondolkodásunkba.
Az előadás hossza: 100 perc, egy részben
Belépőjegy: 3900 Ft
július 6. kedd 20:00
WOLFRAM LOTZ: A NEVETSÉGES SÖTÉTSÉG
– ősbemutató
Wolfram Lotz: A nevetséges sötétség című
hangjátéka nyomán íródott különleges darab
ősbemutatóját a MANNA Produkcióval és a
MASZK Egyesülettel (Szeged) együttműködésben állítjuk színpadra.
Az előadás hossza: 90 perc, egy részben
Belépőjegy: 2900 Ft
július 10. szombat 20:00
HATÁRÁTLÉPÉSEK
Mindennek van határa, állandóan feszegetjük a határainkat, a határ a csillagos ég,
tartsuk tiszteletben egymás határait, közben
meg a határok megszűntek, de határvédelemre szükség van, nem is szívesen lépjük
át a határainkat, de a távolságtartás mégis
rossz, de azért húzzuk meg, lépjük át, tartsuk
tiszteletben, gyere közelebb, ne gyere, ez már
nem is én vagyok, de most akkor mindennek
van határa, vagy csak kinek hol? Mi van? Az
előadás a színészek személyes történeteiből
építkezik.
Az előadás hossza: 85 perc, egy részben
Belépőjegy: 3900 Ft
július 12. hétfő 20:00
VANNAK VIDÉKEK
Kányádi-est Bogdán Zsolttal és a Kalákával
A Kaláka számára a nyolcvanas évek óta nincs
koncert Kányádi dal nélkül. Sándor bácsi
meghatározó atyai jóbarát lett az életükben.
Elveszett követ, Faragott versike, Valaki jár
a fák hegyén, Dél keresztje alatt, Két nyárfa,
Kuplé a vörös villamosról, Alma, alma… –
sorolhatnánk tovább a sokak számára kedves
verseket-dalokat.
Az előadás hossza: 90 perc, egy részben
Belépőjegy: 2900 Ft

július 16. és 17. 20:00 óra
DENIS KELLY: ÁRVÁK
Lovas Rozi, Lengyel Tamás, Molnár Áron.
Rendező: Horváth János Antal
SKANZEN
Sztaravodai út 75.
június 23. szerda 20:30
UTÁNKÉPZÉS ITTAS VEZETŐKNEK – Szabadtéri Játékok a Skanzenben
június 25. 20:30
LILIOMFI – Szabadtéri Játékok a Skanzenben

KI ÁL L Í TÁS
MANK Galéria
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu
június 2. – július 27.
SZUVENÍR
A Szuvenír-sorozatban Koós Gábor grafikusművész egy teljes tér lenyomtatása által
kísérletezik a háromdimenziós nyomatkészítéssel.
június 30. – július 25.
KAPCSOLATOK
Fiatal alkotóművészek nyári tárlata.
július 28. – augusztus 29.
MÁTRAI ERIK ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA
Helyspecifikus színreflextér-installáció.
ÚJMŰHELY GALÉRIA
Fő tér 20.
május 26. – július 3.
KESERÜ ILONA – Jelmeztervek, szitanyomatok, rajzok Szentendréről és a 20. századból
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.
július 8. – augusztus 1.
ANALOGUES – Utólagos Előrecsatolás
A cím ellentmondásos. Csakúgy, mint Kőszeghy Flóra személye és alkotásai. Építészeti
és képzőművészeti munkáiban tetten érhető
a két terület kölcsönhatása. Saját irodájában,
művészi karakterrel bíró egyedi épületeket
tervez. Az épületeken megjelenő különleges
formák, felületek művészeti praxisának részét
képezik. Számára a síkbeli és térbeli vágás az
alkotás elsőrendű eszköze.
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
Kossuth Lajos utca 5.
2021. június 20. – 2022. január 31.
KINCSKERESÉS, KALAND, TUDOMÁNY – Közösségi régészeti projektek Pest megyében
A kiállítás a Ferenczy Múzeumi Centrum
közösségi régészeti programját: az utóbbi 12
év tervásatásait, leletmentéseit, a műszeres
lelőhelyfelderítések szakmai eredményeit,
a projektek során talált leleteket mutatja be,
kiemelkedő jelentőségű új szerzeményekkel.
2021. június 20. – 2021.december 31.
SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁROS – A
Castrumtól a Kereskedőházig

IKON KIÁLLÍTÓTÉR / VAJDA LAJOS MÚZEUM
Hunyadi utca 1.
június 18. – július 3.
AZ ÉRZÉSEK GEOMETRIÁJA – Balogh László
kiállítása
Az IKON kiállítótérben bemutatott festményei
felrajzolják Balogh László pályaívét. Emblematikus, korszakjelölő képeinek jelentős
része a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből, az utóbbi évekből való festményei
a művész műterméből kerülnek kiállításra.
június 18. – július 3.
BARCSAY-DÍJ 2019, 2020
A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány
és a Ferenczy Múzeumi Centrum együttműködésében létrejövő tárlaton a 2019-es és
2020-as év díjazottjainak munkáiból nyílik a
két hetes kiállítás a Vajda Múzeumban. 2019ben Szilágyi Péter és Végvári Gergely, a 2020as évben pedig Cservenka Edit, Fekete Szilvia
és Kármán Dániel nyerte el a Barcsay Jenő
szellemi örökségéhez kötődő szakmai kitüntetést. A tárlat a pályázatra beadott nyertes
portfóliókból nyújt reprezentatív válogatást.
július 15. – augusztus 22.
HAÁSZ ISTVÁN: NAGYÍTÁS
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi utca 32.
június 27. – augusztus 8.
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
KMETTY MÚZEUM
Fő tér 21.
július 2. – október 3.
BRÓDY VERA ÉS BARÁTAI – Adományok két
párizsi magángyűjteményből
A most ajándékba kapott, több mint ötven
alkotásból álló kollekcióhoz fotók, olajfestmények, monotípiák és grafikai jellegű művek
tartoznak, amelyekből többet Bródy Verának
dedikáltak. Az ajándékozott anyag utolsó
adagját 2020-ban sikerült Szentendrére
szállítani, így most már bemutathatóvá válik a
teljes műtárgy-együttes. Ebben számos olyan
kompozíció szerepel, amelyet most először
láthat a hazai közönség.
KOVÁCS MARGIT KERÁMIAMÚZEUM
Vastagh György utca 1.
június 17-től
KOVÁCS MARGIT, A DUNA KIRÁLYNŐJE
A hét minden napján (hétfőtől – vasárnapig),
10:00 és 18:00 óra között látogatható.
PIRK JÁNOS MÚZEUM
Bogdányi utca 34.
június 17-től
PIRK JÁNOS ÉLETMŰKIÁLLÍTÁS
„Pirk János páratlan életművet hagyott maga
után. Ez a drámai életmű csak a legnagyobbakhoz mérhető: Mednyánszky, Egry,

Tornyay-Németh Lajos, a közelmúlt legkiválóbb művészettörténésze azt mondta: Pirk
akvarellben verhetetlen.” (Deim Pál)
Megtekinthető péntek, szombat, vasárnap
12–18 óráig, a teátrumi előadások napjain
18–21 óráig.

