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Sport

2021. JÚLIUS 16-18.
2021. JÚLIUS 16. PÉNTEK

2021. JÚLIUS 18. VASÁRNAP

POSTÁS STRAND (DuNAkORzó elejéN)

POSTÁS STRAND (DuNAkORzó elejéN)

17:00

10:00-16:00 • Vízisport-programok a Vadkacsa Egyesülettel
• Élményfestés Hopka Károllyal
Részvételi díj: 6000 Ft
• Kézműves foglalkozás Kyrúval

16:00-18:00 Kézműves foglalkozás Kyrúval
Délutáni jóga Kender Krisztinával

2021. JÚLIUS 17. SZOMBAT

POSTÁS STRAND (DuNAkORzó elejéN)
09:00

Napüdvözlet jóga Kender Krisztinával

09:00

Napüdvözlet jóga Kender Krisztinával

10:00-13:00 Sárkányhajózás

10:00-16:00 • Vízisport-programok a Vadkacsa
Egyesülettel
• Élményfestés Hopka Károllyal
Részvételi díj: 6000 Ft
• Kézműves foglalkozás Kyrúval

15:00

11: 00

DuNAPARTI MűvelőDéSI HÁz uDvARA - kONceRTek

Zöld Péter
- a Majorka Színház bábelőadása

SzeNTeNDReI TOuRINFORM IRODA
11:00

(DuMTSA jeNő uTcA 22.)

Szentendre a Dunáró nézve
- a Szentendrei TDM városismereti sétája
Részvételi díj: 2500 Ft

DuNAPARTI MűvelőDéSI HÁz uDvARA - kONceRTek

SzeNTeNDReI TOuRINFORM IRODA

(DuMTSA jeNő uTcA 22.)

Szentendre a Dunáról nézve
- a Szentendrei TDM városismereti sétája
Részvételi díj: 2500 Ft

(DuNAkORzó 18.)

16:00

Szabó Enikő és zenekara

17:30

Góbé

20:00

Talamba
Belépő: 1000 Ft

(DuNAkORzó 18.)

18:00

Petruska

Koncertjeink szabadtéren, körbe kerített helyszínen
zajlanak.

20:00

Pál István „Szalonna” és Bandája
Belépő: 1000 Ft

A programon kizárólag védettségi igazolvány
(vagy telefonos applikáció) és személyazonosító igazolvány
bemutatásával lehetséges részt venni.

21:30

Gyertyaúsztatás
(Dunakorzó hosszán, a révtől a Kacsakőig)

22:00-23:00 Táncház Pál István „Szalonna” és Bandája
közreműködésével (a Dunaparti Művelődési
Ház előtti útszakaszon)

szentendreprogram.hu

A koncerten való részvételhez előzetesen kell online
regisztrálni, illetve jegyet váltani (Pál István „Szalonna”
és Bandája, Talamba) a szentendre.jegy.hu oldalon.
Belépési létszámkorlát: 280 fő

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szentendrei Ister Napok

A Dunaparti Művelődési Ház udvarán lévő koncertekre regisztráció / jegyelővétel:
szentendre.jegy.hu
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Nem árulok el kulisszatitkot, amikor elmondom,
lapszámaink témáit már az előző év végén
megtervezzük. Ránézünk a naptárra, a megjelenés
dátumához közel álló ünnep-, világ- vagy jeles
napokra, és igyekszünk változatos, izgalmas
kérdéseket felvető tematikát összeállítani. Amikor
a 2021-es évvel elkészültünk, valaki azt mondta,
hogy sehol sincs benne a sport, pedig annak is
illene egy lapszámot szentelnünk. Akkor kérdőjellel
feljegyeztük, hogy talán egy nyári alkalommal
majd sort kerítünk rá, és ennyiben maradtunk.
Bizonyosan észrevették, hogy már második hónapja
Gergi Erna, a Móricz Zsigmond Gimnázium nagy
népszerűségnek örvendő testnevelés tanára szerkeszti
rendkívüli változatossággal és érezhetően nagy
szeretettel a Szentendre és Vidéke sport rovatát.
Erna a legutóbbi alkalommal elküldött egy rövid írást,
amelyben egy szülő arról számol be, miként fenyegette
meg a gyerekét egy focimeccset követően a másik
csapat egyik játékosának az édesapja. A sztori akár
olvasói levélként is leközölhető lett volna, de amikor a
szerkesztőségi értekezletünk tágabb körében beszéltük
át az írást, hirtelen mindenkinek lett egy története
a pályán, avagy a pálya szélén megélt méltatlan, verbális
erőszaktól sem mentes helyzetekről. Egyértelművé vált,
hogy a témát ki kell bontanunk, sőt, végre kínálkozott
az alkalom, hogy ezúttal a sport kapja a főszerepet
a Szeviben. Természetesen Erna alaposan körüljárta az
etikai kérdéseket felvető témát is, és a Hogyan váljunk
sportszülővé? című írásában válaszokat kapunk arra,
hogy miként előzhetők meg a hasonló konfliktusok.
Gálfi Sarolta
főszerkesztő
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Tisztelt Olvasó!

Ön mit sportol?
Magyarország elhízottság tekintetében a negyedik helyen áll jelenleg a világranglistán, de szív- és érrendszeri betegségekben is
az élen járunk. A sport mindezeken az eseteken biztosan segít, de még számos más előnye is van a rendszeres mozgásnak. Bár az
elméletet sokan ismerjük, de vajon az utca embere sportol-e? Erről kérdeztük a hőségben az utcára kimerészkedőket.

4 —A KÖZÖSSÉG HANGJA

Egészségügyi okok miatt nem sportolok, de a munkám miatt se,
mert nagyon sokat megyek a munkahelyemen. (Annamária)

A gyerek után rohangálok, és ez kielégíti a mozgásigényemet. Munkába menet szoktam látni futókat, de nekem erre nincs időm. (Ági)

Edzőterembe szoktam időnként lemenni, alkalmanként másfél-két
órát töltök el ott, erősítek meg futópadon futok. De ez nem rendszeres a lustaságom okán. (Mónika)

A covid előtt edzőterembe jártam, személyi edzőhöz és csoportos
órákra is. Nyáron bringázom, és hamarosan visszatérek a terembe.
(Dorka)

Én futballozom a barátaimmal, de nem versenyszerűen. Nálunk

Nagyon-nagyon sokat sportoltam, de a covid ezt sajnos felülírta. Az

Mexikóban rengeteg gyerek űzi ezt a sportot, nem véletlen, hogy
én is ezt választottam, de csak hobbi szinten, hetente egy-két alkalommal jövünk össze játszani. (Adrian)

edzőtermet kényszerből lecseréltem, és most futok meg biciklizem,
bár kerékpárt szerezni a járvány alatt nagyon nehéz volt. (Fanny)

Kalandozások szárazon és vízen
Szentendre azon települések közé tartozik, amely nemcsak sokszínűsége
miatt fogja meg az idelátogatókat, de a közvetlen környezete is fantasztikus
kincseket tartogat. Mutatunk pár hasznos tippet és lehetőséget az aktív
kikapcsolódásra vágyóknak.

is. Fontos, hogy aki ezt a sportot választja,
ne féljen a víztől legyen biztos úszástudása, de az sem mindegy, hogy milyen
öltözékben szállunk a vízre. A szakember
szerint kezdetben elég egy futónadrág, és
egy kevésbé lenge póló vagy pulóver. Ezzel a hajóval hátrafelé haladunk, így kellő
odafigyelés szükséges. A hajó és a lapátok
cipelésénél szükséges a komolyság, nehogy nekiütődjenek valaminek. És talán
legfontosabb, hogy indulásnál mindent
ellenőrizzünk. Az evezős hajónak több
mozgó alkatrésze is van, így érdemes

hogy ezzel az eszközzel eldugott kis részekre is beleshetünk, mivel viszonylag
könnyű irányítani. Ennek ellenére a Dunát
a SUP-osok még kevésbé fedezték fel,
hiszen a legtöbben (többnyire kényelmi
szempontból és a technikai hiányosságok miatt) az állóvizeket kedvelik. Mivel a
SUP egy viszonylag lassú vízi közlekedési
eszköz, többen tartanak az árral szembeni
haladástól, ezért a Dunára szervezett túrák is szinte kivétel nélkül a folyásirányban
vannak megtartva, „lecsorognak” a résztvevők. Pedig megfelelő felszereléssel és
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A szentendrei Duna-ág az egyik legkedveltebb hely azok számára, akik szeretnek a
vízen lenni. A 32 km hosszú, 200-250 méter
széles, nem túl erős sodrású szakasz, ideális terepet jelent a vízi sportot űzők számára. A kajakozás, kenuzás mellett ma már
a SUP-ot és az evezést is kipróbálhatjuk
és megtanulhatjuk. Ebben mások mellett
a Szentendrei-szigeten működő, Szentendrei SZIV SE szakemberei is segítséget
tudnak nyújtani.
A kajakba és a kenuba való beszállás történhet partról, stégről, sekély partszakaszról egyaránt. Fontos, hogy beszálláskor,
de menet közben is egyformán terheljük
a hajót. Amennyiben kihajolunk vagy óvatlanul átülünk a másik oldalra, szinte biztos
a borulás, mivel elveszítjük az egyensúlyt
– figyelmeztet Horváth László, a SZIV SE
kajak/kenu szakedzője, aki még azt is hozzátette, hogy mielőtt elkezdjük ezt a sportot, ajánlott letenni az úszóvizsgát. Gyermekek tíz-tizenkét éves kortól vághatnak
bele a kajak-kenuzásba. A mentőmellény
viselete tizennyolc éves kor alatt kötelező
a hajóban, de afelett is ajánlott.
Hasonlóan kellemes élményt nyújt az
evezés. Az előzőleg felsoroltak közül ez
az a sportág, amely a legkomplexebben
mozgatja meg a testet. A szentendrei ágban jelenleg még kiforróban van a Rowing,
mivel a Római part és Vác között a SZIV
SE-n kívül máshol nem folyik ilyen edzés,
oktatás. – Reményeim szerint a közelben
élők is meglátják ennek a csodás tájnak
a szépségét, nyugalmát és egyre többen
látogatnak el hozzánk, hogy ilyen környezetben evezhessenek – mesélte Szalontai
Zsolt, evezős edző. – Ez egy eléggé összetett mozgású sport: össze kell hangolni a
kezek, a lábak és a törzs mozgását, ami
sokaknak nagy kihívást jelent, de akik szeretik a kihívásokat és nem ismernek akadályokat pár alkalom után belerázódnak.
Türelem, tanulás szükséges a megfelelő technika elsajátításához, de edzésről
edzésre egyre több dolgot lehet elsajátítani – tette hozzá a szakember.
Az evezést tízéves kortól lehet elkezdeni,
és akiben megvan a tehetség és kitartás,
ettől az életévtől kezdve már versenyezhet

Kenus kirándulás a Dunán

megnézni a kocsi/gurulóülés meglétét, a
villa/tulipán magasságot (ez tartja a lapátokat), a lábtartó, a sínek helyzetét, mert
ez személyenként eltérhet, légszekrény
dugók vissza lettek-e zárva, hogy ne menjen bele víz, lapátok bilincsei nem csúsztak-e el és még lehetne tovább sorolni,
de lényegében mindent ellenőrizni kell,
ha egy olyan hajót viszünk vízre, amit nem
csak egy valaki használ.
Kevésbé bonyodalmas indulást, de annál
inkább fantasztikus élményt nyújt az elmúlt években hazánkban is egyre inkább
elterjedő vízi sport, a SUP (Stand Up Paddle, azaz állva evezés). A SZIV SE-ben ezt is
kipróbálhatjuk, és szakértők segítségével
elsajátíthatjuk a legjobb technikát a biztonságos vízre szálláshoz. A SUP előnye,

evezéstudással a Duna felfelé is járható a
SUP-pal, de csak szakértő oktató jelenlétében ajánlott ezt elkezdeni. – A SZIV SEnél olyan szakaszon szállunk vízre és tes�szük meg az első csapásokat a kezdőkkel
is, ami kifejezetten technikás az erős sodrás és a kerülendő komp és kishajó kikötő
miatt. Oktatónk szándékosan választotta
ezt az indulópontot, mert így a kezdők a
saját bőrükön megtapasztalják, hogy a haladáshoz komoly erőkifejtés és odafigyelés szükséges. Annak ellenére, hogy ezt a
kezdeti 150 m-es szakaszt nem ritkán 15-20
percbe telik megtennie a kezdőknek, akit
oktatónk itt átsegít a „tűzkeresztségen”,
az bárhol képes lesz helytállni – avatott
be a részletekbe Urbán János SUP edző.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az állóvíz-

hez szokott, deszkát használók itt új élményekkel lesznek gazdagabbak. A SUP
legnagyobb vonzereje az egyszerűsége.
Egy deszka, egy lapát, no meg a kötelező
mentőmellény és már mehet is az evezés.
Gyerekek is űzhetik, tizenkétéves kortól javasolja a szakember, szigorúan felnőtt felügyelete mellett. – Indulásnál ellenőrizni
kell a deszka állapotát, megfelelő keménységét (felfújható deszkák esetén), a skeg
(iránytartó) meglétét, ami a deszka alján
a hátsó részen segít az iránytartásban, a
lapát helyes beállítását, a mentőmellény
megfelelő méretét.
A Duna szentendrei ágán számtalan lehetőség van arra, hogy vízre tudjunk szállni:
például a dunabogdányi szabadstrandnál,
vagy Leányfalunál a Petőfi sétány mentén. Ha elindultunk, a csorgás kellemes
érzése mellett számos gyönyörű helyet
fedezhetünk fel: a Kacsaszigetnél, Leányfalutól kissé délre, érdekes buckás me
derrel találkozhatunk, a Pap-sziget partjai

Tavaszi nagykör

Irány az erdő!
A vízi sportokon kívül a másik legkedveltebb szabadidős tevékenység az itt élők
körében a kirándulás, túrázás. Nem vélet-

múltja már önmagában biztosíték arra,
hogy baj nem érhet minket, ugyanakkor
egy teljesen más szemszögből ismerhetjük meg környéket. – Egyre többen és többen csatlakoznak a túráimhoz, magam sem
gondoltam volna, hogy ez a fajta élmény
ennyire hiányzik az embereknek. Legutóbb
az Urak asztalánál és a Vörös-kő útvonalat
tettük meg, kevésbé ismert útvonalakon.
Másztunk meredek részeken, kúsztunk
alagútban, élveztük az erdő rejtett kincseit. Természetesen ezeket a kirándulásokat
mindig jól megtervezem, előtte bejárom,
felmérem a kockázatokat, és az alapján
ajánlom ki az érdeklődőknek. Különböző
fokozatok vannak, van, amit gyerekekkel
ajánlok, viszont a nehézsége miatt van,
amit kifejezetten csak felnőttekkel lehet
megtenni. Vannak úgynevezett „kész” túráim, amelyeket többször bejárunk az év
során, hiszen az erdő minden évszakban
más és más arcát mutatja. A Szentendrei
kilátások elnevezésű könnyű túrám több
Szentendrére nyíló kilátópontot látogat
meg, az Árkok fantázianevű a kalandvágyóknak, míg a Nagy kör az elszánt és
fáradhatatlanoknak nyújt élményeket.
További információk a www.erdeiturak.hu
honlapon találhatók.

len, hiszen számos gyönyörű túraútvonal
és erdős rész található a város környékén,
melyek kimondottan kellemes élményt
nyújtanak a forró nyári napokon is. Az
erdő árnyékos, zegzugos helyei között egy
cseppet sem érezzük a forróságot. Szin-

is kell evezni, csak gyakorlott evezőknek
ajánlják a szakemberek. Összefoglalva tehát: minden vízi eszközzel csak akkor szálljunk vízre, ha megfelelő képzésben volt
részünk, tudunk úszni, van nálunk vízálló
tokban telefon, ha van rajtunk bevizsgált
mentőmellény, és van velünk egy rutinos
evezős is, vagy legalább ne egyedül induljunk útnak. A SUP-nál pedig hasznos
kiegészítő még a leash (póráz) amellyel a
deszka a bokánkhoz van rögzítve, így, ha
véletlenül borulunk, nem fogjuk elhagyni a
deszkánkat. Ha pedig mindezek után kedvet kaptunk, akár a kajak/kenu akár a SUP
vagy az evezés kipróbálásához a Szigetmonostori Vízisport Egyesületnél (SZIV SE
a szentendrei RÉV-vel szemben) mindent
megtanulhatunk és kipróbálhatunk. Még
több információ: www.szivse.hu

te biztos, hogy a városban és Szentendre
környékén élők már többször is bejárták a
közeli túraútvonalakat. Ha képzett túravezetővel járjuk újra a már jól ismert helyeket,
akár a kijelölt útvonalakról is letérhetünk,
így egy másik oldaláról ismerhetjük meg a
közelünkben rejlő természeti kincseket. –
Természetesen a cél sem minden esetben
ugyanaz, én mindig próbálom bemutatni a
velem kiránduló csapatnak az erdőnek azt
az oldalát, amit kevesen ismernek – meséli
Fekete András, az Erdei Túrák túravezetője,
aki közel másfél évtizede speciális mentőként dolgozik, ami már önmagában biztonságérzetet ad azoknak, akik vele járják
a rengeteget. A túrákat mindig igyekszik
úgy összeállítani, hogy ne a megszokott
útvonalakat tartalmazza, érdekesek, de
mégis biztonságosak legyenek. Szakmai

Visegrádi látkép
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is fantasztikus látványt nyújtanak, majd
a szentendrei korzó mellett lecsorogva,
elhaladunk a Süllő-sziget mellett, majd
a Lupa-sziget következik. Ennek megkerülése nagyon népszerű a vízisportok
szerelmeseinek körében, de mivel felfelé

Két keréken
Bringázni szinte mindenki szeret. Lehet az
ember megszállott kerékpáros, aki falja
a kilométereket, vagy hobbibringás, az
elmúlt évek tapasztalatai alapján a Dunakanyar mindenki számára vonzó célpontot
nyújt. A Dunakanyar nem csak mostanság
lett felkapott hely, amit jól bizonyít, hogy
már 1896-ban a Kerékpárosok Szövetsége a vonaton való szállítás díjszabásának
csökkentéséért lobbizott – írja a dunakanyarkult.blog.hu).
A Pilisben 350 kilométernyi kerékpározásra
kijelölt útszakasz van, és harmincnégy túra
közül lehet választani. A Pilisi Parkerdőben P+B, vagyis Parkolj+ Bringázz parkoló
található, úgyhogy a távolabbról érkezők

SUP túra

számára is van lehetőség, de persze a legjobb, ha otthon marad az autó. Szentendrén a Skanzennél található ilyen pont. A
Parkerdő honlapján számos útvonal közül
lehet választani: https://parkerdo.hu/turizmus/pilis-bike/ajanlott-biciklis-turak).
Az útvonalak GPX formában le is tölthetők
mobiltelefonra, de mi is ajánlunk néhányat.
A Skanzentől indulva egy látszólag nem
hosszú, mindössze 12,9 km-es túraútvonalon át juthatunk el a Pap-rétre, ami a szintemelkedés miatt tartogat kihívásokat. A célban jól fog esni a fák között elfogyasztott
frissítő. A többet tekerők emelhetik a tétet,
a Skanzen-Paprét-Visegrád-Szentendre
útvonal számos izgalmat rejt, kezdve a 45
kilométeres tekeréssel és a 600 méteres
szintemelkedéssel.
Gyerekekkel irány Leányfalu, Szentendréről könnyen ki lehet tekerni, és a strand
vagy egy fagyi jó motivációt jelenthet,
de akár a Duna-parton meg-megállva
is számos érdekességre lehet bukkanni.
Ugyanígy Budapest felé indulva, a Rómaira
lehet kényelmesen áttekerni. A hétvégék

ugyan zsúfoltak, de munkanapokon kicsit
nyugalmasabb. Viszont, aki szereti a túrát
piacozással összekötni, azokat szombaton
reggel a Nánási út 47/49-ben izgalmas termelői piac várja, van gyereksátor, programok, bográcsban főzés.

Persze a bringázás első szabálya a megfelelően felkészített bicikli, javítókészlet
vészhelyzet esetén, megfelelő védőruházat és megfelelő kerékpáros sisak, ami
főleg a nagy melegben túlzásnak tűnhet,
de kritikus helyzetben életmentő lehet.