MOZI
P’ART MOZI
www.partmozi.hu
Facebook: P’Art Mozi
Premierek:
július 1. csütörtök
MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK
dán filmdráma, 115 perc, 2020
RAYA ÉS AZ UTOLSÓ SÁRKÁNY
amerikai animációs kalandfilm, vígjáték, 114
perc, 2021
ŰRPIKNIK
magyar sci-fi dráma, vígjáték, 80 perc, 2021
július 8. csütörtök
FEKETE ÖZVEGY
amerikai sci-fi akciófilm, kalandfilm, 133 perc,
2021
MINARI – A CSALÁDOM TÖRTÉNETE
amerikai filmdráma, 115 perc, 2020
július 15. csütörtök
BECSÚSZÓ SZERELEM
magyar vígjáték, 92 perc, 2020
KEDVES KÉM
chilei-amerikai-német-holland-spanyol dokumentumfilm, 84 perc, 2020
június 22. csütörtök
CROODÉK 2: EGY ÚJ KOR
amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 95
perc, 2020
A részletes program elérhető a www.partmozi.
hu oldalon.
BARLANG / KERTMOZI
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
június 24. csütörtök 21:00
IFJÚSÁG (12)
olasz-svájci-angol-francia filmdráma, 124
perc, 2015
június 29. kedd 21:00
A NÉGYZET (16)
svéd-német-francia-dán filmdráma, 142 perc,
2017
július 1. csütörtök 21:00
ELVESZVE PÁRIZSBAN
francia-belga vígjáték, 83 perc, 2016
július 6. kedd 21:00
EGÉSZSÉGES EROTIKA
magyar vígjáték, 88 perc, 1985
július 8. csütörtök 21:00
HÉTKÖZNAPI VÁMPÍROK
új-zélandi horror-vígjáték, 86 perc, 2014
július 13. kedd 21:00
TISZTA SZÍVVEL
magyar akció-vígjáték, 101 perc, 2015
július 15. csütörtök 21:00
BUÉK magyar dráma, vígjáték, 2018

július 20. kedd 21:00
YAO UTAZÁSA
francia-szenegáli filmdráma, 104 perc, 2019
Jegyek a https://szentendre.jegy.hu) oldalon,
illetve a program napján kezdés előtt egy
órával a helyszínen válthatók.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
MANK GALÉRIA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu
június 26. szombat
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Művészeti foglalkozásokkal, tárlatvezetéssel és filmvetítéssel vár mindenkit a MANK
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Kft. a Múzeumok Éjszakája alkalmából 2021.
június 26-án szentendrei helyszínein, a MANK
Galériában, a szomszédságában található
Szentendrei Régi Művésztelepen és a Fő téri
ÚjMűhely Galériában. A pontos programkínálatról bővebben a www.alkotomuveszet.hu
oldalon olvashatnak.
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
Kossuth Lajos utca 5.
www.muzeumicentrum.hu
Facebook: Ferenczy Múzeumi Centrum
június 26. szombat 16:00 – 23:00
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA a 70 éves Ferenczy
Múzeumi Centrumban
LIVE ACT: Dj Bootsie/Bernáthy/VJ Kemuri –
SZÜLETÉSNAPI show
Megannyi Mészöly – beszélgetés Kukorelly
Endre íróval
Kincskeresés éjszaka – régészeti előadás
Rácz Tibor régésszel
Múzeumi Mesék – önismereti foglalkozás
felnőtteknek Nagy Lucával a Kovács Margit
Kerámiamúzeumban
Találkozások az FMC Művésztelepen
Továbbá tárlatvezetések, séták, élő társasjáték, családok versenye, kreatív foglalkozások,
online szabadulószoba.

GYEREK
DMH
Dunakorzó 18.
A DIÓTÖRŐ BALETTISKOLA TÁNCTÁBORA
június 21-25. 08:00-16:00-ig
június 28-július 2. 08:00-16:00-ig
július 5-9. 08:00-16:00-ig
INTENZÍV TÁNCKURZUSOK A SZENTENDREI
KORTÁRS&BALETT TÁNCCSOPORTTAL
július 19-23. 15:00-19:30-ig
augusztus 2-6. 15:00-19:30-ig
NYÁRI SAKKTÁBOR TUSI BÁCSIVAL
július 26-30. 08:00-16:00-ig
augusztus 2-6. 08:00-16:00-ig
DUNAKAVICS GYERMEK PSZICHODRÁMA
TÁBOR
augusztus 9-13. 9:00-12:30-ig
További információ és jelentkezés: www.szentendreprogram.hu
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Szöveg: Fábián Laura, Ottományi Katalin, Sz.
Tóth Judit.
Tudástár: Krizbainé Szabó Éva

Akinek a neve perzsául tavaszi virágot jelent
In memoriam Lola
Vannak különleges emberek, akik egy város emblémájává válnak, akiket a közösség
maga fölé emel, mert az, ahogy tették dolgukat egy életen át, nevet és közmegbecsülést teremtett számukra. Ilyen volt Lola,
korosztályom Lola nénije, aki maga volt a
„Szentendre brand” és akit a közelmúltban,
nyolcvankilenc éves korában, 2021. május
31-én szólított magához a Teremtő.

24 — NEKROLÓG

A Lola név perzsául tavaszi virágot jelent.
Illett rá e név, mert szavaival, időnként
csípős humorával tavaszi pezsgést, hangulatot tudott teremteni maga körül még
a zord hidegben is. S illett rá azért is, mert
fiatalon igazi díva volt, a csinos Balogh lány
után bomlott fél Szentendre férfi népe. De
találó volt rá a név azért is, mert az 1954-ben
alapított Görög utcai „Lola cuki” a csodás
vanília, fahéj, csoki és eper fagylalt bódító
illatával csábított el minden korosztályt az
édes gyönyöröknek, a kicsiktől az aggastyánokig. De jöttek a pestiek is tavasztól őszig,
akik hétvégeken azért ültek kielboatjukba
és eveztek ki Szentendrére vagy utaztak ki
a HÉV-vel, hogy a Lolánál fagyizzanak, vagy
egyenek egy finom sütit.
Varga Gyula cukrásszal kötött második házasságában családi megélhetés okán állt
be Lola a kis Görög utcai cukrászda pultja
mögé. S bár a sütiket nem ő készítette, mégis ő lett az üzlete arca, emblémája. Hamar
kiderült, hogy a jó minőségű krémesen,
diplomatakockán, tortákon és a fagyin túl
legalább ennyire fontos, hogy aki kínálja
azokat, vonzó személyiség legyen. Ő pedig
nem csak mindig vidám és jó humorú ember
volt, de szinte mindenkit ismert és nevén
szólított, nagy hódolója, Bárdy Györgytől
kezdve a Teátrum összes színészén át a mellékszereplő színi növendékekig bezárólag.
De fontos volt számára kétforintos fagyira a
húszfilléreseket összekuporgató, sodródó
sorsú srác is, látva vágyódó gyermekszemeit, neki grátisz még egy gombócot nyomott
kétforintos fagyija tetejére.
Számunka, az ötvenes-hatvanas évek lurkóinak a Lola cuki volt a vágyak világa. Mert
abban a szürke, melós-ruhás, víz-ízű-fagyis,
cigaretta füsttől kátrányszagú torták világában ez a cukrászda az igazi édes illatokat és
ízeket jelentette. Ebben az időben a Lola
volt nekünk a pesti Auguszt, a Gerbaud és
a szegedi Virág cukrászdákkal együtt a korabeli szájhagyomány Michelin guidejának
három csillagos cukija. Amikor az ember ott
várakozott a sorban a Görög utcában, mert a
Lola előtt ebben az időben csak akkor nem
állt sor, amikor Armstrong a Holdra lépett
és amikor megjött a tótfalusi bácsi több
rekesznyi frissen szedett Gorella eperrel,
amely úgy lehelte magából észterét, az
eper-illatot, hogy a nyál összefutott a száj-

ban. Persze akkor még mi parízeres-zsemlés
mackónadrágosok semmit sem tudtunk a
terroir-ról meg a fine diningról. De azt sem
tudtuk, hogy a Gorella eper cipkáját kiszakítani körömtépő kínszenvedés és húsz kilónyit megpucolni felér ötven körmössel, és
azt sem tudtuk, hogy a tégelyből a fagyis kanállal ezer gombócot tölcsérre rakni száznál
több fekvőtámaszt jelent. Mi azt hittük, hogy
fagyi csak élvezetes dolog lehet, azt nem,
hogy ez kőkemény fizikai munka is. Maszek
cukrászdákban dolgozni pedig különösen
az volt, hiszen abban az időben jószerivel
csak a fagyi-gép volt az egyetlen cukrászati gép, mert gépek csak az állami cukrászüzemeknek jutottak, ha jutottak oda is

egyáltalán. Arra sem gondoltunk soha, hogy
bármennyire is jól keres a maszek cukrász,
a fagyis kanál bilincs is, mert a szezonban
nincs nyaralás, mint más normális családoknál. Pedig ekkor már ott volt a három
srác – Laci, Kati és Évi is. És bármennyire
is jól ment a cukrászda Loláéknak, az első
kocsira csak húsz év után jutott, akkor tud-

gyökeresen megváltozott. Sorra nyíltak a
kis múzeumok, butikok, ajándékboltok és
ezzel párhozamosan eltűnt a fodrászat és
kozmetika, a fotós, a hentes, a zöldséges,
a cipész és más, a városlakók mindennapi életet szolgáló üzletek. Szentendrét elárasztotta a kétes értékű szuvenír. Ezzel
párhuzamosan pedig, mintha menekülne
előle, fogyatkozott az óvárosban az állandó
lakosok száma. Egyre kevesebben köszöntek egymásnak, mert vagy új lakók, vagy
turisták voltak, akik nem ismerték egymást.
Szentendre közössége töredezni kezdett és
egyre inkább a lakók egy helyre összegyűlt
emberhalmaza lett csupán. A Kovács Margit
Múzeum Magyarország második leglátogatottabb múzeuma lett. Özönlött Szentendrére a kirándulók hada. Téesz és gyári buszok
tucatjai állták végig a Somogyi-Bacsó partot
és volt olyan nap, amikor akár ötven nyugatnémet csoport is érkezett Szentendrére.
Naponta vijjogott fel a rendőr-Mercedes,
mert külföldi államfő, király vagy pártvezető
érkezett.
Bár üzlete jól ment, hiszen őt is elárasztották
a kirándulók, Lola mégis megmaradt a helyiek azon kevés törzshelyének, ahol még azt
érezhették a szentendreiek, hogy nem kitaszított idegenek saját városukban. Ahova
Deim Pali és Balogh Laci, Hőgye Sanyi bácsi,
Zatyi, vagy Róth Manci néni, Falk Béla és Katona doktor úr betértek egy-egy kávéra vagy
fagyira és még volt miről szót váltani. S amikor a Dumtsa Jenő utca sétálóutca lett és
asztalokat lehetett kitenni az üzletek elé, a
törzsvendég kör ugyanúgy megmaradt. Aki
hozzájuk ma belép, nemcsak azért köszön,
mert ezt így illik, hanem azért is, mert biztosan találkozik egy régi szentendreivel, aki
iskola-, munkatársa vagy valamikor szomszédja volt. Egymással fociztak a Derecskei
forgónál vagy együtt töltötték a nyarakat,
mint srácok a Postáson, vagy a Pap-szigeti
strandon. Mert a Lola cuki mindig több volt,
mint csupán üzlet, mert mindig valami ki