KanyarGo térkép | Fotó: egymeder.hu

Zöld Dunakanyar
Nemrég debütált a Dunakanyar első fenntarthatósági kalauza, mely különleges
térképpel segíti az itt kalandozókat. A KanyarGO-n minden megtalálható, a titkos
éttermektől az izgalmas látnivalókig, ráadásul a fókusz az ökotudatosságon van, így a
készítők nem titkolt célja, hogy a kiáramló
autós turistáknak alternatívákat kínáljanak,
legyen szó bicikliről, hajóról, vagy épp vonatról. Ennek szellemében a MÁV és a MAHART Dunakanyar napijegyet vezetett be
járműveiken, melyet megvásárolva a MÁVSTART, MÁV-HÉV, Volánbusz és MAHART
járatokon lehet utazni. A KanyarGO térkép
elérhető a Skanzenben, a Marcipán Múzeumban és a MAHART állomásokon.
Összeállította: Vízer Helga és Zimre Zsuzsa

Szeptembertől biztosan birtokba vehetik az újonnan épült Ferences Sportcsarnokot
a diákok. A csarnok koordinátorával, Kőrösi Lászlóval beszélgettünk az előzményekről és a jövőről.
Kényszerűség vagy tudatos sportfejlesztés hívta életre a Ferences Sportcsarnokot?
Kőrösi László: A Dunakanyarban nincs
még egy ilyen méretű, minőségű sportés rendezvénycsarnok, így nyugodtan
mondhatjuk, hogy ez nem
csak a város, hanem a térség
számára is egy nagyon komoly hiánypótló beruházás.
A gimnázium mindennapjaiban is fontos szerepe lesz,
hiszen mint ismeretes az iskolában heti nyolcvan testnevelés órát kell megtartani,
és akkor a csoportbontásokat még nem is számoltuk.
Mi indokolja, hogy ilyen
méretű létesítmény épült?
Sikerült-e rendezni a tervezés- kivitelezés kapcsán
felmerült problémákat?
K. L.: A csarnokban egy kézilabda pálya
méretű küzdőtér került kialakításra, háromszáz fős nézőtérrel. Helyet kapott
még egy tükrös aerobic terem is. Mindezek függvényében semmiképp nem
nevezhetjük nagynak vagy túlméretezettnek az épületet, különösen nem, ha
tekintetbe vesszük, hogy rendezvények
is helyet kapnak majd benne. Bár a fő
profil várhatóan a környékbeli sportegyesületek kiszolgálása lesz. A kivitelezés

során felmerülő problémákat igyekeztünk megoldani, s bízunk benne, hogy
a használat során sem fognak újabbak
felmerülni.
Többször felröppent a hír, hogy mások
is beszállnának az építési költségbe, így

formálva jogot az esteleges tulajdonrészre. Ez igaz? Ki a tulajdonosa és az
üzemeltetője a csarnoknak?
K. L.: Mivel a régióban nincs ehhez hasonló létesítmény, érthető, hogy többen
szerettek volna részt venni a projektben.
A beruházás pályázati kiírás alapján valósult meg, melynek nyertese a Ferences
Rend lett, így a tulajdonosi jog, valamint
az üzemeltetés is a Ferences Rendhez
tartozik.

Napközben a testnevelés óráké a főszerep, de mi lesz a délutáni idősávokkal?
Kik, hogyan és mennyiért tudják bérelni
a termet?
K. L.: A csarnok elsősorban a Ferences
Gimnázium testnevelés óráinak a helyszíne, de a gimnázium által nem használt
időben lehetőséget biztosítunk a városi
és környékbeli sportegyesületek és baráti
társaságok számára edzéseik megtartásához. A bérleti díjak kialakítása még folyamatban van, a
csarnok csak a napokban kapott használatbavételi engedélyt. A potenciális bérlőkkel
még folynak a tárgyalások.
Tervezik nagyobb volumenű
sportesemények megrendezését vagy befogadását?
K. L.: Igen, szeretnénk akár
utánpótlás
válogatottak
mérkőzéseinek is helyet
biztosítani, de erről majd talán később érdemes beszélnünk, amikor már a sportolók
birtokba vették a helyet.
Mikor lesz a hivatalos megnyitó és számíthatunk-e valamilyen ehhez kapcsolódó eseményre?
K. L.: A hivatalos megnyitóra várhatóan
a tanév kezdete után lesz lehetőség. A
kapcsolódó rendezvények során szeretnénk minél több sportágat bemutatni az
érdeklődő közönség számára, akár kupák megrendezésével is, melyre a média
képviselőit is szeretettel várjuk!
-ge-
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Hamarosan nyit a Ferences Sportcsarnok

RÖV I D HÍR E K
IDEI SEMMELWEIS-DÍJASAINK Kiosztották a Semmelweis-díjakat, melyeket idén
városunk háziorvosai kapták. Július 5-én,
a Városháza Dísztermében a Semmelweis Nap alkalmából rendezett ünnepség középpontjában az egészségügyi
veszélyhelyzet, a járvány alatt az egészségügyben dolgozók emberfeletti erőfeszítése állt. A beszédek sem szólhattak
másról, és a díjak odaítélése is a járvány
megfékezésében nyújtott önfeláldozó,
kitartó, tiszteletre és elismerésre méltó
teljesítménynek szólt. Az idén a Semmelweis-díjat Szentendre háziorvosai kapták,
akik praxisonként mintegy ezer embert oltottak be, szervezték és adminisztrálták
az oltásokat, a mindennapi betegellátás
mellett. Fülöp Zsolt, polgármester Semmelweis-díjat adott át: dr. Baracska József,
dr. Bartha Zsolt, dr. Debreceni Rita, dr. Gombás Katalin, dr. Hasitz Ágnes, dr. Marosvölgyi Ildikó, dr. Szente Szilvia, dr. Szoltsányi
Gábor és dr. Vetési Ágnes háziorvosoknak.
Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük
a példátlan helytállásukat!

A közös sajtótájékoztatón lapunk arról kérdezte a polgármestereket, hogy az összefogáson és a kritikus kérdések megvitatásán túl milyen konkrét eszközöket látnak
arra, hogy céljaikat elérjék. Márki-Zay Péter a legfontosabbnak a nyilvánosságot
tartja. „Vannak dolgok, amelyekért harcolni
kell és minél többet beszélni róla, mert a

Fülöp Zsolt és Márki-Zay Péter

nyomásgyakorlással eredményeket lehet
elérni” – mondta. Fülöp Zsolt hozzátette, hogy az önkormányzati függetlenség
eszméjének üzenetével mindenkit meg
kívánnak szólítani.
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KÖZÖS NYILATKOZAT AZ ÖNKORMÁNYZATI FÜGGETLENSÉGRŐL Kampánycélból július 3-án Szentendrén járt Márki-Zay
Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, az ellenzéki összefogás egyik miniszterelnök-jelöltje. Fogadta őt Fülöp Zsolt
polgármester, akivel az önkormányzatok
aktuális helyzetével kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. Közös nyilatkozatban
hangsúlyozták, hogy az önkormányzatiság
megőrzendő érték, aminek eredeti alapjait helyre kell állítani, vissza kell juttatni a
gépjármű- és az iparűzési adó központosított részét oda, ahonnan azt elvették. Márki-Zay külön kiemelte, ő maga küzdeni fog
azért, hogy a helyi adókból ne csupán jusson, hanem járjon az önkormányzatoknak,

SEGÍTSÉG A LAKCÍMEK RENDEZÉSÉHEZ
A szentendreiek segítségét kéri a hatósági
iroda a lakcímek rendezésében. A városban
kialakult és évtizedekig fennálló gyakorlat
olyan állapotokat alakított ki, amelyek a lehető legrugalmasabb ügykezelés mellett
sem teszik lehetővé a lakcímek jogszabályoknak történő megfeleltetését. Az alább
felsorolt utcákban a lakosság segítsége
nélkül nem lehet rendezni a lakcímeket.
A következő egy hónapban tizenöt utca
kerül sorra, amelyekben kérik az ingatlantulajdonosok együttműködését: Csíz
utca, Erdélyi utca, Irtás utca, János utca,
Kölcsey utca, Kör utca, Művész tér, Nagyváradi utca, Panoráma utca, Petőfi utca,
Rákóczi Ferenc utca, Rakodczay Pál utca,
Sarkantyú utca, Táltos utca, Villasor köz.
Az eredményes megvalósítás érdekében a
hatósági iroda vaktérképeket készített, és
arra kérik a fent említett utcákban élőket,

hiszen ez a nyugati modell. Mindketten
arra tettek vállalást, hogy szorgalmazni
és segíteni fogják, hogy az önkormányzatok függetlenségének kérdésköre minél
szélesebb körben megvitatásra kerüljön,
és az így kialakuló közös álláspontok hatékony képviseletet nyerjenek.

hogy jelöljék be az ingatlant, amelyben
laknak, adják meg a lakcímkártyájukon
szereplő címüket, az ingatlantulajdonos/
használó nevét, elérhetőségét, valamint a
személyes egyeztetés érdekében fotózva)
szkennelve) postán vagy emailben küldjék vissza a térképeket. A helyrajzi szám

bemondása alapján a munkatársak telefonon is várják az adatok megadását, illetve
valamennyi postaládába be is dobják a
kitöltendő térképeket. A térképeket meg
lehet találni: https://szentendre.hu/a-lakosok-segitseget-keri-a-hatosagi-iroda-a-lakcimek-rendezeseben
KATOLIKUS ÓVODA ÉPÜL IZBÉGEN Fülöp
Zsolt polgármester és Süllei László általános érseki helynök aláírták a katolikus óvoda létesítéséről szóló településrendezési
szerződést. A többfordulós egyeztetéseket
követően létrejött szerződés értelmében
Izbég-Csicserkó városrész intézményi vegyes területén, a Vasvári Pál és Fürj utca
találkozásánál létesülhet az új négy-hat
csoportos katolikus óvoda. A gyermekfelügyeleti intézmény jelenleg a Bükkös-parti
piaccal szemben helyezkedik el. Ha megépül az új létesítmény, az óvoda átköltözik oda, és annak régi épületét a Szent
András Iskola használja tovább. Az óvoda
építéséhez szükséges településrendezési
eszközök módosítását, a kiviteli tervek elkészítését, az építési engedélyezési eljárás
lefolytatását követően a munkálatok legkorábban 2022-ben kezdődhetnek meg.
MIÉRT AKADOZIK A SZÚNYOGGYÉRÍTÉS?
Február óta próbál eredményt elérni a városvezetés a hatékonyabb helyi szúnyog�gyérítés érdekében. Pilis Dániel alpolgármester többször fordult levélben a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (BM OKF), valamint egyeztetett
a katasztrófavédelem szerződött szakértői
partnerével, a Pannon-Bio-Kalibra Konzorciummal a biológiai gyérítés lehetőségeiről. Az alpolgármester a szomszédos
településekkel együttműködést kezdeményezett, mert a gyérítés hatékonysága
a régió településeinek összehangolt tevékenységén is múlik. Ha el is elindulna
az önkormányzati területeken a biológiai
gyérítés, még nem szűnne meg a szúnyoginvázió, mert a város teljes területének
mindössze 8%-a van önkormányzati tulajdonban. A magánkézben lévő területeken
is szükség lenne a lárvagyérítésre. Pilis Dániel alpolgármester úgy véli, hogy hos�szabb távon – az önkormányzat irányítása
mellett – meg lehet szervezni a lakossággal közösen végzett biológiai gyérítést. Eb-

Köszönetnyilvánítás
A szentendrei lakosok közül sokan a Szent Margit Kórházban
kialakított oltópontokon kaptuk meg a védőoltást, miután a
helyi háziorvos köszönettel oda irányított többünket. Példaértékű szervezés, emberbaráti környezet és hozzáállás, gyors
és flottul működtetett adminisztráció, fáradhatatlan oltóorvosok, asszisztensek. Udvarias rendőrök és katonák felügye-

lete, kedves önkéntesek segítőkészsége mellett a megjelenők
nagy száma ellenére várakozás nélküli oltakozás.
Valamennyi óbudai egészségügyi dolgozónak, szervezőnek,
önkéntesnek és további közreműködőnek köszönjük az áldozatos tevékenységet, amit a Covid-19 vírus elleni védőoltás
során nyújtottak!
Tisztelettel az Óbudán oltakozó szentendreiek

JAVASLATTÉTEL VÁROSI DÍJAKRA Az
önkormányzat várja a lakosok javaslatát
a kitüntető díjak jelöltjeire. Az ajánlásokat
2021. július 31-ig lehet megtenni. Olyan
személyek jelölését várják, akik a helyi
közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn
át folytatott kiemelkedő munkálkodást
hajtottak végre. A Városi Kitüntető Díjak
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II. 20.) Önk. sz., valamint
az azt módosító 38/2020. (X.11.) sz. rendelet értelmében a kitüntető díjak minden
évben egy személynek, vagy csoportnak
adományozhatók a képviselő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj
aktuális ciklusidőben a képviselő-testület,
valamint állandó bizottsága tagjai részére.
Szentendre Város Önkormányzat nevében
a kitüntetéseket a polgármester a 2021.
október 23-i városi ünnepség keretében
adja át. A javaslatok tételének menetéről
bővebben tájékozódhatnak: https://szentendre.hu/felhivas-varosi-kitunteto-dijak-javaslattetelere
VADON ÉLŐ ÁLLAT LAKOTT TERÜLETEN
Szentendre egyes részein rendszeresen
előfordulnak vaddisznók, rókák, borzok.
A vadon élő állatokat, ha lakott területen
jelennek meg, muszáj befogni, ártalmatlanítani, mert veszélyesek lehetnek, nagy
károkat okozhatnak, közegészségügyi és
állategészségügyi szempontból pedig
sokféle betegséget terjeszthetnek. A lakosságnak is nagy szerepe lehet abban,
hogy a lakott terület ne legyen vonzó az
állatok számára. Tavaly május óta a város
belterületén tíz rókát fogtak be, nyolc rókát, négy borzot és tizenkét vaddisznót
ártalmatlanítottak. Az állatok életének
kioltására csak a legvégső esetben kerül
sor. A belterületi fegyverhasználat szabályainak és a szigorú járványügyi eljárások
betartása mellett történik az elejtés.
Lakott területen megjelenő vadon élő állatok felbukkanásáról a következő lehetőségek valamelyikén tehet bejelentést
tenni, pontos név, cím és telefonszám
megadásával:
– a vadbejelentes@szentendre.hu e-mail
címen,
– a Városi Ügyfélszolgálat ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail címén,

vagy 06-26-300-407-es telefonszámán,
– illetve www.szentendre.hu honlapon
E-bejelentés formájában.
A város külterületi részei a Pilisi Parkerdő
Zrt. gondozásában vannak, a problémát
okozó vadmegjelenést a szentendre@pprt.
hu e-mail címen jelezhetik.
ÁLLAMI DÍJ DR. ZELENA ANDRÁSNAK
A szentendrei kutató a gyászterápiában
végzett kutatómunkája, a betegellátás és
kutatás területén elért kimagasló eredmé-

Dr. Zelena András | Fotó: BusinessChic

nyeiért vehette át a Batthyány-Strattmann
László-díjat Semmelweis Ignác születésnapja alkalmából 2021. június 29-én a Pesti Vigadóban. Dr. Zelena András az MTA
Kognitív Idegtudományi és Pszichológia
Intézetének, valamint a BGE Társadalomtudományi Intézetének tanszékvezető docense. Szakterülete a komplikált gyász, a
prae- és perinatális veszteség. A nemzet
tehetségeiért program keretében 2017ben és 2019-ben kutatói ösztöndíjas lett,
később elnyerte az Ország Egészséghőse
díjat. A gyöngyösi születésű harminchét
éves kutató 2016 óta él családjával Szentendrén.
ÚJ SZEMLÉLETŰ MÚZEUMPEDAGÓGIA
Együttműködési megállapodást írt alá
2021. június 22-én a Ferenczy Múzeumi

A megállapodás résztvevői a díszteremben

Centrum, Szentendre Város Önkormányzata és Szentendre valamennyi állami, egyházi és magán fenntartású oktatási intézmények vezetője a Városháza dísztermében. A
Ferenczy Múzeum szeptembertől városunk

általános és középiskolás diákjainak a tantervekhez kapcsolódó múzeumpedagógiai
programot indít. A gyerekek a tantermen
kívül, a múzeumokban szervezett oktatás
keretében kerülnek közel a műalkotásokhoz. A formális tanuláson kívül múzeumi
szakkör, nagykövet program, diák tárlatvezetők képzése, alkotónapok, táborok, játékos, tematikus programok, műhelyprogramok, kreativitást fejlesztő foglalkozások
színesítik a tananyagot, de az óvodások
sem maradnak ki a programból. Az őket
érintő művészeti foglalkozások már évek
óta zajlanak. A pandémia okozta szünet
után ismét folytatódik a Bánáti-Sverák
Művészetnevelési Program évente négy
foglalkozásból álló sorozata.
FÜRDÉS CSAK A KIJELÖLT HELYEKEN!
Dunában a kijelölt területeken kívül tilos
fürödni – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján közzétett tájékoztatóban, amelyben a fürdőzők,
vízi sportot űzők és a hajózók figyelmét
hívja fel a folyó veszélyeire. A visszatérő
ellenőrzések ellenére még mindig sokan
fürödnek tiltott helyen. Tavaly a Dunából
negyven holttestet emeltek ki, ebből négy
haláleset volt fürdőzéshez köthető. A BRKF
közlése szerint a tragédiák jelentős része
megelőzhető a fürdőzés „írott és íratlan”
szabályainak betartásával, felelős strandolással és sportolással. A Dunában fürdeni
csak Dunakeszi, Göd, Szentendre, Verőce,
Dunabogdány, Nagymaros, Kisoroszi, Ráckeve, Szigetcsép és Szigetszentmárton
település által üzemeltetett szabad strandokon lehet. Minden egyéb helyen a fürdőzés szigorúan tilos és életveszélyes!
KINYITOTTAK A KISMÚZEUMOK Az idén
hetvenéves szentendrei Ferenczy Múzeum (jelenlegi nevén Ferenczy Múzeumi
Centrum) ún. kismúzeumai ismét várják
a látogatókat. A Vajda Lajos Múzeumban
Balogh László festőművész kiállítása és a
Barcsay-díjasok tárlata tekinthető meg, a
Kovács Margit Kerámiamúzeumban pedig
ismét látható lesz a művész Úttörő kútja
című alkotása – hangzott el az intézmény
sajtótájékoztatóján. Prosek Zoltán igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a
múzeum különleges kísérletbe kezdett a
for profit IKON kiállítóterem üzemeltetésével. A megújított kiállítótér rendszeres
bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi
és a városhoz kötődő művészek számára,
akiket professzionális keretek között képviselnek Magyarországon és külföldön is.
A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy
idén megvalósulhat a MűvészetMalom középső szárnyának a felújítása, de sok más
izgalmas projekttel is készülnek a múzeum
munkatársai. A programokról bővebben
itt tájékozódhat: https://www.facebook.
com/ferenczymuzeumicentrum
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ben a lárvatenyésző helyeket jelentő nagy
vízfelületek magántulajdonosaival történő
együttműködésnek ugyanolyan fontos
szerepe van, mint a szórólapokon, a város
honlapján, közösségi oldalán, a Szentedre
és Vidéke újságban megjelent cikkeken
keresztül már megkezdett lakossági edukációnak, hiszen a lárvatenyészésre alkalmas zöld- és vízfelületek csupán töredéke
felett rendelkezik az önkormányzat saját
hatáskörrel.

MANK-KIÁLLÍTÁS REKORDOKKAL Sikerrel
zárult a MANK első idei kiállítása. A Keserü
Ilona munkáiból – közül több első alkalommal kiállítva – a szentendrei Fő téren, az
ÚjMűhely Galériában nyílt tárlat keretében
árusított valamennyi, összesen negyven
alkotás kelt el, továbbá egy hónap alatt
csaknem háromszáz látogató kereste fel
a galériát. Keserü Ilona 1979 és 1984 közötti alkotói időszakában jelentős szerepet
játszott Szentendre. A Szentendrei Régi
Művésztelep nyári műterembérlőjeként
aktívan részt vett a város művészeti életében is, az egykori Szentendrei Grafikai
Műhelyben pedig számos szitanyomatot
készített. A fenti tárlat helyszínének elődje,
az egykori Műhely Galéria 1983-ban adott
helyet Keserü Ilona Rajzok, szitanyomatok
című önálló grafikai kiállításának.

is. Az országos ritkaságnak számító épület
festési, javítási munkálatai várhatóan július
közepére befejeződnek. A Rákóczi utca 1.
szám alatt álló épület „őse” minden bizon�nyal már a török időkben is állhatott, ezért
a rekonstrukció során az egész építményt
védik, hogy használható legyen és minél
eredetibb formájában tudjon tovább tündökölni.
MÚZEUMI MŰVÉSZTELEP Kéthetes művésztelepet indított az idén hetvenéves
Ferenczy Múzeum. Prosek Zoltán igazgató
meghívására az idei művésztelepi alkotásban Borsos János, Csontó Lajos, Dobokay
Máté, Ember Sári, Erdélyi Gábor, Lőrinc Lilla,
Tranker Kata, Vécsei Júlia és Vincze Ottó
vettek részt. A képzőművészek a kéthetes
művésztelep idején a Barcsay Múzeum

ÉLES LŐGYAKORLATOK IZBÉGEN A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia július
20., 21. és 22-én is tart éles lőgyakorlatokat
Izbégen. Az érintett napokon a lőtér területére 06:00 órától 24:00 óráig belépni tilos
és életveszélyes.
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MEGÚJUL A NÉPMŰVÉSZETEK HÁZA Hamarosan befejeződnek a Népművészetek
Háza utcafronti homlokzatának felújítási
munkálatai. A Ferenczy Múzeumi Centrum
igazgatójának kérésére a Városi Szolgáltató
NZrt. a Népművészetek Háza épületén közszolgálati szerződés keretében esztétikai
festést, javítást végez. A múzeum kezelésében lévő, a város történelmi központjában
álló, műemléki épület homlokzatán festés előtti vakolatjavítást végeztek, és már
megtörtént az első festékréteg felvitele

FMC Művésztelep 2021 | Fotó: Deim Balázs

termeit vették birtokba. Ez idő alatt Szentendre különleges helyszíneire az „idegenvezető” Vincze Ottó képzőművész volt, aki
szentendreiként fontosnak érezte, hogy ne
csak a turistalátványosságokat, de a város kevésbé ismert arcát is megmutassa
alkotótársainak. A művésztelep a jövőben
is minden nyáron vendégül lát meghívott
művészeket.

A MEGSZÉPÜLT FERENCZY-KÖZ Példaértékű lokálpatrióta civil kezdeményezéssel és összefogással újult meg
a Ferenczy-köz környéke és a Ferenczy-ház déli homlokzata. Ez utóbbi egy

A megújult Ferenczy-köz | Fotó: szentendre.hu

neve elhallgatását kérő szentendrei lakos
fejéből pattant ki, aki sétára hívta tavaly
novemberben Fülöp Zsolt polgármestert
és a városvezetést, ahol megbeszélték,
hogy mit lehetne tenni. Sajnos a Ferenczy-ház többmilliós renoválására a város
nem tudott keretet biztosítani, de a sétát kezdeményező helyi lakos felajánlást
tett az oldalsó homlokzat felújítására. A
hivatal támogatta az ötletet, a felújítás
el is készült. Itt azonban nem állt meg
a projekt: a TDM „örökbe fogadta” a Ferenczy-közt és a Kívánságok terét, virágokat és kaspókat vásárolt, és a város
munkatársai megszépítették ezt a részt
is. A Kívánságok terével összefonódott
lépcső és környéke egyedi hangulatot
árasztó, szemet gyönyörködtető hely
lett. A városszépítő civil összefogás és
a TDM iroda örökbefogadási programjának következő kegyeltje a Hild-lépcső és
környéke lesz.