ta megvenni álmai autóját, egy VW bogárt,
pedig időközben kisajátították és megvették
a Kovács Margit Múzeum részére házukat is.
Igazi sokk volt számára és válaszút elé került, amikor a Görög utcai fagyizót, ahol a
tárgyak hozzánőttek és az üzlettel szemben
lévő görög udvar képe is mint valami nyomat már örökre agyába vésődött, egy fél
élet munkájának helyszínét el kellett hagynia. Megcsaltnak érzete magát, a szentendreiek sem értették, miért kellett elhagynia
régi üzletét. S bár a történtek nagyon megviselték, végül mégis magára talált és a
Dumtsa Jenő utcában 1977-ben, most már
a cégérén is Lola névvel, megnyitotta saját
új cukrászdáját.
De ekkor már egy másik világ volt Szentendrén. Berobbant a tömegturizmus korszaka. A hetvenes évekre Szentendre óvárosa

nem mondott közösségi küldetése is volt.
Itt Luj Lacinak mindig járt fagyi, mint ahogy
Katiék kötelességüknek érezték azt is, hogy
Hajléktalan Gyurinak méltó temetést rendezzenek.
Most elment közülünk egy szentendrei
hölgy a felhők fölé, egy közülünk, aki különb
volt sokunknál. Nem azért, mert lehet, hogy
gazdagabb volt és többet keresett, mint mi,
és nem azért, mert celebek és híres emberek jól ismerték őt. Városától soha nem
kapott elismerést, Pro Urbe vagy díszpolgári
kitüntetés, mégis úgy tette a dolgát, hogy
Szentendrének jelképe lehetett. Arcát sokáig megőrizzük a homlokunk mögött és
megőrzi őt a közemlékezet is.
Isten veled Lola néni, legyen számodra
könnyű a föld!
Benkovits György

Lola (balról) az 1950-es években

Miért fontos hagyományaink őrzése?
Hagyományaink továbbörökítése generációról generációra nem csak
a kultúránk ápolása miatt fontos. Az ünnepek, szokások megtartása
segít abban, hogy kialakuljon a MI-tudat, a közösséghez való
tartozás érzése, ami hatalmas erőt és lendületet ad életünknek.

kik vagyunk, az egyéni jellemzőink mellett mindig felsoroljuk azokat a számunkra
fontos közösségeket is, ahová tartozunk,
például hol születtünk, hol lakunk, hova
jártunk iskolába, mit sportolunk, kórustagok vagyunk, vagy nem, festünk vagy
horgászunk… És ha megismerünk valakit,
akkor az is fontos számunkra, hogy tud-

Érdemes tehát a családon belül is az apró
emlékeket, szokásokat, hagyományokat
fenntartani. Kiváló ötlet a nagyiktól, dédiktől vagy édesanyánktól tanult recepteket, melyek generációról generációra
öröklődnek tovább, egy kis füzetbe gyűjteni (vagy akár meséket, történeteket is).
Így kialakul egyfajta azonosságtudat az
őseinkkel, családunkkal kapcsolatban. Az is remek ötlet, ha
régi fotókat teszünk a falra az
otthonunkban, hiszen ezek is
emlékeztetnek a hovatartozásunkra. A gyermekek számára
szinte nélkülözhetetlen, hogy
megismerjék elődeiket, a gyökereiket, hogy honnan származnak, hiszen személyiségük még kialakulóban van, és
ez megalapozza, hogy életük
nyugodt és kiegyensúlyozott
legyen, ne érezzék magukat
gyökértelennek.
A Szakács Adrienn által elmondottak alátámasztására álljon
itt egy helyi példa. Szentendrén
és környékén a magyarok mellett számos nemzetiség élt és
él: szerbek, horvátok, németek,
szlovákok, görögök, akik mindmind egyfajta közösséget építettek a városban. Még ma is
láthatjuk
leszármazottaikat
rendezvényeinken, ahol saját
zenekarral, táncházzal, ételekkel várják az érdeklődőket, ami
azért is fontos számukra – és
tegyük hozzá, mindannyiunk
számára –, mert minden ilyen
alkalom segíti a MI-érzés és
közösségi tudat fenntartását,
Fotó: Felix Mittermeier/unsplash.com
megőrzését. Az életünk fojuk, ő hova sorolja be magát. Mindannyian lyamán mindig kisebb-nagyobb közösséúgy működünk, hogy emlékeink, korábbi
gekhez tartozunk. Kezdődik a családdal,
tapasztalataink és ismereteink révén lé- folytatódik az óvodával és iskolával, a munteznek elméleteink, sémáink, amik segí- kahellyel, lakóhellyel, s nem utolsósorban
tenek eligazodni a világban és az emberi a társadalommal, a nemzettel, amelybe
kapcsolatok között egyaránt. Pontosan
beleszülettünk. Mindezen közösségek szaezek miatt az emberekben tudat alatt is bályrendszeréhez, értékeihez, hagyomámunkálkodik egyfajta törekvés az emlé- nyaihoz igazodunk és alakítjuk életünket.
kek és hagyományok életben tartására.
Vízer Helga
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Őseink, elődeink kultúrájának, szokásainak megismerése már gyermekkorunktól
kezdve fontos részét képezik életünknek,
ezért lapunk megkereste Szakács Adrienn
krízistanácsadó szakpszichológust, hogy
beszéljen nekünk az ÉN- és a MI-tudat kialakulásáról, szerepéről.
– Nagyon fontos az egyén számára, hogy
definiálni tudja saját magát,
hogy ki is ő valójában, miben
hasonlít másokra és miben különbözik tőlük, mert így alakul
ki az ÉN-tudat. Emellett az is
lényeges, hogy milyen csoportnak vagy közösségnek
vagyok tagja, mint egyén. Az
ember társas lény, ezért nemcsak önmaga definiálása fontos a számára, hanem annak a
közösségnek a meghatározása
is, amelyikhez tartozik. A MI-tudat érzése nélkülözhetetlen a
kiegyensúlyozott személyiségfejlődéshez.
Ha egy nemzetről beszélünk,
akkor annak a himnusza, a
zászlója, az ételei mind-mind
ebbe a rendszerbe tartoznak.
Ez utóbbiak például alapvető
jelentőségűek mindennapi
életünk megéléséhez. A tudatunkban az emlékek különböző
illatokhoz, hangokhoz, fényekhez, ízekhez kapcsolódnak, így
az ételek sok emléket hívnak
elő bennünk. Nem véletlen
például, hogy a különböző családi események, a karácsonyi
vacsora, a húsvéti böjt, a szülinapi ebéd, a ballagási ebéd,
a keresztelő vagy a halotti tor,
egy-egy más nagyobb esemény az étkezéshez kötődnek, ahol fontos
szerep jut a különböző hagyományoknak.
A kulturális tudatnak és emlékezetnek
szerves részét képezik azok a nemzeti
szokások és hagyományok, amelyek az
egyént, az ÉN-t MI-vé, azaz egy közösség
részévé varázsolják, s ennek köszönhetően
élhetjük meg a valahova tartozás érzését.
Tehát hogyha megkérdezik tőlünk, hogy