VÁROSRÉSZI KÖLTSÉGVETÉS
Július 5-től lehet szavazni a városrészi költségvetésre. Lezajlottak
a társadalmi testületek ülései, kiválasztották azt az öt-öt javaslatot,
amelyekre városrészenként szavazni lehet.
A szavazás 2021. július 5-én hétfőn kezdődött
a Városrészi Költségvetés oldalán
www.varosreszi.szentendre.hu/szavazhato-javaslatok
Városunk önkormányzata 2021-ben indította el a Városrészi Költségvetés programot, melynek megvalósítására ötven millió forintot
különítettek el. Ennek köszönhetően Szentendre lakói közösen
dönthetnek arról, hogy mire költse a város a tíz városrész rendelkezésére álló öt-öt millió forintot, hogy közvetlen környezetünk
élhetőbb, szerethetőbb és otthonosabb legyen.
A javaslatokat, amiből több mint hétszáz érkezett be, online és
papír alapon is be lehetett küldeni május 2-ig, feldolgozásuk június
2-ig tartott. A városrészenkénti öt-öt témát társadalmi testületek
választották ki. A testületekbe a képviselők mellé összesen negyvenkilenc önkéntes jelentkezett. Városrészenként három-nyolc fős
testületek döntöttek a javaslatokról, melyek már böngészhetők a
városi honlapon. A szavazatok július végéig adhatók le.
A szavazólapot keresse lapunk 17. oldalán!

www.varosreszi.szentendre.hu

Szentendrei sportélet
Pál Gábor önkormányzati képviselővel, a Jóléti Bizottság
elnökével a bizottságban folyó munkáról beszélgettünk,
megkérdeztük mi a helyzet a V8 uszodában és azt is,
hogyan alakul az izbégi focipálya sorsa.

szentendreiek sajnos harmadrangú polgárnak érezhetik magukat.
A bizottsághoz tartozik a városi sportélet
is. A közösségi médiában az utóbbi időben
a V8 uszoda nyitvatartásának csökkentése a téma, illetve a sávkiosztások. Mik
a tervek, hogyan lehet megnyugtatóan
rendezni az uszoda körüli vitákat?
A sport területén önkormányzati szintű
restartot csinálunk, ami azt jelenti, hogy
elkészítünk egy sportkoncepciót, a sportegyesületekre és a városi sportéletre vonat-

tételre, például egy épület kapujának
renoválására. Egyedi támogatásokat pedig nem kap Szentendre, még a 2017-es
kormányhatározatban megígért turisztikai célúakat sem a főtéri Kereskedőház és
Templomdomb felújítására. Nem tudunk
Felcsúttal versenyezni, ahol stadion, kisvasút, mesterséges sziget és minden más
is épül. A Szentendrénél jóval szerényebb
épített örökséggel és lakossággal rendelkező Fejér megyei településen szinte
mindennapos hír, hogy 1,5 milliárd forintot
kapnak „árvízcsúcs-csökkentő tározó környezetének turisztikai célú fejlesztésére”.
Míg nálunk elképesztően nagy szükség
lenne az épített környezetünk megőrzésére, rehabilitációjára, Felcsúton már lassan
nem tudnak mit kitalálni, mit építsenek a
fejlesztési közpénzekből. Ehhez képest a

kozó átfogó információk alapján. Az a cél,
hogy egy olyan XXI. századi koncepciót
dolgozzunk ki, amely nemcsak egy-két
évre, hanem hosszabb távra megalapozhatja a szentendrei sportélet működtetésének rendszerét. Gerincét a tömegsport
alkotja, de természetesen a versenysportot és az egyesületeket sem hagyjuk
ki – a sportkoncepciót kialakító szakmai
grémium számba veszi a helyben működő
egyesületeket is. A koncepció még idén
elkészül, ősszel bemutatjuk, és utána dönt
majd róla a testület. Szeretnénk, ha újjá
éledne a városi és a diák sportélet, illetve
szeretnénk, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat elismerésben
részesítsük. A szükséges pénzforrásokat
elsősorban pályázati úton kívánjuk előteremteni.

Szentendre óriási adottságokkal rendelkezik a vízi sportok terén is, ami jelenleg
– finoman szólva – kiaknázatlan. Bár a városi csónakház a kajak-kenu szövetség
támogatásának köszönhetően megújul,
de még mindig rengeteg fejlesztésre van
szükség, úgyhogy az evezősportoknak
különös figyelmet kell kapnia a koncepcióban.
Mi a helyzet a V8 uszodával, ahol bejelentették, hogy reggel hat óra helyett csak
nyolckor nyitnak ki?
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Milyen ügyek tartoznak Jóléti Bizottsághoz?
A Jóléti Bizottsághoz tartoznak a szociális ügyek, az egészségügy, a sport és az
önkormányzati bérlakások kérdésköre,
beleértve a szociális és piaci alapú lakóingatlanokat is.
Hány ilyen lakással rendelkezik a város?
Mintegy 270 lakással, közöttük akadnak
üresen állók is. Ezek azért üresek, mert
az épületek állaga nagyon leromlott, akár
életveszélyes, illetőleg rehabilitációra van
kitűzve. Ilyen rossz állapotú épület például a Kossuth Lajos-Petőfi utca sarkán álló
bérház, amelynek a teljeskörű felújítása
(tetőszerkezet rekonstrukció, injektálásos
szigetelés, stb.) több száz millió forintba
kerülne. Ezen ingatlanok egy részét szeretnénk a piaci szereplőket bevonva, de
nem eladva hasznosítani. A terveink szerint
a majdani bérlő újítaná fel az ingatlanokat,
de a tulajdonjog a város kezében maradna. A sok rossz állapotú bérház felújítására
akkor sem volt pénze a városnak, amikor
nem volt semmifajta kormányzati elvonás,
kivéreztetés, vagy covid-járvány. Ugyanakkor nem szeretnénk ezeket a lakóingatlanokat eladni. Sajnos pályázati források
sem állnak rendelkezésre önkormányzati
bérházak teljeskörű felújítására, különösen nem műemléki, vagy műemlék jellegű
ingatlanokra, maximum egy-egy kisebb

Pál Gábor | Fotó: Bellai László

A korai nyitvatartást nagyon kevesen
vették igénybe, állítólag egy kézen meg
lehetett számolni, hányan éltek ezzel a
lehetőséggel a nyári időszakban. A V8
ügyvezetője, dr. Juhász László elmondása szerint komoly veszteséget okozott az
uszodának, nem érte meg a korai nyitvatartás. Lehet, hogy ősszel visszaáll a korábbi nyitási rend.
A másik felháborodást az okozta, hogy
nem tudott mindenki szerződést kötni,
aki szeretett volna. A gyógyúszók egy
Emmi-rendelet miatt nem tudnak az uszodában maradni, ugyanis a rendelet értelmében a V8-ban nincsenek meg az ehhez
a szükséges feltételek. A városnak ebbe a
kérdésbe semmilyen beleszólása nincs. A
sávbérletekkel kapcsolatban hangsúlyoznám, hogy Juhász László vezetése alatt

nincsenek szemhunyások, visszaélések,
kettős mérce. Nincsenek kiváltságosok,
csókosok, baráti egyesületek és edzők.
Mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, persze vannak, akiknek ez nem
tetszett.
Fontos megemlíteni, hogy a lakosság
számára is biztosítva van az úszás lehetősége, a sportegyesületek – akik többnyire szentendrei gyermekeket oktatnak
– alapvetően szeptembertől kora nyárig
aktívak az uszodában, de ebben az időszakban sem szorulnak ki a hobbi vagy
szabadidős úszók a sportlétesítményből.

A hétvégeken például általában teljesen
szabad az uszoda.
Mi a helyzet az izbégi focipályával?
Hasznosítási pályázatot írtunk ki a pályára. A cél az, hogy a bérlő egy jól karbantartott pályát hozzon létre sportcélú fejlesztések révén, úgyhogy a pályázatban
megfelelő garanciákat kérünk a sportpálya fejlesztésére. Nekem egy kérésem
volt, hogy ha nem is kizárólag futball céljára lesz hasznosítva az új pálya, a futball, mint sportág ne legyen száműzve
a területről. Eddig a Szentendre Városi
Sportegyesület (SZVSE) – ami egy ma

gánegyesület, nincs köze a szentendrei
önkormányzathoz – használta a focipályát, de a baseball-pályát és a Vadon területét is ő tartotta karban. A Vadon és a
baseballosok az SZVSE számára fizették
a bérleti díjat, cserébe az egyesület gondoskodott a pályák és környékük rendbetartásáról. Sajnos a focipálya – különösen
a kis műfüves pálya – jelenleg balesetveszélyes, elhanyagolt állapotú. A hasznosítás után természetesen továbbra is csak
sportfunkciót tölthet be a szóban forgó
izbégi terület.
-zzs-

Középiskolai körkép
Május végével lezárultak a középiskolai felvételik. Sok szentendrei diáknak
kellett azzal szembesülnie, hogy választott iskolájába nem nyert felvételt,
noha tanulmányi eredményei és pontszámai átlag felettiek voltak. Szentendrei
középiskolákat és a Váci Tankerületet kérdeztük arról, hogy mi lesz az ő sorsuk.
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A megkeresett középiskolák mind túljelentkezésről számoltak be. Az átalakított
szerkezetű Petzelt József Technikum és
Szakképző Iskola igazgatóhelyettese, Lukácsné Németh Klára a jelentkezők számának emelkedését a szakmai képzésekkel
magyarázta.
– Az előző tanévekhez képest a hozzánk
jelentkezők száma megnőtt, köszönhetően
a szakképzés átalakításának és iskolánk
elismertségének. Nem véletlenül találják
vonzónak a felvételizők az újfajta technikusképzést, hiszen diákjaink az érettségi
bizonyítvány mellé technikusi végzettséget is szereznek. Iskolánkban kereskedő- és webáruházi technikus, valamint
vendégtéri szak-technikus képzéseken
fogadjuk a hozzánk érkező fiatalokat. A
mostani tanévhez képest ősztől nagyobb
létszámmal tudjuk indítani ezeket az osztályokat. Ugyanez a létszámemelkedés
mutatható ki a szakképző iskolában, ahol
a jelentkezők három év alatt szakács, cukrász, kereskedelmi értékesítő és karos�szérialakatos szakmát szerezhetnek, majd
további két év tanulmányokat követően
érettségi vizsga letételére is kínálunk lehetőséget.
A Ferences Gimnázium pontos számokat
közölt: hat évfolyamos képzésükre két és
félszeres, négy évfolyamos képzésükre
négyszeres túljelentkezés volt. Az ide felvételizők 10%-át nem hívták be szóbelizni.
A négyosztályos gimnáziumba jelentkezők közül 116 fő jutott tovább a szóbelire,
a hatosztályos gimnáziumba 146 főt hívtak
be az írásbeli felvételije alapján. A gimná-

ziumba felvételt összesen 90 fő nyert – a
jelentkezők mindössze 31%-a.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium különböző tagozatait összesen ötszázhuszonegy diák jelölte meg a
felvételi lapon, ebből ötvenhatan nyertek
felvételt – a jelentkezők 11%-a.
„A Móricz Gimnáziumba hatszázhúsz felvételiző adta be jelentkezését, a tapasz-

véges.” A négy induló osztályba valamivel
több, mint százhúsz tanuló nyert felvételt,
ez az összes jelentkező mintegy 20%-a.
A Váci Tankerület szerint azonban nincs ok
aggodalomra, mivel az állami fenntartású
iskolákba vágyó diákok közül mindenkinek jutott férőhely. „Júniusban már minden érintett tanuló tud arról, hogy hol kezdi
meg a 9. osztályt. A középiskolák első kör-

Tanterem a Móricz gimnáziumban | Fotó: Bellai László

talatok alapján kb. 50-60% jelölhette meg
első helyen az iskolát” – írja Kerezsi Csaba
igazgató. „A felvételizők száma folyamatosan emelkedik, a tavalyi évhez képest
pontosan száz fővel lettek többen. A térségben lévő nyolcadikos tanulók száma
nőtt, igaz, nem ilyen mértékben. A változás
tendenciaszerű, bár nyilván a növekedés

ben április 27-ig értesítették a tanulókat
a felvételi eredményről. Ha fellebbezést
nyújtottak be, akkor is június 1-jén kézhez
kapták az eredményt.
A tankerületnek nincs tudomása olyan
tanulóról, aki bizonytalanságban van a
jövőjét illetően, mindemellett Szentendrén és környékén nemcsak tankerületi

jelentkeznek. Sőt, bizonyos iskolák speciális tagozatain egyre gyakoribbá vált az
utóbbi években, hogy budapesti, főként
III. kerületi tanulók nyernek felvételt. „A
sokoldalú szakmai oktatás miatt iskolánkba nem csak szentendrei tanulók jelentkeznek, Dunabogdánytól Budapestig
terjed intézményünk vonzáskörzete” – írja
Lukácsné Németh Klára, a Petzelt Technikum igazgatóhelyettese. Ugyanakkor a
legtöbb iskolában döntően szentendrei
többség uralkodik: a Ferences Gimnázium tanulói között a szentendrei lakosok
aránya körülbelül 70%. „Azonban figyelembe kell venni, hogy az állandó lakcím nem jelent mindig itt tartózkodást,
és fordítva” – figyelmeztet Golub Eszter,
gazdasági vezető. „A 70%-os tapasztalati
arány a korábbi évekből azt jelenti, hogy
tudtuk: Szentendrén él a diák.” A Rákóczi
Gimnázium induló osztályaiban a diákok
mintegy fele szentendrei, a Móriczban ez
az arány nagyjából egyharmad. Verebélyi
Ákos tankerületi vezető szerint nem kell
attól tartani, hogy a budapesti diákok kiszorítják az azonos vagy kicsit gyengébb
eredményekkel felvételiző szentendrei
diákokat. „Előfordul, de nem jellemző,
hogy Budapestről Szentendrére jönnek
középiskolába. Erre vonatkozóan sem tudunk teljeskörű adatokkal szolgálni, mert
egyházi és alapítványi iskolák is vannak a
térségben. A tankerület fenntartásában

lévő szentendrei középiskolák esetében
a 2021/2022 tanévben százkilencvennégy
tanuló kezdi meg a 9. osztályt, közülük
huszonöt fő budapesti, amely mindös�szesen 12,8%.”
A helyi diákok előnyben részesítését a
központi felvételin jogszabály tiltja, ezért
a legtöbb állami fenntartású iskolának erre
nincs lehetősége. „A középiskolákba a központi felvételi eljárás során kerülnek be a
tanulók, nem lakóhely vagy iskolai körzet
alapján, mint az általános iskolák esetében, így nem merülhet fel a helyi tanulók
előnyben vagy hátrányban részesítése
pusztán bejelentett lakcím alapján, maga
a felvételi rendszer sem alkalmas erre”
– magyarázza Verebélyi Ákos. Egyedül a
Móricz gimnázium speciális tagozatai esetében van lehetőség a szentendrei diákok
pozitív diszkriminációjára, ez azonban csak
néhány esetben számít döntő faktornak:
„Az azonos felvételi pontot elért tanulók
rangsorolása során lehet némi előnyben
részesíteni a dunakanyari diákokat. Élünk
is ezzel a lehetőséggel, de ez csak egy-két
esetben befolyásolja a tanulók felvételét”
– írja Kerezsi Csaba, igazgató. „Valószínűleg a véletlen hozta így, de az idei évben
az óbudai diákok száma – mely évről évre
nőtt – húsz alá csökkent, a felvett tanulók
meghatározó többsége Szentendréről és a
Dunakanyar településeiről érkezik.”
-vj-

Megalakult a Czája Mátyás Ferences DSE
A TAO támogatásoknak, a gyerekállomány növekedésének is köszönhető, hogy
országszerte gombamód szaporodnak az új egyesületek. Szentendrén egy nemes
cél is vezérelte az új egyesület létrejöttét. Tóth Gyulával, a Ferences Gimnázium
testnevelő tanárával és az új egyesület elnökével beszélgettünk.
Mi hívta életre az egyesület megalakulását?
Tóth Gyula: Személyes történettel kell
kezdenem. Egy jó barátom, most már
kollégám ajánlására kerültem kapcsolatba a Szentendrei Ferences Gimnáziummal 2017 tavaszán. A csarnok építése
akkor már a tervezési stádiumban volt.
Mind testnevelő tanárnak, mind edzőnek nagyon csábító volt számomra
egy ekkora beruházás lehetőségeinek
a kiaknázása. Még az ország másik részéről is érdemes volt élni vele, hiszen
Miskolcon hasonló tervekkel rendelkező
iskola tagjaként már volt tapasztalatom
a sport és a testmozgás infrastruktúrájának ilyen nagy mértékben történő támogatásában.
A fejlesztés legnagyobb előnyeként,
tisztelegve egy méltó testnevelő kolléga emléke előtt, alapítottuk meg a Czája Mátyás Ferences DSE-t, nem titkolva,
hogy bázisiskolaként is, megtöltsük élettel a csarnok falait. A meglévő rendkívül

családias és közvetlen légkör, amit a
gimnázium falain belül érezni lehet, most
egy új faktorral bővül, hiszen az eleddig is
sportos ifjúság, nemzetközi eredményekkel is büszkélkedve, méltó környezetben
űzheti választott sportágát. Ennek szerettünk volna teret és keretet adni.
Kizárólag a Ferences Gimnáziumba járó
gyerekek lehetnek az új egyesület tagjai?
T. Gy.: Az egyesület elsődleges célja,
hogy a Ferences Gimnázium, mint bázisiskola, nevelő-oktató tevékenységét
segítse, tagjai részére a rendszeres test
edzés, sportolás és a versenyzés lehetőségét biztosítása, de természetesen
minden sportolni vágyó fiatalt várunk.
Mi lesz a fő sportág? Mik a jövőbeni tervek?
T. Gy.: A fő irányvonalunk a kosárlabda,
de minden olyan jellegű sportág, ami
a diákság és az érdeklődők igényeinek
megfelelőek, szóba jöhetnek. Kosárlabdában, elsősorban a lány vonalat szeret-

Tóth Gyula

nénk erősíteni. Középtávú terveink között
szerepel a diákolimpiákon kívül a országos versenyeken való részvétel is.
Sikerekben gazdag és örömteli munkát
kívánunk az edzőknek és a teljes szakmai
stábnak, bízva abban, hogy a jövőben nem
csak diákolimpia vonalon, hanem országos bajnokságokban is szép eredményeket fognak elérni.
Gergi Erna
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fenntartású iskolák vannak, hanem alapítványi és egyházi iskolák is. A tankerület ezek adataival nem rendelkezik” – írja
Verebélyi Ákos tankerületi igazgató. „Ha
valaki mégsem nyert felvételt, akkor pótfelvételi eljárásban vehet rész augusztus
folyamán, de ennek ügyintézése már
egyénileg történik. Az Oktatási Hivatal
honlapján elérhető a pótfelvételi vizsgát
szervező intézmények listája. Amennyiben még így sem sikerül helyet találni, az
Oktatási Hivatal maga jelöl ki intézményt a
tanulónak.” Az azonban előfordulhat, hogy
egy, a saját városában felvételt nem nyerő
diák számára csak másik település iskolájában akad férőhely. „A középiskolai férőhelyek számát nem tankerületi szinten kell
vizsgálni, hiszen a tanulók az országban
bármely középiskolába jelentkezhetnek
és felvételt nyerhetnek. Megerősíteni tudom azt, hogy a Váci Tankerületi Központ
soha nem kapott jelzést vagy segítségkérést arra vonatkozóan, hogy egy tanuló
egyáltalán nem tudott bejutni egyetlen
középiskolába sem. Ha ilyen előfordulna,
a szülő vagy tanuló természetesen kapna
segítséget, információt.”
Azoknak a szentendrei diákoknak, akik a
városi intézményekbe nem nyernek felvételt, más településeken, leggyakrabban
Budapesten kell próbálkozniuk. Emellett
a legtöbb helyi iskolába nem csak Szentendréről, hanem az egész Dunakanyarból

I S T E R- N APOK
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
július 17. szombat 18:00
PETRUSKA
Petruska András dalszerző-énekes az igényes könnyűzene hazai
képviselője. Szuggesztív, közvet-

július 18. vasárnap 20:00
TALAMBA
A Tour De Drums közönségbarát
koncerten interaktív megoldások, a Talambára jellemző
humorral fűszerezett, ötletesen
kivitelezett műsorelemek és a
gyorsan fülbemászó, ritmusos
dallamok gondoskodnak arról,
hogy mindenki emlékezetes
élménnyel gazdagodjon.
POSTÁS STRAND

len előadásmódjával, tartalmas
dalaival meghatározó szereplője
a hazai fiatal zenészgenerációnak.
július 17. szombat 20:00
PÁL ISTVÁN „SZALONNA” ÉS

július 16. péntek
16:00 – 18:00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS KYRÚVAL
17:00 DÉLUTÁNI JÓGA KENDER
KRISZTÁVAL