Fitneszedzések labirintusa
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Biztos nem én vagyok az egyetlen, aki
szívesen jár vagy járna csoportos órákra,
ahol a társaság, a zene, a hangulat an�nyira magával ragadó, hogy fel sem tűnik
a 1-1,5 óra izzasztó munka. Én az a típus
vagyok, aki szívesen kipróbál bármit. Az
újdonságnak mindig van valami misztikus
hajtóereje. Bár bátor vagyok, mégis tájékozódom és kérdezek, mielőtt belevágok
dolgokba. Ha megnézünk egy színvonalas edzőtermi órarendet, bizony találunk
benne furcsa kifejezéseket. Ennek jártam
egy kicsit utána.
ALAP AEROBIC ÓRA Változatos koreográfiával tarkított zenés óra, ahol az első 35-40
perceben változó ritmusú lépések, lépéskombinációk váltják egymást, biztosítva
az állandó mozgásan tartást. Elsősorban
állóképeség fejlesztés a cél. Az óra hátralévő szakaszában az erőfejlesztés kerül
előtérbe, ahol különböző izomcsoportok
erősítése történik. Kezdők számára javasolt, illetve azoknak, akik nem szeretik a
bonyolult koreografált órákat.
ZSÍRÉGETŐ TORNA Közepes intenzitású óra,
ahol központi szerep a zsírszövetek csökkentésén van. Szökdelések nélküli lépések
vagy lépéskombinációk sokasága. Széles és
váll fölötti karmunka, has-és farizmok, valamint combizmok fejlesztése és szálkásítása.
A legfontosabb eleme, hogy a pulzus végig
zsírégető tartományban mozog.

STEP AEROBIC Íme a személyes kedvencem. Speciális steplépcső szükséges,
melyen nem szökdelnek, csak lépnek, így
az izületeket jobban kíméli. A pad csúszásmentes felülete biztonságot nyújt. Ezek az
órák nagyszerű példái a zsírégetésnek, az
állóképesség-fejlesztésnek, és segítik az

Fotó: Matthew Lejune/unsplash.com

izom tónusban tartását. Zenére kitalált koreográfia a steppad vagy steplépcső akítv
bekapcsolásával (fel-le lépkedés), fokozatosan gyorsuló tempóra. A láb és kar
egybehangolt koordinációja és a komplett
koreográfia megtanulása és ismétlése adja
az igazi katarzist.

KICK-BOX AEROBIC (FIGHT) Amerikából
származó kiváló állóképességet fejlesztő edzéstípus. A Tae Bo harcművészeti
mozdulatsorokat kombinálták az aerobic
elemeivel. Rúgások, ütések sorozatát
használja a pulzusszám növelésére és a
kalóriák égetésére.
HOT IRON (IRON CROSS) Egyedülálló súlyzórudas edzésmódszer a gyors, ugyanakkor tartós edzéseredmények eléréséhez.
Egy edzés, melyre férfiak és nők egyaránt járhatnak! A Hot Iron 1. óratípus egy
erő-állóképességi edzés, izmonkénti közel
50 ismétlésszámmal, amelyek feszes, látványos és nem megnövekedett izmokat
eredményeznek.
SPINNING (TEKERÉS ZENÉRE) Speciális
fixált teremkerékpáros tréning őrült hangos zenére és egy szuper instruktorral. A
kerékpárok első kereke lenkerék, így tud
lendületben maradni a használója. A pedálokat viszont nem csak nyomni, hanem
húzni is kell, ezzel ösztökélve a sportolót
a minél magasabb kalória elégetésére.
Edzésenként akár 800-1000-től is megszabadulhatunk.
Következő lapszámunkban további érdekességeket olvashatnak a Kangoo, a Zumba, a Pilates, a kardió, aerob-anaerob, HIIT
és pound edzésekről.
Gergi Erna

Labdarúgás
BAJNOKI EZÜSTÉRMEK A DUNAKANYAR
SPORTEGYESÜLETNÉL Ez a korosztály
2017. szeptember 9-én indult el igazán
a csapatépítés útján, akkor játszották
ugyanis az U12-ben (MLSZ NBI) első
bajnoki mérkőzésüket. A csapat vezetőedzője Egervári Zsolt volt, és az akkori
csapatból nyolcan (Pálfi, Deák, Egervári, Pál, Vághy, Meszlényi, Nagy, Lenti) ma
is szerepelnek az együttesben. Az első
meccs eredménye Soroksáron 1:1 lett.
A bajnokságot végül kiegyensúlyozott
teljesítménnyel a 6. helyen zárták. A
tudatos építkezés és képzési stratégia
eredményeként a csapat folyamatosan
fejlődött, és az U13-ban még a 10., de az
U14-ben és idén – már Somogyi Tibor irányításával – a 2. helyen zárt. Ezzel vívta ki
a jogot a rájátszásban való szereplésre,
ahol az ország kiemelkedő csapataival
szemben mutathatják meg tudásukat a
fiúk. Az első találkozón a srácok óriási
mérkőzésen 3:2-re idegenben győzték
le a debreceni Loki Focisuli csapatát. Az
újabb megmérettetés, a Szeged-Csanád
Grosics Akadémia elleni találkozó lesz.
LOKI FOCISULI – DUNAKANYAR SE 2:3
(2:1) Gratuláció az összes játékosnak és