BANDÁJA
A magyar népzenei élet közismert szereplői. Koncertjeiken
megszólalnak a Kárpát-medence
legszebb dallamai. Muzsikájuk
szerte a világon hirdeti a magyar
zene szépségét.
július 18. vasárnap 16:00
SZABÓ ENIKŐ ÉS ZENEKARA
Szabó Enikő és zenésztársai
első lemezükkel egy teljesen új,
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egyedi hangvételű, stílusteremtő zenei anyagot alkottak meg,
melyben az énekesnő dalszerzőként is debütált. A dalokban
népzenei, világzenei motívumok,
valamint a jazz és underground
zene motívumai is fellelhetőek.
július 18. vasárnap 17:30
GÓBÉ
A 2007-ben alakult Góbé zenekar

július 17. szombat
09:00 NAPÜDVÖZLET JÓGA
KENDER KRISZTÁVAL
10:00-16:00
VÍZISPORT-PROGRAMOK
FESTÉS WORKSHOP HOPKA
KÁROLLYAL
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
KYRÚVAL
július 18. vasárnap
09:00 NAPÜDVÖZLET JÓGA
KENDER KRISZTÁVAL
10:00-16:00
VÍZISPORT-PROGRAMOK
FESTÉS WORKSHOP HOPKA
KÁROLLYAL
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
KYRÚVAL
TOURINFORM IRODA
Dumtsa Jenő utca 22.
www.iranyszentendre.hu

merészen, kísérletező kedvvel
nyúl az autentikus zenéhez.
Akusztikus hangszereken népdalokat játszanak, megkötések
nélkül, könnyűzenei stílusok
között kalandozva.

július 17. szombat 11:00
SZENTENDRE A DUNÁRÓL
NÉZVE – a Szentendrei TDM
városismereti sétája
Indulás: Tourinform Iroda

Szinesztézia – ősbemutató
Műalkotások vonzásában
Július 29. csütörtök 20:30
Szentendrei Teátrum
MűvészetMalom udvara (Bogdányi u. 32.)
Izgalmas, rendkívül látványos összművészeti
ősbemutatóra készül a Szentendrei Teátrum a
Ferenczy Múzeumi Centrummal és a Kőszegi Várszínházzal. Képek, fények, hangulatok,
reflexiók, zene, táncmozdulatok együtthatása a vetítővásznon és a színpadon. Gergye
Krisztián Társulata új produkciójában a képzőművészet és a tánc párhuzamaira fókuszál.
A szinesztézia performansz-etűdök füzéréből
áll, melyek két előadó, Nagy Csilla és Gergye
Krisztián, egy-egy gondosan kiválasztott
műalkotásra adott reflexióit helyezi egymás
mellé. A Ferenczy Múzeumi Centrum kurátora
Kigyós Fruzsina több tízezer kép közül ajánlott műveket. Így alakult ki az előadáshoz az a
sorozatot, ami 27 műből áll, és a füzérből egy

július 18. vasárnap 15:00
SZENTENDRE A DUNÁRÓL
NÉZVE – a Szentendrei TDM
városismereti sétája
Indulás: Tourinform Iroda

KONCERT
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
július 16. péntek 20:00
SÖR ÉS FŰ
július 23. péntek 19:00
KRONOSZENTENDRIKUS INPAUSEIBULUM
Pause Ócsai gyökerekkel rendelkező, budapesti underground
zenekar.
július 30. péntek 20:00
THE PONTIAC
„A Quimby és a Foo Fighters
szerelemgyereke.” Az autentikus
amerikai életérzéssel átitatott
blues-rock és a hazai alter
keserédessége találkozik a The
Pontiac dalokban.
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi utca 32.
www.szentendreiteatrum.hu
július 24. szombat 20:00
BORBÉLY MŰHELY FEAT. LÁSZLÓ ATTILA
A szentendrei Barlangban közel
két évtizede működő Borbély
Műhely klub a hazai jazzélet
referenciapontjává vált. Az
Artisjus, eMeRTON, Lovagkereszt, Szabó Gábor és Liszt-díjas,
a Vujicsics együttes tagjaként
pedig Kossuth-díjat is elnyert
Borbély Mihály és muzsikustársai
– egy nagyszerű vendégszólistával kiegészülve – különleges

történet nélküli történet alakult ki. A kétfelvonásos táncelőadásban a műveket meg lehet
nézni kinagyítva, részleteikben, kivetítve, illetve az összművészeti előadás szünetében a
nézők egy kiállítás keretében megtekinthetik
az eredeti műveket is.

koncerttel színesítik Szentendre
nyári kulturális rendezvénysorozatát.
augusztus 6-7. péntek-szombat
20:30
A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA
Szcenírozott, vizuál-operakoncert Bartók Béla születésének
140. évfordulójára.

E LŐADÁS
Ferenczy Múzeumi Centrum
Kossuth Lajos utca 5.
július 22. csütörtök 18:00
SZENTENDREI ÉPÍTÉSZSZALON – építészet-hermeneutikai
sorozat
Világsztár építészek II. – Steven
Holl, Peter Zumthor, David Chipperfield, Jean Nouvel építészete.
Új impulzusok, új irányzatok az új
építészetben.
Vendég: Kovács Dániel a KÉK
kuratóriumi tagja, a MÉM-MDK
Magyar Építészeti Múzeum
munkatársa

SZÍ NHÁ Z
SZENTENDREI TEÁTRUM
MűvészetMalom
Bogdányi utca 32.
július 16. és 17. 20:00
DENIS KELLY: ÁRVÁK magyarországi bemutató
Lovas Rozi, Lengyel Tamás,
Molnár Áron. Rendező: Horváth
János Antal
Dennis Kelly kamaradrámája
egy lebilincselő krimi történetén
keresztül mesél az előítéletekről,
a gyűlöletkeltésről, a társadalmi
rétegek szétszakadásáról, a társadalomban pattanásig feszülő
félelemről és bizonytalanságról,
vagyis arról, ami a legjobban
meghatározza a mindennapjainkat.
július 22. csütörtök 19:30
CSEHOV: 3NŐVÉR – fiktív dokumentáció két részben
A Soltis Lajos Színház és a Szentendrei Teátrum produkciója
július 25. vasárnap 20:00
LOVE LETTERS
A Love Letters című kétszemélyes színdarab az amerikai szerző
egyik leggyakrabban játszott
műve, amely mosolyogtató és
könnyfakasztó jeleneteivel a
világ számos színházában aratott
már hatalmas sikert.
július 29. csütörtök 20:30
SZINESZTÉZIA – műalkotások
vonzásában ősbemutató
Kép-performansz és pop-up
kiállítás. Válogatás a Ferenczy
Múzeumi Centrum gyűjteményéből.

július 31. szombat 20:00
KÉSEI TALÁLKOZÁS
Éjszakánként elég meghökkentően viselkedik a tengerparti
gyógyszálló egyik idős hölgylakója: mezítláb átmászik az ablakon, kiszökik a szanatóriumból,
énekel a holdfényes kertben,
sirályokat etet. Éjjeli bohém
kiruccanásaival persze felrúgja
az intézmény szabályait.
augusztus 13-14. péntek-szombat 20:30
CSEND ETŰDÖK
Egy egyetemista lány, egy
huszonéves zenész, egy vlogger,
egy nagymama, egy negyvenes
férfi… Öt alak, akikkel már mind
találkozhattunk valahol – vagy
akikben akár magunkra ismerhetünk. Szokol Judit és Fabacsovics Lili drámája, a Szentendrei
Teátrum ősbemutatója öt
párhuzamos történeten keresztül foglalkozik napjaink egyik
legaktuálisabb témájával, az
elmagányosodás jelenségével.

K I Á L 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.
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. 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.

Török Katalin
szentendre a századfordulótól
az ezredfordulóig

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.
július 16. péntek 17:00
TÁRLATVEZETÉS: KINCSKERESÉS, KALAND, TUDOMÁNY
Pillantsunk bele ebbe az izgalmas világba és lássuk meg, hogy
ki lesz a következő kincskereső!
A tárlatvezetés belépőjeggyel
látogatható.
2021. június 20. – december 31.
SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁROS – A Castrumtól a Kereskedőházig
Szöveg: Fábián Laura, Ottományi
Katalin, Sz. Tóth Judit.
Tudástár: Krizbainé Szabó Éva
IKON KIÁLLÍTÓTÉR / VAJDA LAJOS MÚZEUM
Hunyadi utca 1.
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

társadalom / közélet / kultúra

A tízrészes sorozat 6. előadásának címe és ideje:

A hetvenes évek
metamorfózisa
Új múzeumok, dübörgő idegenforgalom, épülő lakótelepek

2021. JÚLIUS 28. 18:00
P’Art Mozi, Szentendre, Duna-korzó 25.

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.
P’ART MOZI
www.partmozi.hu
Facebook: P’Art Mozi
július 8. – augusztus 16.
„B L K M L K” FEKETE TEJ
Kiállítás Buchholz Zoltán képeiből

ST. AND ART CAFÉ GALÉRIA
Szentendre, Péter-Pál u. 3.
július 21. – augusztus 29.
VARGA ZSÓFI KÉPZŐMŰVÉSZ
KAMARATÁRLATA
Megnyitó július 21-én szerdán
17-19 óráig
A kiállítás szerdától vasárnapig,
naponta 10-18 óráig látogatható.

MOZI
P’ART MOZI
www.partmozi.hu
Facebook: P’Art Mozi
július 14. szerda
18:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK [115’] (16)
20:00 SZÖRNYELLA [134’] (12)
19:00 FŰZFA [101’] (16)
július 15. csütörtök
16:00 LELKI ISMERETEK [106’]
(12)
18:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK [115’] (16)
20:00 BECSÚSZÓ SZERELEM
[92’] (12)
19:00 HAB [89’] (12)
július 16. péntek
16:00 TOM ÉS JERRY [101’] (6)
18:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK [115’] (16)
20:00 BECSÚSZÓ SZERELEM
[92’] (12)
19:00 KEDVES KÉM [84’] (12)

15 — programajánló

A szinesztézia performansz-etűdök füzéréből áll, melyek két
előadó, Nagy Csilla és Gergye
Krisztián egy-egy gondosan
kiválasztott műalkotásra adott
reflexióit helyezi egymás mellé.

július 17. szombat
16:00 RAYA ÉS AZ UTOLSÓ SÁRKÁNY [114’] (6)
18:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK [115’] (16)
20:00 BECSÚSZÓ SZERELEM
[92’] (12)
19:00 KEDVES KÉM [84’] (12)
július 18. vasárnap
16:00 LUCA [95’] (6)
18:00 MINARI – A CSALÁDOM
TÖRTÉNETE [115’] (12)
20:00 BECSÚSZÓ SZERELEM
[92’] (12)
19:00 ŰRPIKNIK [80’] (12)
július 21. szerda
16:00 NYÚL PÉTER 2.: NYÚLCIPŐ
[85’] (6)
17:30 SZÖRNYELLA [134’] (12)
20:00 ŰRPIKNIK [80’] (12)
19:00 KEDVES KÉM [84’] (12)

július 31. szombat
16:00 SZILAJ: ZABOLÁTLANOK
[87’] (6)
18:00 SZÖRNYELLA [134’] (12)
20:15 MINARI – A CSALÁDOM
TÖRTÉNETE [115’] (12)
19:00 HAB [89’] (12)
augusztus 1. vasárnap
16:30 SZILAJ: ZABOLÁTLANOK
[87’] (6)
18:15 HALÁLOS IRAMBAN 9.[145’] (16)
19:00 ŰRPIKNIK [80’] (12)
augusztus 4. szerda
16:30 SZILAJ: ZABOLÁTLANOK
[87’] (6)
18:15 HANG NÉLKÜL 2. [96’] (16)
19:00 KEDVES KÉM [84’] (12)
BARLANG / KERTMOZI
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu

16 — programajánló

július 15. csütörtök 21:00
BUÉK
magyar dráma, vígjáték, 2018

július 23. péntek
16:00 SZILAJ: ZABOLÁTLANOK
[87’] (6)
18:00 BECSÚSZÓ SZERELEM
[92’] (12)
20:00 FEKETE ÖZVEGY [133’] (16)
19:00 KEDVES KÉM [84’] (12)

július 22. csütörtök 21:00
ISTENI MŰSZAK
magyar vígjáték, 106 perc, 2013

július 25. vasárnap
16:00 SZILAJ: ZABOLÁTLANOK
[87’] (6)
18:00 BECSÚSZÓ SZERELEM
[92’] (12)
20:00 FEKETE ÖZVEGY [133’] (16)
19:00 ŰRPIKNIK [80’] (12)
július 28. szerda
16:00 SZILAJ: ZABOLÁTLANOK
[87’] (6)
18:00 TÖRÖK KATALIN ELŐADÁSA
20:15 MINARI – A CSALÁDOM
TÖRTÉNETE [115’] (12)
19:00 KEDVES KÉM [84’] (12)
július 29. csütörtök
16:00 SZILAJ: ZABOLÁTLANOK
[87’] (6)
18:00 MINARI – A CSALÁDOM
TÖRTÉNETE [115’] (12)
20:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK [115’] (16)
19:00 KEDVES KÉM [84’] (12)
július 30. péntek
16:00 SZILAJ: ZABOLÁTLANOK
[87’] (6)
18:00 FEKETE ÖZVEGY [133’] (16)
20:15 MINARI – A CSALÁDOM
TÖRTÉNETE [115’] (12)
19:00 KEDVES KÉM [84’] (12)

július 20. kedd 21:00
YAO UTAZÁSA
francia-szenegáli filmdráma, 104
perc, 2019

Bartha Álmos
rejtvénye

ANTIK PIAC

augusztus 3. kedd 20:30
ESZEVESZETT ESKÜVŐ
francia vígjáték, 117 perc, 2017

GYERE K

augusztus 5. csütörtök 20:30
NYÁR
orosz-francia zenés film, 126
perc, 2018

DMH
Dunakorzó 18.
INTENZÍV TÁNCKURZUSOK A

Jegyek a https://szentendre.jegy.
hu) oldalon, illetve a program
napján kezdés előtt egy órával a
helyszínen válthatók.

SZENTENDREI KORTÁRS&BALETT
TÁNCCSOPORTTAL
július 19-23. 15:00-19:30-ig
NYÁRI SAKKTÁBOR TUSI BÁ-

EGYÉB

CSIVAL
július 26-30. 08:00-16:00-ig

HBPMK
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu

augusztus 2-6. 08:00-16:00-ig
DUNAKAVICS GYERMEK PSZICHODRÁMA TÁBOR

A könyvtár nyitvatartási idejében
folyamatosan látogatható a
Hamvas olvasósarok.
Az érdeklődők használhatják
Hamvas Béla bútorait, bepil-

augusztus 9-13. 9:00-12:30-ig
További információ és jelentkezés:
www.szentendreprogram.hu

UGYAN!

CSAK AZ
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ENGEDNEK
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ELEKTRON
JELE



AZ ÉRINTÉS
AZ EGYIK
NYELVE

július 18. vasárnap 9:00-15:00

VAN ILYEN
BÁNYA



EZT CSINÁLJA
A KUTYA A
KERTBEN

BÜKKÖSPART

NÉMA JAK!

MEGÁLLAPODÁS

SOLI …
GLORIA

ingyenes.

NEM FÖLÉ
RAK!



APRÓ
ÍZELTLÁBÚAK

életének állomásaiba. A belépés

SZOMBATHELYI
FOCICSAPAT

MEGFEJTÉS

SZOLMIZÁCIÓS
HANG

július 29. csütörtök 21:00
TEJBEN, VAJBAN, SZERELEMBEN
szerb-angol-amerikai dráma, 125
perc, 2016

lantást nyerhetnek a Mester

augusztus 2-6. 15:00-19:30-ig

július 22. csütörtök
16:00 LUCA [95’] (6)
18:00 BECSÚSZÓ SZERELEM
[92’] (12)
20:00 A NOMÁDOK FÖLDJE [108’]
(12)
19:00 VAD VÍZ: AQUA HUNGARICA [72’] (6)

július 24. szombat
16:00 SZILAJ: ZABOLÁTLANOK
[87’] (6)
18:00 BECSÚSZÓ SZERELEM
[92’] (12)
20:00 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK [115’] (16)
19:00 KEDVES KÉM [84’] (12)

július 27. kedd 21:00
ESZKIMÓ ASSZONY FÁZIK
magyar filmdráma, 112 perc, 1983
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. július 26-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy a szevi@
szentendre.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között 4 db belépőjegyet sorsolunk ki Csákány
István: A kalapács álma című kiállításra.
A szerencsés nyertes nevét augusztus 4-i lapszámunkban tesszük közzé.
A június 23-i rejtvényünk helyes megfejtése „Nyárközép éjszaka” volt.
A nyertes: Csuka Éva.
Nyereménye a „Mások akartunk lenni – A Szentendrei Teátrum története az alapítástól 2020ig” című kötet egy példánya.

E szavazólap kitöltésével voksolhat a beérkezett, feldolgozott és a társadalmi testület által szavazásra bocsátott fejlesztési javaslatokra. Minden szentendrei polgár szavazhat.
Nem csak a saját, hanem másik városrész fejlesztési ötleteit
is támogathatja szavazatával. Egy városrészben azonban
csak egy szavazatot adhat le.
Adatkezelési szabályzat:
www.varosreszi.szentendre.hu/szabalyok/

1. BELVÁROS

2. PANNÓNIA TELEP

69

125

A Rab Ráby tér megújítása
rab ráby tér
Javaslom téren álló kút felújítását és az ivóvíz biztosítását

Új játékelemek az Ericsson játszótérre 0-3 éveseknek
honvéd utca és gyöngyvirág utca sarok
Egy baba-mama hintára gondoltunk páran, vagy egy
piciknek való mászókára.

123

144

Parkoló megközelítés
a duna korzó melletti nagy parkoló környezete
Meg kellene oldani a parkolóból a gyalogos forgalmat a Belváros felé.

Liliom Park
patak utca / liliom utca / wolf gedeon utca
kereszteződése
A park tönkretételét, szemetelését, kutyák általi
szennyezését gátló kb. 40 cm magasságú korlát létesítését, „Kutyát a parkba vinni tilos!” tábla, ill. a parkkal szembeni saroknál térfigyelő kamera elhelyezését
javalom.

154

Czóbel Lépcső
ady endre út és ábrányi emil utcát
összekötő lépcső
A lépcső javítását, esetleg babakocsi és kerékpár közlekedésére alkalmas járda építését és közvilágítás
kialakítását javaslom.
204

Járda javítása
adria cafe és petőfi utca között
A Kossuth Lajos utca 4. szám és a Petőfi utca közötti
szakaszon a járda javítását javaslom.
379

Forgalomcsillapító küszöb
kanonok utca és bükkös part kereszteződése
A SZEI, a háziorvosi rendelő és Kanonok utcai gyalogos híd kereszteződésében a járdával egy szintbe
kiemelt küszöb építését javaslom a teljes csomópontban oly módon, hogy az a csapadékvíz-elvezetést
és a kerékpáros forgalmat se akadályozza.

214

Csapadékvíz elvezetése
római temető utca szabadkai utca felőli része
Csapadékvíz - elvezetésének megvalósítását javaslom
az adott szakaszon.
486

Csend (és) élet - 11-es fásítás
a kínai étteremtől a lidl-ig
A 11-es út két oldalának visszafásítását, és az illegális
parkolók megszüntetését javaslom a Tattoo és Antik
Centrum előtti zöld közterületen.
496

Vízlevezetés a járdáról
pontjó autószervíz előtt
- rendőr negyeddel szemben
Eső vagy hóolvadás idején az átjárást a cipő átázása nélkül nem lehet megúszni. A közlekedő sáv és
környéke mélyebben van, mint a határoló területek,
a lefolyó, amely nem a legalacsonyabb ponton van,
emberemlékezet óta nem működik. A terület állóvíztől
való mentesítését javaslom.

3.

VASÚTI VILLASOR ÉS KÖRNYÉKE

50

Padok kihelyezése
a püspökmajor lakótelep közösségi kert fölötti
része, egészen a konditerem faházig széchenyi tér
1. szám melletti füves terület
Szükség lenne minél több kulturált pad kihelyezésére.

115

Akadálymentes P+R a Rózsakertnél
11-es duna korzó sarok
A P+R parkolóból a belváros felé vezető járdát jelenleg egy lépcsőn és két kitaposott göröngyös, köves,
betondarabos útvonalon lehet megközelíteni. A jelenlegi helyzet javítása érdekében javaslom egy rámpa
építését a parkoló belváros felőli oldalára.

207

Püspökmajori játszóterek
szmolnyica és hamvas játszótér
Javaslom a Szmolnyica játszótérre az ivókút visszahelyezését, a Hamvas játszótér sövénnyel való lekerítését az utcák felé, a ping-pong asztal felújítást és
a homokozók befedését (Hamvas B. út, Radnóti utca
stb.)

198

Csapadékvíz elvezetés
csabagyöngye utca vasúti villasor sarka
(kisboltnál)
Esős időben a Csabagyöngye utcán lefolyó esővíz
és sár az úttest és a járda találkozásánál ráfolyik
a járdára és ott megáll, a sarat lerakja a kisebb lejtés
miatt, ezért esőben gyalog nehezen járható és később
megszáradva porlik. Az úttest -járda találkozás szögének megváltoztatása után az elvezető csatornába
mehetne a víz, így gyalog jobban járhatóvá válna
a járda.
210

Játszótér
sporttelepen a vasúti villasoron
Játszótér építését javaslom a Sporttelep sarkában
vagy környékén.
283 305

A Kálvária út végének közösségi térré alakítása
kálvária út 60.
Nyomós ivókút, szelektív hulladéksziget, játszótér
és/vagy sportpálya kialakítását javaslom a parkoló
melletti területen.
316

Újragondolt közlekedés
és átmenő forgalom csillapítás
vasúti villasor-pomázi köz-pomázi út
és róma sánc-11-es út által határolt terület
Javaslom újragondolni a közlekedési irányokat, elsősorban a gépjárműforgalom átmenő részét illetően.
Ehhez szükséges lenne egy felmérést készíteni szakember által, az utcák irányainak újratervezésére
és lehetőség szerint egyirányúsítására ésszerűen.
Emellett egyéb forgalomcsillapító és sebességcsökkentő megoldások alkalmazását is javasolnám.