a stábnak, hogy a szokatlan körülmények (korai kelés, hosszú utazás, nagy
meleg) ellenére ilyen teljesítményre
voltak képesek! Bravúros játék a fiúktól.
A sikert kiharcoló keret tagjai: Pálfi Kristóf, Vághy Martin, Helter Máté, Meszlényi
Áron, Helter Tamás, Nagy László Viktor,
Deák Márton, Lőrincz Bálint, Faházi
Bendegúz, Szöllősi Botond, Gál Ambrus,
Lenti Barnabás, Egervári Bertalan, Alexi
Botond, Pinke Benedek, Pál Zalán, Krajcsovits Benedek.
DUNAKANYAR SE – SZEGED-CSANÁD
GROSICS AKADÉMIA 2:2 (2:1, 2:2, 2:2)
BÜNTETŐKKEL 6:5 Óriási izgalmak,
szívszorító pillanatok, remegő tekintetek. A tizenegyesek előtt, közben, bezzeg utána…VÉGE, KATARZIS! Mindenki
egy kupacban ünnepel, majd tánc és
közös csatakiáltások. Hihetetlen, varázslatos, vagy ahogy Tibibá tömören
összefoglalta: „Erre nincsenek szavak”.
Gratulálunk a csapatnak, köszönjük a
szülőknek a biztatást. Keret: Pálfi – Pál
(Vághy 61.p.), Helter M., Meszlényi, Helter T. – Deák, Nagy L. (Korvicska 41. p.),
Lőrincz – Faházi (Egervári 68. p.), Szöllősi
(Lenti 41. p.), Gál.Kispad: Alexi B.

DUNAKANYAR SE – NYÍREGYHÁZA
AKADÉMIA 0:1 (0:0) A szegediek elbúcsúztatása után három nappal hazai
pályán fogadtuk az NBI 15. helyén végzett Nyíregyháza Akadémia csapatát.
Vereség? Dehogy! Aki látta, tudnia kell!
Ez győzelem volt! A fiúk nemhogy napról napra felnőnek az egyre komolyabb
feladatokhoz, de egyben folyamatosan
feszegetik a saját korlátaikat. U15-ben
NBI-es csapat ellen így focizni, ilyen
mérkőzést játszani nagy szó és nagyon
bíztató! Gratulálunk a csapatnak és biztosak vagyunk benne, hogy a 2021. június
23-án megrendezésre kerülő visszavágón is hasonló teljesítményre leszünk
képesek! Az pedig bármire elég lehet…
Hajrá Dunakanyar!
U14 csapatunk is bajnoki ezüstéremmel
zárta az idei tizenhat csapatos bajnokságot. A bajnoki aranyérem sorsát kizárólag a gólkülönbség döntötte el, ami az
Újpestnek kedvezett. Külön büszkék lehetünk Egervári Bertalanra, aki a góllövő
lista élén végzett 69 lőtt góllal.
Gratulálunk mindkét csapatnak!
Gergi Erna

Olvasói levél
A NAIH állásfoglalásban foglaltakkal kapcsolatban lapunk
megkereste Szentendre Város jegyzőjét, aki az alábbi választ
juttatta el lapunknak:

Lapjuk 2020.10.07-i számában megjelent olvasói levelemben
többek között kifogásoltam a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, mint adatkezelő jogellenes adatkezelését, melyet
kerékpáros híd ügyében tartott véleménynyilvánító szavazás
során végzett. Dr. Schramm Gábor jegyző úr azzal reflektált
kifogásaimra, hogy 2020.10.21-i lapszámukban közölt néhány
levelet az ez ügyben folytatott levelezésünk során írt válaszai
közül. A megjelent válaszok egyikében ezt írta: „A Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal a véleménynyilvánító szavazás
során a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak
megfelelően kezelte”. Véleménykülönbségünk rendezésére a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordultam beadvánnyal. A NAIH válaszában több ponton is
jogellenes adatkezelést állapított meg, továbbá felszólította
a Hivatalt, hogy a jövőben tartózkodjon jogellenes adatkezelés végzésétől, és tervezett adatkezelési műveleteit a GDPR
rendelkezéseivel összhangban végezze. Kérem ennek szíves
közzétételét, mivel az ügy valamennyi szentendreit érintheti.
Polgármester úr annak idején kiemelkedően sikeresnek ítélte
meg a lezajlott véleménynyilvánító szavazást, kilátásba helyezte annak további alkalmazását, és a most folyó Városrészi
Költségvetés program során is sor kerül szavazásra. Fontos
lenne, hogy az ezekkel járó adatkezelés ne csak szándékaiban,
hanem ténylegesen is jogszerű legyen.
Sikolya Zsolt
szentendrei lakos

Bartha Álmos
rejtvénye

MEGFEJTÉS



ÜREG



INDÍTÉK

Kijelenthető, hogy a Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) a hivatalból indított vizsgálata során az általa feltártak alapján nem indított
adatvédelmi hatósági eljárást, a Hivatalra nézve további
hátrányos jogkövetkezményekkel járó megállapításokat
nem tett, bírság kiszabására nem került sor, a vizsgálatot
megszüntette, ugyanakkor felszólította a Hivatalt, hogy a jövőben tartózkodjon a jogellenes adatkezelés végzésétől és
tervezett adatkezelési műveleteit a GDPR rendelkezéseivel
összhangban végezze.
A Hatóság vizsgálata során a véleménynyilvánító szavazással
kapcsolatos adatkezelés tekintetében 3 kisebb hibát állapított
meg. Két kérdésben maradéktalanul egyet értünk a Hatóság álláspontjával, egy kérdést illetően eltérő az álláspontunk ugyan,
de a Hatóság által kívánt formában fogunk eljárni az esetleges
további véleménynyilvánító szavazások során.
Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal a Hatóság megállapításait elfogadja, az
általa a jövőben tervezett adatkezelési tevékenysége folyamán ennek megfelelően, az adatvédelmi jogszabályokban
foglalt rendelkezések és alapelvek tiszteletben tartása mellett
az érintettek személyes adatainak védelme érdekében kíván
eljárni.
Dr. Schramm Gábor jegyző
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A Szentendre és Vidéke 2021. június
2-i, 9. lapszámában „Új szívvel a régi
életbe” címmel Haszmann Lilláról, a
szívátültetésen átesett 11 éves kislányról írtunk. Megköszönve az eddigi anyagi támogatásokat, továbbra is
bátorítjuk olvasóinkat, hogy a lapunk
munkatársa, Lázár Zsófi által készített
Szívvirág c. grafika megvásárlásával
(minimál ára 5000 forint) járuljanak
hozzá a család boldogulásához. A limitált példányszámú nyomatokat keressék a Tourinform Irodában (Dumtsa
Jenő utca 22.).
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. július 5-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy
a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között a „Mások akartunk
lenni – A Szentendrei Teátrum története az alapítástól 2020-ig” című könyvet sorsoljuk ki.
A szerencsés nyertes nevét július 14-i lapszámunkban tesszük közzé.
A június 2-i rejtvényünk helyes megfejtése „Alkotni öröm” volt.
A nyertes: Kádár Erzsébet. Nyereménye egy kézzel készített MATE-napszemüveg
a Máté Fotó-Optika felajánlásából.
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Tisztelt Szerkesztőség!