4.

PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEP
7

„Özön víz” mentesítés
radnóti miklós utca 6-15 számok előtti szakasz
A csapadékvíz elvezetési rendszer az évtizedek alatt
tönkrement, nem vezeti el a vizet az úttest közepén
lévő gyűjtőrendszerbe. Kb. 450 m hosszan a garázsok
felőli oldalon beton folyóka telepítésével szerintem
megoltható lenne ez a probléma.
46

Hamvas B. utca - Széchenyi I. tér egyirányúsítása
hamvas b. utca - széchenyi i. tér
Az egyirányú forgalom a parkoló autókkal leszűkített
úttesten könnyítené a közlekedést.

243

Lépcső felújítása
radnóti m. utca 11. és 12.
Javaslom a Radnóti sétányon lévő autóbuszmegállóhoz a Radnóti utcából felvezető lépcsők felújítását
(elsősorban a 10-es társasházzal szembeni lépcső).

5.

LÁSZLÓ TELEP ÉS ANGOL HÁZAK
96

Parkolóprojekt
kondor béla utca parkolója
Új parkolóhelyek kialakítást, a régi helyek felfestését
javasolnám.
231

János utca forgalmának biztonságossá tétele!!
teljes jános utca hossza, különös tekintettel
a deli antal utca kereszteződésére
A János utca forgalma rendkívül megnövekedett,
az autósok nagy sebességgel közlekednek, sok balesetet okoznak. A forgalom szigorú egyirányúsítására
volna szükség.
64 107

Tükör és forgalomlassító a Jobbágy utcában
jobbágy utca 5.
Javaslom forgalomlassító telepítését az óvoda
kapuja fölötti részre. Nagyon gyorsan száguldanak
le az autók. Hasznos lenne akár többet is elhelyezni,
a György utcából is nagyon gyorsan száguldanak
be az autósok a Jobbágy utcába.
383

Sporteszközök a Bubán térre
bubán tér
A Bubán tér zöldterületi jellegét megtartva néhány
szabadidős / sporteszköz elhelyezésével fiatalokat,
időseket egyaránt vonzó közösségi térré válhatna:
2-3 kültéri ping-pong asztal, 1 teqball, 1 lengőteke,
1 tollaslabda háló, 1 dámaasztal, 1 sakkasztal vagy
óriás kerti sakk, 2-3 asztal/pad kellene ide, utóbbiak
fölé egy pergola is az erős napsütés ellen.

6.

641

333

Tere-Fere nyugdíjas park
kondor b. u 30-36 sz házak mögötti
és a tas út 2,4
Erre a helyre 3-4 db rögzített pad vagy utcabútor és
1-2 virágosláda kihelyezését javaslom. Ez egy nyugodt
része a lakótelepnek az itt összetalálkozó embereknek
a beszélgetés is jó időtöltés. Aki nehezebben mozog,
bottal jár azoknak is egy kis mozgást jelentene.

Útkereszteződés egyszerűsítése
barackos út - eper utca sarok
Az Eper utcáról jövet, ha valaki autóval nem a 11-es
útra, hanem fel, Pismányba szeretne kanyarodni,
egy nagyon szűk kereszteződésbe kerül. Egy fura, és
értelmetlen háromszög alakú járdasziget elbontásával
tágasabbá válna a kereszteződés.
272

Gyalogos védelem/Forgalomlassítás
egres út 34 - egres út 58 szakasza
Ha ezen összegű városrészi költségvetésbe járdaépítés nem is, de egy sebességmérő kamera (következetes büntetéssel), vagy fekvőrendőrök kihelyezése
is átmeneti megoldást jelenthetne.

PATAKPART, FÜZESPARK,
VASVÁRI LAKÓTELEP
363

Zebra a Szentlászlói úton
sas vagy ungvári utca és a szentlászlói út sarka
Javaslom egy zebra kialakítását a Szentlászlói úton
a Sas utca vagy az Ungvári utca magasságában.

73

Ugróiskola
vasvári óvodától az őszapó utcai játszótérig
Ugróiskola felfestését javaslom.

47

Bükköspart bal oldalának rehabilitálása
(11-es főútnál)
Javaslom rehabilitálni a Bükkös patak bal oldalán,
a patakpart 11-es főútnál lévő végében található
területet: zöldfelület kialakítását, gépkocsik parkolása elleni védelmet és fásítást. Egyúttal fel kell újítani
a buszmegálló mellett induló járdának a Bükköspart
41. szám ingatlan déli sarkáig tartó szakaszát.

133

Városi köztemető parkolójának rendezése
sztaravodai út 43.
Javaslom első ütemben az elbirtokolt, lekerített rész
visszavételét, a lejárat bővítését, kétirányúvá tételét,
a másfél éve nem gondozott kátyúk, lyukak rendezését úgy, hogy legalább a felső parkoló kapjon pormentes, felfestett burkolatot. Az alsó parkoló részt
is rendezni kellene később.

576

Patakpart
vajda utcai gyalogos híd és környéke
Javaslom a híd két végén lévő betonjárda helyreállítását, mert esőben a teknőszerű részben a víz összegyűlik és gyalogosan nem kerülhető ki.
580

Játszótér fejlesztése a Bükkös parton
szegedi utcai játszótér
Javaslom a játékeszközök felújítását, egy mászóka
telepítését és egy WC higiéniai okok miatt nagyon
fontos lenne.
665

Görbe tükör a Templom utcához
szentlászlói út és templom utca kereszteződése
Hasznos volna egy konvex kültéri közlekedési tükör
elhelyezése a Templom utcáról a Szentlászlói útra
kikanyarodók számára.

7.

ALSÓPISMÁNY ÉS KÖRNYÉKE
70

Egres úti játszó- és közösségi tér
egres út - óvíz utca sarka
Az Egres úti Sztaravoda pataknál található patakparti
elhagyott telken egy játszó- és közösségi tér hiánypótló lenne véleményem szerint. A környéken ehhez
hasonló nincs annak ellenére, hogy az Egres úti óvoda
onnan kb. 3 perc sétára található.

8.

IZBÉG
66

Közösségi piknikező tér
talán a sportpálya környékén
A piknikezési lehetőség alkalmat teremtene a környéken lakó baráti társaságoknak közös, szezonban
állandó találkozásra, közösségi programokra. Néhány
fa padra és asztalra, 4-5 tűzrakóra lenne szükség.
130 256

„Fészkelődő”
szentlászlói ut 89.
Javaslom a Családsegítő kertjének rendbetételét
és hasznosítását közparkként, vagy játszótérként,
közösségi kertként.
128 350 392

Szabadtéri fitneszpark
izbégi sportpályák mellett
Izbégi sportpályák mellett, Szabadtéri fitneszpark
(streeworkout) telepítését javaslom a futópálya mellé.
370

Új kerítés az izbégi játszótérre
szűcs józsef utca és kút utca sarkán
Új kerítés és 2 db kerítéskapu építése az izbégi játszótér Szűcs József és Kút utca felőli oldalán, kb. 85
folyóméter hosszban.
352

Fedett kiülő
kopjafás parkban
Fedett kiülő építése, hasonlóan, mint a Sztaravodai
út elején (Barátság köz) lévő parkban.

9.

FELSŐPISMÁNY, SZTARAVODA
ÉS SZARVASHEGY

10.

TYÚKOSDŰLŐ, PETYINA,
BOLDOGTANYA ÉS PAPSZIGET KÖRNYÉKE

10

449

Utcai közvilágítás
dombalja-ezerjófű-bazsalikom utca
Javaslom a közvilágítási hálózat sűrítését.

Esővízgyűjtő, Barackvirág utca
és Völgy utca sarok felett
barackvirág déli oldala
A Völgy utca feletti köves esővízgyűjtő helyett szilárd burkolatú betonozott árok kellene építeni, kb. 10
folyóméter hosszan. Az esők, záporok a Barackvirág
utca összes vizét ezen a szakaszon hozzák le, a köveket kisodorják az úttestre.

345

Fény az éjszakában
szarvashegy utcái
Szarvashegyen nagyon sok helyen nincs világítás,
vagy nagyon ritka. Javasolni / kérni szeretném utcai
világítás telepítését, hogy sötétedés után is biztonságosan lehessen sétálni, közlekedni.
653

Napelemes világítás
rozmaring utca felső szakasza (250m)
Itt nincs világítás. Eső, zápor után a víz ráhordja
a sarat az útra. Aszfaltútra nem számítok, de pár napelemes utcalámpára, a tél előtt, és nagyobb méretű
murvára igen, ami lakhatóvá tenné azok számára
is az utcát, akik a felső szakaszon laknak.

287

Száraz lábbal a Duna-partra
a 11-es út és a barackvirág utca kereszteződésétől a duna-parti kerékpárútig tartó 45 m-es
szakasz
Ez a hepehupás, burkolatlan szakasz különösen esős
időben és ősszel-télen nehezen járható és csúszós.
Javaslom egy gyalogos közlekedésre alkalmas keskeny, de az időjárás viszontagságainak hosszú időn
át ellenálló burkolatú járda kialakítását itt.

111

171

Eszközváltó pont a Papszigeten
papsziget
Javaslom, hogy létesüljön eszközváltó pont a Papszigeten. Ez biztonságos biciklitárolót, valamint parkolási lehetőséget jelent azon „hegyvidékiek” számára,
akik az autót biciklire váltanák. Sokan használnának
kerékpárt a pismányiak közül – akár napi ügyintézésekre, akár munka, turizmus céljából – ugyanakkor
az meglehetősen kényelmetlen, hogy vagy a felfelé
úton tolni kell a kerékpárt, vagy nagyon nehézkes az
autóra való föl-le szerelés.

Buszmegálló korszerűsítése
ady endre út 24. spar melletti parkolónál
A buszmegálló jelenleg fedetlen, a várakozók ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. A buszmegálló javítását javaslom.
57

Sellő utcai játszótér
sellő utca alján a dunaparton
A játszóteret fejleszteném, jó lenne pl. egy homokozó, fészekhinta, hatalmas mókuskerék, illetve 2-3
db földbe süllyesztett trambulin.

561

643

Közlekedési tükör
forrás u. - kaptató u. sarok
Közlekedési tükör felszerelését javaslom a beláthatatlan kanyar miatt.

Szemétszedés
pap-szigeti úton kezdődő biciklis út bejárata,
valamint a pap-szigeti holtág
Az említett helyek rendbetételét javasolnám, mert az
itt lakók, valamint a kirándulók, biciklisek legnagyobb
sajnálatára egyre nagyobb szemét uralkodik el ezeken
a területeken, nem beszélve a rengeteg összegyűlt
hulladék fáról. A terület gondozásra szorul.

Kérjük, hogy a szavazólapot tépje ki az újságból
és dobja be a városszerte megtalálható gyűjtőpontok egyikén.
gyűjtőhelyek:
városháza városház tér 1. | üveges műhely telep utca 14. | sarki csemege & falatozó vasúti villasor 45.
zeke pékség hamvas béla u. 2. | panificio il basilico jános u. 2. | cba élelmiszerbolt, füzespark nyár u. 2.
príma pék sztaravodai út 3. | falatka cukrászda szentlászlói út 118. | izbég abc szentlászlói út 99.
pismány kézműves pékség barackos út 39. | friss abc berkenye u. 1.

50 műtárgy Szentendrének, Párizsból
feleségével pedig Párizsba történő kiköltözése után találkozott. A barátsággá
mélyülő kapcsolatok során Bálint Endre
és Lucien Hervé rendszeresen ajándékoztak és dedikáltak műveket Bródy Verának,
aki maga is próbálta népszerűsíteni barátai művészetét
a francia fővárosban. Ennek
eredményeképpen egy párizsi család Bálint Endre három,
Ország Lili hét festményét vásárolta meg.
Ez a kollekció, valamint Bródy
Vera gyűjteményéből huszonöt Bálint- és tizenkét Lucien
Hervé-mű a tulajdonosok
adományaként és Passuth
Krisztina művészettörténész
közvetítésével került a Ferenczy Múzeumi Centrumba. A
műtárgyegyüttesben Lucien
Kiállításmegnyitó | Fotó: Deim Balázs
Hervé különböző alkotói periBródy Vera Bálint Endrével, Ország Lili- ódusait reprezentáló fotói mellett Bálint
vel és Márkus Annával még az 1950-es Endre 1947–1982 közötti, Ország Lili 1960évek elején, az Állami Bábszínházban
as években készült kompozíciói találhatók,
ismerkedett meg, Lucien Hervé magyar
amelyek többsége most látható először
származású, világhírű fotóművésszel és
Magyarországon.

Bródy Vera (1924–2021) Munkácsy- és Jászai Mari-díjas
báb-, díszlet- és jelmeztervező művész ajándékozása, valamint közreműködése révén
a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum képzőművészeti
gyűjteménye 2016–2020 között
Bálint Endre, Ország Lili és Lucien Hervé jelentős alkotásaival gazdagodott.
Számos közkedvelt bábfigura,
köztük a népszerű Misi Mókus vagy a Mazsola és Tádé
megalkotójaként ismert Bródy Vera 1951-től dolgozott az
Állami Bábszínházban. A művészet iránti fogékonysága több területen
is megmutatkozott. Először hegedülni,
majd rajzolni tanult, a színművészi pálya
azonban jobban vonzotta, végül bábtervező lett.

Irodalmi beszélgetések az FMC-ben

Megannyi Mészöly
A Ferenczy Múzeumi Centrum Megannyi Mészöly című irodalmi beszélgetéssorozatának vendége július 17én, szombaton 17 órától Gerőcs Péter
író, forgatókönyvíró, a Privát Mészöly
című dokumentumfilm rendezője lesz
a Ferenczy Múzeumban. A Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva idején Nagy Bog-

Berta Ádám író, műfordító és Kukorelly Endre író a KORtársalgóban | Fotó: Deim Balázs

KORtársalgó. Kukorelly Endre író havonta jelentkező irodalmi beszélgetéssorozatának 10. és egyben záró alkalmán, július 3-án Berta Ádám író, műfordító volt a
Ferenczy Múzeumi Centrum vendége. A
jó hangulatú beszélgetésen Berta Ádám

Ott Anna | Fotó: Deim Balázs

egyedi témaválasztásairól, könyveinek
karaktereiről, életének meghatározó
epizódjairól esett szó. A szerző szemelvényeket olvasott fel könyveiből, többek
között A kígyó feje című, legutóbb megjelent kötetéből.
A kortárs írókat bemutató KORtársalgó
sorozat szeptemberben Ott Annával
folytatódik. A népszerű irodalmi beszélgetések, könyvbemutatók háziasszonya,
a Hadik kávéház művészeti vezetője, a
Margó Irodalmi Fesztivál munkatársa
ősztől Szentendrén is, a KORtársalgó
sorozatban népszerűsíti az irodalmat,
az olvasást.

Gerőcs Péter | Fotó: Kiss Andrea

lárka, a Jelenkor kiadó szerkesztője
és Csákányi Eszter színművész jön
Szentendrére, a sorozat utolsó alkalmán, a Jazz- és Bornapok keretében
Bazsányi Sándor irodalomtörténészt
várják.

21 — programajánló

Lucien Hervé, Bálint Endre, Ország Lili több mint 50 alkotását kapta ajándékba a
szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum két párizsi magángyűjteményből. A jelentős
műtárgyegyüttesből – fotók, olajfestmények, monotípiák és grafikák – júliusban nyílt
kiállítás Szentendrén, a Kmetty Múzeumban.

A kultúra képviseletében
A világjárvány hozta korlátozások enyhítésével Szentendre kulturális élete
is felívelőben. Június végén újranyitottak kedvenc helyeink, és már javában
szervezik az idén nyárra tervezett programokat is. Többek között ezekről
kérdeztük Lakatos Juditot, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetőjét.

22— kultúra

Az elmúlt időszak személyi változásairól
sok mindent olvashattunk a közösségi
médiában, de azon a platformon a Kulturális Központ vezetése nem reagált. Miért
döntöttek így?
Miután a P’Art Moziban munkavállalói
felmondás történt, az okok és a körülmények általam történő nyilvánosságra
hozatala, vagy kommentálása az érintettek személyiségi jogait sérthették volna. A közösségi médiát egyébként sem
tartom annak a platformnak, ahol bármit
meg kellene indokolnom, nem mellesleg
egy felmondás okait a munkáltató nem
is feltétlenül ismeri. Megköszöntük az
érintettek munkáját, sőt, nagyon hálásak
vagyunk, hogy a mozit sikerre vitték és országos hírűvé tették, de miután felmondtak, nekem semmi más feladatom nem
volt, mint továbblépni és tovább vinni azt
a szellemiséget, amit képviseltek és amit
a szentendreiek szerettek. Találtunk egy
olyan kollégát, aki programszervezőként
alkalmas is erre a feladatra, akinek ez a
fajta szakmaiság a kisujjában van, és aki
iránt teljes bizalommal vagyunk.
Kalmanovits Balázsról van szó, aki időközben munkába is állt. Hogyan találtak rá?
Még hónapokkal ezelőtt kaptuk meg Zakar Ágnes önkormányzati képviselőtől a
szakmai önéletrajzát. De én is ismerem
őt korábbról, így nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy még mindig ráér
és elvállalja ezt a pozíciót. Hozzáteszem,
nem ígérem azt, hogy teljes egészében a
korábbi vezetés tervei szerint halad majd
minden, mert természetes, hogy egy

Milyen a munkakapcsolat a mozi jelenlegi
stábjával?
Most egy új helyzetben vagyunk: Gerai
Dóra –aki eddig üzemvezető volt – lett
megbízva a mozi vezetésével, így heti
szinten egyeztetünk a terveikről, az újdonságokról is, de a munka szakmai részébe
nem szólok bele, vagyis ezek a megbeszélések operatív jellegűek.

Lakatos Judit | Fotó: Bellai László

A másik, a közvéleményt eléggé megosztó történés a közelmúltból, a cégátszervezés kérdése. Szó volt arról, hogy
Szentendre kulturális és turisztikai feladatainak ellátását egy cégbe szervezik,
a Teátrum pedig különálló városi cég-

A közösségi médiát egyébként sem
tartom annak a platformnak, ahol bármit
meg kellene indokolnom.
megújult stábnak lehetnek más, friss ötletei is, de természetesen a mozi profilja,
a művész mozi jellege megmarad. Jelen
pillanatban a nézőszámon az látszik, hogy
folyamatosan növekszik az érdeklődés,
így azt gondolom, hogy jó irányban vagyunk.

táskör, jelenleg nincs információm ennek
a koncepciónak az alakulásáról.
Maradt tehát a kettős ügyvezetés, Lőrinczy György május óta vezeti a Teátrumot.
Vele milyen a munkakapcsolat?
Lőrinczy György az előadóművészeti ügyvezető, én pedig az általános ügyvezető
vagyok. Abszolút megoszlanak a felelősségi területeink, amik jól elhatárolhatók

ként működik tovább, majd ezt a döntést
a polgármester elhalasztotta. Áll még az
átszervezés terve?
Az ebben való döntés, így magának az átszervezésnek az előkészítése nem az én
– vagy más érintett ügyvezető – feladata
vagy kompetenciája. Ez polgármesteri ha-

egymástól, de folyamatosan egyeztetünk,
hiszen csak úgy tud a cég sikereket elérni,
ha segítjük egymás munkáját. Az elmúlt bő
két hónap tapasztalata az, hogy minden
gördülékenyen megy.
Mi a helyzet a további területekkel? A
mozin kívül a Barlang, különböző rendezvények, fesztiválok és a közművelődési feladatok is a Kulturális Központ
feladatkörébe tartoznak. Hogyan sikerült
az újraindulás?
Én egy picit beszélnék a világjárványról is.
A járványügyi szabályok értelemszerűen
szűk korlátokat szabtak a lehetőségeinknek, de azt gondolom, hogy mi mindig próbáltunk olyan újdonságokat kitalálni, amik
végül országos szinten is egyedülállóak
lettek. Amire nagyon büszke vagyok, az a
már sokat emlegetett KultSzerenád, amikor

helyszíne, ahova védettségi igazolvánnyal
lehet majd belépéni. Gasztronómiai kiállítók helyett – támogatva a helyi vállalkozókat – a városi éttermek várják szeretettel a
vendégeket. A gyertyaúsztatást viszont a
megszokott módon tartjuk meg.
Az idei augusztus 20-i ünnepségnek a MűvészetMalom ad majd helyet, és javában
zajlik az augusztus 27. és 29. között megrendezésre kerülő Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva Fesztivál tervezése, szervezése is.
Ha a tervekről beszélünk, akkor muszáj
megemlítenem azt is, hogy 2021-ben

Mi mindig próbáltunk
olyan újdonságokat kitalálni, amik
végül országos szinten is egyedülállóak lettek.
hetőségek áprilisra már kifulladtak, így azt
találtuk ki, hogy a helyiek verseivel borítjuk be a várost. Rengeteg, több száz vers
érkezett hatvanegy szerzőtől, nem is gondoltam volna, hogy ennyire fogékonyak
lesznek az emberek erre a felhívásra. Az
alkotásokat kihelyeztük buszmegállókba,
közintézmények ablakaiba, készítettünk
egy térképet az útvonalról, és azt április
11-én – majd azt követően is – egy sétával
vagy akár kerékpározva is be lehetett járni. Mindezt minimális költségvetésből, a
kollégák áldozatos és lelkes munkájával
tudtuk megvalósítani.
A legbüszkébb pedig a gyereknapi programunkra vagyok, ugyanis annak tervezése okozta a legnagyobb fejtörést. Az volt
ugyanis a célunk, hogy egyetlen gyereknek
se kelljen lemondani a részvételről azért,
mert a szüleinek nincs védettségi igazolványa. Így azt találtuk ki, hogy a város hét
pontján különböző feladatokat és fejtörőket helyeztünk el a gyerekeknek, aminek
a bejárása másfélórás séta volt. A nap végén hatszázhatvanegy résztvevő gyereket
számoltunk össze a Tourinform Irodában,
ahol is az utolsó pecsétjüket kapták meg,
igazolva azt, hogy sikeresen teljesítették a
túrát. Majd minden állomáson kaptak ajándékot, a programban résztvevő vállalkozók
jóvoltából. Fantasztikus érzés volt találkozni a sok kipirosodott, fagyival maszatolódott, fáradt és boldog gyerekkel. Rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk.
Azóta viszont újabb enyhítések léptek
életbe.
Igen, és megnyitott a Barlang, ami heti
három-négy alkalommal kínál izgalmas
programokat, beindultak a táborok a Dunaparti Művelődési Házban (DMH), az udvaron hetente kétszer kertmozi működik,
illetve már szervezés alatt vannak a Szentendrei Ister-napok is [interjúnk július 2-án
készült – a szerk.], amit sajnos még mindig
nem tudunk a Duna-korzóra kivinni, így a
népzenei koncerteknek a kétszáznyolcvan
fős befogadóképességű DMH udvar lesz a

mintegy százhúsz millió forinttal kevesebből gazdálkodunk, így a Szentendrei
Ister-napok nem is szerepelt a költségvetésünkben. Szomorúan mondtunk volna
le róla, de akkor ígéretet tettem arra, hogy
mindent megteszek azért, hogy pályázatok
és szponzorok segítségével mégis sor kerüljön rá. Végül mindez sikerült – nyertünk
pályázati pénzt, találtunk szponzort és egy
váratlan, a DMH udvarának bérléséből
befolyt összeg is hozzájárult ahhoz, hogy
július 16-án, 17-én és 18-án megtartsuk a
Duna-ünnepet.
Az interjú előtt azt mondta, szeretne a
Szentendre és Vidéke városi lap értékelésére is kitérni.
Igen, mint a lap kiadásáért felelős ügyvezető szeretném ennek a lapnak a hasábjain is elmondani, hogy véleményem
szerint tökéletesen sikerült az a koncepció, amire a főszerkesztő a pályázatában
vállalkozott. Azt tapasztalom, hogy az
újság folyamatosan arra törekszik, hogy

Immár másfél éve vezeti a Kulturális Központot. Visszatekintve mi jelentette eddig
a legnagyobb kihívást?
A covidra senki nem számított, és az, hogy
a járvány ellenére is fenn- és egyben
tartsam a központot, nagy feladat volt. Itt
olyan emberek dolgoznak, akiket az éltet,
ha kreatívak lehetnek, ha zajlik körülöttük
az élet, ha programokat szervezhetnek –
a covid mindannyiunk lába alól kihúzta a
talajt, és nem csak a városlakók, de a kollégák miatt is muszáj volt olyan dolgokat
kitalálni, ami kizökkentett bennünket abból a bizonytalanságból, ami éppen körülvett bennünket. Türelemmel és beleérző
képességgel kellett egymás felé fordulnunk, hiszen ez mindenkinek egy új és
kilátástalannak tűnő helyzet volt. Sajnos,
voltak személyi változások is, de vannak
helyzetek, amikor egyszerűen nem tudok
versenyezni egy háromszoros fizetési
ajánlattal. Mindenesetre azt gondolom,
hogy most egy olyan csapat van a cégnél, amelynek tagjai mind emberileg, mind
szakmailag is kimagasló egyéniségek és
tehetségek, szeretik a várost és szeretnek
a városért dolgozni. Remek kollégákkal
dolgozhatom együtt, akikért tűzbe teszem
a kezem. Ha pedig a jövőbe kell néznem,
akkor változatlanul azt mondom, hogy a
Kulturális Központ egy kultúraközvetítő
intézmény, a kultúra viszont sokszínű, mi
pedig arra törekszünk, hogy a programjaink annyira változatosak legyenek, hogy
senki ne mondhassa azt, nem megyek le
a városba, mert nincs semmi, ami érdekel,
hanem végül mindig és mindenki, minden
korosztály találjon valami kedvére valót –
legyen az a mozi, a Barlang, egy koncert
vagy egy előadás.
Mennyire lehetséges az intézményt függetleníteni a helyi aktuálpolitikától?

Egyedül a szakmai kritika az, amiről azt gondolom,
hogy minden esetben el kell gondolkodnom,
le kell vonnom a következtetéseket.
megtartsa a pártatlanságát. Alapvetően
egy közéleti magazinná vált, rólunk, városlakókról és nekünk, városlakóknak
szól. Nem célja, hogy bármely politikai
oldal érdekeit kiszolgálja. Fontos és előremutató eredménynek tartom, hogy ha
a lapban Városházi Melléklet jelenik meg,
az minden esetben a városi kommunikáció
költségvetésének a terhére és a tervezett
oldalszámon felül történik. A hozzám érkező visszajelzések is azt igazolják, hogy
az olvasók szeretik a SzeVi-t és igénylik,
hogy minél több helyre eljusson. Az idei
szűkös költségvetés a lap példányszámát
érintette, azt csökkenteni kellett, de bízom
abban, hogy 2022-ben minden szentendrei
háztartásban olvasható lesz a Szentendre
és Vidéke.

Én arra szerződtem, hogy a kultúrát képviseljem. Volt egy nagy elődöm, akire
gyerekként, diákként és felnőttként is felnéztem, Perjéssy Barnabás. Ő soha nem
engedte be a politikát a kultúrába, amikor
engem megválasztott a képviselő-testület,
én is ezt tűztem ki egyik célomnak. Igen,
kapok politikai támadásokat, de ezekkel
nem tudok, és nem is akarok mit kezdeni. Egyedül a szakmai kritika az, amiről azt
gondolom, hogy minden esetben el kell
gondolkodnom, le kell vonnom a következtetéseket, és ha igaz kritikát kapok, akkor
változtatnom is kell. Azonban a politikától,
a politikai haszonszerzés miatt bennünket
ért támadásoktól mind magamat, mind a
kollégáimat szeretném távol tartani.
Bellai László
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is tavaly úgy gondoltuk, hogy most mi megyünk el megköszönni az embereknek azt,
hogy otthon maradtak. Ezt az időszakot
tizenkét szombaton át, tíz fellépővel (szóló
zenész/énekes, duó, zenekar) és tizen�nyolc koncerttel zártuk. A KultSzerenád
programsorozatot a Söndörgő három ingyenes koncertjével fejeztük be, amit minden alkalommal, amikor lehetőségem van
rá, megköszönök nekik.
A másik a KultKöltészet. Szerettük volna
a Költészet Napját különleges módon
megünnepelni, de az online tér adta le-

Hiánypótló kötet a Teátrum ötven évéről
Június 25-én mutatták be a Mások

akartunk lenni.
A Szentendrei Teátrum története az alapítástól 2020-ig című

tanulmánykötetet. A könyv születéséről és a munka tanulságairól
dr. Timár Andrással beszélgettünk.

A kötet születésének részleteiről, valamint
a munka tanulságairól a főszerkesztőt, dr.
Timár Andrást kérdeztük.
Egyértelmű volt, hogy igent mond Vasvári
Csaba felkérésére?
Abszolút. Színháztörténészként kifejezetten izgalmas munkának ígérkezett. Egyben kihívás is volt, hiszen korábban ezt az
anyagot szinte senki nem kutatta, igazán
csak egy elemző tanulmány állt rendelke-

is. Interjú formájában szólaltat meg nemcsak színészeket és rendezőket, hanem a
Teátrum működéséhez jelentős részben
hozzájáruló képzőművészeket, szervezőket és szentendrei közreműködőket. A
kötet Solymosi Heléna, a Szentendrei Kulturális Központ korábbi ügyvezetője ötlete
nyomán és Vasvári Csaba, a Szentendrei
Teátrum korábbi igazgatója kezdeményezésére indult útjára. A 2016-ban kinevezett
színházigazgató már 2017-ben felkereste
dr. Timár András színháztörténészt, hogy
felkérje egy átfogó kutatás elvégzésére a
Szentendrei Teátrum közelgő ötvenéves
fennállásának apropóján. Ötven év lenyomata a kötet, amelynek főszerkesztője dr.
Timár András, szerkesztője Hutvágner Éva
és Vasvári Csaba, grafikai tervezője pedig
Krizbai Gergely „krizbo”.

zésünkre az első tíz év történetéről, amelyet G. Sin Edit készített. Nem egyszerű, de
számomra kedves rendszerező munka volt
összegyűjteni azokat az írásos, hangzó és
mozgóképi dokumentumokat, amelyek
alapján munkatársaimmal egyáltalán átláthattuk, hogy miként tudjuk majd feldolgozni az ötven évet.
A kötettel új tudástár született. Ez az
anyag hozott-e olyan új felismerést, következtetést, amire korábban nem gondolt, vagy amit korábban másként látott?
Nem új, de annál erősebb meggyőződésem a továbbiakban is, hogy a tudományos kutatások szakmai protokolljának
alkalmazásához feltétlenül szükségünk
van a színháztörténeti dokumentumok rendszeres gyűjtésére. Ennek híján az anyaggyűjtés szinte nyomozói

egyik oka, hogy 1969-től a Fő teret minden nyáron elfoglalta a színház nézőtere.
Sokan, akikkel interjút készítettünk, mondták, hogy a kezdeti lelkesültség múltán a
beépített Fő tér sok kényelmetlenséget
okozott a városnak. S persze nem csupán
ez volt az ok, hanem részben a Teátrum
programjával való, egyre erősödő elégedetlenség, részben pedig egy olyan háttér-politikai ellenérzés, amely a rendszerváltozást a korábban erősen támogatott
színház megszüntetésének vágyával is
azonosította. Ami azért furcsa, mert ez a
politikusság a Teátrumban nem definiálódott. Akik nyaranta ott játszottak, ebből
nem éreztek semmit – valóban mindannyian azt mondták, hogy a Teátrum számukra a szabadságot képviselte, s nem azt a
megkötöttséget, amit a kőszínházakban
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A Szentendrei Teátrum idei nyitógálája keretében június 25-én, a MűvészetMalom
udvarán mutatták be a Mások akartunk lenni – A Szentendrei Teátrum története az alapítástól 2020-ig című tanulmánykötetet. A
könyv azonban több mint tudományos értekezések sora, hiszen a sok fotóval illusztrált, elgondolkodtató tanulmányokon és
izgalmas előadás elemzéseken túl jelentős
részt szentel a személyes történeteknek

munkává kell váljon, hogy a különböző
kutatóintézetek, gyűjtemények és magánszemélyek pincéiből és padlásairól
hozzájuthassunk elengedhetetlen alap
információkhoz, például ahhoz, hogy kik,
mikor, mit és hol játszottak az ötven év
Szentendrei Teátrumában. Az alapkutatásunk teljes anyaga megtalálható a
mintegy nyitott könyvtárként működő
honlapunkon (www. teatrum50.hu). Ami
a tartalmi szempontokat illeti, az egyik
legérdekesebb felismerésünk az volt,
hogy a Teátrum ötven évének története
mennyire izgalmasan mintázza az ötven
év magyar színháztörténetének alakulását. Érdemes megfigyelni, hogy a kultúrpolitika által erősen támogatott indítás
miként bélelte ki a Teátrumot ‘69-ben,
amelynek nyomán az Aczél-korszak mintavárosának nyári mintaszínháza jöhetett
létre, s amelyet a résztvevők mégis leginkább a „szabadság szagával” jellemeztek.
Izgalmas látni azt is, hogy a város mikor
és hogyan kereste a művészetekkel való
kapcsolódást, a képzőművészek és a Teátrum hogyan lett a város identitásának
fontos, vagy éppen vitatott eleme.
Sikerült részleteiben feltárni a folyamatot?
Ez mindenkori várospolitikai kérdés. Például a rendszerváltás idején radikálisan
támadták a Teátrumot, aminek az volt az

tapasztaltak. Kisebb megszakításokkal
1992-től több mint tíz éven át Perjéssy Barnabás vezette a Teátrumot, aki bár közművelődési, nem pedig színházi szakember
volt, mégis jó ízléssel, remek embereket
felkérve dolgozott. Békés Andrással, a
Teátrum egyik alapítójával való együttműködése például az ötven év egyik legizgalmasabb, és magyar színháztörténeti
szempontból is fontos előadássorozatát
eredményezte, amelyet a Teátrum a Zeneakadémia opera tanszakával hozott létre. A
főként Kovalik Balázs rendezte, rendkívül
izgalmas operaelőadások közül több, így
az Artemis diadala is az idei teátrumi évad
fő játszóhelyén, a MűvészetMalomban
került megrendezésre. A fiatal művészjelöltekkel való együttműködés az 1969es nyitóelőadásoktól meghatározója lett
Teátrumnak, s az előző évadokban ennek
a hagyományára építette Vasvári Csaba
igazgató úr az ún. FRISS előadássorozatot.

Azt gondolom, hogy az ilyen hagyományok
kortárs újragondolásával mindenki jól jár
– az egyetemisták, a nézők és a város is.
A kutatás végeztével, az összegyűjtött
múltbeli történések és tapasztalatok
alapján hogyan látja a Teátrum jövőjét?
Mi jelentheti számára a sikert és a fenntarthatóságot?
Színháztörténészként nem érzem feladatomnak, hogy a gyakorlati színház számára irányokat jelöljek ki. Ez a színházi
szakemberek munkája, a mienk a színházi
emlékezet kutatása, a dokumentáció, és
a múlt jelenből való értelmezése. Az ötven év történetét kutatva azt látom, hogy
a magyar színháztörténeti kánon számára leginkább meghatározó produkciók a
maguk kulturális közegében újszerűek,
olykor radikálisak voltak, s gyakran fiatal
alkotókhoz kapcsolódtak.
Kiknek szól a Szentendrei Teátrum történetét feldolgozó könyv?

Reményeink szerint mindenkinek. Szentendre város polgárainak, a Szentendrét
szeretőknek, a Teátrum kedvelőinek, de
bízom benne, hogy a magyar színház és
kultúra iránt érdeklődők is haszonnal fogják forgatni. Sokan vettünk részt ebben
a kutatásban: színház- és kultúr-történészek, művészettörténészek, zene- és
tánctörténészek. Jó szakembereket sikerült összegyűjteni, és azt garantálom,
hogy igényes szövegek születtek. Remélem, hogy sokak hasznára és örömére. Egy
ilyen kutatás persze akkor jó, ha folyamatosan újraírja önmagát, tehát ha a munka
nem zárul le, hiszen a színház is új és új
évadokkal jelentkezik, s a honlapunk is
folyamatosan bővül. Éppen ezért nagyon
örülnék, ha kötetünk olvasói akár vissza is
jeleznének nekünk, amelyet a szentendreiteatrum50@gmail.com e-mail-címen
tehetnek meg.
Gálfi Sarolta

Pirk Ambrus Szentendre Pro Urbe díjas,
Ormos Imre-emlékéremmel kitüntetett
táj- és kertépítő mérnök szakmai hitvallása szerint „a kertet úgy kell megkomponálni, hogy télen, nyáron, mindig élvezhető
legyen”.
Amikor eljutott a szakmai ranglétra legfelső pontjára, úgy döntött, hogy magánútra tér. Az 1970-es években a Svédországban látott játszótéri gyerekjátékoktól
olyan impulzust kapott, ami új irányba
terelte érdeklődését, a saját tervezésű
és legyártású utcabútorok felé. Az évek,
évtizedek alatt készült több száz tervből
száz felett van a megvalósultak száma.
A díszes közmű fedlapoktól kezdve padok, különböző kő- és vasbabák, korlátok, szemétgyűjtők, kandeláberek, utcai
pavilonok, reklámfelületek tartoznak ide,
minden, ami utcán és parkban látható.
Az utcabútorok révén került közel a városi témákhoz. Első két nagy munkája a
székesfehérvári és a győri városközpont
felújítása volt, de a jelentősebbek közé
tartozik Kőszeg, Kaposvár, Hévíz, Pápa,
Vác, Budapest, Csongrád, Mór, Esztergom is. Ezeken a helyeken nemcsak az
utcák, terek és parkok újjá varázsolása
fűződik a nevéhez, hanem az ott található
utcabútorok, berendezési tárgyak, gyakran a kutak és a csobogók is.
A bibliai mondás azonban rá is érvényes:
nem lehetett próféta saját hazájában,
azaz Szentendrén. Szeretett városában,
ahol egész életét leélte, csak néhány
kisebb munkát sikerült elnyernie a kiírt
pályázatokon. Az ebből adódó csalódottságot ellensúlyozta – amire kifejezetten
büszke is volt –, hogy a szentendrei Mű-

emléki Albizottság tagjaként a közel harminc éve alatt sok helyi érték megmentéséhez sikerült hozzájárulnia.
Az építészetre is kiterjedő széles látókörét, tudását és műveltségét sokban köszönhette a VÁTI-nál eltöltött éveknek.
„Óriási skálán dolgozott a cég. A legkisebb
műemléki udvaroktól a műemléki városok
terein, utcáin keresztül a lakótelepekig, a
nagyobb tájegységekig bezárólag mindenféle munka és feladat előfordult ott.”
A szakmai felkészültség nyújtotta biztos
tudás mellett Pirk Ambrus munkásságának másik tartóoszlopát etikai értékrendje adta. Bármilyen feladat előtt állt,
legyen az a legkisebb is, sohasem tudta
lekicsinyelni. Azt vallotta, hogy mindenki
művésze lehet a szakmájának, ha olyan
igényességgel áll hozzá, hogy megpróbálja kihozni belőle a maximumot. Nem
volt hajlandó belemenni általa helytelennek tartott megoldásokba. Egész életének az volt a mottója, hogy mindent csak
maximális odaadással szabad csinálni.
A széles látóköri tudás, az etikus munkaszemlélet mellett volt egy harmadik
komponens is, ami Pirk Ambrust szakmája legjobbjai közé emelte. „Szerencsésnek
mondhatom magam származásom miatt,
mert úgy érzem, nálam is igaz az alma
esete, ami talán nem gurult olyan messze
a fától. Deim Pali (Deim Pál festőművész)
egyszer megkérdezte, amikor látta egy
festményemet vagy valami grafikámat,
hogy tulajdonképpen miért nem lettem
festő. Tudod miért nem? – feleltem. Mert
láttam, ahogy apám (Pirk János festőművész) a kezébe veszi a tollat vagy a ceruzát, vagy bármit, s abban a pillanatban

olyan fantasztikus érzékkel és tehetséggel
rajzolja vagy festi meg, amit akar, nekem
pedig meg kell vele kínlódnom. S megvallom őszintén, nem a harmadik táncsorban
akartam lengetni a lábamat, hanem az elsőben. Ehhez viszont más területen kellett
élnem, tevékenykednem.
Huszonöt éves pálya állt mögöttem, amikor a gödöllőiek felkértek egy kiállításra,
aminek az volt a címe: ‘Hogyan él tovább
a gödöllői szecesszió Pirk Ambrus munkásságában’. A felkérés hátterében az
állt, hogy anyai nagyapám, Remsey Jenő
festőművész, a magyarországi szecesszió
központjának számító híres Gödöllői Művésztelep tagja volt.”
Pirk Ambrus olyannak látta a világot, ami
tele van szépséggel, küzdeni érdemes
kihívással, harmóniával, megoldásra váró
feladatokkal. Szenvedélyesen érvelt, vitatkozott egy-egy fontos városi közügyért, jó
volt tudni és látni, hogy mennyire szívén
viselte a város épített és kulturális értékeinek megóvását. Több mint egy évtizeden keresztül küzdött, erőn felül dolgozott
azért, hogy édesapja, Pirk János festőművész emlékmúzeuma valósággá váljék
Szentendrén. A múzeum, bár még nincs
teljesen kész, tavaly ősszel egy grandiózus
kiállítással adott hírt létrejöttéről. Néhány
hónappal korábban bekövetkezett halála
miatt a megnyitón ő maga ugyan már nem
vehetett részt, de mindent átjárt az emlékmúzeum életre hívásába fektetett hitének,
küzdelmének, kitartásának üzenete.
(Fenti írás a 2005-ben elnyert Ormos Imre-emlékérem alkalmából készült életút
interjú felhasználásával készült.)
Török Katalin
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Emlékezés Pirk Ambrusra

Útkeresés Iránban biciklivel
Pornói Bendegúz huszonöt éves földrajz-történelem szakos
egyetemista, utazó, túravezető. Érettségi után stoppal utazott
Irakba, majd a következő évben Iránban tett biciklitúrát. Itteni
élményeiről és a sporthoz fűződő viszonyáról kérdeztük.
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Milyen sportokat űzöl?
Pilisszentlászlón a Visegrádi-hegység szívében nőttem fel, ahol a szüleimnek köszönhetően hamar beleszerettem a túrázásba, biciklizésbe, terepfutásba, majd jött
a szikla- és hegymászás, téli „csúszkálás”
és tereplovaglás. Ezeket máig nagyon szívesen gyakorlom a Bükkös-patak völgyétől
a Kaukázusig számos hegyvidéken.
A hosszabb biciklitúráid hová vezettek?
Tizenhat éves voltam, amikor egy barátommal lebicikliztünk Visegrádról Horvátországba. Az volt az első nagyobb,
önálló biciklitúrám, ehhez mérten nagyon
zöldfülű voltam még. De ekkor jöttem rá,
hogy biciklivel nagyon jól lehet világot látni. Viszonylag gyors, nincs idő megunni a
tájakat, de nagyon mélyen át lehet élni az
utazást: bárhol meg tudsz állni, könnyen
szóba lehet elegyedni az emberekkel, így
igazán jól meg lehet ismerni a környéket.
Amikor Iránba mentem, az alapmotivációm
nem a biciklizés volt. Előtte elstoppoltam
Irakba, és ott fogalmazódott meg bennem, hogy errefelé még lenne mit nézni.
Szóval tervezgettem, nézegettem, és arra
jutottam, hogy messze biciklivel lesz a
legpraktikusabb és a legolcsóbb utazni.
De itt az utazás volt a cél, a bicikli pedig
az eszköz. Kirepültem Dubajba, a biciklit
vittem magammal, aztán átkompoltam
a Hormuzi-szoroson Dél-Iránba. Onnan
cikk-cakkban bicikliztem észak felé, Bakuba.
Hogy fogadtak az út során?
Dubaj nem egy biciklis hely, de az Iránba
tartó kompon már hatalmas lelkesedéssel
és vendégszeretettel segítettek az irániak,
hogy boldoguljak majd a pénzügyekkel, az
internetes cenzúrával, a rendőrökkel és a
többi esélyes kihívással. Az első szakasz,
ahol bicikliztem, egy elég kietlen, fél-sivatagi rész volt, március elején napközbeni
35-37 fok hőmérséklettel. Sós mocsarakon
keltem át, gyönyörű hegyek, tevék között.
Ott már állandóan meghívtak az emberek.
Ha elmentek mellettem autóval, integettek, dudáltak. Sőt, volt olyan szakasz, ahol
szinte kilométerenként megállt egy autó,
és mire odaértem, addigra ki volt töltve
nekem egy kis tea, mellette süti, gyü-

mölcs, és kérdezgettek, honnan jövök,
merre tartok.
Milyen helyeken szálltál meg?
Sátrat vittem magammal, alapvetően vadkempingeztem. De az éjszakáknak legalább a felét vendégségben töltöttem. Ahol
megálltam, ott sokszor meghívott valaki.
Voltak köztük családok, egyetemisták, teljesen változó volt, hogy mikor hova kerülök.
Kaptam vacsorát, beszélgettünk, tudtam
rendesen mosakodni. Elképesztően barátságosak és vendégszeretőek voltak, több
száz emberrel kerültem így kapcsolatba.