Új szabadidős sportpálya Szentendrén
Idén májusban, a pandémiás szigorítások feloldásával egyidőben nyílt meg Szentendrén Magyarország első, világversenyek megrendezésére is alkalmas padel klubja, a
Padel Club Bravos.
A padel a világ egyik leggyorsabban
fejlődő és egyben legszórakoztatóbb
közösségi ütős labdajátéka. Leginkább
a fallabda vagy squash és a tenisz keveréke. Ugyanakkor rendkívül könnyen
elsajátítható, egy-két óra játék után már
valódi sikerélménnyel távoznak a kezdő

28 —TÁMOGATOTT TARTALOM

játékosok is – ami talán a játék legfőbb
vonzereje amellett, hogy a padelt gyakorlatilag bármilyen korosztály játszhatja,
hatéves kortól akár kilencvenkilenc éves
korig.
A padelt négyen játsszák, a tenisznél
mintegy huszonöt százalékkal kisebb
pályán, a tenisz pontozása és szabályai
szerint. Amitől igazán vidám és izgalmas
ez a játék, az az, hogy a pálya üveggel
van körülvéve, s így a labda túlsó térfélre

juttatásához – hasonlóan a squashoz – a
falak is használhatók. Az igazán hosszú
labdameneteket és vicces pillanatokat
a hálóval egyvonalban lévő kijáratok
biztosítják, amit a játékosok arra használhatnak, hogy a pályáról kikerülő, de
még érvényes labdát is visszaadják. Nem

véletlen, hogy számos nagy teniszezőt,
pl. Rafael Nadalt is elbűvöli ez a játék, és
egyre többen vesznek részt a padel-bajnokságokon is.
A szentendrei Padel Club Bravos öt pályával várja a sportág szerelmeseit, valamint
azokat, akik megismernék a játékot. Akárcsak a budapesti Padel Club Bikás parkban, a cég itt is térítésmentes bérlési lehetőséget biztosít a játékhoz szükséges
speciális ütőkre. A Padel Club Hungary

Kft. ezzel a két gyakorló pályával kíván a
magyarországi padel-életnek egy komoly
lökést adni és segíteni a sport elterjedését – tudtuk meg Vadász Tamástól, a cég
vezetőjétől, aki a cég szakmai vezetőjével,
Márton Zsolttal több mint tíz éve szereplője
a sportág európai bölcsőjének tekinthető
spanyol padel életnek.
A Padel Club Bravos teljesen spanyol mintára készült, az ottani közösségi életet kívánja itthon is meghonosítani – emelte ki
a cég szakmai vezetője.
A közösségi élet erősítését az amatőr szinten kialakított pontozási rendszer segíti,
melyet egy – szintén a cég fejlesztésében megvalósult – telefonos applikáció
támogat.
A klubokban lehetőség van átöltözésre, a
játék végén zuhanyzásra is. A vendégeket
széles étel- és italkínálattal várja a klub büféje. Előzetes bejelentkezéssel szakavatott
edzők nyújtanak lehetőséget oktatásra a
teljesen kezdő szinttől akár profi versenyzőknek is. Az autóval érkezőknek parkolási
lehetőséget is biztosítanak.
A klub kiválóan alkalmas iskolai sportrendezvények, családi vagy céges sportprogramok lebonyolítására is.
A Padel Club Bravos Budakalász és Szentendre határában, közvetlenül a 11-es út
mellett található.
A június 26-án megrendezésre kerülő szentendrei nyílt nap nemcsak a játék megismerésére, de a klub névadója, a Bravos
jóvoltából egy kávékóstolóra is vár minden
érdeklődőt.
Vízer Helga
Fotók: Bellai László
Elérhetőségek:
www.padelclubhungary.com
Szentendre, Kalászi út 3.
Telefonszám: +36 20 501 0889
Nyitvatartás: 8-tól 22 óráig

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

ADÁ S -V É TE L
Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv, bélyeg,
fotó, képeslap, levelek stb.) vétele, díjtalan
kiszállással. Pál István tel.: +36 20 947-3928
STIHL MB410-es benzines fűnyíró eladó.
Használt, jó állapotú, évente szervizelt. Irányár: 40e Ft. Telefon: +36 20 587-6207
Almási Katalin készpénzért vásárol értékbecsléssel bútorokat, dísztárgyakat, festményeket,
órákat, porcelánokat, csipkét, szőrmét, csillárt,
hangszereket, írógépet, bizsukat, teljes
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Telefon: +36
20 597-8280.
Kertet gondozni vágyó fiatal pár nyaralót/
hétvégi házat venne Szentendréhez közel 16m
Ft-ig. +36 20 4549-152

S ZO LG Á LTATÁ 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

Szigetmonostor Község
Önkormányzatának Képviselőtestületének hatáskörében
eljáró Szigetmonostor Község
Önkormányzatának Polgármestere
pályázatot hirdet
a Szigetmonostor Faluház
Igazgató (vezető állású
munkavállaló) munkakör
betöltésére.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2021. július 23. péntek
12:00
További részletek:
www.szigetmonostor.hu
Szigetmonostor,
2021. június 14.
Molnár Zsolt
polgármester

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és
ácsmunkát vállalunk. Tel.: +36 70 578-1468
Asztalos munkát vállal. Fából mindent! Telefon:
+36 30 319-7278, +36 26 318-219
Kiadó szoba igényesnek. Tel.: +36 30 949-6456

KERTÉSZ
MUNKÁT
VÁLLALOK:
Fűnyírás, fűkaszálás, füvesítés,
gyomlálás, gyepszellőztetés,
sövényvágás, metszés, ültetés,
kertrendezés
Egyéb kerti munkák megbeszélés szerint.

06203204555

Takarítónőt keresünk. +36 1 205-6079
Építőipari munkák: DRYVIT hőszigetelés, lakásfelújítás, kültéri burkolatok, támfalak készítése
Szentendrén és a Dunakanyarban, referenciákkal. Normentor-bau Kft. +36 20 341-4585
Fakivágás, gallyazás, bozótirtás, fűnyírás,
és más egyéb zöldterület kezelés precízen,
korrekt áron. Tel.: +36 70 519-7649

EGÉSZSÉG
Gyógypedikűr, körömgomba. +36 30 340-1392
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását
vállalom garanciával. Hívjon bizalommal!
Telefon: +36 20 980-3957

92,5x130,4mm_nyomda.pdf 1 2021. 05. 13. 17:18:40

EGY JÓ HELY
a nyári szünetre!

Böngésszetek könyvújdonságok,
izgalmas játékok, meno design-termékek
között egy finom házi limonádé, szörp vagy
jegeskávé mellett!
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Szentendre, Városház tér 4.
partimedve@gmail.com | +36 20 254 3729

29 — hirdetések

VÍZ-GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKAZÁN CSERE,
KÉMÉNYBÉLELÉS

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

30 — közérdekű

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

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

ELMŰ-ÉMÁSZ
+36/1-238-3838
DMRV
+36/27-999-6888
+36/80-224-488
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

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

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

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

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

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

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

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36/20-571-6502
GYEPMESTER: +36/20-931-6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: tel/fax: +36/26-310-442

BEVÁSÁRLÁS
BÁRHONNAN,
BÁRMIKOR!

www.ROKSH.com
ROKSH_hazhozszallitas_Szentendre_es_videke_190x130,4.indd 1
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2021. JÚLIUS-AUGUSZTUS

Dunaparti Művelődési Ház, Szentendre, Duna korzó 18.

JÚLIUS

AUGUSZTUS

01. csütörtök 21:00

KERTMOZI

Elveszve Párizsban (12)

03. kedd

20:30

belépő: 1000 Ft
francia-belga vígjáték, 83 perc, 2016

02. péntek

19:00

KONCERT

Timur Lenk + Tudósok

21:00

KERTMOZI

06. péntek

19:00

KERTMOZI

20:00

20:00

KONCERT

18:00

13. kedd

21:00

15. csütörtök 21:00

KERTMOZI

Carlos Adiós! | belépő: 1000 Ft

20:00

17:00

belépő: 1000 Ft

belépő: limitált: 1900 Ft, normál: 2500 Ft

magyar akció-vígjáték, 101 perc, 2015

Metha, Lenny Lenoks, Róbert Makai,

KERTMOZI

BÚÉK (16) | belépő: 1000 Ft

KONCERT

Dubecticut, Taptune

28. szombat 20:00

Sör és Fű

Mindenkori Murderani Kalandorok
FESZTIVÁL Szentendrei Ister napok
17. szombat
18. vasárnap
A Duna ünnepe Szentendrén
20. kedd
21:00 KERTMOZI Yao utazása (6) | belépő: 1000 Ft

francia-szenegáli filmdráma, 104 perc, 2019
KERTMOZI

Isteni műszak (16) | belépő: 1000 Ft

magyar vígjáték, 106 perc, 2013

19:00

Kronoszinklasztikus Infundibulum
feat MatekGeri, vendég: Pause | belépő: 1000 Ft
KONCERT

A Kronoszinklasztikus Infundibulum olyan hely
a világegyetemben, ahol az egymásnak ellentmondó
igazságok kiegészítik egymást

27. kedd

21:00

KERTMOZI

Eszkimó asszony fázik (16)

belépő: 1000 Ft
magyar filmdráma, 112 perc, 1983

29. csütörtök 21:00

KERTMOZI

Tejben, vajban, szerelemben (16)

belépő: 1000 Ft
szerb-angol-amerikai dráma, 125 perc, 2016

30. péntek

20:00

SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA

Be Massive Horizon Daytime Party

KONCERT

The Pontiac

belépő elővételben 1000 Ft
a koncert napján 1500 Ft
Az autentikus amerikai életérzéssel átitatott
blues-rock és a hazai alter találkozásának
keserédessége

Dunaparti Művelődési Ház - Barlang
2000 Szentendre, Duna korzó 18. +3620 387 8742, +3626 301 088
revesz.timea@szentendre.hu | www.szentendreprogram.hu
BARLANG
BARLANGKLUB A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA

Jammal & The Groovetroop | belépő: 1000 Ft
BrassBeat; azaz a hip-hop, pop, R’n’B,
illetve rap zene keveredése a fúvószenével.

a koncert napján 1500 Ft

23. péntek

NYÍLT FÓRUM | A belépés ingyenes,

drámaírók művei a Dramaturg Céh szervezésében

27. péntek

belépő elővételben 1000 Ft

22. csütörtök 21:00

SZÍNHÁZ

Felolvasószínházi bemutatók, kortárs magyar

Tiszta szívvel (16)

magyar dráma, vígjáték, 2018

16. péntek

TAO zenekar | belépő: 1000 Ft

de regisztrációhoz kötött

Főként latin, bár balkános-swinges felhangokkal is
operáló csapat

KONCERT

embereknek

16. – 21.

új-zélandi horror-vígjáték, 86 perc, 2014

09. péntek

Carson Coma + Csaknekedkislány

Éneklős-táncolós alterpop, emberek zenélnek

Hétköznapi vámpírok (16)

belépő: 1000 Ft

KONCERT

Hangosabban énekesmadarak!

13. péntek

magyar vígjáték, 88 perc, 1985

08. csütörtök 21:00

Nyár (12) | belépő: 1000 Ft

Jegyinfók hamarosan!

Egészséges Erotika (16)

belépő: 1000 Ft

KERTMOZI

orosz-francia zenés film, 126 perc, 2018

A kedves közönség emlékezetes koncertre számíthat.

06. kedd

Eszeveszett esküvő (12)

francia vígjáték, 117 perc, 2017

05. csütörtök 20:30

belépő elővételben 1500 Ft
a koncert napján 2000 Ft

KERTMOZI

belépő: 1000 Ft

29. vasárnap 20:00

SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA

Korai Electric | belépő elővételben 1000 Ft
a koncert napján 1500 Ft
Elmélyülés az elektronikus és hangszeres
folyamatzenében a Korai Öröm tagjai által

2021. JÚLIUS 16-18.
PÁL ISTVÁN “SZALONNA” ÉS BANDÁJA GÓBÉ
TALAMBA PETRUSKA SZABÓ ENIKŐ
GYERTYAÚSZTATÁS KONCERTEK TÁNCHÁZ
GYEREK- ÉS VÍZISPORT PROGRAMOK
A POSTÁS STRANDON
www.szentendreprogram.hu
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