Egy másik, amikor az iráni Bando nevű falucskába betértem vízért és itt, egy gyors
teázás hamar esküvőmeghívásba torkollt.
Épp aznap ünnepelte a kis falu az abban az
évben házasulandók egybekelését. A hat
fiatal párnak az egész közösség együtt készítette a szertartást és a bulit. Az iskolaudvaron főztek, az utcákat díszítették, majd
a főtéren kecskebőr dudára táncoltak, a
focipályán pedig este beszédeket tartottak.
A főzésbe én is be
tudtam segíteni, míg estére már számos
apától kaptam ajánlatot a lányuk nevé-

Pornói Bendegúz

Utazásaid során mi volt a legkedvesebb
élményed a vendéglátóiddal kapcsolatban?
Ez nehéz kérdés. Sok jó pillanatom volt,
mindegyik más és más. Irakban, Zakhóban történt, hogy az első városban meghívott magához egy ember, teáztunk, utána
bevitt a munkahelyére, bemutatott a kollégáinak, a családjának. Végül ott maradtam náluk egy hétig, pedig éppen csak
megérkeztem az országba. A családban
voltak velem egykorú egyetemista srácok, akik tudtak angolul, nagyon jó volt
velük együtt élni, belekóstolni a mindennapjaikba. Ők is kíváncsiak voltak az én
világomra, én is az övékre, így naphosszat
beszélgettünk minden tabu nélkül. Ez nagyon jó élmény volt.

ben, de ezeket a legnagyobb tisztelettel
utasítottam vissza, már csak azért is, mert
közben a nagyapák szegecses puskákkal
járkáltak. Az egész este hangulata mégis
teljesen magával ragadó volt.
A nagyvárosokban milyen élmények értek?
Teljesen más volt, mint vidéken. Az emberek ott is jó fejek, ebben nem volt különbség, viszont akkora káoszt én még
életemben nem láttam. Iszfahánban például találkoztam svájci motorosokkal, akik
nem mertek a város nagyobb útjain vezetni.
Eléggé izgalmas volt a közlekedés, minden
egyfolytában változott, egy háromsávos
út belső sávjában is bármikor leállhatott,
visszatolathatott valaki, hogy kirakja a családját. A gyalogosok össze-vissza mentek,

kellett átvinnem a cuccokkal megpakolt,
40 kg-os biciklimet a túlpartra. Utána megjelentek a hófoltok: azokon nem tudtam keresztülbiciklizni, itt is emelgetnem kellett.
Végül ezek a hófoltok teljesen összeolvadtak, majd egyre mélyebbek lettek. A hágó
tetejét kilenc kilométeren át végig mély
hó borította. Ez a kilenc kilométer hét és
fél órámba került. Végig gyalog mentem,
a biciklimet emelgettem magam mellett.
Minden egyes lépést ki kellett taposnom,
hogy ne süllyedjek combig a hóba. Ráadásul elég nagy köd volt. Nem voltam
életveszélyben, nem voltak meredekek
a hegyoldalak, de nem láttam, pontosan
hol a hágó. Egy papírtérkép volt csak nálam, amit szinte magam rajzoltam. Amikor
elértem a gerincet, a másik oldalán már
sütött a nap, tisztán láttam a gyönyörű ha-

vas hegyeket, a szűz tájat, amin néha csak
magányos farkas lábnyomok sorakoztak.
Innen pedig jött a jól megérdemelt 127 kmes gurulás a Kaszpi partjára.
Az utazások során megismert fiataloknak
mik voltak a terveik, milyen volt a jövőképük?
Nagyon sokfélék voltak, a magyar fiatalokhoz hasonlóan, nem igazán lehet általános
érvényű megállapításokat tenni. Az, hogy
kivel tudtam angolul beszélgetni, már szűkítette azt a kört, akikkel egyáltalán meg
tudtam ismerkedni. Közülük is vannak,
akik egyetértenek az államhatalommal,
de azért általában sokkal nyitottabbak a
nyugati értékrend és kultúra iránt, persze
a nagy múltú perzsa hagyományok szeretetével.
Irakból, a tapasztalataim szerint, nagyon
sok fiatal el akar költözni és elsősorban
nem a jobb megélhetésért, hanem a nyitottabb társadalmak, az individuális lehetőségek miatt. Például az említett családban
a srácok mind tervezgették a költözésüket,
noha egy kimondottan jó anyagi helyzetben lévő otthonban nőttek fel, ami például Magyarországon már ritkaságszámba
menne.
És a te jövőképed milyen?
Az iraki út során egyértelműen eldöntöttem, hogy tanár szeretnék lenni, az iráni
utazás ebben csak megerősített. Ez az,
amivel a legtöbbet tudnám tenni a világért:
én olyan környezetben nőttem fel, ahol
voltak lehetőségeim, sok helyre tudtam
elutazni, ebből szeretnék valamit visszaadni a társadalomnak. Ez motivál. Viszont
az, hogy Magyarországon tanár legyek… az
egy bátrabb kaland, mint Irakba elstoppolni (nevet). Nagyon szerettem Pilisszentlászlón felnőni, de tanári fizetésből nem tudnék
itt maradni, mert kilátástalan a megélhetés.
Mi motivált az utazásra?
Ennél a két utazásnál, amiről meséltem,
leginkább az hajtott, hogy magamat megismerjem olyan közegben, ami más, mint
az itthoni. Az utazás maga volt a célom. Az,

hogy ezt biciklivel csináltam, egy „plusz”
volt. Ráadásul egy ilyen hosszú biciklitúrán a fizikai nyomás mellett megjelenik a
lelki faktor is, ami sokkal erősebb. Egyedül
utaztam, szóval elég sok időt töltöttem magammal: ilyenkor sokat lehet gondolkozni,
meditálni.
Az is motivált, hogy a saját határaimat feszegessem. Az iraki utam előtt eljutottam
Grúziába, és tettem a Kaukázusban egy
négynapos túrát. Itt fölértem egy hágóba,
ahova nem vezetett rendes út, hanem patakmosásokban, réteken át haladtam. 3100
méter magasan voltam, amikor leszállt a
köd, és rosszra fordult az idő. Úgy döntöttem, nem megyek tovább, ott megalszom.
Sátor viszont nem volt nálam, csak egy vízhatlan bivakzsák, amolyan hálózsákhuzat..
Belefeküdtem, de elkezdett esni az eső.
Hogy ne ázzon át a hátizsákom, térdelve
fölé hajoltam és a hátammal védtem. Aztán az eső ónos esőre, végül hóra váltott.
Tizennyolc órán keresztül térdeltem a hátizsákom fölött. Ez viszonylag az elején
volt az első utamnak, és itt kezdtem érezni,
hogy ütközök a természettel és önmagammal. Napi járóföldre vagyok a térerőtől, abszolút a világ végén, igazi nehéz természeti
erők tettek próbára. Itt nem az volt a kihívás, hogy át kell másznom valamin, hanem
várnom kellett, közben pedig gondolkodtam. Ez egy nagyon boldog pillanat volt,
úgy éreztem, megérkeztem a saját testembe. A sport is ilyen, ott is ezt keresem: a határokat, az ütközőpontokat. Akár csak ha a
Budai-hegységben futok egy hosszabbat,
abban is el tudok mélyedni, gondolkodni.
Nekem a sport ebből a szempontból tud
igazán sokat adni.
Milyen gondolatokkal tértél haza?
Sokat gondolkodtam például a jövőmről,
itt jöttem rá, mennyire vonz a tanítás. Másrészt arról is sok mindent megtudtam, ki
vagyok én a világban, mit képviselek, mi
az, amit nyerni vagy adni tudok. Ilyen fiatalon nem könnyű alkalmat találni, hogy
ezeken gondolkozhasson az ember, és
döntéseket hozzon. Erre nagyon jó volt a
fizikai és szellemi megterhelés: mindkettő
arra ösztökélt, hogy önmagammal legyek
és megtaláljam azt, ami nekem való, ahogy
a legharmonikusabban tudok élni.
Most túrákat szervezel. Ezek hova vezetnek, mit foglalnak magukba?
Egy WanderWall nevű cégnél dolgozom
túravezetőként az egyetem mellett. Egy
nagyon jó csapattal a világ számos pontjára
szervezünk és vezetünk sportos kalandtúrákat. Én személy szerint a kaukázusi lovaglástól, a lappföldi kenuzáson át, az andalúz tengeri kajakozásig sokfelé utazom kis
csapatokkal. Imádom ebben a munkában,
hogy ötvözni tudom az utazást, a földrajzot,
a történelmet, a szervezést és az emberek
megismerését. Ez az, amit igazán szeretek.
Vas Julianna
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a biciklisek is, a piros lámpa gyakorlatilag
nem ért semmit. A körforgalmakban arra
indultak el, amerre rövidebb volt az út.
Nekem sikerült ebbe belelazulnom, és így
iszonyatosan élveztem. Olyan volt, mint
egy extrém sport, az adrenalin szintem
jelentősen megnőtt. Nagyon résen kellett
lennem, de a biciklivel elég mozgékony
voltam, szóval ezt is tudtam kezelni, csak
nem szabadott kb. 35 km/h alá lassulnom,
hogy ne sodorjon el az utca.
Mennyire volt fizikailag megterhelő ez a
biciklitúra?
Eléggé. Nagyon más biciklitúrán lenni, mint
csak úgy biciklizni. Lassabban haladok, de
sokkal hosszabb távon. Minden nap bicikliztem: ez egy egészen más mentális állapotot igényel. Voltak nehéz pillanataim, de
azokat is nagyon élveztem. Két helyszínt
emelnék ki ezzel kapcsolatban: Iránban
még Jazd városa előtt egy hetven kilométeres, teljesen lapos sivatagon keltem
át egy egyenes úton. Ott azt hittem, hogy
megőrülök a monotonitástól. Órákon keresztül bicikliztem a semmiből a semmibe. Gyakorlatilag transzba estem. Se kép,
se hang, csak ültem és bambán nyomtam
órák hosszat, szinte önkívületi állapotba
kerültem. Megváltásként éltem meg, mikor végre volt az úton egy-két kanyar és
egy kis szintemelkedés. Aztán elértem a
gyönyörű Jazdba.
A másik helyszín inkább fizikai, mint lelki
szempontból volt nagyon nehéz. Az Alborz-hegységen keltem át, Irán északi
részén, a Kaszpi-tenger felé. Itt nem egy
főúton mentem, hanem egy hágón át,
3200 méter magasan. Végigjártam az Alamut-völgyet, ami egy hihetetlen kis paradicsom, a három-négyezer magas hegyek
között rizsföldekkel, agyagfalukkal, kanyonokkal és várromokkal. Innen az utolsó nap
1700 méter szintkülönbséget biciklizve értem fel az utolsó faluba, Pichebonba, ahonnan csak földúton tudtam továbbhaladni.
Először csak patakok folytak keresztbe az
úton, de már itt is volt olyan, hogy mezítláb

Hogyan váljunk sportszülővé?
Mit tegyen az a tizennégy éves gyerek, akit egy dühödt szülő a pálya
szélén megfenyeget: „nem érdekel hány éves vagy, eltöröm a kezed,
megöllek!” Mit tehetnek a szülők, a szülőtársak, az edzők, valamint
az egyesületek, hogy elkerüljék a hasonló konfliktusokat?
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Ha azt gondolnák, hogy a fent idézett dühödt kirohanás egy nagyvárosi elit csapatnál vagy hátrányos helyzetű kistérség
mérkőzésén hangzott el, akkor tévednek.
Ez itt nálunk, Szentendrén történt,
két helyi, utánpótlás labdarúgó
csapat mérkőzésén. Joggal merül
fel a kérdés, hogyan és miként léphet fel az edző vagy az egyesület
az agresszív szülővel szemben különösen akkor, ha az a saját játékosának közvetlen hozzátartozója.
Versenysportolóként és sportoló
gyermek édesanyjaként van saját
tapasztalatom is, de a cikk megírása előtt átnézem a témához
kapcsolódó szakirodalmat. Két
érdekességet tapasztaltam ezzel
kapcsolatban. Az egyik az, hogy
alig akad magyar nyelvű írás, a
másik, hogy a fenti jelenség 90%ban a labdarúgáshoz köthető.
Külföldön tesznek ellene, itthon
nincs szabályozás. Az egyesületek helyi szinten próbálják kezelni
a helyzetet, és kialakítanak saját
szabályrendszereket. Ma már több
helyen találkozunk Sport etika kódexszel, de van olyan sportpálya is,
ahol „szülők és hozzátartozók etikai
kódexe” várja a szurkolókat.
A sportetika arra keresi a választ,
hogy mi teszi a sportot egyéni és

vá tenni ezt az értéket, addig bizony előfordul, hogy az edzőt, a bírót, vagy a játékost
kritizáló hangok érkeznek a lelátóról.
Minek köszönhető ez a jelenség?

zik a sportnevelést, vagy bár értik, de nem
az életkori sajátosságoknak megfelelően
használják. Kevés olyan szülő van, aki nem
elfogultan kezeli a gyermekét. Talán ez így
is van rendjén, ennek ellenére meg
kell érteni, hogy a sportpályán az
edző van otthon, a mérkőzést pedig a bíró irányítja. A magatartás
típusok alapvetően nem helyzetspecifikusak, bár egy-egy mérkőzés képes kihozni a szélsőségeket
az érintettekből. Az egészséges
lelkű gyerek simán túléli felmenője viselkedését a pálya szélén, de
ha otthon is ugyanezt tapasztalja,
akkor baj van.
Hogyan érhető el, hogy jó sportszülőkké váljunk? Az egyesület, s
azon belül az edző feladata tisztázni, hogy mivel jár a sportszülő
szerep, milyen az elvárt viselkedés
a pálya mellett. Az edzőnek kell
kezdeményezni, kommunikálni,
együttműködést kialakítani és
mindent megtenni annak érdekében, hogy a sportoló gyermek
mellett támogató sportszülő legyen:
– szülői és szurkolói etikai kódex
létrehozásával,
– egyenes és állandó kommunikációval,
Fotó: Chris Yang/unsplash.com
– szabályok lefektetésével.
közösségi értelemben egyaránt értékesA szülők többségét senki nem készíti fel Az etikai kódex ma már számtalan egyesé, valamint azt is megfogalmazza, hogy arra, hogyan kell viselkednie „sportszü- sület tevékenységének alappillére, amit
milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, lőként”. Van, aki két métert hátralép, és kötelező minden játékosnak és szülőnek
hogy a sport valóban értéket képviseljen. minden felelősséget és bizalmat az edzőre
elolvasni, elfogadni és betartani. Ha a kóAmíg a szülő nem tudja képviselni, magáé- hárít. A másik véglet, amikor félreértelme- dex bármely tartalmi elemét megszegik,
az egyesületnek azonnal fel kell lépnie a
vétkessel szemben. Ha logikusan és jól
Részlet az MLSZ 2013-ban létrehozott etikai kódexéből:
vannak lefektetve az alapelvek, ha vilá4. Etikai normák egyesületi vezetők számára
gosan érzékeltetik a határokat, akkor a szü4. 6. A szurkolók helyes magatartásának elősegítése.
lők partnerek lesznek azok követésében,
Túl azon, hogy az egyesület felelős a szurkolóinak magatartásáért, az egyesülebetartásában. Gyermekünk akár feldobti vezetőnek etikai kötelessége a szurkolók magatartásának pozitív irányba való
va, akár elkeseredve, fáradtan, mérgesen,
terelése. Ide tartoznak olyan eszközök, mint szurkolói ankétok, mérkőzés közben
flegmán vagy túlpörögve jön le a pályáról,
intézkedés a túlságosan felhevült drukkerek lecsillapítására stb.
a legtöbb és a legkevesebb, amit mond6. Etikai normák a labdarúgó mérkőzések nézői számára
hatunk neki: „Gratulálok, büszke vagyok
Ma már általánosan elfogadott igazság, hogy a mérkőzések nézői maguk is szereplői
rád! És azután, ha muszáj, megnézhetjük a
a játéknak. Magatartásukkal hozzájárulnak a mérkőzés jó vagy rossz légköréhez,
végeredményt is.”
rendjéhez és ezeken keresztül színvonalához is.
Gergi Erna

Mit sportoljon a gyerek?
A kérdés egyszerű, a válasz annál bonyolultabb. A sport és a mozgás élettani
hatásai mellett igen fontos tényező a jellemformálás, a szocializáció és a
valahová tartozás öröme. Az ma talán már nem is kérdés, hogy sportoljon-e
valamit a gyerek. De melyik sportág illik hozzá a legjobban?

mellette állunk és a kezét fogjuk. Természetesen kellő körültekintéssel vigyázzunk
a gyermekünkre, de nem kell túlóvni és
mindentől félteni. Engedjük fára mászni,
focizzunk vele a fűben, szoktassuk a vízhez, összességében végezzünk sok közös
játékos, mozgás-teli tevékenységet. Ehhez
nem kell sem szakember, sem testnevelői

fejlesztő sportág ajánlott, mivel ezek a
mozgásformák fejlesztik a figyelmet, segítik az összpontosítást, mindemellett az
idegrendszerre is nyugtató hatásuk van
(atlétika, úszás, kerékpározás, kajak-kenu).
Agresszívabb, indulatosabb gyermekeknél
kiválóan alkalmazható a küzdősportok önfegyelemre, belső békére nevelése.
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Gyermekünk sportágválasztását illetően
végzett rövid közvélemény-kutatásom
eredménye:
1. Csak ez a sportág volt az iskolában délutáni foglalkozásként.
2. A testvére is ezt a sportot űzi.
3. Ez volt legközelebb az otthonunkhoz.
4. Valamelyik szülő ugyanazt sportolja.
5. Ezt választotta a gyermek.
Számos szülő esik abba a hibába, hogy
saját elképzelése alapján dönti el, hogy
mit sportoljon a gyermeke. A saját álmait
szeretné megvalósíttatni a gyermeke által.
Azt nem mondhatjuk egyértelműen, hogy
az ilyen típusú választás esetén a siker halálra van ítélve, de sajnos sokszor kudarc
hoz vezet. Ma már nem csak a tradíciók
vagy a kényelmi szempontok döntenek.
Tudományos módszerek segítségével
pontos képet tudnak alkotni arról, hogy
mely sportágak állnak leginkább közel a
gyermekhez. Ezek a sportantropometriai
mérések – élettani, örökléstani, orvos-biológiai, alkati vizsgálatok – választ adnak a
gyermek várható felnőttkori testmagasságára, testalkatra, testösszetételre, hízásra való hajlamra, optimális testtömegre,
erősíthetőségre és a biológia korra. Ezen
paraméterek birtokában javaslatot tesznek sportágválasztásra, vagy csapatsporton belüli posztokra. Bizonyítottan sikeres sportolók lesznek azok a gyerekek,
akik ezen vizsgálat után a kapott javaslat
alapján választanak maguknak sportágat.
Fontos tényező, hogy a siker nem minden
esetben az érmek és a gólok számában
mérhető, hanem a sportoló gyerek kiegyensúlyozott és örömteli mozgásában.
Amennyiben nincs lehetőségünk laboratóriumi körülmények között vizsgálni a gyermeket, a következőkre kell hatványozottan
odafigyelni.
Az első lépés a szülő kezében van a sportolásra nevelés révén. A mozgás megszerettetése, a sportra nevelés elsősorban a
gyerekre ható környezet feladata. Az alapvető mozgásformák elsajátításához nem
kell sportegyesület, nem kell profi edző.
Elég, ha engedjük őt futni, dobni, ugrani.
A játszótéren engedjük a szabad mozgást,
csússzon-másszon anélkül, hogy végig

Fotó: Kelly Sikkema/unsplash.com

diploma. Öt-hatéves koruk előtt ne várjunk
el tőlük sokat, a legfontosabb, hogy élvezzék, amit csinálnak, és adják át magukat a
mozgás örömének.
Később jöhet a sportágválasztás. De!
Vegyük figyelembe a gyermek jellemét,
személyiségét, temperamentumát és
az esetlegesen felmerülő egészségügyi
problémákat. Ne erőltessünk rá olyan
sportot, amit nem örömmel csinál. Próbáljon ki több mindent, bőven van ideje
arra, hogy ha akar, világbajnok legyen a
számára legtökéletesebb sportágban.
A csendesebb, zárkózottabb gyermeknek hosszabb időre lesz szüksége ahhoz, hogy igazán otthonosan mozogjon a
választott sportágában. Náluk fontos az
érdeklődés állandó fenntartása. A csapatsportokban észrevétlenül fejlődik a
társas kapcsolatokhoz szükséges készségük (labdajátékok).
A szétszórt, nehezen koncentráló gyerkőcök számára a monoton, állóképességet

Testnevelőként és sportoló szülőként
alapvető volt számomra, hogy az úszás
lesz az első sport a gyermekeim életében. Semmiképp sem törekedtünk úszó
versenyzőt faragni belőlük, de a vízbiztonság kialakítása elengedhetetlenül
fontos a nyugodt vízparti nyaralásokhoz.
Nem azért fontos úszásra járatni egészen
kicsi korban a gyermeket, mert Hosszú Katinkát szeretnénk belőle nevelni, hanem
azért, hogy ne ijedjen meg, ha hirtelen
vizes közegbe kerül. Egyetlen célom volt
az úszásoktatással: a vízbiztonság elsajátítása mindamellett, hogy a légző- és
a mozgatórendszer fejlődésére is pozitív
hatással van.
Az úszás után már bármi jöhet, amit közösen vagy akár egyedül választ a gyermek
és megtalálja benne az az örömöt.
Az öröm mellett a sport igazi értéke, hogy
megtanít a küzdelemre, az alázatra és elérni a céljainkat saját erőből.
Gergi Erna

Szentendre női csapata lett a Strandkézilabda Magyar Kupa győztese
Július első hétvégéjén megkezdődtek csapatunk számára az első hazai küzdelmek,
ahol egy csapatként tudtuk
visszahódítani a magyar kupa
bajnoki trófeáját. Előző éveinkhez képest viszonylag nehezebb felkészülésünk volt,
több játékosunk is sérülésből
tért vissza és vannak olyanok
is, akik különböző okok miatt
nem tudnak részt venni minden
versenyen vagy edzésen. Több
játékosunk is a válogatottal készül a 2021-es Európa Bajnokságra, így hol
kevesebben, hol többen voltunk edzésen,
ettől függetlenül a csapat az elvárásoknak
megfelelően állt hozzá a hétvégéhez. A
sérültjeink számára is jól indult a nyár, a
csapat leküzdötte a megpróbáltatásokat.
Szombat délelőtt már túlvoltunk a csoportmérkőzéseken, győzelmet arattunk, így csoportelsőként mehettünk tovább a középdöntőbe. Még az este folyamán lejátszottuk
az első középdöntős mérkőzésünket a Glass
Stúdió Nyúlon Túl csapatával. Szorosabb

és izgalmasabb félidőket játszottunk a jól
összeszokott csapattal, de sikerült felülkerekednünk rajtuk (2:0), és megnyertük az
aznapi harmadik mérkőzésünket is.
Vasárnap reggel ismét fontos mérkőzésünk volt. Ez a meccs döntötte el, hogy
a döntőbe kerülünk vagy a bronzéremért
küzdhetünk. Az OVB Beach Girls csapatával
mérkőztünk meg. A korábbi évekhez hasonlóan kiélezett küzdelem volt, de 2:1-re
sikerült megnyernünk ezt a mérkőzést is,
így már csak a döntő várt ránk a Szent István

SE csapata ellen. A döntőben
a hullámvölgyek ellenére egy
percig sem engedtük ki a vezetést a kezünkből, pár izgalmas
perc után a mérkőzés vége felé
már látható volt a győzelmünk.
Két eredményes félidőt követően 2:0-ra nyertünk. A bajnoki
trófea újra hozzánk került. Egyik
kapusunk, Kókai Ágnes lett a
torna legjobb hálóőre, és egyben az all star csapat kapusa,
továbbá csapatunk oszlopos
tagja, Tóth Emese Szilvia lett az
all star csapat védője, így nemcsak a kupával és az aranyérmekkel térhettünk haza,
hanem két különdíjjal is.
Mentálisan nem volt könnyű az első hazai
versenyünket megkezdeni, de a csapat szíve a helyén volt, ezért a sok megpróbáltatás ellenére büszkén és örömmel vágunk
neki a további versenyeknek. A következő
megmérettetés, a 6. Budapest Cup-on
vár a csapatra, ahol fontos EBT pontokat
is szerezhetünk.
Kovács Rebecca
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Fitneszedzések labirintusa II.
Korábbi lapszámunkban olvasóink betekintést nyerhettek az aerobic órák világába,
most pedig ígéretünk szerint tovább folytatjuk a fitnesz edzések különböző formáinak a bemutatását, bízva abban, hogy végül mindenki megtalálja a számára kedves
mozgásformát.
KANGOO Ezen az órán igazán a fellegekben érezhetjük magunkat. Egy speciális, a
talpán hajított lemezes cipőben végezzük
a testmozgást. A kangooaerobikot alkalmazva jelentősen csökken a gerinc-, a
térd- és a boka ízületeinek terhelése,
egyúttal a lehetséges sérülések is fokozottabban elkerülhetők. Túlsúlyosoknak
és ízületi problémákkal küzdőknek is
ajánlható, hiszen a cipő a terhelés több
mint 80%-át elnyeli. Kortól (life-time jellegű) és nemtől függetlenül mindenki
számára egészséges edzési lehetőséget kínál.
ZUMBA Szereted a latin, pörgős zenét,
amire szívesen táncolnál is? Akkor itt a
helyed. A zumba egy nagyon jó hangulatú
óra, ahol a tánc biztosítja a kondicionális
képességek fejlesztését. Az órák zsírégető hatásosságát jelzi, hogy sok résztvevő
szinte gyötrődés nélkül szabadult meg a
felesleges kilóktól. Egy zumba órán 600
kalóriát is elégethet a szervezet. Az izom
tónusosabbá válik, javul az állóképesség.
PILATES Két válfaja van. Az egyik, amely
statikus erősítő és nyújtó gyakorlatokat
tartalmazó óratípus, mely harmóniát sugá-

roz zenéjével és mozgásanyagával. Olyan
testi-lelki (szellemi) összhangot teremtő
edzésmódszer, amely a jógát a legújabb
fitnesz irányzatokkal ötvözi. A másik irányzat, amelynek mozgásanyagát eredetileg
egy katona dolgozta ki, s melyet először a
rehabilitációban alkalmaztak, így ezt ágyban is lehetett végezni. A szert úgy kell el-
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képzelni, mint egy mozgó platót 2 erős és 2
gyenge rugóval felszerelve, így az izomzat
(a láb, a kar) ennek ellenében dolgozik. A
gépekkel, tornaszerekkel – mint a párhuzamos korláttal, vagy a svédszekrényhez
hasonló „designes-bútorokkal” – végzett
különböző statikus és dinamikus gyakorlatok szép, tónusos izmot alakítanak ki. A

szereken a gyakorlatok a torna és a balett
keverékéhez hasonló gyakorlatokat jelentenek. (forrás: tankönyvtár)
AEROB – ANAEROB – KARDIO EDZÉSEK
A kardió edzés lényegét megérteni akkor
tudjuk legkönnyebben, ha előtte tisztázzuk az aerob és anaerob fogalmakat. A
két fogalom annyit takar, hogy a szervezetünk a mozgás során kétféleképpen
tud energiához jutni. Az aerob edzés a
szervezetünk testmozgáshoz szükséges
megfelelő mennyiségű energiát nagy
mennyiségű oxigén felhasználásával állítja elő. A rendelkezésre álló szénhidrátokat
és zsírokat oxigénégetéssel éri el, s ez biztosítja az izmoknak a kellő energiát. Ezek
a lassú vagy közepes erőkifejtést igénylő
mozgások, amelyek minimum 30-50 perc
tartományban vannak. (Intenzív séták, kocogások).
Anaerob mozgásról akkor van szó, mikor
az (izom)munkához kellő energia előállításához (tápanyagégetéshez) a szervezetnek nincs elegendő oxigénje. Magas
intenzitásának köszönhetően az anaerob
mozgás rövid ideig tartható fenn, mivel a
szervezet gyorsabban fárad (tabata, intervall edzések). A kardió mozgás magas
intenzitású, magas pulzusszámmal és
oxigén használattal járó mozgás. Ennél az
edzésfajtánál a pulzusunk a maximumot
is elérheti, tehát a kardióedzés magasabb
intenzitást feltételez, illetve fokozottabb az

izommunka is. Kardiózni nem érdemes 2030 percnél hosszabb ideig. A szív- és érrendszer (kardiovaszkuláris) kapacitásának
és teljesítményének növelésére szolgál, a
szív terhelésére vonatkozik (futás, úszás,
kerékpározás, szökdelések).
HIIT EDZÉS (HIGH INTENSITY INTERVALL
TRAINING – MAGAS INTENZITÁSÚ INTERVALLUMOS EDZÉS) A HIIT edzés egy angol mozaikszóból, a High Intensity Intervall Trainingből kapta rövidített nevét. Ez
magyarul a Magas Intenzitású Intervallum
Edzés lenne, de a legtöbben csak intervallum edzésnek nevezik. Rengeteg fajtája
van, például a tabata, gibala, fartlek… De

a lényege nem más, minthogy egy rövid,
nagyon intenzív munkaszakaszt egy hos�szabb és lazább pihenő szakasz vált fel.
Az egésznek az a célja, hogy a munkaszakaszban a pulzusnak el kell érnie a maximális értéket (220-ból kivonva az életkor,
tehát egy 30 éves esetében 190). Ez csak
úgy lehetséges, hogy mindent beleadsz,
tehát futás esetében például a lehető
leggyorsabb sprintet jelent, pihenő szakaszban pedig lassú sétát. Általában 2030 másodpercig érdemes csinálni a sprint
szakaszt, hiszen ez az az időintervallum,
amíg a maximális teljesítmény fenntartható, utána már akaratlanul is elkezd lassulni
az ember.

POUND Ha imádod a zenét, a táncot és az
őrült dobolást, akkor ezt a te sportod. A
pound magyarul légdobolás – egy olyan
cardio edzésforma, amely egyrészt igazán átmozgatja, megdolgoztatja az egész
testet, másrészt a zene ritmusa, hangulata,
üteme felébreszti a benned „szunnyadó”
rocksztárt! A zenére koreografált mozdulatsorokat úgy alakították ki, hogy rengeteg comb-, far-, has- és karizom gyakorlat
követi egymást, de mivel magával ragad
a zene, észre sem veszed, mennyi kalóriát
égettél, erőnléted, koordinációd mennyit
fejlődött! Maximális stresszlevezetés, önbizalomnövelés, őrült jó hangulat!
Gergi Erna

A világban zajló szomorú események
ellenére a szentendrei zeneiskolások
versenyzési kedve töretlen volt. A pandémia miatt az év elején videófelvételek beküldésével zajlottak a megmérettetések, igaz, ez a fajta jelenlét a tanév
majdnem összes versenyét jellemezte.
A második félév elején volt az Oktatási Hivatal által meghirdetett XVI. Friss
Antal Gordonkaverseny döntője, ahol
Takács Ábel növendék I. helyezést kapott! Zeneiskolánkban utoljára Fenyő
László tudott országos versenyt nyerni, így ez különösen nagy érdem. Ábel
tanára Négyessy Katalin, zongorakísérője pedig Szotyori Nagy Gábor. Ismét
indultak növendékeink a szombathelyi
Bartók Béla Zeneiskola által szervezett
Sistrum Zenei Versenyen, ahol ismét Négyessy Katalin növendékei szerepeltek
sikerrel: Takács Ábel arany, Hegyi Bálint
bronz minősítést kapott. Ezután két – az
Oktatási Hivatal által szervezett – országos verseny döntőjére került sor:
március utolsó hétvégéjén a X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny döntőjében Vándor Sára Márta III. helyezést
ért el. Felkészítő tanára Bajánné Babics
Nóra, a korrepetítora Richter Annamária volt. Ezt követte április 9 -11. között
a XII. Országos Zongora Négykezes és
Kétzongorás verseny döntője, ahova
mind a hat induló párosunk bejutott. A
döntőben több dobogós helyet is elhoztak tehetséges kis zongoristáink.
Csizmadia Angelika növendékei közül:
Franyó Emma és Rudolf Csenge II. helyezést, Őri Beatrix és Rudolf Csenge III.
helyezést ért el, Hauser Júlia és Veres
Boglárka párosa pedig dicséretben részesült. Forrai Judit tanárnő növendékei
közül: Mosolygó Ágoston és Tardy Máté
II. helyezést kapott, Wéber Zara és Imre
Júlia II. helyezést ért el, Dobrády Flóra
és Ondruss Réka dicséretben részesült.
A hangszeres megmérettetéseken túl

zeneszerző versenyen is indultak a
tanulók. A Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola által meghirdetett Kiss
Zeneszerzők Regionális Verseny szintén
online formában került megrendezésre.
A diákok által komponált művek kottáját, illetve az azokból készített hangfelvételeket kellett beküldeni. Iskolánk

Takács Ábel a zeneiskola lépcsőjén

két zeneszerzős növendékének a művei
kerültek elbírálásra: Kalmanovits Márton III. helyezést ért el, Asszonyi Pongrác
különdíjat kapott. Zeneszerzés tanáruk
Pál Eszter Veronika.
Az Oktatási Hivatal által meghirdetett
versenyek sorát a XV. Országos Lubik
Imre Trombitaverseny döntője zárta április végén. Két trombitás növendékünk
(egy testvérpár) indult a versenyen.
Teffner Dénes III. helyezést ért el, testvére Teffner Zsombor dicséretet kapott.
Felkészítő tanáruk Kresz Richárd, a korrepetítor Tóth Judit tanárnő volt.
A nemzetközi zenei színtéren is megmérettették magukat diákjaink. Az Online Saxiana International Competition
elnevezésű versenyen két szaxofonos
növendékünk Fáy Lukács és Kocsis
Ábris szerepelt szépen. Szaxofon ta-

náruk Nagy Viktor, a zongorakísérő ez
alkalommal is Szotyori Nagy Gábor volt.
Május első hetében került megrendezésre egy másik online zeneszerző
verseny A kis zeneszerző címmel. Ezen
a rendezvényen is voltak induló növendékeink: Schrett Kamilla I. helyezést,
Balogh Sebestyén és Mosolygó Ágoston II. helyezést, míg Balogh Emma és
Balogh Ágoston III. helyezést ért el. Tanáruk Bokorné Forró Ágnes tanári díjban
részesült.
Szintén május hónapban került sor online formában a III. Tomics István Fúvósés Ütőhangszeres Előadóművészek Nyílt
Versenyére. Egy diákunk, Vándor Sára
Márta fuvolista indult a versenyen, ahol
I. helyezést ért el. Tanára Bajánné Babics
Nóra, a korrepetítor Richter Annamária
volt.
A Henle Zongoraverseny 2021 elnevezésű online versenyen három növendékünk Méri Veronika, Wagner Lilla és
Szentkirályi-Tóth Réka vett részt május
elején. Felkészítő tanáruk Richter Annamária.
A június 16 -18 között immár személyes
jelenléttel megrendezett IX. Farkas Ferenc Zongoraversenyen is nagyon szépen szerepeltek a szentendrei zeneiskolások. Méri Veronika II. helyezést ért
el, és különdíjat kapott Orbán: Búcsúzás
című darabjáért, Wagner Lilla III. helyezett lett, Szentkirályi-Tóth Réka különdíjat kapott Grecsanyinov: Bánat című
darabjának előadásáért. Ők mindhárman Richter Annamária növendékei, és
az I. korcsoportban indultak. Szintén az
I. korcsoportban versenyzett és különdíjban részesült Wéber Zara, Forrai Judit
növendéke. A negyedik korcsoportban
indult Balikó Virág, aki II. helyezést ért
el, tanára Völgyesi Zsuzsanna. Őri Beatrix
szintén negyedik korcsoportos indulónk
különdíjat kapott, tanára Csizmadia Angelika.
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Taroltak a szentendrei zeneiskolások a zenei versenyeken

ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET
A Szentendrei Járásbíróság
2021. július hó 15. napjától
2021. augusztus hó 20.
napjáig
ítélkezési szünetet tart.
Ezen idő alatt az ítélkezési
tevékenység szünetel, a
bíróság csupán ügyeleti
szolgálatot tart.
Az ügyfélfogadás
változatlan.
(Hétfőn 9-15 óráig, keddtőlpéntekig 9-11 óráig tart.)
dr. Bán Zsuzsanna
a bíróság elnöke

A szentendrei Agy Tanoda
Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola a
leendő első osztályba

főállású tanítót
keres 2021. szeptember
1-től.
Angol műveltségi terület
előnyt jelent.
Az önéletrajzokat az
alábbi email címre várjuk:
titkarsag@agytanoda.hu.
Telefonos érdeklődés:
26/311-387 számon.

Hirdessen a

Szentendre és Vidékében!
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Médiaajánlatunkat megtalálja a
weboldalunkon
(www.szevi.hu),
avagy keressen bennünket az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
szevi@szentendre.hu
+36/26-505-120

BEVÁSÁRLÁS
BÁRHONNAN,
BÁRMIKOR!

www.ROKSH.com
ROKSH_hazhozszallitas_Szentendre_es_videke_190x130,4.indd 1
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VÍZ-GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKAZÁN CSERE,
KÉMÉNYBÉLELÉS
Vállaljuk:
– e
 gyszerűsített eljárásban,
gázkazánok cseréjét
– k ondenzációs kazánok,
kedvezményes beszerzését
– k émények bélelését, átalakítását
– v íz-gáz – fűtési hálózatok
kiépítését
– t ervezését, teljeskörű
ügyintézést
– ingyenes felmérés, és
ajánlatkészítés

06309-36-86-36
Kékesi Miklós ügyv Gázprojekt.hu kft
www.gázprojekt.hu
kekesi.gazprojekt@gmail.com

ADÁ S -V É TE L
Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv, bélyeg,
fotó, képeslap, levelek stb.) vétele, díjtalan
kiszállással. Pál István tel.: +36 20 947-3928
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.
Eladó BOSCH szegélynyíró, permetező, gázpalack 5kg, főzésre egylapos, diótörő, ventillátor.
Tel.: +36 20 433-9513

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
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

Castrum Center

2000 Szentendre,
Paprikabíró utca 21. I/25.

Rendelési idő:

csütörtökön 12 órától

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

www.binobruno.com

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

EGÉSZSÉG
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Nőgyógyászat

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

Részvételi díj:

35.000 Ft/fő

Fazekas tábor
SKANZENBEN
13 éves kortól szeniorokig!

augusztus 23-27.

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 — 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

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

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban 2021.
augusztus 9. – 2021. augusztus 20. között igazgatási szünetet rendelt
el, így ezen időszak alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünetben a Városi Ügyfélszolgálat áll rendelkezésükre személyesen a 2000 Szentendre, Dunakorzó 25. szám alatt, vagy
a 26/300-407-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.
dr. Schramm Gábor
jegyző

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

Tisztelt Ügyfeleink!

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.

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

Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé
önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására:
hrsz

m²
(hasznos
alapterület)

Övezeti
besorolás

Minimum
nettó
bérleti
díj+ÁFA

Pályázati
biztosíték

8505, 8504 és 8503/2 hrsz.
(Izbégi Sporttelep) térképen
sraffozással jelölt része

kb. 17.500

Kb-Sp/3

40.000 Ft/
hó+ÁFA

20.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába július 27. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely
a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető
le. Tájékoztatás telefonon: 26/785-088.

Pályázati kiírás
Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan
nyilvános pályázat útján történő értékesítésére
Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.), mint Kiíró nyilvános pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlanok értékesítésére:
Cím

Terület

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése

Övezeti besorolás

1.

Szentendre,
belterület 1041, Bükkös part 22.

3483 m2

udvar, orvosi rendelő

Vt/6

2.

Szentendre belterület 1041/A

159 m2

pince

Vt/6

Sorszám

Bruttó induló (licit) ár
(együttes)

Pályázati biztosíték
(együttes)

384.683.000,- Ft

20.000.000,- Ft

Pályázat beadásának határideje: 2021.08.31. 10:00 A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírást beszerezni Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet. További információt előre egyeztetett időpontban a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodájánál kaphat.
Időpont-egyeztetés: Telefonszám: 26/300-407; E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Pályázattal kapcsolatos tájékoztatás kérése: Telefonszám: 26/785-057, E-mail: gabay.anett@szentendre.hu
Szentendre Város Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor indoklás nélkül, valamint bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve
eredménytelennek nyilváníthatja, az ebből eredő esetleges károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.
Szentendre, 2021. június 22.
Fülöp Zsolt polgármester

FRISS 4

2021. JÚNIUS 25. – AUGUSZTUS 28.

július 6. 20:00
Wolfram lotz:
a nevetséges sötétség

július 16., 17. 20:00
Denis Kelly:
ÁrvÁK

július 22. 19:30
Csehov:
3nŐvér

augusztus 13., 14. 20:30
szoKol juDit
fabaCsoviCs lili:
CsenD-etűDöK

Barabás Lőrinc Quartet feat. Fekete Kovács Kornél Apáról fiúra - Vujicsics, Söndörgő, ViGaD
LGT Emlékzenekar Karácsony Jánossal Gyerekprogramok Házak, udvarok, házigazdák
Fényfestés a Fő téren

Gumikacsa-verseny

Koncertek a Barlangban

Szentendrei Teátrum táncszínház Programok a P’Art Moziban

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

